
 

 

های غیردارویی بر کاهش درمان ریتأثفراتحلیل مطالعات 

 یفعالشیب /توجه یینارسا اختالل هاینشانه

 1دالوردکتر علی 

 2دکتر کامران گنجی

 3سعیده تقوی

01/10/39تاریخ دریافت:   

10/00/39تاریخ پذیرش:   

 هچكيد
 اخاالل  هاا   هش نشاان  هاا  یيار دارویای بار  اا     درمانتحليل مطالعات اثربخشی هدف پژوهش حاضر فرا

، از این رو باا اساالدادا از   استفراتحليل  نوع از حاضر پژوهش روش ایران بود. در یفعال شيب/توج یی نارسا

هاا  پژوهشای ااادام  اد.     آور  تمام گااارش ها  اطلعاتی داخلی و خارجی نسبت ب  یافالن و جمعپایگاا

در سراسر ایران باود   0931 او  س  ماه تا  0993 دا از مطالع  انجام  90نمون  مطالعات مورد اسالدادا  امل 

مطالعا  باا روش انادازا اثار تدااوت       90 ها  حاصال از ایان  گرفت. دادانی را در بر میدندر آزمو 0001   

تحليال اارار   ( بارا  ماد  اثرهاا  ثابات ماورد فارا      0919؛ هومن، 0311 وهن ) dميانگين اسالاندارد  دا یا 

تحليل )بورنشاالين، هادز، هيگيناا و    افاار جامع فراآمار  با اسالدادا از ویرایش دوم نرمگرفالند. تمام عمليات 

ها نشان دادند    مياانگين انادازا اثار  لای     ( انجام  د. یافال 0930؛ ترجم  دالور و گنجی، 1110روتشالين، 

با د    هر می 110/0و برا  اثرات تصادفی برابر  199/0مطالعات مورد بررسی برا  مد  اثرات ثابت برابر 

ها  اثر ناهمگون بودند، نسبت ب  جست و جو  معنادار هسالند. با توج  ب  این    اندازا 1.110دو در سطح 

ها نشان داد    بين اندازا اثر مطالعات مورد بررسی با توجا  با  طار     مالغيرها  تعدیل  نندا اادام  د. یافال 

ن انادازا اثار مطالعاات ماورد بررسای در زمينا  اثربخشای        اماا باي   جاود ندا ات،  پژوهش تداوت معنادار  و

سان  جنسايت و  باا توجا  با      یفعاال  شيبا /توج یی نارسا اخالل ها  ها  یير دارویی بر  اهش نشان درمان

ها  درمانتداوت معنادار  وجود دا ت.  ی/درمانیها  آموز ها، نوع مالغير مسالقل و تعداد جلس آزمودنی

افاراد   یفعاال  شيب/توج یی نارسا اخالل ها  نشان تواند می و در سنين پایين   مالعددهادر جلس یير دارویی 

 .دهد  اهشرا بهبود بخشيدا و 

                                                 
 delavarali@yahoo.com .یدانشگاا علم  طباطبائسنجش و اندازا گير  اد اسال .0

 ganjikamran@yahoo.com  ناسی ، ملیر ، ایران.می واحد ملیر، گروا رواناسالادیار دانشگاا آزاد اسل .1

   ناسی بالينی دانشگاا آزاد اسلمی واحد علوم و تحقيقات البرز،  رج، ایران. ار ناس ار د رواننویسندا مسئو :  .9
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 .، فراتحلیلیفعال شیب/توجهیی نارسا اختالل، های غیر داروییدرمان كليدی: گانواژ

 مقدمه

  ود اان  دری  اناخال عصا   – ر د اخالل  نیترعی ا 1یفعالشيب/ توج یی نارسااخالل  

 سا  ( 1111) 2 اا یآمری پا ا   روان انجمنی صيتشخ  راهنما چهارم چاپ براساس .است

 شيبا  نوع ،3یال  توج یی نارسا نوع: دارد وجود فعالیاخالل  نارسایی توج / بيش نوع ریز

این اخالل  ی ای   (.1110 ،6سادوک و سادوک) 5مر   نوع و ،4یال   ت انشگر -یفعال

ت  ود ان و نوجوانان و علت مراجع  با  روانزا او و مشااور اطداا      ترین مش لاز  ایع

اسات و علئان نامناسابی مانناد  اسااالی توجا ، بايش فعاالی و ت انشاگر  دارد )بياادرمن و         

هاا  دوران  تارین اخاالل   اخالل  نارسایی توج /بيش فعالی ی ی از رایا   (.1110، 7فاراوان

 پا اا ان را جلاا   ااردا اسااتروان  ناسااان و ااود ی اساات  اا  توجاا  بساايار  از روان

 ناسای  فرهناگ توصايدی انجمان روان    (.1101، 8)بوسينگ، ماسون، بال، پاورتر و گاارون   

را ایان   یفعاال شيبا / توجا  یی نارساا اخالل  ( 0930؛ ترجم  گروا مالرجمان،1119) 9آمری ا

گون  تعریف  ردا است: نوعی نشانگان رفالار     مشخص  آن حضور دیرپا  )یعنی برا  

ها  زیر است: )الف( نقص توجا  )بارا  ملاا ،    ماا و بيشالر(  ش نشان  )یا بيشالر( از نشان  0

یاا گاوش  اردن باا داات، د اوار  در تمر اا حاواس،          هافيت لناتوانی در  امل  ردن 

درهان بارهن،     هاا پاساخ حواس پرتی( یا )ب( ت انشای یاا بايش فعاا  باودن )بارا  ملاا         

ناراحالی، د وار  در سازمان دادن ب   اار، صاحبت  اردن    نا  يبایی، بی ارار ، احساس 

بدون رعایت نوبت، یا در حالت نشسال  ماندن، پرحرفی، حر ت مداوم ب  اطراف، بااالرفالن  

                                                 
1. Attention – Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD)  

2. American Psychiatric Association (DSM-IV-TR) 

3. Predominantly Inattentive Type 

4. Predominantly Hyperactive Inattentive Type 

5. Combined Type 

6. Sadock & Sadock 

7. Biederman & Faraone  

8. Bussing, Mason, Bell, Porter, Garvan 

9. American Psychological Association (APA) 
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، بایاد  رسااند یما ها    ب   ار رد اجالماعی، تحصايلی یاا  اغلی آساي      از ا ياء(. این نشان 

 (.009)ص  ...هدا  ودسالگی ظاهر و در بيشالر از یو مواعيت مشا 9پيش از 

ها  انجام  ادا در زمينا    ( با فراتحليل پژوهش0931گنجی، علياادا، ذبيحی و یعقوبی )

یافالند    مياان  يوع  لی در ایران برابار    ود ان  يوع اخالل  نارسایی توج / بيش فعالی

ساران و  ها  آنان نشان داد    مياان  يوع ایان اخاالل  در پ  درصد بود. همچنين یافال  39/1

تحليل حا ی از آن بود درصد است. بعلوا نالای  فرا 79/1درصد و  13/3دخالران ب  ترتي  

 39/7برانگيخالگای   -درصاد، بايش فعاالی     90/9ها  نارسایی توج     مياان  يوع زیرنوع

ها  انجاام  ( با فراتحليل پژوهش0930هومن و گنجی ) درصد است. 17/0درصد و مر   

بارگساالن یافالند    مياان  ايوع   در اخالل  نارسایی توج / بيش فعالی  دا در زمين   يوع

تحليال  هاا  فارا  درصد بود. همچنين یافالا   90/0برابر  در بارگساالن ایرانی اخالل این  لی 

نشان داد    مياان  يوع اخالل  نارسایی توج / بيش فعالی در مردان و زنان ب  ترتي   هاآن

اسات. بعالوا نالاای  حاا ی از آن باود  ا  ميااان  ايوع زیار          درصاد   39/0درصد و  37/9

درصاد و مر ا     07/9برانگيخالگای   -درصاد، بايش فعاالی     91/7ها  نارسایی توجا   نوع

 درصد است. 19/9

یيردارویای در اخاالل  نارساایی     دارویای و  هاا  اناواع درماان  پيشين  پژوهشی در زمين  

تاا نون در   محادود اسات.   نسابالا  ن و جهاان  در ایارا  توج  / بيش فعالی  ود ان و نوجوانان

(؛ 0911)باباایی،   ا حلقا   سا   ها ضد افسردگی و فندیت ماليل دارویی، ها درمان بخش

 بادون  و درماان  تحات   ود اان  (؛ مقایسا  0911) يراز ، تو ليان،  اهریور،   فلو سالين

 ماليال فنادیت   اثار  مقایسا  (؛ 0910ریالالين )عليرضایی مطلق، علابندراد، ماراد ،   با درمان

 اثربخشای  (؛0919)آ  نبای املشای،    B6 ویالاامين  باا  فنادیت  ماليل اثر و  لونيدین با همراا

ربا سااالين )عربگاال، پنااایی، ح ااين   (؛0911فلو سااالين ) اايراز ، تو ليااان و  ااهریور،  

ماليال فنيادیت   (؛ 0910)اميار ،   ریالاالين  و مادافنيل  اثر مقایس (؛ 0910 و الر  و حبرانی، 

بوسازيرون و ماليال فنيادیت )اسالمی     (؛ 0919ی ) اراحماد  و اساماعيلی،   ایرانی و خاارج 

بوپروپياااون )صااادرعاملی،  (؛ 0911 اااهرباب ی،داور  آ ااااليانی، رازجویاااان و امينااای،   

و  جين وتياد   دارو  دو اثار  مقایسا   (؛0911 اراحمد ، ازهار، نویاد لينی و فر ايدفر،    
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 (؛0913ی،  اهریور و تهرانای دوسات،    ریبا سين و دارونما )ریاح (؛0911ریالالين )ایمانی، 

مورد بررسای اارار گرفالا     (؛ 0931ماليل فنيدیت )مشهد ، سلطانی فر، محرر  و نوفرسالی، 

 است.  

نياا   دارویییير -دارویی و/یا دارویی -دارویی تر يبی ا  ومقایس  ها درمان در بخش

)آ  نبای   B6ویالاامين  ماليل فنيدیت همراا باا  لونيادین و باا    مانند:  هایی انجام  داپژوهش

آماوزش   (؛0993دارو درماانگر  )زارعای،    و والادین  رفالاار   آماوزش  (؛0993املشای،  

(؛ ماليال فنادیت   0911رفالار  والدین و دارو درمانگر  ) لنالر ، نشاط دوست و زارعای،  

 ریالاالين  و ربا ساالين  اثار (؛ 0917با و بدون رفالاردرمانی )اسماعيلی، بحرینياان و ها اميان،   

 اناخالی، دارویای و تر يبای )تيادسات، آزاد،     -درماان رفالاار ، رفالاار    (؛ 0917، )معلمی

آماوزش گروهاای مادیریت والاادین مالناسا  بااا     (؛0910تيادساات، ؛0910احاد  و دالور،  

 اثر مقایس  (؛0910فرهنگ ایرانی و مقایس  آن با دارودرمانی )خو ابی، ادیر  و جاایر ، 

لفا سين و ماليل فنيدیت )فيروز وهی مقدم، عربگل، ون(؛ 0910)امير ،  ریالالين و مدافنيل

خو اابی، دولالشااهی و   نوروفيدبو و ریالالين )یعقوبی، جاایر ، (؛ 0919راجا  و  مس، 

ریالالين و اساليميدیت )فا ر، داور  آ اليانی، عربگال، راجاا ، حيادریان و     (؛0919ني نام،

والدین )جو اار،   آموزش/توج  آموزش تر يبی برنام  توج  و آموزش(؛ 0919عصاریان، 

اساليميدیت و ریالالين )محمد ، آخوندزادا، خسروان مهر، محمد  و مهين ترابای،   (؛0911

ماليل فنيدیت و پروپرانولاو  و دارونماا    (؛1113فندیت )محمد ،  ماليل با ژلين سل (؛1113

مداخلاا  نروفياادبو و ریالااالين   (؛0931)تشاا ر ، اااادر ، ریاااحی، یدااار  و ساازند ،    

آمااوزش دلگاارم ساااز ، روش رفالااار  و (؛ 0931، احااد ، خو ااابی و فرخاای، )جدیااد 

ماليال فنيادیت و   (؛ 0931دارودرمانی )برجعلی، علياادا، احد ، فرخی، سهرابی و محمد ، 

آماوزش  (؛ 0930بوپروپيون )محرر ، سلطانی فر، مخبر، پسندیدا، صامد  و سالطانی فار،    

 مسایی، مظااهر ، خو اابی و فرخای،     مدیریت والدین، نوروفيدبو و ریالالين )جدید ،

توانبخشای   (؛0930توانبخشی  ناخالی رایان  یار و دارو  روان محارک )ساهرابی،    (؛0930

)نظيدای، رساو  زادا طباطباایی، آزاد فال  و       ناخالی ب   ماو رایانا  و دارو درماانگر    

 (؛0930، آباد ، محمد ، احقار رفالاردرمانی  ناخالی و دارو درمانی )حسن(؛ 0930مراد ، 
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ریالالين، نروفيدبو، آموزش مادیریت والادین و تعامال سا  روش )خو اابی،       ريتأثمقایس  

 .(0931 مسایی، جدید ، ني خواا، بسال  حسينی، ملو خسرو ، 

درمانی آماوزش  س  روش روان دارویی اثربخشییير ها درمان در بخش از این گذ ال 

ماوز   لمای با  ماادران )هادیااندر،      خودآموز   لمی ب   ود ان، رفالاردرمانی و خودآ

بررسای  اارایی روش   (؛ 0993؛ هادیااندر، 0993نجاریان،   ر ن و مهرابای زادا هنرمناد،   

(؛ آماوزش حال مساال  )پا اا سالطانی،      0910و بهرامای،   یماممن روانای دال ااتو )   -عصبی

 (؛0919ا  )نجدی، محمد ، تهرانای دوسات، علابناد راد و آثاار ،     مداخل  رایان  (؛0910

، خواجا  الادین   والادین)حاجبی، ح اين  و االر  و    با   رفالاار   مادیریت  آماوزش  ريتاأث 

اصال  رفالاار     هاا روش اربرد (؛ 0917 ، زقادبرنام  آموزش والدین )آرمان و ا (؛0919

مادیریت رفالاار  )حااجبی،     (؛0917الدین و معلماان )گرجای، سايف، دالور و  ریمای،     و

بااز   اامزيوتر  و آماوزش تایام  اامزيوتر        ؛(0917ح ين  و الر  و خواجا  الادین،   

 ماادران  با    اودک   نالار   هاا  مهاارت  آماوزش  (؛0917)نجدای، محماد ، آثاار ،    

 رفالارهاا   خاودتنظيمی  راهبردهاا   آماوزش  (؛0910)ميرزائيان، احاد ،  اریدی و آزاد،   

 آماوزش (؛ 0910 لمی )ها می نصارت آبااد،    خودتعليمی انگيا ی، توجهی، رفالارها 

مداخل  مبالنی بر رایان  )نجدای،   (؛0910مادران )ناصر  زادا،  رفالار  ب - ناخالی ا هروش

آمااوزش والاادین   (؛1110محمااد ، عصااار ، بصاايرنيا، تهراناای دوساات و علابنااد راد،    

 ، لنالار   ،رضاازادا ) هاا  آموز ای  بااز   ريتأث (؛0910دوست، نژاد و ی   یادان)زرگر 

نوروفيادبو )یعقاوبی،    (؛0910الدین )هوش ور، گروهی و آموزش (،0910 ،نشاط دوست

(؛  0913؛ بخشاااایش، اسااار، ویشااا ن، 0910جاایااار ، خو اااابی، دولالشااااهی و ني ناااام،

خودگردانی رفالارهاا  تاوجهی، خاودگردانی رفالارهاا  انگيا ای و خودآماوز   لمای        

-(؛ باز  درمانی مبالنای بار روی ارد  اناخالی    0910)نصرت آباد، مراد ، فرزاد و  اویانی، 

)آزرمای،   باا   پينت باز  تأثير (؛0919رفالار  )جناليان، نور ،  دالی، مولو  و سماواتيان، 

(؛ خاودتنظيمی رفالاار   0919ها  تن آگااهی )رضاابيگی داورانای،    آموزش مهارت(؛ 0919

توجهی، خودتنظيمی رفالار انگيا ی و خودتعليمی  لمی ) مراد ، فرزاد،  رامالی، بيرامای  

ودآموز   لمی )اصابی و پورمحمد رضا  تجریشی و ميرزمانی، خ (؛0919و  اووسيان، 
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خااودتنظيمی رفالااار تااوجهی، خااودتنظيمی رفالااار انگيا اای و خااودتعليمی  لماای   (؛0911

)ااسمی، تمرین تمر ا و تعقي  چشمی (؛ 0911)مراد ، ها می، فرزاد، بيرامی و  رامالی، 

و تهرانی دوسات،   ، مخبر هریور (؛ آموزش برنام  تربيت سازندا ب  مادران )محرر ،0911

تاوجهی )اصاابی، پورمحماد    هاا  بای  دهی  لمی بر بهبود نشاان  تأثير خودآموزش(؛ 0911

ساليمی، پاورابراهين، ادیا     ) اثربخشی مشورت گروهی با مادران(؛ 0913رضا  تجریشی، 

رفالااار  )آ  بهبهااانی، محمااد  و  -هااا   ااناخالیآمااوزش گروهاای مهااارت (؛0911راد، 

حر الای )دهقاان، بهنياا، اميار ، پيشايارا و صادرخانی،        -(؛ تمرینات ادرا ی0913 رحيمی،

آمااوزش  ار ردهااا  (؛ 0913(؛ موساايقی تنااد و آرام ) ااالچی، بشااارت و بااادینلو،  0913

ااالصاد پال  ا  ) يخی زادا، عليااادا و  (؛ 0913اجرایی )صاحبان، امير ،  جباف و عابد ، 

-یوگاا و بااز   (؛ 0931ی ) ریمای، زارع و هادیااندر،   موسيقی درماان (؛ 0931یبار  بناب، 

باز  درماانگر   اودک محاور )گنجای، ذبيحای، خادابخش و       (؛ 0931درمانی )سعادت، 

تحو  راهبرد خودنظن دهی )علی بخشای، آاایوسادی، زارع و بهاااد     (؛ 0931 راس يان، 

ل ای،  بدنی منالخا  ) اوثر ، حمایات طلا ، عارب عاامر  و م        هاتيفعال(؛ 0931پور، 

آماوزش گروهای برناما      (؛0931آموزش مدیریت با  ماادران )بهمنای و عليااادا،     (؛ 0931

 (؛0931فرزناادپرور  ملباات باا  مااادران )سااادات جعداار ، فالحاای آ اااليانی، طهماساايان،    

زودهنگاام   ماداخلت  (؛0931آموز ای ) و االر ،    - اناخالی زودهنگاام روان  ماداخلت 

خانوادا  مداخلت(؛ 0931پور، عابد ، اهرمی، ها  توجهی ) و الر ، ملومبالنی بر باز 

ی  لساا  وتاااا یحر الاا ناااتیتمر (؛0931تر يباای )هاااد ،  و محااور  ااودک محااور،

ها  ورز ی منالخ  ) وثر ،  يهانی، حمایات طلا ،   آموزش حر ت (؛0930) ا اوند، 

(؛ افاایش علاا  اجالمااعی   0930ها  توپی و یيرتوپی )بهرامی، باز  ؛(0930عرب عامر ،

(؛ آموزش حر اات ورزش ایروبياو )عاباد ،  ااظمی،     0930)اسماعيلی و اربانعلی پور، 

اثربخشاای ناارم افاااار پيشاابرد  ااناخالی )اماار  گيااو ،  (؛ 0930 و ااالر  و گلشاانی مناااا، 

)عابد   ااپورآباد ،   ملبت والدگر  گروهی برنام  اثربخشی(؛ 0930نریمانی، محمود ،

صحيح مدیریت   هاواي آموزش  ؛(0930 پورمحمدرضا  تجریشی، محمدخانی، فرضی،

 نگرلاو،   خاانوادا )  آماوزش  ؛(0930رفالار )عبدال ریمی، موسو ،  و ا، خسارو جاویاد،   
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ها  اجرایی مبالنی بار رایانا  )رساالمان، طاالع     آموزش  نش ؛(0930لطدی  ا انی، وزیر ، 

 .اندگرفال مورد بررسی ارار (؛ 0931پسند و نظيدی، 

در  در ایاران  ها  انجام  ادا ( با فراتحليل پژوهش0931و آاایی )جمالی پاالع ، عابد  

اخالل  نارسایی توج /بيش فعاالی دریافالناد  ا      ناخالی بر ها  روانزمين  اثربخشی مداخل 

فراتحليل جامع عابد ، جمالی، فرامرز ، آااایی و   بودا است. 07/1ها مياان اثر این مداخل 

اخالل  نارسایی توج /بيش فعالی نيا نشاان داد    رای  در ها( در زمين  مداخل 0930بهروز )

اخالل  نارسایی توج /بيش  ها   لی ناخالی بر  اهش نشان ها  روانمداخل    اندازا اثر 

انادازا اثار    هاا آناسات.   03/1بايش فعاالی   و بر 71/1 توج  نارساییو بر علئن  07/1فعالی 

اناد  ا  انادازا اثار     ردا و چناين ناليجا  گرفالا    بارآورد  ا   90/1ها  دارویای را برابار   درمان

در گاارش جماالی و هم ااران     ناخالی بيشالر است.ها  روانها  دارویی از مداخل درمان

هااا و ( مالغيرهااا  تعاادیل  نناادا، همگااونی پااژوهش 0930( و عابااد  و هم اااران )0931)

 (0330) 1نبالااا   و باائر  پاژوهش فراتحليال   اناد. همچناين تاورش انالشاار بررسای نشادا     

نشاان   مالوسا   بااال   را فعالی توج / بيش نارسایی اخالل  رو  بر  ناخالی ها تأثيردرمان

 از بيشالر را ها   ناخالیدرمان تأثير خود، فراتحليل نيا در (0339) 2يگلس م و ور ا داد.

باا  ( 1111) 3مما مل اا اساالرالن،  ،سپارین  ونادراورد،  .اناد  اردا  گااارش  هاا مداخلا   سایر

 مقایس  را و تر يبی دارویی اجالماعی، -روانی ها ها  مربوط ب  درمانپژوهش فراتحليل،

 اثار   اوهن  جادو    ا  باا توجا  با       ردند برآورد 19/1روانی را  ها درمان اثر اندازا و

 گااارش  بااال  با   مالوسا   نيا دارویی را درمان اثر اندازا همچنين هاآناست. دا ال  زیاد 

 بارگسااالن  بر دارویی درمان تأثير فراتحليل در نيا (1111) 4هم اران و مااروس . ردند

 معالقدند و  ردا برآورد 00/1 اثر را اندازا با اخالل  نارسایی توج /بيش فعالی را بررسی و

 (1113) 5هم ااران  و گریگاور   . اافی نيسات   درمان برا  تنهایی، دارویی ب  درمان   

                                                 
1. Bear, Nietzel 

2. Corkum, Segal 

3. Vander Oord, Prins, Oosterlan, Emmelkamp  

4  . Meszaros et al 

5. Gregory et al 
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باين   اثار  انادازا  و بررسای  وجا /بيش فعاالی را  بر اخالل  نارسایی ت ها  رفالار درمان تأثير

 اند.گاارش  ردا 91/1اثر مطالعات ابل و بعد را  اندازا و 19/1گروهی را 

درصاد از  ود اان تاا     11تاا   01/ بيش فعاالی در  ج  ب  این   اخالل  نارسایی توج با تو

 ناد )  اوئين و   تا دورا بارگسالی ادام  پيدا مای  هاآندرصد  01تا  91دورا نوجوانی و در 

تواند پيامدها  زیانبار  در زندگی اجالماعی و فرد  دا اال   این اخالل  می .(1،1111ا الرن

دهاد. داروهاا    با د. بخش عمادا ا  از درماان ایان اخاالل  را دارو درماانی تشا يل مای       

، 2سايدر، زیالاو و فااین   اسات )  مامثر ابل توجهی از مباللیان محرک )اساليموالنت( در تعداد ا

(. از بين این گروا دارویی، ماليل فنيدیت دارو  اصالی و  0330، 3اسزرات ين و گادو ؛0330

تا نون پن  روش درماانی بارا   ود اان مباالل با        (.0911منالخ  است )آرمان و سلطانی،

)الاف( دارودرماانی، )ب( آماوزش     :اناد  ادا اخالل  نارسایی توجا  / بايش فعاالی معرفای     

و هاا  اجالمااعی   رفالار   لسی، )ت( آماوزش مهاارت   ها رفالار  والدین، )پ( مداخل 

 (. 1119 ناسی آمری ا، ها  درمانی تابسالانی )انجمن روان)ث( برنام 

لت هاا  فاوب با  نوباد خاود دارا  اثار بخشای هساالند، اماا دارا  مشا           اگرچ  روش 

 اود و  بسيار سخت پذیرفال  می هاخانوادادرمانی توس  ، دارومالعدد  نيا هسالند .برا  ملا 

 ناد تنظاين زماان مصارف     گذ ال  از مش لتی    در رواب  بين فرد   ودک ایجااد مای  

با اد. از طارف   دارو، اثرات جانبی مصرف دارو و هاین  آن از جمل  معای  ایان روش مای  

  ند ) وپلناد، دیگر بلفاصل  با اطع مصرف دارو رفالارها  مش ل آفرین بازگشت پيدا می

0313.) 

اخاالل   هاا  یيار دارویای بار     درماان  یاثربخشا  با   مرباوط  هاا  ژوهشپ    ییآنجا از

 یلا يفراتحل ها یبررس انجام است، افال ی شیافاا رياخ ها سا  در بيش فعالینارسایی توج /

 بارآورد  با   و  يا تر  را هاآن  ینالا ن،يشيپ مطالعات  بازنگر ضمن تواندیم مرحل  نیا در

 عناوان  با   نيشا يپ هاا  پاژوهش  از اساالدادا  و  ینالا  يتر . نجامديب  واحد  ینالا و ترقيدا

  هاا درماان  ريتأث ن يزم در ابهام بدون و ی ل ریتصو وی آوردن دست ب   برا ليتحل واحد

                                                 
1. Queen & Shtern  

2  . Safer, zito & Fine 

3  . Spraktion & Gadow 
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 مامثر  و ديا مد  شاور  در یزمان بره  نیا در بيش فعالیاخالل  نارسایی توج /یير دارویی بر 

 .  است

( 0930؛ ترجما  گاروا مالرجماان،   1119 ناسای آمری اا )  فرهنگ توصيدی انجمن روان

  هاا یبررسا فراتحليل را این گون  تعریف  ردا است: نوعی  يوا  می برا  تر ي  نالای  

مالعدد در مورد یاو پدیادا و با  دسات آوردن ناليجا  ا  واحاد از طریاق تر يا   اردن          

یاا  برآوردها  اندازا اثر حاصل  از هر بررسی و دسااليابی با  بارآورد واحاد  از انادازا اثار       

 (.0103اثر )ص   هااندازاتوزیع 

پژوهشای از طریاق بررسای      هاا افالا  یپاذیر   پژوهشگران ب  طور سنالی در مورد تعمين

 نناد. در بررسای پيشاين  پژوهشای، پژوهشاگر تعاداد  از       گير  مای پيشين  پژوهشی، ناليج 

ن و را مطالع  و سزس برا  خلص   ارد  اندپرداخال    ب  یو موضوع خاص  هاییپژوهش

 ند. گاهی یو بررسی، گاار ی اسات  ا    پژوهشی مقال  ا  تهي  می  هان يشيپارز يابی 

.  ناد یما ورد پيشين  پژوهشی ناليجا  گيار    پژوهشی ارائ  و در م  هاافال ینویسندا در مورد 

ها  ذهنی نویسندا اسالوار اسات.  ها در یو گاارش پيشين  پژوهشی بر بردا تناليج  گير 

در یاو حيطا  خااص، روش     هاپژوهشر برا  مقایس  تعداد بسيار زیاد  از در سالها  اخي

بورنشااالين، هاادز، هيگينااا و ایاان روش فراتحلياال نااام دارد )، دیگاار  طراحاای  اادا اساات

؛ ترجماا  دالور و گنجاای، 1110، بورنشااالين، هاادز، هيگينااا و روتشااالين ؛ 1113روتشااالين، 

0930.) 

ها  انجام گرفال  داخلای  حليلی پژوهشبنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی فرات

فعاالی  / بايش توجا  اخاالل  نارساایی  هاا  یيار دارویای بار     ی اناواع درماان  اثربخشدر زمين  

باارا   هاااآن ود ااان و نوجوانااان باا  منظااور بااازنگر  مطالعااات پيشااين و تر ياا  نالااای   

 ها  زیر است:پاسخگویی ب  سما 

یی بار اخاالل  نارساایی توجا  / بايش فعاالی       ها  یير داروانواع درمان  لیاثر اندازا-0

 ؟است مقدار چ  رانیا در  دا انجام  ود ان و نوجوانان

 ن و مالجانس هسالند؟وآیا مطالعات مورد بررسی همگ -1

 انالشار هسالند؟ آیا مطالعات مورد بررسی دارا  تورش چاپ و -9
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ایی توج  / بايش فعاالی   ها  یير دارویی بر اخالل  نارسآیا بين اندازا اثر انواع درمان-7

 تعدیل  نندا( تداوت وجود دارد؟ ميانجی یا بر اساس عوامل گوناگون )مالغيرها 

 روش 

سااز  و    ناساایی مناابع، انالخااب، خلصا      .اسات فراتحليال   ناوع  از حاضر پژوهش روش

در پاژوهش   ها  فراتحليال اسات.  ترین بخشگيرترین و ی ی از مهنوات هاآن دگذار  

اخاالل  نارساایی توجا ،  مباود توجا ،       : فراتحليال، ها با اسالدادا از  ليد واژا حاضر ابالدا

جنبشای،  ايوع،   فعاالی، فااون   نشای، فاون اار ، بايش   نقص توج ،  اساالی توجا ، فااون   

روانزا ا ی، اخاالل    گير ناسی یا اپيدميولوژ ، اخالل  رفالار ، اخالل  ذهنی، اخالل  هم 

  ها  اطلعاتی داخلی و خارجی مانند:گااها در پاینظير اینو  روانی –

MEDLINE,noormags ERIC,ensani, psycINFO, PubMed, ASE, ISC, 

Iranpsych, Iranmedex,ensani, Irandoc, Magiran, SID, SCI/ SSCI, 

psycARTICLES, irost, riec   جو  گونااگون نسابت با  یاافالن و     و موتورهاا  جساال

ها،  دا ب  زبان فارسی و انگليسی، خلص  مقاالت همایش منالشر  هامقال آور  تمام جمع

ار د و د الر     با  نحاو     ار ناسی  هانام انیپا شور  و اسالانی،  ها پژوهشنالای  

یی نارساا  اخاالل  هاا   هاا  یيار دارویای بار  ااهش نشاان       درمان انواع اثربخشیب  بررسی 

هاا   ناما  . همچناين بارا  یاافالن پایاان    در ایران پرداخال  بودناد ااادام  اد    یفعال شيب/توج 

ب   ب  صورت مقال  هاآن ار ناسی ار د، د الر  و د الرا  حرف  ا     گاارش پژوهشی 

بدین ترتي  تماامی   ها  آموزش عالی مراجع   د.و ممسس  هادانشگااچاپ نرسيدا بود ب  

 دآور   دند.گر 0931 س  ماه  او  تا 0993ها  فاصل  سا در انجام  دا  ها پژوهش

 نظر گرفال   دند: ها  زیر دربرا  وارد  ردن هر پژوهش در فراتحليل ملک

 یا مرا ا آموزش عالی انجام  دا با ند.و هادانشگاا، هاسازماندر  هاپژوهش -0

 انجام  دا با ند.  در مقاطع  ار ناسی ار د و د الر هاپژوهش -1

هاا  روانسانجی   ا  معالبار و دارا  ویژگای  ها با اسالدادا از اباارها و روش هاپژوهش -9

 انجام  دا با ند. مطلوب

 ندر آزمودنی انجام  دا با ند. 0حداال بر رو   هاپژوهش -7
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 انجام  دا با ند. نوجوانانو   ود انبر رو  جامع   هاپژوهش -0

 آزمایشی یا  ب  آزمایشی انجام  دا با ند.  هاروشی ی از فق  با  هاپژوهش -0

 انجام  دا با ند.ها از نظر اصو  روش  ناخالی ب  درسالی هشپژو -9

ها اندازا اثر را گاارش  اردا یاا اطلعاات الزم بارا  محاساب  آن را ارائا        پژوهش -1

  ردا با ند.

ها  گوناگون نسابت با  تهيا  یاو     همچنين برا  انالخاب و اسالخراج اطلعات پژوهش

نظرسانجی از  ت ي  بر ادبياات پژوهشای و    فهرست وارسی اادام  د. محالوا  این فهرست با

تهيا  و نهاایی    اخالل  نارساایی توجا /بيش فعاالی   فراتحليل و حيط  نظران س  ندر از صاح 

اسااالدادا و  دگااذار  توساا  دو نداار  هاااپااژوهش ااد. از ایاان فهرساات باارا   دگااذار  

اپاا  باا ضاری      هاا ابیا ارزسرانجام پایایی این  .ارز ياب بصورت جداگان  صورت گرفت

در پارا ا  موارد پژوهشگران ناگایر از اصل  بخشها  گوناگون  محاسب   د. 1.10معاد  

در ها پژوهش ورود  هاملک دند. با توج  ب   هاآنآمار    هاروشاز جمل   هاپژوهش

پاژوهش   90انجام  ادا فقا    هاپژوهش، از ميان هایابیارزفراتحليل حاضر و همچنين نالای  

 تحليال حالای بار رو    بسيار  از صااحبنظران، انجاام فارا    د تحليل ارار گرفالندانالخاب و مور

دانناد  و  رای  ، اابل اباو  مای   هاملکتعداد مطالعاتی بسيار  مالر از این را بشرط رعایت 

؛ 0930؛ ترجم  دالور و گنجی، 1110، هم اران  و بورنشالين؛ 1113، هم ارانو  بورنشالين)

 (.0919هومن، 

( 0917؛ دالور، 0919؛ هاومن،  0311 وهن ) dروش  بر اساسها  پژوهش تحليل دادا

افااار  . تمام عملياات آماار  باا ویارایش دوم نارم     صورت پذیرفت 1برا  مد  اثرها  ثابت

؛ ترجما  دالور  1110، هم ااران و  ؛ بورنشالين 1113، هم ارانو  )بورنشالين2تحليلجامع فرا

 انجام  د.( 0930و گنجی، 

                                                 
1. fixed effect model 

2  . Comprehensive Meta- Analysis, Version 2.0 (CMA) 
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 ها يافته

 اخاالل  هاا   ها  یير دارویی بر  ااهش نشاان   درماناثربخشی  مطالعات تحليلفرا 0دو  ج

مياانگين انادازا اثار  لای     دهاد.  مطالعا  نشاان مای    90را براساس  یفعال شيب/توج یی نارسا

 اخاالل  هاا   ها  یير دارویی بر  اهش نشاان  اثربخشی درمان مطالعات انجام  دا در زمين 

و بارا  اثارات تصاادفی برابار      0.199برا  مد  اثرات ثابت برابر  یعالف شيب/توج یی نارسا

بدین ترتي  فرض صادر مبنای بار    معنادار هسالند.  1.110   هر دو در سطح  با دیم 0.110

؛ 0311هاا   اوهن)  بر اساس مالک  ود. این   مالوس   لی اندازا اثر تداوت ندارد رد می

باال نشانگر ميااان   dها    عملی اندازا اثر، ارزش( برا  تدسير معنادار0913نقل از هومن، 

تاوان با    ( را مای 0.197اندازا اثر زیاد هسالند. بنابراین ميانگين انادازا اثار پاژوهش حاضار )    

 شيبا /توج یی نارسا اخالل ها  ها  یير دارویی بر  اهش نشان درمانانواع  عنوان اثر زیاد

 تدسير  رد. یفعال

 یفعال شیب/توجهیی نارسا های غیر دارویی بر اختاللدرمانلیل اثربخشی تحفرا یهاداده .1جدول 

nE nC D î طر  سا  مطالع 
2  

399/1 00 00 1 0993 و هم اران هادیاندر .0  077/1 

790/0 07 07 0 0910 و هم اران سلطانیپا ا . 1  030/1 

010/1 91 91 1 0910 و بهرامی یمممن. 9  190/1 

301/1 00 00 1 0917 آرمان و ادقاز . 7  093/1 

971/1 11 11 1 0917 گرجی و هم اران .0  011/1 

191/0 - 01 1 0917 حاجبی و هم اران. 0  079/1 

300/1 07 07 0 0919 رضا زادا. 9  003/1 

007/0 00 00 0 0910 ميرزائيان. 1  177/1 

133/0 00 70 0 0910 نصرت آباد و هم اران. 3  003/1 

091/0 00 00 1 0919 جناليان و هم اران .01  091/1 

100/1 91 91 1 0911 محرر  و هم اران .00  191/1 

910/1 01 91 0 0911 مراد  و هم اران .01  110/1 

111/0 00 00 0 0911 اصابی و هم اران .09  013/1 

111/1 09 09 0 0911 ااسمی .07  011/1 

900/0 11 11 1 0913 صاحبان و هم اران .00  019/1 
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111/1 01 11 0 0913  الچی و هم اران .00  009/1 

097/1 03 91 1 0913 آ  بهبهانی و هم اران .09  110/1 

390/0 00 00 1 0913 اصابی و تجریشی .01  031/1 

171/0 09 09 0 0913 دهقان و هم اران .03  019/1 

991/0 00 00 1 0931  و الر  و هم اران .11  019/1 

003/1 11 01 1 0931 سعادت .10  101/1 

110/9 - 10 0 0931 گنجی و هم اران .11  100/1 

310/0 01 01 1 0931 علی بخشی و هم اران .19  130/1 

911/1 91 91 1 0931 هاد  .17  101/1 

303/1 11 11 1 0931  ریمی و هم اران .10  001/1 

190/0 - 01 0 0930  ا اوند .10  097/1 

910/1 91 91 1 0930 بهرامی .19  191/1 

003/0 00 09 0 0930 اسماعيلی و اربانعلی پور .11  039/1 

001/0 00 00 0 0930 عابد  و هم اران .13  000/1 

901/0 01 01 0 0930  وثر  و هم اران .91  199/1 

701/1 0 0 0 0931 رسالمان و هم اران .90  090/1 

های آزمایشی و به ترتیب حجم نمونه گروه Cn و Enآزمایشی؛  2شبه آزمایشی و  1 :طرح پژوهش

 .کنترل

هاا  یيار دارویای بار     اثربخشی درمانمطالع  برا   90فاصل  اطمينان اندازا اثر 0نمودار 

هماانطور  ا  در   دهاد.  را نشاان مای   یفعاال  شيبا /توجا  یی نارساا  اخاالل  ها   اهش نشان 

 17و  0بجا مطالعات  امارا   رد بررسیمطالعات موتمام  ود اندازا اثر مشاهدا می 0نمودار

آمد ميانگين اندازا اثار   ترشيپدرصد معنادار هسالند و همانگون      1.33تا  1.30در سطو  

معناادار   1.110مطالع  در هر دو ماد  اثارات ثابات و تصاادفی در ساطح       90 لی تمام این 

  مربوط ب  مطالعات  امارا  مطالع  مورد بررسی ب  ترتي 90با ند. باالترین اندازا اثر در می

 ( است.910/1) 01(، و 910/00) 03(، 701/1) 90( ، 110/9) 11
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های های غیر دارویی بر کاهش نشانهاثربخشی درمانفاصله اطمینان اندازه اثر مطالعات  .1نمودار 

 یفعال شیب/توجهیی نارسا اختالل

 90باارا   Qاسااالدادا  اد.  ااخص    Qت از  ااخص  مطالعاا  1بارا  بررسای ناااهمگونی  

معناادار اسات،    110/1محاسب   د  ا  در ساطح    90.139برابر با  91مطالع  با درج  آزاد  

گيارین  ا  مطالعاات ماورد بررسای نامالجاانس و        دا و ناليج  می دیيتأبنابراین فرض صدر 

نيا محاساب   ادا و     2Iناهمگون هسالند. هر چند تعداد مطالعات  ن نيست با این حا  آمارا

بادین     باز هن نشانگر ناهمگونی بسيار اابل توج  در مطالعات اسات.   ،است 01.000برابر 

ها  انادازا  ترتي  مطالعات مورد بررسی در یو اندازا اثر حقيقی مشالرک هسالند و تداوت

ی نياا  ها  مربوط ب  اثر تصاادف بردار  است. از سو  دیگر محاسب اثر نا ی از خطا  نمون 

با  هماين دليال از     مطالعات نا ی از روش آمار  نيسات،  معنادار بودند، بنابراین ناهمگونی

 نسبت ب  جست و جو  مالغيرها  تعدیل  نندا اادام  د. و مد  اثرها  ثابت اسالدادا
                                                 

1  . heterogeneity 

Model Study name Statistics for each study Std diff in means and 95% CI 
Std diff  Standard  Lower  Upper  

in means error Variance limilimit Z-Value p-Value 
hadianfar 1379 0.797 0.379 0.144 0.054 1.541 2.102 0.036 
pasha s 1381 1.634 0.437 0.191 0.779 2.490 3.744 0.000 
momeni&bahrami 1381 0.685 0.266 0.071 0.164 1.205 2.577 0.010 
rezazadeh 1383 0.961 0.399 0.159 0.178 1.743 2.407 0.016 
gorji & et al 1384 0.348 0.319 0.102 -0.277 0.972 1.092 0.275 
hajebi et al 1384 1.872 0.802 0.643 0.300 3.444 2.334 0.020 
arman & 1384 0.952 0.373 0.139 0.221 1.683 2.552 0.011 
mirzaeian 1385 1.654 0.494 0.244 0.686 2.623 3.349 0.001 
nosratabad et al 1386 1.899 0.345 0.119 1.223 2.575 5.507 0.000 
janatian 1387 1.532 0.415 0.172 0.718 2.346 3.690 0.000 
moharari 1388 0.811 0.269 0.072 0.285 1.338 3.020 0.003 
moradi 1388 2.326 0.448 0.201 1.447 3.205 5.189 0.000 
ghasabi 1388 1.820 0.434 0.189 0.969 2.671 4.192 0.000 
ghasemi 1388 0.820 0.357 0.128 0.120 1.520 2.297 0.022 
saheban 1389 1.355 0.351 0.123 0.667 2.042 3.863 0.000 
shalchi 1389 0.882 0.404 0.163 0.091 1.673 2.185 0.029 
albehbahani 1389 0.534 0.285 0.081 -0.025 1.093 1.871 0.061 
ghasabi & 1389 1.971 0.445 0.198 1.099 2.844 4.429 0.000 
dehghan 1389 1.240 0.428 0.183 0.401 2.080 2.896 0.004 
shoshtari 1390 1.732 0.428 0.183 0.893 2.571 4.045 0.000 
saadat 1390 0.469 0.261 0.068 -0.042 0.981 1.799 0.072 
ganji et al 1390 3.826 0.901 0.811 2.061 5.591 4.248 0.000 
alibakhshi 1390 1.905 0.539 0.291 0.848 2.961 3.533 0.000 
hadi 1390 0.380 0.261 0.068 -0.131 0.890 1.458 0.145 
karimi 1390 0.969 0.334 0.112 0.314 1.624 2.899 0.004 

kakavand 1.875 0.802 0.643 0.302 3.447 2.337 0.019 
bahrami 1391 0.785 0.268 0.072 0.260 1.310 2.929 0.003 
esmaeili & 1391 1.659 0.439 0.193 0.799 2.520 3.779 0.000 
abedi 1391 1.162 0.395 0.156 0.388 1.935 2.943 0.003 
kosari 1391 1.750 0.526 0.277 0.720 2.781 3.328 0.001 
rostaman 1392 2.410 0.759 0.575 0.924 3.897 3.178 0.001 

Fixed 1.073 0.067 0.005 0.941 1.205 15.900 0.000 
Random 1.226 0.112 0.012 1.007 1.445 10.973 0.000 

-1.00 - 0.00 0.50 1.00 
Favours A Favours B 

Meta Analysis 

Meta Analysis 
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افااار جاامع   ، نماودار ايدای توسا  نارم    1همچنين بارا  بررسای تاورش چااپ و انالشاار     

همانگون   ا  نماودار    ایمن از خطا   لسيو اسالدادا  د. Nاز و  تحليل ترسين گردیدفرا

با اد. ایان امار    ا  دارا  تورش چاپ و انالشار مای دهد، پژوهش حاضر تا اندازانشان می 1

ایمان از خطاا     Nآزماون  تواند نا ای از حجان نمونا  مطالعاات ماورد اساالدادا با اد.        می

مطالعاات   تعاداد  ت مشااهدا  ادا و  مطالعاا  تعاداد   لسيو نيا نشاان داد  ا  تدااوت باين    

 اابل توج  است. (1909) افالادااج

 
 نمودار قیفی اندازه اثر مطالعات خطای استاندارد میانگین در مدل اثرات ثابت. 2نمودار 

 هاتفاوت استاندارد در ميانگين

د  جسات و جاو  مالغيرهاا     ها  اثار نااهمگون هساالند، گاام بعا     با توج  ب  این    اندازا

ها  اثر را تبيين  نند. در اینجاا  توانند تغييرپذیر  اندازاميانجی یا تعدیل  نندا است    می

آزمایشای)جایگاینی    هاا طر ب  عنوان مالغيرها  ميانجی، طر  پژوهشی    مالمایا  نندا 

و  پسر، خالر)د هانی یيرتصادفی( است، جنسيت آزمودنیتصادفی( و  ب  آزمایشی )جایگای

درماان  ساا (، ناوع    00 بااال  ساا  و   00 تا 9پيش دبسالانی، ) ( سن آزمودنیهر دو جنسيت

                                                 
1. publication bias 
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درماان  هاا   ( و تعداد جلس  ناخالی / آموز ی/ رفالار ها  روانمداخل  انواع) یير دارویی

ا  هسالند انالخاب  دند. خلص  مياانگين  مقول  مالغيرها  بجا سن را    همگییير دارویی 

 آمدا است. 1مالغير تعدیل  نندا ب  تد يو در جدو    شاثر برا  این   هااانداز

 اثر برای پنج متغیر تعدیل کننده در فراتحلیل یهااندازهخالصه میانگین  .2جدول 

 k d Q  ميانجی مالغيرها 

 روش پژوهش
 901/0 110/1 10 آزمایشی

 100/0 091/1 10  ب  آزمایشی

 جنسيت
 317/1 793/9 03 پسر

 013/1 017/0 01 هردو

 سن

 913/7 010/1 3 پيش دبسالانی

 070/7 739/0 00 00تا  9

سا  00باال    9 090/0 997/9 

نوع درمان یير 

 دارویی

 937/0 191/1 9 باز  درمانی

 103/0 190/1 01  ار ردها  اجرایی

 909/0 111/1 9 رفالار -ها   ناخالیمهارت

 970/0 030/1 0 حر الی -ادرا ی تمرینات

 007/0 097/1 1 موسيقی درمانی

 تعداد جلسات

 103/0 111/1 03 جلس  و  مالر 07

 000/7 990/1 0 11تا  00

 199/3 937/1 0 10تا  10

جلس  10بيشالر از   0 701/1 910/01 

تعدیل  ميانجی یا  ود، بررسی اندازا اثر مالغيرها مشاهدا می 1همانگون     در جدو  

تدااوت  مورد بررسی با توجا  با  طار  پاژوهش     ان داد    بين اندازا اثر مطالعات  نندا نش

اثربخشای  معنادار  وجاود ندا ات. اماا باين انادازا اثار مطالعاات ماورد بررسای در زمينا            

باا توجا  با      یفعاال  شيبا /توج یی نارسا اخالل ها  ها  یير دارویی بر  اهش نشان درمان

تداوت معناادار    هاو تعداد جلس  هامداخل یا  الغير مسالقل، نوع مها آزمودنیسن جنسيت و 

، نوع مالغيار مساالقل و تعاداد    هاآزمودنیسن  جنسيت و بدین ترتي  مالغيرها  وجود دا ت.
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در پژوهش حاضر ب  عنوان مالغيرها  تعدیل  نندا عمل  ردا درمانی  -آموز یها  جلس 

 .اندگذا ال  ريتأثو بر اندازا اثر  لی، 

 بحث 

ها  یيار دارویای بار  ااهش     درمانانواع اثربخشی مطالعات  تحليلفراحاضر برا   وهشپژ

ایرانای انجاام  اد، تاا از ایان رهگاذر ضامن         یفعاال  شيبا /توجا  یی نارسا اخالل ها  نشان 

در این زمين  را فاراهن   ترقيداگير  ، ام ان ناليج ها  مالداوت مطالعات موجودیافال  تر ي 

اثربخشای  اد    ميانگين اندازا اثر  لای مطالعاات انجاام  ادا در زمينا       نالای  نشان د سازد.

بارا  ماد     یفعاال  شيبا /توجا  یی نارسا اخالل ها  ها  یير دارویی بر  اهش نشان درمان

با اد  ا  هار دو در ساطح     مای  110/0و برا  اثرات تصادفی برابر  199/0اثرات ثابت برابر 

با    تاوان ( را مای 199/0ين انادازا اثار پاژوهش حاضار )    معنادار هسالند. بنابراین ميانگ 1.110

 یفعال شيب/توج یی نارسا اخالل ها  ها  یير دارویی بر  اهش نشان درمانعنوان اثر زیاد 

ها  داخلی و خارجی انجام  دا در این زمين  )جماالی  این یافال  با سایر پژوهش تدسير  رد.

 همسو است. (0930، عابد  و هم اران، 0931پاالع  و هم اران، 

د تاا از   ا ا  عمل گير  مطالعات پيشين برا  بررسی فراتحليل حاضر، ب  گون در نمون 

ها، بحث درون و بيرون سطل آ غا ، ی الایی و عدم اساالقل   از یافال گير  نمون تورش در 

  هاا با  ها و پرتغا اثرات، تا يد بيش از حد براثرات اندراد  و سرانجام مش ل تر ي  سي 

؛ 0917دالور، هااا  فراتحلياال تااا ساارحد ام ااان پيشااگير   ااود )      عنااوان محاادودیت 

باادون هيچگوناا  باا  منظااور رعایاات اصااو  اخلااای پااژوهش،    از ایاان رو (.0919هااومن،

ها  از معرفی پژوهش و پيشداور  نسبت ب  گردآور  تمامی پيشين  پژوهشی موجود اادام

 ایان ذ ر است    در پژوهش خوددار   د.  ها و ..... ناسی، یافال ضعيف ب  لحاظ روش

هاا  الزم و مناسا  بارا  وارد  اردن در فراتحليال      مطالعا  دارا  مالک   90حاضر فقا   

 مالار از ایان را    تعداد مطالعاتی تحليل حالی بر رو بودند. بسيار  از صاحبنظران، انجام فرا

؛ هاومن،  1113، هم ارانو شالين دانند )بورنو  رای  ، اابل ابو  می هاملکبشرط رعایت 

0919.) 
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فعالی در هر سنی، باا  توج / بيشاند    اخالل  نارساییها  گوناگون نشان داداشهپژو

از ایان رو   .(0931ها  روانزا  ی دیگر همباود  دارد )گنجای و هم ااران،     انواع اخالل

ی آن د اوار  هاا  درماان  علئن بالينی آن بسيار مشاب  و پيچيدا اسات و تشاخيص و مداخلا    

ها  درماانی بهنگاام و  ااهش    تواند ب  مداخل با د. بنابراین تشخيص زود هنگام آن میمی

ها  داخلی مورد بررسی، فق  تعداد بسيار در پژوهش عوارض دوران بعد  تحو  بينجامد.

-نارساایی ها  همبود در  ود ان مباالل با  اخاالل     ها ب  بررسی اخاللمعدود  از پژوهش

ها  مربوط ب  همبود  را بخوبی گاارش ن ردا بودند، لذا فعالی پرداخال  و یافال بيشتوج / 

هاا  آتای بایاد بار رو      ام ان بررسی و مقایس  در این زمين  فراهن نشد. از این رو پژوهش

را  فعاالی بايش / توج تشخيص اخالل  نارساییها  همبود با این اخالل  بيشالر تمر ا اخالل 

 اند بهالر مشخص سازد.در  ود ی دریافت  ردا

ها  داخلی و خارجی مياان  ايوع اخاالل  نارساایی توجا  /     همچنين در ایل  پژوهش

و  (0931)گنجای و هم ااران،    بيش فعالی در پسران بيشالر از دخالاران گااارش  ادا اسات    

نهاایی انجاام   هيچ دام از مطالعات مورد بررسی در فراتحليال حاضار بار رو  دخالاران با  ت     

نظاران تدااوت باين ميااان     هر چند نباید از نظر دور دا ت    برخی از صاح نشدا بودند. 

 يوع این اخالل  در پسران و دخالران را نا ی از مسائل فرهنگی دانسال  و بر این باورناد  ا    

ها  مشاهدا  دا بيشالر مربوط ب  دوران  ود ی است و مياان تشخيص این اخاالل   تداوت

با  نظار    (. 0930،گنجای  هاومن و ارگسالی در زناان و ماردان تدااوت چنادانی نادارد)      در ب

دهند و مم ن اسات  ها  مالداوتی نشان میدارا  اخالل ، نشان  پسران و دخالرانرسد    می

هاا  موجاود در   تواناد تدااوت  ا  مالداوتی دا ال  با ند،  ا  ایان مساأل  مای    نيازها  مداخل 

در باين دو جانس را توجيا   ناد. پسارها        ها  آنو زیر نوع   ناسایی و  يوع این اخالل

در  تار آساان را  هاا آنجوان مم ن است رفالارها  آزار ی یا پرخا گران  نشان دهناد،  ا    

دهاد. در ماورد احالماا  ساوگير  جنسايالی در  ناساایی و       معرض توج  معلمانشان ارار می

 ند    ب  دليال  دیدگاا اظهار میتشخيص این اخالل  تردیدهایی ب  وجود آمدا است. این 

رفالارها  یال  مالداوت، ب  طور نسبی پسرها مم ن است بيشالر از دخالرهاا  ناساایی  اوند.    

دهاد در  سوابق پژوهشی مربوط ب  این موضوع بسيار پيچيدا و نامشخص است    نشان مای 
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و چشامگير د   هاا تدااوت حالی    مم ن است سوگير  جنسيالی وجود دا ال  با د، ولای  

هاا  وااعای در  ايوع ایان اخاالل  در پساران و دخالاران را        برخی از تدااوت  احالماال جنس 

گنجای، یوسادی لویا ،     ،؛ ترجما  عليااادا  1110، و اگان  هااردمن، درو،  ناد ) منع س مای 

هاا   برا  بررسی اثربخشی درماان  ها  جداگان از این رو انجام پژوهش (.0913، یادگار 

 تواند در این زمين  بسيار مديد با د.یبر رو  دخالران م یيردارویی

هاا  اخاالل  نارساایی توجا / بايش فعاالی       ها  پژوهشای در زمينا   ايوع زیرناوع    یافال 

تحلياال گنجاای و  مالداااوت و گاااهی مالنااااد هسااالند. ایاان اماار در نالااای  مطالعااات فاارا     

لئان  از ع بعضیخورد. برخی پژوهشگران بر این باورند    نيا ب  چشن می (0931هم اران)

رود، اماا علئان نا ای از    فعالی باا گذ ات زماان از باين مای     این اخالل  ب  ویژا علئن بيش

 ناد.  ا  درگيار مای  مش لت تمر ا دائمی هسالند و در تمام طو  عمر فرد مبالل را ب  گون 

هاا   هاا  یيار دارویای بار اناواع زیرناوع      اثربخشی انواع درماان  بررسی و تعيينب  هر حا  

ها  بيشالر  نيا نيازمند پژوهشسایی توج / بيش فعالی و همچنين در سنين باالتر اخالل  نار

 است.

گدال   دا، برا  این ا    (1113) 1در  الاب راهنما  انالشارات انجمن روانشناسی آمری ا

هميش  الزم است  ا  ناوعی    با یتقرها   ما را بطور  امل درک  ند، خوانندا اهميت یافال 

رابطا  در بخاش نالاای  گااارش  اود. از ایان گذ اال  انجاام مطالعاات           اندازا اثر یا نيارو  

فراتحليل نيازمند محاسب  اندازا اثر است  ا  در پاارا ا  ماوارد بسايار د اوار و واات گيار        

مناسا ، مقادار      آماار  هاباید تریي   وند تا ضمن ب ارگير  روش پژوهشگران است.

هاا  علمای   و سردبيران و ویراسالاران مجل  ایندها  خود ارائ  نمرا نيا در گاارش اندازا اثر

بارا  تعياين    هاا  بعاد  با اد.   تا چرایای فارا رو  پاژوهش   نيا در این زمين  اهالمام ورزند 

 توان ب  موارد زیر ا ارا  رد:وجود دارند    از جمل  میها  مخاللدی اندازا اثر روش
R2, ƞ2, Goodman-Kruskal’s λ, y, Cohen’s d, k, Kendall’s W, 

Cramer’s V, ᵩ2,  

                                                 
1. American Psychological Association 
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 سپاسگزاری

تحليال و  افااار جاامع فارا   پرفسور مای ل بورنشالين و هم ارانش برا  در اخاليار گذا الن نرم

  اند.تقدیر ویژا رها  ارز مند در خومشورت

 منابع

تغيير علئن  ود ان  بر (. اثربخشی برنام  آموزش والدین0917؛ ادقاز ، ر. )آرمان، س

 .00-00، 0، 9سالانی. دو فصلنام  تحقيقات علوم رفالار . دورا فعا  پيش دببيش

 در ADHD ها   اهش نشان بر با  پينت باز  تأثير بررسی .(0919) .ا آزرمی،

 مدرس تربيت دانشگااد. ار   ار ناسی نام  پایان  ADHD ب  مبالل نوجوانان

 .تهران

ها  گروهی مهارتاثر آموزش  (.0913) .چرحيمی، ؛، نمحمد  ؛ م آ  بهبهانی،

رفالار  بر اضطراب آ  ار  ود ان با اخالل  نارسایی توج / فاون - ناخالی

 .0-07(، 03) 1، 1  مطالعات آموزش و یادگير ،  نشی. مجل 

 اثر و  لونيدین با همراا ماليل فندیت اثر مقایس  و بررسی(. 0993آ  نبی املشی، ف. )

 داروساز ، د الرا نام  پایان  ADHD.درمان  درB6 ویالامين  با فندیت ماليل

 تهران. دانشگاا

مقایس   (.0911) ا. امينی، ؛ک ،رازجویان ر؛ داور  آ اليانی،؛ م اسلمی  هرباب ی،

اثربخشی بوسزيرون و ماليل فندیت در  ود ان مبالل ب  اخالل  بيش فعالی  ن 

 . 119-191، 9، 00توجهی. مجل  روانزا  ی و روانشناسی بالينی ایران، 

 یا با فنيدیت ماليل درمانی اثر بررسی (.0917) .پ ها ميان، ؛، عبحرینيان ؛ت اعيلی،اسم

توجهی. پژوهش  بی و فعالی بيش اخالل  ب  مبالل  ود ان رفالاردرمانی در بدون

، 1، 13دانشگاا علوم پا  ی و خدمات بهدا الی درمانی  هيد بهشالی،  در پا  ی،

071-090. 
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  اهش در اجالماعی علاد افاایش بخشی اثر (.0930) .م اربانعلی پور، ؛اسماعيلی، ع

  هر فعالی بيش - توج  نارسایی اخالل  ب  مبالل سال  00 تا 8  ود ان علئن

 .000-099، 0، 1 ناسی افراد اساللنایی، فصلنام  روان .ارومي 

ب   نوجوانان مبالل و درمان  ود ان در ریالالين و مدافنيل اثر مقایس  (.0910). ش امير ،

.ADHD  تهران پا  ی علوم دانشگاا د الر ، رسال. 

 ناسی آمری ا. )ترجم  (. فرهنگ توصيدی انجمن روان1119)  ناسی آمری ا.انجمن روان

 (. تهران: نشر ارس. 0930گروا مالرجمان،

 نوجوانان و  ود ان در و ریالالين جين وتيد  دارو  دو اثر مقایس (. 0911.)ر ایمانی،

 ADHD.ب   مبالل

 .تهران دانشگاا د الر ، رسال 

 در ا  حلق  س  ها ضد افسردگی و فندیت ماليل داروها  اثر بررسی(. 0911.)  بابایی،

 . رمانشاا پا  ی علوم دانشگاا ا ، حرف  رسال  د الر  ADHD. درمان 

در درمان  EEGبيوفيدبو  ريتأثمياان (. 0913. )بخشایش، ع؛ اسر، گ؛ ویش ن، آ

روان   هاپژوهش .ب  اخالل  بيش فعالی و  مبود توج  ود ان مبالل 

 .9-13، (10)پياپی (0)09 ؛ ناخالی

 (.0931. )م.ر محمد ، ؛، فسهرابی ؛ن.ع فرخی، ؛  احد ، ؛  علياادا، ؛م برجعلی،

 دارو و رفالار  گرمساز ، روشد  آموزش ها روش تأثير  س یمقا و بررسی

بيش   /توج  نارسایی با اخالل  د ان و در خود نالرلی  هامهارت بر درمانی

 .09-31، 0، 0، فصلنام  افراد اساللنایی فعالی.

. راهنما  نرم افاار جامع (0930. )و روتشالين، ا ؛هيگينا، ج ؛هجا،   ؛بورنشالين، م

: علی دالور و  امران گنجی .تهران: هاافاودافراتحليل، ویرایش دوم. ترجم  و 

 (. 1110انالشار ب  زبان اصلی،  ایی )تاریخانالشارات دانشگاا علم  طباطب

ها  توپی و یير توپی بر  اهش نشانگان اخالل   مبود (. اثربخشی باز 0930. )بهرامی، ع

پژوهشی -سال   هر اراک. مجل  علمی 00تا  3آموزان پسر توج /بيش فعالی دانش

 .0-3(، 07)پياپی  0، 00دانشگاا علوم پا  ی اراک، سا  
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  هاواي (. بررسی اثر آموزش مدیریت ب  مادران بر بهبود 0931. )ياادا،  بهمنی، ط؛ عل

اخالل  نارسایی توج / بيش فعالی فرزندان.   هانشان فرزندپرور  و  اهش 

 .19-77، 0، 0 ناسی افراد اساللنایی، روانفصلنام  

 ADHD علئن  اهش در حل مسئل  آموزش بخشی اثر بررسی. (0930). ع سلطانی، پا ا

 .دانشگاا اصدهان .ار د  ار ناسی نام  پایان. ایلم  هرسالان پنجن پای   ود ان

(. بررسی اثر درماان  0931سزند ، م.) ؛ یدار ، س.م؛ریاحی، ف ؛اادر ،  .و ؛آتش ر ، 

تر يبی ماليل فنيدیت و پروپوانولو  در مقایس  با ماليل فنيادیت و دارونماا در درماان    

-009، 01 ن توجهی. مجلا  علمای پا ا ی، دورا    - ود ان با اخالل  بيش فعالی

70. 

 و  اناخالی،دارویی -رفالاار ، رفالاار    درماان  بخشای  اثار  مقایسا   .(0910)ط.  دسات،  تيا

 .تهران تحقيقات علوم دانشگاا  .د الر نام  پایان. ADHDدرمان در تر يبی

فالاار ،  ر درماان  بخشای  اثار  مقایس (. 0910)دالور، ع.  ؛احد ،   ؛آزاد،   ؛ط تيا دست،

 اساالی توجا .    -اخاالل  بايش فعاالی   درمان  در تر يبی و  ناخالی،دارویی-رفالار 

 .0-11، 11و  19 ناسی، دانش و پژوهش در روان

چااالش (. 0930. )خو ااابی، ک؛ فرخاای، ن.ع؛مظاااهر ، م.م؛ م.م،  مسااایی؛ جدیااد ، م

و  نروفيدبو مداخلت: تا چ  اندازا هریو از مداخلت آموزش مدیریت والدین،

 ريتاأث / نقص در توج  و  اخص اسالرس والادینی  بيش فعالی بهبود اخالل ریالالين بر 

، 1. مجل  علمی دانشگاا علوم پا ا ی و خادمات بهدا االی درماانی همادان،      دارند

13، 001-010. 

(. مقایساا  اثربخشاای مداخلاا  0931. )جدیااد ، م؛ احااد ،  ؛ خو ااابی، ک؛ فرخاای، ن.ع

ت ساالوک و  اااخص باايش فعااالی. مجلاا  علماای نروفياادبو و ریالااالين باار مشاا ل

 .09-03(، 01) 7، 01دانشگاا علوم پا  ی و خدمات بهدا الی درمانی همدان، 

-(. فراتحلياال اثربخشاای مااداخلت روان0931. )آآاااایی،  ؛آعابااد ،  ؛جمااالی پاالعاا ، س

فصالنام  ایرانای   اخاالل  نارساایی توجا / بايش فعاالی.        هاا نشاان   ناخالی بر مياان 

 .910-997، 7، 00ان اساللنایی،  ود 
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(. اثربخشای بااز    0919ساماواتيان،  . )  ؛مولاو ،   ؛  ادالی، س.ع  ؛آناور ،   ؛جناليان، س

رفالار  بر  دت علئن اخالل  بيش فعالی/ مبود -درمانی مبالنی بر روی رد  ناخالی

تحقيقات علوم رفالاار ،   .ADHDسال  مبالل ب   00تا  3توج  در دانش آموزان پسر 

 .013-001، 1، 0دورا 

 آماوزش  تر يبای  برناما   توجا  و  آماوزش  برناما   اثربخشای  مقایس  (.0911.)س جو ار،

  ود اان  در فعاالی  بايش  و توج  نارسایی  اهش علئن بر والدین آموزش/توج 

 .ار د  ار ناسی پایان نام  اصدهان.  هر  ADHDخطر  معرض پيش دبسالانی در

 .اصدهان دانشگاا

 رفالاار   مدیریت آموزش ريتأث(. 0919ن. ) الدین، خواج  ؛م ر ، و ال ح ين ؛آحاجبی،

 و روانزا ا ی  فصالنام   ADHD. با   مباالل   ود اان پايش دبساالانی    والادین  با  

 .790-770، 79ایران، بالينی روانشناسی

(. مقایس  اثربخشی رفالاردرماانی  اناخالی   0930. )احقر، ب؛ حسن آباد ، س؛ محمد ، م.ر

علئن همراا اخالل  نارساایی توجا  و بايش فعاالی. مجلا       و دارو درمانی بر  اهش 

 .03-91، 1، 0مطالعات ناتوانی، دورا 

؛ ملااو خو ااابی، ک؛  مسااایی، م. م؛ جدیااد ، م؛ ني خااواا،  . ر؛ بسااال  حسااينی، ش   

ریالالين، نروفيدبو، آموزش مادیریت والادین و    ريتأث(. مقایس  0931. )خسرو ، غ

نقص توجا  و  يديات رابطا      -خالل  بيش فعالیتعامل س  روش بر علئن  لی در ا

مجلا  علمای دانشاگاا علاوم پا ا ی و خادمات بهدا االی درماانی         فرزند .  -مادر

 .091-071(، 01) 1، 11همدان، 

مادیریت  آماوزش گروهای    ريتاأث (. بررسی 0910جاایر ، ع. ) ؛ادیر ، ف ؛خو ابی، ک

ل  نقاص توجا / بايش    هاا  اخاال  والدین مالناس  با فرهنگ ایرانی در  اهش نشاان  

 .103-119، 9، 1فعالی و مقایس  آن با دارودرمانی. خانوادا پژوهی، 

(. مبااانی نظاار  و عملاای پااژوهش در علااوم انسااانی و اجالماااعی. تهااران:   0917دالور، ع. )

 انالشارات ر د.
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اساالدادا از   ريتاأث (. بررسی 0913.)م صدرخانی، ؛آ، پيشيارا ؛ن امير ، ؛ف بهنيا، ؛ف دهقان،

حر الی بر اخاللالت رفالار   ود ان پن  تا هشت سال  مباالل با     -رینات ادرا یتم

 . 11-30، 9، 01علوم  ناخالی،   هاتازابيش فعا . -اخالل   مبود توج 

ها  اجرایی مبالنی بر رایان  اثر آموزش  نش (.0931.)منظيدی، ؛س ،طالع پسند ؛  رسالمان،

د اان مباالل با  اخاالل  نارساایی توجا /       ها  رفالاار   و بر عمل رد اجرایی و نشان 

 .39-010(، 09) 0، 0مجل  روان  ناسی بالينی، فاون  نشی. 

  انگاارا ها  تن آگاهی بار بهباود تان    آموزش مهارت ريتأث (.0919.)م رضابيگی داورانی،

و  90 ود ان دچار اخالل  نارسایی توج / بايش فعاالی. تعلاين و تربيات اسااللنایی،      

99 ،10-03. 

ها  آموز ای تمر اا   باز  ريتأث (.0910. )ط.  ،نشاط دوست؛ م ، لنالر ؛ آ.م  ،ادارضاز

مجلا    .ف ر بر  اهش  دت علین اخالل   مبود توج  / بايش فعاالی ناوع مر ا     

 .999-901؛ (79)پياپی  9)00  ؛روانشناسی

در  ریبا ساين و دارونماا   ريتاأث (. مقایسا   0913تهرانی دوست، م. )؛  هریور، ز؛ ریاحی، ف

درمان بالغين مبالل ب  اخالل  بيش فعالی و  ن توجهی در یو مطالعا  باالينی دوسار    

 .719-739، 0، 3 ور. مجل  علمی پا  ی، دورا 

 فااون  علئان  مياان بر درمانگر  دارو و والدین رفالار  آموزش تأثير (.0993).م زارعی،

 .اناصده دانشگاا  د.ار   ار ناسی نام  پایان ADHD. ود ان  نشی

(. اثربخشای آماوزش والادین بار مشا لت      0910. )ی   یادان دوسات، ر  ؛زرگر  نژاد، غ

 .13-71، 9،1. مطالعات روان  ناخالی، ADHDرفالار   ود ان 

(. اثربخشاای آمااوزش  0931. )؛ طهماساايان، کاليانی، ع؛ فالحاای آ اا سااادات جعداار ، ب 

رضای  ود اان   م  هاا نشاان  گروهی برنام  فرزندپرور  ملبت ب  مادران بر  ااهش  

، 9، 1مبالل ب  اخالل  بايش فعاالی/ مبود توجا . فرهناگ مشااورا و روان درماانی،       

091-019. 
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توانبخشی  اناخالی رایانا  یاار و دارو  روان محارک در بهباود       ريتأث (.0930ف.) سهرابی،

 ناسای  بايش فعاالی. روان   -ها  بالينی  ود ان دارا  اخالل  نارساایی توجا   نشان 

 .00-01، 1، 9معاصر، 

هااا  اخااالل  نارسااایی توجاا / باايش فعااالی بااا   (.  اادام یااو از نشااان 0931. )سااعادت، م

 ند؟ پژوهش در حيط   ود ان اسااللنائی:  ها  یوگا و باز  درمانی تغيير میمداخل 

 .70-00(، 0) 00فصلنام  ایرانی  ود ان اساللنائی، 

مشاورت گروهای باا ماادران     اثربخشای  (. 0911. )سليمی، ج؛ پورابراهين، ت؛ ادیا  راد، ن 

هاا  ایان    مبود توج  بر  اهش  ادت نشاان   -دارا   ودک با اخالل  بيش فعالی

هاا   و پاژوهش  هاا تاازا هاا  مشااورا )  پاژوهش  .اخالل  و  اهش اساالرس ماادران  

 .19-30؛ (91)1 ؛مشاورا(

جا   موسايقی تناد و آرام بار ميااان تو     ريتاأث (. 0913. )فبادینلو،  ؛، م.عبشارت ؛ب  الچی،

، 0انالخابی  ود ان مبالل ب  اخالل  نارسایی توج / بيش فعالی. روان  ناسی معاصر، 

0 ،70-91. 

 آموز ای بار   - اناخالی زودهنگاام روان  ماداخلت  اثربخشای  بررسی (.0931.) و الر ،م

ناما    پایاان  ن.اصادها   اهر  دبساالانی  پايش  در  ود اان  ADHDنشاانگان   ميااان 

 .اصدهان دانشگاا د.ار   ار ناسی

زودهنگاام   ماداخلت  اثربخشای  (.0931.)اهرمای، ر  ؛آعاباد ،   ؛ملو پور، م ؛ و الر ،م

 -مباالل با  اخاالل  نقاص توجا        ود اان  توج  مياان بر ها  توجهیمبالنی بر باز 

 .09-19(، 00) 9، 9 ناسی بالينی، روانبيش فعالی/ ت انشگر . مجل  

 ااالصااد  با   اارگير    تاأثير  بررسی (.0931. )بیبار  بناب،  ؛،  علياادا ؛م  يخی زادا،

 نارساایی  اخاالل   باا  ریاضای داناش آماوزان    و امال  ت اليف انجام بهبود در ا  پال

 .07-11، 011تعلين و تربيت اساللنایی، فعالی.  بيش /توج 

 ان  -(. اثار فلو ساالين بار اخاالل  بايش فعاالی      0911 اهریور، ز. )  ؛تو ليان، ر ؛آ يراز ، 

 .00-19، 0، 00ی.اندیش  و رفالار، توجهی: یو بررسی مقدمات
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 وتااا مادت    اثار  بررسای (. 0913.)آ عاباد ،  ؛، م.ب جبااف  ؛ش اميار ،  ؛ف صااحبان، 

 در بايش فعاالی   و توج  ها   مبودنشان   اهش بر اجرایی،  ار ردها  آموزش

-01، 0، 01علاوم  اناخالی،     هاتازااصدهان.   هر ابالدایی دورة پسر آموزاندانش

01. 

بررسای   (.0911.)ف فر ايدفر،  ؛، ن لينای  ؛م.م ازهار،  ؛م  اراحمد ، ؛س. م.ر،صدرعاملی

دارو  بوپروپيااون در درمااان اخااالل   مبااود توجاا  باايش فعااالی  ود ااان و  ريتااأث

-010، 37، 19مجل  دانش دا پا ا ی اصادهان،   سال   هر اصدهان.  0-09نوجوانان 

099. 

(. 0930. )؛ فرضی، محمدخانی، پحمدرضا  تجریشی، م؛ م؛ پورم اپورآباد ، ثعابد  

 باا   ود اان  در  اودک  -ماادر  رابطا   بر ملبت والدگر  گروهی برنام  اثربخشی

 .09-99(، 00) 9، 7مجل  روان  ناسی بالينی،  توج . نارسایی /بيش فعالی اخالل 

(. فراتحلياال جااامع  0930. )بهااروز، م ؛آآاااایی،  ؛فراماارز ، س ؛جمااالی، س ؛آعابااد ، 

در مورد اخالل  نقاص توجا  و بايش فعاالی. روان  ناسای معاصار،        مداخلت رای 

9(0 ،)97-09. 

 حر ات آموزش اثربخشی(. 0930.)ف گلشنی مناا، ؛، م و الر  ؛ف  اظمی، ؛آ عابد ،

 پايش  پسار  آماوزان  داناش  و  انيدار   دیادار   توجا   ميااان  بر ایروبيو ورزش

فصالنام   . 0911-0913هان اصاد   هر فعالی بيش  /توج  نارسایی اخالل  با دبسالانی

 .099-000، 9، 1 ناسی افراد اساللناییروان

آمااوزش  ريتااأث (.0930خساارو جاویااد، م. )  ؛ و ااا، م ؛موسااو ، س.و ؛عباادال ریمی، م

صحيح مدیریت رفالار بار ميااان افساردگی و اضاطراب ماادران  ود اان         هاواي 

، 0، 03ی و  خصايت،   مبود توج . روان  ناسای باالين   -مبالل ب  اخالل  بيش فعالی

00-70. 

اثربخشاای تحااو   (.0931.)سبهااااد  پااور، ؛،  زارع ؛عآاایوساادی،؛ س. زعلاای بخشاای، 

آموزان دچاار اخاالل   مباود توجا      راهبرد خود نظن دهی بر عمل رد نو الن دانش

 .99-79(، 01) 1، 0 ناسی  اربرد ، فعالی. فصلنام  روانبيش
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در  بصار   و  لمای  (. حافظا  0910ع. ) ماراد ،  ؛ج راد، علابناد  ؛م مطلاق،  عليرضاایی 

:ADHD  هاا تاازا  مجلا   .ریالالين با درمان بدون و درمان تحت  ود ان قایس م  

  .70-79، 7علوم  ناخالی، 

 باا  ا  هدالا    اش  درمان (.0910.)پحبرانی،  ؛، مح ين  و الر ؛  پنایی،  ؛ف عربگل،

تاوجهی. مجلا      ان  يش فعاالی با  اخالل  ب  مبالل نوجوانان و  ود ان در ربا سالين

 .70-70، 3، 00دانش دا پا  ی، دانشگاا علوم پا  ی تهران، 

 .ف عصااریان،  ؛ط حيادریان،  ؛س راجاا ،  ؛ف عربگال،  ؛ر آ االيانی،  داور  ؛  فاا ر، 

 ADHD. ود اان  درماان  در اسااليمدیت  و اثربخشای ریالاالين   مقایسا   (.0919)

 .139-919، 17 ایران، اعصاب و مغا علوم فصلنام 

مقایس  اثر ونلفا ساين   (.0919.)، ج مس ؛، سراجا ؛ ، فعربگل ؛م فيروز وهی مقدم،

بايش فعاالی در  ود اان. طبيا       -و ماليل فنيدیت در درمان اخاالل   مباود توجا    

 .03-99، 1، 01 رب، 

گار   تمرین تمر ا و تعقيا  چشامی بار ميااان توجا  و ت اانش       ريتأث(. 0911. )ااسمی، ن

نقص توج  همراا با بيش فعالی مراجع   نندا با  مرا اا مشااورا     با اخالل  ود ان 

 .79-01، 93دانش و پژوهش در روان  ناسی  اربرد .  .مرود ت  هر

(. تأثير آموزش خودآماوز   لمای بار    0911ميرزمانی، س. م. ) ؛تجریشی، م ؛اصابی، ص

-اونها  برانگيخالگای در  ود اان دارا  اخاالل  نارساایی توجا / فا       اهش نشان 

 .113 -111، 03 ناسان ایرانی، روان  ناسی تحولی:روان  نشی. فصلنام 

دهی  لمی بر بهبود تأثير خودآموزش (.0913م. ) پورمحمد رضا  تجریشی، ؛، صاصابی

 -آموزان مقطع ابالدایی مبالل ب  اخالل  نارسایی توجا  ها  بی توجهی در دانشنشان 

 .99-70(، 79)9، 00ام  توانبخشی، توجهی یال .فصلنفعالی، نوع بیبيش

(. اثربخشی نرم افاار پيشبرد  ناخالی بار  0930. )امر  گيو ،  .؛ نریمانی، م.؛ محمود ، ا

 ار ردها  اجرایی، بازدار  پاسخ و حافظ   ار   ود ان دچاار نارساا خاوانی و    

 .31-000، 1، 0یادگير ،   هایناتواننقص توج / بيش فعالی. مجل  



 1314 بهار، 11، شماره ششم/ فصلنامه اندازه گیری تربیتی، دوره  14

 

(. مقایس  اثربخشی ماليل فنيدیت ایرانای باا خاارجی در    0919. )؛ اسماعيلی، ا اراحمد ، م

 .9-0، 73 ود ان مبالل ب  اخالل  نقص توج  و بيش فعالی. نشری  ارمغان دانش، 

موسايقی درماانی بار توجا  انالخاابی       ريتاأث (. 0931هادیاان فار،  . )   ؛زارع،   ؛آ ریمی،  .

يش فعااالی. فصاالنام  ایراناای  ود ااان  باا - ود ااان دارا  اخااالل  نارسااایی توجاا  

 .99-77، 0، 00اساللنایی، 

  هاا نشاان    ااهش  در ی لسا   وتااا  یحر الا  ناات یتمر یبخشا  اثر(. 0930)  ا اوند، ن.

 .آموزاندانش  رفالار

. پایاان ناما   ار ناسای ار اد روان  ناسای، دانشا دا       یفعال شيب /توج  یینارسا اخالل  با

 سلمی واحد ساوا.علوم انسانی، دانشگاا آزاد ا

آموزش رفالار  والدین و دارو  ريتأث (.0911.)م.ب زارعی، ؛نشاط دوست،  . م.؛  لنالر ،

درمانگر  بر مياان علئن فاون  نشای  ود اان مباالل با  اخاالل  نارساایی توجا /        

 .001-090، 1، 0فاون  نشی. مجل  روانشناسی، 

 در ااهش  خاانوادا  آماوزش  ريأثتا (. 0930. )؛ وزیار ، ش  نگرلو، م؛ لطدی  ا اانی، ف 

(. ADHDفعاالی)  بايش  و اخالل   مبود توجا   ب  مبالل رفالار   ود ان مش لت

 .100-111، 9، 11مجل  علوم پا  ی دانشگاا آزاد اسلمی، 

ها  بادنی  فعاليت ريتأث(. 0930.)؛ مل ی، فآ؛ عرب عامر ، حمایت طل ، ر؛  وثر ، س

 ود ان مبالل ب  اخالل  نارسایی توجا /  ها  حر الی ظریف منالخ  بر ر د مهارت

 .33-000، 00(. نشری  رفالار حر الی، ADHDبيش فعالی )

یاو   ريتاأث (. بررسای  0930. )آ؛ عرب عاامر ،   وثر ، س؛  يهانی، ف؛ حمایت طل ، ر

ها  حر الی  ود ان مبالل ب  اخالل  ها  منالخ  بدنی بر ر د مهارتبرنام  فعاليت

-و  ود اان اوتيسان. نشاری  ر اد و یاادگير  حر الای       نارسایی توج / بيش فعالی

 . 70-01، 01ورز ی، 

(. مقایسااا  اثربخشااای  ااااربرد 0917. )؛  ریمااای،  ؛ دالور، عآ؛ سااايف، ع. گرجااای،  

  هاا نشاان  اصل  رفالاار والادین و معلماان و تر يا  هاردو در  ااهش         هاروش
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ناش و پاژوهش در   اخالل  بيش فعالی و نقص توج  دانش آماوزان دورا ابالادایی. دا  

 .0-11، 19 ناسی، روان

  گر(. تااأثير باااز  درمااان0931) . راساا يان، آ گنجاای، ک؛ ذبيحاای، ر؛ خاادابخش، ر؛ 

توجا / فااون   ها  رفالار   ود ان با اخالل  نارسایی ودک محور بر  اهش نشان 

 .00-10(،01) 7 ،9 ناسی بالينی، جنبشی. مجل  روان

گير ناسای  فراتحليل مطالعاات هما    .(0931) .آ، یعقوبی ؛، رذبيحی ؛ علياادا، ؛کگنجی،

 ناسای  روان فصالنام  آماوزان دبساالانی. .  فعالی در داناش توج / بيشاخالل  نارسایی

 .113 -111، 03 ناسی افراد اساللنائی ، روان تحولی:

 (.0930.)آ سالطانی فاار،  ؛، رصامد   ؛م پساندیدا،  ؛ن مخبار،  ؛ع سالطانی فار،   ؛فمحارر ، 

ماليل فنيادیت و بوپروپياون در درماان  ود اان مباالل با  اخاالل  بايش          ريثتأمقایس  

 .111-199، 9، 03فعالی،  ن توجهی. مجل  دانشگاا علوم پا  ی سباوار، 

آموزش برنام  سازندا  ريتأث(. 0911.)تهرانی دوست، م محرر ،ف.؛  هریور، ز.؛ مخبر، ن.؛

علمای   ن توجهی. مجل   فعالی بيش ب  مادران بر مش لت رفالار   ود ان مبالل ب 

 .90-71، (70) 0، 00، پژوهشی اصو  بهدا ت روانی

 مجل  ADHD.بارگساالن در درمان فندیت ماليل با ژلين سل مقایس  . (1113).م محمد ،

 .010-091، 7روانزا  ی،  ایرانی

مقایساا  اثربخشاای خااود  (.0911) ا. رامالاای، ؛بيراماای،م ؛وفاارزاد، ؛تها اامی، ؛ع مااراد ،

يماای رفالااار تااوجهی، خااودتنظيمی رفالااار انگيا اای و خااود تعليماای  لماای باار  تنظ

اخالل  بيش فعاالی هماراا باا نقاص توجا . فصالنام  روانشناسای دانشاگاا           هانشان 

 .039-107، 09، 7تبریا، 

مقایساا   (.0919 اووساايان، ج. )؛بيرامی،م ؛ رامالاای،ا ؛فاارزاد،و ؛ها اامی،ت ؛مااراد ، ع

ی رفالار توجهی، خاودتنظيمی رفالاار انگيا ای و خاود     اثربخشی آموزش خود تنظيم

تعليمی  لمی بار عمل ارد ریاضای و خود ارآماد  تحصايلی  ود اان مباالل با          

اخالل  نقص توج  همراا با بيش فعالی. فصالنام  پاژوهش در سالمت روانشاناخالی،     

1 ،0 ،00-0. 



 1314 بهار، 11، شماره ششم/ فصلنامه اندازه گیری تربیتی، دوره  18

 

 فراوانای  بررسای  (.0931. )فنوفرساالی،   ؛، ف ؛ محارر  ع ، فار  سالطانی  ؛، ع مشاهد  

با    مباالل  در  ود ان فنيدیت ماليل درمان ب  پاسخ بر آن تأثير و همبود  هااخالل 

ADHD      ،پژوهندا، مجل  پژوهشی دانشگاا علاوم پا ا ی دانشاگاا  اهيد بهشاالی .

00 ،7(11 ،)001-001. 

 و  ود ااان در درمااان ریالااالين و ربا سااالين اثاار مقایساا   .(0917) .ش معلماای،

 .تهران دانشگاا  .ا  حرف  د الر  رسال  ADHD.نوجوانان

روانای دال ااتو در درماان     -(. بررسی  اارایی روش عصابی  0910. )؛ بهرامی، ا، فیمممن

 .99-91، 7، 9 ود ان بيش فعا . اندیش  و رفالار، 

  هاا مهاارت  آماوزش  ريتاأث (. 0910 . ) آزاد، و .   ریدی، ،.  احد ، ،.ب ميرزایيان،

 بر مادران ب   ودک  نالر 

 در پاژوهش  و داناش  مجل   .مادران افسردگی و ADHD اخالل   ود ان علین ش اه

  .10-011، 13 ناسی، روان

 ود اان   دارا  ماادران  رفالار  با  - ناخالی  هاروش آموزش  .(0910.)س زادا، ناصر 

ADHD ناما    پایاان   . اودک -والاد  بهباود تعامال   اخاالل  و  بر اهش آن تأثير و

 .یطباطبائ علم  دانشگاا  .ار د  ار ناسی

باااز   ااامزيوتر  و آمااوزش تایاام  ريتااأث(. 0917. )؛ آثااار  ، شنجداای، م؛ محمااد ، م.ر

توجهی و ت انشگر   ود ان مبالل ب  اخاالل  نقاص توجا / بايش      امزيوتر  بر بی

 .79-07، ص 9،  مارا 9فعالی. فصلنام  دانشگاا علوم پا  ی  هر رد. دورا 

 دو تاأثير  (.0919.)شآثار ، ؛م.؛ علابند راد، ج.نی دوست،تهرا ؛م.ر. محمد ، ؛م. نجدی،

 بيش فعالی اخالل  ب  دبسالانی مبالل  ود ان امل  نمرات بر رایان  ا  مداخل  نوع

 .00-01، 1و  0، 0علوم  ناخالی،   هاتازا ن توجهی.  –

 اثار تاوان بخشای    (.0930.)عماراد ،  ؛، پآزاد فال   ؛کرساو  زادا طباطباایی،   ؛منظيدی،

 ااناخالی باا   مااو رایاناا  و دارو درمااانگر  در بااازدار  پاسااخ و زمااان وا اانش  

 .19-31(، 09) 0، 7 ود ان نارسا توج / فاون  نش. مجل  روان  ناسی بالينی، 
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 بر تر يبی و محور  ودک خانوادا محور، مداخلت اثربخشی مقایس  (.0931.)س هاد ،

 دانشگاا اصدهان. .ار د ناسی ار  نام  پایان. ADHDاخالل    هانشان   اهش

 اثربخشای  مقایس  (.0993) مهرابی زادا هنرمند، م.؛   ر ن،  ؛ نجاریان، ب ؛  هادیاندر،

پسرپای    ود ان بيش فعالی -اخالل  نقص توج  اهش  روان درمانی در روش س 

 0) 9، 9اهاواز،   روانشناسی دانشاگاا  و تربيالی علوم مجل  . يراز  هر چهارم و سوم

 .13-07، (1و 

روان  ناسی و آماوزش   (.0911) هاردمن، مای ل ام؛درو، ليدورد جی؛ و اگن،وینسالون ام.

جامعاا  و مدرساا  و خااانوادا. )ترجماا : حميااد علياادا، ااامران    ود ااان اساااللنایی،

گنجی، مجيد یوسدی لوی ، فریبا یادگار (. تهران: نشر دانژا.) تاریخ انالشار با  زباان   

 (. 1110اصلی،

 راهبردهاا   بخشای آماوزش   اثار  ا  مقایسا   بررسای  (.0910)  .ت آبااد،  صرتن ها می

 بار   لمای  خاودتعليمی  انگيا ای،  تاوجهی، رفالارهاا    رفالارهاا   خاودتنظيمی 

 ناما   پایاان   .ساوم تبریاا   پای  پسر آموزاندانش فعالی بيش و توج  نقص  هانشان 

 .تهران دانشگاا ار د،  ار ناسی

 تااثيرآموزش  (.0910)  اویاانی،  .  ؛فارزاد، و  ؛، عت؛ ماراد   آبااد،  نصارت  ها امی 

 بر اهش  لمی خودآموز  انگيا ی و توجهی، رفالارها  رفالارها  خودگردانی

پژوهش در حيطا   ود اان اسااللنایی،     ها  اخالل  نارسایی توج / بيش فعالی.نشان 

9 ،1 ،007-013. 

 ADHD ود اان    دارا گروهای والادین   آماوزش  تأثير بررسی (.0910) .پ ور، هوش 

 . اد ار  ار ناسای  نام  پایان . ود ان رفالار  اخاللالت مياان بر سال  دا تا چهار

 .تهران بهایسالی علوم دانشگاا

 .(. راهنما  عملی فراتحليل در پژوهش علمی. تهران : سمت0919ع.). هومن،  

ساایی  نار اخاالل  ی  ناسا   ريگ هم فراتحليل مطالعات (. 0930. )گنجی، ک ؛هومن،  .ع

 971، 91، 1 ناسی تحولی )روان  ناسان ایرانای(، توج / فاون  نشی. فصلنام  روان

– 913  . 
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(. مقایس  اثربخشای  0919ني نام، ز. ) ؛؛ دولالشاهی، ب؛ جاایر ،ع؛ خو ابی، کیعقوبی،  

نوروفيدبو، ریالالين و درمان تر يبی در  ااهش علئان  ود اان مباالل با  اخاالل        

 .90-17، 90دو ماهنام  دانشور رفالار، سا  پانادهن،  .ج بيش فعالی/ مبود تو

(. بررسی اثربخشی 0910ني نام، ز. ) ؛؛ دولالشاهی، بیعقوبی،  ؛ جاایر ،ع؛ خو ابی، ک

نوروفياادبو، باار عمل اارد هو اای  ود ااان مبااالل باا  اخااالل  باايش فعااالی/نقص    

 .70-01، 13، 1توانبخشی، .توج 
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