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Abstract
Background and Aim: Demographic studies have shown that Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD) is more prevalent in children with convergence insufficiency than in normal children. The
purpose of the present study was to compare ADHD symptoms in Iranian children with convergence
insufficiency and normal children.
Materials and Methods: In the current descriptive-comparative study, 47 children diagnosed with
convergence insufficiency were compared with 61 normal children in Borujen city. Complete ocular
exams were performed by an Optometrist. Children with a history of ocular trauma or surgery and
developmental and psychiatric disorders were excluded. After obtaining the informed consent, the Persian
translation of Child Symptom Inventory (CSI-4): Parent Checklist was used to evaluate ADHD symptoms
in these children. Data was analyzed using SPSS 19 software.
Results: Data was analyzed for 61 normal children and 47 cases with convergence insufficiency. The
mean age of children with convergence insufficiency and normal ones were 10.7 (SD=1.6) and 10.7
(SD=1.8), respectively. No statistically significant difference was found between the two groups on
inattention, hyperactivity-impulsivity, and oppositional behavior scales (p>0.05).
Conclusion: No significant difference was observed in ADHD symptoms between children with
convergence insufficiency and normal children.
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چکيده
مقدمه و اهداف
مطالعات جمعیت شناختی نشان داده که فراوانی اختالالت کمبود توجه و بیشفعالی در کودکان دارای ناکارآمدی تقاربی در مقایسه با جمعیت عادی کودکان بیشتر است.
هدف مطالعهی حاضر بررسی مقایسهای عالئم اختالل کمبود توجه و بیشفعالی در کودکان ایرانی دارای ناکارآمدی تقاربی با کودکان سالم میباشد.
مواد و روشها
در مطالعه مشاهدهای–مقایسهای حاضر ،تعداد  47کودک مبتال به ناکارآمدی تقاربی چشم از دو مدرسه در شهر بروجن با  61کودک سالم ،مورد مقایسه قرار گرفتند .معاینه
بینایی کودکان ،توسط اپتومتریست انجام شد و کودکان با سابقه قبلی ضربه و جراحی چشمی ،نارسایی تکاملی و بیماریهای روانی از مطالعه خارج شدند.
پس از تکمیل فرم رضایت شخصی پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه عالئم مرضی کودکان ( )CSI4مقیاس مربوط به عالئم اختالل کمبود توجه و بیشفعالی و
نافرمانی توسط والدین تکمیل شد و دادهها بررسی و توسط نرم افزار  19 SPSSمورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها
اطالعات حاصل از  47کودک دارای ناکارآمدی تقاربی و  61کودک نرمال مورد بررسی قرار گرفت .متوسط سنی کودکان مبتال به ناکارآمدی تقاربی چشم  10/7±1/6و
کودکان سالم  10/7±1/8بهدست آمد .اختالف معنادار آماری بین دو گروه در مقیاس بیتوجهی ،مقیاس پرتحرکی و رفتار تکانهای بهدست نیامد(.)p>0/05
نتيجهگيری
در مطالعهی حاضر مشخص گردید که عالئم بیتوجهی ،پرتحرکی و رفتارهای تکانهای در کودکان ایرانی مبتال به ناکارآمدی تقاربی نسبت به کودکان نرمال تفاوتی نداشت.
واژههای کليدی
کودکان؛ ناکارآمدی تقاربی؛ کمبود توجه؛ بیشفعالی
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مقدمه و اهداف
کودکان قرن  21در یک جامعه پیچیده و رو به رشد زندگی میکنند و در مسیر اطالعات انبوهی قرار دارند که توجه آنها را درگیر میسازد .در
یک نگاه سطحی ،به نظر میرسد اختالالت رفتاری ارتباط کمی با اختالالت بینایی دارد ،اما حقیقت این است که بینایی در مغز رخ میدهد و نه
در چشمها و بینایی بهطور گستردهای با مسیرهای حسی در مغز آمیخته است .پس باید بهطور دقیق به نقش سیستم بینایی در اختالالتی مثل
 ،ODD2 ،ADHD1اختالل دوقطبی و افسردگی ،توجه شود]1[.
عملکرد درست بینایی وابسته به وجود توجه سالم در فرد بوده که بر فعالیتهای مربوط به دید نزدیک مثل خواندن اثرگذار است .توجه بینایی
نقش جدایی ناپذیری در اختالل کمبود توجه و بیشفعالی و دید نزدیک دارد ]2[.کودکانی که دارای مهارتهای بینایی ناکارآمد هستند نسبت به
همساالنی که مهارتهای بینایی مناسب دارند ،در توجه و دقت بینایی و نگهداری آن ضعیفتر عمل میکنند ]3[.ممکن است مشکالت بینایی و
اختالل کمبود توجه و پرتحرکی با یکدیگر به اشتباه تشخیص داده شوند ،بهخصوص زمانی که اختالل در عملکردهای اجرایی وجود داشته
باشد ]4[.این دو اختالل میتواند بهطور همزمان در فرد وجود داشته باشد 5[.و ]1
 3CIیک اختالل دید دو چشمی شایع است و در مطالعاتی که از تعریف استاندارد  CIاستفاده شده ،دارای شیوع  %4/2-6در جمعیت کودکان
آمریکایی است[ .]6-8ویژگیهای آن اگزوفوریای نزدیک بیشتر از دور ،مقدار  NPC4زیاد و کاهش تقارب فیوژنی ( 5)PFVدر فاصله نزدیک
است ]9[.بیشتر عالئم آن بعد از مطالعه یا با کار نزدیک ایجاد میشوند و بیشتر آنها دوبینی ،تاری دید ،درد چشم ،خواب آلودگی ،کاهش تمرکز و
سرعت کم مطالعه است 11[.و  ]10مواردی که بهوسیله والدین گزارش شده شامل مشکل در اتمام تکالیف مدرسه ،اجتناب از کارهای نزدیک و کم-
توجهی موقع مطالعه است .بعضی از این عالئم در اختالالت رفتاری نیز مشاهده میشود ]12[.یکی از این اختالالت شایع ADHD ،است.
ویژگیهای این اختالل ،کمتوجهی ،بیشفعالی و برانگیختگی است که باعث عملکرد ضعیف تحصیلی و اجتماعی میشود]13-15[.
بعضی از مطالعات اخیر رابطهای بین  ADHDو  CIگزارش کردهاند [ 16-19و ]12و برخی رابطهای مشاهده نکردند ]20[.در واقع چون مشکالت
بینایی و شنوایی باعث عملکرد ضعیف کودک و کاهش تمرکز وی میشود ،تشخیص قطعی  ADHDبر اساس معاینه کامل و بررسی موارد
تاثیرگذار است ]17[.تاکنون هیچ مطالعهای بهصورت مورد-شاهد به بررسی ارتباط  ADHDو  CIدر تمام موارد ( CIبا شکایت و بدون
شکایت) نپرداخته است .هدف مطالعهی حاضر تعیین وجود ارتباط رفتارهای مربوط به  ADHDدر کودکان دارای  CIو مقایسه آن با کودکان
سالم است.
مواد و روشها
روش مطالعهی حاضر ،روش مشاهدهای-مقایسهای میباشد .اجرای مطالعهی حاضر مقطعی و بهصورت مقایسه دو گروه معادل که تنها تفاوت
آنها داشتن و نداشتن  CIمیباشد .در مطالعهی حاضر کودکان و نوجوانان  6-13سال از دو مدرسه در شهرستان بروجن شرکت نمودند .هر دو
گروه مورد و شاهد از این دو مدرسه انتخاب شدند و قبل از انجام معاینات ،از والدین رضایتنامه آگاهانه گرفته شد .افراد با سابقه قبلی ضربه و
جراحی چشمی ،نارسایی تکاملی و بیماریهای روانی در مطالعه شرکت داده نشدند .معیارهای ورود مطالعهی حاضر به شرح زیر است :حدت
بینایی تصحیح شده  20/25یا بهتر در هر چشم ،عدم وجود استرابیسم ثابت ،عدم بیماری قابل توجه چشمی و بیماری سیستمیک موثر بر چشم،
عدم ویژن تراپی قبلی و افراد دارای عیوب انکساری بیشتر از  1/25دیوپتر هایپروپی 1 ،دیوپتر آنیزومتروپی 1 ،دیوپتر آستیگمات و  0/5دیوپتر
مایوپی باید حداقل یک ماه قبل معاینات از عینک استفاده کرده باشند.
مطالعهی حاضر توسط کمیته اخالق دپارتمان اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصویب شد و همه معاینات در دو گروه توسط یک
نفر انجام گرفت و نتایج حاصل از تستهای زیر جمعآوری شد :حدت بینایی تک چشمی با اصالح و بدون اصالح در دور و نزدیک (با استفاده ار

1

Attention Deficit Hyperactivity Disorder
oppositional defiance disorder
Convergence insufficiency
4
Near Point of Convergence
5
Positive fusional convergence
2
3
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چارت اسنلن در  6متر و  40سانتیمتر) ،رفرکشن بدون داروی سیکلوپلژیک ،کاور تست 6در دور و نزدیک PFV ،NPC ،و  NFV7در نزدیک
(تاری break ،و ریکاوری) و سالمت چشمی .به عالوه به دلیل ارتباط نزدیک تقارب و تطابق و تاثیر این دو بر یکدیگر و تشخیص افتراقی CI
از اختالالت تطابقی ،تستهای تطابقی مانند دامنه تطابقی با روش  ،Donder's push-upسهولت تطابقی تک چشمی و پاسخ تطابقی با
رتینوسکوپی  8MEMاندازهگیری شدند ]21-23[.معیار تعیین  ،CIاگزوفوریای نزدیک به میزان  Δ6بیشتر از دور NPC ،بیشتر از  6سانتیمتر و
کاهش دامنه تقارب فیوژنی (بر اساس معیار  sheardیا حداقل ورجنس فیوژنی مثبت در نزدیک  15Δتاری یا  breakباشد) در نظر گرفته
شد 25[.و ]24
همزمان با معاینه کودکان ،والدین در اتاق دیگری پرسشنامه مربوط به اختالالت رفتاری  CSI-4را تکمیل نمودند .این پرسشنامه برای هر
دو گروه تکمیل شد و بر اساس نتایج حاصل از آن ،کودکان به دو گروه دارای عالئم  ADHDو بدون عالئم تقسیم شدند.
این پرسشنامه از ابزارهای غربالگری رایج برای اختاللهای روانپزشکی است که بر اساس مالکهای راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای
روانی ساخته شده است و دارای دو فرم والد و معلم است .در پژوهش حاضر از چک لیست والدین قسمت مربوط به اختالل کمبود توجه و بیش-
فعالی استفاده شده است .این پرسشنامه شامل  26سوال است که سئواالت  1-9مربوط به بیتوجهی و سئواالت  18-10مربوط به بیشفعالی و
رفتارهای تکانهای و سئواالت  26-19مربوط به اختالل نافرمانی میباشد و در آن از والدین خواسته شده تا بر اساس رفتارهای مشاهده شده در
کودک ،یکی از پاسخهای "هرگز"" ،گاهی"" ،اغلب اوقات" و "بیشتر اوقات" را انتخاب کنند.
الزم به ذکر است که این پرسشنامه در ایران هنجاریابی شده و روایی و پایایی مطلوبی دارد .و آلفای کرونباخ  0.88جهت شاخص بیتوجهی و
 0.67جهت مقیاس بیشفعالی و  0.73برای مقیاس رفتار تکانهای گزارش شده است]26[.
همه محاسبات با استفاده از نرمافزار  SPSS-19انجام گرفت .مقدار  pکمتر از  0/05از لحاظ آماری بهصورت معنادار در نظر گرفته شد و برای
تعیین ارتباط  CIو  ADHDاز آزمون کای دو و از آزمون  tمستقل برای مقایسه دو گروه استفاده شد.
یافتهها
در مجموع  108کودک ( 47نفر در گروه  CIو  61نفر در گروه کنترل) در مطالعه حاضر شرکت داشتند .میانگین سنی در گروه 10/7±1/6 ،CI
و در گروه کنترل  10/7±1/8بود 51 .درصد افراد در گروه دارای  CIدختر و  49درصد افراد در گروه کودکان سالم نیز دختر بودند .نتایج مقایسه
ویژگی های جمعیت شناختی دو گروه مورد و شاهد نشان داد میانگین سن کودکان گروه مورد و شاهد با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند.
همچنین در هر دو گروه نسبت دختران به پسران تفاوت معناداری نداشت (جدول .)1
جدول  :1بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی کودکان دارای  CIو سالم
ویژگی جمعیت

کودکان دارای ( CIمورد)

شناسی

( =47تعداد افراد نمونه)

سن
جنسیت

کودکان سالم (شاهد)
( =61تعداد افراد

درجه

مقدار آماره

آزادی

نمونه)

سطح معناداری

10/79±1/61

10/79±1/81

مقدار
t

-0/54

106

0/59

دختر

(24 )51%

(30 )49%

پسر

(23)49%

(31 )51%

مقدار کای اسکوئر
X2

0/038

1

0/85

Sig*< 0/05

6

Cover test
Negative fusional vergence
8
Monocular Estimated Method
7
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مقدار مقایسه میانگین نمرات دو گروه دارای  CIو سالم در عالئم  ADHDنشان داد ،که این دو گروه در عالئم  ADHDو عالئم اختالل
نافرمانی با یکدیگر تفاوت معناداری ( )p<0/05ندارند .نتایج آزمون  tمستقل نشان میدهد که نمرهی بیتوجهی کودکان دارای  CIبا میانگین
(±انحراف معیار) ( )1/30±1/88کودکان سالم ( )0/97±1/55تفاوت معنادار آماری ندارد (=0/32سطح معناداری) ،همچنین نمرهی پرتحرکی-
کنترلتکانه کودکان دارای  CIبا میانگین (±انحراف معیار) ( )1/49±1/76کودکان سالم ( )1/67±2/09تفاوت معنادار آماری ندارد
(=0/59سطح معناداری) ،و در پایان نمرهی اختالل نافرمانی کودکان دارای  CIبا میانگین (±انحراف معیار) ( )1/71±1/97نسبت به کودکان
سالم ( )1/55±2/26تفاوت معنادار آماری ندارد (=0/73سطح معناداری).
مقایسه میانگین نمرات دو گروه دارای  CIو سالم در عالئم  ADHDنشان داد ،که این دو گروه در عالئم  ADHDو عالئم اختالل
نافرمانی با یکدیگر تفاوت معناداری ( )p<0/05ندارند (جدول.)2
جدول  :2نتایج آزمون ( tمقایسه میانگین) عالئم ( ADHDبیتوجهی ،پرتحرکی) و اختالل نافرمانی مقابلهای کودکان دارای  CIو سالم
متغیر

میانگین
سالم

انحراف معیار

بیتوجهی

CI
1/30

0/97

پرتحرکی-کنترل تکانه

1/49

1/67

1/76

اختالل نافرمانی

1/71

1/55

1/97

خطای استاندارد

سالم

CI
1/88

1/55
2/09

0/26

2/26

0/29

سالم

سطح

F

Sig

T

3/25

0/08

-1/003

0/10

0/54

0/59

0/54

-0/35

0/73

CI
0/27

0/20
0/27

2/76

0/29

0/37

معناداری
0/32

همچنین نتایج مقایسه فراوانی افراد دارای عالئم  ADHDکه نمرات بیشتر از نقطه برش دریافت کردند نشان داد که تنها  4%از کودکان CI
و  3%از کودکان سالم دارای بیتوجهی میباشند ،که این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نیست (=0/45سطح معناداری) .همچنین  4%از کودکان
 CIو  6%از کودکان سالم دارای پرتحرکی-کنترل تکانه میباشند ،که این تفاوت نیز از لحاظ آماری معنادار نیست (=0/61سطح معناداری) و در
نهایت  19%از کودکان  CIو  16%از کودکان سالم دارای اختالل نافرمانی میباشند ،که این تفاوت نیز از لحاظ آماری معنادار نیست
(=0/71سطح معناداری) (جدول .)3
جدول  :3نتایج آزمون کای دو برای مقایسه فراوانی افراد دارای عالئم  ADHDو اختالل نافرمانی مقابلهای در کودکان دارای  CIو سالم
متغیر

بیتوجهی
پرتحرکی-کنترل تکانه
اختالل نافرمانی

CI
44
()96%
45
()96%
38
()81%

(F)S>6

(F)S<6

فاقد عالئم

دارای عالئم

سالم
59
()97%
57
()93%
51
()84%

CI
3
()4%
2
()4%
9
()19%
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آزادی

معناداری

0/58

1

0/45

0/27

1

0/61

0/14

1

0/71

آماره کای دو

سالم
2
()3%
4
()6%
10
()16%

نتایج درصد فراوانی نسبی افراد دارای عالئم  ADHDو نافرمانی در نمودار  1قابل مشاهده میباشد.
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نمودار  :1مقایسه درصد فراوانی نسبی کودکان دارای  CIو سالم بر حسب عالئم  ADHDو اختالل نافرمانی ( 47نفر  CIو  61نفر نرمال)

بحث و نتيجهگيری
فرضیهی مطالعهی حاضر مبنی بر ارتباط  ADHDو  CIتوسط اطالعات این تحقیق تایید نشد :میزان عالئم  ADHDتفاوت قابل توجهی
در گروه  CIو دید دوچشمی نرمال نداشت .این دادهها ،نتایج مطالعات قبلی را تایید نکرد Granet .و همکارانش[ ]17نتیجه گرفتند که فراوانی
عالئم  ADHDدر افراد دارای  ،CIسه برابر شیوع  ADHDدر جمعیت عمومی است ،اما اشکال کار وی ،بررسی گذشته نگر دادههای
پروندهها بوده است که فقط والدین وجود یا عدم اختالل را عنوان کردهاند R. Borsting .و همکارانش[ ]16بیان کردند که شاخص ،ADHD
مشکالت شناختی/بیتوجهی و بیشفعالی در کودکان دارای مشکالت تطابقی یا  CIسیمپتوماتیک ،نسبت به مقادیر نرمال بهطور قابل توجهی
بیشتر است ( .)p≥0/001یک خطای کار وی تعداد کم نمونهها بوده است .نتایج تحقیق حاضر مشابه نتایج مطالعهی  Mezerاست و این
یافتهها منحصر به نمونه تحقیق حاضر نبوده است Mezer .و همکارش[ ]27عملکرد بینایی و ویژگیهای چشمی را در کودکان دارای
 ADHDبررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که فراوانی ناکارآمدی تقاربی در کودکان  ADHDو نرمال تفاوت قابل توجهی ندارد.
 Fabianو همکارانش[ ]20با بررسی دو گروه با  ADHDو بدون  ،ADHDبه این نتیجه رسیدند که حدت بینایی ،عیوب انکساری و عملکرد
دید دو چشمی در افراد  ADHDو نرمال تفاوتی ندارد ،اما مطالعهی حاضر محدودیتهایی داشته است .فرض شده که کودکان گروه کنترل
فاقد  ADHDهستند و فقط بر اساس تاریخچه گزارش شده توسط والدین ،وارد گروه کنترل شدند و اینکه چون کودکان سالم در یک مرکز و
کودکان  ADHDدر بیمارستان معاینه شدند ،معاینه کننده از حضور کودک در هر گروه آگاهی داشته است.
در مطالعهای دیگر ]12[Borsting ،بیان کرد که رفتارهای  ADHDدر افراد دارای  CIبیشتر است و باید در کودکان دارای ،ADHD
ارزیابی کامل چشمی انجام شود .از محدودیتهای کار وی عدم بررسی  ADHDدر گروه کنترل ،دستهبندی کودکان  CIبه دو زیرگروه با
 ADHDو بدون  ADHDبر اساس تاریخچه گزارش شده از سوی والدین و تنها بررسی موارد  CIدارای عالمت بوده است.
یکی از دالیل متفاوت بودن نتایج مطالعهی حاضر با مطالعات قبلی میتواند به دلیل پرسشنامههای متفاوت باشد که در مطالعات قبلی
 CBCLو  connerبوده و در مطالعهی حاضر از  CSI-4استفاده شده است .برخالف مطالعات قبلی که برای تشخیص  ADHDاز
تاریخچه کودک سوال شده ،در تحقیق حاضر از پرسشنامه برای تشخیص  ADHDاستفاده شده است .یکی دیگر از علتهای متفاوت بودن
نتیجه ،عدم بررسی  CIبدون سیمپتوم در مطالعات قبلی بوده است و چون احتمال هم پوشانی عالئم  CIسیمپتوماتیک و  ADHDبیشتر
است ،به نفع ارتباط  CIو  ADHDنتیجه گیری شده است ،اما در مطالعهی حاضر همه موارد  CIبررسی شده و فقط محدود به موارد دارای
سیمپتوم نیست .یکی دیگر از علل متفاوت بودن نتایج می تواند مربوط به شرایط فرهنگی و اقلیمی باشد که بر نتایج حاصله بیتاثیر نیست .به-
عالوه برخالف مطالعات دیگر که در کلینیکهای بینایی انجام شدهاند ،این تحقیق در مدرسه انجام شده است ،بنابراین سوگیری کمتری به نفع
ارتباط مشکالت بینایی و  ADHDدارد.
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. بررسی شده است که رابطه معناداری بین این دو مورد یافت نشدCI  در افراد دارایADHD در مطالعهی حاضر فراوانی عالئم
 به. بوده است%6  هستند که در گروه کنترل میزان آنCI  دارایADHD  افراد%24 ] به این نتیجه رسیدند که18[ و همکارانشGronuld
. انجام شودADHD  امکان بررسی این سوال وجود نداشت که باید در یک نمونه، در مطالعهی حاضرADHD دلیل تعداد کم افراد
در مطالعهی حاضر به چند محدودیت میتوان اشاره نمود؛ محدودیت اول مربوط به نحوه پر کردن فرم توسط والدین است و چون مطالعهی
. ممکن است والدین واقعیت رفتاری کودکان را به خوبی منعکس نکرده باشند،حاضر در مدرسه انجام شده
 چون معلمان سوگیری کمتری نسبت. استADHD  عدم بررسی پاسخ معلمان در مورد رفتارهای مربوط به،محدودیت دوم مطالعهی حاضر
 انجام، محدودیت سوم دیگر مطالعهی حاضر. بررسی این مورد نیز در مطالعات آینده پیشنهاد میشود،به والدین در مورد مشکالت کودکان دارند
 لذا به منظور بهدست آوردن نتایج قابل،آن فقط در یک شهر است که ممکن است شرایط محیطی و فرهنگی بر نتایج آن تاثیر گذاشته باشد
.تعمیمتر انجام مطالعهی حاضر در چند شهر پیشنهاد میگردد
تشکر و قدرداني
 بدین وسیله.مقالهی پیشرو برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد بیناییسنجی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشد
 همچنین از شرکتکنندگان در. کمال تشکر را داریم،از مسئولین محترم دانشکده و تمام افرادی که در انجام پروژهی حاضر ما را یاری دادند
. خانوادهها و آموزگاران مدارس مسلم و داورپناه نقنه سپاسگذاریم،پژوهش
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