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 مقاله پژوهشي 

  یش فعالیب-در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه یزبان ينقص کارکردها
  

  ٣يفي، مسعود شر٢يد نجاتي، وح١يمعصومه آصف
 

  03/11/1396تاریخ پذیرش  21/08/1396تاریخ دریافت 
 
 يدهچک

وجود  يامطالعهاست. اما  ياز کودکان عاد ترفيضع ADHDکودکان مبتال به  يزبان يهاييتواناکه  انددادهن نشان يشياغلب مطالعات پ :هدف و زمينهپيش
 ينقص کارکردها ين پژوهش بررسيقرار داده باشد. هدف ا موردبررسي زمانهمکامل و  صورتبهرا  يزبان يهاييتوانا يهاحوزه يرا بر تمام ADHD ريتأثندارد که 

 بود. يفعال شيب-در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه يکيو تفک زمانهم طوربه يزبان

، سرعت يانتخاب شدند. حافظه کالم يانه به دو روش دردسترس و تصادفيشهرستان م ييان مقطع چهارم و پنجم ابتداآموزدانشنفر از  ۱۶۳ :کار مواد و روش
 گرفت. يابيان مورد ارزآموزدانشو نقص توجه  يش فعاليب عالئمخواندن، توجه و  يهاييتوانا، يزبان يافتيدر يي، توانايکالم يدن، روانينام

در  انزمهم طوربهخواندن، توجه  يهاييتوانا، يزبان يافتيدر يي، توانايکالم يدن، رواني، سرعت ناميحافظه کالم يهاحوزه يج نشان داد که تمامينتا :هاافتهي
 ).Wilks’ λ ،۵/۴۱)=۱۴۳ ،۱۹( F ،۰۰۱/۰<p=۱۵۳/۰هستند ( ياز کودکان عاد ترفيضع ADHDکودکان 

است، بلکه  ياز کودکان عاد ترفيضع ADHDدر کودکان مبتال به  يکيتفک طوربه يزبان يهاييتوانان پژوهش نشان داد عالوه بر آنکه يا :يريگجهيبحث و نت
  ز تفاوت معنادار وجود دارد.ين يزبان يهاييتوانا درمجموع

 يکالم يروان دن،يسرعت نام، درک مطلب ،يتوجه، حافظه کار ،خواندن ييتوانا ،يفعال شياختالل نقص توجه و ب ها:دواژهيکل

  
 ١٣٩٧ نيفرورد، ٦٣-٧٣ ص، اول شماره، نهميست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۹۱۲۱۸۸۸۰۶۲ ي، دانشکده روانشناسيد بهشتين، دانشگاه شهيتهران، او: آدرس مکاتبه

Email: nejati@sbu.ac.ir 

  
  مقدمه

ن يو سن يدر دوره کودک ياعمدهمشکل  يزبان ينقص کارکردها
 يليشرفت تحصينکه پيو با توجه به ا روديممدرسه به شمار 

است، کودکان دچار  يزبان يهاييتواناوابسته به  عمدتاًان آموزدانش
 ممکن است دچار يلينه، عالوه بر مشکالت تحصين زمياختالل در ا

و  ياز شکست در روابط اجتماع يه ناشيثانو شناختيروانمشکالت 
با  ينکه اختالالت زبانيز شوند. با توجه به اين يليشرفت تحصيپ

دارند،  ياهمالحظقابل  يو نقص توجه، همبود يش فعالياختالل ب
، ٤يرشد-ين دو دسته اختالالت عصبيفرض نمود که ا توانيم

درصد کودکان  ۵ش از يداشته باشند. ب ير مشترکسازوکا احتماالً
 يفعال شيقابل مشاهده ب عالئمداشته و  يف و تکانشگريتمرکز ضع

 يين موارد به تنهايک از ايکه ممکن است هر  دهنديماز خود بروز 

                                                             
  تهران، ايران ي،د بهشتيدانشگاه شه يتيترب يرشته روانشناس يدکتر يدانشجو ١
 مسئول) يسنده(نو تهران، ايران ي،د بهشتيدانشگاه شه يار رشته روانشناسيدانش ٢
 تهران، ايران ،يد بهشتيدانشگاه شه يار رشته روانشناسياستاد ٣

4. neurodevelopmental 

ت که اختالل ين وضعي). ا۱وجود داشته باشند ( يبيترک صورتبها ي
-اختالل عصب نيترعيشا، شوديمده ينام يش فعاليب-نقص توجه

 يرشد-ير اختالالت عصبي). همانند سا۲است ( يدروه کودک يرفتار
ف در يز با ضعينقص توجه ن-يش فعالي، اختالل بيشيمانند زبان پر

درصد  ۵۰). حدود ۳همراه است ( ياقتصاد-يمدرسه و ضعف اجتماع
 يامدهايپ شونديم يکه وارد بزرگسال يزمان ADHDاز کودکان 

روزمره نشان  يو در زندگ ياز آن را در حوزه شغل يناش ينفم
  ).۴( دهنديم

ه ک هاستييتوانااز  ياگستردهشامل حوزه  يکالم يهاييتوانا
م يقابل تقس يانيب يهاييناتواو  يافتيدر يهاييتوانابه دو حوزه 

و  يبه حافظه کالم توانيم يزبان يافتيدر يهاييتوانا ازجملهاست. 
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به  توانيمهم  يزبان يانيب يهاييتواناو از  يمطلب کالمدرک 
  اشاره نمود. يکالم يو روانو خواندن  دن،ينام ييتوانا

ع در ابتدا در اختالالت خواندن يدن سريهرچند اشکال در نام
نشان دادند که کودکان  يگزارش شده است اما مطالعات بعد

ADHD ع، يدن سريز در ناميبدون داشتن مشکالت خواندن ن يحت
که  دهنديمنشان  عمدتاً هاپژوهش). ۶، ۵دارند ( يعملکرد کند

). ۷است ( ياز کودکان عاد ترنييپا ADHDدن کودکان يسرعت نام
 يدن ممکن است ناشين است که کند شدن سرعت ناميه ايک فرضي

ه ي). فرض۸باشد ( يحافظه کار ييت حلقه آواينبودن ظرف ياز کاف
طوح در حفظ س يا ناتواني ييدر کنترل اجران است که ضعف يگر ايد
دن باشد، ياست عامل کند شدن سرعت نام ممکن ١يه خودکارياول
گر که نشان داده يد ي). در پژوهشADHD )۹در کودکان  ژهيوبه

 يکودکان عاد ترکم ADHDدن کودکان مبتال به يشد سرعت نام
نت نفراخوانده مشخص شد که کامپو يهاليپتانسبوده و با مطالعه 

N2pc  فراخوانده توسط هدف، در کودکان مبتال بهADHD  کاهش
 ينيبشيپدن، يرا در نام هاآنف يعملکرد ضع توانديمافته است ي

  ).۱۰د (ينما
 ياز کارکردها يبخش عنوانبه عمدتاً يکالم ياليا سي يروان

و تفکر واگرا، در مطالعات عصب  يزبان يهامهارتو  يياجرا
 توانيم. شوديم، در نظر گرفته يو رشد يشناخت يروانشناس
 ي. روان۱ز نمود: يگر متمايکديرا از  يکالم يروان يهاآزمون دودسته

خاص  ييک طبقه معناياز  ييهانمونه، که در آن ٢ييطبقه معنا
، که در آن ٤ييحرف ابتدا يا رواني ٣ييآوا ي. روان۲؛ شوديم بردهنام

را نام ببرد که با  يد کلماتيبا يو آزمودن شوديمحرف خاص گفته 
و  که توسط تاکاس يامطالعه). ۱۱( شونديمآن حرف شروع 

 ADHDد نشان داد که کودکان مبتال به ي) انجام گرد۱۲همکاران (
 ييمعنا يکالم يدر روان ينسبت کودکان عاد يترفيضععملکرد 

) نشان داد که ۱۳( يگريمطالعه د کهدرحالي دهنديمنشان 
 يعاد ساالنبزرگبرابر با  يعملکرد ADHDمبتال به  ساالنبزرگ

در  يعاد ساالنبزرگبهتر از  يو عملکرد ييآوا يکالم يدر روان
توسط هارکس و همکاران  يامطالعهدارند.  ييمعنا يکالم يروان

کان ن کوديب دشدهيتولدر تعداد کلمات  ي) نشان داد که تفاوت۱۱(
 در شروع ADHDوجود ندارد اما کودکان مبتال به  ADHDو  يعاد
  .اندمواجه ريتأخد کلمات با يتول

                                                             
1. automaticity 
2. semantic category fluency 
3. phonological 
4. initial letter fluency 

ش يب يهانشانهارقام با  يکه فراخنا دهديممطالعات نشان 
). و ۱۴دارد ( يمعنادار يمنف يو نقص توجه همبستگ يفعال

 يفيعملکرد ضع ينسبت به کودکان عاد ADHDن کودکان يهمچن
ارقام معکوس نشان  يم و هم در فراخنايتقارقام مس يهم در فراخنا

 يک کارکرديشبکه نوروآناتوم رسديم). به نظر ۱۵( دهنديم
 يشناسبيآسدر  ADHDدر  يحافظه کار يندهايفرا ييربنايز
وع مشکالت يزان شي). م۱۶ز نقش دارد (ين ADHDک يولوژيزيف

شتر از کودکان مبتال يب ADHDدر کودکان مبتال به  يافتيزبان در
در  ADHD). کودکان مبتال به ۱۷به اختالل خواندن است (

ب کس ياز کودکان عاد ترنييپا ينمرات يزبان يافتيدر يهاآزمون
نشان داد که هم کودکان و هم  يگري). پژوهش د۱۸( کننديم

نسبت به همساالن  يترفيضععملکرد  ADHDنوجوانان مبتال به 
 ADHD). ضعف کودکان ۱۹طلب دارند (در سرعت درک م يعاد

مربوط به ضعف در  احتماالًدر درک مطلب  ينسبت به کودکان عاد
 يذهن ييدر ساختن بازنما يبه دشواراست که منجر  يحافظه کار

عالوه بر درک مطلب در  ADHD). کودکان ۲۰( گردديممنسجم 
ز ضعف دارند ين يداريد مدتکوتاهو حافظه  ييآوا مدتکوتاهحافظه 

 شوديم ADHDو آنچه موجب ضعف درک مطلب در کودکان 
 عالئمل يو تبد ٥يمرکز يياجرا يندهايمربوط به فرا احتماالً
 ).۲۱است ( ييآوا يهامعادلبه  ٦ينوشتار

فش دارد اما يبه تعر يوع اختالالت خواندن بستگيش هرچند
درصد  ۱۵تا  ۱۰ن مدرسه در حدود يدر سن يطورکلبهزان آن يم

وع در کودکان مبتال يزان شين ميا کهدرحالي)، ۲۲شده است ( برآورد
 ۸۰ يطورکلبه). ۲۳( رسديمدرصد  ۴۰تا  ۲۵ باًيتقربه  ADHDبه 

درصد کودکان مبتال به  ۶۰و  ADHDدرصد کودکان مبتال به 
). ۲۴ز دارند (ين يگريد زمانهمک اختالل ياختالل خواندن حداقل 

نسبت به کودکان  ADHDخواندن کودکان  يهاييتواناضعف در 
ک مطالعه ي). ۲۰، ۲۵شده است ( تأييدن مطالعه يدر چند يعاد
و  ييو توانا ADHD عالئم يمنف يز نشانگر همبستگين يطول

اختالل خواندن در کنار اختالل  درواقع). ۲۶عملکرد خواندن است (
ADHD يکع دوره کوديار شايبس ٧يرشدياز دو اختالل عصب يکي 

لکرد بر عم يمشکالت توجه راتيتأثنشانگر  توانديمن ي). ا۲۷است (
و اختالل خواندن  ADHDکه  انددادهخواندن باشد. مطالعات نشان 

ند که هست يينايدر پردازش ب يمشترک ينقص شناخت يدارا احتماالً
مطالعات نشان  يطورکلبه). ۲۹، ۲۸است ( يکياز اثرات ژنت يناش

5. central executive processes 
6. orthographic 
7. neurodevelopmental 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 11

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-4287-en.html


 ۱۳۹۷فروردين ، ۱، شماره ۲۹دوره   اروميه مجله پزشکي
  

65  

 ياضيمشکالت نوشتن و خواندن و ر توانديمکه نقص توجه  دهديم
 صيتشخ يکه در کودک يساالنبزرگ ي). حت۳۰د (ينما ينيبشيپرا 

ADHD ت نسب يشتريافت نموده بودند در خواندن مشکالت بيدر
). پژوهش جاکوبسن و همکاران ۳۱خود دارند ( يان عاديبه همتا

دن در کودکان مبتال به ) نشان داده است که کاهش سرعت خوان۹(
ADHD  نظر  به نيبنابرااست و  يحافظه کالم يفراخنا ريتأثتحت

ند خواندن دارد. يدر فرا ينقش مهم يکالم يحافظه کار رسديم
د طول يافت و بازتوليدر در ADHDمبتال به  ساالنبزرگکودکان و 

د يا بازتوليز دچار مشکل هستند. آنان در گفتن يدادها نيمدت رو
 يسه فواصل زمانيو مقا يداريو شن يداريد يهامحرک زمانمدت

 زمانمدتد يف در ادراک و بازتولي). تحر۳۲دچار مشکل هستند (
شده  ز گزارشين يشيمانند زبان پر يرشد-يگر اختالالت عصبيدر د

 يهامهارتمختل شده با خواندن، توجه و  يبندزمان). ۳۳است (
، ۳۲(مختل شده رابطه دارد  ييااجر يز با کارکردهايف و نيضع يزبان
 يز براين آهنگضربتم و يبلکه دنبال کردن ر يبندزمان تنهانه). ۳۴

خاص، دشوار  يو اختالالت زبان يشيو زبان پر ADHDکودکان دچار 
  ).۳۵است (

الل و اخت يزبان ين در ارتباط با نقص کارکردهايشيمطالعات پ
تمرکز  ياز اختالالت زبان ينقص توجه تنها بر ابعاد خاص-يش فعاليب

د يدر مطالب فوق ذکر گرد کهچنانموارد  يو در برخ اندکرده
شده است  ين پژوهش سعيوجود دارد، در ا هاافتهيدر  ييهاتناقض
-يش فعاليو اثر ب شدهدادهپوشش  يزبان يکارکردها يهاحوزهتمام 

و سپس  زمانهم طوربه يزبان يع کارکردهاينقص توجه بر جم
 گردد. يبررس يکيتفک صورتبه

  
  مواد و روش کار

-(مورد يليو تحل يفين مطالعه، از نوع توصيروش پژوهش در ا
 ) هميزبان يکه عامل خطر (نقص کارکردها صورتنبديشاهد) بود. 

و  موردبررسيدر افراد مبتال به اختالل و هم افراد فاقد اختالل 
  سه قرار گرفت.يمقا

 يهاهيپاان دختر و پسر آموزدانشن پژوهش يا يجامعه آمار
روش انه بودند. يشهرستان م ييچهارم و پنجم مقطع ابتدا

 يادفتص گيرينمونهدر دسترس و  گيرينمونه صورتبه گيرينمونه
مرحله انجام گرفت. ابتدا با  نيدر چند گيرينمونه نديبود و فرا

مدرسه  ريمذکور، از مد يهاهيپا يمراجعه به تمام مدارس دارا
 يمعرف ADHD عالئمان مشکوک به آموزدانش ديدرخواست گرد

چهار، پنجم و  يهاهيپا آموزدانشنفر  ۱۸۳شوند. در کل مدارس 
 نيشدند. سپس با والد يان مشکوک معرفآموزدانش عنوانبهششم 

                                                             
1. Token Test (TT) 

وجه نقص ت-يفعال شيان تماس گرفته شد و پرسشنامه بآموزدانش
چهارم و  انآموزدانشنفر از  ۷۷. ديگرد ليتکم هاآنتوسط مادران 

 آوريجمع يبرا. باالتر از نمره برش کسب نمودند يانمره پنجم
استفاده شد  يتصادف گيرينمونهاز روش  ،يان عادآموزدانشنمونه 
انتخاب شده از هر  ADHD زآمودانشهر  يکه به ازا صورتبدين

 کهطوريبه شديماز همان مدرسه انتخاب  آموزدانشمدرسه، دو نفر 
و  ديولت ياشماره، اکسل افزارنرمارقام  يتصادف دگريبا استفاده از تول

 يگروه عاد آموزدانشدفتر مدرسه،  يآموزدانش فيرد ستياز ل
چهارم،  يهاهيپا آموزدانش ۲۲۴ بيترت ني. بدديگرديممشخص 

تماس گرفته شد. پس از انجام  هاآنانتخاب و با مادر پنجم و ششم 
يفعال شيخروج و اخذ پرسشنامه ب يهامالکعمال مصاحبه و ا-
ان آموزدانشدر گروه چهارم و پنجم  آموزدانشنفر  ۸۶نقص توجه، 

ان زآمودانش يانکه آزمون خواندن بريبا توجه به ا ماندند. يباق يدعا
ان آموزدانش يهاآزمونر يج ساينبود، نتا ييروا يه ششم دارايپا

  د.يششم از محاسبات حذف گرد
استفاده شد.  يکالم ياز آزمون روان يکالم يروان يبررس يبرا

 يهاعملکرد يابيارز يد برايار مفيک آزمون بسي يکالم يآزمون روان
ر د ن بار توسط تورستونياول ين آزمون برايو زبان است. ا يياجرا

ات يخصوص يامطالعهدر  يو تاکاش يشد. ام يمعرف ۱۹۸۳سال 
هر دو  يدرون يکردند و سازگار ين آزمون را بررسيا يسنجروان

درصد، مناسب  ۸۱کرونباخ  يب آلفايبخش آزمون را با استفاده از ضر
دار معنا يق کشف همبستگين تحقين در ايص دادند. همچنيتشخ

در  تأييديجمالت،  يادآورياستروپ و  يهاآزمونآزمون و ن ين ايب
ز ا ييمعنا يکالم يروان يبررس يجهت اعتبار آزمون مذکور بود. برا

ن ي. بدشوديماستفاده  هاوهيموانات و نام يدو خرده آزمون نام ح
 يزمان يبازهک يکه در  شوديمدرخواست  هايآزمودنب که از يترت
 ياهيثان ۶۰ يزمان يبازهک يوان و در يام حهر تعداد ن ياهيثان ۶۰

 درنهايتند. ي، ذکر نماآورنديموه به خاطر يگر هر تعداد نام ميد
 . در بخششوديمنمره آزمون ثبت  عنوانبهگفته شده  يهانامتعداد 

مجزا،  ياهيثان ۶۰ يد در دو بازه زمانيبا هايآزمودن، ييآوا يروان
 ني. در اشونديمحروف"ف" و"ج" شروع ان کنند که با يرا ب يکلمات

 شوديمنمره آزمون ثبت  عنوانبهز تعداد کلمات گفته شده يقسمت ن
)۳۶.(  

 يهاييتوانااز آزمون  يزبان يافتيدر يهاييتوانا يبرر يبرا
زبان  يسنت يابيارز ين آزمون برايا استفاده شد. ١توکن يافتيدر
 يزط رنتوسن بار ياول يشده است. آزمون توکن برا يطراح يشيپر

 گنولو در ساليبولر و وتوسط و  يمعرف ۱۹۶۲در سال  گنولويو و
ن آزمون شامل يا فرمان است. ۶۲توسعه داده شد و شامل  ۱۹۶۶
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و سبز) و  يد، زرد، آبيرنگ (قرمز، سف ۵در  يکيعالمت پالست ۲۰
 ۳ يبيسانت؛ بزرگ با قطر تقر ۲ يبيز (کوچک با قطر تقريدو سا

ب يک ترتيکه در  باشديممربع)  -ره و مربعيدو شکل (داسانت) و 
 بيبه ترتموجود را  يهاعالمت. شوديمده يچ يآزمودن يثابت جلو

قه يدق ۱۰. تست حدود شوديمده يپرس سؤاالتبه فرد ارائه داده و 
اجرا شود،  يدرستبهکه  سؤال. پس به هر قسمت از کشديمطول 

 هجيدرنت يليا سطح تحصي. سن شوديمک نمره اختصاص داده ي
  ).۳۷( باشديم ۱۶۳از يست. حداکثر امتين مؤثر

 ١دن بوستونيدن از آزمون سرعت نامينام ييتوانا يابيارز يبرا
آزمودني قبل از انجام هر قسمت، با مثالي در ابتدا با  استفاده شد.

ر به ياز تصاو ين آزمون تعداديدر ا. ديگرديمانجام آزمون آشنا 
 د.ينام آن را بگو شوديمودک نشان داده شده و از او خواسته ک

رد. آزمون را نام بب يهاقسمتكودك بايستي با صداي بلند هر يك از 
آزمون  يهاقسمتزمان ناميدن كودك بعد از انجام هر يك از 

نمره کودک در آزمون  عنوانبهدن کودک ينام زمانمدتو  شدهثبت
در سال  ين آزمون توسط نجاتي. اگردديمدن منظور يسرعت نام

  ).۳۸ران هنجار شده است (يدر ا ۱۳۹۳
 يين پژوهش از آزمون توانايخواندن، در ا ييتوانا يابيارز يبرا

 يامطالعهاين آزمون طي استفاده شد.  (APRA)٢ يخواندن فارس
 يسنجروان يهايژگيوابتدايي شهر قم اجرا و  آموزدانش ۱۵۰۰در 

 شمارهمتن فارسي و كارت  ۱۱شامل  آزمون خواندن آن محاسبه شد.
تحصيلي دو كارت دارد و اولين متن  هيپاكارت تمرين است. هر  ۱

 ييل تواناي" تحلآزمون يهاداستانهر پايه، داستاني است كه از 
ي فارس يهاکتابگرفته شده و بر اساس فهرست لغات  ٣"نائلخواندن 

 اظهارنظرطريق  محتوايي آن از هر پايه بازنويسي و روايي صوري و
دومين  شده است. تأييداول، دوم و سوم  يهاهيپاتعدادي از معلمان 
كاهش اثر  منظوربهدرسي اقتباس و  يهاکتابمتن هر پايه از 

فعلي آزمودني، چندين كلمه يا  در عملکردهاي گذشته محفوظه
ت عبارا كلمات يا عبارت در هر متن با كلمات يا عبارت در هر متن با

 نيز از كتاب فارسي هاعبارتديگري جايگزين شده و اين كلمات يا 
 دو بارپايه و بر اساس نظرسنجي معلمان تاكنون  همان

متن انتخاب شده  نيترمناسب عنوانبه درنهايتتجديدنظرشده و 
است. شرط  مدنظر، سنجش زمان هامتن ي. در قسمت روخواناست

در کارت  ين است که آزمودنيه ايمطرح کردن کارت دوم در هر پا
غلط نداشته باشد. به هر  ۲۴ش از يک مربوطه بي هيپاکيشماره 

                                                             
1. Boston Naming Test 
2. Assessment of Persian Reading Ability 
3. Neal Analyses of Reading Ability 

 رفتهگتعلقک نمره ي) يه و بازخوانيموارد تجز جزبهمورد کلمه غلط (
  ).۳۹( شوديمان محاسبه يز در پايو زمان صرف شده ن

اعداد استفاده شد.  ياز آزمون فراخنا يحافظه کالم يبررس يبرا
 ييهاآزمون ازجملهم و معکوس يمستق يعدد يفراخنا يهاآزمون

 يسنجش حافظه کالم يگسترده برا صورتبهرباز و ياست که از د
اعداد  ياس فراخناين پژوهش خرده مقي). در ا۴۰( اندشدهاستفاده 

حافظه  يابيجهت ارز ٤اس هوش بهر کودکان وکسلريش سوم مقيرايو
  قرار گرفت. مورداستفاده يکالم

سنجش توجه از آزمون ثبت توجه استفاده شد. آزمون ثبت  يبرا
بر زبان و  يسنجش نقص توجه که مبتن ياست برا يتوجه آزمون
سطر وجود دارد  ۱۴ن آزمون يشده است. در ا يطراح يحروف فارس

حرف  ۴که متشکل از حروف ث، ب، ت و پ با حروف صدادار است. 
 هکنندشرکتصفحه مشخص گرده است و  يه در باالنمون عنوانبه
 هاآندا کرده و دور يد حروف مشابه حروف نمونه را در صفحه پيبا

 فرد و يتوه ييثبت کارا ليبه دلز ين آزمون نيخط بکشد. نام ا
 ييده شده است. رواياستفاده از حروف ث و ب و ت، ثبت توجه نام

شاخص  يمعتبر توجه مداوم برا يهاآزمونن آزمون با يا زمانهم
 راجاستخقابلر ين متغير از ايبود. سه متغ ۴۷۹/۰حذف برابر با  يخطا

 ي. خطا۲از دست داده شده،  يهاهدفحذف: تعداد  ي. خطا۱است: 
ص يهدف تشخ عنوانبهکه به اشتباه  ييهاهدفر يغارتکاب: تعداد 

  ).۴۱آزمون (ه) انجام ي. زمان: طول مدت (با ثان۳و  اندشدهداده 
راست چهارم نسخه يو نقص توجه از و يش فعاليب يابيارز يبرا

ن ياستفاده شد. ا ٥ن پرسشنامه سوانسون، نوالن و پلهاميوالد
 يه برااست ک و نقص توجه يفعال شيب يغربالگر ک ابزاريپرسشنامه 

ن آن يشده و نسخه والد يسال طراح ۱۲تا  ۷کودکان و نوجوانان 
مورد  ۹مورد آن نوع کمبود توجه و  ۹پرسش است که  ۱۸ يدارا

پرسش نوع  ۱۸کرده و مجموع  يرا بررس يش فعاليگر نوع بيد
 يرانيک پژوهش اين آزمون در يا يياي. پاسازديمرا مشخص  يبيترک

 ييبا روش بازآزما ۹۰/۰کرونباخ  يب آلفايبا استفاده از روش ضر
 ۴۸/۰آن  يمالک ييه و روابود ۷۶/۰ يمه سازيو با روش دون ۸۱/۰

 ياست و نمرات باال ۲۵اس ين مقيده است. نمره برش ايگزارش گرد
  ).۴۲( کننديمافت يدر ADHDنمره برش برچسب 

ن پژوهش، موافقت کودک و مادرش با يورود ا يهامالک
 بود. ييه چهارم و پنجم ابتدايل در پايمشارکت در پژوهش، تحص

، سابقه صرع و يريادگيخروج از پژوهش داشتن اختالل  يهامالک
ر از اختالل ير اختالالت اعصاب روان و مغز و اعصاب غيتشنج و سا

4. Wechsler Intelligence Scale for Children 
5. Swanson, Nolan and Pelham-IV (SNAP-IV) 
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ه با مادر مورد يو نقص توجه بود که در مصاحبه اول يش فعاليب
  پرسش قرار گرفت.

  

  هايافته
 يس همبستگيابتدا ماتر هاافتهي يمقدمات يبررس منظوربه

  د.يگرد يپژوهش بررس يرهاين متغيرسون بيپ
  

  پژوهش يرهايمتغ يس همبستگيماتر ):۱جدول (
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

                                1 )یی(آوا ی. روان1
                              1  549/0**  )یی(معنا ی. روان2
                            1  578/0**  840/0** یافتی. آزمون در3
                          1  652/0**  223/0**  630/0**  می. حافظه مستق4
                        1  651/0**  780/0**  391/0**  660/0**  . حافظه معکوس5
                      1  -609/0**  -444/0**-735/0**-438/0**  -671/0**  . ثبت توجه (حذف)6
                    1  -648/0**-583/0**  -415/0**  -691/0**-404/0**  -593/0**  . ثبت توجه (ارتکاب)7
                  1  -116/0  145/0  020/0  -140/0  014/0  013/0  019/0  . زمان ثبت توجه8
                1  028/0  -678/0**-784/0**  727/0**  600/0**  879/0**  546/0**  819/0** دنی. نام9

              1-215/0**  015/0  008/0  170/0*  069/0  006/0  060/0  043/0  -160/0  دنیزمان نام. 10
            1  041/0  745/0**  012/0  595/0**  660/0**  569/0**  493/0**  766/0**  447/0**  754/0**  )1. خواندن الفبا (11
          1  764/0**  -082/0  750/0**  061/0  -553/0**  -626/0**  544/0**  403/0**  713/0**  439/0**  711/0**  )2. خواندن الفبا (12
        1  663/0**  676/0**  102/0  681/0**  026/0  -508/0**-512/0**  554/0**  411/0**  677/0**  425/0**  665/0**  . خواندن لغات13
      1  732/0**  756/0**  747/0**  046/0  775/0**  02/0  -551/0**  -619/0**  612/0**  473/0**  740/0** 464/0**  760/0**  خواندن یی. توانا14
    1  802/0**  696/0**  792/0**  769/0**  -063/0  750/0**  065/0  -571/0**  -653/0**  583/0**  446/0**  720/0**  441/0**  732/0**  ض صدای. خواندن تعو15
  1  834/0**  705/0**  638/0**  726/0**  706/0**  -013/0  662/0**  111/0  -520/0**  -602/0**  491/0**  389/0**  657/0**  473/0**  664/0**  سؤاالت. درك 16
-ADHD  **769/0-  **495/0-**791/0-**485/0  **612/0-  **786/0  **680/0  080/0-  **809/0-023/0  **795/0-**789/0-  **664/0-**791/0-**815/0-**762/0اس ی. مق17
  معنادار است. ۰۱/۰در سطح  يهمبستگ** 

  معنادار است. ۰۵/۰در سطح  يهمبستگ* 
  

پژوهش  يرهايمتغ ين تماميرسون بيپ يس همبستگيماتر
با  يآزمون ثبت توجه رابطه معنادار زمانمدتکه  دهديمنشان 

ز تنها يدن نيپژوهش ندارد و زمان آزمون نام يرهاياز متغ کيچيه
حذف آزمون ثبت توجه رابطه  يدن و خطايبا نمرات آزمون نام

وهش پژ يرهاير متغين ساين موارد، بيا رازيغبهدارد.  يفيمعنادار ضع

  برقرار است. يرابطه متوسط تا قو
و کودکان  ADHDا دو گروه کودکان ينکه آيا يبررس يبرا

فاوت دارند گر تيکديبا  يليه تحصيا پايو  يتيع جنسيتوز ازنظر يعاد
 يتيج آن نشان داد تفاوت جنسينجام شد که نتادو ا يا نه، آزمون خي
  ن دو گروه وجود ندارد.يب يليه تحصيا پاي

  
  يليه تحصيت و پايبر اساس جنس هاگروه يسه فراوانيمقا يدو برا يآزمون خ ):۲جدول (

  ريمتغ
  گروه

  يمعنادار  دو يخ
  ADHD  يعاد

  تيجنس
  ۳۰  ۲۶  دختر

۳۷۲/۱ ۲۴۱/۰  
  ۴۷  ۶۰  پسر

  يليه تحصيپا
  ۴۵  ۴۳  چهارم

۱۶۵/۱  ۲۸۰/۰  
  ۳۲  ۴۳ پنجم

رفتن ک راهه با در نظر گي يريانس چندمتغيل واري، تحليزبان يهاييتوانا يرهاي) بر متغينقص توجه و عاد-ش فعالياثر گروه (ب يبررس يبرا
  ده است.يذکر گرد ۳ج آن در جدول يد که نتايانجام گرد ۰۱/۰ ياحتمال خطا

 
 يريچندمتغ راههکي انسيوار ليتحل ):۳جدول (

  F  مقدار  اثر
 يدرجه آزاد

  يمعنادار  خطا يدرجه آزاد  هيفرض
 يمجذور اتا

 يسهم
Wilks’ λ  ۱۵۳/۰  ۵۰/۴۱  ۱۹  ۱۴۳  ۰۰۱/۰  ۸۴۷/۰  
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ست ا صورتبدينگروه  يريچندمتغ يمطابق جدول فوق اثر اصل

ن ي. همچنWilks’ λ ،۵/۴۱)=۱۴۳ ،۱۹( F ،۰۰۱/۰<p=۱۵۳/۰که 
دو گروه  نيبنابرا. باشديم ۸۴۷/۰ آمدهدستبه يمجذور اتا

 يرهايمتغ درمجموع، يان عادآموزدانشو  ADHDان آموزدانش

ت تفاو يبررس منظوربهگر دارند. يکديبا  يتفاوت معنادار يزبان
ک خرده يبه تفک يادان عآموزدانشو  ADHDان آموزدانش

 يريانس تک متغيل واري، تحليزبان يعملکردها يهااسيمق
  گزارش شده است. ۴ج آن در جدول يکه نتا هشدانجام

  
  يريک متغي انسيوار ليتحل ):۴جدول (

  گروه  
  يريک متغيانس يل واريتحل يهاآماره    يمرکز يهاشاخص

انحراف   نيانگيم
  استاندارد

 يمجذور اتا  يمعنادار  F  نيانگيمجذور م  يدرجه آزاد  
 يسهم

    ADHD ۳۱/۱۵  ۴  ييآوا يسرعت روان
۱  ۱۵/۶۹۷۹  ۰۹/۲۷۴  ۰۰۱/۰  ۶۳۰/۰  

    ۸۲/۵  ۴۱/۲۸  يعاد

    ADHD ۸۱/۱۶  ۲۸/۶  ييمعنا يسرعت روان
۱  ۶۶//۱۵۹۳  ۳۶/۵۸  ۰۰۱/۰  ۲۶۶/۰  

    ۰۵/۴  ۰۸/۲۳  يعاد

    ADHD ۵۴/۸۰  ۵۵/۲۹  يافتيزبان در
۱  ۳۵/۱۹۰۳۷۳  ۹۱/۳۰۲  ۰۰۱/۰  ۶۵۳/۰  

    ۲۲/۲۰  ۱۴۹  يعاد

    ADHD ۹۸/۲  ۲۸/۱  مياعداد مستق
۱  ۰۲/۶۳  ۰۴/۵۵  ۰۰۱/۰  ۲۵۵/۰  

    ۸۳/۰  ۲۳/۴  يعاد

    ADHD ۷۵/۱  ۸۱/۰  اعداد معکوس
۱  ۵۲/۵۸  ۷۳/۱۱۴  ۰۰۱/۰  ۴۱۶/۰  

    ۶۱/۰  ۹۵/۲  يعاد

    ADHD ۵۴/۳۳  ۲۸/۱۷  ۱ثبت توجه 
۱  ۷۴/۲۲۰۷۹  ۹۶/۱۳۸  ۰۰۱/۰  ۴۶۳/۰  

    ۸۲/۵  ۲۳/۱۰  يعاد

    ADHD ۸۷/۱۱  ۷۴/۹  ۲ثبت توجه 
۱  ۱۱/۳۹۳۹  ۰۲/۷۵  ۰۰۱/۰  ۳۱۸/۰  

    ۸۱/۳  ۰۲/۲  يعاد

    ADHD ۳۸/۱۳۳۰  ۹۳/۴۹۳  زمان ثبت توجه
۱  ۸۶/۱۵۵۸۰۸  ۸۲/۰  ۳۶۴/۰  ۰۰۵/۰  

    ۰۸/۳۷۲  ۳۸/۱۳۹۲  يعاد

    ADHD ۲۶۲ ۲۰/۲۳  دنينام
۱  ۰۸/۱۴۶۵۹۳  ۱۹/۳۶۹  ۰۰۱/۰  ۶۹۶/۰  

    ۴۴/۱۶  ۰۶/۳۲۲  يعاد

    ADHD ۳۵/۸۸۳  ۷۵/۴۷۴  دنيزمان نام
۱  ۶۱/۱۳۷۰۰۲  ۷۸/۰  ۳۷۸/۰  ۰۰۵/۰  

    ۱۳/۳۶۲  ۲۷/۸۲۵  يعاد

    ADHD ۳۸/۱۶  ۱۳/۶  ۱خواندن آزمون الفبا 
۱  ۴۷/۸۰۳۵  ۷۳/۲۵۷  ۰۰۱/۰  ۶۱۶/۰  

    ۰۴/۵  ۴۵/۳۰  يعاد

    ADHD ۱۲/۱۶  ۸۹/۹  ۲الفبا خواندن آزمون 
۱  ۰۳/۳۴۷۶۷  ۲۵/۳۴۳  ۰۰۱/۰  ۶۸۱/۰  

    ۲۱/۱۰  ۳۸/۴۵  يعاد

    ADHD ۴۱/۸  ۰۳/۳  خواندن لغات
۱  ۲۴/۱۰۷۹  ۵۶/۱۳۵  ۰۰۱/۰  ۴۵۷/۰  

    ۶۱/۲  ۵۶/۱۳  يعاد

    ADHD ۴۸/۱۳۰  ۷۵/۲۲  خواندن ييتوانا
۱  ۲۹/۴۰۷۱۷۲  ۳۴/۳۵۶  ۰۰۱/۰  ۶۸۹/۰  

    ۲۴/۴۱  ۵۹/۲۳۰  يعاد

    ADHD ۸۱/۱  ۷۵/۰  ض صدايخواندن تعو
۱  ۴۱/۲۵۵  ۷۳/۳۱۰  ۰۰۱/۰  ۶۵۹/۰  

    ۰۲/۱  ۳۲/۴  يعاد

    ADHD ۷۵/۴  ۰۱/۲  سؤاالتخواندن درک 
۱  ۳۳/۱۱۵۳  ۰۸/۱۹۴  ۰۰۱/۰  ۵۴۷/۰  

    ۷۶/۲  ۰۸/۱۰  يعاد

  
 رازيغبهکه در جدول فوق مشخص شده است  گونههمان

ر يآزمون ثبت توجه، در سا زمانمدتدن و يآزمون نام زمانمدت
 يو کودکان عاد ADHDن دو گروه کودکان يب يزبان يرهايمتغ

 .گردديم) مشاهده p>۰۰۱/۰( يتفاوت معنادار
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  گيرينتيجهبحث و 

پژوهش حاضر نشان داد که کودکان مبتال به  يافته اصلي
ADHD ه نسبت ب يترفيضععملکرد  يزبان يهاييتوانا درمجموع

ش ، پژوهيزبان يرهايمتغ يکيتفک يدارند. در بررس يکودکان عاد
 و ييآوا يکالم ين روانيب يمنف يحاضر نشان داد که همبستگ

صورت ن در يوجود دارد و همچن ADHDاس يو نمرات مق ييمعنا
 ي، تفاوت معنادارADHDکودکان بر اساس نمره برش  يبندگروه

و  تاکاس يهاافتهيافته با ين ي. اگردديمآشکار  يکالم يدر روان
ا ي يمنف يز همبستگيدن ني) همسو است. سرعت نام۱۲همکاران (

ف نسبت يضع يعملکرد ADHDداشت و کودکان  ADHDاس يمق
)، ۵ک (ج و تانويراکل يهاافتهيافته با ين يداشتند. ا يبه کودکان عاد

ن ي) همسو است. همچن۷ان و همکاران (ي) و ر۶ودکا و همکاران (
م يارقام مستق يهم در بعد فراخنا يج نشان داد که حافظه کالمينتا

دارد و  ADHDاس يبا نمرات مق يمنف يو هم معکوس همبستگ
ه افتين يا. اندکردهعمل  ياز کودکان عاد ترفيضع ADHDکودکان 

) همسو ۱۵و همکاران ( ي) و ساوربا۱۴کولبرت و بو ( يهاافتهيز با ين
 ADHDبا نمرات  يافتيما نشان داد که زبان در يهاافتهياست. 

 طوربهن شاخص يدر ا ADHDدارد و کودکان  يمنف يهمبستگ
 ADHDهستند. و کودکان  ياز کودکان عاد ترفيضع يمعنادار

ا جه بين نتيدارند. ا ينسبت به کودکان عاد يترنييپاعملکرد 
)، ۱۸و همکاران ( يني)، بار۱۷الند و همکاران (يه يهاگزارش

دارد.  خوانيهم) ۲۱دمن و همکاران (ي) و فر۱۹وازنبرگ و همکاران (
س ايمق يمنف يز شاهد همبستگيخواندن ن يهاييتوانادر خصوص 

ADHD ان خواندن و ضعف معنادار کودک يبا عملکردهاADHD 
اک و بر يهاافتهيجه همسو با ين نتيم. ايبود يدر برابر کودکان عاد

ج ي) بود. نتا۲۶) و اهم و همکاران (۲۰(و همکاران  لريم)، ۲۵نپ (
 يزبان يهاييتواناپژوهش حاضر نشان داد که عالوه بر تفاوت در 

ک ي ورتصبه يزبان يهاييتوانا، با در نظر گرفتن يکيتفک صورتبه
 ADHDکودکان  کهطوريبهز تفاوت وجود دارد يمجموعه ن

ه با توجه ب رسديم. به نظر کننديمعمل  ياز کودکان عاد ترفيعض
با  يمشترک يشناخت يسازوکارها ADHDاختالل  احتماالً، هاافتهي

در  ADHDز ممکن است بروز اختالل يدارد و ن يزبان يهاييتوانا
جاد کرده يمختلف زبان، اخالل ا يهاجنبهو اکتساب  يروند رشد

  باشد.
ن پژوهش دوزبانه بودن نمونه يا يهاتيمحدوداز  يکي

د. از بو يقرار گرفته ترک موردبررسي ياست و زبان مادر موردبررسي
ژوهش ج پينتا يريپذميتعمبودن نمونه،  دوزبانهن نظر ممکن است يا

 زبانهتک يانمونه ج دريو محدود ساخته باشد، لذا تکرار نتا متأثررا 
ن پژوهش محدود ي. نمونه اگردديمه ينده توصيدر آ يپژوه عنوانبه
که  بود انهيشهرستان م ييان مقطع چهارم و پنجم ابتداآموزدانشبه 

 يتنمب يز همگين يسنجش زبان يدوزبانه بودند و ابزارها هاآن يهمگ
ن يا و گردديمن کودکان محسوب يبود که زبان دوم ا يبر زبان فارس

  .سازديمرا محدود  هاافتهي يريپذميتعم مسئله
ن و کودکان يت والدين پژوهش با رضاي: اياخالق مالحظات

در هر  کنندگانشرکتده و يدر پژوهش انجام گرد کنندهشرکت
 آمدهدستبهر به ترک پژوهش بوده و اطالعات يمرحله از پژوهش مخ

  ده است.يمحرمانه حفظ گرد طوربهآنان 
  

  يتشکر و قدردان
 نيدر ا کنندهشرکت ياياولان و آموزدانش يبا سپاس از تمام

  .ديگردينمسر يق مين تحقيآنان، انجام ا ياريپژوهش که بدون 
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Abstract 
Background & Aims: Most previous studies have shown that the language abilities of children with 
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) are weaker than normal children. But there is no study 
that examines the impact of ADHD on all areas of linguistic abilities at the same time. The purpose of 
this study was to investigate the lack of simultaneous and separately linguistic functions in children with 
ADHD. 
Materials & Methods: For this purpose, 163 students from the fourth and fifth grades of primary school 
in the middle of the city were selected conveniently and randomly. Verbal memory, naming speed, 
verbal fluency, language ability, reading abilities, attention, attention deficit disorder with hyperactivity 
were assessed. 
Results: The results showed that the verbal memory, naming speed, verbal fluency, reading ability, 
attention at the same time in ADHD children are weaker than normal children (Wilks' λ= 0.153, 
F(19,143)=41.5, p<0.001). 
Conclusion: The research showed that language abilities in children with ADHD are separately weaker 
than normal children and also language abilities in sum were significantly different between them. 
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