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 چکیده

در فعالی انجام شد. محور در حوزه کودکان دارای اختالل نقص توجه/ بیش-های شواهدپژوهش حاضر با هدف واکاوی فعالیت

اختالل نقص  مداخالت بالینی در حوزه های تخصصی مرتبط باستجوی کلیدواژهاین راستا، از طریق پژوهش مروری نظامند و ج

 Pupmed, (Elsevier, Science)در پایگاههای اطالعاتی تخصصی جهان شامل دبستانی در کودکان پیش  فعالیتوجه/بیش

direct, Google Scholar,)  نتایج .واکاوی قرار گرفتنظر جهت دستیابی به هدف پژوهش مورد  ها و اطالعات مورد یافته 

محور، مدیریت رفتار کالسی، مداخالت تحصیلی، مداخالت -ها بر روی شش موضوع مداخالت خانوادهغالب پژوهش نشان داد که

ها بیانگر این است که اثرگذارترین درمان برای این پژوهش های بدنی و دارو درمانی متمرکز است.های اجتماعی، فعالیتمهارت

های  جامع  برای کمک به این گروه از کودکان و طراحی و اجرای برنامه .خانواده های آنها روشهای چند گانه استکودکان و 

 شود. والدین آنها پیشنهاد می

 های شواهد محور، مطالعه مروری فعالی، فعالیتبیش اختالل نقص توجه/ کلیدواژه ها:
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 مقدمه

1فعالیاختالل نقص توجه / بیش 2تحولی-های عصبیترین اختاللشایعاز    دوران کودکی است )پوالنسکی، ویلکات، سالوم، و  

3روده 4فعالی/ تکانش گریتحولی الگوهای پایداری از نقص توجه و یا بیش-(. این اختالل عصبی2014،  نامتناسب با سن است  

یا بیشتر از آن ) از قبیل خانه، مدرسه، یا کار با  طها در دو محیدهد، این نشانهعملکرد یا رشد فرد را تحت تأثیر قرار می که

5افتد و عملکردهای اجتماعی، درسیها دیگر( اتفاق میدوستان یا خویشاوندان یا فعالیت دهد، و شغلی را تحت تأثیر قرار می 

6اپزشکی آمریکسالگی بروز پیدا کند )انجمن روان 12های این اختالل بایستی قبل از سن برخی از نشانه  ،2013.) 
، روده و یدرمنب هورتا، دلیما، پوالنسکی،(است  شده برآورد درصد 5 اختالل این جهانی سطح شیوع میزان مدرسه سنین برای

2007.) 

( فرایندهای 2006های عصب تحولی مثل اختالل یادگیری ویژه )اسمیت و آدامز، وجود عواملی مانند همبودی با سایر اختالل

رفتارهایی از  و بیش فعالی توجه نارسایی دارای کودکان در ی مواجه کرده است. افزون براین،هاچالشبا  ارزیابی و تشخیص را

7تنظیمی هیجانی )آناستاپویلوس-خود نقص کارکردهای اجرایی و قبیل  مشکالت و کج خلقی، پرخاشگری (، 2011و همکاران،  
8بالدر  (کندتر میختشان سشناختی شرایط سازگاری آنها را با محیط زندگیروان  (.1396؛ نعمتی و علیزاده، 2010همکاران، و  

های آموزشی، خانوادگی و محیط برانگیز این گروه از کودکان و به چالش کشیدن غالب سامانههای چالشبا توجه به  ویژگی 

9کوپر و اریگان(بوده است آنها مورد توجه  چالش برانگیز رفتارهای و مدیریت نشانه ها برای زندگی، همواره مداخالت ؛  2002، 

1لرد و هدلین-معین، هال 0 1سانتوس، گاسپار و هومیم-؛ آزیویدو، سیبرا2011،  1 مشارکت  (. در این راستا،  چگونگی2014، 

از  گروه این هایبا مدیریت نشانه ارتباط در  راهبردهای مختل اتخاذ به منجر سنی شرایط به همراه شرایط تحولی ماهیتوالدین، 

1راجرز، وینر، مارتن و تانوک(شود می اختالل 2  ،2009 .) 

1محور-های شواهدفعالیت  3 کند در های بیمار تاکید میکه بر ادغام بهترین فعالیت بالینی و شواهد پژوهشی به همراه ارزش 

راستای معرفی  (. پژوهش حاضر در2006شناسی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است )انجمن روانپزشکی آمریکا، حوزه روان

 گیرد.فعالی انجام میتوجه/بیش محور در ارتباط با کودکان دارای اختالل نقص-مداخالت شواهد

شناسان روان ن،مشاورا والدین، معلمان، گذاری،سیاست حوزه مسئولین به حاضر پژوهش هاییافته کاربردی اهمیت لحاظ به 

 اهمیت زمینه در و کرد خواهد کمک هستند درگیر فعالیالل نقص توجه/ بیشگروه اخت  با نوعی به که متخصصانی سایر و بالینی

  با مرتبط نظری و تجربی هایدیدگاه تعدیل یا و بسط برای متخصصین فراروی را جدیدی هایافق حاضر پژوهش مروری نظری

 .  داد خواهد قرار کودکان و والدین از گروه این های معرفی شده و مشکالتمداخله

 روش

ر ارتباط با  دای را  های شواهد محور مداخلههای پژوهشافتهاست که به صورت خالصه ی ژوهش حاضر از نوع پژوهش مروری پ

 فعالی موردبررسی قرار داده است.کودکان دارای اختالل نقص توجه / بیش

 راهبردهای جستجو

                                                             
1 - Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder 
2 - Neurodevelopmental disorders 
3 - Polanczyk, Willcutt, Salum, Kieling, & Rohde 
4 -impulsivity 
5 - academic 
6 -American Psychiatric Association 
7 Anastopoulos 
8 Blader 
9 Cooper &ORegan 
1 0 Moen, Hall-Lord & Hedelin 
1 1 Azevedo, Seabra-Santos, Gaspar & Homem 
1 2 Rogers,  Wiener, Marton & Tannock 
1 3 Evidenc-based practice 



، Psychological treatments ،Preschool-age cgildren  ، های تخصصی با استفاده از جستجوی کلیدواژه ،رضپژوهش حا در

Attention-Deficit Hyperactivity disorder,  preschool; parent training;     

و  هایافته Springer ،Scopus ،ProQuest ،Elsevier ،Science direct، Google Scholar،  های اطالعاتی شاملدر پایگاه 

 بیش/جهتو نقص اختالل  بی به هدف پژوهش که شامل معرفی نوع مداخالت در کودکان دارایجهت دستیااطالعات موردنظر 

 فعالی بود، مورد واکاوی قرار گرفت.

 معیارهای ورود و خروج

 اختالل  ن دارایمعیارهای ورود به پژوهش شامل؛ مقاالت موجود در ارتباط با معرفی مداخالت انجام شده در ارتباط باکودکا

ی تحولی به هانارساییهای شده در سایر حوزهفعالی به زبان انگلیسی بودند. معیارهای خروج نیز مقاالت ارائه یشب/توجه نقص

 های همبودی بود. همراه ویژگی

 ارزیابی کیفیت مقاالت
 نقص اختالل رایهای مدیریت رفتار در کودکان داهای موردنظر، با استفاده کلیدواژهتمامی مقاالت، بعد از استخراج از پایگاه

 منظور ارتقای کیفیت بیشتر مقاالت، بعد از حذف مقاالت نامرتبط با اهداف پژوهشفعالی، مورد ارزیابی قرار گرفت. به بیش/توجه

شده و انتخاب مقاالت اصلی، بار دیگر برای باال بردن اطمینان از شناسایی و بررسی مقاالت موجود، فهرست منابع مقاالت انتخاب

 جو گردید.نیز جست

 گیریبحث و نتیجه

 فعالی انجام شد. نتایجمحور در حوزه کودکان دارای اختالل نقص توجه/ بیش-های شواهدپژوهش حاضر با هدف واکاوی فعالیت

محور، مدیریت رفتار کالسی، مداخالت تحصیلی، مداخالت -ها بر روی شش موضوع مداخالت خانوادهغالب پژوهش نشان داد که

  های بدنی و دارو درمانی متمرکز است.اجتماعی، فعالیتهای مهارت
ی حمایت م یبه شدت از مداخالت آموزش والدین محور -های شواهدهای پژوهشی بیانگر این واقعیت است که فعالیتیافته

کان کمک شود ها و مدیریت رفتاری این گروه از کودشود از طریق آموزش والدین به کنترل نشانه، در این روش تالش میکند

های مدیریت رفتار این گروه از کودکان (.  آموزش مدیریت رفتار کالسی  به معلمان یکی دیگر از شیوه2014)آزیویدو و همکاران، 

است که از شواهد علمی کافی برخوردار است، وجود نقص توجه پایدار در انجام تکالیفی که نیازمند توجه پایدار است به همراه 

کند )کوپر از قبیل پرخاشگری با همساالن در بافت مدرسه ضرورت آموزش معلمان را در این زمینه توجیه می مشکالت رفتاری

 (.  2002و اریگان، 

-تنظیمی هیجانات را با خود به همراه دارد، فقدان  خود -هایی مانند نارسایی در خودنقص در کارکردهای اجرایی  ویژگی 

های اجتماعی دهد، در نتیجه آموزش مهارتوابط اجتماعی فراروی این گروه از کودکان قرار میتنظیمی هیجانات مشکالتی را در ر

دنبال دارد، آموزش مهارت های اجتماعی و به همراه مداخله های محور را به-های فعالیت های شواهدگام بعدی است که حمایت

برد فعالی را باال میکودکان دارای نقص توجه/بیش تحصیلی و دارو درمانی احتمال مدیریت رفتاری، تحصیلی و سازگاری

 . (2011)آناستاپویلوس و همکاران، 

طراحی و  .ها بیانگر این است که اثرگذارترین درمان برای این کودکان و خانواده های آنها روشهای چند گانه استپژوهش

 شود.ها پیشنهاد میهای  جامع  برای کمک به این گروه از کودکان و والدین آناجرای برنامه

 منابع

 مطالعه ای :بیش فعالی/نارسایی توجه اختالل درمان در نوروفیدبک اثربخشی واکاوی (.1396علیزاده، ح. ) ش؛ نعمتی،

 .1-20 (، 28)7طباطبائی، عالمه استثنایی، دانشگاه افراد روانشناسی ؛ فصلنامه"مروری
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. BMC Med, 17, 

133-137. 



Anastopoulos, A. D., Smith, T. F., Garrett, M. E., Morrissey-Kane, E., Schatz, N. K., Sommer, J. L. ... & Ashley-

Koch, A. (2011). Self-regulation of emotion, functional impairment, and comorbidity among childrenwith 

AD/HD. Journal of attention disorders, 15(7), 583-592. 

APA Presidential Task Force on Evidence-Based Practice. (2006). Evidence-based practice in psychology. The 

American Psychologist, 61(4), 271. 
Azevedo, A. F., Seabra-Santos, M. J., Gaspar, M. F., & Homem, T. (2014). A parent-based intervention 

programme involving preschoolers with AD/HD behaviours: are children’s and mothers’ effects sustained 

over time?. European child & adolescent psychiatry, 23(6), 437-450. 

Blader, J. C., Pliszka, S. R., Jensen, P. S., Schooler, N. R., & Kafantaris, V. (2010). Stimulant-responsive and 

stimulant-refractory aggressive behavior among children with ADHD. Pediatrics, 126(4), e796-e806. 
Cooper, P., & O'Regan, F. (2002). Educating children with AD/HD: A teacher's manual. Routledge. 

Moen, Ø. L., Hall-Lord, M. L., & Hedelin, B. (2011). Contending and adapting every day: Norwegian parents’ 

lived experience of having a child with ADHD. Journal of family nursing, 17(4), 441-462. 

 Polanczyk, G. V., Willcutt, E. G., Salum, G. A., Kieling, C., & Rohde, L. A. (2014). ADHD prevalence estimates 

across three decades: an updated systematic review and meta-regression analysis. International journal of 

epidemiology, 43(2), 434-442. 
Polanczyk, G., De Lima, M. S., Horta, B. L., Biederman, J., & Rohde, L. A. (2007). The worldwide prevalence 

of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. American journal of psychiatry, 164(6), 942-948. 
Rogers, M. A., Wiener, J., Marton, I., & Tannock, R. (2009). Parental involvement in children's learning: 

Comparing parents of children with and without Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Journal 

of school psychology, 47(3), 167-185. 

Smith, T., & Adams, G. (2006). The effect of comorbid AD/HD and learning disabilities on parent-reported 

behavioral and academic outcomes of children. Learning Disability Quarterly, 29(2), 101-112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The study of Evidence-Based Practices in Children with Attention Deficit / 

Hyperactivity Disorder 

Shahooz Nemati 1 

 
1-Associate Professor of Psychology and Education of Exceptional Children, Educational Department, School of 

Education and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran. Sh.Nemati@Tabrizu.ac.ir 

 

 

 

Abstract 

The aim of the current research was to study the evidence-based practices in children with 

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. In this study, by use of systematic review method 

related to clinical aria, and Attention Deficit /Hyperactivity Disorder, Evidence-Based 
Practices keywords from Latin web the Dada (Pupmed, Elsevier, Science direct, and Google 

Scholar) was conducted in accordance with research objectives to executed current study. 
Results revealed that most of researches have been focused on family-based interventions, classroom 

behavior management, academic interventions, social skills interventions, exercise and medication. 
Research indicated that the most effective treatment for these children and their families is 

multiple approaches. Developing and implementing a comprehension program is 

recommended to help this children and their parents. 
 

Keywords: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder, Evidence-Based Practices, Review 

Study 
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