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 مقدمه -6-6

، 2)بل تحولي دوران کودکي اس  و (، اختهل عصبي رفتاریADHD)0توجه/ بیش فعالي نارسايي اختهل

مدرسه را مبته مي  درصد کودکان سنین 7تا  0که  (2305؛ محمدی، مالمیر، خالقي و امیني، 2300

در ايران شیوع اين اختهل در کودکان دبستاني،  (.0015فشارکي، رضايي، کاظمي، ،محمدی) سازد

که  رسد مي ه نظرب (.0010شكوهي، الديني، عرفاني و پرورش، ضیاء) درصد گزارش شده اس 5/02

ها ناشي از یش فعالي حداقل در بخشي از نشانهی دربرگیرنده اختهل نارسايي توجه/ بمجموعه نشانه ها

(. 2300، 0گاندولي، جانسون، استیگر، دابنسكي و موريسریگیبسون، ) اجرايي اس  کارکردنقص در 

، حافظه 5برگیرنده فرايندهای متنوعي از قبیل توجهکرد اجرايي نوعي ساختار گسترده اس  که در کار

های مهم ای هدفمند اس . يكي از عمده آسیبريزی و تنظیم رفتارهدر حین برنامهپذيری ، انعطاف5کاری

، 6بک، هنسن، پافنبرگ، بنینگر و بنینگر) کاری اس در اين اختهل، حافظه در فرايند کارکرد اجرايي

طهعات را در ذهن فراهم ای اس  که امكان ذخیره سازی موق  و دستكاری احافظه کاری مولفه (.2303

و حسین زاده ملكي، مشهدی، سلطاني فر، محرری، غنايي،  2302، 7ريكر، رپورت، کافلر و سرور) مي کند

ان دو سیستم مرتبط نشان داده کاری و توجه در پیشینه پژوهشي به عنواز سوی ديگر حافظه(. 0012

 )رقیب های مزاحم يااری يا شناختي در مواجهه با محرکواقع، توجه، توانايي حفظ هدف رفت اند. درشده

ترين و مموضوع توجه يكي از مه( تعريف شده اس . 2335، 8لزاک، هويسون، لورينگ، هانای و فیشر

مشكهت در ترين عوامل موثر در آموزش و يادگیری اس . به عبارت ديگر، يكي از فراوان ترين پیچیده

عابدی، پیروزيجردی ) ر مدرسه مي گردد، فقدان توجه اس میان کودکان که موجب کاهش کارايي آنان د

                                                             
1 Attention-deficit/Hyperactivity Disorder( ADHD) 
2 Bell 
3
 Gibson, Gondoli, Johnson, Steeger, Dobrzeneski & Morrissey 

4 Attention 
5 Working memory 
6 Beck, Hanson, Puffenberger, Benninger & Benninger 
7 Raiker, Rapport, Kofler & Sarver  
8 Lezak, Howieson, Loring, Hannay & Fischer 



 

کاری در توجه حفظ تمايزی مشخص میان به نظر مي رسد نقش کلیدی حافظه(. 0012و يارمحمديان، 

عال و مستقیمي را کاری نقش فوضوع هدف اس . بر اين اساس حافظهاطهعات مرتبط و غیر مرتبط با م

 (.2300، 1فوکرت و برنر) ازشي به دنبال توجه بر عهده داردهای پردبرای حفظ اولوي 

کاری توجه و حافظهشناختي نقش موثری بر بهبود ها و مداخهت رواندهد که آموزشمطالعات نشان مي

 ،0015 عباسي، طغیاني، ،سلیماني) دارد اختهل نارسايي توجه/ بیش فعاليکودکان مبته به 

های مداخله در عهئم کودکان يكي از روش .(2305، 00شاخر پروينچي، بان  و تاجیک؛ 03،2303میلتون

فراستیگ در ماريان برنامه آموزش ادراک ديداری توسط  اس . 02آموزش ادراک ديداری، ADHDمبته به 

ديداری عبارت اس  از فرايندی که پ  از ادراک  برای بهبود ادراک ديداری ارائه شده اس . 0160سال 

اختن آن به خاطرات و تجارب های ذهني و مربوط به سحرکات موجود بصری از طريق فعالی درياف  م

 ديداری توسط ادراک هایمهارت، باالخره به شناخ  و تفسیر احساس حاصل از آن مي انجامد. گذشته

 پنج در ناتواني و ترمیم اصهح برای تقويتي و آموزشي برنامه لشام که شد ( تهیه0160) فراستیک ماريان

 زمینه، درک و تصوير تشخیص  شم، و حرکتي هماهنگي همچون توانايي ديداری ادراک از اصلي زمینه

 .(2338) نادری، سیف نراقي، اس  روابط فضايي درک و فضا در تمیز وضعی  ثبات شكل،

اک ديداری بر بهبود بررسي اثربخشي آموزش ادربا توجه به مطالب ذکر شده، هدف پژوهش حاضر 

 مي باشد. اختهل نارسايي توجه/ بیش فعاليکاری کودکان مبته به توجه و حافظه

 

 :بیان مساله -6-9

 شناختي اس  که در دورانروانيک اختهل عصب (ADHD) اختهل نارسايي توجه/ بیش فعالي

 شود ن، تكانشگری و بیش فعالي مشخص ميو مزممتناسب با سن هايي در توجه ناکودکي با کمبود

يكي از شايع ترين  (.اين اختهل2338، 00همكاران و فرام موستوفسكي، استوارت، لوفیت ، ودکا، )اريكا،

در  پزشكي کودکان اس . آمار گوناگوني در زمینه نرخ شیوع اين اختهل وجود دارد،اختهالت روان
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شیوع اين اختهل برای میزان  (DSM-5)05آماری اختهالت روانيويراس  پنجم راهنمای تشخیصي و 

 (.2300)انجمن روانپزشكي آمريكا،  اس  درصد گزارش شده 5کودکان رقم 

توجه يا  نارسايينشانه مرتبط با تكانشگری،  6 وجود DSM-5، بر اساس  ADHDهای اصلينشانه

سالگي شروع شود و حداقل در دو موقعی  متفاوت مانند کودکستان،  02بايد قبل از سن  که فعاليبیش

هجده نشانه ارائه شده  DSM-5در  شناختي ديده شود.يا هنگام ارزيابي و معاينه روان مدرسه ، خانه و

شود تا  توجه يا بیش فعالي/ تكانشي بايد مشاهده نارسايينشانه در  6اس  و الزام شده اس  که حداقل 

ها برای تشخیص اختهل نقص داد. به عبارت ديگر حداقل نشانه بتوان تشخیص اين اختهل را در افراد

های باشد. بسته به نشانهنشانه مي 6و برای کودکان، حداقل نشانه  5بیش فعالي در بزرگساالن  توجه/

نوع بیش  توجه، نارساييزير گروه متفاوت تقسیم مي شوند: نوع  0اين اختهل به  افراد مبته به موجود،

تا  2(. نرخ شیوع اين اختهل در پسران 2300)انجمن روانپزشكي آمريكا،  و نوع ترکیبي یفعالي/ تكانشگر

ن توجه، بزرگترين مشكل اي نارساييبرخي از پژوهشگران معتقدند که  اس . برابر بیشتر از دختران 1

اين کودکان به بیانات ديگران گوش  که کنندیل، والدين و معلمان شكاي  ميکودکان اس  و به همین دل

و  سافر) شوندراحتي حواسشان پرت ميکنند و به تمام رها ميها را ناکنند، تمرکز حواس ندارند، کار نمي

 تكلیف، نداشتن پشتكار،شدن از رفتاری به صورت پرتاز لحاظ ADHD توجهي در بي (.0176، 05آلن

ی ابتدايي های مدرسهاغلب در طول سالADHD  .شودمشكل متمرکز ماندن و نامنظم بودن آشكار مي

 (.2300)انجمن روانپزشكي آمريكا، شودتر ميتر و معیوبتوجه برجسته نارساييشود و تشخیص داده مي

کاری يک حافظهکاری اس . حافظه در نارسايي ADHDکودکان مبته به های يكي از دشواری

اين حافظه پردازش  "کاری بودن"مهمي در يادگیری دارد و مولفه  ای اس  که نقشتم  ند مولفهسیس

توانايي حافظه (. 2305، 07؛ کافلر2300، 06کووان) شودني نگهداری شده را شامل ميذهني اطهعات درو
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زبان  استدالل رياضي، نوشتن و حل مساله،های مختلف زندگي از جمله درک خواندن، فعال در جنبه

، 01اسچیندار ؛08،2331اوکنز سوان سون و) های رفتاری مختلف نقش مهمي داردنوشتاری و حوزه

روز  فضايي اس . شواهد-سازی اطهعات ديداریکاری مربوط به ذخیرهيكي از اجزای اصلي حافظ

کودکان وجود دارد که شامل اختهل و نارسايي در حافظه ی ديداری اين افزوني برای کاستي در حافظه

 (.23،2335)رودز، کوگیل و متیوس ی تشخیص فضايي و تشخیص الگو اس 

کنون طراحي شده اس  اما هر يک اشكاالت خاص برای افراد دارای اين اختهل تا های مختلفدرمان

های رواني رشدی مانند اختهل نارسايي  شناسيطور معمول درمان اولیه برای آسیبخود را دارا اس . به 

بحران ) گذارندگاهي اثرات خطرناکي به نمايش مي باشند کههای محرک ميبیش فعالي، دارو/ توجه

های دارو محور، آموزش هايي در درمان(. در سايه محدودي 2338، 20اعتماد در روان پزشكي کودک

 (.2302، 22ربیع پور و راز) به درمان دارويي رايج ارائه دهد تواند کمک خوبيمغزی مي

های مغزی به کارگیری برنامه خاص يا فعالیتي اس  که هدف آن افزايش مهارت شناختي يا ايجاد آموزش

تواند  وب زماني هس .  نین تمريناتي ميتوانايي شناختي، به عنوان نتیجه تكرار تمرينات در يک  ار

(. 2302یع پور و راز، رب) وح نوروآناتومیكي و کارکردی شودل توجه در رفتار و نیز سطموجب تغییرات قاب

مدل فراستیگ، در مراحل  اس . (0160) فراستیگ ها، آموزش ادراک ديداریيكي از انواع آموزش

های بالقوه کودکان ربردی اين رويكرد فعال کردن نیروتشخیص، آموزش و درمان اهمی  دارد. هدف کا

دهد که نشان مي (0010)و علیزاده مطالعات غفاريانگیرد. م يا درمانگر صورت ميلکه با کمک معاس  

ی کارايي کل، تمرکز، دق  و همچنین توجه دانش ديداری در بهبود نمره-های ادراکيبه کارگیری تمرين

ادراک  شدهدکه آموز( نشان مي2307) 20نتايج پژوهش  انگ و يوموثر اس . ADHDآموزان دارای 

، گرمابي پژوهش شود.ن ميهای نوشتن در کودکان مبته به اختهل  نوشتديداری موجب بهبود مهارت

دهد که آموزش ادراک ديداری موجب بهبود نشان مي ،(0015 )سرشكي، طاهری، مولّلي، سیدنوری اديب
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 يارمحمديان و رضاپورشود. همچنین پژوهش وطن دوس ، عابدی، با آسیب شنوايي ميکودکان  حافظه

ايي خواندن کودکان نارسا دهد که آموزش ادراک ديداری و شنیداری موجب بهبود توان( نشان مي0012)

دهد که آموزش ادراک ديداری  ( نشان مي2300) 25نتايج پژوهش کورتولموش و تمل شود.خوان مي

ريف با اجرای تمرينات  همچنین شودکودکان ميهای طراحي و ادراک ديداری مهارتموجب بهبود 

نشان داد که  گونه با پیشرف  در جريان ADHD ادراکي بر روی تعدادی از کودکان مبته به  -ديداری

 تمرين، کودک تمرکز بیشتری بر توجه خود يافته اس  و تسلط بیشتری بر رفتار خويش کسب مي کند

-ديداری ساده مي -های ادراکيند که مجموعه آموزشک(، بیان مي2333) مورو (.2300، 25)دادستان

توانند تاثیرات مثب  عمیقي بر تمرکز و توجه و کاهش تكانشگری داشته باشند و با انجام يک سری 

تمرکز  شمي فرآيند توجه در کودکان با اختهل ز توجه ديداری، مي توان از طريق تمرينات برای تمرک

توجه/ بیش فعالي را بهبود بخشید.  نارسايي

اين سوال مهم مطرح مي  اختهل نارسايي توجه/ بیش فعاليکاری و توجه در به نقش حافظهبا توجه 

اختهل کاری و توجه کودکان مبته به ری مي تواند منجر به بهبود حافظهشود که آيا آموزش ادراک ديدا

 گردد؟ نارسايي توجه/ بیش فعالي

 

 اهمیت و ضرورت -6-9

س  و درصد ا 5تا  0شود. شیوع اين اختهل از کودکي شروع مي/ بیش فعالي اختهل نارسايي توجه

، 26و سادوک سادوکبر يک اس  ) 5بر يک و  0بتي بین از دخترها، با نس ها بیشترمیزان بروز در پسر

درصد  6تا  0ساله،  02تا  7( میزان شیوع اين اختهل را در کودکان ايراني 0080) (. خوشابي2337

آموزان مدارس به اين اختهل مبته هستند. ماهی  اين ، جمعی  زيادی از دانش. بنابراينبرآورد کردند

ند و فردی نیز مشكل دارآموزان را اجتناب ناپذير مي کند و در روابط بین اف  تحصیلي اين دانش اختهل،

کنند. عهوه بر اين، خانواده اين افراد در زمینه مدارا با اختهل، با مشكهت عزت نف  پايیني را تجربه مي
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های اين اختهل طراحي های متعددی برای کاهش نشانهمواجه هستند. گر ه تاکنون درمان عديده ای

 خواسته در نتیجه استفاده ازشده اس  اما هر يک با نقايصي مواجه هستند. الغری و ساير اثرات جانبي نا

های مناسب و جايگزين، اغلب والدين و شده اس  که با وجود کمیابي درمانهای محرک موجب دارو

، 27)بحران اعتماد در روانپزشكي کودک میل باشندهای دارويي بينگران، نسب  به استفاده از درمانبالی

ن موضوعات، توفیق ر کنار ايهای جديد وجود داشته باشد. دکماکان اشتیاق برای ايجاد درمان ( و2338

های جديد ترمیم شناختي در کاهش عهئم توجه و حافظه اختهالتي مانند اسكیزوفرني، ضربه درمان

های ترمیم قان ودرمانگران جه  کاربرد درمانمغزی يا ساير اختهالت روانپريشي، باعث توجه محق

یز تا کنون از اثربخشي اين نتايج ن شناختي برای افراد دارای اختهل نارسايي توجه/ بیش فعالي گرديده و

/ بیش فعالي حماي  کرده اس . با افراد دارای اختهل نارسايي توجههای ترمیم شناختي برای درمان

ان به / بیش فعالي در جامعه ايرغیر دارويي اختهل نارسايي توجه هایضا برای درمانتوجه به اينكه تقا

وين و يا با اين عنوان صورت نگرفته اس ، تهش برای تد کنون پژوهشيطور محسوسي وجود دارد و تا

های درماني غیر دارويي اختهل نارسايي توجه/ بیش فعالي در نمونه ايراني -کاربس  آن دسته از شیوه

های پژوهشي تواند از اولوي كهت شناختي و رفتاری بپردازد ميمانند آموزش ادراک ديداری که به مش

 باشد.

 

 پژوهشاهداف  -6-4

 اهداف کلی -6-4-6

 ADHDکاری و توجه کودکان مبته به وزش ادراک ديداری بر بهبود حافظهبخشي آمتعیین اثر

 اهداف اختصاصی -6-4-9

 ADHDکاری کودکان مبته به وزش ادراک ديداری بر بهبود حافظهبخشي آمتعیین اثر

 ADHDتععین اثر بخشي آموزش ادراک ديداری بر بهبود توجه کودکان مبته به 

 

 پژوهش هایفرضیه -6-5

 .بخشدرا بهبود مي ADHDکاری کودکان مبته به آموزش ادراک ديداری حافظه -0
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 .بخشدرا بهبود مي ADHDآموزش ادراک ديداری توجه کودکان مبته به  -2

 

 متغیرهاتعاریف نظری و عملیاتی  -6-1

 کاریحافظه -

طهعات را در سازی موق  و دستكاری اای اس  که امكان ذخیرهکاری مولفهحافظه: تعریف نظری

حسین زاده ملكي، مشهدی، سلطاني فر، و  2302، 28ريكر، رپورت، کافلر و سرور) کندذهن فراهم مي

 .(0012محرری، غنايي  من آباد، 

کاری آزمون حافظه ای اس  که کودکان درکاری میزان نمرهمنظور از حافظه: تعریف عملیاتی

 باشد.ای ميگیری اين متغیر فاصلهدازهآورند. مقیاس انبدس  مي کودکان )فراخنای ارقام( وکسلر

 توجه -

عنوان تمرکز و هوشیاری های شناختي اس  که تح  ترين جنبهتوجه يكي از مهم: تعریف نظری

 . (2303، 21ديوي ) شودمناطق مغزی خاص کنترل ميط شود که توسشناخته مي

 مي  بدس  پیرون -تولز ای اس  که کودکان از پرسشنامهمنظور از توجه نمره: تعریف عملیاتی

 باشد. ای مير فاصلهیگیری اين متغآورند. مقیاس اندازه

 آموزش ادراک دیداری -

 که در نیمكره راس  مغزی انجام مي ادراک ديداری فرآيندی اس  طبق تعريف ورنر،: تعریف نظری

، ی سازمند و طباطبائيترجمه ،ريني -)ورنر شودیص حال  اشیا و اشكال را موجب ميشود و تشخ

0010.) 

برنامه آموزش ادراک ديداری که در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرف ، برگرفته : تعریف عملیاتی

در کتاب آزمون پیشرفته ادراک بینايي  0160در سال از بسته آموزش ادراک ديداری فراستیگ اس  که 

زمینه اس : تشخیص شكل از  5گیرنده بینايي ارائه کرده اس ، که در برتمريناتي را برای بهبود ادراک 

 زمینه، ثبات شكل، ادراک فضايي، روابط فضايي و هماهنگي  شم و دس .
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 فعالی بیش/توجه نارسایی اختالل -

تحولي دوران  و ي رفتاری( اختهل عصبADHD)/ بیش فعالينارسايي توجهاختهل : تعریف نظری 

مشخصه اصلی این اختالل الگوی . (2305؛ محمدی، مالمیر، خالقي و امیني، 2300بل، ) کودکي اس 

رشد قرار گری است که در مقایسه با افرادی که در همان سطح از / تکانشتوجه و یا بیش فعالینارسایی پایدار 

 (.3003، 30انجمن روانپزشکی آمریکا) تر و شدیدتر استفراواندارند 

ای اس  که کودکان از رهنممیزان بیش فعالي  توجه/ نارساييمنظور از اختهل : تعریف عملیاتی

 آورند. به دس  ميوالدين فرم کانرز  پرسشنامه
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 مقدمه -9-6

گذاری شده اس . از اولین  ر طول زمان با عناوين مختلفي نامد توجه/ بیش فعالياختهل نارسايي 

روانپزشكي آلماني به نام هنريش هافمن در  0855گذرد. در سال صیف آن بیش از صد و پنجاه سال ميتو

 ( پدر رشته پزشكي اطفال0123)00قرار نام برد. سر جورج استیلطنز از نوجواني به نام فیلیپ بي شعری

کودک با مشكهت جدی در زمینه توجه  50ای منتشر نمود و در آن کالج سلطنتي، مقاله انگلستان و عضو

 (.0087؛ ترجمه شريع  پناهي، 2330کوپر و اريگان، ) را تشريح کرد 00و خود تنظیمي 02پايدار

تهل و با اخ 05جرج استیل کودکان بیش فعال و تكانشگر را به عنوان کودکاني فاقد مهار ارادی

مشكهت رفتاری توصیف کرد. او بیان کرد که اين اختهل اکتسابي نبوده، بلكه ژنتیكي اس . بايد توجه 

داش  که توصیف های استیل با عهيم کودکان مبته به اختهل نارسايي توجه/بیش فعالي همراه با 

به  "بي توجهي "و  "اختهل در کنترل تكانه "اختهل سلوک مطابق  دارد. اين نخستین بار بود که 

 (.0081)برجعلي،  زی يا عقب ماندگي ذهني معرفي شدعنوان يک اختهل مستقل از صدمه مغ

مشكهت رفتاری مشابهي ديده شد که  0108-0103در بازماندگان اپیدمي بزرگ آنفوالنزا سالهای 

اختهل استفاده شده  تح  عنوان بیش فعالي تعريف شدند تا کنون از اسامي ديگری نیز برای نامیدن اين

 .07، سندرم بیش فعالي دوران کودکي06، اختهل عملكرد مغزی خفیف05مانند: سندرم آسیب مغزی خفیف

اولین بار در نسخه سوم راهنمای تشخیص  "توجه/بیش فعالي نارسايياختهل  "به کارگیری اصطهح 

نارسايي های رواني اختهل ارمین نسخه راهنمای تشخیص بیماریهای رواني مطرح شد. در  هبیماری

رشدی بر اساس وجود الگوی  -بدين صورت توصیف شد: يک وضعی  پیچیده عصبي "بیش فعالي توجه/
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توجه و يا تكانشگری و بیش فعالي که به عنوان ويژگي هايي بسیار تكرارپذير و شديدتر از  نارساييپايدار 

رد میزان قابل مشاهده در همتاهای رشدی فرد مشخص گرديده و عهئم آن با سطح رشدی و تكاملي ف

 (.0081برجعلي، ) تناسب و همخواني ندارد

شود اين اس  که سطح و میزان فعالی  ، مي "اختهل نارسايي توجه/ بیش فعالي "آنچه موجب تمايز 

تكاملي فرد تناسب و همخواني نداشته و  -آشفتگي، بیقراری و رفتارهای تكانشي کودک با سطح رشدی

 (. 2305آشرسون و همكاران، ) های هنجار مي شود-ر عملكردیب دموجب بروز اختهل و آس

( برای مطرح کردن وجود 2300)  رواني هایتشخیصي و آماری اختهلراهنمای ويراس  در پنجمین 

 6سالگي به مدت  02فعالي پیش از های کم توجهي و بیشايي توجه/ بیش فعالي، بايد نشانهاختهل نارس

ماه حضور داشته باشد. همچنین  5سالگي در نوجوانان و بزرگساالن به مدت  07ماه در کودکان و پیش از 

د داشته باشد و بايستي عملكرد فرد بسته به میزان رشد در زمینه اختهل بايد در دو يا  ند موقعی  وجو

های اجتماعي، تحصیلي يا شغلي مختل شده باشد. اين اختهل در حضور اختهل فراگیر رشد، 

ر، توجیه بهتری اسكیزوفرني و ساير اختهالت سايكوتیک نبايد مطرح شود و نیز يک اختهل رواني ديگ

 (.2300هنمای تشخیصي و آماری اختهل های رواني ، )پنجمین را برای آن نباشد

 شیوع -9-9

 8/7( بین 2302)08فعالي در کودکان در پژوهش ولرايچ و همكارانشیوع اختهل نارسايي توجه/ بیش

، 2335تا سال  0117درصد گزارش شده اس . در يک فراتحلیلي از مطالعات انجام شده از سال  0/03تا 

(. اين 2337، 01)پلوانزيک و همكاران درصد گزارش شد 2/5فعالي جه /بیشنارسايي تونرخ شیوع اختهل 

و  0به  5تر از دختران اس  و نسب  ابتهی پسران به دختران در جمعی  عمومي اختهل در پسران شايع

تاني دبسفعالي در کودکان ن شیوع اختهل نارسايي توجه/ بیشبوده و میزا 0به  1در مراجعان به درمانگاه 

(. در 2300های رواني ويراس  پنجم، راهنمای تشخیصي و آماری اختهل)درصد برآورد شده اس   5تا  0

ه شده اس . به عنوان مثال، ئهای متفاوتي ارافعالي نیز گزارشبا شیوع اختهل کمبود توجه/ بیش رابطه

درمانگاههای روانپزشكي درصد مراجعین به  53( عنوان کردند که بیش از 2337) سادوک و سادوک
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فعالي تشكیل هيان به اختهل کمبود توجه/ بیشدرصد از کودکان سنین مدرسه را مبت 5-0کودکان و 

دهند. در ايران نیز مطالعات متعددی در اين رابطه صورت پذيرفته اس  که همگي بیانگر شیوع نسبتا مي

توان به پژوهش ميي باشد، که از جمله آنها دبستاني مختهل در کودکان سن دبستان و پیشباالی اين ا

درصد  5-8/5به ترتیب ( در شهر شیراز اشاره نمود که شیوع کلي اين اختهل را 2337) شهیم و همكاران

های آن با كل پايدار اس  که ممكن اس  نشانهاند. به نظر مي آيد که اين اختهل يک مشگزارش نموده

 غ و پ  از آن گسترش يابد. دانش آموزان مبته به اين اختهل کهافزايش سن از دوران مدرسه به بلو

کنند با احتمال بیشتری مردود شدن، اخراج از مدرسه، پیشرف  درمان مناسب و کافي درياف  نمي

پذير ود که کودکان در برابر شكس  آسیبشکنند. اين اختهل باعث ميرا تجربه ميتحصیلي پايین 

توان نباشند، بلكه ن کودکان ممكن اس  در يادگیری ناو ارتباط با همتايان. اي باشند: عملكرد در مدرسه

ش بی های مربوط به مدرسه مشكل داشته باشند که ناشي از سازماندهي ضعیف، تكانشگری،در عملكرد

 (.0085کاکاوند، ) پرتي مي باشدفعالي و حواس

فعالي شامل خود تنظیمي نارسايي توجه/ بیشنان با اختهل اختهالت عاطفي در کودکان و نوجوا

هیجاني ضعیف، بیان هیجانات بیش از اندازه مخصوصا خشم و پرخاشگری، مشكهت کنارآمدن با ناکامي 

اجتماعي و اختهالت عاطفي بسیار زياد با اين اختهل و برانگیختگي زياد برای تحريک شخصی  ضد

 (.2300، 53ون ، فرين، وينتر و گمز) جه/ بیش فعالي در ارتباط هستندنارسايي تو

های قابل فعالي در مراکز آموزشي،  الشکان با اختهل نارسايي توجه/ بیشهای تحصیلي کودويژگي

درصد اين کودکان و نوجوانان با مشكهت  83تا  53دهند که ها نشان ميای دارند. برآوردمهحظه

مي روند، اين مشكهت  قدر در نظام آموزشي باالتر شوند. هرلي  شمگیری در مدرسه رو به رو ميتحصی

ها ن مشكهت آنيابد و با افزايش تقاضا برای مهارت، يعني خود مديريتي و از قبیل فكر کردافزايش مي

 (.2337، 50کاقلي، ردس و ماتیوز) شودنیز بیشتر مي

تكالیف درسي، بي  فعالي دارای مشكهت در انجامزان با اختهل نارسايي توجه/ بیشآمودانش 

های تي هستند. عوامل بسیاری در کمبوددقپرتي و فقدان پايداری و بياری، حواسسازماني، فراموشك

فعالي ياف  مي سايي توجه/ بیشآموزی که معموال در کودکان با اختهل نارهای تحصیلي و کممهارت

ترين عواملي اس  که اين کودکان با میل و اجرای تكالیف درسي از اصليشوند دخال  دارند. مشكهت تك
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نف  کودک نیز  ها نظیر عزتدر عملكرد تحصیلي بر ساير زمینه آن مواجه هستند. شكس  وضعی  فرد

پژوهشگران به آيد که به عقیده برخي از ا به وجود ميهو  رخه تكراری از شرايط و نشانه گذارد،تاثیر مي

 (.2300بارباسي و همكاران، ) دهدمشكهت بیشتر را افزايش ميز شود و احتمال بروطور پويا متراکم مي

فعالي در مقايسه با همساالن غیر ناتوان، با عدم نان با اختهل نارسايي توجه/ بیشکودکان و نوجوا

د، ضعف در پیشرف  تحصیلي در کننوند و اغلب دبیرستان را تمام نميشموفقی  تحصیلي مشخص مي

های آزارشي و غیر مولد اجتماعي آنان و نیز ضعف ظرفی  آنان هل احتماال با رفتاربا اين اخت آموزاندانش

آموز های دانشها و توانمندیهای آموزشي که آموزش را با نیازخودمديريتي رابطه دارد. در محیط در

توانند ياد بگیرند، پیشرف  تحصیلي داشته باشند، مهارت آموزان با اين اختهل ميکنند، دانشمنطبق مي

 (.2302 52هاتچینسون، باوين، ايفرون و اسیبراس) های خودمديريتي را بهبود بخشند

گراني و بازداری رفتاری به عنوان توجیه نظری و الگوی پژوهشي برای اختهل نارسايي مشكل خود

اند که اين اس . برخي پژوهشگران اظهار کرده ردهفعالي، توجه زيادی را به خود جلب کتوجه/ بیش

 (.0118بارکلي، ) یار مهمي در فهم اين اختهل اس مشكهت کلید بس

های اجرايي( و کارکرداين مشكهت شامل اصطهحاتي نظیر)بازداری رفتاری( و ) مباحث مربوط به 

عناوين، مشكهت مورد مواجهه  باشد. در تمام اينريتي مينیز کنترل تكانش، خود تنطیمي و خود مدي

ين يعني مشكل قابل مهحظه شخص در فكر کردن هنگام انجام عمل، و فهم ا -فرد کامه مشابه هستند

توانند سوال زير را برای خود (. افراد با اين اختهل نمي0085 علیزاده،) ها  یس که عواقب برخي رفتار

پیامد احتمالي آن  یس  و  ه تاثیری بر من خواهد مطرح کنند: اگر من به شیوه خاصي رفتار کنم، 

 گذاش ؟

 علل اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی  -9-9

 عصبی-عوامل زیستی -9-9-6

 کنند، جستجوی عللفعالي درياف  ميتشخیص اختهل نارسايي توجه/ بیش ناهمگوني کودکاني که

شود با اين سندروم تشخیص داده ميتبط کند؛ هر عاملي که مراين تشخیص را پیچیده و دشوار مي

شوند، مربوط مي الي تلقي ميفعه د ار اختهل نارسايي توجه/ بیشاحتماال فقط به برخي از کساني ک
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 -های زيستياز عللي هستند که منجر به تفاوت (. ژنتیک و عوامل محیطي2302و همكاران،  50شاو) شود

سازند. با وجود اين، موارد فعالي را آشكار ميتوجه/ بیش نارساييهای شود و به نوبه خود نشانهعصبي مي

ه وجود آيد در حالیكه به نظر تواند بدون زمینه ژنتیكي بفعالي ميتوجه/ بیش نارسايينادری از اختهل 

 ها دارندای در بروز نشانهلقوهرسد عوامل رواني اجتماعي تنها عل  اين اختهل باشد، لذا نقش بانمي

 (.2336، 55بارکلي)

 ژنتیک -9-9-9

، فعاليهند که اختهل نارسايي توجه/ بیشداين مطلب را مورد تايید قرار مي های علمي،غالب يافته

و نوروفیزيولوژی مغز قرار  های نوروآناتومي، نوروشیميهای اصل آن در کژکاریعلل ژنتیكي دارد و ريشه

درصد  25شود. اغلب در افراد يک فامیل ديده مي فعالي کم توجهي( اختهل بیش2335، 55موناسترا) دارد

 5بستگان نزديک کودک، مبته به اين بیماری هستند در حالي که شیوع اين بیماری در کل جامعه 

توان با کند. امروزه حتي ميان به شدت نقش ژنتیک را تايید ميدرصد اس . مطالعه روی دوقلوهای همس

ر آينده مشخص نمود. تعیین نقش عوامل محیطي و ژنتیكي در پر ها خطر ابتهی نوزاد را دبررسي ژن

ر تحرکي وجود تحرکي دوران کودکي دشوار اس . اين احتمال وجود دارد که اگر اساس ژنتیكي برای پ

ي که ای از شرايط محیطي با متغییرهايهای پیچیدههای بالیني مختلف از تعاملداشته باشد، فنوتیپ

(. شواهد بطور جدی اختهل نارسايي 56،2305آالمانكا-بوال) ه دهندئد اراانگرفتهتح  تاثیر ژنتیک قرار 

اعضا  .(2305آالمانكا، -؛ نقل از بوال2331برت، ) دانندي مييک نارسايي شديد ارث فعالي راتوجه/ بیش

شتر از فعالي ،  هار تا پنج برابر بیه يک مرتبط با کودک دارای تشخیص اختهل نارسايي توجه/ بیشدرج

و  57فرائونه) فعالي داشته باشنديي توجه/ بیشجمعی  عمومي احتمال دارد که تشخیص اختهل نارسا

راواني اختهل نارسايي توجه/ گیر شناسي ف(. مطالعات همه2305آالمانكا، -ال، به نقل از بو2333همكاران، 

کان با اختهل نارسايي توجه/ از کود ایاند. تعداد عمدهدر پسران، بیشتر از دختران يافتهفعالي را بیش

ها اند. اين يافتهاند، الكلیسم، سوسیوپاتي و هیستری را نشان دادهفعالي وقتي به بزرگسالي رسیدهبیش
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فعالي يک اختهل خانوادگي مرتبط با كن اس  اختهل نارسايي توجه/ بیشکنند که ممپیشنهاد مي

يابند. بعضي از اين کودکان ز نسلي به نسل ديگر انتقال ميه االكلیسم سوسیوپاتي و هیستری باشند ک

 ممكن اس  آسیب مغزی داشته باشند.

 مشکالت پیش از تولد و بعد از تولد -9-9-9

 گاری بودن مادر در دوران جنینيمصرف مواد توسط مادر در زمان بارداری به خصوص الكل و سی

  محیطي، نوزادان نارس و تاثیرات زيستولد،  یش از( وضعی  ضعیف سهم  مادر پ2305آالمانكا، -بولئا)

هنگام تولد، وضعی  رواني مادر در دوران بارداری، آسیب شديد به سر، طول مدت تغذيه با شیر کم وزن 

، عفون  استرپتوکوکي NO2مادر، محرومی  شديد در اوايل دوران کودکي، قرار گرفتن ابتدايي در معرض 

ان از داروهای ديگر در دوران بارداری، اختهالت در زمینه گردش خون، دوران کودکي و استفاده مادر

مسمومی ، يا سوخ  و ساز و يا ساير اشكال آسیب به سیستم عصبي در طي يک دوره بحراني رشد قبل 

های بحراني به سیستم اعصاب مرکزی در طي سال از تولد، فشارهای قبل از تولد يا آسیب به مغز يا فشار

اس  احتمال دارد منجر به آسیب ظريف ه يک ضربه، تب يا تورم ايجاد شدهي که به وسیلاوايل زندگ

کاقیل و ) ی آسیب مغزی ايجاد کندبه وسیلهسیستم اعصاب مرکزی شود و طیفي از اختهالت را 

 (.2337همكاران، 

 تفاوت در ساختار مغز -9-9-4

 2تا  5هفتگي  0تا  03ای بین عمدههای رشدی گام تولد توسعه نیافته اس  و جهشمغز به هن

ام زندگي سي هایسالگي وجود دارد. رشد نهايي مغز تا اوايل سال 05تا  06سالگي و  03تا  02ماهگي، 

مغز در اختهل ها تاخیر در اين رشد وجود دارد. الگوی توسعه قشر يابد. برای بعضي از بچهادامه مي

فعالي ان غیر اختهل نارسايي توجه/ بیشان اس  که در کودکفعالي اساسا مسیر همنارسايي توجه/ بیش

پیشاني مغز مشخص شده اما در ساير نقاط مغز نیز ه اس . تاخیر به خصوص در قشر پیشبه تعويق افتاد

که در  "فرضیه عدم بلوغ "(. اين شواهد به 2331، 58شاو و رابین) شهود اس ، از جمله لوب گیجگاهيم

فعالي نیاز به زمان بیشتری برای رسیدن به همان نقاط عطف رشد رسايي توجه/ بیشیماران اختهل ناآن ب
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( و حتي تاخیر در رسیدگي کودک ممكن 2331شاو و رابین، ) بخشدفراد عادی دارند تايید مينسب  به ا

 -)بوال پديد شودگي ممكن اس  اختهل ناتوجه را نشان دهد با رسید نارسايياس  شواهدی از اختهل 

های زندگي در مقايسه با تری در بخش اول اين دورانمغز دختران تمايل به توسعه سريع (.2305آالمانكا، 

 مغز پسران دارد. 

فعالي را اران با اختهل نارسايي توجه/بیشفراتحلیل مطالعات تصويری تفاوت ساختاری نوروني بیم

 -گلوبوسهای پايه، که شامل: پوتامن، راس  حجم کمتر ماده خاکستری عقدهاند. نیمكره نشان داده

نیمكره باشد را نشان داده اس  و احتماال در کل ماده خاکستری کمتر اس : پالیدوس و هسته دمدار مي

ای، لوب پیشاني، قشر جلو مغزی، و لوب گیجگاهي ماده سفید افزايش يافته راس  مغز، مخچه، جسم پینه

الیسون ) قشر/ سینگوال افزايش يافته اس خلفي  پ  اس  و احتماال ماده خاکستری در کمربندی

روبیاو  رادوا، ناکائو، ؛ 2338همكاران، و50؛ مارکیز53،2302؛ فرودل و اسكاکا وسكا2338، 51راي 

داری برهای مطالعات تصويرترين فراتحلیل(. در سه مورد از جديد2300، 50؛ نیگ2300، 52ماتايكولز

د، مشاهده شده که گانگلیون بازال انبرداری نمودهکه کل مغز را تصوير فعالياختهالت نارسايي توجه/ بیش

باشد به طور مداوم در ماده خاکستری در حال کاهش اس . قسم  جلويي مغز که غني از دوپامین مي 

. مسئول کنترل تفكر، رفتار و احساسات اس  و در استدالل کردن و حل مسئله نقش موثری دارد

کتي که به کنترل رفتار حرهايي از قشر مخ از جمله شكنج پیشابولیسم بخشتحقیقات به کندی مت

-نیزم بازداری بر ساختارهای پايیناند. ناتواني بخش پیشاني قشر مخ در مكاپردازد اشاره کردههدفمند مي

 (. 2300نیگ، ) گرددو ضعف در خود نظم دهي ميتر منجر به عدم بازداری 

 یمیاییناهماهنگی های بیوش -9-9-5

کنند که در انديشیدن، ذخیره و پردازش اطهعات نقش های عصبي از خود موادی ترشح ميسلول

فعالي کان با اختهل نارسايي توجه/ بیشموثری دارند. يكي از اين مواد ماده ای به نام دوپامین اس . کود

را شود را دا  اصهح ميآمفتامین و متیل فندي يک کمبود دوپامین که به وسیله داروهای محرک مشابه

های دوپامین در جسم مخطط در کودکان و بزرگساالن مبته به اختهل هستند. معلوم شده اس  که ناقل
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مشكل در سنتز دوپامین دهد که يابد و اين نشان ميفعالي به طور مداوم کاهش مييي توجه/ بیشنارسا

(. در اين بیماران گیرنده 2331، 55ونگ و کولینز؛ ولكو، 55،2302)دل کامپو، مولر و سهاکیان وجود دارد

ای دوپامیني هر هستند. شدت نشانه ها با گیرندهکمت (DAT)و ناقل دوپامین D3/D2های دوپامین 

کنند که کم توجهي و مشكهت حافظه (. محققین فكر مي2331و همكاران، ولكو ) استرياتال مرتبط اس 

در معرض درمان پزشكي قرار  ماده در مغز اس . در بیماراني که اين بیماران به عل  کم بودن مقدار اين

گری که از سلول های دوپامین ممكن اس  توسط مداخله پزشكي تغییر يابند. ماده دياند، گیرندهگرفته

شود و در اين بیماری اهمی  دارد استیل کولین نام دارد که در حافظه، توجه، های عصبي ترشح مي

 دالل و قضاوت نقش دارد. در اين بیماران مقدار اين ماده نیز غیر طبیعي اس .هشیاری، ادراک، است

 عوامل طبیعی -9-4

فعالي تولید کند. مصرف ی شبیه اختهل نارسايي توجه/ بیشهاارتاثیرات زيس  محیطي مي تواند رفت

مسمومی  با سرب نیز شته باشد. ای با ايجاد بیماری دادر دوران بارداری ممكن اس  رابطهسیگار و الكل 

 تواند از علل اين بیماری باشد.مي

 سرب و مواد سمی -9-4-6

باشد. سرب يک مخدر اط بوده اس  سرب ميترين ماده سمي که با پر تحرکي در ارتبشناخته شده

اندازد معرفي شده اس . سرب به ای که سهم  کودکان را به خطر ميباشد و به عنوان مادهاعصاب مي

ک نوروتوکسین در ايجاد رفتارهای غیر طبیعي به خصوص در اطفال ووثر بوده اس . رفتار کودک عنوان ي

گردد، غیر قابل افتراق مي فعال مشاهده مير کودکان بیشدر اثر مسمومی  با سرب، گاهي از آنچه د

رسايي توجه/ اهای اختهل نتواند مانند نشانههای آن مي د ويتامین و مواد معدني که نشانهباشد. کمبو

شود. کمبود ويتامین بدن فعالي نميايجاد اختهل نارسايي توجه/ بیش فعالي باشد هر  ند غذا باعثبیش

ه بر آن فلزات، سرب و توجهي و عملكرد ضعیف در تكالیف شده، عهوتواند موجب بيميعهيم بالیني 

داروگر، داوری، لعل بخش، ) يادگیری کنندفعالي و ناتواني شتواند جذب مغز شوند و ايجاد بیکادمیوم مي

0013.) 
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 تغذیه -9-4-9

باشد هر  ند غذا   ADHDهایههای آن مي تواند مانند نشاند ويتامین و مواد معدني که نشانهکمبو 

عیف در تكالیف توجهي و عملكرد ضتواند موجب بيشود. کمبود ويتامین بدن مينمي  ADHDباعث ايجاد

ای پژوهشي حاصل از مطالعات هکنند.  يافتهای غذا عهئم بیماری را تشديد ميهگردد. شكر و  اشني

 نشان داده اند ADHD، متابولیسم پايین گلوکز را در دختران نوجوان مبته به اختهل PETبرداری تصوير

های غذايي، مسمومی  با فلزات . برخي محققین معتقدند که حساسی (2337، 56سادوک و سادوک)

ايجاد  سنگین، رژيم غذايي کم پروتین، کمبود مواد معدني، کمبود اسیدهای  رب ضروری از عوامل خطر

ها خصوصا تهالت تیروئیدی و کمبود ويتامیناخ(. 2300، 57بارک -سوناگا) فعالي هستنداختهل بیش

ايي ل نارس، مصرف شكهت، گوش  گوسفند پر  رب و روغن مايع در تشديد اختهBهای گروه ويتامین

تواند عهئم رواني زيادی از (. کمبود منیزيوم هم مي2336ران، اماني و همكا) فعالي نقش دارندتوجه/ بیش

رسد که کودکان مبته به اين پذيری ايجاد نمايد به نظر ميقراری و تحريکقبیل افسردگي، اضطراب، بي

دار و مستقل بین ای معنيشند. رابطهمنیزيوم، روی و آهن بابیماری د ار کمبود مواد معدني مثل 

 فعالي نشان داده شدتوجه/ بیش الگوهای غذايي شیرين و غذاهای آماده با شیوع اختهل نارسايي

 (.0013جهانگیری، )

 عوامل خطر ساز محیطی و روانی -9-5

 استرس -9-5-6

ارزيابي قرار اجتماعي ممكن اس  به عنوان يک عهم  مشخص در پرتحرکي مورد  -استرس رواني

جود داشته های ارگانیكي رواني ويل به همانند ساختن تاثیرات جنبهگیرد. در گذشته نه  ندان دور تما

توان يک ارتباط مستقیم بین عوامل ارگانیكي و عوامل ژنتیكي و نقش استرس را اس . مبني بر اينكه مي

ده در رفتار ضطراب يک نقش تسهیل کنندر پرتحرکي کودکان مورد بحث قرار داد. در بسیاری از موارد ا

باشد ه خود عامل ايجاد کننده استرس ميهای اجتماعي ککند. نقش محدودي های پرتحرکي ايفا مي

تهل خويشتن و ارزيابي تواند در ارتباط با پرتحرکي کودکان باشد. استرس حاصل از اخمستقیما مي
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های آرامش بخش اله اساسي ديگر نقش آموزشاشد. مستواند در پرتحرکي قابل بررسي بخويشتن مي

های پر تحرک به کار گرفته شد و کاهش اضطراب تاثیر به که از طريق جاکوبسون در مورد بچهاس  

 (.0010)کانرز و ج ، ترجمه ارجمند:  سزايي در کاهش رفتاری پرتحرکي کودکان داشته اس 

 تاثیرات خانوادگی -9-5-9

رسد عوامل خانوادگي بتوانند مستقیما نقشي در ايجاد عهيم سندرم پر تحرکي گر ه به نظر نمي

تواند ثانويه سندروم ميبازی کنند ولي روابط متقابل بین کودکان و والدين نقش مهمي را در بروز عهيم 

مادران باشد. های اين کودکان ميبازخوردهای والدين نسب  به رفتاربازی کند. مساله مهم ديگر نقش 

راطي از تنبیه جسماني های کودکانشان معموال بطور خیلي افدکان پر تحرک در مواجهه با رفتارکو

های شود و به طور کلي رفتارکودک مي م رفتاریئکنند و اين موجب گسترش و توسعه عهاستفاده مي

توجهي و ريكات آني، بيما در ارتباط با تح، عدم تصويب و تايید مستقیز قبیل پیشنهادات، تشويقمادر ا

)کانرز و ج ،  م ثانويه خواهد داش ئباشد و قطعا اثرات سويي در گستردگي عهپرتحرکي کودک مي

 (0010ترجمه ارجمند: 

 اجتماعی -تاثیرات اقتصادی -9-5-9

ل آسیب زا در های رواني مختلف به عنوان عواماجتماعي و ضربه -متقابل اقتصادی بطور کلي تاثیرات

 اجتماعي مهحظات زير دارای اهمی  اس . -های اقتصادیاس . در مورد موقعی  کي شناخته شدهپرتحر

قلی  های رواني و جسمي در طبقات پايین اجتماعي و ان میزان وقوع مرگ نوزادان و ضربهباالتري

توجه/  نارساييهای فقیر خطر ابته به اختهل شود. کودکان از زمینههای فاقد حقوق مدني ياف  مي

تر بیشتر در نواحي باشند. طبقات اجتماعي پايینبیشتر از کودکان ثروتمند دارا ميفعالي را سه برابر بیش

بند سربي شهر رايج بود، اين هايي به نام کمرگذشته محله اند. درز لحاظ هوا آلوده اس  متمرکز شدهکه ا

ها احتمال در معرض سرب قرار گرفتن را از طريق رنگ و فضوالت کثیف و استنشاق مواد سمي محیط

 (.2300، 58الرسون، راس، کان و هالفون) و فضوالت صنعتي افزايش داده اندهوا ناشي از سوخ   بنزين 
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 توجه/ بیش فعالی  نارساییتشخیص اختالل  -9-1

بندی تشخیصي بقهفعالي در پنجمین طجه/ بیشهای اختهل نارسايي تودر حال حاضر، ويژگي

بندی های اين سیستم طبقه( ذکر شده اس . معیار2300مريكا، انجمن روان پزشكي ا) اختهالت رواني

لي ممكن اس  در بعضي افع ند موقعی  وجود داشته باشد. بیشها بايد در کند که نشانهتصريح مي

های ديگر )مثه مصاحبه  هره به  هره و تماشای در مدرسه( مشاهده شد ودر موقعی  مثه) هاموقعی 

ورزش( کمتر خود را نشان ) های سازمان يافته خوشايندالی تلويزيون( ديده نشود و ممكن اس  در فع

ي فعالي در خانه و مدرسه مشكهت/ بیشدهد. برای مثال بسیاری از کودکان د ار اختهل نارسايي توجه

 دارند.

پرتي فعالي، میدان توجه کوتاه و حواسکننده اختهل نارسايي توجه/ بیش ساير خصوصیات مشخص

ها نبوده و نیازمند توجه -اختهل قادر به انجام دستورالعملسريع اس . در مدرسه کودکان مبته به اين 

کنند. اين کودکان نمي های والدين پیروینه اغلب از خواستهبیشتری از سوی معلمین هستند. در خا

 ثبای هیجاني بوده و تحريک پذير و انفجاری هستند.کنند و د ار بيتكانشي عمل مي

شوند تا کودکاني که نشانه نهاس  بیشتر برای درمان ارجاع ميفعالي ويژگي عمده آکودکاني که بیش

به فعالي/ تكانشي هستند نسب  کاني که د ار نوع عمدتا بیشتوجه اس . در کود نارساييعمده آنها 

توجه احتمال اين که با گذش  زمان تشخیص ثابتي داشته باشند، بیشتر کودکان مبته به نوع عمدتا بي

، زبان و شوند. اختهالت خواندن، رياضیاتهمزمان د ار اختهل سلوک مي راس  و بیشتر ازآن ها به طو

سابقه کودک ممكن  فعالي ديده شود.ايي/ توجه بیشراه با اختهل نارسهماهنگي حرکتي ممكن اس  هم

، هنگام تولد و پ  از تولد که بر ساختار و )از جمله ژنتیک( هايي از عوامل پیش از تولدشانهاس  ن

گذارند به دس  دهد. سرع  رشد و انحرافات مربوط به رشد، کارکرد دستگاه عصبي مرکزی اثر مي

استرس و يا قابل توجه بايد مورد توجه قرار گیرند، زيرا ممكن اس   واکنش والدين به گذارهای رفتاری پر

ها کمک های کودک يا نحوه واکنش آنکفايتي و کژکارین میزان سهم والدين در پیدايش بيبه تعیی

توان تعیین کرد که ها مياز اين جه  مهم اس  که به کمک آنکند. سابقه تحصیلي و گزارش معلمین 

 رفتاری کودک در مدرسه عمدتا ناشي از مسائل نگرشي يا تكاملي آنهاس  يا حاصل  مشكهت يادگیری و
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Abstract: 

       The aim of this study was to investigate the effectiveness of visual perception training 

on improvement of attention and working memory in children with attention deficit/    

hyperactivity disorder(ADHD). This was an experimental study with the pre and post- test 

design and group control. The statistical population of this study comprised all pre-school 

children in Ardebil in the academic year 1995-96, who were diagnosed as ADHD students 

based on DSM-5 diagnostic criteria and Short Form and Revised Conforming Rating Scale 

for Parents(CPRS-R:S). Among them, 30 were selected by screening method and after a 

structured clinical interview and were randomly assigned with equal ratios in intervention 

and control group. The research instruments were: Short Form and Revised Conforming 

Rating Scale for Parents(CPRS-R:S), Toulouse-Pieron’s attentional Test and Wechsler 

memory test (multiplication) The Data were statistically analyzed using multivariate 

analysis of covariance(MANCOVA). Results showed that there was a significant 

difference between the experimental group that received visual perceptual training and the 

control group. The finding indicate that visual perceptual training is effective on 

improvement of attention and working memory in children with ADHD. So; In addition to 

other educational methods, visual perception training can be used to improve the attention 

of students with ADHD. 
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