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فعالی آموزان عادی و مبتلا به اختلال بیشی نیمرخ هوشی بین دانشمقایسه

ستان های دوم وسوم ابتدایی شهردر پایه 4همراه با کمبود توجه براساس وکسلر

 سقز
 

 زمانه صالح نیاحیدرکریمی، 
 

  چکیده
های دوم وسوم در پایه 4فعالی همراه با کمبود توجه براساس وکسلرآموزان عادی و مبتلا به اختلال بیشی نیمرخ هوشی بین دانشمقایسههدف پژوهش حاضر 

آموزان پسر و دختر پایه دوم وسوم ابتدایی جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشمقایسه ای است.  -بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی سقزابتدایی شهر 

آموز عادی و نفر دانش 06باشد که تعداد میسقزآموزان پایه دوم وسوم شهر نفر از دانش  06دهد. نمونه پژوهش شامل تشکیل می سقزآموزش وپرورش شهر 

ابزارهای  گیری غیرتصادفی دردسترس از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند.به صورت نمونه بیش فعالینقص توجه/ آموز مبتلا به نفر دانش  06تعداد 

نتایج نشان داد که بین و مقیاس درجه بندی نقص توجه بیش فعالی است. روش تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره است.  4آزمون وکسلر گیری شاملاندازه

مولفه های نیمرخ هوشی دانش آموزان تفاوت معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: بین فهم کلامی، سرعت پردازش، حافظه فعال و اظ گروه عادی و بیش فعال از لح

 استدلال ادراکی و مولفه های آن در دو گروه عادی و بیش فعال تفاوت معنادار وجود دارد.

 : نیمرخ هوش، نقص توجه بیش فعالی، وکسلر کلمات کلیدی

 

  مقدمه

 اختلال و توجهنارسایی /فعالیاختلال بیش هوشی دو درباره توانایی مفیدی اطلاعات وکسلر نظیر عمومی هوش آزمونهای که دارند اعتقاد پژوهشگران

 تشخیص بزارا هرچند آوردمی فراهم شود،می برده نام آنها از وتربیت وتعلیم روانشناسی حوزه در برانگیز اختلال چالش دو عنوان تحت که یادگیری

از اختلالاتی که در  یکی (.1644؛ 4وندیتی و ونتورینی کاریا، کونتنا، ، به نقل از تادی،4034فرایمانی علیپور، برادران  و) گرددنمی محسوب نهایی

. این اختلال است فعالی نسبت به همسالان، سه ویژگی اصلیتوجهی، تکانشگری و بیشبی :فعالی است شود اختلال بیشبین کودکان دیده می

دقتی، شود، معمولاً دارای کمبود توجه است. تظاهرات بالینی این کودکان عبارت است از: بیکودکی که دائماً حواسش از تکلیف پرت می

منتظر  اینکه ونفعالی همراه با کمبود توجه بدمبتلایان به بیش گرفتن و حذف کردن جزئیات، اشکال در روابط اجتماعی  و عزت نفس پایین.نادیده

 خطرناک یا حتی منفی، مخرب عواقب به نتوانند است ممکن افراد دهند. اینمی پاسخ هاموقعیت به سریع بمانند، خیلی عملی دستور انجام

پژوهش   (.4031ارین،) کنندمی آمیز غیرضروریهای مخاطرهفعالیت به کودکان، زیاد اقدام این رسدنظر می به لذا .کنند خود توجه رفتارهای

اصفهان  شهر فعالی دربیش /توجهنقص اختلال به مبتلا (ساله 41 تا 5) دبستانی و پیش دبستانی پسران و دختران در اجرایی کارکردهای تحول

 هایپسرگروه و دختر کودکان اجرایی کارکردهای نمرات که داد نشان پژوهش انجام شده که نتایج ،(4030 کرمشائی، عابدی ویارمحمدیان) توسط

 اجرایی کارکردهای نمرات میانگین بین که دادند نشان همچنین نتایج. یابدمی افزایش سن به توجه با اختلال این به مبتلا سالۀ 41 تا 5سنی

 تحول روند .نشد دیده معناداری تفاوت پسر و دختر اجرایی کارکردهای اما بین میانگین نمرات دارد وجود معنادار تفاوت مختلف سنی گروههای

 دختران اجرایی کارکردهای اما دارد، صعودی سیر سن به توجه با پسر و دختر فعالیبیش /توجهنقص اختلال به مبتلا کودکان در اجرایی کارکردهای

زداری پاسخ تحت عنوان: توجه پایدار وبا (4036نظیفی، رسول زاده طباطبایی، آزادفلاح ومرادی،در پژوهشی که توسط ) .است یکسان پسران و

توجه/ توجه/فزون کنشی در مقایسه با کودکان عادی انجام گرفت نتایج نشان داد که کودکان مبتلا به نارساییدرکودکان مبتلا به نارسایی

 ،فرایمانیپور، برادران، )علیدر پژوهشی که توسط  تر ازکودکان عادی عمل کردند.کنشی در هر سه متغیر آزمون عملکرد پیوسته ضعیففزون

های آزمون هوشی وکسلر وکودکان بهنجار بر اساس مؤلفه توجه، ناتوان یادگیریفعالی/ نارساییتحت عنوان: مقایسۀ کودکان مبتلا به بیش (4034

راکی، حافظه هایاین آزمون )درک کلامی، استدلال ادکودکان)ویرایش چهارم( انجام شد نتایج نشان داد که کودکان بهنجار در تمامی زیرمقیاس

یادگیری در زیر مقیاس تری داشتند. همچنین نتایج نشان داد که کودکان دچار ناتوانیفعال وسرعت پردازش( از دو گروه دیگر عملکرد مطلوب

کودکان با  های حافظه شنیداریویژگی در مقایسه توجه، وضعیت مطلوبتری داشتند.فعالی / نارساییحافظه فعال نسبت به کودکان مبتلا به بیش
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فعالی در مقایسه با بیش /توجهبه این یافته دست یافتند که کودکان نارسایی (4011نراق،وسیف یامچیزمستانی)فعالی و عادی نارسایی توجه/بیش

دودیاک؛  ؛ واکلین کنند.تر عمل میبیانی، تشخیص شنوایی و درک جملات همزمان، پایین -های توالی حافظه شنواییکودکان عادی در زمینه

فعالی یا یرانگیختگی کلی ( ونمرات توجه، بیش)عدم بیش فعالیی منفی قوی در بین نمرات مقیاس و نوعی رابطهنشان دادند که   (1660دوارت )

ها یآکادمیک نسبت به بالا هستند، در آزمون بیش فعالیبندی هایی که در نمرات رتبهی این است که آنآکادمیک وجود دارد که نشان دهنده

در پژوهشی که توانایی هوشی ، عدم توجه مورد  (1663هیتون؛ مک کان؛ واتسون و سلک ) پرستون؛ .همسالان خود، عملکرد بسیار ضعیفی داشتند

دند مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان بو بیش فعالیسال ( را که دارای  45تا  7کودک ) بین  45اشاره والدین، پیشرفت تحصیلی و توجه در

دار بودند. توجه کردن( دارای واریانس معنیهای آکادمیک )خواندن، ریاضی وهجیدهند که کنترل توجهی و شروع کنترل آن درهمه حوزهمی

صیلی مرتبط نبود. در نتیجه کنترل توجه بینی نمود درحالی که توجه انتخابی به همه قلمروهای پیشرفت تحپایدار تنها در ریاضی واریانس را پیش

فعالی همراه بیشکودکان مبتلا به  .کندشود، نقش مهمی درعملکرد تحصیلی بازی میو شروع کنترل توجه که شامل عناصر عملکردهای اجرایی می

کنند، درخانه از خواستهای والدین ود میکنند و بیشتر وقت معلمان خود را معطوف به خاز دستورها اطاعت نمی مدرسه معمولادر  با کمبود توجه

ماند و این تکانشی بودن تا بزرگسالی نیز باقی می پیروی نکرده، عملکردی تکانشی دارند  و از لحاظ هیجانی نا استوار، تحریک پذیر و خشن هستند.

 مقایسه به بود که حاضر در صدد خواهد پژوهش بنابراین (.4،4310به نقل ازویس وهیچمن4017وزیری،  و کاشانی )لطفیسازد ها  را  ناتوان میآن

 نماید تا مشخص بپردازد کمبود توجه با همراه فعالیبیش اختلال به مبتلا آموزانو دانش عادی آموزاندانش میان در اجرا بعد از آزمون این پروفایل

 به و همچنین  شود پرداخته درمانی راهکار ارائه به آن و براساس داد خواهند نشان قوت هاییزمینه چه و در ضعف هاییزمینه در چه هرگروه که

پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این فرضیه است که بین مولفه ای نیمرخ  بنابراین بپردازد. گروه دو این در میان آن هوشبهر هفت مقایسه

 تفاوت وجود دارد.  کمبود توجه با همراه فعالیبیش اختلال آموزان عادی و مبتلا بههوشی دانش

 روش 

آموزان پسر و دختر پایه دوم وسوم ابتدایی باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشای میمقایسه –طرح پژوهشی توصیفی از نوع علی 

نفر  06عداد باشد که تمی سقزآموزان پایه دوم وسوم شهرنفر از دانش  06دهد. نمونه پژوهش شامل تشکیل می سقزآموزش وپرورش شهر

گیری غیرتصادفی دردسترس از خوانی)مراکز ناتوانی های یادگیری( به صورت نمونهآموز مبتلا به اختلال نارسانفر دانش  06آموز عادی و تعداد دانش

 محور بوده فرایند شناختی سنجش بر مبتنی نسخه : این 4گیری شامل الف( آزمون وکسلربین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای اندازه

 با (.4031حلت، شکرزاده، افروز،کامکاری،)گذارد می نمایش به را هوش نیمرخ استثنایی، بالینی سنجش ابزارهای ترینکامل از یکی عنوان و به

 مقیاس عنوان تحت که ترکیبی، نمره چهار بالینی، – استثنایی سنجش درحیطه خبرگان نقادانه هایو تحلیل سنجیروان هایتحلیل از استفاده

 هاشباهت:  کلامیفهم-4 :شوندمی مطرح زیر شرح به سازنده، هایآزمون بر تأکید با که آمدند دست به چهارگانه شوند، از هوشبهرهایمی مطرح

 مفاهیم ،( اصلی) مکعب با طراحی:  ادراکی استدلال-1جانشین() کلمهاستدلال و (جانشین)اطلاعات  ،(اصلی) ، فهمیدن(اصلی) ، واژگان(اصلی)

 و محاسبات( اصلی) حرف – عدد، توالی(اصلی) عددظرفیت: فعالحافظه-0جانشین()تصویر و تکمیل( اصلی) ماتریس استدلال ،(اصلی)تصویر

 های چهارگانهو مقیاس سو یک از گانهپانزدههای جانشین(. آزمون)کردن  و حذف (اصلی) ، نمادیابی(اصلی) رمزگذاری :پردازشسرعت-4جانشین()

 و نیمرخ هوشبهر نمرات نیمرخ طریق، این شد و از وکسلر هوشی هایمقیاسچهارم  نسخه در تدوین عظیم تحولی پرپایی به دیگر، منجر سویی از

و از طریق روش تنصیف  3/6تا  05/6ها ازطریق آلفای کرنباخ بین آزمونضرایب پایایی خرده (.4031)افروز و همکاران،آمد  دست به تراز نمرات

گزارش شده است. روایی آزمون از طریق اجرای همزمان با وکسلر شهیم  و ریون در سطح مطلوبی گزارش شده است. نسخه چهارم 34/6تا 70/6بین

آزمون که در خرده 45سال ویازده ماه را دارا است. این ابزار دارای  40تا  0(، قابلیت سنجش هوش کودکان در دامنه سنی 1660وکسلر کودکان )

باشد. همچنین، می 0و انحراف استاندارد آن  46آزمون شود. میانگین هر خردههای اصلی وجانشین قرار دارند، تقسیم میدو گروه خرده آزمون

وانحراف  466یانگین پردازش را با مفعال وسرعتادراکی، حافظهکلامی، استدلالهوشبهر؛ فهم 4نسخه چهارم مقیاس هوش وکسلر توانایی سنجش 

 با آن هایآیتم یا عبارات .است شده ساخته پلهام سوانسون، نولاون توسط مقیاس این :SNAP- IV بندیدرجه مقیاس را دارد. 45استاندارد 

 نظر طبق. است شده استفاده مقیاس بندیدرجه جهت شمارش جای به بندیدرجه هایپاسخ از و استفادهDSM تشخیصی  هایملاک بازنویسی

 مقیاس این .کندمی گیریاندازه را تکانشگری  فعالیبیش دوم وعامل کمبود توجه اختلال اول عامل است. عامل دو دارای مقیاس این آزمون مؤلفان

 دراجرای .است شده هنجار تهران شهر ساله 41 تا 7 کودکان و معلمان والدین گروه دو بر روی زمانی و هوشیاری و صدرالسادات توسط ایران در

 جهت. کندمی گیریانداره را توجه کمبود دوم وعامل فعالیبیش اول عامل که تفاوت این با اما. دهدمی نشان را عامل دو مقیاس نیز تهران معلمان

 روش .شودمی استفاده همتا فرمهای با همبستگی و آزمون باز از حاصل ضریب آزمون،نیمه دو ضریب درونی، همسانی هایروش از آزمون اعتبار
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 برابر با دوم مقیاس خرده و برای 34/6 اول مقیاس خرده برای 30/6 با برابر مقیاس کل برای کرونباخ آلفای روش از استفاده با درونی همسانی

 اسپیرمن نیمه دو ضریب طریق از اعتبار برآورد باشد.می 6/ 71با  برابر و دوم اول اجرای بین همبستگی ضریب بازآزمایی نتایج طبق .است 30/6

و  اصلاح از پس .است 35/6و 35/6 با برابر ترتیب به فعالیبیش و کمبود توجه هایمقیاسخرده  از کدام هر برای آلفا مقدار که 6/ 71برابر با

 آموزش سازمان از مجوز کسب از پس از تعیین جامعه پژوهش ، بعد .است 10/6 با برابر مقیاس، کل برای مقدار این براون اسپیرمن ضریب محاسبه

آموزان مبتلا به آموزان عادی، دانشرا که شامل دانش پژوهش به مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه  ناحیه یک مراجعه شد و نمونه ، سقز پرورش و

ها از بعد از همتا سازی نمونه نموده آوری عجم بودند نفر 06 گروه از هر فعالی همراه با کمبود توجهآموزان مبتلا به بیشاختلال نارساخوان و دانش

 گروه سه هر هوشینیمرخ مقایسه به  اجرا  از و بعد نموده  اجرا هاآن تکبرتک را 4وکسلر آزمون لحاظ میانگین سنی و جنسی و پایه تحصیلی،

هایی که نفر از نمونه 06پرسشنامه نولان پلهام بر روی فعال همراه با کمبود توجه، انتخاب اولیه بر اساس آوری گروه بیشجهت جمع .شد پرداخته

کسب نکرده باشند انجام شد  47فعال بدون اختلال یادگیری باشند و بر اساس پرسشنامه نمره کمتر از در انتخابشان نهایت دقت شده بود که بیش

روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل واریانس چند  د.ها تأیید شوفعالی آنسپس جهت تشخیص نهایی به روانپزشک ارجاع داده شدند تا بیش

 متغیره است.  

 یافته ها

 همراه با کمبود توجه فعال و بیش ان عادیآموزهای آن در دانش: میانگین و انحراف استاندارد فهم کلامی و مؤلفه 4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین گروه ها متغیرها

 عادی نمره فهم کلامی

 فعالبیش

00/463 

14/34 

37/45 

16/41 

 عادی شباهت ها

 فعالبیش

00/44 

31/3 

10/1 

75/1 

 عادی واژگان

 فعالبیش

47/46 

06/7 

70/0 

77/0 

 عادی فهمیدن

 فعالبیش

14/40 

66/46 

35/1 

04/1 

 عادی اطلاعات

 فعالبیش

66/7 

04/0 

07/4 

56/4 

 عادی ایاستدلال کلمه

 فعالبیش

13/1 

01/7 

16/1 

06/4 

 

 همراه با کمبود توجه فعال و بیشان عادی آموزهای آن در دانش: میانگین و انحراف استاندارد استدلال ادراکی و مؤلفه 1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین گروه ها متغیرها

 عادی استدلال ادراکی

 فعالبیش

01/461 

03/34 

64/46 

75/1 

 عادی هاطراحی با مکعب

 فعالبیش

00/46 

66/3 

31/4 

44/1 

 عادی مفاهیم تصاویر

 فعالبیش

45/46 

14/1 

03/1 

00/1 

 عادی استدلال ماتریس

 فعالبیش

51/46 

67/1 

61/0 

00/1 

 عادی تکمیل تصویر

 فعالبیش

14/7 

50/7 

50/1 

10/4 

 

 همراه با کمبود توجه فعال آموزان عادی، نارساخوان و بیشهای آن در دانش: میانگین و انحراف استاندارد حافظه فعال و مؤلفه 0جدول 
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 انحراف استاندارد میانگین گروه ها متغیرها

 عادی حافظه فعال

 فعالبیش

65/13 

45/15 

40/3 

05/0 

 عادی ظرفیت کل

 فعالبیش

04/3 

50/3 

61/1 

10/4 

 عادی حرف -توالی عدد

 فعالبیش

66/7 

06/5 

01/1 

75/4 

 عادی محاسبات

 فعالبیش

34/41 

50/46 

03/4 

15/4 

 

 همراه با کمبود توجه فعال آموزان عادی و بیشهای آن در دانش: میانگین و انحراف استاندارد سرعت پردازش و مؤلفه 4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین گروه ها متغیرها

 عادی سرعت پردازشی

 فعالبیش

46/30 

70/11 

15/44 

74/41 

 عادی رمزگذاری

 فعالبیش

00/1 

14/0 

44/0 

67/1 

 عادی نمادیابی

 فعالبیش

51/3 

31/0 

63/0 

41/0 

 عادی حذف کردن کل

 فعالبیش

14/46 

67/3 

13/1 

01/4 

 

 اسمیرنف جهت نرمال بودن متغیرهای پژوهش –آزمون کولموگرف :  5جدول 

 سرعت پردازش حافظه فعال استدلال ادراکی فهم کلامی آزمون

 440/6 415/6 411/6 464/6 کولموگروف

 40/6 47/6 40/6 41/6 سطح معناداری

دار نبوده است و این معنی مولفه های هوشاسمیرنف برای  -کنید، مقدار آزمون کولموگروفمشاهده می 5طورکه در جدول شماره همان

 ها برخوردارند.دهنده این است که این متغیرها از واریانس برابر در بین گروهنشان

 گروه در دو هاهای جهت برابری واریانس: آزمون لون متغیر فهم کلامی و مؤلفه 0جدول 

 سطح معناداری 1درجات آزادی  4درجات آزادی  آزمون لون متغیر

 44/6 11 1 10/1 نمره فهم کلامی

 06/6 11 1 14/4 شباهت ها

 47/6 11 1 75/6 واژگان

 50/6 11 1 00/6 فهمیدن

 74/6 11 1 06/6 اطلاعات

 06/6 11 1 16/4 استدلال کلمه ای

( قرار دارد و بدین P ≥ 65/6های آن در سطح ) گردد، مقدار آزمون لون برای متغیر فهم کلامی و مؤلفهمشاهده می 0طورکه در جدول شماره همان

 64/6( در سطح )06/6گروه برابر است. همچنین مقدار لامبدای ویلکز برابر با ) در بین دوهای آن فهم کلامی و مؤلفهمعنی است که واریانس متغیر 

≥ Pرد.دار وجود داهای آن تفاوت معنیدار است و بدین معنی است که بین گروه ها از لحاظ فهم کلامی و مؤلفه( معنی 

 آموزانگروه دانش های آن در دوفهم کلامی و مؤلفه: آزمون تحلیل واریانس چند متغیره  7جدول 
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مجموع  متغیرها 

 مجذورات

میانگین  درجات آزادی

 مجذورات

F سطح معناداری 

 کلامی فهم نمره گروه

 ها شباهت

 واژگان

 فهمیدن

 اطلاعات

ایکلمه استدلال  

17/44471 

14/045 

70/134 

10/441 

53/444 

05/70 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

40/5513 

31/471 

10/445 

40/160 

13/71 

47/01 

11/13 

61/17 

15/40 

43/10 

33/04 

66/1 

666/6 

666/6 

666/6 

666/6 

666/6 

666/6 

از لحاظ  همراه با کمبود توجه فعال بیش به مبتلا آموزاندانش عادی و آموزاندانش گردد بینمشاهده می 7طور که در جدول شماره همان

 ( وجود دارد. P ≤ 64/6در سطح ) تفاوت کلامی و مولفه هایفهم

 گروه ها در دوهای جهت برابری واریانسادراکی و مؤلفه: آزمون لون متغیر استدلال 1جدول 

 سطح معناداری 1درجات آزادی  4درجات آزادی  آزمون لون متغیر

 41/6 11 1 10/6 استدلال ادراکی

 00/6 11 1 45/6 هاطراحی با مکعب 

 10/6 11 1 45/6 مفاهیم تصاویر

 04/6 11 1 57/0 استدلال ماتریس

 51/6 11 1 44/0 تکمیل تصویر

( قرار دارد و P ≥ 65/6های آن در سطح ) ادراکی و مؤلفهگردد، مقدار آزمون لون برای متغیر استدلالمشاهده می 1طور که در جدول شماره همان

( در 54/6گروه برابر است. همچنین مقدار لامبدای ویلکز برابر با ) در بین دوهای آن ادراکی و مؤلفهاستدلالبدین معنی است که واریانس متغیر 

 ار وجود دارد.دهای آن تفاوت معنیادراکی و مؤلفهها از لحاظ استدلالدار است و بدین معنی است که بین گروه( معنیP ≤ 64/6سطح )

 آموزانگروه دانش آن در دوهای ادراکی و مؤلفهاستدلال : آزمون تحلیل واریانس چند متغیره 3جدول 

مجموع  متغیرها 

 مجذورات

میانگین  درجات آزادی

 مجذورات

F سطح معناداری 

 ادراکی استدلال گروه

 ها مکعب با طراحی

 تصاویر مفاهیم

 ماتریس استدلال

 تصویر تکمیل

03/4463 

41/07 

44/463 

44/466 

37/41 

1 

1 

1 

1 

1 

14/1164 

53/00 

76/54 

67/56 

41/14 

41/44 

51/0 

16/7 

51/1 

35/4 

666/6 

660/6 

664/6 

664/6 

64/6 

 لحاظ از همراه با کمبود توجه فعال بیش به مبتلا آموزاندانش عادی، آموزاندانش گردد بینمشاهده می 3طور که در جدول شماره همان

 . تفاوت وجود دارد( P ≤ 64/6در سطح ) ادراکیاسندلال

 گروه در دو هاهای آن جهت برابری واریانس: آزمون لون متغیر حافظه فعال و مؤلفه 46جدول 

 سطح معناداری 1درجات آزادی  4درجات آزادی  آزمون لون متغیر

 15/6 11 1 01/4 حافظه فعال

 04/6 11 1 43/4 ظرفیت کل

 03/6 11 1 35/6 حرف -توالی عدد

 30/6 11 1 67/6 محاسبات

( قرار دارد و P ≥ 65/6های آن در سطح ) گردد، مقدار آزمون لون برای متغیر حافظه فعال و مؤلفهمشاهده می 46طورکه در جدول شماره همان

( در سطح 11/6گروه برابر است. همچنین مقدار لامبدای ویلکز برابر با ) در بین دوهای آن حافظه فعال و مؤلفهبدین معنی است که واریانس متغیر 

(64/6 ≥ Pمعنی )دار وجود دارد.های آن تفاوت معنیدار است و بدین معنی است که بین گروه ها از لحاظ حافظه فعال و مؤلفه 

 آموزانگروه دانش آن در دوهای حافظه فعال و مؤلفه: آزمون تحلیل واریانس چند متغیره  44جدول 
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مجموع  متغیرها 

 مجذورات

میانگین  درجات آزادی

 مجذورات

F سطح معناداری 

 فعال حافظه گروه

 کل ظرفیت

 حرف-عدد توالی

 محاسبات

04/0154 

47/01 

37/71 

17/567 

1 

1 

1 

1 

47/4317 

10/40 

41/00 

30/150 

05/41 

40/6 

16/1 

50/50 

666/6 

054/6 

664/6 

666/6 

 لحاظ از همراه با کمبود توجه فعال بیش ن به مبتلا آموزاندانشعادی و  آموزاندانش گردد بینمشاهده می 44جدول شماره طور که در همان

 . تفاوت معنی دار استحرف و محاسبات  -برای حافظه فعال، توالی عدد (P ≤ 64/6در سطح ) حافظه فعال

 گروه در دو هاهای جهت برابری واریانس: آزمون لون متغیر سرعت پردازش و مؤلفه 41جدول 

 سطح معناداری 1درجات آزادی  4درجات آزادی  آزمون لون متغیر

 00/6 11 1 45/6 سرعت پردازش

 46/6 11 1 01/1 رمز گذاری

 00/6 11 1 46/4 نماد یابی

 40/6 11 1 46/1 حذف کردن کل

( قرار P ≥ 65/6های آن در سطح ) مشاهده می گردد، مقدار آزمون لون برای متغیر سرعت پردازش و مؤلفه 41طور که در جدول شماره همان

 (53/6گروه برابر است. همچنین مقدار لامبدای ویلکز برابر با ) در بین دوهای آن سرعت پردازش و مؤلفهدارد و بدین معنی است که واریانس متغیر 

  دار وجود دارد.های آن تفاوت معنیدار است و بدین معنی است که بین گروه ها از لحاظ سرعت پردازش و مؤلفه( معنیP ≤ 64/6در سطح )

 آموزانگروه دانش آن در دوهای سرعت پردازش و مؤلفه: آزمون تحلیل واریانس چند متغیره  40جدول 

مجموع  متغیرها 

 مجذورات

میانگین  درجات آزادی

 مجذورات

F سطح معناداری 

 پردازش سرعت گروه

 گذاری رمز

 یابی نماد

 کل کردن حذف

77/4111 

03/43 

33/03 

70/405 

1 

1 

1 

1 

01/044 

14/14 

33/04 

10/11 

04/5 

13/4 

76/4 

40/45 

660/6 

641/6 

640/6 

666/6 

 سرعت لحاظ از توجه کمبود با همراه فعال بیش به مبتلا آموزاندانش عادی و آموزاندانش گردد بینمشاهده می 40طورکه در جدول شماره همان

 دارد. وجود ( تفاوتP ≤ 64/6پردازش در سطح )

 بحث

 بیشتر فعالبیش گروه از عادی گروه کلامی فهم میانگین .دارد وجود دارمعنی تفاوت آن هایمؤلفه و کلامی فهم لحاظ از هاگروه بین نتایج نشان داد

فعالی وکودکان ناتوان یادگیری با که با بررسی کودکان مبتلا به اختلال بیش (1644تادی )پژوهش حاضر با مطالعه  که نتایج (P ≤ 64/6)است 

 استفاده از سومین ویرایش  آزمون هوشی وکسلر به این نتیجه دست یافتند که فقط در زیر مقیاس هوش عملکردی  کودکان مبتلا به ناتوانی

 متغیر در. ندارند تفاوتی فعالبیش و عادی گروه هاشباهت متغیر در شد.بایادگیری نسبت به گروه مقابل، وضعیت مطلوبتری داشتند همسو می

 در(. P ≤ 64/6) تفاوت داشت فعال بیش گروه عادی با گروه فهمیدن در(. P ≤ 64/6)دارد  دیگر گروه دو با دارمعنی تفاوت عادی گروه واژگان

 بیش فعال گروه با معنادار تفاوت عادی گروه ایکلمه دراستدلال(. P ≤ 64/6)تفاوت وجود دارد فعال بیش گروه و عادی گروه بین اطلاعات متغیر

( که با استفاده از ویرایش جدید وکسلر مبنی بر مقایسه 4034)علی پور، برادران، وایمانی فر،که این نتایج با نتایج مطالعه (.P ≤ 64/6)دارد 

ها، های)شباهتیادگیری و کودکان بهنجار انجام شده  و بیانگر این است که بین زیرمقیاسناتوانیتوجه، فعالی / نارساییکودکان مبتلا به بیش

حرف، رمزنویسی، نمادیابی و خط زنی( درسه  -عددکلامی، مفاهیم تصاویر، استدلال ماتریس ، تکمیل تصاویر، فراخنای ارقام؛ توالیواژگان ، استدلال 

شناختی  ساختارهای مهمی هستند که با فرآیندهای روان شناختی مسئول کنترل   –کارکردهای اجرایی عصبی  گروه تفاوت معناداری وجود دارد.

، 1، حفظ و تبدیل کنترل حرکتی4کاریگیری، حافظهدهی، تصمیمباشند در واقع کارکردهایی همچون سازمانهوشیاری و تفکر در عمل مرتبط می

                                                           
1 .Working memory 
2 .Maintenance and shift 
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توان از جمله  مهمترین کارکردهای اجرایی عصب شناختی ، زبان درونی و حل مسئله را می1بازسازیبینی آینده، ، پیش4احساس وادراک زمان

 به نقل از4034)قمری گیوی، نریمانی، ومحمودی، کند های هوشی به انسان کمک میدانست که در زندگی وانجام تکالیف یادگیری و کنش

فعالی، توجه/ بیشی کارکرد اجرایی در مبتلایان به اختلال نارسایی( باثبات ترین و قوی ترین نقیصه1660)4براساس تحقیق دوتریر (.0،4331بارکلی

ریزی و گوش به زنگی است. کودکان دچار ناتوانی در یادگیری نیز از اختلال در های  بازداری پاسخ،  حافظه کاری و برنامهگیریدر اندازه

دهند که کارکردهای های کودکان  نشان میمطالعات مختلف در حیطه ارتباط کارکردهای اجرایی  با  مهارت برند.کارکردهای اجرایی رنج  می

 (.5،1664)بال واسکریریفی خوبی برای عملکرد است بینی کنندهاجرایی پیش

گروه  از بهتر عادی گروه ادراکی استدلال در دارد وجود دارمعنی تفاوت آن هایمؤلفه و ادراکی استدلال لحاظ از ها گروه که  بین داد نشان نتایج 

 ترسیمی، الگوی مبنی بر مقایسه (4031، و زرافشان گودرزی زاده، علیزاده، حسین) مطالعه با نتایج . این(P ≤ 65/6)است  کرده بیش فعال عمل

 اختلال دارای کودکان  که باشدمی این بیانگر که فعالیبیش/ توجهنارسایی اختلال و بدون با کودکان فضایی – دیداری و حافظه سازماندهی توانایی

 کارکردهای از در برخی فعالیبیش / توجهنارسایی اختلال با کودکان که گرفت نتیجه توان می اساس براین است اختلال بدون گروه از ترضعیف

 بیش فعال دارد گروه به نسبت بهتری عملکرد عادی گروه هامکعب با طراحی در باشد.دارند همسو می مشکل فضایی -های دیداریو توانایی اجرایی

(65/6 ≥ P )عادی و دارای اختلال  کلامی کودکانکه در پژوهشی با مقایسه هوش عملی و  (4311وهمکاران،0)نیلسون با نتایج  که این نتایج نیز

فعالی به علت داشتن ضعف در فعالی به این نتیجه دست یافتند که کودکان دارای اختلال               نارسایی توجه / بیشنارسایی توجه/ بیش

 گروه ماتریس استدلال باشد. درکنند. همسو میتر از دو گروه دیگر عمل میفضایی ضعیف –دیداری  هایهوش عملی  نسبت به کلامی در آزمون

ادراکی مقیاس استدلال داشت.  فعالبیش  گروه از عادی گروه تصویر تکمیل در. ( P ≤ 64/6) دارد بیش فعال گروه به نسبت بهتری عملکرد عادی

دیداری، تجسم فضایی،  ادراکهایی نظیر ها، مفاهیم تصاویر، استدلال ماتریس و تکمیل تصاویر(، تواناییهای آن )طراحی با مکعبو زیرمقیاس

ه سازماندهی دیداری، هماهنگی دیداری حرکتی، توانایی تشخیص شکل از زمینه، درک روابط، دقت و توجه، استدلال انتزاعی و درک تفاوت و تشاب

 نشانگر پایین یآنجا که نمرهسنجند. بنابراین ضعف دراین موارد نتایجی نظیر نتایج  حاصل  پژوهش حاضر را خواهد داشت از را در آزمودنی می

 به مغزی هایاختلال نتیجه گاهی پایین ینمره. است کوشش تداوم و حفظ در اشکال و دیداری یکپارچگی در دشواری ضعیف، ادراکی هایتوانایی

  (. 4310 7نقل از لزاک،به  4034شریفی و ربیعی،) باشد طور کلی به راست کره نیم هایجراحت و همچنین راست آهیانه بخش در جراحت ویژه

 عادی گروه فعال حافظه متغیر در .دارد وجود دارمعنی تفاوت آن هایمؤلفه و فعال حافظه لحاظ از ها گروه بیننشان داد که   پژوهش نتایج

 گروه حرف -عدد توالی در. نشد مشاهده  دارمعنی تفاوت گروه دو بین  عددظرفیت  متغیر در(. P ≤ 64/6) دارد فعالبیش عملکرد بهتری از گروه

شوین . (P ≤ 64/6)گروه بیش فعال بود از عملکردش بهتر عادی گروه محاسبات در. داشت بیش فعال گروه به نسبت بهتری عملکرد عادی

فعالی/ نارسایی توجه مطرح کردند  با بررسی چندین مطالعه کودکان مبتلا به اختلال بیش (1641 ، به نقل از ماتیسون و مایز،1665)1وساکلوفسکی

و  بالینی که در راهنمای ویرایش سومدر مطالعات گروه  ، که البته این یافتهکنندفعال کسب میکه این کودکان نمرات پایینی را در مقیاس حافظه 

کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به  مقایسه( به  1646قمری گیوی، نریمانی وربیعی )  (.1660)وکسلر،چهارم آمده است نیز درج گردیده است 

یادگیری و کودکان بهنجار پرداختند و مطرح نمودند که گروه  بهنجار نسبت  به دو گروه مقابل نمرات فعالی / نارسایی توجه، ناتوانیاختلال بیش 

 اختلال  به مبتلا در کودکان فعالحافظه  (1646و همکاران، گیوی ازقمری نقل به ؛4334) و ویلیس نتویا در پژوهش کنند.بالاتری کسب  می

.  گردید استفاده استروپ آزمون از مطالعه این در که گرفت قرار بهنجار مورد بررسی و کودکان یادگیریناتوانی کمبود توجه، با  همراه فعالیبیش 

 آزمون این  به کمتری  درست های پاسخ بهنجار گروه به نسبت  کمبود توجه با همراه فعالیبیش  اختلال به مبتلا کودکان گروه که داد نشان نتایج

 یافته  این که داشتند بهتری عملکرد یادگیری اختلال مبتلایان به نسبت  توجه کمبود با همراه فعالیبیش اختلال به مبتلا  کودکان همچنین.  دادند

 (.4030همکاران، فرید و) باشدمی همسو حاضر پژوهش نتایج با

 عادی گروه پردازش سرعت متغیر در .دارد وجود دارمعنی تفاوت آن هایمؤلفه و پردازش سرعت لحاظ از ها گروه نتایج پژوهش نشان داد که  بین

(. P ≤ 64/6) دارد گروه بیش فعال به نسبت بهتری   عملکرد عادی گروه رمزگذاری در(. P ≤ 64/6) داردگروه بیش فعال  به نسبت بهتری عملکرد
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 عملکرد بیش فعال گروه از عادی گروه کردن حذف متغیر در(. P ≤ 64/6) بود گروه بیش فعال از بهتر عادی گروه عملکرد هم نمادیابی متغیر در

تبیین نمود. این پژوهشگران مطرح  (1661)4بونارد تیلزرو وتوان  بر اساس نظر که نتایج  پژوهش حاضر را  می. (P ≤ 65/6)است داشته بهتری

یادگیری در مقایسه با کودکان بهنجار به علت کنکاش ناکافی در محیط، ادراک ناقصی از محیط دارند و در نمودند که کودکان دچار ناتوانی

 بیشتر پرتیو حواس ترپایین پردازش سرعت دلیل به در نتیجه .دارند اساسی مشکل و کل جزء روابط استدلال، انعاف پذیری، حل مسأله و درک

 .کنندمی جذب را محیطی های و محرک هاخودآگاهی همسالان از داشت وکندتر خواهند بیشتری خطاهای زمان و تعداد مدت به همسالان  نسبت

 کنند.عمل می تریادگیری کودکان کم سال ( کودکان با ناتوانی4317) 1همچنین براساس نظریه تأخیر در رشد بندر
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