
 

 
 ی علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده

 گروه آموزشی روانشناسی

 

 ی کارشناسی ارشدنامه برای دریافت درجهپایان

 عمومیی روانشناسی گرایش در رشته

 

 عنوان:

روبیک بر بهبود نقص توجه و حافظه کاری در یاثر بخشی آموزش حرکات ورزش ا

  ADHDکودکان مبتال به 

 

 

 ا:راهنم اساتید

 پروفسور محمد نریمانی 

 پروفسور گودرز صادقی

 

 ر:مشاو استاد

 دکتر سجاد بشرپور

 

 :پژوهشگر

 زهرا دهقانی 

 

 6931 پاییز 

 



 

 زهرا: نام      دهقانی:  دانشجو خانوادگی نام

 به مبتال کودکان در کاری حافظه و توجه نقص بهبود بر روبیکیا ورزش حرکات آموزش بخشی اثر :نامهپایان عنوان
ADHD 

 پروفسور محمد نریمانی ـ پروفسور گودرز صادقی :راهنما اساتید 

 دکتر سجاد بشرپورر: مشاو استاد 

                                            کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

 بالینی: گرایش                          روانشناسی:  رشته

 علوم تربیتی و روانشناسی :دانشکده      اردبیلی محقق :دانشگاه

 16 ات:صفح تعداد                               1/8/6931 دفاع: تاریخ

 :چكیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش حرکات ورزش ایروبیک برر ببورود نقرو توجره و حاف ره      

پر  آزمرون برا     -بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی و از نوع پیش آزمون ADHDکاری در کودکان موتال به 

شربر اردبیرل بودنرد  برا      ADHDگروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان دختر موتال بره  

فبرسرت مرضری کرود      (. بعد از تکمیل پرسشنامه ADHDبا توجه به شیوع کلی  نفر 044برآورد احتمالی 

نفرر بره    04در مورد آنبا داده شد،  ADHDو مصاحوه بالینی، از بین آن هایی که تشخیو  گدو و اسپرافکین

شدند. بررای   نفر( جایگزین 51نفر( و گروه کنترل  51طور در دسترس انتخاب شدند. و در دو گروه آزمایش  

خرده مقیاس و  ،ر مرحله شناسایی کودکان موتالد (CSI-4فبرست نشانه مرضی کود   گردآوری داده ها از 

بره عنروان پریش آزمرون و پر        مقیاس هوشی وکسلر کودکان، فرم تجدید ن ر شرده حاف ه ارقام و حساب 

هفتره و هرر جلسره     0و آموزش حرکات ورزش ایروبیک، در مورد گروه آزمایش به مردت   استفاده شد. آزمون

ده با استفاده از آزمون کوواریران  ننرد متریرری تحلیرل شرد.      داده های جمع آوری ش نیم ساعت اجرا شد.

نتایج پژوهش آزمون تحلیل کوواریان  نند متریری نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل، در حیطره  

( و تفراوت برین نمررات دو گرروه، بیران       P= 0/01نقو توجه و حاف ه کاری، تفاوت معنی داری وجود دارد  

ت که آموزش حرکات ایروبیک در ببورود نقرو و حاف ره کراری در کودکران مورتال بره        کننده این مطلب اس

ADHD   تاثیر داشته است. در نبایت می توان ننین نتیجه گرفت که از ورزش درمانی به عنوان نوعی درمران

 می توان استفاده نمود.  ADHDجایگزین یا مکمل برای کودکان موتال به اختالل 
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 مقدمه -6-6

آوری  اختالل روانی شایع و مزمن است که با نترایج زیران   (ADHD) 5بیش فعالی/ نقو توجهاختالل 

/بریش فعرالی   0توجره  نقو (. اختالل2449، 2در طول زندگی همراه است فویانو، ناکو، پلبام، روب و واکر 

الگروی مرداوم نقرو    ویژگی اصرلی آن ،  در کودکی شروع می شود و رشدی است که -یک اختالل عصوی

بریش فعرالی بره     کنرد،  اخرتالل ایجراد مری    ،تکانشگری است که در عملکرد یا رشرد  –توجه و /بیش فعالی

تکانشرگری بره اعمرال عجوالنره ای     فعالیت حرکتی بیش از حد در زمانی که نامناسب اسرت، اشراره دارد.   

اشاره دارد که به صورت لح ه ای بدون دوراندیشی روی می دهند و به احتمال زیراد بره فررد لطمره مری      

کند و رفتارهای نشانگر این اخرتالل دسرت کرم در دو زمینره      سالگی ظبور می 52عالئم قول از  این زنند.

آورنرد و   مختلف مشاهده شده، تخریب قابل توجبی در عملکرد اجتماعی، شرلی یا تحصیلی فرد بوجود می

؛ 2450 گردد  انجمن روانپزشرکی آمریکرا،  عالمت رفتاری در فرد تعیین و شناسایی می 52تا  6دست کم 

نقرو  مشکل توجه اسرت.   ADHDیکی از مشکالت اساسی در موتالیان به  (.5090ترجمه سید محمدی، 

از لحاظ رفتاری به صورت پرت شدن از تکلیف، نداشتن پشتکار، مشکل متمرکز مانردن،   ADHDدر  توجه

یکی دیگر از مشکالت افراد مورتال  و نامن م بودن آشکار می شود و ناشی از لجوازی یا فقدان در  نیست. 

نقو در کارکردهای اجرایی است که یکی از مؤلفه های آن، حاف ه کاری است. مؤلفه ای کره   ADHDبه 

اطالعات را در ذهن فراهم می کند. هردف اصرلی پرژوهش حاضرر،     امکان ذخیره سازی موقت و دستکاری 

                                                             
1 Attention-deficit/hyperactivity disorder 
2 Fabiano, Chacko, Pelham, Robb, Walker 
3 Attention - Deficit 
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توجه و حاف ه کاری در کودکان مورتال بره   تعیین اثربخشی آموزش حرکات ورزش ایروبیک بر ببوود نقو 

ADHD   .است 

 

 بیان مسأله -6-2

 ADHD  های روانپزشکی کود ، روان شناسی، نورولروژی  ترین دالیل مراجعه به کلنیک یکی از رایج

2(؛ به طوری که شلتون و بارکلی2445، 5دیوا-باشد لبنر و پزشکی اطفال و خانواده می
 04ترا   04( 5990  

 ADHDدرصد از مجموع مراجعات به مراکز خدمات روانی و اجتمراعی را بره علرت ابرتالی مرراجعین بره       

 1در اغلرب فرهنره هرا تقریورا در      ADHDاند. زمینه یابی های جمعیتی حکایت دارند کره   گزارش نموده

را در   ADHDشریوع   مطالعرات اپیردمیولوژیک  درصرد بزرگسراالن روی مری دهرد.       1/2درصد کودکان و 

(. این در حالی اسرت کره   2454، 0درصد ذکر نموده اند شیلز و هاوا  1تا  0مدارس ایالت متحده آمریکا 

درصرد؛ در دانرش    5/54های این اختالل را در کودکران دبسرتانی را    ( میزان شیوع نشانه5081غنی زاده  

 رش کرده بود.درصد گزا 1/6درصد و در دانش آموزان دختر  6/50آموزان پسر 

یکی از مشکالت اساسی این کودکان کره مرانع یرادگیری آنبرا در سرالبای اولیره در مراکرز پریش از         

؛ به نقل از امیرر تراش، سروحانی    2444باشد  بارکلی، شلتون و گروس ویت،  توجه می نقو ،دبستان است

شامل تمرکز کردن یرا   شود که (. توجه به یک سری عملیات پیچیده ذهنی اطالق می5095نژاد و عابدی، 

درگیر شدن نسوت به هدف، نگبداشتن یا تحمل کردن و گوش به زنه بودن در یک زمران طروالنی، رمرز    

(. کودکران  2446، 0گردانی ویژگی های محر  و ترییر تمرکز از یک هدف به هدف دیگر اسرت  سریدمن  

کننرد، امرا از    هایی نامربوط توجره مری   توجه و بیش فعالی بیشتر به محر  نقو موتال به اختالل نارسایی

نمایند و توانایی حفر  توجره در طرول زمران      محر  های مربوط که مستلزم توجه است، نشم پوشی می

 (.5095منزه،  گلشنی شوشتری، مشخو شده را ندارند عابدی، کاظمی،

                                                             
1 Lehner-Dua 
2 shelton & Barkley 
3Shiels &  Hawk 
4 Seidman 
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گروسوالد  در کارکردهای اجرایی نقو دارند تاروی ، ADHDدهد که افراد موتال به  شواهد نشان می

اسرت مولفره ای کره امکران      2(. یکی از مولفه های کارکرهای اجرایی حاف ه کراری 2455، 5و استیکسرود

، 0کنرد  راپراپورت، بولردن، کروفلر، سرارور      سازی موقت و دستکاری اطالعات در ذهن را فرراهم مری   ذخیره

تسبیل و انجام صحیح فعالیت سایر مولفره هرای کارکردهرای اجرایری     (؛ کنش این مولفه به من ور 2449

باشد و عملکرد مناسب آن تمرکز، توجه پایدار، تامل در پاسخ به محر  ها و نیز بازداری تکانه  ضروری می

 (.2442، 0آورد  بارکلی های نامربوط به موقعیت را فراهم می

توجه/بیش فعالی ارائه داد کره نقرایو موجرود     نقو ای در مورد اختالل بارکلی ن ریه 5991در سال 

بازداری را به عنوان هسته ی اصلی از هم پاشیدگی فرآینردهای پردازشری در تکرالیف کرارکرد     -در کنترل

ی کرارکرد   تررین نقیصره   تررین و قروی   ( با ثورات 2440( معرفی نمود. براساس تحقیق دوتریر  EFاجرایی  

توجه/بیش فعالی، در اندازه گیری های بازداری پاسخ، حاف ره  نقو  اجرایی در موتالیان به اختالل اختالل

کاری و برنامه ریزی و گوش به زنگی است. در تحقیق مذکور، از آزمرون هرای دسرته بنردی کرارت هرای       

رنه استراپ و آزمون عملکرد پیوسته استفاده شده بود. براساس نترایج فروق،   –ویسکانسین و آزمون کلمه 

را که در حاف ه کاری و توجه بینایی و آزمون برج لندن کسب کردنرد کمترر از حرد     گروه آزمایش نمراتی

 (.5095؛ به نقل از قمری گیوی، نریمانی و محمودی، 2440مورد انت ار بود دوتریر، 

های درمانی و اصالحی متعددی در رابطه با این اختالل به کار گرفتره شرده    در مطالعات پیشین روش

های درمانی قادرنرد برر    توان به درمان های دارویی و رفتاری اشاره کرد. این روش میاست که از این میان 

توجه، کنترل رفتار، عملکرد تحصیلی و روابط اجتمراعی تراثیر گذاشرته و موجرب ببورود وضرعیت بیمرار        

 (.  5982، 1گردند پلبام و بندر

ابه دارو درمرانی دارد.  دهد که شررکت در تمرینرات ورزشری اثرری مشر     نتایج مطالعات اخیر نشان می

گردد که این امرر موجرب افرزایش    های عصوی می تمرینات ورزشی نیز موجب افزایش میزان انتقال دهنده

                                                             
1Travis, Grosswald & Stixrud 
2  Working memory 
3 Rapport , Bolden , Kofler , Sarver 
4 Barkley  
5Pelham  & Bender  
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(. همچنرین ایرن روش   5095گردد ببرامری،   قابلیت دسترسی به دوپامین در سیستم عصوی مرکرزی مری  

آدرنرالی، هیپروفیزی و   -طیهرای هیپوتاالموسری، مخرا    تواند به عنوان یک محر  قوی بررای سیسرتم   می

 (.2454، 5شود بست نورآدرنرژیک شناخته می

ای هموستگی بسیار باالیی برین انجرام    ( در مطالعه2441 2 مالینا، بلیمکی، دانیلز و دیشمان استرانه،

 0ای گزارش کردند. برری  والترر   های ورزشی و کاهش اضطراب و اختالالت رفتاری کودکان مدرسه فعالیت

( نیز نتایج مشاببی را گزارش کرده و نشان دادند انجام فعالیت های ورزشری گونراگون و برا شردت     2442 

گرردد. وبرر، وانردر، اسرتوپ، مرک کرارتی، وایر          های مختلف، موجب ببوود عملکرد رفتاری کودکان می

ن دادند فعالیرت  نشا ADHDای به بررسی اثر فعالیت بدنی شدید در کودکان موتال به  ( در مطالعه2448 0

درصرد کراهش    91های سنگین بدنی در این بیماران، عالئمی مانند بی قراری و فعالیت بیش از حد را ترا  

(، تومپوروسرکو  2441  1دهد.در این خصوص تومپوروسکی، کورترون، ارمسرترونه، کرانی، اسرپارلینه     می

( بره  2448  9نخام هیلی و واونیلپی-(، و فراگال2448 8، تومپوروسکی، زگرودینه1(، آدیفرن2446  6گانیو

اثربخشی حرکات ورزش ایروبیک و فعالیت های بدنی موزون بر توجه و حاف ره کراری کودکران بره ویرژه      

 روانشناختی اشاره نموده اند.-کودکان با ناتوانی های عصب

، ورزش ایروبیک به عنوان یک سری تمرینات آمادگی جسمانی و حرکتی طراحی و بره  5964در سال 

دقیقه  52عت گسترش داده شد. در ورزش ایروبیک، عضالت بزرگ بدن با کمک موسیقی برای حداقل سر

 64الری   01دهند. جلسات تمرینی ایروبیک به طرور معمرول زمرانی در حردود      حرکات ریتمیک انجام می

 باشرد  کروکرر، اکالنرد و    دهد و شامل اجرای حرکرات متنروع ترکیوری مری     دقیقه را به خود اختصاص می

                                                             
1Best 
2 Strong, Malina, Blimkie, Daniels, Dishman 
3 Brisswalter 
4
 Weber, Vander, Stoep, McCarty, Weiss 

5 Tomporowski,Cureton,Armstrong,Kane, Sparling 
6Ganio 
7 Audiffren 
8 Audiffren, Tomporowski & Zagrodnik 
9 Fragala-Pinkham, Haley & Neil 
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(. عالوه بر ارتقای عوامل آمادگی جسمانی، این ورزش بسیار شاد و مبیج اسرت. ورزش  2444، 5کوواالسکی

ایروبیک باعث توسعه بسیاری از فاکتورهای آمادگی مثل انعطاف پذیری، هماهنگی، نابکی، تعادل، توازن، 

نره کره برا موزیرک و     شود. در این ورزش، اجرای حرکات هوازی، مروزون و هماه عک  العمل و غیره می

ترابی   ای بسیار موثر برای جلوگیری از افسردگی، رفع بری حوصرلگی و بری    ریتم خاصی همراه است، وسیله

است  به دلیل این که فرد تمرین کننده این ورزش را به شکل گروهی و در قالب حرکات موزون و از قورل  

وهی دارد. زمانی که این ورزش بره صرورت   کند، تاثیر بسزایی در تقویت رفتارهای گر تعیین شده دنوال می

کنرد و سروب ترشرح     افزایش فاکتورهای مذکور از افسردگی نیز جلوگیری می گروهی انجام شود به غیر از

شرود. در ایرن ورزش ذهرن     آور در مررز اسرت مری    های نشراط  هورمون های انکفالین اندروفین که هورمون

سؤال اصلی پژوهش حاضر این اسرت کره    (.5095ه، منز گلشنی شوشتری، شود عابدی کاظمی، تقویت می

مؤثر  ADHDآیا آموزش حرکات ورزش ایروبیک، بر ببوود نقو توجه و حاف ه کاری در کودکان موتال به 

 است؟ 

 پژوهش ضرورت و اهمیت -6-9

هرای   تررین اخرتالل   از شرایع  بیش فعرالی / نقو توجهتوان گفت اختالل  در اهمیت پژوهش حاضر می

درصرد از مراجعران    14( و حدود 2440، 0؛ والریچ مار 5998، 2رفتاری دوره کودکی است  تی تر-عصوی

دهد. بر این اساس در تاریخچه روان شناسری برالینی هریچ     به درمانگاهای روانپزشکی اطفال را تشکیل می

 (.2440، 0است  فاری  یز نوودهتوجه/بیش فعالی بحث انگنقو اختاللی به اندازه اختالل 

بیش فعالی با مشکالت زیاد در زمینه هرای مختلرف آموزشری از جملره عملکررد      نقو توجه/ اختالل 

ضعیف تحصیلی، تکرار پایه، تر  مدرسه، روابط خانوادگی و دوستانه ضعیف، اضطراب، افسردگی، تخلرف،  

سوء مصرف مواد مخدر در سنین پایین و قانون شکنی زیاد همراه است. بره عرالوه ایرن اخرتالل احتمرال      

                                                             
1 Crocker, Eklund &Kowalski 
2 Teeter 
3 Wolraich’Mark  
4 Pharies 
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دن با سایر اختالالت رفتاری ن یر پرخاشگری در نوجوانی و یا لج بازی و نافرمرانی را در برر   خطر همراه ش

 (.2441، 5دارد داویدس و گاست پار،

، در معررض خطرر بیمراری هرای     بیش فعرالی با داشتن  ADHDاختالل  دارایعالوه بر آن، کودکان 

و ضرعف عملکررد حرکتری و آمرادگی      سطح کلسترول براال باشرند   حرکتی، قلب و عروق، فشار خون باال و

شود و آن نیز سروب کراهش    جسمانی در پی نداشتن تالش تمرین مداوم باعث پایین آمدن عزت نف  می

شود، عالوه بر این کموود مشارکت نیز ضعف عملکرد حرکتی و آمادگی جسمانی را به دنورال   مشارکت می

و اهمیرت ایرن    ADHDریرف در کودکران   های حرکتی درشت و ظ خواهد داشت. با توجه به ضعف مبارت

ها و توجه به این موضوع که فعالیت های بدنی منجر به سالمت جسمانی، ببورود عملکررد عقالنری،     مبارت

شود، احتماالً تمرینات بدنی بتواند مزایرای زیرادی بررای ایرن      ادرا  رفتار و احساسات و شخصیت فرد می

توان به عنوان یکی از ابتردایی تررین رفتارهرای     بازی را میقویل کودکان به همراه داشته باشد و همچنین 

توان بره نترایج مبمری دسرت یافرت  کروثری، کیبرانی،         حرکتی کود  مطرح ساخت که از طریق آن می

 (.5095حمایت طلب و عارب عامری، 

الزم به ذکر است که با توجه به فوایرد بسریاری کره دارو درمرانی دارد، بره عقیرده صراحب ن رران و         

هشگران، عوارض جانوی زیادی نیز برای کودکان دارد که از جمله آنبا می تروان آثرار زیرر را نرام بررد:      پژو

کاهش اشتبا، اختالل در خواب، تروهم زایری، افسرردگی، افرزایش فشرار خرون، و غمگینری یرا گریسرتن          

 (.  2454، 2شود یونه و مایانتی می

این عارضه بدون ایجاد عوارض بعدی هسرتند.   دانشمندان بدنوال یافتن راهبای جایگزین برای درمان

هرای پژوهشرگران، ارتوراط تنگراتنگی برین       باشرد. بنرابر یافتره    یکی ازین روشبا فعالیت بدنی و ورزش می

های بدنی و ببوود اختالالت رفتاری وجود دارد. فعالیت های ورزشری کره اثررات سرودمندی را بره       فعالیت

 (.2454های درمانی باشد بست،  وشتواند یکی از این ر اثوات رسانده، می

                                                             
1 Davids &Gastpar 
2Young &Myanthi 
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بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، تعیین اثر آموزش حرکات ورزشی ایروبیک بر ببوود نقو توجره و  

بسیار ضروری است نررا کره ایرن اخرتالل در برخری کودکران        ADHD حاف ه کاری در کودکان موتال به

ات ورزشی ایروبیک بر کاهش نشرانگان اخرتالل   وجود دارد و مطالعات انجام شده در زمینه اثر بخشی حرک

ای از موارد متناقض و ناهمسرو   کموود توجه/بیش فعالی بسیار اند  است و نتایج این مطالعات نیز در پاره

است. این امر لزوم کار بیشتر جبت روشن شدن اثر بخشی آموزش حرکات ورزش ایروبیک بر ببوود نقرو  

سازد. بنابراین محقق درصردد اسرت ترا بره      را فراهم می ADHD  بهتوجه و حاف ه کاری در کودکان موتال

 بررسی تاثیر آموزش حرکات ورزشی ایروبیک بر کودکان بیش فعال ایرانی بپردازد.  

تواند نشم اندازی روشن و عملی برای مشراوران و روان درمرانگران و    نتایج حاصل از این پژوهش، می

مونای ن رری و عملری    اهم نماید. به عالوه، نتایج پژوهش می تواندبرنامه ریزان آموزشی و توان بخشان فر

در موسسات مختلف آموزشری و درمرانی     ADHDمناسوی برای ببوود عالئم و مشکالت کودکان موتال به 

 بنابراین،ها ، مراکز توانوخشی و غیره مورد استفاده قرار گیرد.  از قویل مراکز مشاوره در دانشگاهبا، کلنیک

 ن رر  بره ADHD کودکران  خصوص در گرفته انجام های پژوهش مطالعه و کودکان این مشکالت به توجه با

 مطالعرات  همچنرین  و دارند بیشتری های بررسی به نیاز توجه و کاری حاف ه در کودکان این که رسد می

 رونرد  بره  را کودکران  ایرن  تروان  می تمرینی های فرصت ایجاد و رشد محیط سازی غنی با که دادند نشان

 در مطالعره  فقر و موجود های¬نالش قولی، مطالعات نتایج به توجه با بنابراین. برگرداند شان زندگی عادی

 بر ایروبیک ورزش حرکات آموزش آیا که است سوال این به گویی پاسخ دنوال به حاضر پژوهش زمینه این

اثربخشری آمروزش حرکرات     لذا است؟ موثر ADHD به موتال کودکان در کاری حاف ه و توجه نقو ببوود

 ضرورت پیدا نمود.   ADHD ورزش ایروبیک بر ببوود نقو توجه و حاف ه کاری در کودکان موتال به

 اهداف پژوهش -6-4

 هدف کلی  -6-4-6

تعیین اثربخشی آموزش حرکات ورزش ایروبیک بر ببوود نقو توجه و حاف ه کراری در کودکران    -

 ؛  ADHDموتال به 
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 اختصاصیاهداف  -6-4-2

اثربخشی آموزش حرکات ورزش ایروبیرک برر ببورود نقرو توجره در کودکران مورتال بره          تعیین -

ADHD؛ 

اثربخشی آموزش حرکات ورزش ایروبیک بر ببورود حاف ره کراری در کودکران مورتال بره        تعیین -

ADHD؛ 

 فرضیه های پژوهش -6-5

 می شود. ADHDآموزش حرکات ورزش ایروبیک موجب ببوود نقو توجه در کودکان موتال به  .5

مری   ADHDآموزش حرکات ورزش ایروبیک موجب ببوود حاف ه کراری در کودکران مورتال بره      .2

 شود.

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش -6-1

 ورزش ایروبیک

در این ورزش، اجرای حرکات هوازی، موزون و هماهنره کره برا موزیرک و ریرتم       تعریف مفهومی:

خاصی همراه است، وسیله ای بسیار موثر برای جلوگیری از افسردگی، رفع بی حوصلگی و بی ترابی اسرت    

به دلیل این که فرد تمرین کننده این ورزش را به شکل گروهی و در قالب حرکات موزون و از قول تعیین 

 (.5095کند، تاثیر بسزایی در تقویت رفتارهای گروهی دارد  عابدی و همکاران،  وال میشده دن

اسرت   هرایی  ها و روش موعه فعالیتدر پژوهش حاضر من ور از ورزش ایروبیک مج تعریف عملیاتی:

با توجه به منرابع موجرود و برا توجره بره       ADHDکه به من ور ببوود نقو توجه و حاف ه کاری کودکان 

آمروزش حرکرات هفرت و     وانمری تر    هرا  اهم این روشاز شود.  به کار برده میخاص این کودکان، شرایط 

 هشت و ریتم پاها و مواردی از این قویل را نام برد.

 حاف ه کاری

توانرایی اسرتفاده از    تکالیف پیچیده.  انجام  توانایی نگبداری اطالعات در ذهن حین تعریف مفهومی:

کرراری   نریز برا حاف ه  آینده  از راهوردهای حل مسأله برای  برای موقعیت فعلی و استفاده  های قولی تجربه

 (.2440و گوایر،  ارتواط دارد داوسن
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خررده مقیراس    در پژوهش حاضر من ور از حاف ه کاری نمره ای است که فررد از  تعریف عملیاتی:

 کند. فرم تجدید ن ر شده کسب می -هوشی وکسلر کودکان ب آزمونهای حاف ه ارقام و حسا

 نقو توجه

از لحاظ رفتاری به صورت پررت شردن از تکلیرف، نداشرتن      ADHDبی توجبی در  تعریف مفهومی:

پشتکار، مشکل متمرکز مانردن، و نرامن م برودن آشرکار مری شرود و ناشری از لجورازی یرا فقردان در            

 (.5090؛ ترجمه سید محمدی، 2450نیست انجمن روان پزشکی آمریکا، 

خرده مقیراس هرای   رد ازکه فاست ای  نمره نقو توجهدر پژوهش حاضر من ور از  تعریف عملیاتی:

 کسب می کند. وکسلر کودکان فرم تجدید ن ر شدهآزمون  حاف ه ارقام و حساب

 نقو توجه/ بیش فعالیاختالل 

بر طوق راهنمای آماری اختالالت روانی انجمن روانپزشکی آمریکرا، ویژگری اصرلی     تعریف مفهومی:

تکانشگری است که در عملکرد یا رشد اختالل ایجراد   –این اختالل الگوی مداوم بی توجبی و /بیش فعالی

کند و رفتارهای نشانگر این اختالل دست کم در دو زمینره   سالگی ظبور می 52کند، این عالئم قول از  می

آورنرد و   مختلف مشاهده شده، تخریب قابل توجبی در عملکرد اجتماعی، شرلی یا تحصیلی فرد بوجود می

؛ 2450گردد  انجمن روانپزشرکی آمریکرا،    ری در فرد تعیین و شناسایی میعالمت رفتا 52تا  6دست کم 

 (.5090ترجمه سید محمدی، 

که فرد از فبرسرت نشرانه مرضری    است ای  در پژوهش حاضر من ور از بیش فعالی نمره تعریف عملیاتی:

 کند. ( کسب می5999( گدو و اسپرافکین  CSI-4کود   
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 مبانی نظری پژوهش
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 مقدمه – 6 – 2

 آوری زیران  نترایج  برا  که است مزمن و شایع روانی اختالل( ADHD   بیش فعالی/ نقو توجه اختالل

 فعرالی  بریش /توجره نقو  اختالل(. 2449 ،  1واکر و روب پلبام، ناکو، فویانو، است همراه زندگی طول در

 –فعرالی  بریش / و توجره  نقرو  مرداوم  الگوی اختالل آن اصلی ویژگی که است رشدی-عصوی اختالل یک

 و کند می ظبور سالگی 52 از قول عالئم این کند، می ایجاد اختالل رشد یا عملکرد در که است تکانشگری

 در تروجبی  قابرل  تخریرب  شرده،  مشراهده  مختلرف  زمینره  دو در کرم  دست اختالل این نشانگر رفتارهای

 فررد  در رفتراری  عالمرت  52 ترا  6 کرم  دسرت  و آورند می بوجود فرد تحصیلی یا شرلی اجتماعی، عملکرد

 (.5090 محمدی، سید ترجمه ؛2450 آمریکا، روانپزشکی انجمن  گردد می شناسایی و تعیین

 شناسری،  روان کرود ،  روانپزشرکی  هرای ¬کلنیرک  بره  مراجعره  دالیل ترین رایج از یکی اختالل این

  3برارکلی  و شرلتون  کره  طروری  بره  ؛(2445 ، 2دیروا -لبنرر  باشرد  مری  خانواده و اطفال پزشکی و نورولوژی

 ابرتالی  علرت  بره  را اجتمراعی  و روانری  خردمات  مراکرز  بره  مراجعات مجموع از درصد 04 تا 04( 5990 

 متحده ایالت مدارس  در را ADHD شیوع اپیدمیولوژیک مطالعات. اند نموده گزارش ADHD به مراجعین

( 5081  زاده غنری  کره  اسرت  حرالی  در این(. 2454 ، 4هاوا  و شیلز اند نموده ذکر درصد 1 تا 0 آمریکا

 6/50 پسرر  آمروزان  دانرش  در درصرد؛  5/54 را دبستانی کودکان در را اختالل این های نشانه شیوع میزان

 .بود کرده گزارش درصد 1/6 دختر آموزان دانش در و درصد

کودکران سررنین مدرسرره   اخرتالالت روانپزشرکی ترین  بیش فعالی یکی از شایعتوجه/  نقواختالل 

و تکانه ای تعریرف مری    اختالل به صورت الگوی پایدار کموود توجه و یا رفتارهای فعال مرری باشرد. ایرن

سن و یا سطح رشد مشرابه دیرده مری شرود شرردید تررر اسررت.         شود که از آنچه معموالً در کودکان هم

طرررول کرررشیده باشررررد و   مراه 6 مدت  سالگی شروع شده و حداقل به 52بیماری باید قول از  عالیرم

                                                             
1. Fabiano, Chaco, Pelham, Robe,Walker   
2. Lahner-diwa  
3. Shelton & Barclay  
4. Shills & Hawk  
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 ایرن  . باشرد  (خانه، مدرسه وارتواط با هموازی کود  موقعیت همرررراه برررا اخرررتالل عملکررررد در دو

می کنند و دنار بی ثوراتی هیجرانی بروده و     عمرل تکانشی و نکرده پیروی خود والدین از درخانه کودکان

 از بیررشتر  توجرره  برره  نیازمنررد  و نوروده  تکرالیف  انجرام  بره  قرادر  مدرسره  در و تحریرک پرذیر هرستند

های فعلی در درمان این اختالل بیش  (. تالش5086 یعقوبی و همکاران،  باشرررند می معلمرررین سررروی

های عصوی، زیست شیمیایی از طریق دارو درمانی معطوف شرده اسرت    از پیش بر ترییر و تعدیل هموسته

(. اگرنه درمان دارویی برای اکثریت کودکران مورتال بره اخرتالل نارسرایی      2449و همکاران،  1 دل آنجلو

ای در توجره دارنرد. بنرابراین     توجه / بیش فعالی مفید است اما بسیاری از کودکان هنوز مشکالت باقیمانده

بسریاری از  توانرد بررای    های غیرپزشکی که توانایی کودکان را برای توجه کردن ببورود بوخشرد مری    روش

باشرد،   هرا ورزش ایروبیرک مری    (. یکی از این روش5088کودکان موتال به این اختالل مفید باشد  عابدی، 

پرذیری، همراهنگی، نرابکی، تعرادل،      این ورزش باعث توسعه بسیاری از فاکتورهای آمادگی مثل انعطراف 

گیری از افسرردگی، رفرع بری    ای بسیار موثر برای جلرو  شود همچنین وسیله توازن، غک  العمل و غیره می

هرای ذهنری    دهد که ناخودآگاه از فعالیت حوصلگی و بی تابی است. این ونع روش تمرین به فرد فرصت می

و هنری در وجودش بیشتر استفاده کند و برخی از استعدادهای نبفته خرود را آشرکار سرازد. احتمراال بره      

 –ی کشرورها تحرت عنروان حرکرات ذهنری      همین دالیل این ورزش در نزد مراکز پریش ار دبسرتان برخر   

هدف اصلی پرژوهش حاضرر، تعیرین اثربخشری      (.5095حرکتی طرفداران زیادی دارد  عابدی و همکاران، 

مری   ADHDآموزش حرکات ورزش ایروبیک بر ببوود نقو توجه و حاف ه کراری در کودکران مورتال بره     

 باشد.

  و حافظه کاری ADHD، مبانی نظری نقص توجه  - 2 – 2

 نقص توجه  و مبانی نظری تعریف – 6 – 2 – 2

 نداشرتن  تکلیرف،  از شردن  پررت  صورت به رفتاری لحاظ از ADHD در توجبی بی :مفهومی تعریف

 در  فقردان  یرا  لجورازی  از ناشری  و شرود  مری  آشرکار  برودن  نرامن م  و مانردن،  متمرکز مشکل پشتکار،

 (.5090 محمدی، سید ترجمه ؛2450 آمریکا، پزشکی روان انجمن نیست

                                                             
1. Dell Angello   
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خررده مقیراس هرای     از فررد  کره  ای نمرره  فعالی بیش از من ور حاضر پژوهش در :عملیاتی تعریف

 .کند می کسب وکسلر کودکان فرم تجدید ن ر شده آزمون حاف ه ارقام و حساب

 از پریش  مراکرز  در اولیره  سرالبای  در آنبرا  یرادگیری  مرانع  کره  کودکان این اساسی مشکالت از یکی

 سروحانی  تراش،  امیر از نقل به ؛2444 ویت، گروس و شلتون بارکلی،  باشد می توجه مشکل است دبستان

 یرا  کردن تمرکز شامل که شود می اطالق ذهنی پیچیده عملیات سری یک به توجه(. 5095 عابدی، و نژاد

 رمرز  طروالنی،  زمران  یک در بودن زنه به گوش و کردن تحمل یا نگبداشتن هدف، به نسوت شدن درگیر

 کودکران (. 2446 ، سریدمن   اسرت  دیگر هدف به هدف یک از تمرکز ترییر و محر  های ویژگی گردانی

 های محر  از اما کنند، می توجه نامربوط هایی محر  به بیشتر فعالی بیش و توجه نقو اختالل به موتال

 را شرده  مشخو زمان طول در توجه حف  توانایی و نمایند می پوشی نشم است، توجه مستلزم که مربوط

 (.5095 منزه، گلشنی شوشتری، کاظمی، عابدی، ندارند

  ADHDتعریف و مبانی نظری  -2-2-6-6

ADHD ، بری تروجبی و رفتارهرای ناگبرانی بیشرتر و شردیدتر از        اختاللی است که در آن پرتحرکی

ترر اسرت .   درصد کودکان به این اختالل موتال هستند و در پسرها شایع  1تا  0کودکان دیگر وجود دارد . 

بیشتر عالئم پرتحرکی و رفتارهای ناگبانی و در گروهی عالئرم بری تروجبی بیشرتر      ممکن است در بعضی

 سالگی شروع می شود ولی اغلب در دوران مدرسه مشکالت جدی 1عالئم این بیماری قول از  . دیده شود

 . ایجاد می گردد

 نمری  آنبرا  رسرد  می ن ر به . دارند ی به طور کلی مشکالت توجه و تمرکز فعال بیش به موتال کودکان

 هرا  کرار  ی ادامره  انجرام  از و ندارنرد  را امور انجام حوصله کنند؛ تمرکز خاص کاری و جبت روی بر توانند

 از کننرد  فکرر  عملری  بره  اینکره  از قول آنبا. ندارند مداوم تحر  به تمایل همچنین آنبا . شوند می ناامید

جام آن خودداری می کنند. این رفتارها به طور کلی در کودکان شایع است. اما این رفتار در یک کرود   ان

 بیش فعال شایع تر است. رفتارهای مشتر  بین بیماران بیش فعرال، در توانرایی کرود  و عملکررد او در    

دیریت زمران، مبرارت   مر  با است ممکن فعالی بیش به موتال بزرگساالن .گذارد می  مدرسه و در خانه تاثیر
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تعیین هدف و اشترال مشکل داشته باشند. آنبا همچنین ممکن است مشرکالتی برا روابرط     های سازمانی،

 عابردی و قروام،    اجتماعی و اعتماد به نف  داشته باشند و همچنین ممکن است به اعتیراد درگیرر شروند   

5086.) 

 تعریف و مبانی نظری حافظه کاری -2-2-2-2

 از اسرتفاده  توانرایی . پیچیده تکالیف  انجام  حین ذهن در اطالعات نگبداری توانایی :مفهومی تعریف

 کراری حاف هء برا نریز  آینده  برای مسأله حل راهوردهای از  استفاده و فعلی موقعیت برای  قولی های تجربه

 (.2440گوایر، و  داوسن دارد ارتواط

خررده مقیراس    از فررد  که است ای نمره کاری حاف ه از من ور حاضر پژوهش در :عملیاتی تعریف

 کند می کسب شده ن ر تجدید فرم -کودکان وکسلر هوشیهای حاف ه ارقام و حساب آزمون 

 گروسوالد تاروی ، دارند نقو اجرایی کارکردهای در ADHD به موتال افراد که دهد می نشان شواهد

 امکران  کره  ای مولفره  اسرت  کراری  حاف ره  اجرایی کارکرهای های مولفه از یکی(. 2455 ، استیکسرود و

 ، سرارور  کروفلر،  بولردن،  راپراپورت،   کنرد  مری  فرراهم  را ذهن در اطالعات دستکاری و موقت سازی ذخیره

 اجرایری  کارکردهرای  هرای  مولفره  سایر فعالیت صحیح انجام و تسبیل من ور به مولفه این کنش ؛(2449

 تکانه بازداری نیز و ها محر  به پاسخ در تامل پایدار، توجه تمرکز، آن مناسب عملکرد و باشد می ضروری

 (.2442 ، بارکلی  آورد می فراهم را موقعیت به نامربوط های

 علت بروز بیش فعالی - 2 – 2 – 2

ایجاد آن نقش دارند . به ن ر مری رسرد    این بیماری سالباست که شناخته شده و وعوامل متعددی در

کودکان موتال احتماالً در قسمت هرایی از مررز کره     . تکامل سیستم اعصاب باشدعلت آن بیشتر نقو در 

های حرکتی می باشد دنار نقو جزئی هستند . تروار  و ژنتیرک    مسئول توجه ، تمرکز و تن یم فعالیت

همچنین در بعضی موارد در جریان حاملگی یا زایمران یرا پر  از آن صردمات      . در این اختالل نقش دارد

علت دقیق بیش فعالی شرناخته  مرز وارد می شود که می تواند باعث این مشکل گردد.  ساختمانجزئی به 
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 علیرزاده،   مشررولند  ای نشرانه   محققان همچنان به مطالعه مررز بررای پیردا کرردن     شده نیست؛ اگر نه

 از. کننرد  کمک  اد این بیماریایج به است ممکن که است متعددی عوامل که برند می گمان (. آنبا5080

 : از عوارتند عوامل این جمله

 ممکن کودکان و دهد  : این واقعیت که بیش فعالی تمایل دارد تا در خانواده خود را نشانوراثت 

 .  برند ار  به خود والدین از را بیماری این است

: کارشناسان معتقدند عدم تعادل مواد شیمیایی مرز انتقرال دهنرده هرای    عدم تعادل شیمیایی 

 عصوی( ممکن است یک عامل در توسعه عالئم بیش فعالی باشد.  

:در بخش هایی از مرزکودکان بیش فعال، کنترل توجه کرود  نسروت بره کرود      تغییرات مغز 

   .   همان منوع( سالم، پایین تر است

 در زیرر  عوامرل  اسرت  ممکرن  وجود این با. اند دانسته بیولوژیک عوامل را بیماری علت محققین اکثر

 :  باشند داشته دخالت بیماری تشدید یا ایجاد

 بیمراری  ایجراد  برا  ای رابطره  اسرت  ممکن بارداری دوران در الکل و سیگار مصرف: طویعی عوامل( 5

 زیراد  تماشرای  رسرد  مری  ن رر  بره . باشد بیماری این علل از تواند می نیز سرب با مسمومیت. باشد داشته

 .  باشند دخیل آن پیدایش در نیز کامپیوتری های بازی و تلویزیون

 گراهی  شروند  مری  مررزی  صردمات  دنرار  تصادف اثر در که کودکانی:  مرزی اختالالت و صدمات( 2

 تفکرر،  کنتررل  مسرئول  مررز  جلویی قسمت. دهند می بروز نقو توجه/ بیش فعالی اختالل مشابه عالئمی

 .  دارد مؤثری نقش مسئله حل و کردن استدالل در و است احساسات و رفتار

 کره  معتقدنرد  محققرین  برخری . کنند می تشدید را بیماری عالئم غذا های ناشنی و شکر:  ترذیه( 0

 معردنی،  مرواد  کمورود  پرروتئین،  کرم  غرذایی  رژیرم  سرنگین،  فلرزات  با مسمومیت غذایی، های حساسیت

 از B گروه های ویتامین خصوصاً ها ویتامین کموود و تیروئیدی اختالالت ضروری، نرب اسیدهای
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 از زیرادی  روانری  عالئرم  توانرد  مری  هم منیزیوم کموود. هستند فعالی بیش اختالل ایجاد خطر عوامل

 بره  مورتال  کودکران  که رسد می ن ر به نماید ایجاد پذیری تحریک و قراری بی اضطراب، افسردگی، قویل

 .  باشند آهن و روی منیزیوم، مثل معدنی مواد کموود دنار بیماری این

 درصرد 21 شرود  مری  دیرده  فامیرل  یرک  افرراد  در اغلرب  نقو توجه/ بیش فعالی اختالل:  ژنتیک( 0

 درصرد 1 جامعه کل در بیماری این شیوع که حالی در هستند بیماری این به موتال کود ، نزدیک بستگان

 برا  تروان  مری  حتری  امرروزه . کنرد  می تأیید را ژنتیک نقش شدت به همسان دوقلوهای روی مطالعه. است

 .  نمود مشخو درآینده را نوزاد ابتالی خطر ها ژن بررسی

 در کره  کننرد  می ترشح موادی خود از عصوی های سلول:  عصوی و شیمیایی توازن خوردن هم به( 1

. اسرت  دوپرامین  نرام  بره  ای ماده مواد این از یکی دارند مؤثری نقش اطالعات پردازی و ذخیره اندیشیدن،

 کرم  کره  کننرد  می فکر محققین. است پایین غیرطویعی طور به توجه کم فعال بیش کودکان در دوپامین

 ایرن  درصرد 64 در اسرت  مررز  در مراده  این مقدار بودن کم علت به بیماران این حاف ه مشکالت و توجبی

 ترشرح  عصروی  هرای  سلول از که دیگری ماده. هستند غیرطویعی دوپامین کننده کنترل های ژن بیماران

 ادرا ، هشریاری،  توجره،  حاف ره،  در کره  دارد نرام  کرولین  استیل دارد اهمیت بیماری این در و شود می

اسرت  امیریرانی و همکراران،     غیرطویعری  نیز ماده این مقدار بیماران این در دارد نقش قضاوت و استدالل

5094)  .  

 عالئم بیش فعالی در کودکان  - 9 – 2 – 2

عدم توانایی آنبا در حف  و تن یم رفتارشان است ، در نتیجه اغلب نمی تواننرد   مشکل اصلی کودکان

آنبرا   مناسوی که لح ه به لح ه با شرایط محیط هماهنه باشد نشان دهند . خوابیدن و غرذاخوردن  رفتار

از ن رر هیجرانی    . من م نیست به ن ر میرسد در همه نیز دخالت می کنند و مراقوت دائمری نیراز دارنرد   

غیرقابل پیش بینی یرا ارزیرابی اسرت .     ثوات ندارند، بطور ناگبانی می خندند یا گریه می کنند و رفتارشان

رفتارشان را پیش بینی یرا ارزیرابی نماینرد . در فعالیرت      سریع از کوره در می روند و نمی توانند پیامدهای

یاد است . قول از فکر کردن عمل می کننرد ،  احتمال صدمه دیدن آنبا ز می کنند و های خطرنا  شرکت
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 زننرد،  کننرد و ناخواسرته بره دیگرران صردمه مری       جواب می دهند، اشیاء را پرتاب می سؤال قول از پایان

آنباست کره آنبرا را    پرفعالیت و پرتحر  هستند، هرلح ه در حال رفتن هستند، انگار موتوری درون بدن

هسرتند. اخرتالل تمرکرز در ایرن      ننرد آرام بنشرینند و بری قررار    به حرکت دائمی مجوور می کند، نمی توا

الزم دارد مشربودتر اسرت . آنبرا ممکرن اسرت در       کودکان در کارهایی که فعالیت دائم و جدی مررزی را 

فعالیتبای لذت بخش با کودکان دیگر تفاوتی نداشته باشند ولری در   تماشای تلویزیون ، بازی با کامپیوتر و

 مداوم مرزی و تمرکز الزم دارد   انجام تکالیف درسی ( تفاوت آنبا برا کودکران دیگرر    کارهایی که فعالیت

یعنی در انتخراب   نمایان می شود. به ن ر می رسد مرز آنبا اطالعات محیطی را بیش از حد الزم می گیرد،

ل و رعایت قروانین منرز   . توجه به اطالعات ضروری و بی توجبی و حذف اطالعات غیرضروری ضعف دارند

بیشتری الزم دارند . در انجام تکالیف مدرسه،  مدرسه برای آنان مشکل است و برای پیروی از قوانین توجه

داشتن روابط اجتماعی مناسب با همکالسی ها مشرکل دارنرد .    تمرکز روی درس، رعایت قوانین مدرسه و

 (.5090برنامه ریزی نمی کنند  ببرام و همکاران،  برای رسیدن به اهداف درازمدت

 عالئم بیش فعالی در بزرگساالن  - 4 – 2 – 2

از دیدگاه یوطب عالئم بیش فعالی بزرگساالن ممکن است متفاوت با عالئم کودکان بیش فعال باشرد.  

عالوه بر این، آنبا ممکن است به طور مستقیم از بیش فعالی رنج بورند و یا ممکن اسرت در پری مشرکالت    

 کند. رفتاری آنبا این بیماری بروز

 عالئم آن شامل موارد زیر است :

  تاخیر در انجام کارها مزمن( و فراموشی 

  اضطراب 

  اعتماد به نف  پایین 

   مشکالت با استخدام شدن 

   مشکل در کنترل خشم 

   رفتار تکانشی 
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  سوء مصرف مواد یا اعتیاد 

  مبارت های ضعیف در کارها 

   تعلل 

   کم تحملی 

   سرخوردگی 

  خستگی مزمن 

  مشکل در تمرکز هنگام مطالعه 

   نوسانات خلقی 

   افسردگی 

  5090 اورکی و همکاران، مشکالت ارتواط اجتماعی.) 

 عوارض مربوط به بیش فعالی - 5 – 2 – 2

 باعرث  و گرذارد  مری  سروء  ترأثیر  مدرسه و مردم اجتماع ، خانواده در آنبا عملکرد روی کودکان رفتار

 در جردی  مشکالت رفتارها این.  شود می همساالن و مدرسه کادر ، خانواده ، اطرافیان منفی های واکنش

 مری  کودکران  ایرن  در کفایتی بی احساس و نف  اعتمادبه کاهش باعث و کند می ایجاد اجتماع و مدرسه

 و مناسرب  رفتارهرای  خراطر  به طویعی کودکان.  گردند متنفر اجتماع و مدرسه از آنبا است ممکن.  گردد

 موجرب  هرا  تشرویق  همرین  و دارنرد  شردن  تشرویق  برای زیادی زمینه اجتماعی و تحصیلی های موفقیت

 هرا  موفقیت این به کمتر ADHD دنار کودکان ولی شود می آنبا در نف  عزت و نف  به اعتماد پرورش

 ، ارتوراطی  اخرتالالت  دنرار  ثانویره  صرورت  بره  اسرت  ممکرن  ADHD کودکران .  کنندمی پیدا دسترسی

 .(5090 ببرام و همکاران،  شوند بزهکاری و افسردگی اضطراب ، تحصیلی مشکالت

  ADHDسیر  - 1 – 2 – 2

در  ADHD، زمینه یابی های جمعیتری حکایرت دارنرد کره     DSM-5. طوق است متنوع ADHD سیر

متمایز کردن نشانه هرا   درصد بزرگساالن روی می دهد. 1/2درصد کودکان و  1اغلب فرهنه ها تقریوا در 
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اغلب در طول سال های مدرسره   ADHDسالگی، دشوار است.  0از رفتارهای هنجاری بسیار متریر قول از 

ابتدایی تشخیو داده می شوند، و بی توجبی برجسته تر و معیوب تر می شود. این اختالل در طول اوایرل  

ی ضد اجتماعی دارنرد. در  بزرگسالی نسوتا پایدار است، اما برخی افراد روندی بدتر همراه با پرورش رفتارها

اغلب افراد موتال، نشانه های بیش فعالی حرکتی در نوجروانی و بزرگسرالی کمترر واضرح مری شروند، امرا        

مشکالت در رابطه با بی قراری، بی توجبی، برنامه ریزی نامناسب، و تکانشرگری ادامره مری یابنرد. درصرد      

 یرک  تنبرا  درمان بدونسوتا معیوب می مانند. تا بزرگسالی ن ADHDقابل مالح ه ای از کودکان موتال به 

 بقیره  و باشرند  منطورق  و سرازگار  زنردگی  در خود عالئم با توانند می ADHD دنار کودکان نصف تا سوم

 (.5090بود  اورکی و همکاران،  خواهند ثانویه مشکالت بروز مستعد

 ADHDانواع  - 7 – 2 – 2

 توجه   ( نوع غالواً بی5

 فعال/ تکانشی(نوع غالواً بیش 2

 (ADHD)( نوع مرکب 0

کران   و کرود   ارنرد  ن کارها مشرکل د  قت و تمام کرد ر توجه و د کان موتال به نوع اول بیش فعالی د کود 

ر انجام کارهای تحصیلی نیرز مشرکل    کان د که این کود  اند ریافته . محققان د ای هستند پرت و آشفته حواس

اری توجه و تمرکرز   ر نگبد کل را د  بیشترین مش توجبی کود ر نوع بی (. د5080ارند  مرادی و همکاران،  د

ر اتمام کارهرایش حتری آن    ، د کند های طرف مقابل نمی که او هیچ توجبی به صحوت  رسد . به ن ر می ارد د

توجه اسرت، هنگرام برازی یرا انجرام تکرالیف        ، به جزئیات بی ارد ، مشکل د ارد وست د ش د کارهایی که خود

خترران بیشرتر از    . د گرذارد  رسه جا مری  ر خانه و مد یا د  کند ام گم می مدرا   ، وسایل خود ارد تمرکز کافی ند

 ه   بسریار پرتحرر  برود    ر نروع پرتحرکری/ تکانشرگری، کرود     .  د شوند نار می پسران به این نوع اختالل د

،  زنرد  . مری هرا و ..   یوار یا کمد ست به کارهای خطرنا  از جمله بازی با وسایل برقی، باال رفتن از د تاً د وعمد

  ، سرجای خرود  جلب توجه کند  خواهد ائماً می ، د هد د نشان می  پرحرف است، رفتارهای پرخاشگرانه از خود

. برای انجام  بازی می کند  هایش زیاد ست ، با د هد د نشان می  های بی جا از خود ، حرکت خورد ام وول می مد
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شود  همران   ه می ید ر پسران د ست. این نوع اختالل بیشتر دن ا وید ر حال د و همیشه د  ارد هر کاری عجله د

 منوع(.  

 بیش فعالینقص توجه/ مشكالت بالینی اختالل  - 8 – 2 – 2

 در کودکان دارای این اختالل مشکل های بالینی به قرار زیرند:  

بری   تکانشگری رفتار بدون تفکر(، کم توجبی و حواس پرتی، دنار اشکال هنگرام برازی برا کودکران،    

هرا   توجبی به حرف دیگران، مشکل در پیروی از دستورها، انجام کارهای خطرنا  بدون آنکه به پیامرد آن 

فکر کند، رفتارهای آزارشی، نافرمانی و عردم همکراری، خرودآزاری  کنردن مرو و پوسرت خرود(، معمروالً         

یرادگیری در مدرسره(،    برخوردار بودن از هوشوبر طویعی ناتوانی در انجام برخی کارها مثل تکلیرف هرا و  

تصادف کردن به میزانی بیش از دیگران، داشتن عزت نف  پایین و احساس ناکامی، نشران دادن بسریاری   

از مشکل های خود حتی در خواب تکان خوردن پیاپی و جابجرا شردن(، داشرتن مشرکل هرای اجتمراعی       

وانردن و نوشرتن، مشرکل    مانند گوشه گیری یا پرخاشرگری، اخرتالل هرای زبران و گفترار، اخرتالل در خ      

سازگاری در موقعیت های جدید، نارسائی های شرناختی، اخرتالل هرای خلقری و افسرردگی  رسرتمان و       

 (.5092همکاران، 

 روش های درمان  - 3 – 2 – 2

 : بره کرار میررود مری توانرد بره نبرار گرروه تقسریم گرردد           ADHD درمان هایی که برای کودکران 

 آموزش والدین

 آموزش آموزگاران

 ستفاده از کالسبای مخصوصا

 و درمان های روان شناختی درمان دارویی

 دهد و شامل دو بخش است ؛ آموزش والدین و معلمین بخش مبمی از درمان را تشکیل می

 آموزش برای شناخت بیماری

 (.5090های درمانی  ببرام و همکاران،  آموزش برای بکارگیری روش
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مررز دانسرته و بره کرود       یک نقو خفیف در مراحل اولیه رشدوالدین باید این بیماری را به عنوان 

می تواند رفتراری طویعری داشرته باشرد      خود به دید کودکی تنول، نافرمان، شرور و فضول که اگر بخواهد

کند با ناتوانی خود که خرارج از کنتررلش اسرت ، کنرار      نگاه نکنند، بلکه او را کودکی بدانند که تالش می

 (.5092کاران، بیاید  رستمان و هم

موفقیرت در   والدین باید راهبای دیگری برای تشرویق ، تقویرت اعتمراد بره نفر  و ایجراد احسراس       

هایی برای نمایان کردن توانائی  کودکشان بیابند . فعالیت ورزشی، هنری، فنی ، اجتماعی می تواند فرصت

دنورال داشرته و مری توانرد آثرار       تشویق بیشتری به های این کودکان ایجاد نماید . این فعالیت ها بالطوع

( را بکاهد و جرایگزین آن   …شکست ها ، طرد شدگی ، تنویه ها و    منفی حاصل از تجربه های بد قولی

نواید تصور کنند که کودکانشان به دلیل این ناراحتی مسئول اعمال نامطلوب و خرالف   گردد . الوته والدین

 فتارها را جوران کند  همان منوع(.نیستند،  بلکه کود  می باید اینگونه ر خود

 قوانین را بیاموزند و از آن پیروی نمایند الزم است قوانین را برای آنبا واضح ترر،  برای اینکه کودکان 

 . همرراه نمراییم   ترری را برا آن   در فواصل کمتر و دفعات بیشتر بیان کنیم و سیستم تشویق و تنویه قروی 

مرداومت و همکراری و همراهنگی     ه زمان ، پشتکار ، کوشرش ، ب ADHD برخورد مناسب با کودکان دنار

همواره روحیه ای برا نشراط ، شراداب ، طنزپررداز و      زیادی نیاز دارد و به همین دلیل مربیان و والدین باید

 (.5090 اورکی و همکاران،   شوخ طوع را در خود حف  نمایند

 :معطروف دارنرد عوارتنرد از    جه الزم را به آنباها باید پیش از دارو درمانی تو از جمله عللی که خانواده

 .شناختی باشند های مرزی و عصب مراقب آسیب-5

محیطی و خانوادگی را در ایجاد واکنش های بریش فعرالی نادیرده نگیرنرد. هرر ننرد        تاثیر عوامل-2

محیطری و   تری است، ولیکن نتایج آماری از وجود برخی علرل  حاضر نیز نیازمند تحقیقات گسترده شرایط

های مثورت در هروا،    یون خانوادگی موثر بر بیش فعالی حکایت دارد. به عنوان نمونه افزایش میزان سرب و

الگوهای تربیتی، عدم توجه بره نیازهرای    های زندگی، وجود والدین سیگاری، عدم توافق در کونکی محیط

 ده، اضطراب والدین، متارکه، در بین اعضای خانوا های مداوم ها و مشاجره عاطفی کود ، وجود تعارض
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       The aimof the current research was to effectiveness of aerobic exercise movement 

training on improving attention and working memory in children with ADHD. The mehod 

of this research from the experimental design. The population in this study were all 

children 4, 5 and 6 years of Ardebil in 1396- 1397, that with possible estimate were 600. 

Statistical sample of this research was 30 people, which were made available and were 

subjected to two experimental (15) and control groups (15). The data analysed by using 

multivariate analysis of covariance several variables (Mancova). The finding of the 

Mancova showed that there is significant difference and work memory. The differences 

between the scores of the two groups expresses this point that aerobic exercise movement 

training on improving attention and working memory has affected in children with ADHD. 

Finally, can conclud that it can be used as an alternative or complementary treatment for 

children with ADHD.  
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