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 فصلىامٍ تازٌ َای رياوپسشکی کًدک ي وًجًان           

 فصلىامٍ پژيَشی – 1392پاییس        

 عادی کَدکاى تا تَجِ کوثَد -فعالی تیؼ اختالل تِ هثتال دکاىکَ در دیذاری هذت کَتاُ حافظِ ٍ ؽٌاختی پذیزی اًعطاف هقایغِ

 هحثَتِ طاّز. 4عزٍیي اًصارحغیي، . 3 ،فزًاس فزؽثاف هاًی صفت .2 دکتز پزٍیش هَلَی،. 1

 داًؾیار داًؾگاُ علَم پشؽکی اردتیلفَق تخصص رٍاًپشؽکی اطفال، 

 داًؾجَی دکتزی رٍاًؾٌاعی، داًؾگاُ هحقك اردتیلی

 ًاط ارؽذ رٍاًؾٌاعی تالیٌی کَدککارػ

 داًؾجَی دکتزی رٍاًؾٌاعی، داًؾگاُ هحقك اردتیلی

اًعطاف پذیزی  .تذکارکزدی اجزایی در کزتکظ پیؼ پیؾاًی اعت کوثَد تَجِ یک اختالل عصة رٍاى ؽٌاختی ٍ هزتَط تِ -اختالل تیؼ فعالی :هقذهِ

.  کَتاُ هذت جشء هَلفِ ّای کارکزد اجزایی ّغتٌذ ؽٌاختی ٍ حافظِ

کوثَد تَجِ تا  -هذت دیذاری در کَدکاى هثتال تِ اختالل تیؼ فعالی پضٍّؼ حاضز تا ّذف هقایغِ اًعطاف پذیزی ؽٌاختی ٍ حافظِ کَتاُ: اّذاف پضٍّؼ

  .عادی اًجام ؽذ کَدکاى

کوثَد تَجِ ٍ عادی ؽْز تثزیش در  -آهَساى پغز تا اختالل تیؼ فعالی داًؼ جاهعِ آهاری ؽاهل تواهی. هقایغِ ای اعت -علی ایي پضٍّؼ اس ًَع: رٍػ اجزا

گیزی در دعتزط ٍ در ًظز گزفتي هتغیزّای عي ٍ ضزیة  رٍػ ًوًَِ ًفز تا اعتفادُ اس 75ای تِ حجن  کِ اس تیي آًْا ًوًَِ اعت 1390-91تحصیلی  عال

تزای . اًتخاب ؽذًذ( کوثَد تَجِ ًَع غالة کوثَد تَجِ ٍ عادی -کوثَد تَجِ ًَع غالة تزکیثی، اختالل تیؼ فعالی -اختالل تیؼ فعالی)گزٍُ  َّؽی در عِ

ت ّای آسهَى آًذرُ ری ٍآسهَى دعتِ تٌذی کار هصاحثِ تالیٌی، ، (CSI-4) هتغیزّای پضٍّؼ اس آسهَى ریَى، پزعؾٌاهِ عالین هزضی کَدکاى گیزی اًذاسُ

. دٍ هقایغِ ّای سٍجی اعتفادُ ػ (MANOVA) تِ هٌظَر تحلیل دادُ ّای پضٍّؼ تحلیل ٍاریاًظ چٌذ هتغیزی. اعتفادُ ؽذ ٍیغکاًغیي

 لةکوثَد تَجِ ًَع غا -کَدکاى عادی ٍ ًیش تیي کَدکاى اختالل تیؼ فعالی کوثَد تَجِ ٍ -ًتایج ًؾاى داد کِ تیي کَدکاى تا اختالل تیؼ فعالی: ًتایج 

هتغیزّای اًعطاف پذیزی ؽٌاختی ٍ حافظِ هذت کَتاُ هذت دیذاری در عطح  کوثَد تَجِ ًَع غالة تی تَجِ در -تزکیثی ٍ کَدکاى اختالل تیؼ فعالی

 -ا اختالل تیؼ فعالیکَدکاى عادی ٍ کَدکاى ب کوثَد تَجِ ٍ ًیش تیي -تیي اًَاع کَدکاى تا اختالل تیؼ فعالی: ًتیجِ گیزی .تفاٍت هعٌادار ٍجَد دارد 01/0

.  تفاٍت ٍجَد دارد کوثَد تَجِ در کارکزدّای اجزایی

 کوثَد تَجِ، اًعطاف پذیزی ؽٌاختی، حافظِ کَتاُ هذت دیذاری -اختالل تیؼ فعالی: اصُ ّای کلیذیٍ


