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 چکیده

است  زشکانروانپ و روانشناسان توجه مورد دوران کودکی است که اختلالات ترین رایج از یکی بیش فعالی -نقص توجه اختلال

 دختران از بیشتر برابر 5 تا 3 پسران در اختلال این نسبت و است کرده متاثر را مدرسه سنین درصد کودکان 3 تا 3 حدود و

 است. روش ADHDمی باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حافظه و همچنین مشکلات تصمیم گیری در کودکان مبتلا به 

 خارجی و داخلی های پایگاه از که باشد می اخیر های سال در شده منتشر های شپژوه مروری ی نوع مطالعه از پژوهش این

( Magiran(، مگ ایران )Proquest، پروکوئست )(Google Scholar) اسکولار گوگل (،PubMedپابمد ) چون گوناگونی

مطالعه و بررسی قرار  و... به روش فیش برداری استفاده شده است. به طور کلی شصت و یک منبع فارسی و انگلیسی مورد

گرفت که از بین آن ها تنها پنجاه و چهار منبع قابل استفاده بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مشکلات تصمیم گیری 

ها به احتمال بیشتری تصمیمات ناگهانی تر و خطرناک تری می گیرند و بیشتر از افراد عادی است و آن ADHDدر کودکان 

 در مقایسه با کودکان عادی وجود دارد. (ADHDقصان هایی در عملکرد حافظه این کودکان )همچنین مشکلات و ن

 بیش فعالی -حافظه، مشکلات تصمیم گیری،کودکان، نقص توجه واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 مقدمه

 کرد. طرحم را می گیریم نظر در  (ADHD) بیش فعالی-نقص توجه اختلال امروزه آنچه از بالینی توصیف استیل اولین جورج

می  مغز آسیب جزئی یا بدکارکردی از ناشی را اختلال این ابتدا در نامید. اخلاقی کنترل در ناهنجاری را این اختلال وی

 دهه اوایل در د.بو شده مشاهده 1112 و 1113 سالهای در  مغزی التهاب بازماندگان در اختلال علائم این که چرا دانستند؛

 این 1192 دهه اواخر در ( وBarkley،2214) گرفت قرار توجه مورد کودکان این بیش فعالی مغز، جزئی آسیب جای به 1192

 شد مطرح کودکی فعالی بیش واکنش اختلال عنوان با روانی اختلالات آماری راهنمای تشخیص ویرایش دومین در اختلال

 ملاک بیش فعالی،  -نقص توجه اختلال مورد در مفاهیم (. Brock et al، 2221؛1192،(APA) آمریکا پزشکی روان انجمن)



 اختلالات آماری و تشخیصی راهنمای کتاب سوم چاپ از پیش. یافتند تغییر پی در پی نشانگان این اسامی و تشخیصی های

 رفتاری، های ناتوانی از ترکیبی نشانگان این که می شد تصور( 3،1122دی اس ام) آمریکا روانپزشکی انجمن به مربوط روانی

می  بیش فعالی نقص توجه/ نام با امروزه ما که آنچه به نسبت مختلفی اسامی با زمان آن در که است شناختی و ادراکی ی،حرکت

 و پرتحرکی ، مخ خفیف عملکرد اختلال ،  مغز خفیف عملکرد اختلال ، زمغ خفیف آسیب قبیل از تاس شده شناخته شناسیم

 مورد کودکی دوران اختلالات ترین رایج از یکی بیش فعالی/ نقص توجه لاختلا .(Vander،1115فعال ) بیش طفل نشانگان

 تکانش -فعالی بیش توجه، نقص دسته سه به اختلال (.این Bussing et al،2212 است ) روانپزشکان و روانشناسان توجه

 ری،گ تکانش -فعالی یشب نوع در. دارد وجود توجه و تمرکز اختلال نقص توجه، نوع در. می شود تقسیم مختلط نوع و گری

جمن است )ان همبود توجه اختلال با پرتحرکی علائم نوع مختلط در و است تکانه ای رفتارهای و پرتحرکی به مربوط نشانه ها

 عبارت فعالی توجه و بیش نقص اختلال ، 2222 سال در آمریکا روانپزشکی انجمن تعریف طبق. (2213روانپزشکی آمریکا،

 عنوان به فعالی- بیش و تکانشگری یا و توجهی نقص پایدار الگوی وجود اساس بر که رشدی -ی عصب وضعیت یک از است

 سطح رشدی با علائم و می گردد مشخص ها آن رشدی همتاهای در مشاهده قابل میزان از شدیدتر و پذیر تکرار ویژگی های

درصد  3 تا 3 حدود که طوری به است کودکی راندو اختلالات شایع ترین از یکی اختلال این. ندارد همخوانی و تناسب فرد

)محمدی و  می باشد دختران از بیشتر برابر 5 تا 3 پسران در اختلال این نسبت و است کرده متاثر را مدرسه سنین کودکان

(. 1312درصد گزارش شده است )پرورش و همکاران،1225(. در ایران شیوع این اختلال در کودکان دبستانی 1314همکاران،

 و مدل ها تاکنون که طوری به است؛ بوده پردازان نظریه توجه مورد همواره اختلال این شناسی سال گذشته آسیب122طی 

 مختص تنها بیش فعالی -نقص توجه اختلال (.همچنین sadok et al،2215 است ) شده باب مطرح این در گوناگونی نظریات

 علائم نای. می یابد ادامه تا بزرگسالی و می گردد آغاز سالگی پنج از قبل موارد از بسیاری در بلکه نیست مدرسه سن کودکان

 انمتخصص. می گردند ارتباطات اجتماعی یا کار خانه، مدرسه، مثل حوزه چند یا یک در مشکلاتی باعث عموماً و هستند پایدار

 (.1313 نجاتی، نقل از به ؛ Barkley ،2212میدهند) قرار آن از ناشی مشکلات و اصلی علائم اساس بر را خود تشخیص

بیش فعالی یکی از زمینه هایی است که محققان به بررسی وضعیت کارکردهای اجرایی عصب شناختی  _ اختلال کم توجهی

رفتار بی توجهی با انواع فرایند های شناختی اساسی ارتباط دارد و افراد .(Noordermeer et al،  2219آن ها پرداختند. )

 2213 ممکن است در آزمون های توجه،عملکردهای اجرایی یا حافظه مشکلاتی را نشان دهند) ADHD  مبتلا به

،Association ). عصبی، بر درگیری نواحی مغزی خاص مانند لوپ پیشانی، لوب آهیانه -مطالعات عصب شناختی و زیستی

ن نواحی عصبی ارتباط نزدیکی با کنش ای .(Leon et al ،2215 تاکید دارند ) ADHD ای، هیپوکامپ و مخچه در اختلال 

های اجرایی نیز دارند، به نحوی که باعث شده است اکثر محققان نقص در کنش های اجرایی را به عنوان هسته اصلی این 

( برنامه ریزی،سازماندهی، مدیریت زمان، حافظه فعال، بازداری پاسخ، خود تنظیمی و Brown،  2221اختلال بشناسند )

(. این اختلال بر بسیاری از توانایی های Dawson et al،2212جمله مهم ترین کارکردهای اجرایی هستند ) فراشناخت از

اصلی کودکان به خصوص پسران تاثیر دارد.در سی سال گذشته،برای تشخیص و مشکلات مربوط به آن،با داده های حاصل از 

 .( Marcano، 2212بسته بود، انجام می گرفت ) نوار مغز در حالی که آزمودنی در حال استراحت یا با چشم های

یکی از متغیر هایی که تاثیر مهمی بر کودکان مبتلا به بیش فعالی دارد، حافظه است. یکی از کارکردهای اجرایی که بد 

(.حافظه Castellanos et al، 2229کودکان بیشتر گزارش شده است،نقص در حافظه فعال است )ADHDعملکردی آن در 

عوامل موثر یادگیری است. معمولا افراد عادی به محرک های خارجی توجه می کنند و مهم ترین آن ها را گزینش  یکی از

کرده، به حافظه می سپارند و نسبت به آن ها واکنش های متفاوتی نشان می دهند، اما کودکان مبتلا به بیش فعالی از درجه 

(. نتایج برخی پژوهش  Lewis،2225 رکز بر روی اشیا شکست می خورند )توجه و حافظه کمتری برخوردارند، بنابراین در تم

 Whitaker et، 2215نقص توجه پایین تر از کودکان عادی است) -ها نشان داد که عملکرد حافظه در کودکان بیش فعال 

al  ط اطلاعات در مغز مربو(. حافظه کاری بخشی ازکنش های شناختی سطح بالاست و به توانایی نگهداری و دستکاری فعالانه



(. این ساختار مسئولیت ذخیره سازی موقت اطلاعات ورودی به نطام شناختی را بر عهده دارد و Van et al،2219 می شود )

می کند )نظربلند و  در ضمن، با استفاده از ساختارهای پردازشگر که در اختیار دارد،این اطلاعات را انتخاب و دستکاری

ظه کاری اشاره به عملکرد حافظه کوتاه مدت در رمزگزدانی، حفظ و بازیابی اطلاعات دارد )صمیمی و (. حاف1311همکاران،

 ما تصورات و ها اندیشه .است حافظه برکت از هستیم که هر یا داریم چه هر تقریباً آدمیان ما رسد می نظر به(. 1314همکاران،

 در را ما هستی بیشمار های پدیده حافظه .گیرد می سرچشمه آن از ما حرکتهای و اندیشه و ادراک و است حافظه کار حاصل

 می هدایت را ما اعمال و ماست زندگی مدیر و ناظر انسان (. مغزAlloway et al ،  2213سازد ) می یکپارچه واحدی کل

ن داد که بین نتیجه پژوهشی نشا(.  Azouvi، 2214کند ) می حفظ آینده استفاده را برای دانش و است حافظه مخزن کند،

اضطراب امتحان و حافظه کاری رابطه وجود دارد. همچنین بین حافظه کاری و عملکرد تحصیلی نیز رابطه وجود دارد، بنابراین 

می توان نتیجه گرفت حافظه کاری به عنوان واسطه ارتباط بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی نقش ایفا می 

یش فعال دارای حافظه فعال ضعیف و کندی در پردازش اطلاعات هستند که باعث (بسیاری از کودکان ب1313کند)طاهری،

(. دامنه توجه این 1315مشکلاتی در نوشتن و حل مسئله پیچیده می شود )حیدری صوفیانی،قلی زاده و حق بین لشت نشایی،

خواندن داشته باشند،به سرعت دانش آموزان بسیار محدود است و به همین علت نمی توانند تمرکز لازم را در هنگام درس 

حواسشان پرت می شود و به کوچک ترین محرک بیرونی واکنش نشان می دهند، در نتیچه عملکرد تحصیلی آنان پایین می 

(. افراد مبتلا به بیش فعالی اظهار می دارند که حافظه دراز مدت فوق 1319آید و در یادگیری دچار مشکل می شوند )مفتوحی،

برای جزئیات نامتعارف دارند؛ اما از حافظه کوتاه مدت بسیار ضعیفی برخوردارند که اغلب در مجموع به عنوان العاده ای حتی 

 (.1313مشکلات حافظه کاری یا حافظه فعال گروه بندی می شود )زیرک،ثناگوی محرر،عجم و غریبی،

 ی مهه ه باشد، مشکلات تصمیم گیری است.متغیر دیگری که می تواند نقش به سزایی در کودکان مبتلا به بیش فعالی داشت

 یزانم ناهشیار یا هشیار صورت به روزانه فعالیت این برای و شویم می مواجه گیری تصمیم تکالیف از زیادی تعداد با روزانه ما

 زانمی که حالی در کنیم می گیری تصمیم آنها اساس بر زیرا کنیم، می استفاده را محیط های داده و حافظه اطلاعات از زیادی

 اه فیلم از زیادی بسیار حجم صوتی، های فایل ها، عکس ها، نوشته قبیل از متفاوت اطلاعات منابع و ناهمگن اطلاعات زیادی

 رت مشکل را گیری تصمیم فرآیند و شده تر پیچیده اطلاعات ها این وجود با دارد؛ وجود است ارتباط در آنها با روز هر فرد که

 ؛Nutt and Wilson،2212)بگیرد را تصمیم بهترین امکانات تمام گرفتن نظر در با کند می تلاش فرد که چرا سازد؛ می

طی دهه های گذشته، سندرمی که امروزه تحت عنوان اختلال کم توجهی بیش فعالی از آن یاد می شود،  (.1312 نجارزادگان،

توجه، پاسخ تقویتی،کارکرد های اجرایی و  مشخص شده است که با ناکارامدی های شناختی متعددی از قبیل مشکل در

(. اخیرا این مسئله مشخص شده است که اختلال کم توجهی  Dabson et al،2219فرایند های دیگر شناختی همراه است )

بیش فعالی، به سطحی از آسیب های متعدد شناختی تعلق دارد؛ بدین معنا که نمی شود تمام کودکان با اختلال کم توجهی 

(.یکی از نقایص شناختی مهمی که  Bioulac et al،2219 لی را با کژکاری شناختی به خصوصی مرتبط دانست )بیش فعا

اختلال کم توجهی بیش فعالی می تواند با آن در ارتباط باشد، نقص در فرایند تصمیم گیری یا تصمیم گیری پرخطر است 

(2219 ،Dekkers et al2211؛ ،Bakker تصمیم گیری در قالب .) فرایندی که طی آن، تصمیم گیرنده میان گزینه های

(. در رابطه با Lu et al،  2219مختلف بر اساس ارزش ها، باورها و ترجیحاتش دست به انتخاب می زند تعریف می شود )

(. چارچوپ  Peek et al،2219 رفتار تصمیم گیری مخاطره آمیز هم اکنون چارچوب های نظری متعددی وجود دارد )

انتظار در قضاوت و تصمیم گیری و همچنین  -(،به نوعی وارث دیدگاه ارزش2225گیری رفتاری باروخ فیشهوف ) تصمیم

پیشگام مطالعه بر روی رفتار تصمیم گیری مخاطره آمیز است.وی بیان می کند که در زندگی واقعی گاهی اوقات تصمیم 

 ، 2219گام به گام مراحل تصمیم گیری صورت می گیرد )گیری افراد، بدون در نظر گرفتن عادات و سنت ها و بدون طی 

Peek et al  تصمیمات ممکن است تحت فشارهای اجتماعی یا محدودیت های زمانی گرفته شوند که به موجب آن در .)

(. همچنین تصمیمات ممکن است تحت  Tariq et al،2219 ملاحظه دقیق به اجزاء و جنبه های موقعیت تداخل ایجاد شود )



(.دیدگاه دیگری که در ارتباط با تصمیم  Danner et al،2219 ثیر حالت عاطفی شخص در زمان اخذ تصمیم قرار گیرند )تا

انتظار است. بر اساس این رویکرد دو روش برای تصمیم گیری وجود -گیری مخاطره آمیز مطرح است، الگوی نمونه نمایان

یلی بیشتری است؛ روش دیگر،روش واکنش اجتماعی است که دارد؛ یک روش، روش منطقی است که شامل پردازش تحل

محور بوده و شامل پردازش اکتشافی بیشتری است. مفروضه اصلی الگوی نمونه نمایان این است که رفتار مخاطره  _تصویر 

 فرآیند (. این Gerrard et al،2222 آمیز بزرگسالان غالبا داوطلبانه است اما معمولا برنامه ریزی نشده و غیر تعمدی است )

پردازش  عالی ترین از یکی ممکن های گزینه تمام گرفتن نظر در و آنها تحلیل از پس گزینه ها بین انتخاب و تصمیم گیری

 با صشخ که می شود پردازش شرایطی در تصمیم گیری. می شود اجرا پیش پیشانی قطعه توسط که است مغز های شناختی

 و سود این میزان حال عین در و دارد دنبال به را آینده و حال در زیان یا سود از باری آنها انتخاب که مواجه است گزینه هایی

 ولی است محتمل کمتر که تصمیم هایی کودکان این (.Bark et al،2225است ) همراه و قطعیت احتمال از درجاتی با زیان

 Matthies،2212کنند ) می خطر بیشتر نرمال دکانکو با مقایسه در یعنی .می کنند انتخاب بیشتر را دارد بزرگتری پاداش

et alبپردازیم.  بیش فعالی - نقص توجه با متغیرها این بین رابطه تشریح به تا ایم کوشیده مقاله این (. در 

 روش

حافظه و مشکلات تصمیم گیری در  رابطه بین بررسی خصوص  در پرسش به پاسخ منظور به و مروری روش به مطالعه این

 ،science directبررسی مقالات با جستجوی در پایگاه های اطلاعاتی  .گرفت صورت ن مبتلا به بیش فعالیکودکا

pubmed، Google scholar،proquest  وMagiran  و نیز با استفاده از کلید واژهایMemory-ADHD- 

Prospective Memory -Working Memory  Decision Making -  Attehtion deficit hyperactivity 

disorder - Autobiographical memory .پس از جستجوی این کلید واژه ها مقالات مورد نظر بدست صورت گرفت

 است: آمده جدول زیر در مطالعات خروج و ورود معیارهای آمد و همچنین 

 معیارهای خروج معیارهای ورود

بود و همچنین مقالات اختلال بیش فعالی و کمبود توجه  با ارتباط در که مقالاتی

 مرتبط حافظه و مشکلات تصمیم گیری در این حیطه

 عدم دسترسی به مقاله

 مقالات غیر از زبان انکلیسی و فارسی مرتبط فراتحلیل و مروری پژوهشی، علمی مقالات

 متن یا بدنه اصلی

 تحمل تکانشگری،  با زرگسالانب که می کنند ( پیشنهاد2223) Katragadda et al: بیش فعالی و مشکلات تصمیم گیری

 به دست و دارند گیری ناگهانی تصمیم به گرایش احتمالاً و می ریزد هم به به آسانی آرامششان دارند، محرومیت برابر در اندکی

 در دودلی به صورت را کم توجهی خود دچار بزرگسالان در می تواند امر این می زنند درحالیکه غیرمسئولانه انتخاب های

 انتخاب نشان دهد. در تردید و گیری متصمی

 گرفت، صورت بیش فعالی کم توجهی اختلال با نابالغ نوجوانان روی بر تاس بازی تکلیف از استفاده با که دیگری پژوهشدر 

 همبستگی کودک بازداری کنترل عدم و کودک والد توسط گزارش شده بیش فعالی نمره با ریسک پذیری که شد مشخص

 (.Drechsler،  2222مثبتی دارد )

Masunami et al (2221،) انجام عادی افراد با مقایسه در بیش فعالی کم توجهی اختلالبا  کودکان روی بر که پژوهشی در 

 با پاداش مواجهه در قماربازی تکلیف به پاسخگویی در کودکان این در مختل گیری تصمیم استراتژی که کردند مشاهده دادند



و  همچنین ماسونامی .کند نمی ایجاد پوست سطح گالوانیکی در پاسخ را تغییری هیچگونه تکلیف، رد موجود تنبیه های و

پرخطر،  گیری تصمیم تکلیف در بیش فعالی -کم توجهی با اختلال کودکان مختل عملکرد که گرفتند نتیجه چنین همکارانش

 است. تنبیه و پاداش مفاهیم از آنها ناصحیح فهم سبب به

 وجهیاختلال کم ت با بزرگسالان که ساخت مشخص گرفت بزرگسالان صورت مخاطره آمیز گیری تصمیم روی بر که مطالعاتی

  2212؛ Cox et al، 2211می زنند ) زیانبار تصمیمات اتخاذ به عادی دست افراد از بیشتر معنی داری به طور بیش فعالی

،Matthies et al). 

 سطوح که شد مشخص بود گرفته چاق انجام افراد خطر پر گیری تصمیم و انشگریتک میزان روی که  بر دیگر ای مطالعه در

 (1311همراه است )صفریزدی و نجاتی، خطر پر گیری تصمیم رفتار از بالایی میزان با چاق در افراد تکانشگری بالای

م ک اختلال با در کودکان طرپرخ تصمیم گیری در عملکرد و واکنش زمان ( پژوهشی با عنوان  مقایسه1315بابک و همکاران )

کم  اختلال نوع سه از یک هر کودکان با که داد نشان پژوهش عادی انجام دادند. یافته های کودکان و بیش فعالی توجهی

 یمیان، پیش بین این در و دارند پرخطر تصمیمات اتخاذ به بیشتری عادی گرایش کودکان به نسبت بیش فعالی، توجهی

 .است مخاطره آمیز تصمیم گیری (p=%33) تکانشگری و یش فعالیبرای ب قوی تری کنندة

شناختی بسته پارس بر کنترل مهاری و تصمیم گیری پر  -( پژوهشی با موضوع اثربخشی توانبخشی1319رمضان نیا و نجاتی )

 مبتلا کودکان لکردعم در که داد نشان حاضر پژوهش بیش فعالی انجام دادند. نتایج-خطر کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه

 آماری تفاوت استروپ و نرو/برو در آزمون مهاری کارکرد نظر از پس آزمون و پیش آزمون در بیش فعالی و نقص توجه به

بیش  و نقص توجه اختلال به مبتلا کودکان مهاری کنترل که می دهد نشان حاضر پژوهش دارد همچنبن وجود معناداری

 از سپ تفاوتی پرخطر تصمیم گیری کارکرد در می یابد، اما )پارس( بهبود توجه اختیشن-توانبخشی دریافت از پس فعالی

 می باشد. اجرایی کارکردهای مؤلفه های سایر بر درمان این اثربخشی بیانگر نتایج همچنین. نشد مشاهده درمان

 ضمنی و صریح لکرد حافظهعم) عنوان تحت ، پژوهشی(2224) در سال  Brown et alپژوهشی که  در: بیش فعالی و حافظه

 ی حافظه آزمون یک در نقصی هیچ داد نشان آن ها پژوهش نتایج. دادند انجام( فعالی بیش– توجه نقص اختلال با کودکان در

 مورد بودند کرده دریافت را توجه نقص– فعالی بیش اختلال که تشخیص کودک 22 ها آن پزوهش در. ندارد وجود ضمنی

 نقص- فعالی بیش اختلال با کودکان عملکرد پژوهش آن در.گرفتند قرار ضمنی و افظه صریحح آزمون درعملکرد سنجش

 .بود کنترل گروه از کمتر خیلی (صریح حافظه) آشکار مدت بلند تست حافظه در توجه

 اختلال دارای مدرسه سنین کودکان در و صریح ضمنی حافظه پیشرفت بررسی بهMattew et al (2212 ) پژوهشی در

 در ضمنی و صریح ی حافظه از مقدار چند روی شده نقص توجه پرداختند. در این مطالعه عملکرد آزمایش –فعالی  بیش

 تتس عادی کودکان و فعال بیش کودکان گروه.گرفت قرار بررسی مورد عادی و کودکان توجه نقص فعالی بیش با کودکان

 کردند. دریافت ار ضمنی حافظه ادراک های جنبه و صریح از حافظه یکسان های

Schendan (2219پژوهشی ) پردازش بر ضمنی وی حافظه پژوهش نتایج اساس بر. داد انجام ضمنی حافظه موضوع با 

 د.کر مشاهده عملکرد در تغییر طریق از غیرمستقیم طور به توان می را ضمنی حافظه. گذاردمی تاثیر رفتارها یا اطلاعات

 رفتاری بیان در مهم تاثیر مغز جلویی قشر نتایج طبق و دارد مغز قشر در اطلاعات پردازش مناطق به بستگی ضمنی حافظه

 دارد. ها پردازش و ضمنی ی حافظه

پژوهشی که توسط حسین زاده با موضوع مقایسه ضریب هوشی،حافظه بینایی کودکان بیش فعال کم توجه و سلامت روانی 

سالم صورت گرفت، نتایچ نشان داد که تقریبا میانگین همه اختلال ها  خواهر و برادر کودکان بیش فعال کم توجه با کودکان



در بین کودکان بیش فعال بیشتر و بالاتر از کودکان عادی است و همچنین از بین اختلالات موجود، میانگین افسردگی اساسی 

ال نین بعد اختلال افسردگی ،اختلو همچنین افسردگی خفیف افراد نمونه آماری بیشتر و بالاتر از سایر افسردگی هاست و همچ

 (.1321اضطراب فراگیر درصد بیشتری را در اختیار داشت )حسین زاده،

پژوهش دیگری که توسط باغداساریانس با موضوع مقایسه حافظه فعال و پایداری هیجانی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی 

اوت معناداری بین پایداری هیجانی و حافظه فعال کودکان عادی بیش فعالی، اوتیسم و عادی انجام داد،نشان داد که تف -توجه

بیش فعالی و گروه با اختلال اوتیسم وجود دارد. به طور کلی کودکان مبتلا به اوتیسم حافظه -و گروه با اختلال نارسایی توجه

ن میزان پایداری هیجانی در فعال ضعیف تری در مقایسه با دو گروه کودکان عادی و نارسایی توجه،بیش فعالی دارند. همچنی

بیش فعالی و اوتیسم است.همچنین نتایج نشان می دهد که فقط در -کودکان عادی بالاتر از کودکان مبتلا به نارسایی توجه

کودکان عادی بین نمره حافظه فعال و نمره ناپایداری هیجانی ارتباط منفی معناداری وجود دارد و بین نمره حافظه فعال و 

داری هیجانی در کودکان مبتلا به نارسایی توجه،بیش فعالی و اوتیسم ارتباط معناداری مشاهده نمی شود نمره ناپای

 (.1312)باغداساریانس،

 – توجه نقص با اختلال کودکان ضمنی و صریح حافظه مقایسه» پیرامون پژوهشی(  1313)  شهیدی ،شهریار نجاتی وحید

 آموز دانش 15 و فعالی بیش - توجه اختلال نقص به مبتلا آموز دانش 15 آن طی هک دادند انجام «عادی وهمتایان فعالی بیش

 بیش - توجه نقص اختلال به مبتلا کودکان که داد نشان و نتایج گرفتند قرار و مقایسه بررسی مورد ابرکوه مدارس از سالم

 در تفاوتی ضمنی حافظه در چنین مه.(p=%41تری نسبت به کودکان سالم دارند.) پایین عملکرد صریح حافظه در فعالی

 نشد. داده نشان سالم و فعالی بیش– توجه نقص اختلال به مبتلا کودکان عملکرد

همچنین نتایج پژوهش بیان فر و مصطفایی که با موضوع مقایسه نیمرخ حافظه و توجه دانش آموزان مبتلا با اختلال کاستی 

انه و اختلال ارتباطی )عملی( اجتماعی )پراگماتیک( با دانش آموزان عادی بیش فعال و اختلال نافرمانی مقابله جوی –توجه 

انجام دادند، نشان داد که دانش آموزان عادی در مقایسه با سایر گروه های دارای اختلال از میزان توجه و توانایی حافظه 

ابله مق -ش آموزان با اختلال نافرمانیبالاتری برخوردارند،پس از آن به ترتیب دانش آموزان با اختلال پراگماتیک،سپس دان

بیش فعالی بود. همچنین در -جویانه قرار داشتند.کمترین میزان توجه و توانایی حافظه متعلق به دانش آموزان با نقص توجه

 فر و مصطفایی،)بیان این پژوهش نشان داده شد که این مشکل بیشتر مربوط به عامل اجرایی مرکزی یا حافظه کاری است

1315.) 

رفتاری بر بهبود -در خصوص بررسی اثر بخشی درمان شناختی 1319پژوهش دیگری توسط شهرستانی و همکاران در سال 

بیش فعالی انجام گرفت و نشان داده شد که بین دو گروه -نگهداری توجه و حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نتص توجه

در نگهداری توجه و حافظه کاری تفاوت معنی داری وجود دارد ؛ بدین معنا و گروه کنترل  ADHDدانش آموزان دارای اختلال 

رفتاری متفاوت است. اینطور می توان نتیجه -که نگهداری توجه و حافظه کاری بین دوگروه بعد از آموزش درمان شناختی

 ADHDزان دارای اختلال رفتاری برای بهبود نگهداری توجه و حافظه کاری دانش آمو-گرفت که از مداخله درمان شناختی

 (.1319استفاده کرد )شهرستانی و همکاران ،

پژوهشی را، تحت عنوان بررسی رابطه ی بیش فعالی با میزان حافظه و اختلال دیکته نویسی  1313زیرک و همکاران در سال

بین بیش فعالی با که  انجام دادند ، نتایج نشان داده شد 19-15دانش آموزان پسر ابتدایی شهر زاهدان در سال تحصیلی 

میزان حافظه رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.یعنی اینکه بیش فعالی می تواند سبب کاهش میزان حافطه و افزایش اختلال 

در دیکته نویسی شود. همچنین این مطالعات نشان داده اند که این کودکان ممکن است در هر یک از این سه نوع حافظه و 

 (.1313مشکلاتی مواجه باشند )زیرک و همکاران، پردازش اطلاعات با



 نتایج

-حافظه و مشکلات تصمیم گیری در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بین ی رابطه بررسی به تا بود آن بر سعی مرور این در

فعالی و به  بیش-همان طور که یافته ها نشان دادند در افراد مبتلا به اختلال نقص توجه.بپردازیم (ADHDبیش فعالی )

خصوص کودکان، در تصمیم گیری مشکلات فراوانی نسبت به افراد عادی دارند و همچنین به احتمال زیاد تصمیمات ناگهانی 

نوع  (ADHD)تر و خطرناک تری نسبت به افراد عادی می گیرند البته برخی پژوهش ها نشان داده اند که اینگونه رفتار در 

و خطرناک تر از نوع نقص توجه است، چون افرادی که نقص توجه دارند در تصمیم گیری به تکانشگری یا بیش فعالی بیشتر 

نوع تکانشگری )بیش فعالی( با رفتار تصمیم   ADHDصورت دودلی و با تردید تصمیم گیری و دست به انتخاب می زنند.

 ADHDگیری پرخطر در هر سه نوع  گیری پرخطر رابطه مستقیم و مثبت دارند. در کل می توان گفت که این رفتار تصمیم

 عالیبیش ف و نقص توجه اختلال به مبتلا کودکان مهاری کنترلبیشتر از افراد عادی است. همچنین پژوهش ها نشان دادند که 

. شدن مشاهده درمان از پس تفاوتی پرخطر تصمیم گیری کارکرد در می یابد، اما شناختی بهبود -توانبخشی دریافت از پس

 می باشد. اجرایی کارکردهای مؤلفه های سایر بر درمان این اثربخشی بیانگر تایجن همچنین

همچنین همان طور که یافته ها نشان دادند بین بیش فعالی با میزان حافظه رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، به این 

ایج نشان دادکه این کودکان ممکن معنی که بیش فعالی می تواند سبب کاهش میزان عملکرد در حافظه شود و همچنین نت

و عادی در  ADHDاست در هر یک از انواع حافظه و پردازش اطلاعات با مشکلاتی مواجه شوند. همچنین بین کودکان مبتلا به 

بیش فعالی حافظه صریح –حافظه صریح تفاوت معناداری وجود داشت، که نشان می داد در کودکان مبتلا به نقص توجه 

تری نسبت به افراد عادی دارند، ولی در حافظه ضمنی بین دو گروه تفاوتی در عملکرد آن ها دیده نشد و عملکرد پایین 

بیش فعلی با کودکان سالم دیده شد. به علاوه در دو -همچنین تفاوت بین حافظه فعال کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه

و عادی تفاوت معنی داری دیده شد و کودکان مبتلا به ADHD فضایی در بین کودکان -متغیر حافظه فعال کلامی و دیداری

 (.1314بیش فعالی در دو نوع حافظه فعال پایین تر از گروه افراد عادی بودند)بابایی و همکاران،-نقص توجه

 منابع 

 تحقیقات جلهم توجه، نقص -فعالی بیش اختلال با کودکان در فعال حافظه نقائص(. 1314)سارا  فرامرزی، سارا،  آقابابایی،

 .415-423 ،(3)13 رفتاری، علوم

. (1313، محمدی یحیی سید ترجمهDSM-5 ( روانی اختلالات آماری و تشخیصی .راهنمای (2213) آمریکا روانپزشکی انجمن
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 تصمیم در دعملکر و اکنش و زمان مقایسه(. 1315) محمد تقی، محمدی،محمد رضا بابک،ندا،  حسینیان،سیمین، خیرخواه،

 ،(1)3 استثنایی، کودکان توانمندسازی نشریه عادی، کودکان و فعالی پیش توجهی کم اختلال با کودکان در پرخطر گیری

53-92. 

سم بیش فعالی،اوتی-(.مقایسه حافظع فعال و پایداری هیجانی کودکان مبتلا با اختلال نارسایی توجه1312باغداساریانس،آنیتا. )

 ه ،دانشگاه آزاد،واحد تهران.و عادی. پایان نام

کاستی -(.مقایسه نیمرخ حافظه و توجه در دانش آموزان مبتلا به اختلال بیش فعالی1315بیان فر،فاطمه؛ مصطفایی،علی. )

مقابله جویانه و اختلال ارتباط )عملی( اجتماعی با دانش آموزان عادی. نخستین همایش جامع بین -توجه،اختلال نافرمانی

 شناسی،علوم تربیتی و علوم اجتماعی،تهران.المللی روان



بیش فعالی و ارتباط آن با افسردگی در -(.فراوانی اختلال نقص توجه1313پرورش، ن؛ ضیاالدینی، ح؛ عرفانی، ر شکوهی، م .)

 . 14-11(،1)19مجله علوم پزشکی گرگان، دانشجویان.

رفتاری بر –(.اثر بخشی درمان شناختی 1319تکار، مژگان.)پوردهقان شهرستانی،مرجان؛صباغ پور سبزه میدان،هدیه؛ اکبری اب

بهبود نگهداری توجه و حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه /بیش فعالی،چهارمین کنفرانس بین المللی 

 روانشناسی،مشاوره وعلوم رفتاری،تهران،دانشگاه نبکان .
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خواهر و برادر  (. مقایسه ضریب هوشی،حافظه بینایی کودکان بیش فعال کم توجه و سلامت روانی1321حسین زاده،فاطمه )

 کودکان بیش فعال کم توجه با کودکان سالم،پایان نامه ،دانشگاه پیام نور،واحد تهران.کارشناسی ارشد.

(.عملکرد های کارکردهای اجرایی و حافظه فعال در 1315حیدری صوفیانی،زهرا؛ قلی زاده،منیژه؛ حق بین لشت نشایی،ثریا. )

در موفقیت تحصیلی،کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی،علوم توسعه محور  کودکان با اختلال نقض توجه و بیش فعالی

 دانش و فناوری .

 کاری حافظه آموزش اثربخشی(. 1315)مهدی  پارویی، ،  حیرتی،حبیبه میردورقی،فاطمه، صمیمی،زبیر ، رامش،سمیه ،

 .49-23 ،(3)12 روانشناختی، لعاتمطا فصلنامه کنشی، فزون/  توجه نارسایی اختلال نشانگان بهبود بر هیجانی
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 .132-145 ،(31)15 تربیتی، روانشناسی مطالعات مجله زاهدان، شهر ابتدایی پسر آموزان دانش نویسی دیکته اختلال

(.مقایسه تکانش گری و تصمیم گیری مخاطره آمیز افراد چاق با افراد دارای وزن 1311جاتی،وحید )صفریزدی،زهرا و ن

 .94-51(: 1)19عادی.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

(.اثربخشی آموزش بهسازی توجه و حافظه کاری بر میزان عملکرد 1314محمدی، ز ؛ کاظمی، آ ؛رضایی، ا ؛ فشارکی، م.)

 .293-292(،4)25بیش فعالی.فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی،-کان مبتلا به اختلال کم توجهیپیوسته کود

بیش فعالی در یادگیری،همایش ملی علوم انسانی،تهران:شرکت توسعه دانش -(.نقش اختلال کم توجهی1319مفتوحی،مهدی.)

 فرزانگان.
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 .132 صفحه تا 131 صفحه از، 1 شماره , 12 دوره
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 .51 ،(1)19 روانشناسی، فصلنامه کاری، ی حافظه پرادزش کفایت و موثر عملکرد با

 .رشد انتشارات: تهران. (1323) فروشانی صرامی پوریا بزرگسالان . ترجمه در فعالی بیش/ توجهی مک (.اختلال1115وندر،پل )
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Abstract 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most common disorder of childhood 

which is considered by psychologists and psychiatrists and about 3-3 percent of school age 

children are affected by it and the ratio of this disorder in boys is 3-5 times higher than girls. 

The aim of current study was to investigate memory and also decision making problems in 

children with ADHD. The method of this research is a review study of published researches 

in recent years in which various internal and external databases like Pubmed, Google 

scholar, Proquest, Magiran and so on have been used by means of note-taking. Totally 91 

Persian and English sources were studied which only 54 of these sources were usable. The 

result of this research shows that decision making problems in children with ADHD is higher 



than normal ones and they make more abrupt and dangerous decisions and also there are 

memory performance deficits in these children in comparison to normal children. 

Keywords: memory, decision making problems, children, attention deficit hyperactivity 

disorder  

 


