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 مقدمه

زندگی, بسيياري از افيراد در    هاي شيوهايجاد تغييرات عميق فرهنگی و تغييردر  علی رغمامروزه 

فاقد توانايی هاي الزم و اساسی هستند و همين امر آنان را در مواجهي  بيا    ل زندگیيی با مسايرويارو

مسائل و مشکالت روزمره زندگی آسيب پذير کرده است معموال از اين مشيکالت و مسيائل بيا نيام     

استرس يا فشار روانی واژه مبهمی است ک  براي توصيف موقعيت, شيی ييا    فشار روانی ياد می کنند.

هاي جسمی ک  در فرد ايجاد می گردد و نتياي    ها و پاسخ , احساسشود می شخصی ک  باعث فشار

، 1شناختی يا فيزيولوژيکی باشيند ههييوارد   ،اعم از اينک  اين نتاي  رفتاري رود میحاصل از آن ب  کار 

 (.1312ب  نقل از فتحی آشتيانی، 1991

هياي شخصيی    ارتباطويژگی خاص زندگی پيچيده در جوامع صنعتی، وجود يا فقدان بعضی از 

هاي متعدد و چند گان  اجتمياعی   هاي تحصيلی و شغلی، گسترش ارتباط اجتماعی و نقش در محيط

يرد تحمييل  ار روانيی را بير في   يحی از فشي يترس از آينده و ساير مشکالت همگی سط ،زنان و مردان

هياي   هيم روش ی عاميل م يحيائز اهمييت باشيد شناسيا     توانيد  ميی . اما آنچ  ک  در اين ميان نمايد می

پيامدهاي آنرا تحت تيايير قيرار    تواند میروياروئی با فشار روانی است ک  ب  عنوان يک متغير ميانجی 

 (.1311محمد خانی، ، ترجم  2کلينک مهار کند يا ب  آن دامن بزند ه، دهد 

وئی اجتماعی وجود دارند ک  فرد را بيراي روييار   -هاي روانی یيتوانابراي مقابل  با فشار روانی 

هيا فيرد را قيادر     یيکنند. ايين توانيا   هاي زندگی ياري می ها و موقعيت موير و پرداختن ب  کشمکش

ها، جامع ، فرهنگ و محيط خود مثبت و سازگاران  عمل کرده و  سازند تا در ارتباط با ساير انسان می

                                                 
1
 .  adrawya  

2
 - Kleinke 
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کوشند با ارزييابی   سالمت روانی خود را تامين کنند. برخی از افراد هنگام روبرو شدن با مشکالت می

ل  گشايی، تفکر مثبت و استفاده موير از ای مانند مسيدرست و منطقی موقعيت و با استفاده از راهبردها

ی سيازگاران  بيا مسيائل    يهاي حمايتی با آن مقابل  کنند. در مقابل برخی ديگر ب  جاي رويارو سيستم

اجتناب کنند. نقص عميده ايين نيو      هاي ناکارآمد از روبرو شدن با مشکالت کنند ب  روش سعی می

راهبردهاي اجتنابی آن است ک  گرچ  ممکن است در کوتاه مدت، موير واقع شوند و ب  فرد آراميش  

موقت ببخشند ولی در دراز مدت فرد را از داشيتن احسياس خيود کارآميدي، عيزت نفيد و خيود        

راهبردهياي روييارويی،   اين (. بنيابر  1311، کلينک ، ترجم  محميدخانی سازند ه ارزشمندي محروم می

کند و منابع شخصی فرد  هاي هوشياران  فرد است ک  رويدادها و تقاضاهاي فشارزا را مهار می کوشش

بخشيد تيا شيدت تينش کياهش يابيد        ( را ارتقيا  ميی  2ی، اطمينان و خيود کنترلي  1همانند عاطف  مثبت

وييارويی دو کياربرد دارنيد يکيی     راهبردهاي ر (. 2111، 5و دالنی 4ب  نقل از انشل 1999، 3هالزاروس

کننيد و ديگير اينکي  عياملی را کي  باعيث        هاي منفی حاصل از درماندگی را تنظييم ميی   اينک  هيجان

 (.2111، 7و دي الري 6کنيدهند هبر درماندگی شده، تغيير می

توان نتيج  گرفت ک  نحوه برداشت فرد نسبت بي    هاي مربوط می با بررسی نظري  ها و پژوهش

بسيار مهمتر از موقعيت سنی آنها است و در اين زمين  ارزييابی شيناختی نقيش مهميی را در      ها تنش

کند. اما اين بدان معنی نيست ک  يک فشار روانی در شرايط سنی مختلف تيايير   سالمت روانی ايفا می

يب وارد آسي يمي  توانيد  یيمي انيد   ودهيزا بي  ان آسيبيگذارد. توج  ب  وقايعی ک  براي کودک يکسانی می

                                                 
1
 . positive affect 

2
 . self control 

3
 . Lazarus 

4
 . Anshel 

5
 . Delany 

6
 .Brink 

7
 . Delarey 
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هياي   هاي دوران کيودکی و آميوزش مهيارت    بينی کند. از اين رو شناخت تنش پذيري بعدي را پيش

 (.1312 ،ب  نقل از کشاورز 1919،و همکاران1روياروئی ب  آنها داراي اهميت فراوانی است هپاورز 

 هاي فردي در مقابل  با تنش و فشار روانيی اهمييت   هاي ديگر نشان داده اند ک  ويژگی پژوهش

  ،هوش، عوامل ژنتيک ،جند ،ها عبارتند از سن اين ويژگی  ب   بسيار دارد. متغيرهاي مربوط

 1991 4و لوئيد, 3فريدن برگ ،1911 ، 2ل  ه کامينگرااي حل مسه هاي خانوادگی و مهارت زمين 

 ،جنسييت   ،باالخص نقش عوامل خانوادگی (.1312 ،ب  نقل از کشاورزهر س   1917، 5و فوير اشتاين

 (. 1313 ،گيري راهبردهاي روياروئی کودکان بسيار واضح اسيت هاسيکندري   سن و فرهنگ در شکل

هياي خاصيی چيون اخيتالالت      اما آنچ  ک  در پژوهشها کمتر مورد توج  قرار گرفت  وجود ويژگيی 

اسيت. وجيود    ،کنند اي ک  اين کودکان با فشارهاي روانی مقابل  می دوران کودکی و نوجوانی و نحوه

يدادهاي فشارزاي عمده و جزيی، در زندگی کودکان ونوجوانان ب  طور چشيمگيري بيا مشيکالت    رو

( و هنگيام وقيو  ييک     1991، 1و فونيداکارا  7مالکارنی ،6هيجانی و رفتاري آنها ارتباط دارد هکامپاس

در  کي   دهنيد  میرويداد فشارزا کودکان مطابق باسن خود واکنش ها و تغييراتی را در رفتارشان نشان 

 (.1313ب  نقل از اسکندري،   9،2111ادي فاقد آنها می باشند هدي بوردحالت ع

هاي خاصی را بروز  کودکان با نيازهاي ويژه، نيز هنگام رويارويی بايک فشار روانی معموال نشان 

اي ييا   هيا ميی تيوان، بييان چهيره      و تمايل دارند ک  آنها را گسترش دهند. از جمل  اين نشان  دهند می

هاي عصبی، تغييراتی در الگوي سخن گفتن، عرق کيردن، داشيتن احسياس بيمياري، سياکت و       يکت

گوش  گير شدن، شکايت کردن و تحريک پذيري، نشان دادن تيرس ييا پاسيخ اجتنيابی را ککير کيرد       

                                                 
1
. Pawers 

2
.ragnimaw 

3
. Frydenberg 

4
. Lewis 

5
. Foyer estain 

6
 . Compas 

7
  . Malcarne 

8
 . Fondacara 

9
.  Debord 
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هياي فشيارزا نقيش     هاي فردي در ايجاد مشکالت مرتبط با تجربي   (. گرچ  تفاوت1313هاسکندري، 

ي رفتاري وشناختی کارآمد می توانند منابع فشارزا را تغييير ييا ايرهياي منفيی آنهيا را      دارد، راهبردها

فعالی  ی توج / بيشي. اختالل نارسا(1313ب  نقل از کشاورز،  1991کاهش دهند هکامپاس وهمکاران، 

ن ی مرتبط بيا آن در ايي  وينوجوانی است ک  راهبردهاي رويار هاي  ويژه کودکی و اي از اختالل نمون 

اي ک  در اين کودکان بايد بسيار مورد توج  قيرار   پژوهش مورد بررسی قرار گرفت  است. مسال  عمده

ل و رويدادهاي فشارزاي زندگی است تا گيامی در جهيت شيناخت    يگيرد نحوه رويارويی آنها با مسا

ايين   برداشيت  شيود کي  در    آميوزان  دانيش چهره اصلی اين اختالل وبهبود راهبردهاي رويارويی ايين  

 صورت بسياري از مشکالت يانوي آنها نيز حل خواهد شد. 

 

 هلابيان مس 1-1

هياي دوران کيودکی    ترين اختالل يکی از متداول (( ADHD 1فعالی بيش اختالل نارسايی توج /

هاي ديگر بيشتر اسيت. اميروزه،    است ک  ميزان مراجع  ب  مراکز درمانی ب  علت آن، از تمامی اختالل

نخسيت آنکي     ب  داليل گوناگونی مورد توج  دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفت  است.اين اختالل 

اين اختالل ک  اولين يا دومين اختالل فراوان در دوران کودکی يا نوجيوانی اسيت، بيراي بسيياري از     

و بير عملکيرد شيناختی، اجتمياعی، هيجيانی و       کنيد  ميی مشکالت قابل توجهی ايجياد   آموزان دانش

دوم، سيبب   گيذارد.  نان و سپد در بزرگسالی، بر عملکرد شغلی و زناشويی آنها تأيير میخانوادگی آ

رسيد شيناخت    شناسی و درمان اين اختالل هنوز ب  طور کامل مشخص نشده است. سوم، ب  نظر ميی 

با آن، همچيون   2بودهاي هم خت بهتر بسياري از اختالل، ب  شنافعالی بيشبهتر اختالل نارسايی توج / 

 (.2113، 3هگيلبرگ کند میکمک  2و ناتوانی يادگيري 1، اختالل نافرمانی ستيزشی3ل سلو اختال

                                                 
1
 . attention – dificity/ hyperactivity disorder 

2
 . comorbid disorder 

3
 . conduct disorder 
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 /ی توجي  ينارسيا داراي  اني( کودکي 2113ه 7و ميوراي  6از ميورل ( ب  نقل 1991ه 5و هاميل 4ميرز

توانند کارهاي دردسيت اقيدام را بي  پاييان      : اغلب نمیکنند میها توصيف  را با اين ويژگی فعالی بيش

، بي   کننيد  ميی ردن عمل يش از فکر کيدهند، پي رسند ک  گوش نمی سانند، اغلب اين طور ب  نظر میبر

هيايی   دهند، ب  نظارت زياد نياز دارند، تعداد نوبت طور آشکار از يک کار ب  کار ديگر تغيير جهت می

جمعيی،    هاي دست ت هاي گروهی و بازيياد است، در موقعييک  از کالس خارج می شوند، بسيار زي

 مشکالتی در زمين  رعايت نوبت دارند و در نهايت اغلب آنها اختالالت يادگيري دارند.

هاي انجام شده در مراکز پژوهشی و دانشگاهی در سراسر جهان، شناخت و آگاهی  نتيج  پژوهش

 ها و سبب شناسی اين اختالل ب  دست داده است. اين آگاهی از واپسين سال بسيار جديدي از ويژگی

و ب  ويژه يک  (1313ب  نقل از عليزاده،  1911 ، 9و سرجنت 1ميالدي هپژوهش وندرمير 11هاي ده  

مقال  اي در مورد اين اختالل نوشت، نمود پييدا کيرد.    1997ده  بعد، يعنی زمانی ک  بارکلی در سال 

ردند، و يري کينگدانستند باز بر اين اساس، دانشمندان آنچ  را ک  درباره سبب شناسی اين اختالل می

گيري و گسيترش اسيت. در ايين الگيوي      رسد الگوي جديدي دراين زمين  در حال شکل ظر میي  نيب

جديد، تأکيد اصلی بر تکانشگري ناشی از نارسايی بازداري است، کي  بي  شيکل نارسيايی درکنتيرل      

سيتان، خيود   هاي مرتبط با مدرسي ، خاني ، ارتبياط بيا دو     . تکانشگري در مشکلشود میحرکتی ظاهر 

تنظيمی هيجانی، بزهکاري نوجوانی و ناهماهنگی حرکتی، نقش بنييادي دارد. بي  ديگير سيخن، ايين      

شيناختی ناپاييدار ريشي  دارنيد. شيرو        -مشکل ها بيش از يادگيري هاي ناکافی، در عملکرد عصبی

اراي انگييزه کيافی   سازد ک  اين کودکان د کارها و ناتمام رها کردن آنها، والدين ومعلمان را متقاعد می

                                                                                                                                               
1
 . oppositional defiant disorder 

2
 . learning disorder 

3
 . Gillberg 

4
 . Meyers 

5
 . Hammill 

6
 . Morrel 

7
 . Mori 

8
 . Vander mere 

9
 . Seargent 
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دهند. اين نگرش باعث افزايش فشار روانيی در   نيستند، يا شايد اينک  آنها کارشان را خوب انجام نمی

شيناختی ايين    -از سوي ديگر، منجر ب  پنهيان مانيدن مشيکالت عصيبی     و شود میمعلمان  والدين و

کيود  وبررسيی رفتارهيا در     . در ارزيابی اين اختالل نيز امروزه بر مطالع  شرح حالشود میکودکان 

 ( 1313ه عليزاده، .شود میمحيط هاي طبيعی همچون خان  ومدرس  تأکيد 

ل تحصييلی،  يدر روييارويی بيا مسيا    فعالی بيش وج /رسد ک  کودکان داراي نارسايی ت ب  نظر می

ن خانوادگی، عاطفی و غيره معموال دچارمشکالت زيادي هستند. نتاي  ضعيف تحصيلی همراه با پيايي 

ليت عيدم ايجياد روابيط     (، طرد شدگی توسط همسياالن بي  ع  1993، 1هگرين عزت نفدبودن سطح 

بي  نقيل از    1992، 4فيالر زي واختالل رفتار ارتبياطی ه ( وتضاد ور1919، 3و والن 2هنکرموفقيت آميزه

هايی از اين مشکالت هستند ک  نشان دهنده شکست کود  بيش فعال در حل  نمون ( 1371دادستان، 

هايی ک  در آنجا اين کودکان با مشيکالت   باشند. يکی از مهمترين مکان ل و مشکالت زندگی میيامس

هياي   فعالی، بير انگيختگيی، نياتوانی    باشد. کم توجهی، بيش فراوان دست ب  گريبان هستند مدرس  می

را  اي و تحصيلی آنها هاي مدرس  يادگيري، مشکالت حرکتی، تضادورزي و مشکالت ارتباطی، فعاليت

موجبيات شکسيت آنهيا را در     آموزان دانشهاي حل مسال  ضعيف اين  مهارت کند و دچار اختالل می

 خاص زندگی فراهم می سازد.  رويارويی با مسائل عمومی و

ود را رشيد  يی خيردهاي روياروييظر ک  آنها چگون  راهبين نياز اي آموزان دانشبنابراين شناخت 

 :، ب  داليل زير مهم استدهند می

کسب بينش در مورد چرايی و چگونگی پاسخ آنها ب  موقعيت فشارزا و شيناخت عيواملی     -1

 ک  در يادگيري راهبردهاي رويارويی کودکان، نقش دارد.

                                                 
1
 . Greene 

2
 . Henker 

3
 - Whalen 

4
 . Fowler 
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مطالع  روي راهبردهاي رويارويی کودکان، توج  ما را ب  عوامل مداخل  کننده بالقوه کي  در    -2

 .کند میرويارويی کارآمد مؤيرند جلب 

 :شود ک  ل  بررسیااين مس شود مین رو در اين پژوهش تالش از اي

بهنجيار   آموزان دانشو  با نارسايی توج  / پيش فعالی آموزان دانشآيا ميان راهبردهاي رويارويی 

 تفاوتی وجود دارد؟

 

 هدف پژوهش 1-2

/ توجي   نارسيايی  داراي آميوزان  دانيش شيناخت راهبردهياي روييارويی    هدف پيژوهش حاضير   

 بهنجار است .  آموزان دانشبا مقايس   در یفعال بيش

 

 اهميت موضوع  پژوهش   1-3

جيوان و بزرگسيال،   نو کننده اي است ک  براي هزاران کود ، معلول ، اختالل پيچيده وفعالی بيش

مشکالتی ايجاد کرده است. کود  بيش فعال اصوال از پيش از تولد ب  اين اختالل مبيتال اسيت و در   

هاي قابيل تيوجهی    رمانی، آموزشی و روانشناختی دريافت نکند، اين امر ناتوانیصورتی ک  خدمات د

 (. 1313براي او ب  وجود خواهد آورد هعليزاده، 

/ ايی توجي  يتالل نارسي ييي ور بودند ک  اخظران بر اين باين احبيتا چند سال پيش، بسياري از ص

ها نشان داده است ک  آييار ايين    پژوهش . نتاي رود میهاي پيش از نوجوانی از بين  در سال فعالی بيش

 مانيد   هاي نوجوانی بياقی ميی   تا اواخر سال ،1بازداري رفتارعدم اختالل در عملکرد تحصيلی، توج  و 

صيد  در 71تا  31. امروزه مشخص شده است ک  (1313هب  نقل از عليزاده ( 1991هو همکاران، 2فيشر

                                                 
1
 - disinhibition 

2
 - Fisher 
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سيالهاي   ژگی هياي بيالينی ايين اخيتالل را همچنيان تيا      ، ويفعالی بيش/ افراد با اختالل نارسايی توج 

  در کودکييان و گييزارش مرکييز مطالعيي  اخييتالل نارسييايی توجيي   ه دهنييد مييیبزرگسييالی نشييان  

 .(1995،نبزرگساال

بعالوه ب  عليت اينکي  مييزان قابيل تيوجهی از کودکيان دچارمشيکالت  رفتياري را کودکيان و          

در  و در واقيع دوميين اخيتالل فيراوان     دهند میتشکيل  فعالی بيش /داراي نارسايی توج  آموزان دانش

بررسييی اييين کودکييان را دو چنييدان (، اهميييت  2113گيلبيير ، دوران کييودکی و نوجييوانی اسييت ه

ابل ککر است ک  پرسش هاي زيادي در مورد اين اختالل وجود دارد ک  هنوز پاسيخی بيراي   قکند. می

ها ک  ب  شيو ، ويژگی ها و ارزيابی اختالل و نيز  شاين پرس آنها دريافت نشده است. در جامع  ايران،

هيا مربوطنيد، همچنيان     چگونگی تعامل کودکان مبتال با والدين، معلمان و دوستان و انوا  هم ابتالئی

 آميوزان  دانيش اند.با توج  ب  شيو  زياد اين اختالل، ضروري است تا اين اخيتالل و   بدون پاسخ مانده

 (. 1313عليزاده، رد توج  قرار گيرند هل بيشتر موداراي اين اختال

 

 پژوهش   فرضيه 1-4

 فرضي  پژوهش حاضر عبارت است از : 

و ، فعيالی  بيشاختالل نارسايی توجي / دختر و پسر داراي آموزان  بين راهبردهاي رويارويی دانش

 تفاوت وجود دارد.  آموزان بهنجار دانش

 

  متغيرها عملياتي  تعريف 1-5

مال  هاي تشخيص انجمين روان پزشيکی آمريکيا    براساس : فعالي بيش /وجهاختالل نارسايي ت

و  فعيالی  بييش تيوجهی،   ، تشخيص اين اختالل مستلزم وجود مشکالت پايدار در قلميرو بيی  (1994ه

هياي روانيی ديگير ناشيی      برانگيختگی است ک  از تاخير عقلی، اختالل فراگيير رشيدي ييا اخيتالل    
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در ايين  بييش فعيالی    / کنند. منظور از اختالل نارسيايی توجي    می سالگی بروز 7شوند و قبل از  نمی

مال  هاي تشخيص انجمن روان پزشکی هاي تشخيصی   پژوهش تشخيصی است ک  بر مبناي مال 

 صورت مي گيرد.( 1994آمريکا ه

هاي هوشيارانة فرد ک  رويدادها  راهبردهاي رويارويی عبارتند از کوششراهبردهاي رويا رويي: 

کند و منابع شخصی فرد همانند عاطفة مثبت، اطمينان و خودکنترلی( را  اهاي فشارزا را مهار میو تقاض

(. منظور از راهبردهاي رويارويی در اين 1999بخشد تا شدت تنش کاهش يابد هالزاروس ،  ارتقا  می

 (1993و ليويد ه  اي است ک  آزمودنی در مقياس راهبردهاي روييارويی فرييدن بيرگ    پژوهش نمره

 آورد.  بدست می

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 12 

 پیشینه پژوهش
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 مقدمه

دهيد. مباحيث عميده در دو     تشريح و توصيف متغيرهاي پژوهش هدف اين فصل را تشکيل ميی 

شيود . بخيش اول    فعالی و راهبردهاي روييارويی ارائي  ميی    بخش اصلی اختالل نارسايی توج / بيش

شناسی و درمان اختالل نارسايی توجي /   تشخيص، سببشامل تعريف، شيو ، سير تحولی، ارزيابی و 

فعالی و بخش دوم در برگيرنده مباحث مربوط ب  فشار روانی و نظري  هاي آن، تعريف، ارزيابی،  بيش

گيري راهبردهاي رويارويی و راهبردهياي رويييارويی کودکييان داراي نارسيايی      عوامل موير بر شکل

 باشد. فعالی می توج / بيش
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 فعالي   اختالل نارسايي توجه / بيش - بخش اول

جنب و جوش کردن کودکان امري کامالً عادي است و حتی الزم است، تحر  داشت  و از بيازي  

کننيد کي     کردن لذت ببرند. گاهی مادران ب  درمانگياه ييا روان شيناس مراجعي  نميوده و اظهيار ميی       

پيرت، بيی يبيات و تکانشيی اسيت.      فرزندشان هبخصوص پسرها( بسيار بی قرار، زياده فعال، حواس 

آموزانی را خوب می شناسند. هر يک از ما هم اگر ب  پيرامون خود توجي    معموالً معلمان چنين دانش

شويم ک  چنين کودکانی را ديده ايم. برخی از مردم معتقدند ک  اين کودکان بيا   کافی  کنيم، متوج  می

 (.1313هوش کمتري برخوردارند هعليزاده،اند، و در مقابل ، برخی معتقدند ک  آنان از  هوش

اي ب  بعد اختالل محرز و آشکار است؟  اما ميزان جنب و جوش طبيعی چقدر است؟ از چ  نقط 

ايين کودکيان بييش از کودکيان ديگير جنيب و جيوش دارنيد؟ تنيو  و گونياگونی در            آيا ب  راستی

د ک  دانشيمندان، ايين اخيتالل را از    فعالی، حکايت از آن دار بيش /شناسی اختالل نارسايی توج  واژه

، 1961هايی خاص تاکيد دارند. قبل از دهة  نگرند و هر کدام بر جنب  يا جنب  هياي متفاوتی می دييدگاه

فعالی و مسائل توأم با آنها را معموالً ب  ضايعة مغزي نسيبت   توجهی، برانگيختگی و بيش هاي بی نشان 

شناسيم ناشی از  فعالی می ت عنيوان اخيتالل نارسايی توج / بيشدادند و آنچي  را ک  اميروزه تحي می

ترتييب، ايين کودکيان را از آنهيايی کي  داراي       دانسيتند و بيدين   ميی « دييدگی خفييف مغيزي    آسيب»

دييدگی    شد ک  آسييب  کردند. و اين گوني  تصور می تري بودند، متمايز می هاي روانی گسترده نارسايی

هياي محيطيی اسيت     ي تولد، عفونت هاي پيش تولدي يا مسيموميت خفيف مغزي ناشی از ضرب  ها

 (.1371هدادستان، 

دييدگيهاي   ها و نظري  ها متوج  تظاهرات رفتيار شيدند و از آسييب    ، پژوهش1961در آغاز دهة 

فعيالی بيود و    ترديد، آشکارترين تظاهر رفتاري اين اخيتالل، بييش   فرضی ارگانيکی فاصل  گرفتند. بی

 نشان  در مرکز يقل نظري  ها قرار گرفت. بدين ترتيب اين 
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تعريف کرد « نابهنجاري ميزان فعاليت»( اين نشانگان را 1371( ب  نقل از دادستان ه1961ه 1چد 

براي ايين  « فعالی در کودکی واکنش بيش»( نيز با انتخاب عنوان 1994هو ه انجمن روانپزشکی آمريکا 

تيوجهی و   بيی  هياي  ن کودکييان تاکيييد کيرد و نشيان     اييي « فعاليييت نابهنييجار  »اخيتالل، بر نقييش  

هايی ک  معلول گرايش بي  رفتيار    هايی يانوي در نظر گرفت؛ يعنی نشان  برانگيختگی را ب  منزلة نشان 

 فعالی حرکتی بودند. بيش

فعالی همچنان غلبة خود را حفظ کرد، تا آنک  محققان در خيالل   ، الگوي بيش1971تا آغاز دهة 

فعيالی در ايين کودکيان، وابسيت       متمرکز شدند و ضمن تاييد شدت بيش« توج »مولفة  بر 1971دهة 

ه  2بودن آن را ب  موقعيتهاي مختلف بر جست  ساختند. افزون بر اين ، در بررسی مشيهوري دوگيالس  

در قلمرو وظيايفی کي  مسيتلزم    « فعال بيش»( نشان داده ک  کودکان 1371(، ب  نقل از دادستان ه 1972

فعالی بييش   وج  و حالت مراقبت هستند، نارسايهاي پايداري دارند. بدين ترتيب، بتدري  بيشحفظ ت

توجهی در نظر گرفت  شود، ب  عنوان پيامد آن تلقی شد. بازتياب ايين تغييير     از آنک  ب  منزلة علت بی

بيا   ( مشاهده کرد، چيرا کي  ايين مجموعي     1911هانجمن روان پزشکی آمريکا توان در  مفهومی را می

براي اين اختالل ، نارساييهاي توج  را ب  منزلة عامل اصلی آن « اختالل نارسايی توج »انتخاب عنوان 

 در نظر گرفت.

، پژوهشگران ب  برانگيختگی ب  عنوان عامل اصيلی اخيتالل، توجي  کردنيد و بير      1911در دهة  

فعيالی،     نارسايی توج / بيشاساس شرايط دقيق آزمايشی ب  اين نکت  دست يافتند ک  کودکان مبتال ب

، بي  نقيل از    19793همواره دچار نارسايی هايی در قلمرو حفظ حالت توج  نيستند.هدوگالس و پيترز

(. بر اساس اين نتاي  و يافت  هاي ديگر، فرضي  اي مطرح شد ک  اين اختالل را بييش  1371دادستان، 

در نظر گرفت؛ اين فرضيي   « مهار ارادي رفتار اختالل»از آنک  ب  نارسايی توج ، نسبت دهد، ب  منزلة 

                                                 
1. Chess  
2
 . Douglas 

3
. Peters 
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توانسيتند توجي  خيود را     فعالی می با مشاهداتی ک  بر اساس آنها کودکان مبتال ب  نارسايی توج / بيش

 مدت هاي مديد بر کاري ک  مورد رغبت آنهاست متمرکز کنند، کامالً منطبق بود.

تگی در مبتالييان بي  ايين اخيتالل، معليول      فعالی و برانگيخ توجهی، بيش بی ،بر مبناي اين نظري  

ايين نياتوانی بي  کياهش      .ناتوانی آنها در بازداري و يا ب  تعويق انداختن پاسخ هاي خويشيتن اسيت  

ب  نقيل از  1993 ، 1شود و گذار بالفاصل  ب  عمل را در پی دارد هبارکلی ظرفيت تجسم کهنی منجر می

در خالل چند ده  گذشت ، هر ييک از مولفي  هياي    ( ب  طور خالص  ميتوان گفت ک  1371دادستان، 

فعالی، ب  ترتيب بر مفهوم سازي علمی آن غلب  داشت  اند، تاکيد بير   اصلی اختالل نارسايی توج / بيش

فعالی، جاي خود را ب  تاکيد بر نارسيايی توجي  داده و اينيک تاکييد بير فقيدان مهيار رفتيار ييا           بيش

 (.1371ده است هدادستان، برانگيختگی، جانشين نارسايی توج  ش

 

 فعالي  تعريف اختالل نارسايي توجه / بيش 2-1-1

فعالی ب  شکل هاي مختلف و با نام هياي متفياوتی تعرييف شيده و      اختالل نارسايی توج / بيش

تقريباً هيچ گاه توافقی در اين زمين  وجود نداشت  است. برخی از مولفان ، تعريف هاي وييژ  خيود را   

و برخی ديگر از افراد يا انجمن ها، معيارهاي خاصی را براي تعرييف ايين اخيتالل بي       کنند ارائ  می

 (.1313گيرند هعليزاده،  صورت بالينی، خود در نظر می

توجهی و مانند اينها توصيف  فعالی، تکانشگري، بی اين اختالل معموالً با ويژگی هايی چون بيش

ا ناشی از عواملی زيستی، آسيب مغزي يا وراييت  شده و اغلب اين نگرش وجود داشت  است ک  آن ر

بدانند. در اين ميان درمانگران ب  تعريفی عملياتی احتياج دارند تا در کارهايشان ب  آن مراجعي  کننيد،   

شوند بر اساس مفاهيم ني  چنيدان مشخصيی     زيرا بدون در اختيار داشتن تعريف عملياتی، مجبور می

                                                 
1
 . Barkely 
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اي گونياگون   هياي مقولي    حروميت هاي محيطی و توصيفهمچون آسيب مغزي، مشکالت عاطفی، م

/ نارسيائی توجي   تيوان گفيت اخيتالل     ( .ازا ين رو می1313ب  نقل از عليزاده،  19771کار کنند هدايک

مجموع  اي از عالئم است ک  با محدوديت ميزان توج  ک  ب  ضعف تمرکز، رفتار تکانشی  فعالی بيش

 (.1376شود هپورافکاري، شود، مشخص می فعالی منجر می و بيش

بيا تعيدادي    فعيالی  بييش / ی توجي  ينارسيا (  مطرح می کنند ک  اختالل 2111ه 3و بارت 2اسميت

فعيالی و   تيوجهی، بييش   هاي اساسی، مواردي چيون بيی   مشکالت يانوي  و اساسی همراه است . نشان 

اي روييارويی  هي  هاي يانويي  مشيکالتی را در سيلو ، ارتباطيات و مهيارت      تکانشگري است و نشان 

نمايند ک  اغلب با آموزش والدين و روان درمانی قابل رفع شدن است. همچنين تعيدادي   منعکد می

از اين کودکان با  يکجا يابت نشستن براي مدت طوالنی و انتظار کشيدن و در نوبت ماندن مشکالت 

و تمرکز ديگران ب  جدي دارند. گاهی اوقات نامرتب، فراموشکار، پرحرف و بر هم زنند  نظم محيط 

 (.2114، 4رسند هتاينن  نظر می

( تشخيص و آمياري  1993ه در چهارمين مجموعة تشخيص و آماري انجمن روانپزشکی آمريکا 

سيويمن  فعالی بي  جياي آنکي  ماننيد      اختالل نارسايی توج / بيش (1916انجمن روانژزشکی آمريکا ه

فعيالی و نارسيايی توجي  نامتميايز هبيدون       يشب  دو مقولة نارسايی توج / بمجموع  تجديدنظر شده 

فعالی( تقسيم شود، ب  صورت يک اختالل واحد و داراي الگوهاي نشان  شناختی متفاوت، ارائي    بيش

، تشيخيص ايين اخيتالل     (1994ضوابط تشخيص انجمن روانپزشيکی آمريکيا ه  شده است. بر اساس 

الی و برانگيختگی است ک  از تاخير عقلی، فع توجهی، بيش مستلزم وجود مشکالت پايدار در قلمرو بی

سالگی بيروز ميی کننيد.     7شوند و قبل از  هاي روانی ديگر ناشی نمی اختالل فراگير تحولی يا اختالل

                                                 
1
 . Dyek 

2
 . Smith 

3
 . Barret 

4
. Tynan 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 11 

فعيالی /   تيوجهی و بييش   هياي بيی   اين مجموع  س  ريخت متفاوت را بر مبناي وجود يا فقدان نشيان  

 برانگيختگی متمايز کرده است:

  فعالی/ برانگيختگی مشخص  توجهی و بيش هاي بی توج  ب  وجود همزمان نشان نو  مختلط؛ با

 شود. می

 توجهی وجود  هاي بی شود ک  نشان  توجهی غالب؛ زمانيی ب  تشيخيص آن مبيادرت می نو  بی

 فعالی/ برانگيختگی مواج  هستيم. هاي بيش دارند اما با فقدان نشان 

 فعالی/ برانگيختگی و فقدان  هاي بيش اساس وجود نشان فعالی/ برانگيختگی غالب؛ بر  نو  بيش

 شود. توجهی مشخص می هاي بی نشان 

( ييک مقولي  بي  تشيخيص     1994افزون بر اين در ضوابط تشخيص انجمن روانپزشکی آمريکا ه

فعالی تصريح نشده اختصاص داده شيده اسيت. مقولية اخيير بي  منظيور        اختالل نارسايی توج / بيش

 –فعيالی  هياي آشيکار نارسيايی توجي  ييا بييش       ل هايی اسيت کي  داراي نشيان    مشخص کردن اختال

هياي   کند. عالوه بر نشان  برانگيختگی هستند اما ضوابط تشخيصی کامل اختالل دربار  آنها صدق نمی

باشند. اهم اين مشيکالت عبارتنيد    اصلی، اغلب اين کودکان داراي انوا  مشکالت يانوي ديگر نيز می

عزت نفد، تضادورزي، رفتارهاي ضد اجتماعی، طردشدگی توسط همساالن، اختالل از: سطح پايين 

 –هياي خياص حسيی     هاي خاص شيناختی و فراشيناختی، نارسيايی    هاي روابط خانوادگی، نارسايی

حرکتی و مشکالت خواب. تعدد مسايلی ک  در کارند موجيب شيده انيد تيا پژوهشيگران در قلميرو       

ی، متمايز کردن عوامل علی مانند برانگيختگی را از پيامدهاي ناشی از فعال اختالل نارسايی توج / بيش

 (.1371اين عوامل بر شخصيت و رفتار همانند تضاد ورزي( هدف اصلی خود قرار دهند هدادستان، 

 

 فعالي بيش / ي توجهينارساها و مشکالت همراه با اختالل  ويژگي 2-1-2
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فعالی داراي مشيکالتی در قلميرو    نارسايی توج / بيش: اغلب کودکان مبتال ب  توجهي بي -2-1-2-1

توج  هستند. اگر چ  مکانيزم دقيق اين مشيکالت هنيوز مشيخص نيسيت اميا پياره اي از محققيان،        

را معيار اصلی اين اختالل تلقی ميی کننيد و آن را يکيی از عليل بنييادي مشيکالت       « انحراف توج »

داننيد   اي بي  پاييان رسياندن وظيايف محولي  ميی      ل هياي الزم بير  يکودکيان در پيگييري دسيتورالعم

 (.1371ب  نقل از دادستان ،   19171هوندر

در ايين کودکيان مبتييال تاکيييد     « حفظ حاليت توجي   »پاره اي ديگر از پژوهشگران برمشکالت 

کنند. تفاوت بين انحراف توج  و حفظ حالت توج ، وجود يا فقدان يک محر  محيطی است کي    می

ب  خود معطوف کند. اما در حال حاضر، بسياري از پژوهشگران، نارسيايی بنييادي در   بتواند توج  را 

گيرند و مشکالت انحراف يا حفظ حالت توجي  را در   قلمرو بازداري رفتار را عامل اصلی در نظر می

 (.1313ب  نقل از عليزاده، 1991دهند هبارکلی، مرتبة دوم اهميت قرار می

هيايی اسيت کي  در خيالل      احتماالً يکی از نخستين نشان فعالی حرکتی  : بيشفعالي بيش -2-1-2-2

شيود هفيالر،    مشياهده ميی   فعيالی  بييش  /ی توج  ينارسااي، در کود  مبتال ب   سال هاي پيش مدرس 

کننيد کي  بييش از حيد پير       (. والدين و معلمان، اين کودکان را ب  منزلة کودکانی توصييف ميی  1992

شوند، حرف  کاوند، آرام و قرار ندارند، يک جايی بند نمیاي اغراق آميز کنج جوش و ب  گون  و جنب

آورد. اميا   کنند ک  گيويی ييک موتيور آنهيا را بي  حرکيت در ميی        کنند و طوري عمل می گوش نمی

هاي ديگر اين اختالل همواره آشکار نيست و ب  ساختار ييک موقعييت معيين     فعالی مانند نشان  بيش

 (.1371نقل از دادستان ، ب   1991، 3و الهی 2وابست  است هفريک
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تواند اصطالح مناسبی براي اين وضعيت باشد چرا ک  بي  طيور دقييق     نمی« فعالی بيش»اصطالح 

هستند بلک  آنها در تنظيم يا بازداري حرکتی  1«بيش فعال»توان گفت کودکان مبتال ب  اين اختالل،  نمی

کردن سريع مقدار فعاليت حرکتيی، بيراي   هاي اجتماعی ناتوانند و جابجا  خود با در نظر گرفتن الزام

توانند  (. براي مثال نمی1371ب  نقل از دادستان،  3،1991و بلوم کوئيست 2آنها مشکل است هبراس ول

ناگهان بازي خود را قطع کنند و ب  کالس درس بروند چون اين گذار، مستلزم قطع سريع برونرييزي  

 فعاليت حرکتی است.

ب  نقل از 1991فعالی تا حدي در نوجوانی کاهش پيدا می کند هبارکلی،  در پاره اي از موارد، بيش

ماننيد. در چنيين ميواقعی،     هيا تيا دوران بزرگسيالی بياقی ميی      ( اما گاهی نيز اين نشيان  1313عليزاده 

شد، بروز کند.  هايی متفاوت از آنچ  در کودکی و نوجوانی ديده می تواند بر اساس نشان  فعالی می بيش

فعالی، بييقرار است، ب  نيظر ناآرام می آيد و ممکن است هنوز  بتال ب  نارسايی توج / بييشبزرگسال م

(.ب  طور مثال 1313ب  نقل از عليزاده 1917هم نتواند ب  آسانی براي مدتی در جاي خود بنشيند هوندر،

بي  آنهيا   اين گون  کودکان در مدرس  قبل از اينک  سواالت ب  طور کامل از طرف معليم مطيرح شيود    

 (.1314پاسخ می دهند ه محمد اسماعيل، 

توجهی در افيراد و موقعييت هياي مختليف      : برانگيختگی نيز مانند بی برانگيختگي  -2-1-2-3

کند. بارکلی عقيده دارد ک  مسالة برانگيختگی کودکان مبتال ب  اين اخيتالل، نياتوانی در فکير     تغيير می

می کننيد پييش از آنکي  ميدت زميانی را بي  فکير کيردن         عمل »کردن قبل از عمل کردن نيست بلک  

توانند رفتار خود را با قواعد عمل و پيامدهاي ناشی از آن،  همچنين اين کودکان نمی«. اختصاص دهند

 (.1313منطبق سازند هعليزاده 
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( مطرح می کنند ک  تکانشگري چهيار  1313، ب  نقل از عليزاده،  1991و گلدستاين ه 1گلدستاين

عميل   – 3عمل بدون تفکر يا مالحظ  گري  – 2عمل بدون کنترل، بازداري يا توقف  - 1:نو  است

 عمل آنی و ناگهانی. - 4ريزي کافی يا در نظر گرفتن پيامدها  بدون پيش بينی، برنام 

هياي   آنچ  مبين گذار ب  عمل و نياز ب  نتايي  بيالفاصيل  در کودکان بيش فعال اسيت، نارسيايی  

سيازي تيدريجی    رفتار آنهاست. در واقع، در خالل تحول کودکان بهنجيار، بيا درونيی   قواعد حاکم بر 

سازي قواعيد در موقيع مناسيب     قواعد مواج  هستيم، در حالی ک  در کودکان بيش فعال ، اين درونی

ترديد در سيال   گيرد و جايگزين کردن دستورهاي شفاهی ب  جاي قواعد درونی شده، بی صورت نمی

بي  وجيود ميی    « توانايی حل مسيائل »و « مهار خود»بزرگسالی مشکالتی را در زمينة هاي نوجوانی و 

 (.1313ب  نقل از عليزاده 1911آورد هبارکلی،

ی اينارسي و کودکان مبتال بي    2هاي يادگيري : کودکان با ناتوانیهاي يادگيري ناتواني -2-1-2-4

ييا حيواس پرتيی از خيود نشيان      تيوجهی   ، مشکالت بسيار مشابهی را همچون بيی فعالی بيش/ توج 

هيا نشيان داده اسيت کي       (. نتاي  پيژوهش 1313ب  نقل از عليزاده ،   1979، 4لونی و 3دهند هميليچ می

هياي   هاي مختليف، داراي نياتوانی   ، ب  درج فعالی بيش /ی توج ينارساحدود يک سوم کودکان داراي 

(. نارسايی توج ، مشکالت اساسی 1313، ب  نقل از عليزاده 1994، 6استونر و 5يادگيري هستند هدوپل

 ( .1999و همکاران،   7آورد همارشال در يادگيري عمليات حساب ب  وجود می

همچنين نتاي  ضعيف تحصيلی همراه با پايين بودن سطح عزت نفد، مشکالتی هسيتند کي  در   

(. اگير چي    1313ب  نقيل از علييزاده،    1993، 1شوند هگرين اغلب اين کودکان و نوجوانان مشاهده می

                                                 
1
 . Goldestein 

2
. learning disorder 

3
 . Milich  

4
 . Loney 

5
 . Dupaul 

6
 . Stoner 

7
 . Marshall 

8
 . Greene 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 22 

شيود اميا    هاي اين اختالل ب  خودي خود باعث کاهش آمادگی ييادگيري در ايين کودکيان ميی     نشان 

(: 1992دهند نيز اشاره کرد هفيالر،   توان ب  عوامل ديگري ک  مشکالت تحصيلی آنها را افزايش می می

نوشيتنی افيزون تير و     رفتن ب  کالسهاي باالتر مستلزم استقالل بيشتر، وظايف طيوالنی تير، تکياليف   

شود. افزون بر  مطالب حفظ کردنی زيادتر است. در نتيج ، دستيابی ب  موقعيت تحصيلی مشکل تر می

اين، کودکان و نوجوانان مبتال ب  اين نارسايی در معرض خطر باقی ماندن در چرخ  اي قرار دارند ک  

طفی منفيی( را در پيی دارد و   در آن شکست تحصيلی، در  کارآمدي کمتر ههمراه با حالت هاي عيا 

 شود.  اين حالت ب  نوبة خود، رفتار اجتنابی و شکست تحصيلی بيشتر را موجب می

هاي بسياري نشان داده است کي  کودکيان مبيتال بي       : نتاي  پژوهشمسايل اجتماعي  2-1-2-5

راحت، پر سيرو  در رفتارهاي اجتماعی مشکل دارند. اين کودکان معموالً نا فعالی بيش /ی توج ينارسا

(. کيفيت رابط  بيا همسياالن بير    1371ب  نقل از دادستان،  1915صدا و زورگو هستند هوالن و هنکر، 

و بيايرمن   1ها و سطح عزت نفد خود در خالل نوجوانی ميوير اسيت هاوبيرين    جنبة ظاهري، ارزش

کنيد کي     ظهيار مييی  ( ا1313(بي  نقيل از علييزاده ه     1916ه 3(. ميکز1313ب  نقل از عليزاده،  2،1911

توان ب  منزلة پايان درمانگري  اهمييت روابط با همسياالن ب  حيدي است ک  بهبود و افزايش آن را می

در نظر گرفت. اگرچ  هنوز هم علت طرد شدگی کودکيان بييش فعيال توسيط همساالنشييان کيامالً       

ص اجتمياعی در  مهيارتی خيا   مشيخص نيست اما پياره اي از محققان، شواهدي ب  سيود فرضيية بيی   

 (.1992و هيوز و رابينسون،  4کودکان بيش فعال ارائ  داده اند همور 

تواند تحت تايير نارسايی پردازش اطالعات اجتماعی قرار گييرد و   بی ترديد منزلت اجتماعی می

موجبات طردشدگی کودکان را فراهم کند؛ اما پژوهشگران نتوانست  اند ب  داليل کافی مبنی بر وجيود  
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توان اين احتمال را در نظر گرفت ک  کودکيان   هايی در مبتاليان دست يابند. بنابراين می نارسايی چنين

 –بدون آنک  ناتوانی و يا بی مهارتی خاصی در موقعيت هياي اجتمياعی داشيت  باشيند      –بيش فعال 

 (.1992توانند از دانست  هايشان در زمينة عملی سود جويند همور و همکاران،  نمی

ي از پژوهشگران تقريباً تمامی ويژگی هايی را ک  موجيب طيرد شيدگی کودکيان در کيل      عده ا 

فعالی باز يافت  اند. براي مثال، پرخاشگري، رفتارهاي اغتشاش گر  شوند، در مبتاليان ب  بيش جامع  می

رز هاي يادگيري با طرد شدگی توسط همساالن، همبستگی معناداري دارند و اين نکت  نيز مح و ناتوانی

و  1اي با چنين مشکالتی دست بي  گريباننيد هالنيدو    است ک  کودکان بيش فعال در حد قابل مالحظ 

 (. 1313ب  نقل از عليزاده،  1991مور، 

: همانطور ک  قبالاً نيز مطرح شد ايين کودکيان جنيب و جيوش     مشکل هاي حرکتي  2-1-2-6

واند از چنيد عاميل ناشيی شيود. اول آنکي       ت ( مطرح ميکند، اين امر می 1313زيادي دارند. عليزاده ه 

تکانشی هستند، دوم آنک  هدف مدار نيستند، پر انرژي و مضطربند، و البت  گياهی هيم از بزرگسياالن    

 فعيالی  بيش /ی توج ينارسا(. کودکان داراي 1313ب  نقل از عليزاده،  1916،  2نافرمانی می کنند هتيلور

بي  نقيل از    1917، 3حرکتی ضعيف و نارسا هستند هگاتليب از نظر رفتار حرکتی، داراي سازمان دهی

(. و در نيو  مرکيب ايين    1313ب  نقيل از علييزاده،    1971افتند هوندر،  (. ديرتر راه می1313عليزاده، 

هياي   (. همچنيين در تکلييف  1999، 4حرکتی هستند. هراجييو  –اختالل، داراي مشکل ادرا  ديداري 

، و 1997( و در بازداري حرکتی مشکل دارند هبيارکلی،  1991ن، عملکردي پيوست  هبارکلی و همکارا

(. در کنترل حرکتی بييش از سيرعت حرکتيی مشيکل     1313ب  نقل از عليزاده،  1911، 6و هيلمن 5ولر
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بي   2113و همکياران،   1دهند هکالف دارند و در انجام کارها با دست برتر بی دقتی هاي زياد نشان می

( در پژوهشی ب  ارزيابی مهارتهاي مهارتی و عملکرد 1311ي و همکارانه(ياريار1314نقل از عليزاده 

سال  مبتال ب  اختالل نارسايی توج /بيش فعّالی پرداختنيد و بي     11تا  7آموزان  عضالنی دانش-عصبی

اين نتيج  رسيدند ک  اين کودکان در سرعت حرکتی دستها و دقّت حرکتيی و همياهنگی حرکتيی دو    

 طرف  مشکل دارند  .

هايی کي  بيا نارسيايی     : مهمترين اختالل 2نافرماني ستيزشي و اختالل رفتار ارتباطي 2-1-2-7

% تا 41نافرمانی ستيزشی و اختالل رفتار ارتباطی است. در مدارس ابتدايی  فعالی همراهند، توج / بيش

اجيد اخيتالل   % آنهيا و 31% تيا  21داراي رفتار تضاد ورزي و  فعالی بيش/ ی توج ينارسا% مبتاليان 61

رفتار ارتباطی هستند. در نوجوانان بيش فعال، رفتارهاي ضد اجتماعی بيشيتر اسيت و وقتيی اخيتالل     

شويم ههين  شود، با جدول بالينی وخيم تري مواج  می فعالی همراه می توجهی بيش رفتار ارتباطی با بی

غيره در نوجوانان مبيتال بي    (.  مصرف سيگار، الکل، مواد مخدر و 1313ب  نقل ازعليزاده 1994،  3شو

/ ی توج ينارسافعالی و اختالل رفتار ارتباطی ، ب  مراتب بيش از کسانی است ک  عليرغم ابتال ب   بيش

اند. همچينين همزمانی اين دو اختالل خطر تر  تحيصيل  ، فاقد اختالل رفتار ارتباطی بودهفعالی بيش

 دهد. اي افزايش می را ب  گونة قابيل مالحيظ 

هايی مانند اضطراب و افسردگی نيز در  دهد ک  فراوانی اختالل ر نهايت، تحقيقات اخير نشان مید

در حال افزايش است. ولی ايين افسيردگی تعمييم يافتي       فعالی بيش/ ی توج ينارسانوجوانان مبتال ب  

 (.1993،  4شود هفيشر لی میينيست و تنها در زمينة تعامل هاي اجتمياعی و رفتيارهاي آنها متج
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 فعالي فراواني اختالل نارسايي توجه / بيش 2-1-3

% تخميين زده انيد   5% تيا  3را در خالل کودکی بين  فعالی بيش/  ی توج ياينارسفراوانی اختالل 

(. اما از آنجايی ک  ايين اخيتالل اغليب بي  درسيتی      1313ب  نقل از عليزاده 1991و همکاران،  1ههايند

هياي   فان مختلف دربار  فراوانی آن اتفاق نظر وجود نيدارد. گيزارش  شود، بين مول تشخيص داده نمی

درصد از کودکان، در حد متوسط  4تا  2متفاوتی در مورد شيو  اين اختالل ارائ  شده است ک  حدود 

تر آن، بيشتر از اين حد اسيت و   تا شديد، ب  اين اختالل مبتال هستند. البت  ميزان شيو  درجات خفيف

بي  نقيل از    1992، 2شيوند هحقيوقی   رابر بيشتر از دختران  بي  ايين اخيتالل مبيتال ميی     ب 9تا  3پسران 

 (.1313عليزاده،

درصد از کودکان مدرسي  رو، بي  ايين     21تا  11( معتقدند ک  حدود 1911ه 3شايويتز و شايويتز

ان درصيد کودکي   5تيا   3نويسند ک  حدود  ( می1991اختالل مبتال هيستند و گلداستين و گلداسيتين ه

درصد اين تعداد، فقط نارسيايی توجي  دارنيد،     31تا  21هستند و  فعالی يش/ بی توج  ينارسامبتال ب  

 (. 1313فعالی مشکلی داشت  باشند هعليزاده ،  بدون آنک  در تکانشگري يا بيش

در فراسوي اختالف نظرها، اين نکت  محرز است ک  افراد مبتال ب  اين اخيتالل دچيار مشيکالت    

در قلمرو کارکرد تحصيلی، اجتماعی و عاطفی هستند. بر خيالف بياور عميومی، مشيکالت     متعددي 

فعالی ب  مراتب فراتر از ناتوانی وي در يکجا بند شدن يا توج  کردن است. اين اختالل در  کود  بيش

هياي متفياوتی از مجموعية     هاي متفاوت بروز می کند و در هر فرد مبتال، نموني   افراد مختلف ب  گون 

شود. همين پيچيدگی و تنو  نشان  شناختی است ک  موجبات سردرگمی متخصصان  نشان  ها ديده می

شود هدادسيتان،   کند و موجب توج  فزايند  آنها نسبت ب  اين اختالل می بالينی و محققان را فراهم می

1371.) 
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 فعالي سير تحولي اختالل نارسايي توجه / بيش  2-1-4

هاي انجام شيده دربيار  نيوزادان و کودکيان خردسيال،       : بررسیالينوزادي و خردس 2-1-4-1

رسيد طليعية نشيانگان نارسيايی توجي /       کنند ک  ب  نظر می هاي رفتاري خاصی را عنوان می نشان 

فعالی در نيوزادانی کي  ميدام چنيين رفتارهيايی را نشيان        فعالی باشند. احتمال ابتالي ب  بيش بيش

( ب  توصييف  1371ب  نقل از دادستان، 1976ه 1است. راس و راس دهند، بيش از نوزادان ديگر می

کنيد ييا    بينی است، پيوست  گري  می اند. رفتار نوزاد غير قابل پيش مجيموعة اين رفتارهيا پرداخيت 

زند و لحظة ديگر آرام است. فرياد وي تييز و نافيذ اسيت و بي  صيداي       آنک  يک لحظ  فرياد می

در معرض خطر قيرار دارد. فيزون تنيودي، کي  خلقيی، توقيع و       سوت يا حيوانی شبي  است ک  

اند. نوازد اغليب فعيال اسيت و فعالييت      نارضايی را از ويژگی هاي شخصيت اين نوازدان دانست 

حرکتی وي فراتر از سطح رشد و تحول بهنجار اوست. خواب اين نوزادان يادآور الگوي خيواب  

واب آرام در آنهيا بسييار کوتياه و وهلي  هياي      کودکان زودرس است؛ بدين معنا ک  دوره هاي خ

 هاي گذاري طوالنی است. فعاليت يا وهل 

هاي عصيبی،   : ناآرامی حرکتی، نوسان هاي خلقی توأم با حالتکودکان پيش دبستاني 2-1-4-2

دبسيتانی مبيتال بي      ها و گستر  محيدود توجي ، در کودکيان پييش     بدخوابی، ناتوانی در تحمل ناکامی

هاي حرکتيی هسيتند و رفتياري     شود. اغلب آنها داراي بی مهارتی ديده می الیفع بيش /ی توج ينارسا

هاي همساالن و کاهش سطح عيزت نفيد در    پرخاشگران  و مخرب دارند ک  ب  طرد شدگی از گروه

 (.1371ب  نقل از دادستان، 1919و همکاران ،  2شود هزاتمري آنها منتهی می
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بي  نقيل از   1975و همکياران ،   1اند هشياليفر  م شدهبراساس مشاهداتی ک  در مهد کود  ها انجا

فعالی از زاوية فعاليت حرکتی و رفتارهاي اجتماعی در خالل بازي آزاد،  ( کودکان بيش1371دادستان،

هاي سياخت دار ييا سيازمان يافتي       تفاوتی با ديگر همساالن خود ندارند. در حالی ک  در جريان بازي

هايی کي  بيا رهبيري معليم      قواعد را در نظر بگيرند و يا در فعاليتيعنی وقتی الزم است ک  بنشينند، 

شوند و نسيبت بي  همساالنشيان پرخاشيگري      شود شرکت کنند اغلب از جاي خود بلند می انجام می

 دهند. بيشتري را نشان می

هاي مييانی دور  پييش دبسيتانی و     و همکاران دريافتند ک  بهبود عملکرد رفتار در سال 2وايگلند

ايی با فشار روانی کم در خانواده، کيفيت باالي محيط خانواده و ميزان افسردگی ميادر رابطي  دارد   ابتد

 (.1313، 3هبلکمن

سال  را ميورد پيژوهش قيرار دادنيد کي        4و  3( کودکان پيش دبستانی 1991و همکاران ه 4کمبل

شناسايی کرده بودنيد، در  فعالی و مشکالت انضباطی،  توجهی، بيش والدين آنها را با شکاياتی نظير بی

سال  بودند اختالل نارسيايی توجي  را دارا بودنيد و     6درصد از اين گروه وقتی  51پيگيري کمبل تنها 

درصد آنهيا مشيکالت ديگيري     41سالگی ،  9والدين شان هنوز از مشکالت آنها شکايت داشتند. در 

ی ستيزشی و اختالل سلو (. اين بررسی را نشان دادند هنظير نافرمان فعالی بيش/ ی توج ينارساغير از 

دهد ک  مشکالت جدي همراه با پرخاشگري در طيول دوران پييش دبسيتانی بيا مشيکالت       نشان می

توج ، همپوشی دارد و معموالً تا هنگام ورود کود  ب  مدرس  و بعد از آن هم پايدار خواهد ماند. اما 

خانواده آشفت  و کمتير حماييت گير باشيد و     تايير محيط در اينجا ب  اين صورت است ک  اگر محيط 

هنگامی ک  والدين کنترل خود و کنترل رفتار را در کودکان خود پيرورش ندهنيد، مشيکالت تشيديد     
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دهد بيراي نيميی از ايين کودکيان مشيکالت       شود. اما ب  هر حال همچنان ک  اين تحقيق نشان می می

 (.1313شود هبلکمن،  می مزبور عاليمی گذرا هستند و بتدري  از شدت آنها کاست 

و همکارانش در يک مطالع  طولی بيرروي کودکيان پييش دبسيتانی کي  مشيکالتی چيون         1لرنر

فعالی، حواس پرتی و مانند آن داشتند دريافتند ک  کودکانی ک  شدت  پرخاشگري کالمی و بدنی، بيش

د خفييف و متوسيط   اين مشکالت در آنها در سطح بااليی قرار دارد در مقايس  با گروهيی کي  در حي   

دچار اين مشکالت هستند در آينده دست کم دوبرابر بيشتر خطر ابتال ب  اخيتالل روانپزشيکی دارنيد    

 (.1917هبلکمن، 

کود  را از زمان تولد تا پاي  دوم دبستان مورد بررسيی   174و همکاران مشکالت توج   2پالفري

ز کودکيان پييش دبسيتانی تعيدادي از     درصيد ا  4قرار دادند و دريافتند کي  از توليد تيا مهيد کيود       

درصد از آنها مشکالت توج  طوالنی مدت داشتند  5هاي مشکل توج  را از خود بروز دادند  شاخص

درصد مشکالت توج  خاصی داشتند ک  ب  هر حيال تيا قبيل از مهيدکود  برطيرف شيد. آنهيا         1و 

مادر، يبات خانوادگی بيشتر،  دريافتند ک  کاهش مشکل در توج  اين کودکان با سطح تحصيالت باالي

مشکالت بهداشتی کمتر ، توانايی شناخت عمومی باالتر و قدرت کالمی بيشتر در ارتباط بود هبلکمن، 

1917.) 

فعالی روابط با خيانواده و   : در سنين مدرس  اي، نارسايی توج / بيشکودکان دبستاني 2-1-4-3

توجهی يا حواس  رهاي اغتشاش گر، بیدهد. رفتا همساالن و پيشرفت تحصيلی را تحت تايير قرار می

% کودکيان مبيتال بي     51% تا 21شوند. بين  پرتی، بدخوابی و سطح پايين عزت نفد  آشکارا ديده می

ب   1991داراي ضوابط تشخيصی اختالل رفتار ارتباطی نيز هستند هبارکلی،  فعالی بيش/ ی توج ينارسا

ا از مهارت هاي اجتماعی متناسب نيز محرومنيد. در  ( و افزون بر اين، اغلب آنه1313نقل از عليزاده،
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توان کم کاري ، برانگيختگی و پرخاشگري آنها را مشاهده کرد. در مقايس  با کودکانی کي    مدرس  می

هياي   فعال/ پرخاشگر در آزميون  شوند کودکان بيش فعال و بيش فقط ب  عنوان پرخاشگر مشخص می

(. 1991و همکاران،  1دهند ههالپرين بيشتري را نشان میتوجهی و برانگيختگی  حفظ حالت توج ، بی

اين کودکان در توج  کردن ب  جزئيات، و پيروي از دستورها و انجام دادن تکياليف و سيازماندهی و   

 ( .1313 2استفاده از وقت ب  تالش بيشتري احتياج دارندهکويين و استرن

اند و تنها تحقيقی ک  ب  بررسی تفاوت  ها در اين قلمرو در مورد پسران انجام شده اغلب پژوهش

را در دختيران بررسيی کيرده اسيت، نشيان       فعالی بيش/ ی توج ينارساهاي جنسی پرداخت  و اختالل 

فعال مانند پسران است با اين تفاوت ک  پاسخ  دهد ک  توانايی تمرکز و طيف توج  در دختران بيش می

در ارتباط با معلمانشان، مشکالت رفتاري کمتري را هاي مبتنی بر برانگيختگی در آنها وجود ندارد و 

( در 2113ه 6و ميوراي  5(. ميورل 1313بي  نقيل از علييزاده،     1914، 4و يانيگ  3دهند هدهاس نشان می

فعالی  تحقيقی طولی ب  بررسی تأيير نقش والدين در پيش بينی رشد و گسترش اختالل رفتاري و بيش

توان ب  وجيود   و ب  اين نتيج  رسيدند ک  فقط در پسران می سالگی( پرداختند 1ماهگی تا  2کودکان ه

فعالی گواهی داد و اين دوره در دختيران   يک دور  حساس جهت رشد و گسترش عالئم اختالل بيش

هاي برخيورد واليدين و نحيو  عميل ميادر بيا کيود  نظيير          وجود ندارد در اين دوره حساس سبک

تواند در پيش بينی رشيد و گسيترش عالئيم اخيتالل      میرفتارهاي ناشی از غفلت، حساسيت يا اجبار 
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 . Murray 

7
 . Davidson 

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 31 

سيال  را در   15تيا   3کيود    1317(. 1914ه 1فعالی کود  در آينده نقش داشت  باشد. ديويدسن بيش

درصييد ايين گييروه کودکييانی      2اي بهداشت و رشد مورد پيگيري قيرار داد.   هاي چند رشت  بررسی

. اين کودکان در مقايس  با کودکان پيش دبستانی عادي از فعالی فراگير داشتند شيناخت  شيدند ک  بيش

خانواده هايی بودند ک  سطح پريشانی بااليی داشتند و مهارت کالمی ضعيفتري از خود نشان دادند.در 

هياي شيناختی و    فعال همچنان بي  طيور پيوسيت  از نظير مهيارت      سال ، کودکان بيش 12طول پيگيري 

تيوجهی در خاني  و    قرار داشتند و در رفتارهاي آزار رسانی و بيی  تر توانايی خواندن در سطح ضعيف

% از اين گروه بهبودي کامل يافتند لذا ديويدسن نتيج  گرفت هير چي    5/1سالگی تنها  15مدرس  در 

عالئم نارسايی توج  در سنين پايين تري ظاهر شود، احتمال آنک  اختالل رفتاري و رشدي در سينين  

 (.1313تر خواهد بود هعليزاده، باالتر ادام  يابد بيش

کودکيان   فعيالی  بيش /ی توج  ينارسا: برخالف عقيد  مرسوم ک  می گويد نوجواني  2-1-4-4 

درصد کودکان دچار اخيتالل   11دهد ک   هاي طولی اخير نشان می يابد، پژوهش تا نوجوانی ادام  نمی

ها ب  صورت  دهند و اين نشان  انی بروز میهايی از آنرا در نوجو هنوز نشان  فعالی بيش /ی توج  ينارسا

شيود   ميی دو سطح از استرس و اعمال تخريبی ويژه ک  هم در مدرس  و هم در خان  نمود دارد، ديده 

 (.1313ب  نقل از عليزاده،  1991هآخن باخ و همکاران، 

عياطفی و   معموالاً دچار مشکالت شيناختی،  فعالی بيش/ ی توج  ينارسانوجوانان مبتال ب  اختالل 

فعيالی،   کيود  بييش   14سال، در ميورد   11تا  1اجتماعی هستند. بر اساس يک پروژه طولی ب  مدت 

مولفان ب  اين نتيج  رسيده اند ک  مشکالت تحصيلی، عاطفی و اجتماعی آنها با گذشت زمان، افزايش 

ميورد بررسيی    هياي  (. در آزميودنی 1371ب  نقيل از دادسيتان،    1974و همکاران ،  2می يابد ههيوسی

بار بيش از جامعة کلی بود اما در عين حال بي    21بار و فراوانی بستري شدن  5فراونی تر  تحصيل 

                                                 
 
2
 . Huessy 
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و همکياران   1فعالی آشکار در بخشی از اين کودکان کاهش يافت  است. مندلسن نظر می رسيد ک  بيش

 5تيا   2نيان بي  ميدت    ( براساس پيگيري تحول اخيتالل در نوجوا 1371( ب  نقل از دادستان، ه 1971ه

آنها ب  بهبيود کاميل دسيت يافتنيد، در      4/1سال، نشان دادند ک  نيمی از آزمودنی ها ب  بهبود نسبی و 

ديگر هيچ گون  تغييري حاصل نشد. ب  طور کلی بر اساس تحقيقيات طيولی متعيدد     4/1حالی ک  در 

همي    1919نيد و همکياران،   ، هاي1971و همکاران،  3، ميند1979، 1971، 1971و همکاران،  2هويد 

( پژوهشگران ب  نتاي  زير دسيت يافتنيد: بير اسياس نظير معلميان و       1371موارد ب  نقل از دادستان، 

هاي اين نوجوانان نشيان ميی داد کي      فعالی کاهش يافت  بود. با اين وجود تحليل فعاليت والدين، بيش

می حرکتيی شيده بودنيد. بيراي مثيال،      ديگر رفتارهاي نامرتبط با فعاليت هاي کالسی، جانشين نياآرا 

فعالی بيان شيود.   آرامش آنها توام با فعاليت هايی مانند بازي با مداد بود، بيش از آنک  ب  صورت بيش

هايی مبنی بر بهبود تمرکز يا حفظ حاليت   توجهی هم چنان مشکل اصلی باقيمانده بود اگرچ  نشان  بی

 توج  مشاهده می شد. 

، فقيدان جياه طلبيی و نياتوانی در پيگييري هيدف هيا، فيراوان تيرين          رشد ناييافتگی عياطفی   -

هاي نابهنجار در ايين نوجوانيان، بودنيد. پيايين بيودن سيطح عييزت نفيد در اغليب آنهيا            خصيص 

 توانست با شکست تحصيلی مرتبط باشد. می

% آنهيا  21سطح سازش يافتگی اجتماعی در بسيياري از ايين نوجوانيان بسييار ضيعيف بيود.        - 

% ب  کارهاي خالف قانون 11% گذار بالفاصل  ب  عمل ديده می شد و 25صميمی نداشتند؛ در  دوست

 دست زده بودند و کارشان ب  دادگاه کشيده شده بود. 
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کارکرد شناختی ک  ب  وسيلة آزمون وکسلر سنجيده شد، افزايش ناچيزي را نسبت ب  ارزشيابی  -

هاي    تايير پيش آزمون بر پد آزمون نسبت دادند. در آزموناولي  نشان داد و مولفان، اين افزايش را ب

 تر از گروه گواه بود. فعال ب  مراتب ضعيف کارآمدي حرکتی، نتاي  افراد بيش

% آنهيا در  21فعال از لحاظ نتاي  تحصييلی ضيعيف بودنيد و تنهيا      هاي بيش % از آزمودنی11 - 

وسط و کمتر از متوسط ب  دست آورده بودنيد.  کالس متناسب با سن خود قرار داشتند و يا نتايجی مت

شد بلکي  مشيکالت    فعالی محسوب نمی با اين حال کم هوشی، علت اصليی شکسيت کيودکان بيش

کالمی و پايين بودن سطح عزت نفد از جمل  عواملی بودند ک  در نتياي  ضيعيف تحصييلی، نقيش     

 مهمی را ايفا می کردند. 

هايی کي  حفيظ حاليت توجي  و فراينيد پيردازش        همة آزمونفعال در  هاي بيش نتاي  آزمودنی -

سنجيدند، ب  گون  اي معنادار پايين تر از گروه گواه بيود. مولفيان معتقدنيد کي  افيراد       ها را می محر 

تير تحلييل    اي سيطحی  اندازند بلک  آنها را ب  شيوه فعال، ن  تنها پاره اي از محر  ها را از قلم می بيش

دهيد چيرا کي  تعاميل      قلمرو روابط اجتماعی آنان را نيز تحت تيايير قيرار ميی    کنند و اين مشکل، می

اجتماعی موفقيت آميز، مستلزم در نظر گرفتن همزمان چندين منبع خبري و پردازش عمقيی محير    

هاست تا امکان انتخاب و ب  کار بستن يک راهبرد اجتمياعی مناسيب فيراهم شيود. محققيان نتيجي        

توانند  فعالی و حفظ حالت توج ، می ها بيش از بيش ي توج  و پردازش محر ها گيرند ک  نارسايی می

 نوجوانان بيش فعال را متمايز کنند. 

( ک  در مطالع  اي طولی بر گروهی 1313ب  نقل از بلکمن،  1994ه 2و وايلند 1در بررسی لوچمن

زان پرخاشگري و کمی سال  از نژادهاي متفاوت ک  با هدف شناخت رابطة مي 14نفري از پسران  114

 ميزان پذيرش توسط دوستان و نژاد در پيش بينی رفتار نوجوانان انجام گرفت، معلوم شد ک :
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 . Lochman 

2
 . Wayland 
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ميزان پرخاشگري در دور  پييش نوجيوانی، بيا مصيرف ميواد مخيدر و بزهکياري در دور          -1

 نوجوانی رابط  دارد.

د  نظر معلمان و توانست پيش بينی کنن پرخاشگري و کمی ميزان پذيرش توسط دوستان، می -2

 هاي بعد باشد. در سال 2و برون نميود 1هميساالن در ميورد وجيود مشيکل هاي درون نمود

در گروههاي نژادي متفاوت، درج  بندي همساالن در مورد پيذيرش اجتمياعی و رفتارهياي     -3

 پرخاشگران ، متفاوت بوده است.

اشگران  بودنيد، بي  تيدري  بي      پسرانی ک  مورد عالق  ديگران نبودند و داراي رفتارهاي پرخ -4

 (. 1313آورند ک  آنها را ب  رفتارهاي نابهنجار نزديک می کرد هعليزاده،  رفتارهايی روي می

در زمينة پيشرفت تحصيلی دانش آموزان بيش فعال، ارزشيابی کارآميدي تحصييلی دانش آموزان 

ان در مقايس  با گروه کنترل است هاي بهر  هوشی مشاب  دراين کودک مدارس ابتدايی نشان دهند  نمره

( ضمن آنک  در آغاز کالس سوم با کاهش و تغييرپيذيري نتياي  ايين کودکيان در     1915،  3هبوهالين

آزمون هاي هوش مواج  می شويم؛ کاهشی ک  ب  طور عمده ناشی از شکست آنها در خيرده آزميون   

 (. 1371نقل از دادستان،ب  1973و همکاران، 5است هميلر (WISC – R)  4رلحساب آزمون وکس

فعالی بيش از کودکيان کيم    توان گفت ک  کودکان بزرگتر مبتال ب  نارسايی توج /بيش بنابراين می

تر با مشکالت تحصيلی، مشکالت عاطفی ناشی از انزواي اجتماعی و نياتوانی در ايجياد ارتبياط،     سن

 (.1371ب  نقل از دادستان،  1915شوند و داراي افسردگی بيشتري نيز هستند هبوهالين،  مواج  می

توان گفت ک  نوجوانان داراي اختالل نارسايی توج /  در نهايت بر اساس يافت  هاي پژوهشی، می

(، 1914، 6هاي اجتمياعی هوادل  (، مشکل1979فعالی، بيشتر احتمال دارد ک  ب  افسردگی هکانتول،  بيش
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 3( و عقب ماندگی تحصيلی هزاگيار 1912،  2و ليسی 1اعتماد ب  نفد پايين و احساس درماندگی هباتل

(.  دچار باشند. اين مشکل ها ب  طور عميده در  1313هم  موارد ب  نقل از عليزاده، 1919و همکاران، 

( 1991و همکياران ه  4هياي مطالعية پليفير    شکست ها و ناکامی هاي آنان در زندگی، ريش  دارد يافتي  

برابر بيشتر از گروه عيادي   7هاي خلقی  اند، اختالل دهدهد ک  در نوجوانانی ک  خودکشی کر نشان می

مبتال بودنيد. گرچي  مييزان اخيتالل      فعالی بيش/ ی توج  ينارسادرصد اين افراد، ب  اختالل  31بود و 

(، مشکل هاي اضطرابی نيز در اين بين نقش داشتند. همچنين عوامل 6/43سلو  نيز بسيار باال بود ه%

دارنيد. پيژوهش    فعيالی  بييش / ی توجي  ينارسيا زندگی نوجوانان مبتال ب  خانوادگی نيزنقش مهمی در 

پسر از تولد تا بزرگسالی، نشان داد ک  مشکل هاي مربوط بي  رفتيار ضيد     435( روي 1991ه 5مافيت

اجتماعی، هوش کالمی پايين، مشکل خواندن و نابسامانی هاي خانوادگی مهمتيرين همبسيتگی را بيا    

 بزهکاري نوجوانی دارند.

هاي عنوان  سرانی ک  داراي اين اختالل بودند در مقايس  با پسران بزهکار بدون اختالل در زمين پ

 شده وضعيت بدتري داشتند.

دهد ک  بزرگساالنی ک  در کودکی و نوجيوانی   ها نشان می : نتاي  پژوهشبزرگسالي  2-1-4-5 

فعالی ماننيد   هاي مفرط بيش نشان  فعالی دربار  آنها عنوان شده بود. در بزرگسالی داراي تشخيص بيش

بيقراري، عصبانيت، برانيگختگی و اختاللهاي خلقی بود. ب  رغم برخورداري از سطوح مشاب  هوش و 

تير و مشيکالت و روانيی     اجتماعی پايين –آموزش با افراد عادي، افراد بيش فعال از منزلت اقتصادي 
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رو اجتمياعی و روابيط زناشيويی مشيخص     بيشتري هک  بر اساس روان دردمندي و مشکالت در قلمي 

 (.1371ب  نقل از دادستان،  1976،  2و هکمن 1شود( برخوردارند هبرلند می

هاي شخصيتی، روان پريشيی، روان رنجيوري،    همچنين تحقيقات ديگر نشان داده اند ک  اختالل

بودنيد، بيشيتر   اعتياد ب  الکل و مواد مخدر در بيمارانی ک  پيشتر ب  عنوان بيش فعيال مشيخص شيده    

 (.1371ب  نقل از دادستان،  1975، 4؛ گودوين1979، 3است همورسين

( ک  1371ب  نقل از دادستان 1979بسياري از محققان ب  اين نتيج  رسيده اند هويد و همکاران، 

فعالی، در خالل بزرگسالی داراي مشيکالت سازشيی هسيتند.     اغلب کودکان و نوجوانان مبتال ب  بيش

يکی از مشخص  هاي اصلی آنهاست ک  با توج  ب  افزايش تصادف هاي رانندگی، تغييير   برانگيختگی

مکرر محل سکونت و همچنين پاسخ هاي مبتنی بر برانگيختگی در خالل آزمون هاي شناختی نشيان  

شود. ديگر ويژگی پايدار اين بيماران، بيقراري است. در اغلب آنها اختالل هياي خصيصي  اي    داده می

رد؛ برانگيختگی، رشد نايافتگی و وابستگی شخصيت، فراوانترين خصيص  شخصيتی آنهيا در  وجود دا

ها ک  بيشتر جنبة خلقی دارند، مانعی در کارکردهاي اجتمياعی، ادامية    شوند. اين اختالل نظر گرفت  می

تعددي کنند. ب  طور خالص  بايد گفت ک  يافت  هاي تحقيقاتی م اي ايجاد نمی تحصيل يا اشتغال حرف 

رود. برخی  فعالی با گذشت زمان از بين نمی اند ک  نشانگان نارسايی توج / بيش نشان دهند  اين نکت 

هياي خلقيی و    شوند مانند بيقراري، پرخاشگري نوسيان  هايی ک  در خالل کودکی مشاهده می از نشان 

اليت توجي  نييز    توجهی و مشکالت حفيظ ح  رفتارهاي ضد اجتماعی باقی می مانند. برانگيختگی، بی

همچنان قابل مشاهده اند. کارآمدي ضعيف تحصيلی و سطح پايين عزت نفد ک  در خالل نوجيوانی  

 وجود دارد. اغلب تا بزرگسالی نيز پايدار می مانند.
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 فعالي مشکالت مدرسه اي دانش آموزان با اختالل نارسايي توجه/ بيش 2-1-5

شيوند و   معموالً قبل از مدرس  کمتر شناسيايی ميی  فعالی  کودکان با اختالل نارسايی توج / بيش 

گذارند، مورد توجي  و شناسيايی قيرار     اجتماعی مدرس  پاي می –بيشتر، وقتی ک  ب  محيط آموزشی 

توانند با توج  ب  ويژگی هاي اين کودکان آنها را شناسايی کنند، ولی نبايد دست  گيرند. معلمان می می

را براي ارزيابی دقيق و جامع ب  روان شناس يا روان پزشک معرفيی  ب  تشخيص بزنند. بلک  بايد آنها 

تواند رفتارهاي کود  را در هنگامی ک  او در کالس درس يا در حيياط مدرسي  اسيت     کنند. معلم می

هايی را يادداشت کند و آنها را براي روان شناس ييا روان پزشيک کيود  بفرسيتد      مشاهده کند. نکت 

 (.1313هعليزاده، 

ها هسيتند: سسيت، بيحيال، کيم      دانش آموزان نو  بی توج  در کالس، داراي اين ويژگی معموالً

و  1گيير هالهيی   تيوجهی ديگيران و گوشي     تحر ، متمايل ب  درون، افسرده، از نظر اجتماعی مورد بی

فعيالی و   (. آنها از نظر تحصيلی پيشرفت خوبی ندارنيد و در مقايسي  بيا نيو  بييش     1991، 2کارلسون

هاي کودکان بيی توجي     ( ويژگی1991ب  ميزان بيشتري ب  ناتوانی يادگيري دچارند. بارکلی هتکانشی، 

 دهد: را بدين گون  توضيح می

 شوند. روند و ب  اصطالح، غرق رويا می بسيار در رويا فرو می .1

 بسيار در خود هستند و کهنی مشغول دارند. .2

 سردرگم و گي  هستند. .3

 ند.رس بی حال و بی انگيزه ب  نظر می .4

 رسند. بسيار تنبل و کند ب  نظر می .5

 شوند. مرتب خيره می .6

                                                 
1
 . Lahey 

2
 . Carlson 
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ب  طور کلی دانش آموزان با اختالل نارسايی توج  / بيش فعالی  در کالس درس اين ويژگی هيا  

دهند. بدون فکر عمل می کنند، دست و پاچلفتی هستند، بی يبات هستند، حواسشان خيلی  را نشان می

دهند، از نظر رشدي نابالغ هستند، معموالً در يک  دون فکر جواب میشود، ب  سوال ها ب زود پرت می

 يا چند درس مشکل دارند و اغلب پرخاشگر هستند. 

تواند بسيار پيچيده و  رفتارهاي اين دانش آموزان با توج  ب  نو  اختالل هم ابتاليی ک  دارند، می

هاي کيل را در جهت کمک ب  ايين   صي توانند تو هاي عادي و استثنايی می متنو  باشد. معلمان مدرس 

 دانش آموزان ب  کار ببندند.

 قرار ندادن نيمکت يا صندلی آنها کنار پنجره يا جايی ک  ممکن است باعث حواسپرتی شود. -1

 ب  کار بردن روش هاي عملی نکت  هاي جديد در تدريد ازجانب معلم. -2

 زود ب  زود. تقسيم تکاليف بزرگ ب  اجزا  کوچکتر و تشويق هاي -3

 پرهيز از سرزنش آنها و نسبت دادن اختالل ب  هوش. -4

اجاز  خروج از کالس ب  آنها دادن هاز آنجا ک  بيشيتر از کودکيان بي  جنيب و جيوش نيياز        -5

 دارند(.

 

 فعالي ارزيابي و تشخيص اختالل نارسايي توجه / بيش -2-1-6

گيران، ماننيد يکيی از واليدين ييا معليم،       معموالً نخستين نقطة ارزيابی، زمانی است ک  فيردي ن 

احساس می کند ک  کود  غير عادي است و بايد براي او کاري کرد. در اولين مرحلة داوري در مورد 

وجود اين اختالل، بايد دقت کنيم و ببينيم ک  آيا کود ، داراي تکانشگري، حواس پرتيی و جنيب و   

هياي روانيی    اي تشخيصيی و آمياري اخيتالل   جوش غير عادي هست يا ن  هس  معيار اصلی در راهنم

(. اما فرآيند ارزيابی باييد در موقعييت هياي متفياوت انجيام بگييرد.       1994انجمن روانپزشکی آمريکا،

پيشنهاد می کنند ک  بهتر است فرايند ارزيابی  (1313ب  نقل از عليزاده،  1991گلداستين و گلداستين ه
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 2و تيليور  1بالينی و رشدي کيود  شيرو  کنييم. شياکار    را با گرفتن اطالعات مربوط ب  ويژگی هاي 

( نيز معتقدند ک  وضعيت روانی کيود  باييد ميورد ارزييابی قيرار      1313( ب  نقل از عليزاده ه 1916ه

بگيرد و تکميل پرسشنام  کافی نيست؛ بلک  بايد شيرح حيال گييري، مصياحب ، مشياهده و آزميايش       

اصلی ککر شده، باييد رفتارهياي اجتمياعی، هيجيانی،      پزشکی نيز صورت پذيرد، و در کنار س  معيار

 يادگيري، و سبب شناسی اختالل نيز مورد بررسی قرار بگيرند.

 

 افرادي که در ارزيابي نقش دارند.  2-1-6-1

کنند و ب  طيور طبيعيی    : معموالً والدين بيشترين وقت را با فرزندان خود صرف میوالدينالف( 

رشد، وضعيت جسمی، و توانايی ها يا ناتوانايی هياي تحصييلی    تنها منبعی هستند ک  شرح حال

توانند مفيدترين اطالعات را در اختيار متخصصان بگذارند. اگرچي    دانند. بنابراين می کود  را می

اين اطالعات همواره معتبرترين موارد نيستند. ارزييابی کيود  درداخيل خيانواده، همچنيين بي        

از قبيل موارد ژنتيکی يا بيماري هاي روانی، سابقة تحصيلی  شناسايی نسبی عوامل سبب شناختی

( 1991(. گلداسيتين و گلداسيتين ه  1912و همکياران،   3والدين و غيره کميک ميی کنيد. هفرونيد    

 توان در هشت زمين  سازمان دهی کرد: پيشنهاد می کنند ک  اطالعات را می

وجيود   -3تارهاي آزارگران ، وجود احتمالی رف -2تفاوت هاي رشدي کود  با همساالنش،  -1

 -5در نظر گرفتن تشخيص هاي ديگر،  -4احتمالی اختالل هاي متداول همانند اختالل فراگيررشدي(، 

هياي گونياگون هماننيد تيايير      تعاميل نشيان    – 6تکي  بر معيارهاي معتبر براي انجام تشخيص دقييق،  

فرضيي  سيازي در    – 1ا يکديگر، تعامل تشخيص هاي گوناگون ب -7تکانشگري بر نارسايی توج (، 

 مورد سبب شناسی

                                                 
1
 . Schachar 

2
 . Taylor 

3
 . Freund 
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تواننيد   د. از اين رو آنيها هيم ميی ي: معلمان نيز وقت زييادي را با کيود  می گذراننمعلمان ب(

ضيوابط تشيخيص انجمين روانپزشيکی آمريکيا       (منبع مهمی براي ارزيابی کيود  باشيند. براسياس    

حصييلی کيود  در مدرسي ، نقيش مهميی در      (، عملکيرد ت 1313، ب  نقيل از علييزاده،   1994(1994ه

تشخيص دارد ک  اين امر، بر ضرورت مصاحب  با معلم می افزايد. معلمان، ب  ويژه ب  علت سيوگيري  

(. 1991و همکياران،  1کمتر در قضاوتشان در مورد اختالل، منابع مفيدي براي ارزيابی هستند هاستيونز

ها بر اساس نظر معلميان تنهيا بيراي شناسيايی      نام  کند ک  تکميل پرسش ( اظهار می1992ه 2بورميستر

رسد. ارزييابی هيايی کي  در مدرسي  صيورت       کودکان مدرس  اي و ن  پيش دبستانی کافی ب  نظر می

هاي تحصيلی کود  باشد و در آن، مشاهد   گيرد، بايد در برگيرند  اطالعات کافی درمورد ناتوانی می

با دوسيتان، ارتبياط بيا دوسيتان در کيالس و چگيونگی       رفتار کود  در موقعيت هايی همچون بازي 

 (.1313ب  نقل از بلکمن،  1991، 4و پلهام 3ارتباط او با ديگران مورد نظر قرار گيرد هاتکينز

فعيالی را پييش از    : اغلب ديده شده ک  کودکان داراي اختالل نارسايی توج / بييش  پزشکان ج( 

ن امر ممکن است ب  علت مشيکل هياي کيود  در    هر متخصص ديگري، نزد پزشکان می فرستند. اي

رفتار حرکتی، يادگيري، يا اختالل هاي رفتاري و عصب شناختی هعالئم خفيف( باشد. ارزيابی عالئم 

عصب شناختی، احتمال وجود انگل و تجويز دارو هم  مواردي است ک  تنها از سوي پزشيک امکيان   

هاي پزشکی ب  اين ميوارد توجي  کننيد،     م آزمايش(. پزشکان بايد در انجا1917، 5پذير است هگاتليب

ب  نقيل از   1991، 6هاي تنفسی و کمبود آهن خون هکيولی پرکاري تيروئيد، کرمک هاي انگلی، مشکل

( معتقدند ارزييابی کودکيان   1313( ب  نقل از عليزاده ه1991و همکاران ه 7. بلونديد(1371دادستان، 

                                                 
1
 . Stevens 

2
 .  Baurmister 

3
 . Atkins 

4
 . Pelham 

5
 .  Gettlieb 

6
. Kewley 

7
. Blondis 
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هياي   آنان صيورت بگييرد و در ايين امير خيرده محييط       1اختیداراي اين اختالل، بايد در متن بوم شن

 خانواده، مدرس ، دوستان و مراکز پزشکی حائز اهميت هستند.

 

 ارزيابي روان سنجي   2-1-6-2

کنند و باييد از اعتبيار،    آزمون هاي روانی، ابزارهايی عينی هستند ک  کارکرد روانی را ارزيابی می

باشند. يکی از داليلی ک  اهميت سنجش روانی را دراين کودکيان  روايی و هنجاريابی کافی برخوردار 

 دهد، وجود هم ابتالئی هاي متعدد است. افزايش می

هايی براي ارزيابی هوش، توج ، رفتارهاي اجتماعی و هيجيانی و   ب  طور کلی، الزم است آزمون 

 نيز ميزان تکانشگري يا بازداري کود  در مورد او اجرا شوند.

بنيي  ميورد اسيتفاده     -ی توانايی هاي هوشی کود ، مقياس هاي وکسلر يا استنفورد براي ارزياب

فعالی همگی از نظر هوش، زير هنجار نيسيتند اميا    گيرند. البت  کودکان با نارسايی توج / بيش قرار می

هياي کيود  از قبييل حافظي ،      تواند در هنگام اجراي آزمون هوش، برخی ديگر از توانايی ارزيابی می

ج ، اطالعات عمومی و حتی شکيبايی کود  را ارزيابی کند. براي ارزيابی توانيايی هياي شيناختی    تو

هاي کالمی، اسيتدالل، سيرعت ادرا ، خوانيدن، حسياب، زبيان       هاي حافظ ، توانايی کود  در زمين 

اسيتفاده   2جانسيون -توان از مجموع  آزمون روانی تربيتی وودکيا   نوشتاري و معلومات عمومی، می

 د. اين آزمون ب  طور عمده ب  زبان متکی است و کاربرد آن در مورد کودکان داراي اين اختالل ، ب  کر

 (.1313ب  نقل از عليزاده،  1991، 4و کانينگام 3مطالعات بيشتري نياز دارد هاسنو

                                                 
1

 .  Ecological 
2
 . Wood cock – Johnson psychoeducational Battery (WJPB) 

3
 . Snow 

4
 . Caningham 
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توان بيراي ارزييابی عملکيرد روانيی حرکتيی همهارتهياي        می 1اوزرتکسی -از آزمون برونينکد 

رگ يا ظريف، جايابی آموزشی، برنام  ريزي آموزشی حرکتی، عملکرد تعيادلی، همياهنگی   حرکتی بز

بي  نقيل از    1971دو طرف ، نيرومندي، کنترل ديداري و حرکتی و غييره( اسيتفاده کيرد هبيرونينکد،     

 (.1313عليزاده، 

بيراي   2توان از آزمون هايی همچون فهرست رفتاري کود  آخنباخ براي ارزيابی رفتار کود  می

بيراي معلميان و    4هياي اجتمياعی   ، ارزيابی مهارت3والدين و معلمان، پرسشنامة موقعيت هاي مدرس 

 (.1313و کارکردهاي هماهنگ ساز استفاده کرد هعليزاده،  5هاي فرزند پروري  والدين، ارزيابی شيوه

 

 تشخيص   2-1-6-3

شيود،   مشييياهده ميی   (1994ضوابط تشيخيص انجمين روانپزشيکی آمريکيا ه    همان گون  ک  در 

فعالی و تکانيشگري، س  ويييژگی اساسيی در تشييخيص اخيتالل نارسيايی توجي /        توجهی، بيش بی

تواند براي اجتناب از ابهام کمک کنيد، اسيتفاده از روش    هايی ک  می فعالی هستند. يکی از روش بيش

و همکياران،   6اولمين هاي متفاوت ارزيابی و در نظر گرفتن ميزان همبستگی آنها بيا يکيديگر اسيت ه   

مقيياس   27( دريافتند ک  از بين 1911ه 1و کنستانتاريد 7(. هوماتيديد1313ب  نقل از عليزاده،  1911

فعالی را از کودکان عادي داشتند. پد بايد  مورد از آنها قابليت تميز کودکان بيش 9مورد بررسی، فقط 

                                                 
1
. Bruininks – Oseretsky test 

2
. Achenbach Child Behavior checklist 

3
 . School situation Questionnaire 

4
 . Social skills assessment 

5
 . parenting styies 

6
 . Ullman 

7
 . Homatidis 

8
 . Konstantareas 
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نتيج  را در فرايند تشخيص داشت  باشيد   تواند بهترين در نظر داشت ک  ب  کارگيري روش ترکيبی می

 (.1911و همکاران،  1هپاور

هايی ک  مسيتلزم پاييداري، تکلييف     کود  را بايد در موقعيت هاي متفاوت، ب  ويژه در موقعيت

هيا هسيتند و متخصيص     مداري و آرامش هستند مشاهده کرد. خان  و مدرس  مهميترين اين موقعييت 

بي    1916ب  طورکامل آگاهی يابيد هتيليور،    2ود  در فرايند بازداريتشخيص بايد از ميزان توانايی ک

 (.1313نقل از عليزاده، 

اي برخوردار است و هر قيدر کي  مشيارکت کيود  بيشيتر       مصاحب  با کود  نيز از اهميت ويژه

(. هرگاه کودکان گوش شينوايی  1999، 3باشد، ارزيابی نيز با موفقيت بيشتري همراه خواهد بود هريزن

ي حرف هايشان بيابند، معموالً از ناکامی ها، طردهاي اجتماعی و ديگر مشکل هاي خود حرف می برا

تواند نگرش وي را نسبت ب  مشکل ها و نيز راه هاي کنار آمدن  زنند. مصاحب  با کود ، همچنين می

يص ايين  (. همچنيين در تشيخ  1313ب  نقل از علييزاده،   1991،  5و ناشپيتز 4با آنها نشان بدهد هکينگ

اختالل ، همواره بايد در امر تشخيص افتراقی با احتياط بسيار عمل کرد. مهمترين اخيتالل هيايی کي     

ممکن است در تشخيص ابهام ايجاد کنند، عبارتند از: اختالل سلو ، اگزما، اختالل هورمونی تيروئيد، 

شناختی يا پزشکی، هاي عصب  مسموميت با سرب، اختالل يادگيري، اختالل خلقی هشيدايی(، آسيب

عقب ماندگی کهنی، اختالل نافرمانی ستيزشی، اسکيزوفرنی هروان پريشی(، اضطراب جدايی، اختالل 

ب   1996 6رشدي ويژه، ناتوانی در زبان گفتار، فشار روانی، مصرف مواد، و نشانگان تورت هزامتکين،

 (.1313نقل از عليزاده، 

                                                 
1
 . Power 

2
 . inhibitionism 
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  رعايت ترتيب ميوارد کييل در انجيام تشيخيص     رسد ک بر اساس مباحث مطرح شده ب  نظر می

 دقيق، کمک می کند.

مشاهده در خان ، مدرس  و زمين  -3مصاحب  با کود ، والدين و معلم  -2شرح حال گيري،  -1

 بازي

 –ارزيابی ويژه از راه بررسی پيشرفت تحصيلی، سالمت عصب شناختی و روابيط خيانواده    -4 

 کود .

ييا طبقي     (1994ضوابط تشخيص انجمن روانپزشکی آمريکا ه تشخيص بر اساس معيارهاي -5 

 (1996بندي بين المللی بيماريها ه

 اجراي آزمون هاي روانی – 6

 در نظر گرفتن تشخيص افتراقی. – 7 

شيوند   در نهايت، بايد در نظر داشت ک  چون مشکل کودکانی ک  ب  مراکز تشخيص فرستاده ميی 

(. و چيون نيو  و دلييل ارجيا      1313ب  نقل از علييزاده،   1911و همکاران،  1شديدتر است هگريست

کود  ب  اين مراکز در تشخيص مهم است، متخصصان بايد ب  موارد ککر شده دقت وييژه اي داشيت    

در تشيخيص   ( دريافتنيد کي    1313،ب  نقل از عليزاده 1991و همکاران ه 2باشند. ب  طوري ک  اپستين

فعالی يا ناتوانی يادگيري ب  مراکيز بهداشيت روانيی     توج / بيش کودکانی ک  ب  دليل اختالل نارسايی

 /ی توجي   ينارسيا شوند، سوگيري وجود دارد. مسالة مهم ديگري ک  در تشيخيص اخيتالل    ارجا  می

بايد مد نظر قرار داد اين است ک  کودکانی وجود دارند ک  با وجود آنک  ب  نارسايی توج   فعالی بيش

نمی باشند. تمايز بين دو نو  اختالل، در فراينيد درميان و کميک رسيانی بي       مبتال هستند، بيش فعال 

، تفياوت   2-1کودکان بسيار مهم است و متخصصان بالينی بايد آنها را از هم تميز دهنيد. در جيدول   

                                                 
1
 . Griest 

2
. Epestein 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 44 

هاي متداولی است ک  قبالً مطرح  هاي اصلی آنها نشان داده شده است. شباهت هاي آنها همان ويژگی

 شد. 

 

  

 

 

 

 

 فعالي تفاوت اختالل نارسايي توجه با و بدون بيش -1-2جدول 

 فعالی نارسايی توج  بدون بيش فعالی نارسايی توج  با بيش

 الف

 هاي درونی و بيرونی بيشتر نشان  - 

هيايی کي     در حين انجام آزمون 1تکليف گريزي -

 هوشياري را می سنجند.

وجود احتمال بيشيتر بيراي اخيتالل مشياب  در      -

 شاوندان خوي

 استفاده از مواد مخدر -

 ب

 مشکل هاي رفتاري بيشتر  – 

 الف

 رويايی و بی حالی – 

 تکانشگري بيشتر در حوز  ادراکی حرکتی -

ابی در بيين  احتمال بيشتر براي وجود اخيتالل اضيطر   -

 خويشاوندان

 ب

 فعاليت شناختی کندتر -

 گوش  گيري اجتماعی - 

 کمرويی - 

                                                 
1
. task . off 
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 توج  ب  کود  در بين آشنايان، دوستان  -

 خودآزاري  -

احتمال بيشيتر بيراي هيم  ابتالييی بيا اخيتالل        -

 سلو 

هاي يادگيري  احتمال بيشتر براي هم ابتاليی با ناتوانی -

هياي   ک  ب  نياتوانی 1و مشکل هاي مربوط ب  خودکاري 

 يادگيري شباهت دارند.

 (.1333به نقل از عليزاده ،  1992و هايند ،  2) گودير

 

 فعالي سبب شناسي اختالل نارسايي توجه /بيش 2-1-7

فعالی ب  طور قطع مشيخص نيسيت و عليل احتميالی      رسايی توج / بيشناعلت اصلی اختالل ،  

هنوز مورد بررسی و پژوهش می باشد. اما آنچ  ک  امروزه بيشتر مورد تاکيد پژوهشيگران ميی باشيد    

 -ا نبايد از نظر دور داشت کي  عواميل روانيی   ديدگاه زيستی تبيين اختالل می باشد ولی اين مطلب ر

اجتماعی نيز در تعامل تنگاتنگی با عوامل زيستی قرار دارند. در ادام  علل زير بنايی اختالل نارسيايی  

و عواميل مربيوط بي  تغذيي  ميورد       اجتمياعی  –فعالی در س  چهارچوب زيستی روانی  توج  / بيش

 گيرند: بررسی قرار می

 

 ت شناختيعوامل زيس  2-1-7-1

 در مطالعة عوامل ژنتيکی دربار  اين اختالل، معموالً سي  روش ميورد اسيتفاده    عوامل ژنتيکي :

گيرند؛ مطالعة خانواده، مطالعة همشکمان و مطالعات فرزند خوانيدگی، مطالعية خيانواده بي       قرار می

خوانيده هيا    شود، در حالی ک  مطالعة همشيکمان و فرزنيد   بررسی تايير عوامل خانوادگی مربوط می

براي اين منظور ب  کار می رود تا روشن شود ک  آيا اين اختالل منشا  خانوادگی و محيطيی دارد ييا   

                                                 
1
 . automaticity 

2
. Goodyear  
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و  1ژنتيکی.در تحقيقی ک  دربار  همشکمان تک هست  اي و دو هست  اي انجام شيده اسيت هگيلييد   

ک  فراوانی مطابقيت   ( پژوهشگران ب  اين نتيج  رسيده اند1371ب  نقل از دادستان،  1992همکاران ، 

فعالی در همشکمان تک هست  اي، ب  طور معناداري بييش از همشيکمان    اختالل نارسايی توج / بيش

هاي هم  گيري شناختی نيز نشان داده انيد کي  احتميال وجيود ايين       دو هست  اي بوده است. بررسی

؛ 2ول بهنجار است هکانتاختالل در سوابق خانوادگی کودکان بيش فعال ، چهار برابر بيش از کودکان 

 (.1371ب  نقل از دادستان،  1972

هايی ک  دربار  والدين زيست شناختی و غير زيست شيناختی فرزنيد خوانيدگان انجيام      پژوهش

فعيالی فرزنيد    هاي مشابهی دست يافت  اند و اين نکت  را يابيت کيرده انيد کي  بييش      شده اند، ب  يافت 

( . 1975دين زيست شناختی آنها ميرتبط اسيت هکانيت ول،    خواندگان با مشکالت روان شناختی وال

همچنين پژوهشگران ب  اين نتيج  رسيده اند ک  بيش فعالی در خويشاوندان مذکر درجية اول و دوم  

فعيالی در   فعال، بيش از خويشاوندان گيروه گيواه اسيت و ايين افيزايش فراوانيی بييش        کودکان بيش

فعالی تلقی کيرده انيد    ليلی بر انتقال ژنتيکی نشانگان بيشخويشاوندان زيست شناختی مرتبة اول را د

 (.1371ب  نقل ازدادستان، 1975و همکاران،  3هکادورت 

افزون بر اين، نتاي  تحقيقات نشان داده اند ک  در واليدين زيسيت شيناختی کودکيان مبيتال بي         

خودکشيی، اعتيياد بي     فعالی، بيماري هاي روانی مانند رفتارهاي ضيداجتماعی ، روان آزردگيی،    بيش

؛ کانيت ول،  1971الکل، جامع  دردمندي و هيستري ب  مراتيب بييش از گيروه گيواه اسيت هونيدر،       

1975.) 
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 از ابتداي قيرن بيسيتم، اخيتالل نارسيايی توجي /      1عوامل عصب شناختي و عصب شيميايي :

کي  آن را   فعالی را ب  عنوان اختالل عصب شناختی مورد مطالع  قيرار دادنيد و دييري نگذشيت     بيش

نتيجة نوعی آسيب يا بدکارکردي مغزي فرض کردند. ب  طور کلی، کارايی مغيز در ايين کودکيان، در    

زمين  هاي متعدد و جدي همچون هوشياري، مکيدن، بلعيدن و کنترل حرکات با اشکال همراه اسيت  

چنيين گيزارش   ( هم1371بي  نقيل از دادسيتان،     1979و همکاران  3، گازانيکا1971ودانهام،  2هدانهام

کردند ک  در کودکان بيش فعال، مقدار امواج آهستة مغيز همعميوالً تتيا( بي  مييزان کمتيري مشياهده        

فعيالی   دهد در کودکان داراي اختالل نارسايی توج / بييش  شود. شواهدي وجود دارد ک  نشان می می

گاهی کود  مايل  ب  درستی کار نمی کند و ب  همين دليل ممکن اسيت 4اي دسيتگاه فعال ساز شبک 

هاي  موقع بخوابد. بنابراين بيروز اين اختالل ممکن است شيوه اي براي پييدا کيردن ميحر  باشد بی

(. مطالعي   1313ب  نقيل از علييزاده،    1996و همکاران،  5تازه و هشيار نگ  داشتن مغز باشد هکينومورا

حرکت هاي عضالنی و حرکت هاي  دهد ک  ب  علت رابطة ميان کنترل نشان می 6روي عقده هاي پاي 

تواند ب  فعاليت حرکتی بيمار آسييب برسياند و اخيتالل هيايی چيون       ارادي، آسيب ب  اين منطق  می

و  9، سيرجنت  1313بي  نقيل از علييزاده،     1997،  1را موجيب شودهاسينل   7فعالی يا کيم فعيالی   بيش

 ( . 2113همکاران، 

مغيز   11و پييش پيشيانی   11ياري بر قطعة پيشانیهاي بس هاي اخير پژوهش از سوي ديگر، در سال

دهد ک  هرگاه در منطقة پييش پيشيانی آسييبی وجيود      ( توضيح می1912متمرکز شده است. بارکلی ه

                                                 
1
. neuro chemical 

2
 . Dunham 

3
 . Gazzanica 

4
 . reticular activating system (RAS) 

5
 . Kinomura 

6
 .  basal ganglia 

7
. hypoactivity 

8
 .  snell 

9
 .  Sergeant 

10
. forntal lobe 

11
 .  pre frontal lobe 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 41 

پيشانی  داشت  باشد، پيامدهاي اين آسيب در انسان و حيوان مشاب  است و تاکيد می کند ک  قطعة پيش

ي، برنام  ريزي و سازمان دهی رفتار دارد. افرادي ک  نقش بسيار مهمی در کنترل توج  پايدار، بازدار

مغز آنها در اين منطق ، آسيب ديده باشد، ب  ويژه بزرگساالن، ويژگيی هياي نيوعی و مشيخص ايين      

 دهند. اختالل را نشان می

نيز نشان داده است ک  اين کودکان در شيمی عصبی مغيز، داراي   1بررسی هاي سوخت و سازي 

د فرضية مهم در اين باره مطرح شده است . يکی از آنها فرضية دوپامين اسيت  هايی هستند چن مشکل

ک  بنا بر آن، درکارکرد دوپامين، در ايين کودکيان؛ مشيکلی وجيود دارد. دو پيامين نقيش مهميی در        

توان بي  دو دسيت  تقسييم     ( معتقد بود ک  کودکان بيش فعال را می1971برانگيختگی مغز دارد. وندر ه

عبارت است از آنهايی ک  داراي کمبود دوپامين هستند و ديگر آنهايی ک  داراي کمبيود  کرد ک  يکی، 

سوخت و ساز نوراپی نفرين هستند. از سوي ديگر، فرضية سروتونين نيز ميورد مطالعي  قيرار گرفتي      

است، ولی شواهد بسيار اندکی در حمايت از اين فرضي  در خصوص نقش آن در سبب شناسی ايين  

 (.1371ب  نقل از دادستان،  1991، 2شده است هدش اختالل يافت

 

 

 

 اجتماعي –عوامل رواني   2-1-7-2

 هايی ک  ب  بررسی تايير الگوهاي تعاميل خيانوادگی در ايجياد     : پژوهشچهارچوب خانوادگي

اند از يکسو، اين اختالل را نوعی واکنش کود  نسبت بي    فعالی پرداخت  اختالل نارسايی توج / بيش

هاي خانوادگی نظير اعتياد بي  الکيل، اضيطراب ميزمن واليدين و افسيردگی راجعية ميادر          نینابساما

                                                 
1
 . metabolic 

2
 . Desch 
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هياي پرجمعييت،    فعالی در خانواده اند و از سوي ديگر، ب  علت فراوانی بيشتر مبتاليان ب  بيش دانست 

، 1انيدهميلر  هاي محيطی نامناسب مانند کثرت افراد و عيدم رفياه خيانواده نسيبت داده     آن را ب  محر 

اند ب  دالييل قيانع    (. با اين حال محققان هنوز نتوانست 1313ب  نقل از عليزاده،  1961، 2؛ تيزارد1971

فعالی دست يابند. تحقيقات  اي مبنی بر تايير مستقيم رفتار والدين در ايجاد نارسايی توج / بيش کننده

ار والدين نييز بي  نوبية خيود، بير      کند و رفت دهند ک  رفتاراين کودکان بر والدين شان اير می نشان می

بي  نقيل از علييزاده،     1975، 3کود  موير است؛ تايير متقابلی ک  اغلب جنبة ناهشييار دارد هپاترسين  

دهند ک  ارتباط مادران نوجوانان مبيتال بي  نارسيايی     ( نشان می1992(. تحقيقات اخير هبارکلی، 1313

تر  ان ديگر است و ب  هنگام بروز اختالف، خشمگينفعالی با فرزندانشان، منفی تر از مادر توج / بيش

شوند. متقابالً نوجوانانی ک  افزون بر اين اختالل داراي تضادورزي نيز هستد حتی در باب مسائلی  می

دهند. ميادران ايين    هاي منفی شديد نشان می ک  ب  وضوح از اهميت خاصی برخوردار نيستند واکنش

دهنيد. بيدين ترتييب،     و گرايش کمتري ب  حل مسال  نشان ميی  نوجوانان اغلب خود راي و مستبدند

 الگوهاي تعاملی خاص اين والدين با فرزندانشان؛ ايجاد رابط  و حل تعارض را مشکل تر می سازند. 

ها مورد تاييد  فعالی با توج  ب  نتاي  بيشتر پژوهش از آنجا ک  مورويی بودن نارسايی توج  / بيش

هياي مرضيی    هيا و نشيان    کودکان مبتال نييز ممکين اسيت دچيار نارسيايی      قرار گرفت  است، والدين

کند و توانايی  ترديد، وجود چنين شرايطی بر تعامل آنها با نوجوانان مبتال اير می فرزندانشان باشند. بی

 (. 1371دهد هدادستان،  آنان را در تدار  طرح هايی ب  منظور اصالح رفتار، کاهش می

 نکت  محرز است ک  هر اندازه کود  کم سن تير باشيد، نياراحتی ييا      : اينعلل روان شناختي

تنش روانی وي بيشتر ب  شکل تظاهرات جسمانی بروز ميکند. ب  عبارت ديگر، در نخستين سال هاي 

زندگی، ارتجاعی ترين و طبيعی ترين پاسخ ها نسبت بي  ميوقعيتی ضيرب  آور ييا اضيطراب انگييز؛       
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مسال  اصلی اين است ک  اطرافيان و بي  خصيوص واليدين، چگوني      مبادرت ب  عمل است. بنابراين 

رفتار کود  را تحمل می کنند يا در برابر آن واکنش نشان ميدهند؟ احتمال دارد ک  برخی از کودکان 

ب  صورت مادرزادي واجد وضع حرکتی انفجاري تر باشند. در چنين مواردي، پاسخ هاي سختگيران  

فعالی نابهنجار مسيتقر سيازند    توانند کود  را در حالت بيش طرافيان میيا خواست  هاي بيش از حد ا

 (.1371ب  نقل از دادستان  1963، 1هآژرياگرا

تيوان بي  رفتارهياي     فعالی آشکارا جنبة مرضی دارد. بيراي مثيال ميی    در تعدادي از کودکان، بيش

هياي   م در موقعييت شوند تيا کيود  خيود را ميدا     تحريک آميز و خطرناکی اشاره کرد ک  موجب می

رسد ک  کيود  بيراي تنبيي      مخاطره آميز قرار دهد يا سرزنش و تنبي  اطرافيان را برانگيزد. ب  نظر می

فعالی ب  معناي خود  کردن خود يا تنبي  شدن، ب  اينگون  رفتارها مبادرت می ورزد. در اين مورد، بيش

 گناه کاري هستند.شود ک  داراي احساس  کيفر دهی است و در کودکانی ديده می

هياي   تواند پاسخی ب  يک اضطراب دايم باشد، بخصيوص وقتيی مکيانيزم    فعالی می باالخره بيش

هاي افسيرده   روانی فرافکنی آزارگران  برتري دارند؛ يا آنک  گون  اي دفا  آشفت  وار در برابر اضطراب

 (.1371تان ب  نقل از دادس 1912وار يا رها شدگی تلقی شود هآژرياگرا و مارسلی، 

 

 عوامل مربوط به تغذيه و مواد سمي  2-1-7-3

(، تيايير اميواج تلويزييونی و    1972و همکياران،   2عوامل محيطی مانند مسموميت سربی هديويد 

(، بيدون آنکي  بتواننيد    1974،  3فعالی در نظر گرفت  اند هات هاي مهتابی را از علل احتمالی بيش چراغ

( بير ايين باورنيد کي      1975، 4د. پياره اي از محققيان هماننيد فيين گليد     نقش آنها را کامالً آشکار کنن

                                                 
1
 . Ajuriaguerra 

2
 . Daivd 

3
 . ott 

4
 . Feingold 
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هياي طبيعيی برخيی از غيذاها باشيد.       تواند ناشی از مواد افزوده شده يا ترکييب کننيده   فعالی می بيش

کننيد و توصيي     بنابراين، يک رژيم غذايی مرکب از گوشت تيازه، سيبزيجات و شيير را پيشينهاد ميی     

هيا نييز بهبيود     گ ها و چاشنی هاي مصنوعی اجتناب شود. برخی پيژوهش نمايند ک  از مصرف رن می

( در حيالی کي  پياره اي    1977، 1هاي رفتاري در نتيجة رعايت اين رژيم را تاييد کرده اند هبرنير  نشان 

 (.1371هم  موارد ب  نقل از دادستان،  1911، 2ديگر ب  نتيجة چشمگيري دست يافت  اند هجانسن 

 

 ي نظريديدگاهها 2-1-7-4

در پيشينة پژوهشی مربوط ب  سبب شناسی اختالل نارسايی توج / بيش فعّالی دو الگو يا نظريي   

 باره وجود دارد:  اصلی در اين

  شيود کي  اخيتالل نارسيايی توجي /       نظرية سازوکار برانگيختگی: در اين نظري  ادعا ميی

غيز در افيراد داراي   فعالی، ناشی از نابهنجاري هايی در سازوکارهاي برانگيختگيی م  بيش

شود چگونگی پاسخ دهی مغز مطالعي  شيود و    اين اختالل است. در اين نظري  سعی می

مشخص شود ک  چ  مشکلی در دستگاه عصبی اين کودکيان وجيود دارد کي  در پاسيخ     

ميی کنيد هکينيگ و ناشيپيتز ،      دهی آنها ب  محر  هاي بيرونی و درونی مشيکل ايجياد  

 (.1314ب  نقل از عليزاده،1991

گيرنيد.   در رويکرد برانگيختگی، سازوکارهاي برانگيختگی از دو جينب  ميورد پژوهيش قيرار می

توان رفتار کودکيان بيا اخيتالل     است و می 4و جنبة دوم کم برانگيختگی  3جنبة اول بيش برانگيختگی

(. 1979، 1اسو پيا پي   5فعالی را از هر کدام از اين دو جنب  بررسی کرد هفرگوسن نارسايی توج / بيش

                                                 
1
 . Brenner 

2
 . Gohnson 

3
 . over arousal 

4
 . under arousal 

5
 . Ferguson 
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رويکرد بيش برانگيختگی بيانگر آن است ک  اين اختالل در کودکان، ناشی از اين وضعيت اسيت کي    

ب  نقل 1957و همکاران، 2دهد هلوفر ها را نمی مغشوش بودن داده ها، امکان تصفي  و انتخياب محير 

  ميزان برانگيختگی پايين ( در مقابل، ديدگاه کم برانگيختگی معتقد است ک1991از کينگ و ناشپينتر، 

و ناکافی بودن ميزان فعاليت سازو کارهاي کنترل بازداري، باعث ب  وجود آميدن حيواس پرتيی و در    

بي  نقيل از کينيگ و     1974و همکياران،   3شود هسياترفيلد  فعالی می نتيج  اختالل نارسايی توج / بيش

دهد ک  زميانی کي     فت آور را نشان می( مطالع  هاي دقيق در سال هاي اخير يافتة شگ1991ناشپتينر، 

گيرند عملکيرد بهتيري    کودکان داراي اختالل در معرض تحريک پذيري بااليی، مثل موسيقی قرار می

دهند. اين پژوهشگران معتقدند ک  تيايير تسيهيل گير تحرييک پيذيري       در رياضيات از خود نشان می

دهيد کي  نظريية کيم      يين يافتي  نشيان ميی    شوند. ا شنيداري، باعث عملکرد بهتر آنها در رياضيات می

 1996و همکياران،   4تواند ب  در  بهتر سبب شناسی اين اختالل کمک کند هابيکيوف  برانگيختگی می

 (.1313ب  نقل از عليزاده 

   ،الگوي کارکردهاي هماهنگ ساز: اين الگو بر اين باور است ک  نارسايی توج  در اين اخيتالل

شود. بيارکلی معتقيد    ضعف در بازداري رفتاري يا خودتنظيمی ناشی میاي است ک  از  نارسايی يانوي 

شيناختی   روان -است ک  نارسايی در بازداري پاسخ باعث آسييب رسييدن بي  چهيار توانيايی عصيبی      

هاي خيود جهيت دهيی، بي  کياهش کنتيرل        شود.اين آسيب، از راه اطالعات بازنمايی شده و عمل می

 شود.  حرکتی منجر می

 شود ک  اختالل  ي رفتار و خود کنترلی و کارکردهاي اجرايی: در اين الگو گفت  میالگوي بازدار

شيود. ايين الگيوي نظيري      نارسايی توج / بيش فعّالی در اير نارسايی در بازداري رفتياري ايجياد ميی   

داند ک  اين چهار کارکرد عبارتند از  بازداري را با چهار کارکرد عصب، روانشناختی اجرايی مرتبط  می
                                                                                                                                               
1
 . Pappas 

2
 . Laufer 

3
 . Satterfield 

4
 . Abikoff 
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الف( حافظ  کاري، ب( خود گردانی، ج( درونی سازي گفتار ،د( بازسازي. الگوي بيازداري رفتياري،   

اي  آيد ک  تأيير قابل مالحظ  نارسايی در احساس زمان نوعی نارسايی ناآشکار و ساسی ب  حساب می

ب   1997لی ،گذاردهبارک ک  بر حافظ  کاري و در نتيج  استحکام و پايداري رفتار و از جمل  توج  می

 ( 1314نقل از عليزاده ، 

 

 سبب شناسي تعاملي   2-1-7-5

فعالی معلوم  پد از يک قرن مطالع  و بررسی در مورد سبب شناسی اختالل نارسايی توج / بيش

هياي مختليف    شده است ک  عوامل بيشماري در ايجاد اين اختالل دخالت دارند. اين عوامل ب  جنبي  

بوطند ک  اصواًل بيشيتر آنهيا باييد در تعاميل بيا يکيديگر مطالعي  شيوند         سبب شناسی اين اختالل مر

(. تالش کرد تا نشان دهد ک  اختالل نارسايی 1313ب  نقل از عليزاده،  1911ه 2(. کنی1994، 1ههينشو

فعالی، چگون  بر اير تعامل عوامل متفاوتی همچون زمينية ارييی، عقيب مانيدگی رشيدي،       توج / بيش

هاي هيجانی و مشکل در نظام خانواده ب  وجود می آيد. در ايين   محيط فقير، مشکلاختالل يادگيري، 

است و وقتی عقيب مانيدگی    3الگو، وقتی کودکی داراي زمينة ژنتيکی است، در واقع بيش فعال گون 

 فعالی ب  وجود می آيد.  رشدي و عوامل ديگري ترکيب شوند، همان بيش

فعالی دردرجة اول حاصل آسيب مغيزي   ارسايی توج / بيشبنابراين ب  نظر می رسد ک  اختالل ن

است ک  عوامل ژنتيک زمين  ساز آن هستند و عوامل ديگر نيز در آن دخالت دارند، ک  ممکن است بر 

 (.1313پيچيدگی و شدت و تداوم مشکل بيافزايد هعليزاده، 

 

 

                                                 
1
 . Hin shaw 

2
 . Kenng 

3
 . hyperkinotype 
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 فعالي درمان اختالل نارسايي توجه/ بيش 2-1-3

فعالی وجود ندارد، بلکي  مهيار      فردي براي اختالل نارسايی توج / بيشروش درمانی منحصر ب

ها مبتنی باشد ک  تمامی جنب  هاي زنيدگی کيود ، نوجيوان ييا      اي از مداخل  اختالل بايد بر مجموع 

 بزرگسال را دربر می گيرد. 

 دارو درماني2-1-2-2

اروهاي محر  بيش از هر داروي دارو درمانی احتماالً يکی از مهمترين شيوه هاي درمان است. د

( و ايير بخشيی آنهيا بي  صيورت      1991انيد هبيارکلی ،   ديگري ب  مبتاليان ب  اين اختالل تجويز شيده 

اي مورد بررسی قرار گرفت  است. پيشتر اين باور وجود داشت ک  داروهاي محر ، ب  افزايش  گسترده

فعالی  ب  گون  اي متناقض کاهش بيششوند در حالی ک   سطح برآمدي و فعاليت بزرگساالن منجر می

و ايجاد آرامش بيشتر در کودکان مبتال ب  اين اختالل را در پی دارند. امروزه نادرست بودن اين نظري ، 

ب  خصوص آشکار شده است و ترديدي نيست ک  تايير محر  ها در کودکان و بزرگسياالن يکسيان   

و  1شيود هدوپيل   ستم عصيبی مرکيزي منجير ميی    است و در همة موارد ب  برآمدي و فعاليت بيشتر سي

 (.  1991همکاران، 

همانند دوپامين( بر سيناپد نورونی را حفيظ ميی کننيد و بيدين      2محر  ها تايير کاتکوالمين ها

(. در بين داروهاي محر ، متيل فنيی  1991دهند ههايندو همکاران،  ترتيب، برانگيختگی را افزايش می

گيردد. و   شود، بييش از هير داروي ديگير تجيويز ميی      وزيع میت 3ک  تحت ريتالين – (MPH)دات 

                                                 
1
 . Dupaul 

2
 . eathcholamines 

3
 . ritaline 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 55 

 3( و پميولين 2هدکسيتدرين  1تري نييز دربيار  آن انجيام شيده انيد. دکسيتروامفتامين       تحقيقات گسترده

شوند. از بين اين س  داروي محر ، تايير  ( نيز از جملة داروهاي محر  ديگر محسوب می4هسايلرت

 يابد. ساعت پد از مصرف  ادام  می 1پمولين طوالنی تر است و بيش از 

هياي   بازدارنيده  5اگرچ  گروهی از پزشکان از داروهاي ديگري مانند ضد افسردگی س  حلق  اي،

MAO  اي از  کنند و در پاره استفاده می فعالی بيش /توج  يینارسادر درمان مبتاليان ب   6و کلونودين

لب محققان بر ارجحيت داروهاي محر  تاکيد دارنيد.  موارد نيز اين داروها موير بوده اند. اما هنوز اغ

( يکی از داليل برتر دانستن داروهاي محر  اين اسيت کي    1993، 7؛ پلهام 1991هدوپل و همکاران، 

محققان توانست  اند تايير آنها را بر گستر  وسيعی از رفتارها نشان دهند. براي مثيال، بير اسياس ييک     

اند مشخص کنند ک  مصرف ريتالين موجب بهبود رفتار مبتاليان بي    برنامة درمانگري روزان ، توانست 

شود و کاهش اغتشاش گري، پرخاشگري و عدم  فعالی در همة سطوح می اختالل نارسايی توج / بيش

آمادگی براي همکاري در خالل يک بيازي گروهيی را در کودکيان و نوجوانيان ميذکر، در پيی دارد       

 (.1371ل از دادستان، ب  نق 1993و همکاران،  1هگرانجر

شود و استفاد  کوتياه ميدت    مصرف ريتالين ب  کاهش رفتارهاي ضداجتماعی پسران نيز منجر می

(.پژوهشيها  1371بي  نقيل از دادسيتان،     1993، 11و بانر 9آن بر پيشرفت تحصيلی موير است هکارلسن

 51/ بيش فعّالی ب  طور متوسط اند با استفاده از اين دارو رفتار داراي اختالل نارسايی توج  نشان داده

                                                 
1
. dextroamphetamine 

2
. dexedrine 

3
 . pemoline 

4
 . cylert 

5
 . tricyclic antidepressante 

6
 . clonodin 

7
 . pelham 

8
 . Granger 

9
 . Carlson  

10
 . Bunner 

7
 .  
8
 .  
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 2113رودييا، نورليوس، اسيميت، گانينيگ و سيرجنت،       1997شيودهبارکلی  درصد عيادي ميی   61تا 

همة موارد ب  نقيل از   2115، 2، کليمکت، متينگی،شپرد، لی و براد شاو2115و همکاران،  1؛ادريسکول

شيود، داراي فواييد    م تصيور ميی  داروهاي روان محّر ، بر خالف آنچ  ک  در بين مرد 1314عليزاده، 

کنده عليزاده،  بسياري است و ب  بهبود رفتارهاب اجتماعی، تحصيلی شناختی و هيجانی آنها کمک می

(  در تحقيق مشترکی ک  توسط انجمن ملی بهداشت روانی و انجمن ملی سيو  مصيرف ميواد    1313

ک  تحت درمان  فعالی بيش/ توج  یينارسامخدر آمريکا انجام شد نتيج  گرفت  شد ک  پسران مبتال ب  

دارويی با داروهاي محر  بودند نسبت ب  دور  بزرگسالی خود ب  طيور معنيی داري عملکيرد سيو      

مصرف مواد مخدر و الکل داشتند و در کل شواهد بيانگر آن است ک  کودکان داراي اين اخيتالل کي    

د مخيدر در بزرگسيالی هسيتند    تحت درمان قرار نگرفت  اند بيشتر در معيرض مصيرف الکيل و ميوا    

 (.1313هارجمندي، 

اما مصرف ريتالين داراي پيامدهاي منفی نيز هست: نخست آنک  مصرف ايين دارو در ميواردي    

ک  کود  داراي تيک يا ديگر اختالل هاي عصب شناختی مانند نشيانگان تيورت اسيت؛ بي  تشيديد      

ديگر آن، سردرد، دل درد، کاهش اشتها (. پيامد 1991شود هدوپل و همکاران؛  مشکالت وي منجر می

(. سوم آنک  رشد قد و وزن کود  ممکين اسيت بير ايير مصيرف      1991و بی خوابی است هبارکلی، 

هياي اخيتالل بي  عليت      داروهاي محر  ب  طور موقت کاهش يابد و باالخره، احتمال تشيديد نشيان   

  روز بي  تعوييق ميی افتيد     مصرف اين داروها نيز وجود دارد، بخصوص وقتی ک  مصرف داروي نيم

 (.1371ب  نقل از دادستان،  1991هدوپل و همکاران، 

انيد اميا هييچ     گرچ  در حال حاضر، تمامی تحقيقات اير بخشی کوتاه مدت ريتالين را تاييد کرده

هيايی کي  دربيار  تيايير      دليلی براي ايبات سودمندي درازمدت آن را نداده اند. افزون بر اين، پژوهش

                                                 
1
.O’Dris coll 

2
 .Klimkeit,Mattingley,Sheppard, Lee & Brad shaw Sergeant . 

3. Murphy 
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ر نوجوانان انجام شده اند بسيار اندکند. در حالی ک  موير بودن آن در بزرگسياالن بي  ايبيات    ريتالين د

در برزگساالن بعد از مرحلة تشخيص بايد اين سؤال پرسيده شيود کي    (.1992، 1رسيده است همورفی

اين اختالل تا چ  حد سبب مشکالت مهم در زندگی فرد در سي  حيوز ، کياري روابيط بيا خيانواده       

ها شکل مهمی باشد، در باال با دارو بايستی مورد توج  قرار گيرد.  ود. اگر در هريک ندايی حوزهش می

هاي اختالل در بزرگساالن خيليی ميؤير باشيد، تقريبياً نيميی از       تواند در باالي نشان  درمان با دارو می

مطليوبی بيا کياهش    اند ب  طيور   بزرگساالنی ک  يا بدان محرّکها يا داروهاي ضد افسردگی درمان شده

، 1، گياگنی 7، مورفی، گرين استين6، هاميلتون5،ود4، اسليد3، گرين2اندهپلهام ها پاسخ داده مهمی در نشان 

 (.  9،1991 گاتن 

( عقيده دارند کي  تجيويز دارو در همية ميوارد باييد بي  صيورت        1917برخی از محققان وندر ه

ا فقدان ديگر اختالل هياي تيوام بيا آن؛ حيد     آزمايشی باشد، ارزشيابی درجة وخامت اختالل، وجود ي

هاي درمانگري، باز خورد کود  و والدين نسبت ب  دارو درمانگري و توانايی در  موفقيت ديگر روش

رعايت درست دستورالعملهاي تجويز دارو، از مهمترين عواملی هستند ک  قبل از آغاز دارو درمانگري 

 بايد مورد ارزشيابی قرار گيرند. 

 

 مداخله هاي درماني 2-1-3-2

                                                 
 
2
 . Pelham 

3
 . Green  

4
 . Slade 

5
 . Vodde 

6
 . Hamilton 

7
 . Green Stein 

8
 . Gagny 

9
 . Guthne  
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: مداخل  در سطح خانواده در مورد کودکان و نوجوانان مبتال ب  نارسايی  الف( در سطح خانواده

فعالی، ب  علت مشکالت متعدد اين بيماران بسييار حسياس اسيت. از آنجيا کي  واليدين        توج  / بيش

ز محققيان برنامي  هياي آموزشيی     معموالً از ادار  اين کودکان اظهار عجز می کنند بنابراين، پياره اي ا 

خاصی براي افزايش توانايی والدين در قبوالندن ديدگاه خود ب  فرزندانشان و متقاعد کردن آن تدار  

(. افزون بر اين کميک، بي  خيانواده هيا در تغييير      1371ب  نقل از دادستان،  1991دييده اند هبارکلی، 

شيوند نييز در چهيارچوب ايين      نوجوانان ميی  رفتارهايی ک  موجب نافرمانی و تضادورزي کودکان و

برنام  هاي آموزشی گنجانده شده اند. بدين ترتيب، والدين را از عليل متفياوت رفتارهياي نامناسيب     

فرزندشان آگاه می کنند؛ ب  آنها می آموزند ک  چگون  ب  تعامل مثبت با فرزندانشان دست يابنيد و ييا   

و تقويت کنند؛ چ  موقع ب  تنبي  متوسيل شيوند و چگوني      چطور رفتارهاي مثبت آنها را افزايش داده

 رفتار آنها را در خارج از چهارچوب خانواده اداره نمايند.

( اين برنامة آموزشی را در مورد گروه هيايی از واليدين   1371ب  نقل از دادستان،  1917بارکلی ه 

سال  اي ک   11تا  6لدين کودکان کودکان بيش فعال ب  مرحلة اجرا در آورد و نتاي  نشان دادند ک  وا

هاي اخيتالل، افيزايش سيطح عيزت نفيد و       در اين برنامة آموزشی شرکت کرده بودند، کاهش نشان 

کاهش تنيدگی را در فرزندان شان خاطر نشان نموده اند. با اين وجود موليف معتقيد اسيت کي  ايين      

 شود. انان نيز توصي  نمیبرنام  براي تمامی والدين و کودکان موير نيست و در مورد نوجو

( ب  ايين  1371( ب  نقل از دادستان ه 1992در سال هاي اخير، پژوهشگران بارکلی و همکاران ه  

نتيج  رسيده اند ک  آموزش ادار  رفتار و حل مسال ، آموزش شيوه هاي ارتباطی و درمانگري ساختار 

سيالة مبيتال    11تا  12اي فرزندان خانوادگی از جمل  روش هايی هستند ک  وضعيت خانواده هاي دار

 فعالی را بهبود می بخشند. ب  نارسايی توج / بيش
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کاهش افسردگی مادران؛ تقليل تعداد تعارضها، کياهش شيدت خشيم در خيالل درگييري هيا و       

همچنين سازش يافتگی بهتر با مسائل آموزشگاهی از جمل  قلمروهايی هستند ک  کيم و بييش تحيت    

 % آزمودنی ها منجر شده اند.31% تا 5ب  بهبود معنادار  هاي ککر شده تايير روش

هيا   هاي در سطح خانواده مداخل  با رويکرد رفتاري اسيت در ايين مداخلي     يکی ديگر از مداخل 

هدف افزايش فراوانی رفتارهاي مطلوب از طريق افزايش عالقة کودکان در رضايت والدين و دريافت 

هيا اوليين قيدم در     ت رفتار کند امّيا در بسيياري از موقعييت   نتاي  مثبت است هنگامی ک  کود  درس

هايی در  درمان رفتاري افزودن احساس مثبت ميان والدين و کود  است براي اين کار قرار دادن زمان

عنوان زمان ويژه کيود ، الزم اسيت. در ايين ميدت        دقيق ( ب  31يابده تا  روز ک  تدريجاً افزايش می

ش را انتخاب کند و تالش والدين منحصراً در جهت فراهم آوردن اوقات خوش تواند فعّاليت کود  می

با کود  متمرکز گردد. هدف از اين اوقات بوجود آوردن احساسی خيوب در کيود  اسيت در ايين     

ويژه اگر روش تعريف و تمجيد کننده  شود ب  تر می حالت اجراي محدوديتهاي رفتاري و انضباط آسان

زند در پيش گرفت  شود دومين کانون رفتيار درميانی فيراهم     مدت از او سر می در مقابل آنچ  در اين

ساختن نتاي  مثبت براي رفتار ب  شيو  مناسب توسط کود  است در اينجا نسبت فراوانی رفتارهياي  

دهيد   مطلوب کود  با فراهم کردن پاداشهقراردادن سرگرمی( زمانی ک  او رفتار مناسب را انجام ميی 

بد. طراحی مؤير يک برنامة رفتاري خوب آسان نيست و بايد بي  واليدين در ايين زميني      يا افزايش می

 (. 2115، 1اي شودهرابينر ياري حرف 

تواننيد داشيت     گويی در برابر اين کودکيان ميی   والدين کودکان مبتال ب  اين اختالل س  گون  پاسخ

 باشند:

 شود(.  گفت  می پاسخ مثبت يا تصويب کنندهه ک  اصطالحاً تقويت مثبت -1

 کننده(  تفاوتهيا خاموش پاسخ بی -2

 توج  منفی  -3
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دهد ک  پاسخشان صريح نباشيد و کيود  در ايين     در اين موارد شکست والدين زمانی روي می

جليب توجي      دادن خلق و خوهاي مختلف و اتفاقی بي  منظيور   گاه مانده و با نشان حالت بدون تکي 

ازد. لذا بايد ب  والدين آنها آموخت ک  چگون  حتی ب  هنگام خشم در پرد حتی ب  قيمت تنبي  شدن می

 (.   1361، 1برابر فرزند خود رفتاري مثبت برگزينندهبوشارال

هياي فرزنيدان    باالخره ، برخورداري از حمايت گروهی نيز اير بخشی خود را در ميورد خيانواده  

ر در اغلب کشورها ب  تشيکيل گيروه هيايی    مبتال ب  اين اختالل، بر ايبات رسانده است. در حال حاض

براي والدين مبادرت کرده اند. اعضاي شرکت کننده در جلس  هاي ماهانية ايين گيروه هيا؛ ني  تنهيا       

فعالی ب  دست می آورند بلک  بيا   اطالعاتی دربار  جنب  ها و جلوه هاي مختلف نارسايی توج  / بيش

مشکالت خود بهتر غلب  کنند. افزون بر اين، چنين  برخورداري از حمايت والدين ديگر؛ می توانند بر

گردهمايی هايی ب  والدين می فهماند ک  مسئوليت اخيتالل فرزندانشيان متوجي  آنهيا نيسيت و تنهيا       

 کسانی نيستند ک  با چنين مشکالتی درگيرند.      

وجوانان، فعالی کودکان و ن : غلب  بر مشکالت توأم با نارسايی توج  / بيش ب( در سطح مدرسه

هياي رفتيار    هياي شيناختی و اخيتالل    مانند شکست تحصيلی، طرد شدگی توسط همساالن، نارسيايی 

( فهرسيت  1992ارتباطی همگی مستلزم استقرار يک نظام مداخل  گري در سطح مدرسي  انيد. فيالر ه   

از انيوا    جامعی از شيوه هاي ادار  کالس ارائ  کرده است. براي مثال، وي عقيده دارد ک  مربيان باييد 

پاداش هاي همادي ، مرتبط با فعاليت هاي گروهی و غيره( سود جويند؛ ضمن آنک  دانش آموزان بايد 

در انتخاب نو  پاداش خود مشارکت داشت  باشند. فقدان پاداش و تقويت ب  هنگيام بيروز رفتارهياي    

دييدگاه وي؛ اسيتراحت    نامناسب نيز ب  منزلة يک مولف  مهم برنامة ادار  رفتار توصي  شيده اسيت. از  

هاي مکرر؛ متمرکز کردن برنام  هاي درسی در ساعت هاي صبح؛ نشاندن شاگردان بيش فعال در کنار 

شاگردان ديگر اما در نزديکی معلم، در نظر گرفتن فعاليت هايی براي آنها ب  هنگام بيکياري از جملي    

ان منجر شيوند. اميا از سيوي ديگير؛     توانند ب  افزايش کارآمدي تحصيلی آن راهبردهايی هستند ک  می
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ايجاد تغييراتی در برنام  هاي آنان مانند استفاده از برنام  هاي رغبت انگيز و رايان ، کاهش مقدار کيار  

و اختصاص مدت زمانی بيشتر براي ب  پايان رساندن آن و عدم تعيين تکاليفی براي انجام در منزل نيز 

رزشيابی شيوه هاي آموزشی و پرورشيی در شياگردان ميدارس    الزامی است. البت  اغلب تحقيقات ب  ا

ابتدايی پرداخت  اند و بنابراين، تعيين درجة تايير اين راهبردهيا در شياگردان بزرگتير، مسيتلزم انجيام      

 (.1371ب  نقل از دادستان،  1993و همکاران ،  1هاي گسترده تري است هفيور پژوهش

هياي مهيارت    هنوز نتوانست  انيد وجيود نارسيايی    : پژوهشگرانج( در سطح روابط با همساالن

هاي شناختی رفتارهاي خاصی را ک  نشان دهند  مشکالت  اجتماعی و يا در سطحی وسيعتر، نارسايی

با همساالن شان باشد، کامالً مشخص کنند. تعدادي از  فعالی بيش /ی توج  ينارساارتباطی مبتاليان ب  

ا ناشی از مشکالت فرد در شرو  رابط  با ديگري يا حفظ پژوهشگران، طرد شدگی توسط همساالن ر

بيا در   –يک تعامل اجتماعی می دانند و برخی ديگر، آن را ب  ناتوانی در اتخاک راهبردهياي متنياوب   

( . بنيابراين  1371ب  نقل از دادسيتان،   1917،  3وداج  2دهند هفلدمن نسبت می –نظر گرفتن موقعيت 

شود ک  در مورد کودکان طرد  تالل نيز اغلب از همان روش هايی استفاده میدربار  مبتاليان ب  اين اخ

شده از گروه همساالن، ب  کار می رود. براي مثال، ب  منظور افزايش مهارت اين بيماران در حل مسال  

شيود. بيا    ب  آنان آموخت  ميی  4بين شخصی و مشکالت اجتماعی، روش آموزشی حل مسال  اجتماعی

کت  محرز است ک  قبل از آغاز هرگون  مداخل ، بايد موقعيت هيايی کي  بيراي کيود      اين حال اين ن

مشکل آفرينند و موجبات طرد شدگی وي را فراهم می کنند، متمايز شوند تا امکان اتخاک راهبردهياي  

 متناسب فراهم گردد. 

 

                                                 
1

 .  Fior 
2
 . Feldman 

3
 .  Dodge 

4
 .  Social problem solving traiming 
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 روان درماني  2-1-3-3

تياري درميانگري در ميورد کودکيان     رف -تحقيقات متعددي در زمينة بررسی تايير درمان شناختی

انجام شده اند اين شيو  درميانگري، فراينيدهاي پيردازش شيناخت      فعالی بيش /توج  يینارساداراي 

توانند ب  تغيير رفتار منجر شوند، در  مانند حل مسال ، فنون تنش زدايی و راهبردهاي ديگري را ک  می

ب  نقل از دادسيتان،   1915،  1ار مهم می داند هربربر می گيرد و عقيد  فرد نسبت ب  رفتارهايش را بسي

1371. ) 

رفتياري   -شود، درميان شيناختی   فعالی می وقتی صحبت از کودکان مبتال ب  نارسايی توج / بيش 

تواند از روش هاي آموزشی حل مسال ، مهار خشم، آموزش مهارت هاي اجتمياعی و ييا آميوزش     می

بازآموزي اسنادها و روش مقابلي  بيا اسيترس کميک      (1991تنش زدايی هبراس ول و بلوم کوئيست، 

 .  (1313بگيردهمحمداسماعيل، 

شوند، بنابراين آموزش حل مسال  از  اما چون اين بيماران معموالً قبل از فکر کردن وارد عمل می

جايگاه خاصی برخوردار است. پاره اي از محققان، سازش يافتگی آنها را مسيتلزم دسيتيابی بي  پين      

بي  نقيل از دادسيتان،     1979، و 2شناختی در قلمرو حل مسال  دانست  اند هشور و اسيپاي وا   مهارت

(: توانايی دريافت و فهم مسال ، توانايی در نظر گرفتن راه حل هاي متناوب ،؛ توانايی تعيين راه 1371

 ر.حل هاي دستيابی ب  حل مسال ، توانايی در نظر گرفتن پيامدها و توانايی در  علل رفتا

اگرچ  آموزش مهارت ها در پاره اي از موارد ب  بهبود اختالل انجاميده است اما تحقيقات نشيان  

انيد. شيايد    رفتاري ؛ محدود و مأيوس کننده بيوده  _داده اند ک  نتاي  حاصل ازروش درمانی شناختی

 ب  نارسيايی  بتوان اين عدم موفقيت را ناشی از اين امر دانست ک  مشکالت کودکان و نوجوانان مبتال

فعالی بيش از آنک  حاصل بی مهارتی باشد، ب  ضعف کارآمدي آنها نسيبت دادنيی اسيت.     توج / بيش

                                                 
1

 .  Reber 
2
. Shure & Spivack 
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ب  نقل از دادسيتان،   1991تواند اير محدودي داشت  باشد هبارکلی ، بنابراين آموزش مهارت ها تنها می

1371.) 

فعالی همراه  توانند با بيش   میبا در نظر گرفتن اختالل هاي ديگري مانند اضطراب يا افسردگی ک

توان از روان  باشند و يا در صورتی ک  تاريخچة زندگی فرد وقو  ضرب  هايی روانی را نشان دهد، می

درمانی سنتی سود جست وقتی مداخل  ها در سطح مدرس ، خانواده و ديگر روش هاي درمانی ميوير  

اي ب  کار بستن روش هاي متعدد و جيامعی  واقع نشدند، سپردن بيمار ب  موسس  هاي شبان  روزي بر

ک  اين بيماران ب  آنها نيازمندند ، ضروري ب  نظر می رسد.باالخره در موارد وخييم باييد بي  بسيتري     

کردن بيمار اقدام شود. بستري شدن در بيمارستان بخصوص و حتی بيميار بي  اضيطراب وافسيردگی     

 (.  1371ی وجود دارد، الزامی است هدادستان، وخيم نيز مبتالست و ب  ويژه هنگامی ک  خطر خودکش

 

 سازي:  درمان از طريق آرام 2-1-3-4

آميوزد کي     در اين نو  درمان مشاور ب  کود  مبتال ب  اختالل نارسايی توجي / بييش فعّيالی ميی    

هاي تينفد   چگون  خود را آرام کند و در حالت آرامش باقی بماند. او اينها را از طريق آموزش تمرين

 1971ه1(. براود2114دهده تاينن،  ق و آرام سازي عضالت قسمتهاي مختلف بدن ب  کود  ياد میعمي

( در مطالع  اي ک  شامل گروه هاي بيش فعال و گروه هاي غييربيش  1314ب  نقل از محمد اسماعيل 

 فعال می شد نشان داد ک  کودکان بيش فعال ب  طور معنی داري تنش ماهيچ  اي بيشتري را در پييش 

، 2آزمون داشتند. در هر دو روش آرام سازي ماهيچ  اي پيش رونده و بيوفيدبک برق نگار ماهيچ  اي 

درج  بندي والدين از رفتار کود  ، کاهش تنش ماهيچ  اي را نشان می داد. نميرات بهتيري را روي   

                                                 
1
 .Braud 

2
 . Progressive muscle relaxation 
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حافظ  و ( در دامن  1،1974حرکتی و در مقياس هوش وکسلر کودکان هوکسلر -مقياس عملکرد بينايی

 مقياس رمزگردانی نشان دادند.

( در پژوهشی ب  تأيير يوگا بر ميزان توج  و رفتار پسيران دچيار اخيتالل    2114ه 2جنسن و کنی 

تواند در حدّ درمان  فعّالی پرداختند اطالعات بدست آمده حاکی است ک  يوگا می نارسايی توج  /بيش

 کنند، مورد استفاده قرار گيرد.  می مکمّل براي پسران دچار اين اختالل ک  دارو مصرف

 

 موسيقي درماني  2-1-3-5

موسيقی درمانی ک  تايير آن امروزه بر درمان انوا  اختالل ها بي  ايبيات رسييده اسيت در ميورد      

کودکان عمدتاً ب  شکل بازي هاي موسيقيايی، حرکات موزون، اشعار وتران  هاي آوايی، نواختن سياز  

بازي هاي موسيقيايی ب  دليل برخورداري از ريتم، ملودي، صدا و نيز تيوالی  و نظير آن اجرا می شود. 

و يا همزمانی منظم ميان محر  ها تايير قابل توجهی در بهبود کنترل رفتارهاي تکان  اي، مهارت هاي 

ديداري، تقويت توج  و تمرکز، کاهش بيقراري کودکان  -ادراکی، شنيداري، رشد مهارت هاي ادارکی

تالل نارسايی توج  / بيش فعالی دارد. ب  عبارتی آنچ  اين کودکان ندارند، موسييقی در کات  داراي اخ

 (.1315خود آن را دارا است و شايد راز تاييرگذاري آن در همين باشد ه رافعی، 

 

 

                                                 
1
 . Wechsler 

2
 . Jensen & Kenny 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 65 

 راهبرد های رويارويي -بخش دوم

 فشار رواني   2-2-1  

ي ب  معناي تنش يا فشار فيزيکی ب  کار برده شد. اولين بار در قرن پانزده ميالد 1واژ  فشار روانی

 19اين واژه براي توصيف سختی، دشواري يا بدبختی ب  کار برده شد و در اواسط قرن  1714در سال 

معناي فشار گسترش بيشتري يافت و تنش بر روي اعضاي بدن و يا نيروي کهنی را هم در برگرفيت  

( تعاريف کيل در مورد فشيار روانيی ارائي  شيده     1915ه ( . در فرهنگ روان شناسی ربر1915، 2هربر

 است. 

   فشار روانی ب  هر نو  نيرويی اشاره دارد ک  هنگام وارد شدن بر يک دستگاه موجب تغيييرات

شود. اين  قابل توجهی در شکل آن می گردد و معموالًً شامل يک تغيير و تحريف در شکل دستگاه می

اعی ، روان شناختی و جسمانی اشياره دارد. در ايين معنيا فشيار     اصطالح بر فشارها و نيروهاي اجتم

 شود. روانی يک علت محسوب می

     فشار روانی يک حالت تنش روان شناختی است ک  ب  وسيلة فشيار نيروهياي اجتمياعی، روان

شود. در اين معنا فشار روانی معلول و محصول فشارهاي ديگري اسيت   شناختی و جسمانی ايجاد می

 صورت در مورد عامل ايجاد کنند  تنيش از اصطالح فشارزا اسيتفاده می شد.ک  در اين 

( در زمينة فشار روانيی ميی گوييد انسيان پيوسيت  در      1312( ب  نقل از کشاورز ه 1993ه 3سلي  

حالت فشار و تنش ب  سر می برد چرا ک  فشار پاسخی است اختصاصی کي  ارگانيسيم در برابير هير     

 دهد. شان میگون  درخواستی از خود ن

                                                 
1
. stress 

2
 . Reber 

3
 . Selye 
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( اعتقاد دارد يکی از داليلی ک  فشارزاي روانی هيا  1312( ب  نقل از کشاورز ه 1914ه 1الزاروس

شوند، اين است ک  آن دو فرد تينش   باعث تنش شديد در يک فرد و تنش پايين تر در فرد ديگري می

 شود. را ب  نحو متفاوتی ارزيابی می کنند. اين ارزيابی ارزيابی شناختی ناميده می

 نظريه هاي فشار رواني

طبق نظري  هاي عنوان شده در زمينة فشارروانی و بررسی ارتبياط پيچييد  بيين روان شناسيی و     

اجتماعی سالمت درصدد توجيي  آن اسيت، فشيار روانيی      –روانی  –فيزيولوژي ، ک  الگوي زيستی 

( يا 1912هسلي ، (، پاسخی ب  محر  هاي محيطی 1956ممکن است خود يک محر  محيطی هسلي ، 

 (.1312( باشد ههم  موارد ب  نقل از کشاورز، 1914، 2تعاملی از هر دوي آنها هالزوارس و فولکمن

 نشانگان سازش عمومي سليه 

هاند سلي  اصطالح فشار روانی را متداول کرد و اظهار داشت ک  ارتباط زيادي بين فشار روانی 

شار روانی ب  عنوان محر  نگاه ميکرد ولی بعدها عقيد  و بيماري جسمی وجود دارد. او در ابتدا ب  ف

دهد، در نظر گرفت. بنابراين، او اولين  خود را بسط داد و آن را ب  عنوان پاسخی ک  يک ارگانيسم می

کسی است ک  بين واژ  فشار روانی و عامل فشارزا تفاوت قايل شد. سلي  فشار روانی را پاسخی غير 

توانست توسط هر تعداد  از فشارزاهاي محيطی ايجاد شود. واژ  غير  میاختصاصی در نظر گرفت ک  

اختصاصی فقط اين معنی را در بر دارد ک  بدن، بدون در نظر گرفتن ماهيت فشارزا ب  تميام آنهيا بي     

 (.1312دهدهفتحی آشتيانی، يک روش پاسخ می

گون  خود را بيراي برخيورد   عالوه بر اين، سلي  الگويی را پيشنهاد کرد، بر اين اساس ک  بدن چ 

شناخت  شيد. ايين    (GAS) 3کند. اين الگو ب  عنوان نشانگان سازش عمومی با فشار روانی، بسي  می

 شود. روش برخورد با فشار روانی در س  مرحل  انجام می

                                                 
1
 . lazaross 

2
. Folkman 

3
. General Adaptution syndrome  
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: اين واکنش اولي ، بدن را در پاسخ ب  فشار روانی، با فعال کردن دستگاه عصبی 1واکنش هشدار 

بسي  می کند تا براي پاسخ جنگ يا گريز آماده شود. درکوتاه مدت اين پاسخ ها  (ANS)ر خودمختا

کننيد. مشيکل در اينجاسيت کي  بسيياري از       سازش بااليی فراهم می کنند وخطر را از خود دور ميی 

موقعيت هاي جديد استرس ممکن است در دراز مدت رويارويی با استرس را فيراهم کنيد کي  ايين     

 ها مناسب نيست ياحتی ب  طور بالقوه مضر است.پاسخ براي آن

: در اين مرحل ، ارگانيزم با فشارزا سازش حاصل می کند. طول دور  سيازگاري  2مرحله مقاومت

ب  شدت فشارزا و نحو  سازش پذيري ارگانيزم براي رويارويی با فشارزا بستگی دارد . سازش بيشتر 

ت. گرچ  محدوديت هايی از لحاظ اين کي  چي  ميدت    در اينجا ب  معنی دور  مقاومت طوالنی تر اس

تواند رويارويی کند وجود دارد . سلي  معتقد بود ک  ميزان تداوم فشيار روانيی ممکين اسيت      بدن می

عالوه بر تغييرات هورمونی و اختالالت داخلی ،دسيتگاه ايمنيی را تضيعيف کيرده و خطير ابيتال بي         

 عفونت را شدت بخشد.

مرحل  توانايی ارگانيزم براي مقاومت ب  پايان رسييده و بي  فروپاشيی     : در اين3مرحلة خستگي 

شود، چون ب  طور طبيعيی ايين    شود. بخش پاراسمپاتيک دستگاه عصبی خودمختار فعال می منجر می

بخش ب  حفظ تعادل با بخش سمپاتيک کمک می کند. با اين حال، مشکل اين است ک  چون فعاليت 

يعی باالست، فعاليت بخش پاراسمپاتيک بي  طيور غيير طبيعيی بيراي      بخش سمپاتيک ب  طور غير طب

شود و اين امر ممکن است ب  افسردگی  آيد. در نتيج ، معموالً خستگی حاصل می جبران آن، پايين می

 (.1312يا حتی مرگ منجر شودهفتحی آشتيانی،

 

 الگوي تعاملي فشار رواني 2-2-3

                                                 
1

 .  alarm reaction 
2
. resistance stage 

3
 . exhaust a tion 
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ر رويدادهاي فشارزا ، از خود رويدادها مهمتير اسيت.   الزاروس و فولکمن اعتقاد دارند ک  تفسي 

اين تعبير و تفسيرعبارت است از ادرا  بالقو  زيان ها، تهديدها و مبارزه طلبی ها و اين ک  چقدر در 

برخورد و کنترل آنها مطمئن هستيم. اين امر توانايی ما را در رويارويی با فشار روانی معين ميی کنيد.   

قاد داشتند ک  انسان ها ب  خاطر سبک زندگی و محيطی ک  در آن زندگی می الزاروس و فولکمن اعت

 فشار روانی ها قرار دارند.  کنند ، بيش از حيوانات در معرض انوا  خاصی از

فشار روانی را ارتباط ويژ  بين شخص و محيط ارزيابی می کنند ک  شخص آن را بي  منزلية    آنها

ي ک  بهزيستی او را ب  خطر می اندازد، تعرييف کيرده انيد. ايين     فشار يا زياده روي در منابع و موارد

فشيار روانيی    دهد ک  بر تعامل بين شخص و محييط او در تعييين   تعريف، رويکرد تعاملی را ارائ  می

تأکيد می کند. اين تعريف همچنين بر اهميت ارزيابی در تعيين ماهيت اين تعامل تأکيد دارد و ايجياد  

ر موقعيت هايی ک  تهديد کننده، چالش آميز يا بالقوه زيانبار باشند، در نظير ميی   فشار روانی را تنها د

 گيرد.

( س  شيکل ارزييابی را در برخيورد    1312( ب  نقل از فتحی آشتيانی ه1914الزاروس و فولکمن ه

 را از محيطی ک  در آن قيرار دارييم انجيام ميی     1با استرس تعريف کرده اند. ابتدا، ما ارزيابی اولي  اي

دهيم و اين کار را با ارزيابی شناختی ايرات موقعيت هيا محر ( بر بهزيستی خودميان، صيورت ميی    

مثبت يا استرس زا ارزيابی شود. ارزييابی نيامربوط    –دهيم. يک رويداد ممکن است نامربوط؛ ماليم 

هوم خيوبی در  مثبت يعنی اين رويداد مف –معموالً هيچ تأييري بر هيجان هاي ما ندارد؛ ارزيابی ماليم 

 تواند رويدادي زيانبار، تهديد کننده يا چالش آميز در نظر گرفت  شود. برداشت ؛ و ارزيابی فشار زا می

عالوه بر اين، هر يک از اين ارزيابی ها، احتماالً هيجان متفاوتی را ايجياد ميی کنيد. الزاروس و    

تعريف می کننيد. ماننيد بيمياري ييا     را آسيبی روان شناختی ک  قبالً وارد آمده است؛ « زيان»فولکمن 

ب  عنوان اعتماد شخصی در غلبي   « چالش»ب  عنوان پيش بينی زيان ارزيابی شده و « تهديد»جراحت. 

                                                 
1
 . primary appraisal 
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بر نيازهاي مشکل تعريف شده است. ارزيابی زيان، ممکن است خشيم، نفيرت، ناامييدي ييا دلتنگيی      

رس ب  وجيود آورد و ارزييابی چيالش،    ايجاد کند. ارزيابی تهديد، ممکن است نگرانی، اضطراب يا ت

ممکن است پيش بينی، انتظار يا تهيي  پديد آورد. اين هيجان ها ب  طور مستقيم فشار روانی ب  وجود 

 ارزييابی  »نمی آورند، بلکي  در ارزييابی شخصيی از روييداد دخاليت دارنيد. پيد از ايين ارزييابی،          

  عمل می آوريم و اين کار را با طرح اين سوال کي   از موقعيتی ک  در آن قرار گرفت  ايم ب« 1يانوي  اي

توانيم با اين موقعيت برخورد کنيم، انجام می دهيم. سوال هياي مربيوط در    چطور ب  بهترين وج  می

شود. از جمل ، چي  راههياي انتخيابی بيراي مين وجيود دارد؟ احتميال ايين کي  در           اينجا پرسيده می

ق شوم چقدر است؟ و آييا ايين راهبيرد، پريشيانی ميرا      راهبردهاي خويش براي کاهش پريشانی موف

از موقعيت فشار زا و پاسخ هاي ميان نسيبت بي  آن، بيا      2« ارزيابی مجدد»دهد؟ سرانجام  تسکين می

استفاده از تغيير اطالعات موجود انجام می دهيم. اين امر بر ماهيت تعاملی اين الگو تأکيد می کنيد و  

فشيار   زمان نشان ميد هد. عالوه بر اين، ارزيابی مجيدد، ضيرورتاً  تعامل شخصی را با محيط در طول 

دهد. در حقيقت ارزيابی مجدد ممکن است فشار روانيی را افيزايش دهيد، ميثالً      روانی را کاهش نمی

 محرکی نامربوط يا بی خطر در گذشت ، بعدها ب  عنوان تهديد کننده تلقی شود.

 

 رويارويي با فشار رواني 2-2-4

رويارويی تالش هايی است ک  براي کنترل و اداره کردن موقعيت هيايی کي  بي  نظير     منظور از  

( بي  نقيل از فتحيی    1914رسند، ب  عمل می آيد. الزاروس وفولکمن ه خطرنا  و فشارزاي روانی می

( در ادام  رويارويی را تغيير مداوم تالش هاي رفتاري و شناختی ب  منظور جامة عمل 1312آشتيانی ه

ب  نيازهاي ويژ  داخلی يا خارجی می دانند کي  فشيار ييا زيياده روي در منيابع مشخصيی؛       پوشاندن 

شود. بنابراين رويارويی با فشار روانی يک فرايند است هتا يک رويداد( و کاري است کي    ارزيابی می

                                                 
1
. Secandary appraisal 

2
. reappraisal 
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هاي استرس زاي قبلی، انجام دهييم. همچنيين در اينجيا     می آوزيم بر اساس تجارب خود از موقعيت

شود ک  رويارويی ب  کوشش براي ادار  موقعيتی ک  فرد در آن اسيت نيياز دارد و اينکي      ص میمشخ

ممکن است افراد ضرورتاً از پاسخ هاي رويارويی خود آگاه نباشند. در نهاييت ايين تشيخيص مفييد     

ز است ک  رويارويی موفق ب  تسلط و مهارت نياز ندارد. چيزهايی در زندگی ما وجود دارد ک  خارج ا

کنترل ماست و رويارويی، بيشتر در مورد ادار  يک موقعيت است تا حيل موفقييت آمييز مشيکالت.     

 تعريف الزاروس و فولکمن از رويارويی س  ويژگی مهم دارد:

 بيانگر اين است ک  رويارويی کردن مستلزم مقداري تالش و برنام  ريزي است. -1

 رض نمی کند. نتيجة نهايی  واکنش هاي رويارويی را هميش  مثبت ف -2

 رويارويی کردن را فرآيندي تلقی می کند ک  در طول زمان اتفاق می افتد. -3

اين ويژگی هاي تعريف رويارويی بسيار مهم است، زيرا امکان مطالعة سبک هيا و راهبردهياي    

 رويارويی متفاوت و اهميت تايير هر يک را در موقعيت ها و شرايط مختلف فراهم  می کند.

( دو نو  مهم از مهيارت  1312(  ب  نقل از فتحی آشتيانی ه1914روس و فولکمن هطبق نظر الزا 

. چنانچ  از نيام  1هاي رويارويی وجود دارد: رويارويی متمرکز بر مسال  و رويارويی متمرکز بر هيجان

آن پيداست، اولين راهبرد برخورد با مسال  يا موقعيت متمرکز است، مثالً از طرييق بازسيازي ماهييت    

ش. رويارويی متمرکز بر هيجان، بر مبناي برخورد با هيجان هاي همراه با موقعيت اسيت تيا ادار    چال

خود موقعيت، مشکل زمانی بروزمی کند ک  راهبرد رويارويی نامناسبی را در رابط  با موقعيتی اتخياک  

 کنيم ک  الزم است فشارزا ب  طرز مويري اداره شود. 

ش هاي رويارويی وجود دارد، مثالً ب  حالت سالمت يا سطح تفاوت هاي فردي در اير بخشی رو

( بي  نقيل از فتحيی     1979ه 3کوباسيا  2انرژي فرد بستگی دارد. افرادي ک  سطوح بااليی از سرسيختی 
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 . hardiness 

3
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توانم بر رويدادهاي  همثالً من می 1( را گزارش کرده اند. ساختار شخصيتی شامل کنترل1312آشتيانی ه

 3همن احساس ، هدف و جهتيی در زنيدگی ام دارم( و مبيارزه جيويی     2عهدزندگی ام تايير بگذارم(، ت

همن ب  تغيير ب  عنوان فرصت نگاه می کنم و ن  تهدييد(، راهبردهياي روييارويی موفيق تيري را نييز       

گزارش داده اند. الزاروس و فولکمن همچنين اظهار داشت  اند مهارت هاي موير حل مسال ، مهيارت  

ابع مادي کافی و حمايت اجتماعی، همگيی در کميک بي  افيراد بيراي ادار       هاي اجتماعی مطمئن، من

 زا، اهميت دارند.  فشارموقعيت هاي 

البت  بايد توج  داشت ک  راهبردهاي رويارويی بخشی از حوز  وسيع تري از ادار  فشيار روانيی   

ر علي  روييدادهاي  هستند ک  مداخالت ب  کار رفت  درجهت مبارزه با فشار روانی و حمايت از افراد ب

فشارزاي بعدي در زندگيشان را در نظر گرفت  است. ادار  فشار روانی ممکن است شيامل اسيتفاده از   

هاي  پسخوراند زيستی، تغيير رفتار، درمان شناختی و ورزش باشد. ب  عالوه هيپنوتيزم، مراقب  و روش

ام اينها يا در اداره و يا در پيشيگيري  زدايی نيز ب  کار گرفت  شده اند. نشان داده شده است ک  تم تنش

 (.1312از فشار روانی مفيد بوده اندهفتحی آشتيانی،

 

 فشار رواني تلقيح 2-2-5

( بي   1312ب  نقل از فتحی آشيتيانی،   1913،  5و کامرون 4استفاده از تلقيح فشار روانی هميشن بام

، کسيب  6اسيت: مفهيومی کيردن    طور موفقيت آميزي روش هايی را ب  کار گرفت  ک  شامل س  مرحل 

هدنبال کردن يا ب  کار بردن( مرحلية مفهيومی کيردن از ييک مصياحبة شيناختی        7مهارت ها و تمرين
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4
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استفاده می کند ک  در آن درمانگر شناختی با بيمار خود در جهت تشخيص و روشن سيازي ماهييت   

آميوزش ميی بيننيد و در ميورد      فشار روانی آنها کار می کند. افراد در مورد ماهيت و آيار فشار روانی

نحو  کارکرد تلقيح براي ادار  فشار روانی خودآگاهی دارند. در مرحلة کسب مهارت هيا و تميرين ،   

شود:  مؤلف  هاي آموزشی و رفتاري براي ارتقاي خزانة مهارت هاي رويارويی اي خود ب  کار برده می

در کسب مهارت ها  تاکيد بر آن است کي    .1مانند يادگيري شيوه هاي جديد رويارويی با فشار روانی

ب  شخص، خود آموزي را براي تغيير شناخت ها در جايی ک  الزم است بياموزنيد. ايين امير ممکين     

است مثالً شامل اين شود ک  افراد خودگويی، نظارت بر مطالعات درونی خود و هر جا ک  الزم باشيد  

ري و دنبال کردن؛ افراد تغييرات شناختی را کي  در دو  تغيير افکار منفی را بياموزند در مرحلة ب  کارگي

 مرحلة قبل بدست آورده اند، تمرين می کنند.

 

 

 تعريف راهبردهاي رويارويي 2-2-6

راهبردهاي رويارويی تالش هايی هوشياران  هستند ک  فرد با کمک آنها روييدادها و تقاضياهاي   

ستا منابع شخصيی خيود هنظيير اطمينيان خيود      کند و در اين را فشارزاي محيطی را کنترل و مهار می

 2111، 3و دالنيی  2دهد تا بدين وسيل  از شدت تنش بکاهد هانشيل  کنترلی و عاطف  مثبت( را رشد می

 (. 1313ب  نقل از اسکندري 

با وجودي ک  تفاوت هاي فردي در بوجود آمدن انوا  مشکالت مربوط ب  تجارب فشار زا نقش 

بردهاي شناختی و رفتاري مؤير و کارا قادر هستند تيا از تياييرات منفيی ايين     دارد. اما در اين بين راه
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بي  نقيل از    1991و همکياران،  1تجارب بکاهند و يا خود منابع فشار زا را دچار تغيير سازند هکامپاس

(.نتيج  استفاده از راهبردهاي روييارويی يکيی تنظييم هيجيان هياي منفيی ناشيی از         1313کشاورز، 

توانند باعث تغيير عامل ايجاد کنند  درمانيدگی   ی است وديگر آنک  اين راهبردها میاحساس درماندگ

 (. 1313ب  نقل از اسکندري  2111، 3و دي الري 2شوند هبرنيک

شود ک  در حالت  دهد تغييراتی در رفتار کودکان ايجاد می هنگامی ک  يک رويداد فشار زا رخ می

کودکان در گروههاي سنی مختلف، واکنش هاي متفاوتی نشان  شود. البت  عادي اين تغييرات ديده نمی

ب  نقيل از اسيکندري،    2111دهند ک  وابست  ب  سطح رشدي است ک  در آن قرار دارند هدي بورد، می

1313 ) 

انوا  راهبردهاي روييارويی در کودکيان    (1313(ب  نقل از اسکندريه 1994و همکاران ه  4سندلر

کرده اند ک  هر بعد خود شامل طيفی از واکنش هيايی اسيت کي  امکيان      را ب  چهار بعد اصلی تقسيم

 دارد از هر کود  ک  از آن نو  راهبرد استفاده می کند سر بزند اين ابعاد و موارد عبارتند از:

 تصميم گيري شناختی هطرح نقش  يا تفکر دربيار  روش  الف: راهبرد رويارويي فعال، شامل :

شود، در پيی در    ( ، تالش هايی ک  باعث بهبود موقعيت مخرب میهاي حل مسال  ب  طور مستقيم

مسال  بودن تالش براي در  مسال  و بازسازي شناختی مثبت هتفکر در موقعيت روانيی فشيار زا بي     

 نحو مثبت و همراه با خوش بينی(.

  تخلي  هيجانی از طريق فعاليت بدنی هبيرون کردن  راهبرد رويارويي حواسپرتي، شامل: –ب

فکر از کهن از طريق پرداختن ب  فعاليت هاي جسمی( و اعمال حواسپرتی هاجتنياب از فکير کيردن    

 دربار  موضو  فشار زاي روانی از طريق پرداختن ب  محر  هاي سرگرم کننده(.
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 اجتناب رفتاري هفيرد از طرييق تير  موقعييت فشيار زاي      راهبرد رويارويي اجتنابي، شامل :

ب ميکند( و اجتناب شناختی هفيرد از طرييق واکينش هيايی نظيير خييال       روانی از آن دوري و اجتنا

 پردازي از فکر کردن در مورد موقعيت روانی فشار زا خودداري می کند(.

 حمايت مسال  محور هفرد براي حل مشيکل از ديگيران در   راهبرد رويارويي حمايتي، شامل :

گرانی اش، احساس خيود را  خواست کمک می کند( و حمايت هيجانی هفرد جهت کاهش احساس ن

 براي ديگران بيان می کند(.

 

 ارزيابي راهبردهاي رويارويي 2-2-7

پژوهشگران با ايجاد مقياس هاي رويارويی  گوناگون، پاسخ هاي رويارويی ميوير و غيرميوير را   

در برخورد با مشکالت زندگی طبق  بندي کرده اند. برخی از راهبردهياي روييارويی کي  بير اسياس      

اي فشار روانی مطرح شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند در ادام  س  مقيياس بيراي ارزييابی    الگوه

شوند کي  در تميامی ايين     راهبردهاي روياروييی افراد در بيرخورد با مشيکالت زنيدگی ميعيرفی می

شود بر اساس يک مقيياس عيددي ههرگيز تيا بسييار زيياد(،        ها از پاسخ دهندگان خواست  می  مقياس

هاي فشارزاي روانی زنيدگی   ويند ک  چند وقت يکبار از پاسخ هاي رويارويی گوناگون در موقعيتبگ

 استفاده می کنند؟

هيا   اين امر بر اين نکت  مبتنی است ک  راهبردهاي رويارويی ک  افرادانتخاب می کنند ب  موقعييت 

هياي   دهند؛ سبک ح میبستگی خواهد داشت. ب  هر صورت بر حسب انوا  راهبردهايی ک  افراد ترجي

هاي رويارويی يک تصيور کليی دربيار  نحيو       ( . مقياس1994، 1خاصی در آنها شکل می گيرد هتري

                                                 
1

 .  Terry 
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رويارويی با موقتی هاي فشارزاي روانی و اينک  آيا راهبردهاي ترجيحی ب  نفع فرد اسيت ييا ني  بي      

 دهند. دست می

 نسبت بي  سي  راهبيرد شيناخت      : اين شاخص ميزان ترجيح افراد را شاخص راهبرد رويارويي

بي   1994، 1شده در تحقيقات اندازه می گيرد: مسأل  گشايی، جستجوي حمايت و اجتنياب هاميرخيان  

 (.1311،نقل از کلينيک ، ترجم  محمدخانی

گيري  مسأل  گشايی با مواردي از  قبيل برنام  ريزي براي کار و ارزيابی تمام راه حل ها، اندازه -

روش مسال  گشايی ب  عنوان يک راهبرد رويارويی اين است ک  فيرد احسياس    شود. مزيت عمد  می

 می کند بر زندگی خود کنترل دارد.

جستجوي حمايت شامل مواردي است ک  با در ميان گذاشتن احساسات، طلب کمک و تالش  -

شود اگر ديگران کمک کنند ک  فيرد فعاالني  بيراي حيل      براي شناخت مشکالت ديگران مشخص می

 تواند يک راهبرد رويارويی مفيد باشد. کل خود اقدام کند؛ حمايت خواهی میمش

اجتناب از طريق فرار ازموقعيت و مؤکول کردن ب  آينده، اجتناب از ديگيران و خييال پيردازي     -

شود و راهبرد مفيدي نيست، زيرا با حالت انفعال و نگيرش حياکی از درمانيدگی هميراه      سنجيده می

 است. 

 2يارويي با موقعيت هاي فشارزاپرسشنامة رو 

، و 4( ، رويارويی هيجيانی 3اين پرسشنام  براي ارزيابی س  راهبرد رويارويی عملی هتکليف مدار

 ،ب  نقل از کلينک ، ترجم  محمد خيانی  1994، 6طراحی شده است هاندلر و پارکر 5رويارويی اجتنابی

راهبردهياي روييارويی اسيت.     ( . رويارويی عملی شيبي  مقيياس مسيال  گشيايی در شياخص     1313
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رويارويی هيجانی با مواردي چون سرزنش خيود، آزرده کيردن ديگيران و سيرگرم کيردن خيود بيا        

شود. اين نو  رويارويی رويارويی راهبردي اسيت کي  تيا حيدي از مقيياس       ناراحتی ها مشخص می

 حمايت اجتماعی وسيعتر است.

ب  رويدادهاي فشارزاي روانی اسيت کي    رويارويی هيجانی نشان دهند  يک شکل کلی واکنش  

ممکن است مستلزم اتکا ب  ديگران باشد و در نهايت؛ رويارويی اجتنابی قابيل مقايسي  بيا روييارويی     

تيرين راهبيرد    اجتنابی است. تحقيقات نشان داده اند ک  رويارويی عمليی هتکلييف ميدار( سيازگاران     

می کنند از نحو  کنترل رويدادهاي فشارزا راضيی  رويارويی است. کسانی ک  از مقابلة عملی استفاده 

شوند؛ رويارويی هيجيانی و اجتنيابی بي  سيازگاري ني  چنيدان        هستند و کمتر افسرده و مضطرب می

کننيد   شود و افرادي کي  از ايين راهبردهيا اسيتفاده ميی      رضايت بخش با رويدادهاي فشارزا منجر می

 معموالً مضطرب و افسرده هستند. 

 اين مقياس براي ارزيابی انوا  بيشتري از سبک هاي رويارويی طرحی شده ييمقياس رويارو :

سيبک   14(. 1313ب  نقل از کلينک ، ترجم  محمد خانی  1919،  3و بينتراب 2؛ شی يرو1است هکارور

رويارويی ارزيابی شده، توسط مقياس رويارويی مبتنی بر نتياي  حاصيل  از نظريي  هياي شخصييت      

 افراد با رويدادهاي فشارزا است.  دربار  نحو  برخورد

، ايجاد وقف  در فعاليت هياي ديگير، روييارويی از راه خويشيتن      5، برنام  ريزي4رويارويی فعال

داري، جستجوي حمايت اجتماعی بنا ب  داليل ابزاري، جستجوي حماييت اجتمياعی بنيا بي  دالييل      

ذهب، متمرکز شدن بر هيجانهاي بازسازي شناخی مثبت و، پذيرش مشکل، روي آوردن ب  م هيجانی،
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و ابراز عواطف؛ انکار مشکل، عقب نشينی رفتاري، عقب نشينی روانی و استفاده از الکل يا ساير مواد، 

 سبک رويارويی مورد سنجش در مقياس رويارويی هستند.  14

ن هاي ب  عمل آمده در زميينة مقيياس هاي روياروييی نشان داده اند ک  سيازگاران  تيري   پژوهش

از قبييل برنامي     1روش براي رويارويی با مشکالت زندگی، اتخاک يک رويکرد فعال و متکی ب  خيود 

توانيد سيودمند و    ريزي و مسال  گشايی است. ميزان معقولی از اجتماعی بودن و برون گرايی نيز ميی 

ب  نقل از  1995، 6و مک نيل 5، اوکامورا4؛ کوپر1995، 3و سوي چرت 2مفيد باشد هاميرخان؛ ريسمنگر

کند تيا در   (. صفات برون گرايی و اجتماعی بودن ب  فرد کمک می1311،کلينک ، ترجم  محمد خانی 

موقع لزوم فعاالن  با مشکالت رويارويی کند و در زمان مناسب از ديگران کمک بگيرد؛ رويارويی بيا  

شی زياد سيازگاران   مشکالت از طريق اجتناب و انکار کردن مسايل يا واکنش هاي شتاب زده و تکان

 نيست.

 

 عوامل مؤثر بر شکل گيري راهبردهاي رويارويي کودکان 2-2-3

در امر شکل گيري و تشکيل انوا  راهبردهاي رويارويی کودکان عوامل مختلفی دخالت دارند ک  

 شود: در اينجا ب  چند مورد مهم آنها اشاره می

 اي روييارويی کودکيان در آن شيکل ميی     : پر اهميت ترين سازمانی ک  فرايند راهبردهخانواده

 پذيرد خانواده است. ب  اين ترتيب ک  ويژگی هاي مختلف خانواده

کننيد، محييط و    هنظير تعليمات والدينی، راهبردهاي رويارويی ک  خود والدين از آن استفاده می 

  شيکل  کود  ؛ ساختار خانواده، جنسيت و همسانی واليدين( بي   –جو خانوادگی؛ نحوه رابطة والد 
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گيري راهبردهاي رويارويی کودکان آنها  مستقيم يا واسط  اي و يا ب  شکل تعديل کننده بر نحوه شکل

 .(1313ب  نقل از اسکندري،  1996و همکاران،  1تايير می گذارد هکليور

  :دختران و پسران هر يک از راهبردهاي رويارويی متفياوتی اسيتفاده ميی کننيد. ميثالً      جنسيت

يس  با پسران بيشتر از راهبردهاي حمايت اجتماعی؛ ابراز هيجان و خيود مقصير بينيی    دختران در مقا

 (.2112؛ 2برند هبايرن کنند درحالی ک  پسران بيشتر راهبردهاي مسال  محور را بکار می استفاده می

  :استفاده از انوا  راهبردهاي با سن فرد رابط  دارد. ب  نحيوي کي  اسيتفاده از راهبردهيايی     سن

شود و منابع رويارويی در دور  نوجوانی دچيار   راهبرد اجتنابی با باال رفتن سن ب  تدري  کم می نظير

 (.2111و همکاران،  3شود و تغيير پيدا می کند هآيزان روندي تحولی می

 : تفاوت هاي فردي نظير خوش بين  يا بيدبين بيودن، مييزان عيزت نفيد،      تفاوت هاي فردي

تی و خلق و خوي افراد در انيوا  راهبردهياي روييارويی کي  آنهيا      داشتن احساس کنترل روان شناخ

بيي  نقييل از کلينکيي  ترجميي  1992و همکيياران،  4اسييتفاده مييی کننييد تييايير مييی گييذارد هآسييپين وال

 (.1311محمدخانی،

  : نحوه ارزيابی هير فيرد از موقعييت در انتخياب نيو  راهبيرد       نحوه ارزيابي فرد از موقعيت

و  5ر مشخص  هاي عينی ديگر از اهميت بيشتري برخوردار است هکيسيديز رويارويی ، نسبت ب  ساي

 (.1313ب  نقل از اسکندري،  1997همکاران، 

 :توانيد در فراينيد انتخياب انيوا       هنگام ارزييابی ييک روييداد فشيار زا، فرهنيگ ميی       فرهنگ

و  1راهبردهاي رويارويی از طريق تجيارب فيردي و گروهيی گذشيت  وي، دخاليت نماييد هرييديک       

 (.1999همکاران، 
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( ب  پاسخگويی ب  اين سوال پرداختند ک  چرا 2111ه 4و واتسن 3، ويلسون2در يک پژوهش سينها

کنند. آنها در پيژوهش خيود پيی بردنيد کي  يکيی از        کودکان از راهبردهاي حمايتی  کمتر استفاده می

اسيت. در پيژوهش آنهيا    عوامل مؤير در عدم استفاده کودکان از راهبردهاي حمايتی، عاميل فرهنيگ   

مشخص شد ک  در مقايس  با دانش آموزان کانادايی، دانش آموزان هندي از راهبردهاي هيجان محيور  

 بيشتر استفاده می کنند و از حمايت اجتماعی هم رضايت کمتري دارند.

در پژوهش ديگري هم مشخص شد ک  مردم آمريکاي التين تمايل کمتري ب  صحبت در ميورد   

وال خود هراهبرد حمايتی( و ابراز احساساتشان هراهبرد هيجانی( دارند و لذا کمتر بدنبال اوضا  و اح

 (.1997، 7نايت و 6ب  نقل از آراندا 1993و همکاران،  5اي هستند هوالی هاي حرف  دريافت کمک

هايی ک  روابط نزديک و عياطفی و گرميی    ( کودکان در خانواده1996ب  گفت  کليور و همکاران ه

 کنند. اعضايش وجود دارد بيشتر از راهبرد حمايتی استفاده می بين

 :هياي مختليف از راهبردهياي روييارويی متفياوتی اسيتفاده        افراد در موقعييت  عوامل موقعيتي

پذيري محير    کنند. عوامل موقعيتی نظير: نو  محر  فشار زا، شدت محر  فشارزا، ميزان کنترل می

بودن محر  فشار زا؛ همگی از جمل  عواملی هسيتند کي  هيم در    فشار زا و مداوم و مزمن يا موقتی 

و  1گذارند همياتلين  انتخاب نو  راهبرد رويارويی و هم در ميزان اير بخشی و مفيد بودن آنها تايير می

   (.1991همکاران، 
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 (1313ب  نقل از اسکندري ه (2112( ب  نقل از انشل ه1961و کوهن ه 1نتاي  بررسی هاي روت 

دهد ک  اگر موقعيت ها غير قابل کنترل باشد، راهبردهاي اجتنابی نسبييت ب  ساير راهبيردها  نشان می

( در بررسی ک  در راستاي اجيراي برنامي  آموزشيی    2113و همکاران ه 2شود. ديلينگر ترجيح داده می

بيين ابعياد    پرواز در بين دانشجويان خلبانی يک کال  در دانشگاه ايلی نونير انجام دادند؛ دريافتند کي  

شخصيت افراد و استفاد  آنها از راهبردهاي رويارويی متفاوت جهت تعامل با انوا  فشارهاي محيطی، 

رابط  معنی داري وجود دارد. آنها در پژوهش خود براي بررسی ويژگيی هياي شخصييت از آزميون     

 (COPE)( و  بيراي بررسيی راهبردهيا، از پرسشينام  روييارويی بيا اسيترس        1972شخصيت کتل ه

 استفاده کردند. 

 

 : فعالي بيش /توجه  يينارساراهبردهاي رويارويي کودکان مبتال به اختالل  2-2-9

هاي فشارزاي کوچک و بزرگ در زندگی کودکيان و نوجوانيان بي  طيور      وجود عوامل و محر 

بي    1991قابل مالحظ  اي با مشکالت هيجانی و رفتاري در آنها ارتباط دارد هکامپياس و  همکياران،   

. در اين ميان کودکانی ک  خود دچار مشکالت خاصی هستند و نيازهاي وييژه  (1313نقل از کشاورز، 

هاي خاصی را بروز  شوند، معموالً نشان  اي دارند هنگامی ک  با يک محر  فشار زاي روانی روبرو می

و محسوس، تغييير   دهند. از جمل  اين نشان  ها بيان چهره اي يا تيک هاي عصبی، عرق کردن زياد می

در الگوي سخن گفتن، داشتن احساس بيماري، ساکت و گوش  گير شدن، شکايت کيردن و تحرييک   

 (.1313پذيري و بروز ترس يا ساير پاسخ هاي اجتنابی است هاسکندري، 

ب  علت تکانشی بودن قادر ب  تنظييم رفتارهياي    فعالی بيش /توج  يینارساکودکان دچار اختالل 

توانند از بازخوردهاي موجود بهره ببرند. آنها رفتارهاي انفجاري زيادي دارنيد کي     نمیخود نيستند و 
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ب  نقيل از علييزاده،    1916،  1توانند منجر ب  بروز مشکل در موقعيت هاي اجتماعی شوند هحسيبی می

1313.) 

نظيير  و مشکالت يادگيري ، مشکالت زيادي  فعالی بيش /توج  يینارساکودکانی مبتال ب  اختالل 

طرد شدگی از سوي همساالن و عدم محبوبيت در بين دوستان دارند اما کودکانی ک  فقط يکيی از دو  

 (.1992، 2اختالل را دارند ب  مراتب مشکالت کمتري دارند هفليسک

 /توجي   ايینارسي هاي بی شماري نييشان داده اسيت کي  کودکيان دچيار اخيتالل        نتاي  پژوهش

ی شان از راهبردهاي مناسب استفاده نمی کنند و لذا دچيار مشيکالت   در رفتارهاي اجتماع فعالی بيش

فراوان هستند. اين کودکان معموالً ناراحت، پر سر و صدا و زورگو هستند و دوستان و همساالنشيان  

رانند و لذا دوستان کمتري دارند و ديگران نسبت ب  آنها نظيري منفيی دارنيد بي  وييژه       را از خود می

شوند مشکالت بيشتري نييز ايجياد ميی     و خشونت جو هستند هر چ  بزرگتر میزمانی ک  پرخاشگر 

 (.1313ب  نقل از عليزاده، 1917و کالر ، 1911؛ کينگ، 1915کنند هوالن، 

 /توجي  ايی نارسي ( نشان داده اند ک  اين کييودکان مبيتال بي  اخيتالل    1991و همکاران ه 3مانوزا 

هاي مرتبط با مصرف ميواد   دکان، در معرض خطر اختاللب  طور آشکاري بيش از ساير کو فعالی بيش

 مخدر يا روان گردان و نيز رفتارهاي ضد اجتماعی هستند.

( نيز تفاوت هاي رفتاري بين کودکان محبوب و نامحبوب را در ميان 1992فليسک و همکاران ه 

و نتيج  گرفتنيد کي    مورد بررسی و مقايس  قرار داده  فعالی بيش/ توج  يینارساکودکان دچار اختالل 

محبوب بيشتر از کودکان عادي، پير حيرف و فعيال هسيتند و بي        فعالی بيش /توج  يینارساکودکان 

نامحبوب ارتبياط بيدنی و    فعالی بيش/ توج ايی نارسدرگيري بدنی نمی پردازند. در مقابل  کودکان با 
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ترجيح می دادند ب  تنهايی بي    گفتاري منفی تري با ديگران دارند و حد همکاري در آنها کمتر بوده و

 بازي بپردازند.

( در پژوهش خود با عنوان مقايس  راهبردهاي رويارويی در کودکيان بهنجيار و   1313اسکندري ه

سالة تهرانی صرف نظر از نو  جنسييت   11الی  9کودکان با مشکالت يادگيري، نشان داد ک  کودکان 

ي اجتنابی و فعال را ب  عنوان راهبرد غالب خيود  و وجود يا عدم وجود مشکالت يادگيري، راهبردها

انتخاب کرده و تمايل کمتري ب  استفاده از راهبردهاي حواسپرتی و حمايتی دارند و بيش از نيميی از  

اند و در مصاحب  باز انجام شده با اين  کودکان عادي راهبرد غالب خود را راهبرد اجتنابی معرفی کرده

آنها تنها در انتخاب راهبرد روييارويی فعيال تفياوت وجيود دارد و     دو گروه مشخص شد ک  در بين 

همچنين مشخص گرديد ک  بين راهبردهياي روييارويی کودکيان عيادي و کودکيان داراي مشيکالت       

 يادگيري براي رويارويی با عصبانيت تفاوت وجود دارد. 

  اسيت کي    ( مشيخص سياخت   1313( بي  نقيل از علييزاده ه    1996يافت  هاي فيشر و همکاران ه

کودکان با مشکالت يادگيري در موقعيت هاي حل مسال ؛ اضطراب بيشتري دارند اما بين توانايی حل 

( ب  نقل از علييزاده   1911هاي پژوهشی پاريل ه مسالة آنها با کودکان عادي تفاوتی وجود ندارد. يافت 

ري در اسيتفاده از  ( نيز نشان داد ک  کودکيان عيادي نسيبت بي  کودکيان بيا مشيکالت ييادگي        1313ه

 راهبردهاي رويارويی انعطاف پذيري بيشتري دارند.

ب  هر حال بايد دانست ک  کودکان ممکن است تماييل داشيت  باشيند کي  طيفيی از راهبردهياي       

رويارويی را هنگام برخورد با يک محر  فشار زا استفاده کنند و در عين حال ممکن است بکارگيري 

رد ديگر را تسيهل نمايد مثالً امکان دارد کيود  ابتيدا از راهبيرد اجتنيابی     يک راهبرد، استفاده از راهب

استفاده نمايد و از اين طريق اضطرابش را کاهش دهد و بعد از راهبرد فعال براي رويارويی با محر  

 (. 1313ب  نقل از اسکندري، 1994و همکاران، 1فشار زا بهره ببرد هسندلر

                                                 
1
 . Sandler 
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( معلوم شيد پسيران بييش فعيال طيرد شيده در       1992اران هو همک 1هاي مور بر اساس پژوهش 

هياي قابيل تيوجهی     مقايس  با پسران طردشده غير بيش فعال ؛ در پردازش اطالعات دچيار نارسيايی  

 شود. هستند و طييف مشيکالت آنها تنها ب  مشکل ارتباطی با افراد بسيار نزديک محدود نمی

 يینارسيا درصد کودکيان دچيار اخيتالل     51(  مشخص ساختند ک  در 1993ه 3و هکتمن 2ويد

مشکالت اجتماعی تا بزرگيسالی ادام  پيدا می کند و آنها نياز دارند ک  مشکالتشان  فعالی بيش/ توج 

( ب  بررسی اير اضطراب بر عملکرد شناختی، رفتار و پاسخ 1919بيشتر مورد توج  قرار گيرد پليزکا ه 

پرداخت و نشان داد ک  آن دست  از اين  فعالی بيش/ توج  يینارساب  محر  در کودکان دچار اختالل 

تيوجهی   کودکان ک  دچار اضطراب باال هستند ممکن است بر اير همين اضطراب مضاعف نيوعی بيی  

را نشان دهنيد يعنيی حيالتی کي  بير       فعالی بيش/ توج  يینارسايانوي  ياحتی شکل متفاوتی از اختالل 

 (ب   آن نارسايی توج  بدون بيش فعال می گويند. 1994اساس هانجمن روانپزشيکی امريکا، 

و  پسندان بر رفتار جامع   فعالی بيش /توج  يینارسادر پژوهشی ايرات داروي محر  در اختالل 

نيز رفتارهاي آزارنده کودکان نسبت ب  همساالن ، در ييک طيرح ميوقعيتی ميبهم و دو جانبي  ميورد       

پالسيبو هدارونما( و در موقعييت دوز مصيرفی متوسيط     بررسی قرار گرفت . آزمودنی ها در موقعيت

هاي رهبري قرا  متيل فنيديت قرار داده شدند .گروه مقايس  نيز بدون اختالل در توج  و رفتار در نقش

داده شدند . کودکان بيش فعال در مقايس  با گروه گواه، در موقعيت پالسيبو، از لحاظ اجتماعی بيشتر 

برند و توسط کودکان کوچکتر گروه ب  عنوان  ي آزارند  بيشتري را ب  کار میدرگير بودند ، فنون رهبر

بندي شدند. داروي محر  يک اير دلسرد کننده ي کليی بير رفتيار     افرادي کمتر دوست داشتنی درج 

اجتماعی داشت ک  ب  طور معنی داري تعامل اجتمياعی را کاهيش داده و ناراحتی و سرزنش ميرتبط  

 (.1992يبو را افزايش می داد ه بارمستر ، والن ، هنکر ، مک دونالد و هيشاو، با موقعيت پالسي

                                                 
1
 . Moore 

2
 . Weiss 

3
 . Hektman 
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( بااستفاده از آزميون فيرافکن رور شياخ، دو گيروه از     1313( ب  نقل از عليزاده ه 1995ه 1کانتونو

را ميورد بررسيی قيرارداد و نتيجي       فعيالی  بيش /توج  يینارساکودکان عادي و کودکان دچار اختالل 

اي در کنيار آميدن بيا محير  هياي بسييار        کودکان داراي اين اختالل ب  طور قابل مالحظ گرفت ک  

هيجانی و فشارزا، از ظرفيت هاي ضعيف تري برخوردار بيوده و از راهبردهياي روييارويی اجتنيابی     

استفاده می کنند همچنين آنها در زمينة خود و ادرا  بين فردي و در  دقيق واقعيت مشکل دارنيد و  

 مستعد افسردگی هستند.  بسيار

عالوه بر آن اين کودکان بيشتر از کودکان عادي داراي احساس انزوا و ناراحتی هستند و کمتر از 

 آنها احساس درآميختگی اجتماعی و استقالل می کردند و در تصميم  گيري نيز دچار مشکل بودند.

 /توج يی نارسا ر دچار اختالل(   دو پس1313( ب  نقل از عليزاده ه 1991ه 3و فريدسون 2اسميت 

را با استفاده از روش مطالع  موردي بررسی کردنيد. يکيی از ابتيدا و پيد از بليوغ دچيار        فعالی بيش

اسکيزوفرنی و ديگري دچار مشکالت خلقی شد. البت  ب  گفت  اين پژوهشگران اين ب  آن معنا نيسيت  

وابست  باشند بلک  گياهی چنيين ارتبياطی     و روان پريشی ب  هم فعالی بيش /توج يی نارساک  اختالل 

 وجود دارد.

( در پژوهشی چند عامل مهم شخصييت را در ييک گيروه از کودکيان     1995و همکاران ه 4لوفی 

مطالع  کردند و نتيج  گرفتند ک  اين کودکان بيشيتر بي  منبيع     فعالی بيش /توج  ايینارسدچار اختالل 

هيجانی کمتري بوده و مييزان نگرانيی اجتمياعی آنهيا نييز      کنترل بيرونی وابست  هستند و داراي يبات 

 بيشتر از کودکان عادي است.

( در يک پژوهش ک  با هدف مقايس  اعتماد ب  نفد کودکان دچار نارسايی توج / 1377جزايريه

کيود  مبيتال بي  اخيتالل      31فعالی و کودکان سالم در شهر تهران انجام شد محقق تعداد نموني    بيش
                                                 
1
 . Kantano 

2
 . Smith 

3
 . Fridson 

4
 . Lufi 
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سال  را انتخاب نمود و از پرسشنام  اعتمياد بي     13تا  1کود  سالم  31و  فعالی بيش /  ی توجينارسا

نفد و پرسشنام  حاوي متغيرهاي دموگرافيک بالينی و اجتماعی استفاده کرده و پد از جمع آوري و 

 تحليل داده ها مشخص ساخت ک  :

 ز کودکان سالم است. تر ا پايين فعالی بيش/ توج  يینارسااعتماد ب  نفد کودکان با  -1

بر اعتماد ب  نفد آنها تايير معنی داري  فعالی بيش /توج  يینارساسن کودکان داراي اختالل   -2

 ندارد.

پايين تر ازدختران سالم است و از  فعالی بيش /توج يی نارسااعتماد ب  نفد دختران مبتال ب   -3

اخيتالف معنيی داري پييدا     فعيالی  يشب /توج  يینارسانظر جند بين اعتماد ب  نفد کودکان مبتال ب  

 نشد.

 /توجي   يینارسيا (  ک  دربار  مشکالت هيجيانی کودکيان دچيار اخيتالل     1991کينگ و ناشپتيزه

دهند ک  اين مشکالت داراي نوعی چرخ  معييوب هسيتند کي      بحث کرده اند، توضيح می فعالی بيش

 شکل زير است:شود کودکان در آن محصور شوند چرخ  معيوب ککر شده ب   باعث می

 عملکرد بدتر عزت نفد پايين  عدم تاييد و ناکامی  عملکرد ضعيف 

تواند فرد را دچيار افسيردگی و پريشيان حيالی کنيد. از       بخوبی مشخص است ک  اين چرخ  می

اغليب راهبردهياي روييارويی مناسيبی را      فعالی بيش/ توج  يینارساآنجائی ک  کودکان دچار اختالل 

شوند،  بکار  مشکالتی ک  در خان ، مدرس  و ارتباط با دوستانشان با آنها مواج  می جهت رويارويی با

برند در اين قسمت ب  طور مشروح راهکارهايی جهت بهبود اين راهبردها ب  والدين و آموزگاران  نمی

 شود.  ارائ  می فعالی بيش /توج   يینارساو درمانگران کودکان دچار اختالل 
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 يينارساا ي جهت بهبود راهبردهاي رويارويي کودکاان داراي اخاتالل   توصيه هاي 2-2-11

 فعالي بيش /توجه 

فعيالی الزم اسيت    جهت مديريت استرس کودکان داراي نارسيايی توجي / بييش    در محيط خان  

والدين و خود اين کودکان در مورد امور شادي آور و موقعيت هاي آرام بخيش بيشيتر فکير کيرده و     

فکر کننيد  « آرام باش»اشت  باشند ب  اين صورت ک  نفد عميق بکشند و ب  جملة تمرينات آرام ساز د

ب  پائين را آهست  بشمارند  11تا اينک  احساس بهتري در آنها ايجاد شود. همچنين مواقعی در روز از 

بخيش زيياد گيوش کننيد از      آور و آرام بخش و شيادي  هاي لذت تا آرام شوند. الزم است آنها موسيقی

بيکاري خود ب  عنوان فرصتی براي آنچ  آرامش بخش است استفاده کنند. ب  اين ترتيب ک  در اوقات 

هاي ديگر مشيکالت بيانديشيند و بي  راه هياي تيازه       حل جايی راحت بنشينند و در حالتی آرام ب  راه

برسند در جائی ک  الزم است آرام حرکت کنند الزم است در کهن خود يک تيابلو و عالميت ايسيت    

 يینارساوقف( تصور کنند تا آنها را ب  آرامش بيشتر دعوت کند. الزم است والدين ب  کود  داراي هت

ياد بدهند ک  عملکرد ضعيف ب  اين معنی نيست ک  او کيود  بيدي اسيت. وقتيی      فعالی بيش /توج 

و جيايزه  کود  کاري را از بين فعاليت هايش بخوبی ب  انجام می رساند بايد او را تشويق کنند و ب  ا

بدهند و در مورد ترسی ک  براي تالش  دوباره جهت رويارويی موفق با چالش هايش پيدا می کند او 

را ب  آرامش دعوت کنند. الزم است والدين کود  را ب  علت خوب بودن جذب کنند و لذا در طيول  

رائي  شيود   مورد  توضيحات منفی يک توضيح و نظري  مثبيت هيم بي  او ا    4روز حداقل در برابر هر 

 ( .2111-1،2116هکانسرتا

نيازمند سخت کوشی و رن  و زحمت  فعالی بيش/ توج  يینارساسرپرستی کود  داراي اختالل 

شيود از   فراوانی است. پدر ومادر ب  ناچار بايد توج  و تمرکز خود را صرف او کنند و اين باعث ميی 

ين باييد راهبردهياي انطبياق را    ساير فرزندان خود غفلت ورزند و در اين وضيعيت اسيت کي  واليد    

                                                 
1
 . Conserta 
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بدرستی بکار برند و کودکان سالم خود را با فنون و شيوه هايی تجهيز کننيد تيا بتواننيد بيا خيواهر و      

خود سازگاري يابند تا بدين ترتيب هم ساير فرزندان و  فعالی بيش /توج  يینارسابرادر داراي اختالل 

محييط خيانوادگی آراميی را تجربي  کننيد       عيالی ف بييش  /توج  يینارساهم خود کود  داراي اختالل 

 (.2113، 1ههستر

شان حفظ کنند.  در مورد اين کودکان مهم است ک  ب  آنها کمک شود تا روابط خود را با دوستان

بخصوص در موقعيت هايی ک  آنها عصبانی يا ناراحت هستند و يا قرار است در يک صف طوالنی و 

بکشند. در اين حالت روش پيدا کردن و نگ  داشتن دوستان خوب هدف طوالنی قرار بگيرند و انتظار 

تواند کمک  شايانی ب  آنها کند. لذا براي گسترش ارتباط آنها با گروه همساالن شان الزم است در  می

مورد موفقيت ها و توانايی هاي آنها صحبت شود و سعی شود هنگامی ک  همراه دوستانشيان هسيتند   

توانند بيازي هيايی    خودداري کنند و آنها را بروز ندهند. همچنين والدين میاز فعاليت هاي نامطلوب 

ب  شکل فعاليت ساختار يافت  و منظم کوتاه مدت براي اين کودکان ترتيب دهنيد و اگير آنهيا در ايين     

فعالی آنها جهيت درسيتی بدهنيد.     بازيها موفق بودند الزم است تشويق شوند تا ب  اين ترتيب ب  بيش

هاي کامپيوتري اين کودکان محدودتر شود تا در کنار آنها بتوانند ب  فعالييت   زم است بازيهمچنين ال

ها موقعيت هاي بيشتري از ييادگيري موفقييت    ها و بازي هاي اجتماعی تشويق شوند چون اين بازي

ت آورد.  آنهيا باييد تمرينياتی را جهي     آميز ايجاد نموده و حفظ دوستی براي اين کودکان را فراهم می

کاهش فعاليت بيش از انداز  خود بکار ببرند چون الزم است از بازخورد منفی اين کودکان کيم شيود   

پد متعاقب آن بايد ازباز خوردهاي منفی والدين، معلمان ودوستان آنها نيز کم شود زيرا آنها ب  طور 

و ايين بازخوردهياي   مداوم ب  اين کودکان می گويند همستقيم يا غير مستقيم( ک   بد يا احمق هستند 

منفی ب  طور ناخودآگاه فعاليت بيش از انداز  آنها را افزايش داده و آنهارا ب  سيمت بيد بيودن سيوق     

 (.2116-2111دهد هکانسرتا،   می

                                                 
1
 . Hester 
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ييک سيري خصوصييات     فعيالی  بييش  /توجي   ايینارسي هر دانش آموز داراي اختالل  در مدرس 

و تطابق هاي محيطی ک  براي موفقيت تحصيلی يک منحصر ب  فرد را از خود نشان می هد. راهبردها 

ضروري و حتمی است ممکن است براي ديگري ب  طورکاميل   فعالی بيش/ ی توج ينارسادانش آموز 

متفاوت باشد. بنابراين معلمان بايد از بين انوا  راهبردهاي رويارويی، راهبردهاي مناسب براي نيازهيا  

و انتخاب کنند. اتخاک ييک روش کياربردي بااسيتفاده از    آموز را گزينش  وخصوصيات ويژه هر دانش

راهبردها و با توج  ب  نيازهاي رفتاري و آموزشی، معلمان را دربرآورده ساختن نيازهاي وييژه دانيش   

 فعيالی  بيش/ ی توج ينارساآموز ياري خواهد کرد. معلمان نبايد اجازه دهند ک  دانش آموزان از کلمة 

 آور استفاده کنند.  بعنوان چيز وحشتنا  و ترس

هاي خود و استفاده از مدرس  بعنوان جايی کي  باييد ايين     هاي کنترل انگيزه الزم است ب  آنها راه

اي فيراهم   کنترل را تمرين کنند آموزش داده شود. الزم است براي آنها دستورالعمل هاي نوشت  شيده 

م است نکات و مفاهيم کلييدي در  شود ک  دانش آموز ب  منزل ببرد هدستورات ديداري(. همچنين الز

اي از درس  براي آنها ک  شامل اهداف درس است  طول ارائ  درس برجست  و تکرار شوند و خالص 

 ب  آنها ارائ  شود.

براي حفظ توج  دانش آموزان در طول کارهاي مستقل نشستنی الزم است ب  آنهيا فقيط بيراي     

کارهاي نشستنی برايشان متنو  شود و حتی از يک يک ماد  درسی کار نشستنی داده شود و خود اين 

موزيک آرام براي عدم دخالت صداهاي مزاحم و تحريک کننده برخاستن از استفاده شيود. همچنيين   

اين دانش آموزان بايد يک استراحت کوتاه مدت در طول آزمون ها داشت  باشند تا بتوانند تمرکزشيان  

 (.21991و وامبولد 1را در زمانهاي کوتاهتري حفظ نمايند هيل

                                                 
1
 . Yehle 

2
 . Wambold 
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اي در مدرس  دارنيد و ميوارد زيير     اغلب تالش پيچيده فعالی بيش /ی توج ينارساکودکان دچار  

 شود: براي کاهش رفتارهاي نامطلوب آنها در مدرس  ارائ  می

 

 رفتارهاي مطلوب و رويکردهاي حمايتي شامل جلب توجه: 

وضوعاتی ک  دشوارتر هستند براي اينگون  از معلمان بايد خواست ک  يک کار کالسی اضاف  با م 

کودکان در نظر بگيرند بخصوص هنگام صبح ک  آنها تمرکيز بيشيتري دارنيد. ايين کودکيان باييد در       

جلوي کالس و نزديک بچ  هاي زرنگ کالس قرار بگيرند تا عوامل مخرب کمتر والگوهاي رفتياري  

ويزيون و ساير عوامل حواسپرتی بايد ب  حل بهتري داشت  باشند. در خان  در يک جاي آرام و بدون تل

 فعالی بيش/ توج   يینارساتکاليف مدرس  بپردازند. الزم است اين اطمينان حاصل شود ک  کودکان با 

هنگام حل تکاليف خست  يا گرسن  نيستند و هم  لوازم ضروري را قبل از شيرو  تکياليف در اختييار    

 ( 2113دارندههستر، 

 

 راي تکميل صحيح تکاليف مدرسه:رويکردهاي حمايتي ب

هاي خوب مرجيع   در اين مورد الزم است والدين از معلمان يک مجموعة کامل از منابع و کتاب 

و نيز فهرستی از تکاليف مدرسة هر روز تهي  کنند چون اين کودکان در بسياري از اين ميوارد دچيار   

  تمرين او را چک کنند تا مطمئن شوند . همچنين الزم است اول کل تمرين هاي صفح فراموشی نمی

توج  پر کند بخيوبی در  کيرده باشيد. واليدين باييد       شوند او مسايل را قبل از آنک  بدون فکر و بی

هميش  بر کارهاي درسی نظارت کنند و کارها را ب  قطعات کوچک تقسيم کرده تيا اشيتباهات و بيی    

ه شود. آموزش هاي پيگيري صيحيح باييد    دقتی کم شود و ب  در  و فهم آنها از مفاهيم درسی افزود

در نظر گرفت  شود تا از خطاهاي ناکام کننده کاست  شود. اگر آنها تکاليف جديدي ک  بار اول ا نجيام  
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توانيد کميک خيوبی باشيد. الزم اسيت از       اي مکتوب می دهند را فراموش می کنند ارائ  آموزش ه می

مطلوب در خان  و مدرس  استفاده شود. در مدرسي   کارهاي روزان  براي جذب و پاداش ب  رفتارهاي 

بايد اهداف يادگيري کود  يعنی آنچ  از او انتظار داريم ک  انجام دهد يا تغييير دهيد بيرايش معليوم     

کند تا او بتواند ب  اين اهداف برسد نييز باييد    باشد. همچنين آنچ  معلم ب  عنوان کمک ب  او ارائ  می

از گروههاي کوچک کالسی و کمک شاگردان زرنيگ کيالس و ييا پياداش     معلوم شود. مثالً استفاده  

تواند از اين کمک ها استفاده کند و اينکي  واليدين    هايی ک  ب  او تعلق خواهد گرفت. اينک  چقدر می

کنند نيز بايد معلوم باشيد. بيراي افيزايش موفقييت  در مدرسي  نيازهياي        درخان  چ  کمکی ب  او می

افت آموزش هاي ويژه و مکمل بايد مشخص شود ک  بهتر است در صورت نيياز  احتمالی آنها  ب  دري

ب  ارائ  اين آموزش ها، موقعيت مدرس  ب  عنوان بهترين گزين  در نظر گرفت  شود . اگير او درکيالس   

کند با وقت گرفتن براي او اين موقعيت ها را محدود کنند. مثالً بگويند فقط دو دقيق   زياد صحبت می

هاي کالس هنوز باقی  بت کردن وقت دارد و ب  او يادآوري کنيد ک  چقدر از کارها و برنام براي صح

مانده ک  بايد ب  آنها هم بپردازد. استفاده از يک سيستم پاداشی براي او کي  قابيل روييت باشيد و در     

تا اين رفتارها  تواند او را تشويق کند صورت انجام رفتار مطلوب سريعاً در اختيار او قرار گيرد نيز می

را در کالس افزايش دهد. از آنجائی ک  تمرکز آنها پايين است بهتر اسيت از تصياوير و ميواد درسيی     

ديداري بيشتر استفاده شود و مداوم از آنها سوال پرسيده شود  تا همچنان توج  شيان را بي  موضيو     

 حفظ کنند. 

تواند تمرکز را افزايش دهيد.   می ارائ  آموزش هاي قدم ب  قدم و فراهم کردن فرصت تست زدن

ها، بهتر است زمانی را ب  عنوان زمان بازي با دوستان منظور شود و بعيد   در مورد ارتباط با همکالسی

آورد و واکنش ديگيران بي  او    نظارت شود ک   وي  در اين زمان چ  می کند، چ  مسايلی را پيش می

 (.2114، 1چگون  است هاستر

                                                 
1
 . Steer 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 91 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 وهشروش پژ
 

 

  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 92 

 

 

 

 

 مقدمه

آميوزان دختير و پسير     ک  در آن دانش استاي  مقايس  -علی ،رويدادي پد حاضر روش پژوهش

ايی يير مستقل پژوهش عبارت اسيت از اخيتالل نارسي   يورد مقايس  قرار گرفتند. متغيدوره راهنمايی م

گير کي  در کنيار متغيير      باشد. متغير تعيديل  فعالی و متغير وابست  راهبردهاي رويارويی می توج / بيش

 14تيا   12در دو سطح دختر و پسر و متغير سن در سيطح   يتمستقل بررسی شد عبارت بود از جنس

 سال کنترل شد.

 

  آماري جامعه 3-1

با و بدون اخيتالل نارسيييايی   آموزان دختر و پسر  جامع  آماري مطالع  حاضر شامل تمام دانش 

در شيهر تهيران    1314-15ی اسيت کي  در سيال تحصييلی     دوره راهنمايتوج / بيش فعالی و بهنجار 

 .بودند مشغول ب  تحصيل

 

 گيري نمونه و روش نمونه 3-2

/ بيش فعالی  آموز داراي اختالل نارسايی توج نفر دانش 31نمون  پژوهش حاضر عبارت است از 

فعالی غالب و نفر از نو  بيش  3آموز از نو   نارسايی توج  غالب، دانش 5شامل  پسر 15دختر و 15ه

آموز بدون اختالل نارسايی  دانش 31( و نفر از نو  مرکب داراي نارسايی توج  همراه با بيش فعالی 7



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 93 

 در دسترس و تصادفی گيري روش نمون  با استفاده از دو  پسر( ک  15دختر و  15فعالی ه توج / بيش

د. براي انتخياب نموني  پيژوهش    هم مقايس  شدن آموزان دوره راهنمايی انتخاب و با از ميان کل دانش

مدرس  راهنمايی دختراني    2و از هر منطق  منطق  دو  منطق  آموزش و پرورش شهر تهران 21ابتدا از 

مدرسي  راهنميايی    4مدرس  راهنمايی پسران  ب  طور تصادفی انتخاب شدند هدر مجميو  شيامل    2و 

دختران  و پسران  ب  طور جداگاني  از   ايی. از ميان مدارس راهنممدرس  راهنمايی پسران ( 4دختران  و 

داراي اختالل نارسايی توج  / بيش فعالی آموز دانش 3آموز و يک مدرس  دانش 4مدرس  هر کدام  3

گيري تصادفی انتخاب شدند  صورت نمون  آموزان بهنجار ب  گيري در دسترس و دانش صورت نمون   ب 

آموزان داراي اخيتالل بيدين گوني     گيري دانشه نمون نحو و جهت مقايس  مورد بررسی قرار گرفتند.

بيراي   DSMIVبوده است ک  بر اساس گفتگو با معلمان و معاونين هر مدرس  و توضييح مالکهياي   

آموزان ب  پژوهشگر ب  شناسايی آنها پرداخت  شد و از مييان آنهيا کسيانی کي      آنها و معرفی اين دانش

-نفر ( انتخاب شدند. تعيداد کيل دانيش    4از هر مدرس  ب  تعداد بيشترين تطابق را با مالکها داشتند ه

آموز سال اول راهنميايی ،  دانش 14آموزان در هر گروه سنی در نمون  داراي اختالل عبارت است از: 

آموز سال سوم. سپد نمون  ب  هنجار بعد از انتخياب نموني  داراي   دانش 6آموز سال دوم و دانش 11

 تعداد برابر با آنها ب  طور تصادفی انتخاب شدند. اختالل در هر مدرس  ب 

 

 ابزار پژوهش 3-3

و  ضوابط تشخيصاي  هاي اختالل نارسايي توجه / بيش فعالي بر اساس  .چک ليست نشانه1

 (1273( به نقل از کشاورز)1994آماري انجمن روان پزشکي آمريکا)

 ( 2( يا ه1هاي ه وجود نشان  يک:



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 94 

 6آيند الاقل بي  ميدت    توجهی ک  در پی می هاي بی هيا بيشتر( از نشان  نشان  6( پابرجا ماندن 1ه

 منطبق وناهماهنگ با سطح تحول: اي نا گون  ماه و ب 

 

 

 توجهي بي 

الف. اغلب در توج  دقيق نسبت ب  جزئيات ناموفق است ييا در انجيام تکلييف مدرسي ، کيار و      

 زند. سر می توجهی از او هايی ناشی از بی ها، اشتباه ديگر فعاليت

 ب. اغلب در حفظ حالت توج  در خالل تکاليف يا در حين بازي دچار مشکل است.

 دهد. شود گوش نمی طور مستقيم ب  او گفت  می رسد ک  ب  آنچ  ک  ب  نظر می ج. اغلب ب 

کند و در انجام کار مدرس  يا وظايف و  دهند دنبال نمی هايی را ک  ب  او می د. اغلب دستورالعمل

شوند، ناموفق است هاين عدم موفقيت از تضادورزي  هايی ک  در محل کار ب  وي محول می وليتمسؤ

 شود(. يا عدم در  دستورالعمل ناشی نمی

 ها دچار مشکل است. دهی ب  تکاليف و فعاليت . اغلب در سازمانيه

تند، اجتناب و. اغلب از کارهايی هنظير تکاليف مدرس  يا خان ( ک  نيازمند تالش کهنی مداوم هس

 داند. شدت آنها را ناخوشايند می کند و يا ب  می

ها يا ابزارهاي ديگر( براي  ها، لوازم مدرس ، مدادها، کتاب بازي ظير اسبابن هز. اغلب وسايل الزم

 کند. ها را گم می انجام تکاليف يا فعاليت

 کنند. هاي برونی ب  آسانی حواسش را پرت می ح. اغلب محر 

 کار است. هاي روزمره فراموش عاليتط. اغلب در ف

مياه،   6ميدت   برانگيختگيی الاقيل بي    /فعالی هاي بيش هيا بيشتر( از نشان  نشان 6( پابرجا ماندن 2ه

 اي نامنطبق و ناهماهنگ با سطح تحول. گون   ب 
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 فعالي بيش 

 خورد. تاب می و دهد يا روي صندلی پيچ ها و پاهايش را تکان می الف. اغلب دست

هاي ديگري ک  بايد در جايش بنشيند صيندلی خيود را تير      ب در کالس يا در موقعيتب. اغل

 کند. می

رود هدر  طيرف ميی   طيرف و آن  شود و اين هايی ک  بايد آرام باشد جابجا می ج. اغلب در موقعيت

 کند(. نوجوانان يا بزرگساالن فقط احساس فاعلی ناآرامی کفايت می

 تفريحی آرام برايش مشکل است. هاي ها يا فعاليت د. انجام بازي

 ."شود يک موتور رانده می"وسيل   اي است ک  انگار ب  گون  . اغلب رفتار و اعمال وي ب يه

 زند. و. اغلب بيش از اندازه حرف می

 

 برانگيختگي 

 دهد. الف. اغلب پيش از آنک  تمامی سؤال مطرح شود، پاسخ می

 شود.ب. اغلب برايش مشکل است ک  منتظر نوبت خود 

کنيد هبيراي مثيال، سيرزده وارد      هاي ديگيران مداخلي  ميی    منتظره در فعاليت طور غير ج. اغلب ب 

 شود(. ها می گفتگوها يا بازي

 7توجهی ب  وجودآورنيده عارضي ، قبيل از     برانگيختگی يا بی-فعالی هاي بيش برخی از نشان  دو:

 اند. سالگی حضور داشت 

ها، در دو موقعيت يا بيشيتر هبيراي مثيال در مدرسي  ييا       ان هاي ناشی از نش برخی از عارض  سه:

 پار  و در منزل( ديده شوند.
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وري اجتمياعی،   هاي معنادار بالينی در قلمرو کنش بايد داليل کافی مبنی بر وجود نارسايی چهار:

 اي، در دست باشد. تحصيلی يا حرف 

هياي ديگير    گسستگی وفرنی يا روانها تنها در خالل يک اختالل فراگير تحولی، اسکيز نشان  پنج:

اي ييا   بروز نکند و با اختالل روانی ديگري همانند اختالل خلقی، اخيتالل اضيطرابی، اخيتالل تجزيي     

 اختالل شخصيت( مطابقت نداشت  باشد.

 

 

 کدگذاري:

ها هستند اميا   اي از نشان  خصوص نوجوانان و بزرگساالن ک  هنوز داراي پاره در مورد کسانی هب 

 قيد شود. "درحال بهبود نسبی"، بايد (کند ضوابط در مورد آنها صدق نمیهم  

تيوجهی ييا    هياي آشيکار بيی    هايی اختصاص داده شده است ک  داراي نشان  اين مقول  ب  اختالل

 کنند. فعالی/نارسايی توج  مطابقت نمی برانگيختگی هستند اما با ضوابط اختالل بيش -فعالی بيش

 

 ارويي نوجوانان:مقياس راهبردهاي روي 3-3-2

تهي  و تدوين گرديده است. ايين ابيزار در    1993و لوئيد در سال  برگ اين مقياس توسط فريدن

اي  هاي پژوهشيی کياربرد دارد در واقيع رفتارهياي روييارويی      راستاي کارهاي بالينی و همچنين طرح

دسنجی است و فرم نام  خو دهد.مقياس يک پرسش سال را مورد شناسايی قرار می 11تا  12نوجوانان 

اي اسيت و   گزيني   5عبارت آن بست  پاسخ و بصورت  79باشد ک   عبارت می 11اصلی آن متشکل از 

هيچگاه استفاده نمی "باشد وبا عبارت  هر گزين  نشان دهنده ميزان استفاده و بسامد رفتار مورد نظر می

و  "کينم  اغلب اوقات استفاده می" ،"کنم بعضی اوقات استفاده می"، "کنم بسيار کم استفاده می"، "کنم

 متغير است.  5تا  1ها بين  مشخص گرديده است ک  نمره گزين   "کنم بسيار زياد استفاده می"
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جهيت بررسيی و اصيالح بي       1379در سيال   مقياس مذکور پد از ترجم  توسط خانم قهقهائی

عبيارت   79از مجميو    استاد راهنما و مشاور خود ارائ  شيده و بنيا بير صيالحديد آنيان دو عبيارت      

 77نام  ب  علت مغايرت با فرهنگ جامع  و مدارس ايران حذف گرديد و تعيداد عبيارات بي      پرسش

اي ب  نيام کياهش    مورد کاهش يافت. چون هر دو عبارت حذف شده مربوط ب  يک راهبرد رويارويی

ف گرديده بود لذا بي   عبارت متعلق ب  اين راهبرد، دو مورد آن حذ 5تنش بوده و در واقع از مجمو  

هياي   منظور جلوگيري از راهيابی هرگون  خطا در امر تحقيق پد از اجرا ب  هنگيام تجزيي  و تحلييل   

اي، مجمو  راهبردهاي مطرح شده حذف گردييد و   آماري کل عبارت مربوط ب  اين راهبرد رويارويی

 (.1312رز، مقياس تقليل يافت هکشاو مقياس ب  هفده خرده نام  از هجده خرده پرسش

 شوند عبارتند از: نام  سنجيده می هايی ک  توسط اين پرسش مقياس خرده

 -4  ،تالش کيردن و موفيق شيدن    -3 ،تمرکز بر حل مسال  -2 ،جستجوي حمايت اجتماعی -1

  - 1  ، تفکير آرزومنداني    - 7 ،لق يا پيذيرش ياحساس تع - 6 ،برقراري روابط صميمان  - 5 ،نگرانی

 - 12 ،ناديده گيرفتن مسيال    - 11 ،فعاليت اجتماعی - 11 ،کاهش تنش -9، يارويیتسليم يا عدم رو

هياي   تمرکز بر جنب  - 15, ،جستجوي حمايت معنوي  - 14 ،اجتناب از ديگران - 13 ،سرزنش خود

 تفريحات فيزيکی . - 17،هاي تخصصی جستجوي کمک - 16 ،مثبت

ی آزمون با استفاده از روش بازآزمايی پيد  ( جهت تعيين ميزان پاياي1993برگ و لوئيد ه فريدن

دار بدست آوردنيد.   و معنی 32/1بستگی باالتر از  منام  ضريب ه از دو هفت  براي هم  عبارات پرسش

را براي مقيياس   15/1( در ايران در روش بازآزمايی باالترين ميزان همبستگی، ضريب 1312کشاورز ه

 براي کاهش تنش بدست آورد.  51/1همبستگی را ترين ضريب  جستجوي حمايت اجتماعی و پايين

روش دو نيم  کيردن کياتمن و اسيپيرمن بيراون      و14/1باخ نهمچنين کشاورز ضريب آلفاي کرو

 را در ايران گزارش کرده است. 11/1
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 اطالعات روش گرد آوري 3-4

راي آميوزان دا  گييري دانيش   نموني   ابتدا برايآوري اطالعات مربوط ب  پژوهش حاضر براي جمع

توضِيح دقييق رفتارهيا    بيا معلميان و    از طرييق مصياحب    نگارنيده  فعيالی  بيش اختالل نارسايی توج /

انجمن روان پزشکی آمريکيا ه  وعملکرد هاي دانش آموزان داراي اختالل بر اساس ضوابط تشخيصی 

هياي  ازمعلمين خواست ک  آنها را شناسايی و ب  وي معرفی کنند. سپد چيک ليسيت نشيان    ( 1994

-ختالل نارسايی توج  / بيش فعالی از طريق مصاحب  با معلم و معاون مدرس  اجرا شد و تنها دانيش ا

تشخيص انجمين روان پزشيکی آمريکيا    آموزانی در پژوهش شرکت داده شدند ک  مطابق با مالکهاي 

-بيش فعيالی محسيوب ميی     /بر اساس نظر معلمين و معاونين داراي اختالل نارسايی توج  (1994ه

د. دانش آموزان بدون اختالل نيز ب  صورت تصادفی انتخاب شدند.پد از شناسايی دانش آموزان شدن

و پيد از  داراي اختالل وانتخاب دانش آموزان بدون اختالل پرسشنام  ها ب  هريک از آنها ارائ  شيد  

دقيت  اي اسيت آنهيا را بي     اعم از اين ک  سؤاالت چنيد گزيني    ،دادن ب  سؤاالت  توضيح نحوه پاسخ

از آنها درخواست شد کي   بخوانيد و موردي را عالمت بزنيد ک  بيشتر از هم  گوياي حالت شماست، 

در هير  دقيق  طول کشيد. 21الی  11دهی  با دقت و فرصت کافی ب  آنها پاسخ دهند. مدت زمان پاسخ

نفيره(   6يا  1آموزان داراي اختالل و بدون اختالل در يک زمان و ب  طور گروهی هگروه مدرس  دانش

 4مدرسي  دختراني  و    4مرحلي  در   1ها پاسخ دادند بدين ترتيب اجيراي پيژوهش طيی    ب  پرسشنام 

مدرس  پسران  انجام شد. در نهايت بعد از دريافت پرسشنام  ها در هر مرحل ، آنها ک  مربوط ب  دانش 

 ها قابل تفکيک باشند.آموزان داراي اختالل بودند سريعا عالمت گذاري شدند تا ازساير پرسشنام  

 

 ها روش تجزيه و تحليل داده 3-5

هاي پژوهش در دو بخش آمار توصيفی و استنباطی انجيام گرفتي  اسيت. در     تجزي  و تحليل داده

 هاي ميانگين و انحراف معيار مورد استفاده قيرار گرفيت و در سيطح اسيتنباطی    ه سطح توصيفی آمار
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هاي پژوهش بيا اسيتفاده از نيرم     ت. قابل ککر است ک  دادهبکار رفتحليل وارياند عاملی دو متغيري 

 مورد تجزي  و تحليل قرار گرفت. spssافزار آماري 
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 فصل چهارم

 یافته های پژوهش
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 مقدمه

در اين فصل پد از توصيف داده ها بر حسب شياخص گيرايش مرکيزي مييانگين و شياخص       

دارا بودن يا نبودن اختالل نارسيايی توجي / بييش     پراکندگی انحراف استاندارد، ب  تفکيک جنسيت و

فعالی براي نمره راهبرد رويارويی همقابل  اي( و همچنين هر کدام از خيرده مقيياس هياي آن، بيراي     

 آزمون فرضي  پژوهش از مدل آماري تحليل وارياند عاملی استفاده شده است.

 

 توصيف داده ها  4-1

نمره راهبرد رويارويی همقابلي   ين و انحراف استاندارد ميانگ 4-11تا  4-1در جدول هاي شماره 

ب  تفکيک جنسييت و بهنجيار بيودن ييا داشيتن اخيتالل        اي( و همچنين هر کدام از خرده مقياس ها

 نارسايی توج / بيش فعالی  نشان داده شده است.
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 راهبرد رويارويي )مقابله اي(. ميانگين و انحراف استاندارد نمره  1-4جدول 

ف انحاااااارا

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 13/252 136/37

 ADHD 15 73/232 116/31 پسر

 کل 31 43/242 929/34

 بهنجار 15 93/224 719/23

 ADHD 15 13/236 733/51 دختر

 کل 31 53/231 395/44

 بهنجار 31 53/231 567/33

 ADHD 31 43/234 139/46 کل

 کل 61 41/236 156/41

 

 جستجوي حمايت اجتماعي . ميانگين و انحراف استاندارد نمره خرده مقياس 2-4جدول 

انحراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 17/2 134/1

 ADHD 15 47/2 641/1 پسر

 کل 31 67/2 751/1

 بهنجار 15 61/2 121/1

 ADHD 15 53/3 743/1 دختر

 کل 31 17/3 917/1

 کل بهنجار 31 73/2 121/1
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171/1 11/3 31 ADHD 

 کل 61 17/2 153/1

 تمرکز براي حل مساله . ميانگين و انحراف استاندارد نمره خرده مقياس 3-4جدول 

انحااااااراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 53/3 743/1

 ADHD 15 93/2 714/1 پسر

 کل 31 23/3 774/1

 بهنجار 15 67/2 617/1

 ADHD 15 73/3 594/1 دختر

 کل 31 21/3 115/1

 بهنجار 31 11/3 113/1

 ADHD 31 33/3 751/1 کل

 کل 61 22/3 713/1

 

 تالش کردن و موفق شدن . ميانگين و انحراف استاندارد نمره خرده مقياس 4-4جدول 

انحااااااراف 

 استاندارد
 جنسيت ضعيتو تعداد ميانگين

 بهنجار 15 21/3 561/1

 ADHD 15 61/2 632/1 پسر

 کل 31 91/2 662/1

 بهنجار 15 41/2 517/1
 دختر

411/1 33/3 15 ADHD 
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 کل 31 17/2 611/1

 بهنجار 31 11/2 664/1

 ADHD 31 97/2 669/1 کل

 کل 61 11/2 666/1

 نگران ره خرده مقياس. ميانگين و انحراف استاندارد نم 5-4جدول 

انحاااااااراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 27/3 163/1

 ADHD 15 93/2 594/1 پسر

 کل 31 11/3 923/1

 بهنجار 15 11/3 655/1

 ADHD 15 61/3 911/1 دختر

 کل 31 31/3 137/1

 بهنجار 31 13/3 937/1

 ADHD 31 27/3 121/1 کل

 کل 61 21/3 197/1

 

سرمايه گذاري بر دوستان  . ميانگين و انحراف استاندارد نمره خرده مقياس 6-4جدول 

 صميمي و نزديک

انحاااااااراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 17/2 743/1
 پسر

799/1 73/2 15 ADHD 
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 کل 31 11/2 761/1

 بهنجار 15 17/2 134/1

 ADHD 15 61/3 737/1 دختر

 کل 31 23/3 151/1

 بهنجار 31 17/2 776/1

 ADHD 31 17/3 174/1 کل

 کل 61 12/3 133/1

 احساس تعلق يا پذيرش . ميانگين و انحراف استاندارد نمره خرده مقياس 7-4جدول 

انحراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 67/2 976/1

 ADHD 15 11/2 676/1 پسر

 کل 31 73/2 121/1

 بهنجار 15 73/2 799/1

 ADHD 15 21/3 561/1 دختر

 کل 31 97/2 711/1

 بهنجار 31 71/2 177/1

 ADHD 31 11/3 643/1 کل

 کل 61 15/2 777/1

 

 تفکر آرزومندانه . ميانگين و انحراف استاندارد نمره خرده مقياس 3-4جدول 

انحااااااراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد نميانگي
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 بهنجار 15 47/3 134/1

 ADHD 15 11/2 775/1 پسر

 کل 31 13/3 161/1

 بهنجار 15 11/2 676/1

 ADHD 15 21/3 775/1 دختر

 کل 31 11/3 743/1

 بهنجار 31 13/3 119/1

 ADHD 31 11/3 711/1 کل

 کل 61 17/3 111/1

 تسليم يا عدم مقابله اندارد نمره خرده مقياس. ميانگين و انحراف است 9-4جدول 

انحراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 33/2 147/1

 ADHD 15 21/2 561/1 پسر

 کل 31 27/2 121/1

 بهنجار 15 17/2 114/1

 ADHD 15 67/1 724/1 دختر

 کل 31 17/1 119/1

 بهنجار 31 21/2 961/1

 ADHD 31 93/1 691/1 کل

 کل 61 17/2 141/1

 

 کاهش تنش . ميانگين و انحراف استاندارد نمره خرده مقياس 11-4جدول 
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انحراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 41/2 916/1

 ADHD 15 11/2 371/1 پسر

 کل 31 21/2 761/1

 بهنجار 15 21/2 162/1

 ADHD 15 11/2 756/1 دختر

 کل 31 11/2 113/1

 بهنجار 31 31/2 915/1

 ADHD 31 11/2 517/1 کل

 کل 61 15/2 777/1

 فعاليت هاي اجتماعي . ميانگين و انحراف استاندارد نمره خرده مقياس 11-4جدول 

انحااااااراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 73/2 799/1

 ADHD 15 41/2 121/1 پسر

 کل 31 57/2 117/1

 بهنجار 15 21/2 775/1

 ADHD 15 23/2 166/1 دختر

 کل 31 21/2 957/1

 بهنجار 31 47/2 119/1

 ADHD 31 32/2 913/1 کل

 کل 61 41/2 /197
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 ناديده گرفتن مساله . ميانگين و انحراف استاندارد نمره خرده مقياس 12-4جدول 

انحااااااراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 47/2 915/1

 ADHD 15 17/3 451/1 پسر

 کل 31 77/2 774/1

 بهنجار 15 53/2 134/1

 ADHD 15 41/2 916/1 دختر

 کل 31 47/2 911/1

 بهنجار 31 51/2 161/1

 ADHD 31 73/2 121/1 کل

 کل 61 62/2 146/1

 سرزنش خود اندارد نمره خرده مقياس. ميانگين و انحراف است 13-4جدول 

انحااااااراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 93/2 714/1

 ADHD 15 17/3 961/1 پسر

 کل 31 11/3 131/1

 بهنجار 15 53/2 134/1

 ADHD 15 31/2 119/1 دختر

 کل 31 43/2 959/1

 کل بهنجار 31 73/2 715/1



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 119 

114/1 71/2 31 ADHD 

 کل 61 72/2 933/1

 

 اجتناب از ديگران . ميانگين و انحراف استاندارد نمره خرده مقياس 14-4جدول 

انحااااااراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 11/2 321/1

 ADHD 15 93/2 594/1 پسر

 کل 31 17/2 111/1

 بهنجار 15 41/2 911/1

 ADHD 15 53/2 915/1 دختر

 کل 31 47/2 911/1

 بهنجار 31 61/2 133/1

 ADHD 31 73/2 715/1 کل

 کل 61 67/2 961/1

جستجوي حمايت هاي  . ميانگين و انحراف استاندارد نمره خرده مقياس 15-4جدول 

 معنوي

انحاااااااراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 17/2 915/1

 ADHD 15 93/1 223/1 پسر

 کل 31 41/2 163/1

 دختر بهنجار 15 11/2 145/1
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799/1 73/2 15 ADHD 

 کل 31 37/2 191/1

 بهنجار 31 43/2 971/1

 ADHD 31 33/2 193/1 کل

 کل 61 31/2 127/1

 

 تمرکز بر جنبه هاي مثبت . ميانگين و انحراف استاندارد نمره خرده مقياس 16-4جدول 

انحاااااااراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 61/3 911/1

 ADHD 15 67/2 116/1 پسر

 کل 31 13/3 973/1

 بهنجار 15 61/2 916/1

 ADHD 15 53/3 743/1 دختر

 کل 31 17/3 911/1

 بهنجار 31 11/3 162/1

 ADHD 31 11/3 115/1 کل

 کل 61 11/3 969/1

جستجوي کمک هاي  راف استاندارد نمره خرده مقياس. ميانگين و انح 17-4جدول 

 تخصصي

انحاااااااراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 11/2 162/1
 پسر

991/1 13/2 15 ADHD 
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 کل 31 47/2 973/1

 بهنجار 15 21/2 162/1

 ADHD 15 11/2 114/1 دختر

 کل 31 51/2 974/1

 بهنجار 31 51/2 911/1

 ADHD 31 47/2 142/1 لک

 کل 61 41/2 965/1

 

 تفريحات فيزيکي . ميانگين و انحراف استاندارد نمره خرده مقياس 13-4جدول 

انحاااااااراف 

 استاندارد
 جنسيت وضعيت تعداد ميانگين

 بهنجار 15 27/3 211/1

 ADHD 15 53/3 991/1 پسر

 کل 31 41/3 133/1

 بهنجار 15 11/2 162/1

 ADHD 15 67/2 724/1 دختر

 کل 31 73/2 715/1

 بهنجار 31 13/3 191/1

 ADHD 31 11/3 961/1 کل

 کل 61 17/3 123/1

 استنباط آماری داده ها 4-2

ب  منظور آزمون فرضي  هاي پژوهش از مدل آماري تحليل واريياند دو متغييري اسيتفاده شيده     

 شده در پژوهش در زير ارائ  شده است. است ک  نتاي  مربوط، ب  تفکيک چهار فرضي  مطرح
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   دانش آموزان با و بيدون اخيتالل نارسيايی توجي /بيش      راهبرد رويارويی همقابل  اي(مقايس

 فعالی در دو زيرگروه دختر و پسر

 . جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري )راهبرد رويارويي( 19-4جدول  

 

 مجموع مجذورات منابع

درجه 

 ذوراتميانگين مج آزادي
F 

سطح 

معني 

 داري

 1/315 1/231 1962/551 3 5117/651 الگوي تصحيح شده

 1/111 2116/645 3355462/117 1 3355462/117 عرض از مبداء

 1/252 1/341 2124/151 1 2124/151 جنسيت

با و بدون اختالل نارسايي توجه/ 

 بيش فعالي
252/151 1 252/151 1/159 1/692 

اختالل جنسيت * با و بدون 

 نارسايي توجه/ بيش فعالي
3511/351 1 3511/351 2/215 1/142 

   1515/274 56 11775/333 خطا

    61 3451125/111 کل

    59 94662/913 کل تصحيح شده

 

 

 

 

 راهبرد رويارويی همقابل  اي(در  جنسيتتايير  

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 113 

1/15 < 1/252 = سطح معنی داري                                                                         

                             

بنابراين بين ميانگين نمرات راهبرد رويارويی همقابل  اي( دختران و پسران هبدون در نظر گيرفتن  

 دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود ندارد.

 

 راهبرد رويارويی همقابل  اي(در  ودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالیدارا بودن يا نب تايير 

 

                                                                        1/15 > 1/692 = سطح معنی داري

                              

نمون  بي  تفکييک دارا بيودن ييا      بنابراين بين ميانگين نمرات راهبرد رويارويی همقابل  اي( گروه

نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گيرفتن جنسييت( تفياوت معنيی دار وجيود      

 ندارد.

 

راهبيرد  در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توجي / بييش فعيالی    تعامل جنسيت وتايير  

 رويارويی همقابل  اي(

 

 1/15 > 1/142 = سطح معنی داري

اين بين ميانگين نمرات راهبرد رويارويی همقابل  اي( دختران و پسران بيا در نظرگيرفتن دارا   بنابر

بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود ندارد. مقايس  ميانگين ها در 

 نشان داده شده است. 4-1نمودار  
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دارا بودن يا نبودن و  جنسيتيي در تعامل . مقايسه ميانگين نمره راهبرد رويارو 1-4نمودار 

 اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

 

 
چنانچ  در نمودار هم مشاهده می شود تعاميل بيين مييانگين نميره راهبيرد رويياروي در متغيير        

جنست و دارا بودن و نبودن اختالل نارسايی توج  / بيش فعالی ناچيز می باشد و با توج  بي  نتيجي    

 ظ آماري معنی دار نيست.آزمون از لحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

بهنجار اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی

وضعیت

ن
گی

یان
م پسر

دختر



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 115 

 

 

  دانش آموزان با و بدون اخاتالل   راهبرد رويارويي )مقابله اي( خرده مقياس هايمقايسه

 نارسايي توجه/ بيش فعالي در دو زيرگروه دختر و پسر

 خرده مقياس جستجوي حمايت اجتماعي 

 اجتماعي( . جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري )جستجوي حمايت 21-4جدول  

 

 مجموع مجذورات منابع

درجااه 

 آزادي

ميااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/112 5/767 3/371 3 11/133 الگوي تصحيح شده

 1/111 141/121 493/167 1 493/167 عرض از مبداء

 1/141 4/191 2/411 1 2/411 جنسيت

با و بدون اخاتالل نارساايي توجاه/    

 بيش فعالي
1/167 1 1/167 1/121 1/113 

جنسيت * با و بدون اختالل نارسايي 

 توجه/ بيش فعالي
6/667 1 6/667 11/312 1/111 

   1/516 56 32/111 خطا

    61 536/111 کل

    59 42/933 کل تصحيح شده

 

 خرده مقياس جستجوي حمايت اجتماعیدر  جنسيتتايير  
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1/15 < 1/141 = سطح معنی داري                                                                         

                             

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس جستجوي حمايت اجتماعی دختران و پسران هبدون در 

 نظر گرفتن دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود دارد.

   اطالعات موجود:با توج  ب

 به تفکيک جنسيت خرده مقياس جستجوي حمايت اجتماعی. ميانگين نمره  21-4جدول  

 

 
 ميانگين تعداد جنسيت

خييرده مقييياس جسييتجوي حمايييت  

 اجتماعی

 67/2 31 پسر

 17/3 31 دختر

 

 ميانگين نمره دختران در اين مقياس باالتر از پسران است.

 

خيرده مقيياس جسيتجوي    در  تالل نارسايی توجي / بييش فعيالی   دارا بودن يا نبودن اخ تايير 

 حمايت اجتماعی

 

                                                                        1/15 > 1/113 = سطح معنی داري

                              

وه نمون  ب  تفکيک دارا بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس جستجوي حمايت اجتماعی گر

بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گيرفتن جنسييت( تفياوت معنيی دار     

 وجود ندارد.
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خيرده  در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسيايی توجي / بييش فعيالی     تعامل جنسيت وتايير  

 مقياس جستجوي حمايت اجتماعی

 1/15 < 1/111 = سطح معنی داري

 

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس جستجوي حمايت اجتمياعی دختيران و پسيران بيا در     

نظرگرفتن دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود دارد. مقايسي   

 نشان داده شده است. 4-2ميانگين ها در نمودار  

 

در تعامل  مقياس جستجوي حمايت اجتماعی خرده. مقايسه ميانگين نمره  2-4نمودار 

 دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعاليو  جنسيت
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o  جهت بررسی تفاوت دو ب  دو ميانگين ها از پد آزمون توکی استفاده شده ک  نتاي  ب  پيوست

 ارائ  شده است:

 

 

 

 

 عي(. نتايج آزمون تعقيبي توکي )جستجوي حمايت اجتما 22-4جدول 

 

 وضعيت )ب( وضعيت )الف(

تفااااااوت 

 ميانگين

ب  –الف  )

) 

خطااااي 

 استاندارد

سااااطح 

 اطمينان

 درصد 95فاصله اطمينان 

 حد باال حد پايين

 1/14 1/34- 1/415 1/279 1/41 پسر - ADHD بهنجار - پسر

 1/11 1/47- 1/776 1/279 1/27 بهنجار - دختر

ADHD - 1/17 1/41- 1/192 1/279 1/67- دختر 

ADHD - 1/34 1/14- 1/415 1/279 1/41- بهنجار - پسر پسر 

 1/61 1/17- 1/964 1/279 1/13- بهنجار -دختر  

ADHD - 1/33- 1/11- 1/112 1/279 (*)1/17- دختر 

 1/47 1/11- 1/776 1/279 1/27- بهنجار - پسر بهنجار -دختر 

 ADHD - 1/17 1/61- 1/964 1/279 1/13 پسر 

ADHD - 1/19- 1/67- 1/111 1/279 (*)1/93- دختر 

ADHD - 1/41 17/- 1/192 1/279 1/67 بهنجار - پسر دختر 
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 ADHD - 1/11 1/33 1/112 1/279 (*)1/17 پسر 

 1/67 1/19 1/111 1/279 (*)1/93 بهنجار -دختر 

 معني دار است. 15/1تفاوت ميانگين ها در سطح  (*)

 

 نشان داده شده است. 4-23ن توکي زيرگروه هاي همگن در جدول با توجه به نتايج آزمو
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 . زير گروه هاي همگن )جستجوي حمايت اجتماعي( 23-4جدول 

 

 وضعيت

 

 زير گروه تعداد

 
1 2 

ADHD - 2/47 15 پسر  

  2/61 15 بهنجار -دختر 

 2/17 2/17 15 بهنجار - پسر

ADHD - 3/53  15 دختر 

 1/192 1/415  سطح معني داري

بنابراين نتيج  می شود ک  ميانگين نمره خرده مقياس جستجوي حمايت اجتمياعی در زيرگيروه   

 ب  طور معنی دار باالتر از س  زيرگروه ديگر است. ADHDدختران داراي اختالل 
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 خرده مقياس تمرکز براي حل مساله 

 مرکز براي حل مساله(. جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري )ت 24-4جدول  

 

 منابع

مجماااااوع 

 مجذورات

درجااه 

 آزادي

ميااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/111 1/422 3/751 3 11/251 الگوي تصحيح شده

 1/111 1394/341 621/117 1 621/117 عرض از مبداء

 1/147 1/137 1/117 1 117/ جنسيت

 1/111 1/134 1/117 1 117/ با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

جنسيت * با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش 

 فعالي
11/417 1 11/417 23/396 1/111 

   1/445 56 24/933 خطا

    61 657/111 کل

    59 36/113 کل تصحيح شده

 

 تمرکز براي حل مسالهخرده مقياس در  جنسيتتايير  

 

1/15 > 1/147 = سطح معنی داري                                                                         
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دختران و پسران هبدون در نظر  تمرکز براي حل مسالهبنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس 

 .گرفتن دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود ندارد

 
 

تمرکز براي حل خرده مقياس در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تايير 

 مساله

                                                                        1/15 > 1/111 = سطح معنی داري

                     

گروه نمون  ب  تفکيک دارا  تمرکز براي حل مسالهاس بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقي     

بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گيرفتن جنسييت( تفياوت معنيی دار     

 وجود ندارد.

 

خرده مقياس در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تعامل جنسيت وتايير  

 تمرکز براي حل مساله

عنی داريسطح م  = 1/111 > 1/15 

 

دختيران و پسيران بيا در     تمرکاز باراي حال مسااله    بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس 

نظرگرفتن دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود دارد. مقايسي   

 نشان داده شده است. 3-4ميانگين ها در نمودار  

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 123 

 

 

 

 

 

 

و  جنسيتتمرکز براي حل مساله در تعامل خرده مقياس . مقايسه ميانگين نمره  3-4نمودار 

 دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

 

 

o :نتاي  مربوط ب  پد آزمون توکی 
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 . نتايج آزمون تعقيبي توکي )تمرکز براي حل مساله( 25-4جدول 

 وضعيت )ب( وضعيت )الف(

تفااااااوت 

 ميانگين

ب  – الف )

) 

خطااااي 

 استاندارد

سااااطح 

 اطمينان

 درصد 95فاصله اطمينان 

 حد باال حد پايين

 1/25 1/15- 1/177 1/244 1/61 پسر - ADHD بهنجار - پسر

 1/51 1/22 1/114 1/244 (*)1/17 بهنجار - دختر

ADHD - 1/45 1/15- 1/144 1/244 1/21- دختر 

ADHD - 1/15 1/25- 1/177 1/244 1/61- بهنجار - پسر پسر 

 91/ 1/31- 1/694 1/244 1/27 بهنجار -دختر  

ADHD - 1/15- 1/45- 1/119 1/244 (*)1/11- دختر 

 1/22- 1/51- 1/114 1/244 (*)1/17- بهنجار - پسر بهنجار -دختر 

 ADHD - 1/31 1/91- 1/694 1/244 1/27- پسر 

ADHD - 1/42- 1/71- 1/111 1/244 (*)1/17- دختر 

ADHD - 1/15 1/45- 1/144 1/244 1/21 بهنجار - پسر دختر 

 ADHD - 1/45 1/15 1/119 1/244 (*)1/11 پسر 

 1/71 1/42 1/111 1/244 (*)1/17 بهنجار -دختر 

 معني دار است. 15/1تفاوت ميانگين ها در سطح  (*)

 

 ن داده شده است.نشا 4-26با توجه به نتايج آزمون توکي زيرگروه هاي همگن در جدول 
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 . زير گروه هاي همگن )تمرکز براي حل مساله( 26-4جدول 

 وضعيت

 

 تعداد

 

 زيرگروه

1 2 3 

ADHD - 2/67 15 پسر   

  2/93 2/93 15 بهنجار -دختر 

 3/53 3/53  15 بهنجار - پسر

ADHD - 

 دختر
15   3/73 

ساااطح معناااي 

 داري
 /694 1/177 1/144 

 

مقيياس تمرکيز بيراي حيل مسيال ، در زيرگيروه پسيران بهنجيار و دختيران           ميانگين نمره خرده

ADHD  ب  طور 

 باالتر است. ADHDمعنی دار از دو زيرگروه دختران بهنجار و پسران 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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 خرده مقياس تالش کردن و موفق شدن 

 . جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري )تالش کردن و موفق شدن(  27-4جدول  

 منابع

مجماااااوع 

 ذوراتمج

درجااااه 

 آزادي

مياااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/111 11/197 3/113 3 9/251 الگوي تصحيح شده

 عرض از مبداء
491/117 1 491/117 

1649/63

1 
1/111 

 1/115 1/155 1/117 1 1/117 جنسيت

 1/245 1/371 1/417 1 1/417 با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

دون اختالل نارسايي توجاه/  جنسيت * با و ب

 بيش فعالي
1/117 1 1/117 29/157 1/111 

   1/312 56 16/933 خطا

    61 525/111 کل

    59 26/113 کل تصحيح شده

 

 تالش کردن و موفق شدنخرده مقياس در  جنسيتتايير  

 

1/15 > 1/115 = سطح معنی داري                                                                         

                             

دختران و پسران هبدون در  تالش کردن و موفق شدنبنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس 

 نظر گرفتن دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود ندارد.
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تالش کاردن و  خرده مقياس در  ل نارسايی توج / بيش فعالیدارا بودن يا نبودن اختال تايير 

 موفق شد

                                                                        1/15 > 1/245 = سطح معنی داري

              

را گروه نمون  ب  تفکييک دا  تالش کردن و موفق شدنبنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس 

بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گيرفتن جنسييت( تفياوت معنيی دار     

 وجود ندارد.

 

خرده مقياس در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تعامل جنسيت وتايير  

  تالش کردن و موفق شدن

 1/15 < 1/111 = سطح معنی داري

 

دختيران و پسيران بيا در     تالش کردن و موفق شادن ين نمرات خرده مقياس بنابراين بين ميانگ

نظرگرفتن دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود دارد. مقايسي   

 نشان داده شده است. 4-4ميانگين ها در نمودار  
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 جنسيتدن و موفق شدن در تعامل تالش کر خرده مقياس. مقايسه ميانگين نمره  4-4نمودار 

 دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعاليو 

 

 
o :نتاي  مربوط ب  پد آزمون توکی 
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 . نتايج آزمون تعقيبي توکي )تالش کردن و موفق شدن( 23-4جدول 

 

 وضعيت )ب( وضعيت )الف(

تفااااااوت 

 ميانگين

ب  –الف  )

) 

خطااااي 

 استاندارد

سااااطح 

 اناطمين

 درصد 95فاصله اطمينان 

 حد باال حد پايين

 1/13 1/17 1/121 1/211 (*)1/61 پسر - ADHD بهنجار - پسر

 1/33 1/27 1/111 1/211 (*)1/11 بهنجار - دختر

ADHD - 1/41 1/67- 1/911 1/211 1/13- دختر 

ADHD - 1/17- 1/13- 1/121 1/211 (*)1/61- بهنجار - پسر پسر 

 1/73 1/33- 1/752 1/211 1/21 بهنجار - دختر 

ADHD - 1/21- 1/27- 1/113 1/211 (*)1/73- دختر 

 1/27- 1/33- 1/111 1/211 (*)1/11- بهنجار - پسر بهنجار -دختر 

 ADHD - 1/33 1/73- 1/752 1/211 1/21- پسر 

ADHD - 1/41- 1/47- 1/111 1/211 (*)1/93- دختر 

ADHD - 1/67 1/41- 1/911 1/211 1/13 نجاربه - پسر دختر 

 ADHD - 1/27 1/21 1/113 1/211 (*)1/73 پسر 

 1/47 1/41 1/111 1/211 (*)1/93 بهنجار -دختر 

 معني دار است. 15/1تفاوت ميانگين ها در سطح  (*)

 

 نشان داده شده است. 4-29با توجه به نتايج آزمون توکي زيرگروه هاي همگن در جدول 
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 . زير گروه هاي همگن )تالش کردن و موفق شدن( 29-4 جدول

 

 وضعيت

 

 تعداد

 

 زير گروه

1 2 

ADHD - 2/41 15 پسر  

  2/61 15 بهنجار -دختر 

 3/21  15 بهنجار - پسر

ADHD - 3/33  15 دختر 

 1/911 752/  سطح معني داري

 

پسيران بهنجيار و دختيران    ميانگين نمره خرده مقياس تالش کردن و موفق شيدن، در زيرگيروه   

ADHD  ب  طور معنی دار از دو زيرگروه دختران بهنجار و پسرانADHD .باالتر است 
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 خرده مقياس نگراني 

 . جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري )نگراني( 31-4جدول  

 

 منابع

مجماااااوع 

 مجذورات

درجااه 

 آزادي

ميااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/147 1/161 1/371 3 4/133 ي تصحيح شدهالگو

 1/111 129/736 614/411 1 614/411 عرض از مبداء

 1/372 1/111 1/611 1 1/611 جنسيت

 1/551 1/361 1/267 1 1/267 با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

جنسيت * با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش 

 فعالي
3/267 1 3/267 4/412 1/141 

   1/741 56 41/467 خطا

    61 661/111 کل

    59 45/611 کل تصحيح شده

 

 نگرانيخرده مقياس در  جنسيتتايير  

 

                                                                        1/15 > 1/372 = سطح معنی داري
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دختران و پسيران هبيدون در نظير گيرفتن دارا      نگرانيين نمرات خرده مقياس بنابراين بين ميانگ

 بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود ندارد.

 

 

 نگرانيخرده مقياس در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تايير 

 

1/15 > 1/551 = سطح معنی داري                                                                         

             

گروه نموني  بي  تفکييک دارا بيودن ييا نبيودن        نگرانيبنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس 

 ت معنی دار وجود ندارداختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گرفتن جنسيت( تفاو

 

خرده مقياس در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی جنسيت و تعاملتايير  

 نگراني

 1/15 < 1/141 = سطح معنی داري

 

دختران و پسران با در نظرگرفتن دارا بيودن ييا    نگرانيبنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس 

. مقايس  ميانگين هيا در نميودار    اردنبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود د

 نشان داده شده است. 4-5

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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دارا بودن يا و  جنسيتنگراني در تعامل  خرده مقياس. مقايسه ميانگين نمره  5-4نمودار 

 نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي
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o :نتاي  مربوط ب  پد آزمون توکی 

 ي توکي )نگراني(. نتايج آزمون تعقيب 31-4جدول 

 وضعيت )ب( وضعيت )الف(

تفااااااوت 

 ميانگين

ب  –الف  )

) 

خطااااي 

 استاندارد

سااااطح 

 اطمينان

 درصد 95فاصله اطمينان 

 حد باال حد پايين

 1/17 1/51- 1/714 1/314 1/33 پسر - ADHD بهنجار - پسر

 1/11 1/57- 1/131 1/314 1/27 بهنجار - دختر

ADHD - 1/51 1/17- 1/714 1/314 1/33- دختر 

ADHD - 1/51 1/17- 1/714 1/314 1/33- بهنجار - پسر پسر 

 1/77 1/91- 1/997 1/314 1/17- بهنجار -دختر  

ADHD - 1/17 1/51- 1/159 1/314 1/67- دختر 

 1/57 1/11- 1/131 1/314 1/27- بهنجار - پسر بهنجار -دختر 

 ADHD - 1/91 1/77- 1/997 1/314 1/17 پسر 

ADHD - 1/23 1/43- 1/236 1/314 1/61- دختر 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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ADHD - 1/17 1/51- 1/714 1/314 1/33 بهنجار - پسر دختر 

 ADHD - 1/51 1/17- 1/159 1/314 1/67 پسر 

 1/43 1/23- 1/236 1/314 1/61 بهنجار -دختر 

 معني دار است. 15/1تفاوت ميانگين ها در سطح  (*)

 نشان داده شده است. 4-32توکي زيرگروه هاي همگن در جدول  با توجه به نتايج آزمون

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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 . زير گروه هاي همگن )نگراني( 32-4جدول 

 

 وضعيت

 

 تعداد

 

 زيرگروه

1 

ADHD - 2/93 15 پسر 

 3/11 15 بهنجار -دختر 

 3/27 15 بهنجار - پسر

ADHD - 3/61 15 دختر 

 1/159  سطح معني داري

 

انگين نمره هاي خرده مقياس نگرانی در چهار زيرگروه تفاوت معنی دار نتيج  پد آزمون بين مي

( عيدم معنيی   14/1نزديک اسيت ه  15/1نشان نمی دهد. هبا توج  ب  اينک  سطح معنی داري ب  مقدار 

 داري ب  اين دليل است.(
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 خرده مقياس سرمايه گذاري بر دوستان صميمي و نزديک 

 تحليل واريانس دو متغيري. جدول نتايج  33-4جدول  

 (سرماي  گذاري بر دوستان صميمی و نزديک)

 منابع

مجماااااوع 

 مجذورات

درجااه  

 آزادي

ميااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/114 3/134 2/321 3 6/913 الگوي تصحيح شده

 1/111 199/322 546/117 1 546/117 عرض از مبداء

 1/136 4/639 2/117 1 2/117 جنسيت

ون اخاتالل نارساايي توجاه/ بايش     با و بد

 فعالي
1/351 1 1/351 2/224 1/142 

جنسيت * با و بدون اختالل نارسايي توجه/ 

 بيش فعالي
2/117 1 2/117 4/639 1/136 

   1/617 56 34/111 خطا

    61 517/111 کل

    59 41/913 کل تصحيح شده

 

 ميمی و نزديکخرده مقياس سرماي  گذاري بر دوستان صدر  جنسيتتايير  

                                                                        1/15 < 1/136 = سطح معنی داري
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بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس سرماي  گذاري بر دوستان صميمی و نزديک دختران و 

بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري پسران هبدون در نظر گرفتن دارا 

 وجود دارد.

 

 با توج  ب  اطالعات موجود:

به  خرده مقياس سرماي  گذاري بر دوستان صميمی و نزديک. ميانگين نمره  34-4جدول  

 تفکيک جنسيت

 

 ميانگين تعداد جنسيت 

خرده مقياس سرماي  گذاري بير دوسيتان صيميمی و    

 ديکنز

 11/2 31 پسر

 23/3 31 دختر

 ميانگين نمره دختران در اين مقياس باالتر از پسران است.

 

خرده مقياس سيرماي  گيذاري   در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تايير 

 بر دوستان صميمی و نزديک

 

1/15 > 1/142 = سطح معنی داري                                                                         

                              

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس سرماي  گذاري بير دوسيتان صيميمی و نزدييک گيروه      

نمون  ب  تفکيک دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گرفتن جنسيت( 

 جود ندارد.تفاوت معنی دار و
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خرده مقياس در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تعامل جنسيت وتايير  

 سرماي  گذاري بر دوستان صميمی و نزديک

 1/15 < 1/136 = سطح معنی داري

 

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس سرماي  گذاري بر دوستان صميمی و نزديک دختران و 

در نظرگرفتن دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجيود  پسران با 

 نشان داده شده است. 6-4دارد. مقايس  ميانگين ها در نمودار  

 

 خرده مقياس سرماي  گذاري بر دوستان صميمی و نزديک. مقايسه ميانگين نمره  6-4نمودار 

 ن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعاليدارا بودن يا نبودو  جنسيتدر تعامل 

 

 
o :نتاي  مربوط ب  پد آزمون توکی 
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 (سرماي  گذاري بر دوستان صميمی و نزديک. نتايج آزمون تعقيبي توکي  ) 35-4جدول 

 

 وضعيت )ب( وضعيت )الف(

تفااااااوت 

 ميانگين

ب  –الف  )

) 

خطااااي 

 استاندارد

سااااطح 

 اطمينان

 درصد 95فاصله اطمينان 

 حد باال حد پايين

 1/19 1/62- 1/966 1/215 1/13 پسر - ADHD بهنجار - پسر

 1/75 1/75- 1/111 1/215 1/11 بهنجار - دختر

ADHD - 1/12 1/49- 1/159 1/215 1/73- دختر 

ADHD - 1/62 1/19- 1/966 1/215 1/13- بهنجار - پسر پسر 

 1/62 1/19- 1/966 1/215 1/13- بهنجار -دختر  

ADHD - 1/11- 1/62- 1/111 1/215 (*)1/17- دختر 

 1/75 1/75- 1/111 1/215 1/11 بهنجار - پسر بهنجار -دختر 

 ADHD - 1/19 1/62- 1/966 1/215 1/13 پسر 

ADHD - 1/12 1/49- 1/159 1/215 1/73- دختر 

ADHD - 1/49 1/12- 1/159 1/215 1/73 بهنجار - پسر دختر 

 ADHD - 1/62 1/11 1/111 1/215 (*)1/17 پسر 

 1/49 1/12- 1/159 1/215 1/73 بهنجار -دختر 

 معني دار است. 15/1تفاوت ميانگين ها در سطح  (*)

 نشان داده شده است. 4-36با توجه به نتايج آزمون توکي زيرگروه هاي همگن در جدول 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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 (يکسرماي  گذاري بر دوستان صميمی و نزد. زير گروه هاي همگن ) 36-4جدول 

 

 وضعيت

 

 تعداد

 

 زير گروه

1 2 

ADHD - 2/73 15 پسر  

 2/17 2/17 15 بهنجار -دختر 

 2/17 2/17 15 بهنجار - پسر

ADHD - 3/61  15 دختر 

 1/159 1/966  سطح معني داري

 

ميانگين نمره خرده مقياس سرماي  گذاري بر دوسيتان صيميمی و نزدييک در زيرگيروه دختيران      

ADHD نی دار باالتر از پسران ب  طور معADHD .است 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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 خرده مقياس احساس تعلق يا پذيرش 

 (احساس تعلق يا پذيرش. جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري ) 37-4جدول  

 

 منابع

مجمااااوع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

ميااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/236 1/451 1/161 3 2/513 الگوي تصحيح شده

 1/111 125/351 417/351 1 417/351 عرض از مبداء

 1/245 1/313 1/117 1 1/117 جنسيت

 1/136 2/216 1/351 1 1/351 با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

جنسيت * با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بايش  

 فعالي
1/417 1 1/417 1/716 1/414 

   1/591 56 33/167 خطا

    61 523/111 کل

    59 35/651 کل تصحيح شده

 

 خرده مقياس احساس تعلق يا پذيرشدر  جنسيتتايير  

                                                                        1/15 > 1/245 = سطح معنی داري

                             



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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علق يا پذيرش دختيران و پسيران هبيدون در    بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس احساس ت

 نظر گرفتن دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود ندارد.

 

 

 

خرده مقياس احساس تعلق يا در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تايير 

 پذيرش

1/15 > 1/136 = سطح معنی داري                                                                         

                              
بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس احساس تعلق يا پذيرش گروه نموني  بي  تفکييک دارا    

ی دار بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گيرفتن جنسييت( تفياوت معني    

 وجود ندارد.

 

خيرده  در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسيايی توجي / بييش فعيالی     تعامل جنسيت وتايير  

 مقياس احساس تعلق يا پذيرش

 1/15 > 1/414 = سطح معنی داري

 

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس احسياس تعليق ييا پيذيرش دختيران و پسيران بيا در        

ودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود ندارد. مقايس  نظرگرفتن دارا بودن يا نب

 نشان داده شده است.  7-4ميانگين ها در نمودار 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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و  جنسيتدر تعامل  خرده مقياس احساس تعلق يا پذيرش. مقايسه ميانگين نمره   7-4نمودار 

 دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي
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  خرده مقياس تفکر آرزومندان 

 (تفکر آزرومندان . جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري ) 33-4جدول  

 

 منابع

مجمااااوع 

 مجذورات

درجااه 

 آزادي

ميااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/153 2/721 1/611 3 4/111 الگوي تصحيح شده

 1/111 959/412 564/267 1 564/267 عرض از مبداء

 1/513 1/453 1/267 1 1/267 تجنسي

 1/513 1/453 1/267 1 1/267 با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

جنسيت * با و بدون اخاتالل نارساايي توجاه/    

 بيش فعالي
4/267 1 4/267 7/255 1/119 

   1/511 56 32/933 خطا

    61 612/111 کل

    59 37/733 کل تصحيح شده

 

 خرده مقياس تفکر آزرومندان  در جنسيتتايير  

                                                                        1/15 > 1/513 = سطح معنی داري

                             

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس تفکر آزرومندان  دختران و پسران هبدون در نظر گرفتن 

 ا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود ندارد.دارا بودن ي



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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 خرده مقياس تفکر آزرومندان در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تايير 

1/15 > 1/513 = سطح معنی داري                                                                         

                              

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس تفکر آزرومندان  گروه نمون  ب  تفکييک دارا بيودن ييا    

نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گيرفتن جنسييت( تفياوت معنيی دار وجيود      

 ندارد.

 

خرده مقياس در  نارسايی توج / بيش فعالیدارا بودن يا نبودن اختالل  تعامل جنسيت وتايير  

  تفکر آزرومندان 

 1/15 < 1/119 = سطح معنی داري

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس تفکر آزرومندان  دختران و پسران با در نظرگيرفتن دارا  

ين هيا در  بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود دارد. مقايس  ميانگ

 نشان داده شده است.  1-4نمودار  

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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دارا و  جنسيتدر تعامل  خرده مقياس تفکر آزرومندان . مقايسه ميانگين نمره   3-4نمودار 

 بودن يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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o :نتاي  مربوط ب  پد آزمون توکی 

 (تفکر آزرومندان ) . نتايج آزمون تعقيبي توکي   39-4جدول 

 

 وضعيت )ب( وضعيت )الف(

تفااااااوت 

 ميانگين

ب  –الف  )

) 

خطااااي 

 استاندارد

سااااطح 

 اطمينان

 درصد 95فاصله اطمينان 

 حد باال حد پايين

 1/41 1/17- 1/193 1/211 1/67 پسر - ADHD بهنجار - پسر

 1/41 1/17- 1/193 1/211 1/67 بهنجار - دختر

ADHD - 1/11 1/47- 1/777 1/211 1/27 دختر 

ADHD - 1/17 1/41- 1/193 1/211 1/67- بهنجار - پسر پسر 

 1/74 1/74- 1/111 1/211 1/11 بهنجار -دختر  

ADHD - 1/34 1/14- 1/417 1/211 1/41- دختر 

 1/17 1/41- 1/193 1/211 1/67- بهنجار - پسر بهنجار -دختر 

 ADHD - 1/74 1/74- 1/111 1/211 1/11 پسر 

ADHD - 1/34 1/14- 1/417 1/211 1/41- دختر 

ADHD - 1/47 1/11- 1/777 1/211 1/27- بهنجار - پسر دختر 

 ADHD - 1/14 1/34- 1/417 1/211 1/41 پسر 

 1/14 1/34- 1/417 1/211 1/41 بهنجار -دختر 

 

 ده شده است.نشان دا 4-41با توجه به نتايج آزمون توکي زيرگروه هاي همگن در جدول 
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 (تفکر آزرومندان . زير گروه هاي همگن ) 41-4جدول 

 

 وضعيت

 

 تعداد

 

 زيرگروه

1 

ADHD - 2/11 15 پسر 

 2/11 15 بهنجار -دختر 

 3/21 15 بهنجار - پسر

ADHD - 3/47 15 دختر 

 1/193  سطح معني داري

 

زيرگيروه هيا در مقيياس تفکير     مقايس  دو ب  دو ميانگين ها تفياوت معنيی داري بيين مييانگين     

 آرزومندان  نشان نمی دهد.

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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 خرده مقياس تسليم يا عدم مقابله 

 (تسليم يا عدم مقابل . جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري ) 41-4جدول  

 

 منابع

مجمااااوع 

 مجذورات

درجااه 

 آزادي

ميااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/151 1/134 1/244 3 3/733 الگوي تصحيح شده

 1/111 377/656 256/267 1 256/267 عرض از مبداء

 1/165 3/537 2/411 1 2/411 جنسيت

 1/215 1/572 1/167 1 1/167 با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

جنسيت * با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بايش  

 فعالي
1/267 1 1/267 1/393 1/533 

   1/679 56 31/111 خطا

    61 291/111 کل

    59 41/733 کل تصحيح شده

 

 خرده مقياس تسليم يا عدم مقابل در  جنسيتتايير  

                                                                        1/15 > 1/165 = سطح معنی داري

                             

فکر آزرومندان  دختران و پسران هبدون در نظر گرفتن بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس ت

 دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود ندارد.

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 
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خرده مقياس تسيليم ييا عيدم    در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تايير 

 مقابل

1/15 > 1/215 = سطح معنی داري                                                                         

              
بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس تسليم يا عدم مقابل  گروه نمون  ب  تفکيک دارا بودن يا 

نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گيرفتن جنسييت( تفياوت معنيی دار وجيود      

 .ندارد

خرده مقياس در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تعامل جنسيت وتايير  

 تسليم يا عدم مقابل 

 1/15 > 1/533 = سطح معنی داري

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس تسليم يا عدم مقابل  دختران و پسران بيا در نظرگيرفتن   

توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود ندارد. مقايسي  مييانگين    دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی

 نشان داده شده است.  9-4ها در نمودار  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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دارا و  جنسيتدر تعامل  خرده مقياس تسليم يا عدم مقابل . مقايسه ميانگين نمره   9-4نمودار 

 بودن يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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 خرده مقياس کاهش تنش

 (کاهش تنش. جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري ) 42-4جدول  

 

 منابع

مجمااااوع 

 مجذورات

درجااه 

 آزادي

مياااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/444 1/916 1/551 3 1/651 الگوي تصحيح شده

 1/111 456/112 277/351 1 277/351 عرض از مبداء

 1/621 1/247 1/151 1 1/151 جنسيت

 1/142 2/224 1/351 1 1/351 اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي با و بدون

جنسيت * با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بايش  

 فعالي
1/151 1 1/151 1/247 1/621 

   1/617 56 34/111 خطا

    61 313/111 کل

    59 35/651 کل تصحيح شده

 

 خرده مقياس کاهش تنشدر  جنسيتتايير  

                                                                        1/15 > 1/621 = سطح معنی داري

                             

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس کاهش تنش دختران و پسران هبدون در نظر گرفتن دارا 

 اري وجود ندارد.بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی د

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 
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 خرده مقياس کاهش تنشدر  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تايير 

                                                                        1/15 > 1/142 = سطح معنی داري

              
تنش گروه نمون  ب  تفکيک دارا بودن يا نبيودن  بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس کاهش 

 اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گرفتن جنسيت( تفاوت معنی دار وجود ندارد.

 
خرده مقياس در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تعامل جنسيت وتايير  

 کاهش تنش

 1/15 > 1/621 = سطح معنی داري

اين بين ميانگين نمرات خرده مقياس کاهش تنش دختران و پسران با در نظرگرفتن دارا بودن بنابر

يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجيود نيدارد. مقايسي  مييانگين هيا در      

 نشان داده شده است. 11-4نمودار  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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دارا بودن و  جنسيتدر تعامل  خرده مقياس کاهش تنش. مقايسه ميانگين نمره  11-4نمودار 

 يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

 

 
 

 

 

1/8

1/9

2

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

بهنجار اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی

وضعیت

ن
گی

یان
م پسر

دختر



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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 خرده مقياس فعاليت اجتماعي

 (فعاليت اجتماعی. جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري ) 43-4جدول  

 

 منابع

مجمااااوع 

 مجذورات

درجااه 

 آزادي

مياااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/351 1/191 179/ 3 2/631 الگوي تصحيح شده

 1/111 412/513 331/316 1 331/316 عرض از مبداء

 1/142 2/226 1/712 1 1/712 جنسيت

 1/523 1/413 1/331 1 1/331 با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

جنسيت * با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بايش  

 فعالي
1/479 1 1/479 1/591 1/443 

   1/111 54 43/241 خطا

    51 379/111 کل

    57 45/179 کل تصحيح شده

 

 خرده مقياس فعاليت اجتماعیدر  جنسيتتايير  

                                                                        1/15 > 1/142 = سطح معنی داري

                             

قياس فعاليت اجتماعی دختران و پسران هبدون در نظر گرفتن بنابراين بين ميانگين نمرات خرده م

 دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود ندارد.

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 
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 خرده مقياس فعاليت اجتماعیدر  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تايير 

1/15 > 1/523 = سطح معنی داري                                                                         

                              

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس فعاليت اجتماعی گروه نمون  ب  تفکييک دارا بيودن ييا    

دار وجيود  نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گيرفتن جنسييت( تفياوت معنيی     

 ندارد.

 

خرده مقياس در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تعامل جنسيت وتايير  

 فعاليت اجتماعی

 1/15 > 1/443 = سطح معنی داري

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس فعاليت اجتماعی دختران و پسران با در نظرگيرفتن دارا  

رسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود ندارد. مقايس  ميانگين ها در بودن يا نبودن اختالل نا

 نشان داده شده است.  11-4نمودار  

 

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 159 

دارا و  جنسيتدر تعامل  خرده مقياس فعاليت اجتماعی. مقايسه ميانگين نمره   11-4نمودار 

 بودن يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 
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 اس ناديده گرفتن مسالهخرده مقي 

 (ناديده گرفتن مسال . جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري ) 44-4جدول  

 

 منابع

مجمااااوع 

 مجذورات

درجااه 

 آزادي

ميااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/117 2/155 1/394 3 4/113 الگوي تصحيح شده

 1/111 615/414 411/117 1 411/117 عرض از مبداء

 1/164 1/919 1/351 1 1/351 جنسيت

 1/277 1/214 1/117 1 1/117 با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

جنسيت * با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بايش  

 فعالي
2/117 1 2/117 2/972 1/191 

   1/679 56 31/111 خطا

    61 453/111 کل

    59 42/113 کل تصحيح شده

 

 قياس ناديده گرفتن مسال خرده مدر  جنسيتتايير  

                                                                        1/15 > 1/164 = سطح معنی داري

                             

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس ناديده گرفتن مسال  دختران و پسيران هبيدون در نظير    

 نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود ندارد. گرفتن دارا بودن يا

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 
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خرده مقيياس نادييده گيرفتن    در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تايير 

 مسال 

1/15 > 1/277 = سطح معنی داري                                                                         

              
بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس ناديده گرفتن مسال  گروه نمون  ب  تفکيک دارا بودن يا 

نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گيرفتن جنسييت( تفياوت معنيی دار وجيود      

 ندارد.

 

خرده مقياس در   / بيش فعالیدارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج تعامل جنسيت وتايير  

 ناديده گرفتن مسال 

 1/15 > 1/191 = سطح معنی داري

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس ناديده گرفتن مسال  دختران و پسران بيا در نظرگيرفتن   

دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود ندارد. مقايسي  مييانگين   

 نشان داده شده است. 12-4در نمودار   ها



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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و  جنسيتدر تعامل  خرده مقياس ناديده گرفتن مسال . مقايسه ميانگين نمره  12-4نمودار 

 دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 163 

 خرده مقياس سرزنش خود

 (سرزنش خود. جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري ) 45-4جدول  

 

 منابع

مجمااااوع 

 مجذورات

درجااه 

 آزادي

ميااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/119 2/116 1/739 3 5/217 الگوي تصحيح شده

 1/111 516/521 424/416 1 424/416 عرض از مبداء

 1/111 5/913 4/151 1 4/151 جنسيت

 1/147 1/137 1/131 1 1/131 با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

سيت * با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بايش  جن

 فعالي
1/465 1 1/465 1/566 1/455 

   1/122 54 44/369 خطا

    51 411/111 کل

    57 49/516 کل تصحيح شده

 

 خرده مقياس سرزنش خوددر  جنسيتتايير  

1/15 < 1/111 = سطح معنی داري                                                                         

                             

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس سرزنش خود دختران و پسران هبدون در نظير گيرفتن   

 دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود دارد.

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 
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 با توج  ب  اطالعات موجود:

 به تفکيک جنسيت خرده مقياس سرزنش خودانگين نمره مي . 46-4جدول  

 

 ميانگين تعداد جنسيت 

 3/11 31 پسر خرده مقياس سرزنش خود

 2/43 31 دختر

 

 ميانگين نمره پسران در اين مقياس باالتر از دختران است.

 

 خرده مقياس سرزنش خوددر  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تايير 

طح معنی داريس  = 1/147 < 1/15                                                                        

                              

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس سرزنش خود گروه نمون  ب  تفکيک دارا بودن يا نبودن 

 نظر گرفتن جنسيت( تفاوت معنی دار وجود ندارد.اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در 

 

خرده مقياس در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تعامل جنسيت وتايير  

 سرزنش خود

 1/15 > 1/455 = سطح معنی داري



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس سرزنش خود دختيران و پسيران بيا در نظرگيرفتن دارا     

يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود ندارد. مقايس  ميانگين ها در بودن 

 نشان داده شده است. 13-4نمودار  

 

 

دارا و  جنسيتدر تعامل  خرده مقياس سرزنش خود. مقايسه ميانگين نمره  13-4نمودار 

 بودن يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

 

 
 

 

 

 

 

0

0/5

1

1/5

2

2/5

3

3/5

بهنجار اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی

وضعیت

ن
گی

یان
م پسر

دختر



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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 خرده مقياس اجتناب از ديگران

 (اجتناب از ديگران. جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري ) 47-4جدول  

 

 منابع

مجمااااوع 

 مجذورات

درجااه 

 آزادي

ميااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/425 1/945 1/119 3 2/667 الگوي تصحيح شده

 1/111 453/671 426/667 1 426/667 عرض از مبداء

 1/116 2/552 2/411 1 2/411 جنسيت

 1/596 1/214 1/267 1 1/267 با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

جنسيت * با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بايش  

 فعالي
1/111 1 1/111 1/111 1/111 

   1/941 56 52/667 خطا

    61 412/111 کل

    59 55/333 کل تصحيح شده

 

 ده مقياس اجتناب از ديگرانخردر  جنسيتتايير  

                                                                        1/15 > 1/116 = سطح معنی داري

                             

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس اجتناب از ديگيران دختيران و پسيران هبيدون در نظير      

 نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود ندارد. گرفتن دارا بودن يا

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 
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خيرده مقيياس اجتنياب از    در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توجي / بييش فعيالی    تايير 

 ديگران

1/15 > 1/596 = سطح معنی داري                                                                         

              
بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس اجتناب از ديگران گروه نمون  ب  تفکيک دارا بيودن ييا   

نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گيرفتن جنسييت( تفياوت معنيی دار وجيود      

 ندارد.

 

خرده مقياس در  ش فعالیدارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بي تعامل جنسيت وتايير  

 اجتناب از ديگران

 1/15 > 1/111 = سطح معنی داري

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس اجتناب از ديگران دختران و پسيران بيا در نظرگيرفتن    

دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود ندارد. مقايسي  مييانگين   

 نشان داده شده است. 14-4ر  ها در نمودا
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دارا و  جنسيتدر تعامل  خرده مقياس اجتناب از ديگران. مقايسه ميانگين نمره  14-4نمودار 

 بودن يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي
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 خرده مقياس جستجوي حمايت هاي معنوي

 (جستجوي حمايت هاي معنوييري ). جدول نتايج تحليل واريانس دو متغ 43-4جدول  

 

 منابع

مجمااااوع 

 مجذورات

درجااه 

 آزادي

ميااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/114 3/129 3/521 3 11/513 الگوي تصحيح شده

 1/111 369/179 341/117 1 341/117 عرض از مبداء

 1/193 1/111 1/117 1 1/117 جنسيت

 1/611 1/163 1/151 1 1/151 يبا و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش فعال

جنسيت * با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بايش  

 فعالي
11/417 1 11/417 11/315 1/111 

   1/921 56 51/611 خطا

    61 413/111 کل

    59 62/113 کل تصحيح شده

 

 خرده مقياس جستجوي حمايت هاي معنويدر  جنسيتتايير  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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1/15 > 1/193 = سطح معنی داري                                                                         

                             

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس جستجوي حمايت هاي معنوي دختران و پسران هبدون 

 داري وجود ندارد.در نظر گرفتن دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی 

 

 

 

خيرده مقيياس جسيتجوي    در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعيالی  تايير 

 حمايت هاي معنوي

                                                                        1/15 > 1/611 = سطح معنی داري

              
ده مقياس جستجوي حمايت هاي معنوي گروه نمون  ب  تفکييک  بنابراين بين ميانگين نمرات خر

دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گرفتن جنسيت( تفاوت معنی دار 

 وجود ندارد.

 

خرده مقياس در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تعامل جنسيت وتايير  

 هاي معنويجستجوي    حمايت 

 1/15 < 1/111 = سطح معنی داري

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس جستجوي حمايت هاي معنوي دختران و پسران بيا در  

نظرگرفتن دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود دارد. مقايسي   

 ست.نشان داده شده ا  15-4ميانگين ها در نمودار  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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در تعامل  خرده مقياس جستجوي حمايت هاي معنوي. مقايسه ميانگين نمره  15-4نمودار 

 دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعاليو  جنسيت
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o :نتاي  مربوط ب  پد آزمون توکی 

 (يجستجوي حمايت هاي معنو. نتايج آزمون تعقيبي توکي  ) 49-4جدول 

 

 وضعيت )ب( وضعيت )الف(

تفااااااوت 

 ميانگين

ب  –الف  )

) 

خطااااي 

 استاندارد

سااااطح 

 اطمينان

 درصد 95فاصله اطمينان 

 حد باال حد پايين

 1/16 1/11 1/141 1/351 (*)1/93 پسر - ADHD بهنجار - پسر

 1/79 1/16- 1/175 1/351 1/17 بهنجار - دختر

ADHD - 1/16 1/79- 1/911 1/351 1/13 دختر 

ADHD - 1/11- 1/16- 1/141 1/351 (*)1/93- بهنجار - پسر پسر 

 1/16 1/99- 1/991 1/351 1/17- بهنجار -دختر  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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ADHD - 1/13 1/73- 1/114 1/351 1/11- دختر 

 1/16 1/79- 1/175 1/351 1/17- بهنجار - پسر بهنجار -دختر 

 ADHD - 1/99 1/16- 1/991 1/351 1/17 پسر 

ADHD - 1/19 1/66- 1/161 1/351 1/73- دختر 

ADHD - 1/79 1/16- 1/911 1/351 1/13- بهنجار - پسر دختر 

 ADHD - 1/73 1/13- 1/114 1/351 1/11 پسر 

 1/66 1/19- 1/161 1/351 1/73 بهنجار -دختر 

 معني دار است. 15/1تفاوت ميانگين ها در سطح  (*)

 نشان داده شده است. 4-51زيرگروه هاي همگن در جدول با توجه به نتايج آزمون توکي 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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 (جستجوي حمايت هاي معنوي. زير گروه هاي همگن ) 51-4جدول 

 

 وضعيت

 

 تعداد

 

 زير گروه

1 2 

ADHD - 1/93 15 پسر  

 2/11 2/11 15 بهنجار -دختر 

 2/73 2/73 15 بهنجار - پسر

ADHD - 2/17  15 دختر 

 1/175 1/114  سطح معني داري

 

ميانگين نمره خرده مقياس جستجوي حمايت معنوي در زيرگروه پسران بهنجار ب  طور معنی دار 

 است. ADHDباالتر از پسران 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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 خرده مقياس تمرکز بر جنبه هاي مثبت 

 (تمرکز بر جنب  هاي مثبت. جدول نتايج تحليل واريانس عاملي ) 51-4جدول  

 

 منابع

مجماااااوع 

 مجذورات

رجاااه د

 آزادي

ميااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/112 5/111 4/371 3 13/133 الگوي تصحيح شده

 1/111 763/951 576/611 1 576/611 عرض از مبداء

 1/767 1/111 1/167 1 1/167 جنسيت

 1/111 1/111 1/111 1 1/111 با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

ل نارسايي توجه/ بيش جنسيت * با و بدون اختال

 فعالي
13/167 1 13/167 17/312 1/111 

   1/755 56 42/267 خطا

    61 632/111 کل

    59 55/411 کل تصحيح شده

 

 خرده مقياس تمرکز بر جنب  هاي مثبتدر  جنسيتتايير  

1/15 > 1/767 = سطح معنی داري                                                                         

                             

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس تمرکز بر جنب  هاي مثبت دختران و پسيران هبيدون در   

 نظر گرفتن دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود ندارد.
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خرده مقياس تمرکز بير جنبي    در  نارسايی توج / بيش فعالی دارا بودن يا نبودن اختالل تايير 

 هاي مثبت

                                                                        1/15 > 1/111 = سطح معنی داري

              
دارا  بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس تمرکز بر جنب  هاي مثبت گروه نمون  بي  تفکييک  

بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گيرفتن جنسييت( تفياوت معنيی دار     

 وجود ندارد.

 
خيرده  در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسيايی توجي / بييش فعيالی     تعامل جنسيت وتايير  

 مقياس تمرکز بر جنب  هاي مثبت

 1/15 < 1/111 = سطح معنی داري

يانگين نمرات خرده مقياس تمرکز بر جنبي  هياي مثبيت دختيران و پسيران بيا در       بنابراين بين م

نظرگرفتن دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود دارد. مقايسي   

 نشان داده شده است. 16-4ميانگين ها در نمودار 

 

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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 جنسيتدر تعامل  س تمرکز بر جنب  هاي مثبتخرده مقيا. مقايسه ميانگين نمره  16-4نمودار 

 دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعاليو 
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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o :نتاي  مربوط ب  پد آزمون توکی 

 (تمرکز بر جنب  هاي مثبت. نتايج آزمون تعقيبي توکي  ) 52-4جدول 

 

 وضعيت )ب( وضعيت )الف(

تفااااااوت 

 ميانگين

ب  –الف  )

) 

خطااااي 

 ندارداستا

سااااطح 

 اطمينان

 درصد 95فاصله اطمينان 

 حد باال حد پايين

 1/77 1/19 1/124 1/317 (*)1/93 پسر - ADHD بهنجار - پسر

 1/14 1/16 1/113 1/317 (*)1/11 بهنجار - دختر

ADHD - 1/91 1/77- 1/997 1/317 1/17 دختر 

ADHD - 1/19- 1/77- 1/124 1/317 (*)1/93- بهنجار - پسر پسر 

 1/91 1/77- 1/997 1/317 1/17 بهنجار -دختر  

ADHD - 1/13- 1/71- 1/141 1/317 (*)1/17- دختر 

 1/16- 1/14- 1/113 1/317 (*)1/11- بهنجار - پسر بهنجار -دختر 

 ADHD - 1/77 1/91- 1/997 1/317 1/17- پسر 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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ADHD - 1/19- 1/77- 1/124 1/317 (*)1/93- دختر 

ADHD - 1/77 1/91- 1/997 1/317 1/17- بهنجار - پسر دختر 

 ADHD - 1/71 1/13 1/141 1/317 (*)1/17 پسر 

 1/77 1/19 1/124 1/317 (*)1/93 بهنجار -دختر 

 معني دار است. 15/1تفاوت ميانگين ها در سطح  (*)

 

 ه است.نشان داده شد 4-53با توجه به نتايج آزمون توکي زيرگروه هاي همگن در جدول 

 (تمرکز بر جنب  هاي مثبت. زير گروه هاي همگن ) 53-4جدول 

 وضعيت

 

 تعداد

 

 زير گروه

1 2 

ADHD - 2/61 15 پسر  

  2/67 15 بهنجار -دختر 

 3/53  15 بهنجار - پسر

ADHD - 3/61  15 دختر 

 1/997 1/997  سطح معني داري

 

بيت در زيرگيروه پسيران بهنجيار و دختيران      ميانگين نمره خرده مقياس تمرکز بر جنبي  هياي مث  

ADHD  ب  طور معنی داري باالتر از دختران بهنجار و پسرانADHD .است 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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 خرده مقياس جستجوي کمک هاي تخصصي 

 (جستجوي کمک هاي تخصصی. جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري ) 54-4جدول  

 منابع

مجماااااوع 

 مجذورات

درجااه 

 آزادي

ميااااانگين 

 وراتمجذ
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/116 2/311 2/117 3 6/151 الگوي تصحيح شده

 1/111 423/452 371/117 1 371/117 عرض از مبداء

 1/191 1/119 1/117 1 1/117 جنسيت

 1/191 1/119 1/117 1 1/117 با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

جنسيت * با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش 

 عاليف
6/117 1 6/117 6/116 1/111 

   1/174 56 41/933 خطا

    61 425/111 کل

    59 54/913 کل تصحيح شده



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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 خرده مقياس جستجوي کمک هاي تخصصیدر  جنسيتتايير  

                                                                        1/15 > 1/191 = سطح معنی داري

                             

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس جسيتجوي کميک هياي تخصصيی دختيران و پسيران       

هبدون در نظر گرفتن دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود 

 ندارد.

 

 

 

خرده مقياس جستجوي کمک در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تايير 

 هاي تخصصی

                                                                        1/15 > 1/191 = سطح معنی داري

                              

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس جستجوي کمک هاي تخصصی گروه نمون  ب  تفکيک 

ودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گرفتن جنسيت( تفاوت معنی دار دارا بودن يا نب

 وجود ندارد.

 

خرده مقياس در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تعامل جنسيت وتايير  

  جستجوي     کمک هاي تخصصی

 1/15 < 1/111 = سطح معنی داري



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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رده مقياس جستجوي کمک هاي تخصصی دختران و پسران با در بنابراين بين ميانگين نمرات خ

نظرگرفتن دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود دارد. مقايسي   

 نشان داده شده است. 17-4ميانگين ها در نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

در تعامل  تخصصیخرده مقياس جستجوي کمک هاي . مقايسه ميانگين نمره  17-4نمودار 

 دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعاليو  جنسيت
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این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 
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o :نتاي  مربوط ب  پد آزمون توکی 

 (جستجوي کمک هاي تخصصی. نتايج آزمون تعقيبي توکي  ) 55-4جدول 

 

 وضعيت )ب( وضعيت )الف(

تفااااااوت 

 ميانگين

ب  –الف  )

) 

خطااااي 

 استاندارد

سااااطح 

 اطمينان

 درصد 95له اطمينان فاص

 حد باال حد پايين

 1/57 1/24- 1/211 1/341 1/67 پسر - ADHD بهنجار - پسر

 1/51 1/31- 1/314 1/341 1/61 بهنجار - دختر

ADHD - 1/91 1/91- 1/111 1/341 1/11 دختر 

ADHD - 1/24 1/57- 1/211 1/341 1/67- بهنجار - پسر پسر 
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 1/14 1/97- 1/997 1/341 1/17- بهنجار -دختر  

ADHD - 1/24 1/57- 1/211 1/341 1/67- دختر 

 1/31 1/51- 1/314 1/341 1/61- بهنجار - پسر بهنجار -دختر 

 ADHD - 1/97 1/14- 1/997 1/341 1/17 پسر 

ADHD - 1/31 1/51- 1/314 1/341 1/61- دختر 

ADHD - 1/91 1/91- 1/111 1/341 1/11 بهنجار - پسر دختر 

 ADHD - 1/57 1/24- 1/211 1/341 1/67 پسر 

 1/51 1/31- 1/314 1/341 1/61 بهنجار -دختر 

 معنی دار است. 15/1تفاوت ميانگين ها در سطح  (*)

 نشان داده شده است. 4-56با توج  ب  نتاي  آزمون توکی زيرگروه هاي همگن در جدول 

 

 

 

 (کمک هاي تخصصی جستجوي. زير گروه هاي همگن ) 56-4جدول 

 وضعيت

 

 تعداد

 

 زيرگروه

1 

ADHD - 2/13 15 پسر 

 2/21 15 بهنجار -دختر 

 2/11 15 بهنجار - پسر

ADHD - 2/11 15 دختر 

 1/211  سطح معني داري
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مقايس  دو ب  دو ميانگين ها تفياوت معنيی داري بيين مييانگين زيرگيروه هيا در مقيياس تفکير         

 .آرزومندان  نشان نمی دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرده مقياس تفريحات فيزيکي

 (تفريحات فيزيکی. جدول نتايج تحليل واريانس دو متغيري ) 57-4جدول  

 منابع

مجمااااوع 

 مجذورات

درجاااه 

 آزادي

مياااااانگين 

 مجذورات
F 

سااااطح 

معناااااي 

 داري

 1/167 2/516 2/444 3 7/333 الگوي تصحيح شده
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 1/111 511/163 564/267 1 564/267 عرض از مبداء

 1/111 6/163 6/667 1 6/667 جنسيت

 1/794 1/169 1/167 1 1/167 با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي

جنسيت * با و بدون اختالل نارسايي توجه/ بايش  

 فعالي
1/611 1 1/611 1/611 1/435 

   1/971 56 54/411 خطا

    61 626/111 کل

    59 61/733 کل تصحيح شده

 

 خرده مقياس تفريحات فيزيکیدر  سيتجنتايير  

                                                                        1/15 < 1/111 = سطح معنی داري

                             
بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس تفريحات فيزيکيی دختيران و پسيران هبيدون در نظير      

 دن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی( تفاوت معنی داري وجود دارد.گرفتن دارا بو

 

 

 

 

 با توج  ب  اطالعات موجود:

 به تفکيک جنسيت خرده مقياس تفريحات فيزيکی. ميانگين نمره  53-4جدول  

 

 ميانگين تعداد جنسيت 
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 41/3 31 پسر خرده مقياس تفريحات فيزيکی

 2/73 31 دختر

 

 ره پسران در اين مقياس باالتر از دختران است.ميانگين نم

 

خيرده مقيياس تفريحيات    در  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسيايی توجي / بييش فعيالی     تايير 

 فيزيکی

                                                                        1/15 > 1/794 = سطح معنی داري

                              

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس تفريحات فيزيکی گروه نمون  ب  تفکيک دارا بيودن ييا   

نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی هبدون در نظر گيرفتن جنسييت( تفياوت معنيی دار وجيود      

 ندارد.

ه مقياس خرددر  دارا بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تعامل جنسيت وتايير  

  تفريحات فيزيکی

 1/15 > 1/435 = سطح معنی داري

بنابراين بين ميانگين نمرات خرده مقياس تفريحات فيزيکی دختران و پسران با در نظرگرفتن دارا 

بودن يا نبودن اختالل نارسايی توج / بيش فعالی تفاوت معنی دار وجود ندارد. مقايس  ميانگين ها در 

 شده است.نشان داده  11-4نمودار 

دارا و  جنسيتدر تعامل  خرده مقياس تفريحات فيزيکی. مقايسه ميانگين نمره  13-4نمودار 

 بودن يا نبودن اختالل نارسايي توجه/ بيش فعالي
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يی نشيان داد  ب  طور کلی نتاي  حاصل از تحليل پاسخ هاي دانش آموزان ب  راهبردهاي روييارو 

 ک :

توج  / بيش فعالی نسبت ب  دانش آموزان پسير بيدون اخيتالل     دانش آموزان پسر با نارسايی -1

 کمتر از راهبردهاي زير استفاده می کنند.

   تمرکز بر حل مسال 

  تالش کردن و موفق شدن 

 جستجوي حمايت اجتماعی 

 جستجوي حمايت معنوي 

  تمرکز بر جنب  هاي مثبت 

اده از راهبردهاي جسيتجوي  تمايل دانش آموزان دختر با نارسايی توج  / بيش فعالی ب  استف -2

 حمايت اجتماعی بيش از ساير گروه ها می باشد.

يش فعيال در سيرماي  گيذاري بير     بي دختران با نارسايی توج  / بيش فعالی نسبت ب  پسيران   -3

 دوستان صميمی و نزديک تمايل بيشتري نشان می دهد.

از راهبيرد تسيليم،    پسران صرف نظر از داشتن يا نداشتن اختالل در مقايس  با دختران بيشيتر  -4

 سرزنش خود و تفريحات فيزيکی استفاده می کنند.
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 فصل پنجم

 گیریبحث و نتیجه
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 بحث و نتيجه گيری 5-1

 پژوهش حاضر با هدف مقايس  راهبرد هاي رويارويی دانش آموزان با و بدون اخيتالل نارسيايی   

 توج  / بيش فعالی بوده است.

دهد  ک    تعاملی گروه ها در تحليل وارياند دو عاملی نشان میيافت  هاي بدست آمده از مقايس

بين راهبردهاي رويارويی دانش آموزان با و بدون اختالل نارسايی توج  / بيش فعالی تفياوتی وجيود   

ندارد ونيز بين دانش آموزان دختر و پسر از نظر راهبردهاي رويارويی تفاوتی مشاهده نشد. در نهايت 

 واختالل نيز در اين  تحليل معنا دارنبوده است.  اير تعاملی جنسيت

با توج  ب  يافت  هاي بدست آمده می توان گفت ک  فرضي  پژوهش تاييد نمی شود . عدم تايييد  

فرضي  پژوهش  نتيج  اين پژوهش را ب  طور کلی غير همسو با نتاي  پژوهش هياي گذشيت  در ايين    

اده اند وجود رويدادهاي فشارزاي عميده و جزئيی، در   زمين  قرار می دهد. چنانک  پژوهش ها نشان د

گير با مشکالت هيجانی و رفتاري آنها رابط  دارد هکامپياس و  زندگی کودکان و نوجوانان بطور چشم

(. بطوري ک  کودکان مبتال ب  اخيتالل نارسيايی توجي /بيش    1313ب  نقل از کشاورز،  1991همکاران، 

ز راهبرد هاي مناسبی استفاده نميی کننيد و ليذا دچيار مشيکالت      فعالی در رفتار هاي اجتماعی شان ا

( نييز  1995(. کيانتونوه  1313هر دو ب  نقل از عليزاده ، 1917و کالر  ، 1915فراوانی هستند هوالن ، 

نشان داده ک  کودکان داراي نارسايی توج  / بيش فعالی در برخورد با محر  هاي بسييار هيجيانی و   

ويارويی اجتنابی استفاده می کنند . همچنين آنها بيشتر ب  منبيع کنتيرل بيرونيی    فشارزا از راهبردهاي ر

وابست  هستند و داراي يبات هيجانی کمتري بوده و و ميزان نگرانی اجتماعی آنهيا بيشيتر از کودکيان    
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داراي  اني( کودکي 2113و موراي همورل ( ب  نقل از 1991ميرز و هاميل ه(. 1995بهنجار است هلوفی ،

توانند کارهاي دردست اقدام  کنند: اغلب نمی ها توصيف می فعالی را با اين ويژگی بيش /ی توج يانارس

ردن عميل  يش از فکير کي  يدهند، پيي  رسند ک  گوش نمی را ب  پايان برسانند، اغلب اين طور ب  نظر می

از دارند، تعيداد  دهند، ب  نظارت زياد ني کنند، ب  طور آشکار از يک کار ب  کار ديگر تغيير جهت می می

هياي   ت هاي گروهيی و بيازي  ياد است، در موقعييهايی ک  از کالس خارج می شوند، بسيار زي نوبت

 جمعی، مشکالتی در زمين  رعايت نوبت دارند و در نهايت اغلب آنها اختالالت يادگيري دارنيد.  دست 

د شيدگی توسيط   (، طير 1993نتاي  ضعيف تحصيلی همراه با پايين بودن سطح عزت نفيد هگيرين،   

( وتضاد ورزي واخيتالل رفتيار   1919همساالن ب  علت عدم ايجاد روابط موفقيت آميزههنکر و والن، 

هايی از اين مشکالت هستند ک  نشان دهنده شکست کود  بيش فعال در  ( نمون 1992ارتباطی هفالر، 

 باشند. حل مسايل و مشکالت زندگی می

ين نکت  اصلی اشاره کرد ک  مقياس ب  کار رفتي  بيراي ايين    توان ب  ادر تبيين اين ناهمخوانی می

پژوهش يک راهبرد رويارويی واحد را نمی سنجد در واقع يک نمره کلی معنا دار و قابل اعتمياد بي    

دست نمی دهد آنچ  ک  از طريق اين مقياس سنجيده می شود ، راهبيرد هياي روييارويی و در واقيع     

ين دريچ  مطلب مورد توج  قرار گيرد ، خواهيم ديد ک  علی رغم چندين نمره متفاوت است .اگر از ا

اين ک  نتيج  کلی نشان دهنده عدم تفاوت در راهبرد هاي رويارويی است اما زمانی ک  راهبرد ها بي   

تفکيک مورد بررسی قرار گرفت. در برخی موارد تفاوت هاي معنا دار ب  دست آمده است. عالوه بير  

بوط ب  عدم انطباق و هنجاريابی مقياس راهبرد رويارويی، کم بودن تعيداد  اين ممکن است مشکل مر

سوال هاي مربوط ب  هر راهبرد و همچنين تعداد گروه نمون   در نتاي  پژوهش حاضر ايرگيذار بيوده   

 باشد.

بنابراين نتاي  اين پژوهش را می بايست با احتياط تفسير کرد چنانچ  نتاي  پژوهشی منفی باشيد  

 مورد اطمينان حاصل کرد : چهار ت ب  بايد نسب
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 نظري  و فرضي  ها  -1

 متدولوژيهشناخت روش علمی(  -2

 اندازه گيري  -3

 تحليل  -4

  ،اگر بتوانيم نسبت ب  متدولوژي روايی و اعتبار ابزار اندازه گيري مناسب و کفايت تحليل داده ها

م قياطعی در پيشيرفت عليم    اطمينان کافی داشت  باشيم ، در اين صورت نتاي  منفی نيز می تواند سيه 

داشت  باشد ، زيرا تنها در اين شرايط است ک  می توانيم مطمئن باشيم ک  فرضي  هاي تدوين شده ميا  

( در اين گون  موارد يک رابط  پيش بينی نشده و غيرمنتظره ممکن 1313واقعاً درست نيست ههومن، 

ب  هاي از مسئل  را روشين سيازد   است کليد مهمی براي در  عميق تر نظري  باشد و ممکن است جن

ک  در موقع تدوين آن پيش بينی نشده است در اين پژوهش ب  نظر می رسد آنچ  ک  در موقع تدوين 

سال اسيت کي  مرحلي  گيذر از      14تا  12فرضي  ها مورد توج  قرار نگرفت  مسأل  بلوغ و سن انتقالی 

ده اند نوجوانان در ايين سين طبيعتياً    کودکی ب  نوجوانی است و همان طور ک  پژوهشگران مطرح کر

داراي عدم يبات خلقی هستند ک  می توانند بي  صيورت رفتيار توجي  طلباني  ، بيی يبياتی عياطفی ،         

( .ويژگی هاي کي   1311ناشکيبايی ، ضعف در تمرکز و کاهش اعتماد ب  نفد تظاهر يابد هفرانکلين، 

هنگيام مقايسي  در گيروه بهنجيار و داراي      آشکارا در اختالل بيش فعالی مشاهده می شود اين مسال 

 اختالل بايد کامالً مورد توج  قرار گيرد.

همچنين اگر ب  جاي يک فرضيي  کليی مبتنيی بير وجيود تفياوت مييان دو گيروه در رابطي  بيا           

راهبردهاي رويارويی چندين فرضي  مربوط ب  هريک از راهبردها تدوين شود مشکل تا حدي مرتفيع  

  در برخی از راهبردها تفاوت معنی دار بدست آمده در اين صورت تعيدادي از  خواهد شد.از آنجا ک

 فرضي  ها تاييد می شوند.
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در اين پژوهش عالوه بر بررسی کلی راهبرد هاي رويارويی ،خرده مقياس ها يا انوا  راهبرد هيا  

بي  کيار رفتي      راهبرد رويارويی مقيياس  17ب  صورت تفکيکی نيز مورد مقايس  قرار گرفتند . از ميان 

،اکثر آنها تفاوتی در گروه هاي داراي اختالل و بدون اختالل نداشتند اما اير تعاملی اختالل و جنسيت 

در برخی از آنها معنی دار بود. تنها نمره راهبرد جستجوي حمايت اجتماعی دردختران داراي اخيتالل  

هياي ديگير   سو با نتياي  پيژوهش  بيشتر است اين راهبرد ک  مربوط ب  مهارت حل مسال  می باشد هم

 نيست چرا ک  قاعدتا بايد جستجوي حمايت اجتماعی در دانش آموزان داراري اختالل کمتر باشد .

اير تعامل جنسيت و اختالل در راهبرد تمرکز بر حل مسال  و تالش کردن و موفق شدن، خود را 

ن داشتن اخيتالل ييا نداشيتن آن در    نشان داده  است ب  اين معنی ک  دختران و پسران با در نظر گرفت

راهبرد تمرکز بر حل مسال  و تالش کردن و موفق شدن با هم متفاوتند ب  طيوري کي  نتياي  بدسيت     

آمده از آزمون توکی نشان می دهد ک  در گروه هاي مورد بررسی تفاوت هاي دو بدو مييان دختيران   

دختران و پسران بهنجار در اين دو راهبرد  بهنجار و  داراي اختالل ، پسران بهنجار و داراي اختالل و

معنی دار می باشد . يعنی بطور کلی هم دخترها و پسرها و هم دوگروه داراي اختالل و بدون اختالل 

 در بکارگيري دو راهبرد تمرکز بر حل مسأل  و تالش کردن و موفق شدن با هم تفاوت دارند.

يمی علی رغم اين ک  شاهد همان وضعيت دو در راهبرد نگرانی و سرماي  گذاري بر دوستان صم

راهبرد قبلی  هستيم اما در مقايس  دوبدو گروه ها با هم اين تفاوت ها معنی دار نمی باشيد . البتي  در   

راهبرد سرماي  گذاري بر دوستان صميمی و نزديک تنها ييک تفياوت معنيا دار مييان دختيران داراي      

ک  ميانگين دختران بيشتر از پسران اسيت . در تبييين ايين    اختالل و پسران داراي اختالل وجود دارد 

نتج  می توان گفت ک  دختران و پسران بهنجار  هر دو بر دوستان صميمی سرماي  گيذاري يکسيانی   

دارند ، اما زمانی ک  اختالل نارسايی توج  /بيش فعالی در بررسی وارد شود پسران ب  مييزان کمتيري   

 رند درحاليک  در وضعيت دختران تغييري حاصل نمی شود .تمرکز بر اين سرماي  گذاري دا
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نتاي  مشابهی در تفکر آرزومندان  و ناديده گرفتن مسال  بدست آمده است يعنی بين جنسييت و  

هاي داراي اختالل و بدون اختالل بدون توج  ب  دختير و پسير   اختالل اير تعاملی وجود دارد و گروه

ه گرفتن مسأل  متفاوت هستند.  اما وضعيت در تسليم يا عدم مقابلي   بودن در تفکر آرزومندان  و ناديد

،سرزنش خود و تفريحات فيزيکی متفاوت می شود ب  گون  اي ک  تنها گروه دختران و پسران بيدون  

توج  ب  داشتن يا نداشتن اختالل در اين زمين  با هم متفاوت هستند و از آنجا ک  اير تعاملی معنی دار 

 جا نمی توان از مقايس  هاي دوبدو استفاده کرد .نبود در اين 

در راهبرد جستجوي حمايت معنوي و تمرکز بير جنبي  هياي مثبيت و جسيتجوي کميک هياي        

تخصصی نيز اير تعاملی معنا دار است ب  طوري  ک  ميانگين پسران بهنجيار  در جسيتجوي حماييت    

ت .اميا دختيران داراي اخيتالل و بيدون     معنوي ب  طور معنی داري باال تر از پسران داراي اختالل اس

اختالل در جستجوي حمايت معنوي تفاوتی باهم ندارند و بيماري تأييري بر اين راهبيرد در دختيران   

 ندارد.

در تبيين نتاي  ب  دست آمده با تقسيم راهبرد ها در س  زمين  مهارت هاي اجتماعی ، راهبردهاي 

در زميني  مهيارت هياي اجتمياعی و مولفي  هياي        هيجانی و مهارت هاي حل مسال  می توان گفيت 

برقييراري روابييط صييميمان  ، فعاليييت  اجتميياعی  و جسييتجوي کمکهيياي تخصصييی همييانطور کيي   

پژوهشگران مطرح کرده اند،اين کودکان ب  علت تکانشی بودن ، نمی توانند رفتارهاي خيود را تنظييم   

جاري بشتري دارند ک  ممکن است ب  بروز کنند و از پسخوراندهاي موجود بهره ببرند ، رفتارهاي انف

 (.1313ب  نقل از عليزاده،  1916مشکل در موقعيتهاي اجتماعی منجر شود هچد و حسيبی ، 

در مورد راهبردهاي هيجانی مانند سرزنش خود ، کاهش تنش و تفريحيات فيزيکيی قابيل ککير     

ار عدم تاييد و ناکيامی  است ک  اين کودکان از يک طرف ب  علت مهارت هاي ضعيف حل مسال  دچ

می شوند ک  خود منجر ب  عزت نفد پايين و عملکرد بيدتر و واکينش هياي هيجيانی نياقص تير و       

شديدتر می گردد و از سوي ديگر عملکرد هيجانی ناقص و شديد آنها باعث می شود ک  در برخورد 
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مسال  ، عيدم تمرکيز بير    با مسائل و مشکالت از راهبردهاي غير منطقی مانند اجتناب ، ناديده گرفتن 

مسال  و تفکر غير آرزومندان  استفاده کنند هچنانک  در اين زمين  ها در اين پژوهش تفاوت هاي معنی 

دار بدست آمده ( و ب  دنبال آن ب  نتاي  معکوس و غير قابل قبولی برسند کي  در نهاييت آنهيا را بي      

در چرخ  اي معيوب گرفتار می آيند کي   سمت واکنش هاي هيجانی بکشاند . از اين رو اين کودکان 

در آن حل مسال  پايين منجرب  واکنش هيجانی نامربوط و واکنش هيجانی ناقص منجر ب  عملکرد حل 

 (.1991مسال  ضعيف می شود .هکينگ و ناشپيتز،

تيوان گفت ک  دانش آموزان داراي نارسايی توج / بيش فعالی تمايلی ب  سيهيم   ب  طور کلی می 

يگران در مشکالت و مسائل خيود و همچنيين جليب حماييت بزرگسياالن در جهيت رفيع        نمودن د

نظرهياي   پردازنيد و نقطي    آوري اطالعات پيرامون مسال  نمی مشکالت ندارند، در حل مسائل ب  جمع

کوشی و بلنيدپروازي نيسيتند، در برقيراري     دهند، داراي تعهد، سخت مختلف را مورد توج  قرار نمی

و جلب دوستی داراي مشکل هستند اما داراي دلمشغولی براي برقرار نميودن ارتبياط   روابط صميمان  

پردازند تيا تينش را کياهش     باشند، در برخورد با مشکالت بيشتر ب  بهتر کردن احساسات خود می می

جاي اينک  برآنها متمرکز شوند، بيشتر خود را سرزنش کرده  دهند، همچنين از مسائل فرار می کنند ب 

شاوره و راهنمايی بزرگترها همعلمين، واليدين و سياير متخصصيان( کمتير اسيتفاده ميی کننيد و        از م

فعيالی   منظم و بيش توج  آنهاست و بيشتر تحر  غير  دار ورزشی و فرهنگی کمتر مورد تفريحات نظام

روي از هاي تمرين و پي علت عدم توانايی شرکت در برنام  دارند تا تحر  هدفمند چرا ک  اين افراد ب 

شوند و داراي پيشيين  چنيدان ميوفقی در ورزش     دستورهاي مربی اکثرا از تيم ورزشی کنارگذاشت  می

 (.2111نيستند هپيکو و همکاران، 

آموزان نمی توانند تصميم بگيرند ،  توان فهميد ک  چرا اين دانش توج  ب  مطالب عنوان شده می با

شان می گذرد ب  طور کامل آگاه باشند هبخشايی و سيري، کارهايشان را تکميل کنند و از آنچ  پيرامون

يبيات هسيتند، حواسشيان خيليی زود پيرت       کنند، دست و پا چلفتی و بيی  فکر عمل می ( بدون 1314
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دهند، از نظر رشدي نابالغ هستند، معميوال در ييک ييا چنيد      فکر جواب می ها بدون  شود، ب  سؤال می

؛ گيزارش مرکيز مطالعي     1996باشيند هکولکيون و بانيدي،    گر می درس مشکل دارند و اغلب پرخاش

پزشييکی  ؛ انجميين روان1912؛ بييارکلی، 1995اخييتالل نارسييايی توجيي  در کودکييان و بزرگسيياالن،  

 (1313هم  موارد ب  نقل از عليزاده، 1996امريکا،

البت  برخی پژوهش ها نتوانست  اند تفاوت جنسيتی در بي  کيار گييري راهبيرد هياي روييارويی       

و ميور و همکياران    1377کان داراي اختالل نارسايی توج  / بيش فعيالی پييدا کننيد هجزاييري ،    کود

 هاي پژوهش حاضر همخوانی دارد.( و اين امر با يافت 1995و کانتول  1992،

 كاربردهای پژوهش   5-2

کاربرد اينگون  پژوهش ها بيشتر براي برنام  ريزي هاي درسی و رفتاري دانيش آميوزان کياربرد    

دارد نتاي  اين پژوهش می تواند مورد توج  معلمان و متخصصيان تربيتيی قيرار گييرد. چيرا کي  بيا        

شناخت انوا  راهبردهاي رويارويی ب  کار رفت  توسط دانش آموزان بيش فعال و بهنجيار ميی تواننيد    

دو شناخت بهتري از آنها کسب کنند و در نتيج  واکنش هاي مناسيبتري در رابطي  بيا رفتارهياي هير      

گروه ارائ  دهند. همچنين با دانستن انوا  راهبردهاي ب  کار رفت  توسط  دانش آموزان گامی در جهت 

 پيشگيري از مشکالت بيشتر و شديدتر آنها در زمين  هاي ارتباطی و تحصيلی بردارند.

مشاوران و متخصصان بالينی نيز با استفاده از نتياي  ايين قبييل پيژوهش هيا ميی تواننيد برنامي          

ريزيهاي درمانی و تغيير رفتارهاي مناسبتري براي تيرميم و اصيالح رفتيار کودکيان ونوجيوان داراي      

 اختالل نارسايی توج  / بيش فعالی صورت دهند.

در نهايت والدين نيز با شناخت انوا  راهبردهاي رويارويی ک  فرزند بيش فعال آنها ب  کيار ميی   

شی مناسبتري براي وي ارائ  دهند و ب  شيوه مناسبتري براي برد می توانند برنام  ريزي تربيتی و آموز
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با آن برخورد نمايند. ب  او بفهماند ک  کدام راهبردها را ب  صورت غلط بي  کيار ميی بيرد و از کيدام      

 راهبردها بيشتر يا کمتر استفاده کند.

رسيايی توجي /   ب  طور کلی کاربرد اين پژوهش بيشتر در زمين  تعليم و تربيت نوجوانان داراي نا

 سال می باشد. 14تا  12بيش فعالی سنين 

 

 های پژوهش محدوديت 5-3

هياي چنيدي صيورت گرفيت کي        پژوهش حاضر مانند هر پژوهش ديگري با وجود محدوديت

ها بايد با درنظير گيرفتن    دهند. لذا مطالع  و استنتاج و تفسير يافت  احتماال نتاي  را تحت تايير قرار می

 انجام گيرد.اين محدوديت ها 

توانند راهبردهاي روياروئی را تحت تيايير قيرار    عدم کنترل بسياري از متغيرهايی ک  می 5-3-1

هاي تربيتی بير مييزان تحميل و نحيوه      دهند مانند موقعيت اقتصادي و اجتماعی خانواده و تايير شيوه

 نگرش نسبت ب  رويدادهاي زندگی. همچنيين فرهنيگ و هيوش نييز جيز  متغيرهيايی هسيتند کي         

 توانند بر نحوه روياروئی فرد با مسائل تايير گذارند. می

گيري و  استفاده از ابزار غير استاندارد وشرايط اجيراي   محدوديت زمانی و شرايط نمون  5-3-2

آموزان داراي اختالل نارسايی توجي  / بييش   ابزار و بسنده کردن ب  نظرات معلمان در شناسايی دانش

 ايير قرار داده باشد.فعالی   ممکن است نتاي  را تحت ت

سال در ايران براي بررسيهاي بيشتر و مقايسي    14تا  12محدوديت پژوهش روي سنين   5-3-3

 .ميان آنها در نحوه تدوين فرضي  ها، انتخاب نمون  و استفاده از ابزار تاييرگذار بوده است

 

 پيشنهادهای پژوهش  5-4
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 پيشنهادهاي پژوهش حاضرعبارت است از:

شود ک  عواملی چيون هيوش، موقعييت اقتصيادي و      ها توصي  می گون  پژوهش يندر ا 5-4-1

 گر وارد مطالع  گردند. ساير عوامل تاييرگذار کنترل شوند يا ب  عنوان متغيرهاي تعديل

با توج  ب  اينک  در حال حاضر اين ابزار ب  عنوان ابزاري معتبر جهت سينجش نحيوه    5-4-2

( 1993استراليا مورد استفاده قرار می گيرد ه فريدون بيرگ و ليوئيد،    مقابل  با فشار روانی در کشور

پيشنهاد می شود انطباق و هنجاريابی وسيعی ب  منظور سنجش راهبردهاي رويارويی نوجوانان اييران  

 صورت گيرد.

هاي مربيوط بي  کودکيان و    استفاده از نظرات معلمان و والدين ب  طور توأم در پژوهش5-4-3

 شود.تري منجر میهاي دقيقهاي روانی ب  نتاي اي اختاللنوجوانان دار

بهتر است در اينگون  پژوهش ها ک  در آنها گروههاي بيمار و بهنجار بيا هيم مقايسي      5-4-3

 می شوند گروه بهنجار ابتدا با يک آزمون سالمت روانی سنجيده شود تا دقيقاً طبيعی و نرمال باشد.
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فارسيی(جلد اول.   -روانپزشکیهانگليسيی  -(. فرهنگ جامع روانشناسی1376پورافکاري، ن.، ه -

 نگ معاصر.فره

(. مقايس  اعتماد ب  نفد کودکان مبتال ب  کمبود توج  همراه با بيش فعالی 1377جزايري.  .، ه -

 و کودکان سالم شهر تهران. هپايان نام (. دانشگاه امام حسين تهران.

(، روانشناسی مرضيی تحيولی، جليد دوم، چياپ اول، تهيران، انتشيارات       1371ي دادستان، پ.، ه

 سمت.

(، مبانی نظيري و عمليی و پيژوهش در عليوم انسيانی و اجتمياعی، تهيران،        1312 .، ه دالور،  ي

 انتشارات رشد.
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هاي تحقيق در علوم رفتياري، تهيران،    ( روش1314ي سرمد، ز و بازرگان، عباس و حجازي، ا.، ه

 انتشارات آگاه.

بازداري رفتياري و  فعّالی:الگوي  (. تبيين نظري اختالل نارسايی توج / بيش1314عليزاده، ح.، ه -

  1314ماهيّت خود کنترلی. فصلنام  پژوهشکده کودکان استثنايی، سال پنجم . پاييز 

 (. اختالالت نارسايی توج  فزون جنبشی. تهران، انتشارات رشد.1313عليزاده، ح.، ه -

(، شيو  رفتار با کودکيان و نوجوانيان دچيار اخيتالل نقيص      1312فريدمن، ر و دويال، گ.، ه  -

بيش فعّالی.هترجم  سيد جالل صدرالسادات،محمد رضا محمدي و ليال صدرالسادات(. تهران،  - توج

 انتشارات اسپند هنر.     

آشيتيانی(، تهيران،    (،  روانشناسی سالمت . هترجمي  عليی فتحيی   1312ي کريتد، آنتونی جی.، ه

 انتشارات بعثت.

آموزان عادي و  با فشار روانی در دانش هاي مقابل  (، بررسی و مقايسة شيوه1312ي کشاورز،  .، ه

 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه عالم  طباطبايی. سال دبيرستانهاي مشهد، پايان 17تا  15تيزهوش پسر 

(. هترجمي  شيهرام محميدخانی(،  تهيران،     1(، مهارتهاي زندگی ه1313ي کلينک  ، کريد. ال .، ه

 انتشارات اسپند هنر.

(. بيش فعّالی/کمک ب  کودکان و نوجوانان حواسپرت و 1313استون.ام.، هکويين.اُ، پاتريشيا و   -

 .   1313بيقرارهترجم  حميد عليزاده(. تهران، جوان  رشد، 

(. هترجمي  حسين پاشيا شيريفی و     1(. راهنماي سنجش روانی ه1374مارنات، گري. گراث.، ه -

 محمدرضا نيکخو(. تهران، انتشارات رشد.

 شناخت روش علمی در علوم رفتاري، تهران، نشر پارسا. (،1313ي هومن، ح  .، ه
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هاي حرکتيی   (.ارزيابی مهارت1311يارياري، ف و فيانی، م و کريملو، م و پاشازاده آکري، ز.، ه -

فعالی.ه مقال (. فصيلنام    آموزان مبتال ب  اختالل کمبود توج  و بيش عضالنی دانش -و عملکرد عصبی

 .   1311ل اول. پاييز پژوهشکده کودکان استثنايی،سا
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 پیوست
 (3991فریدن برگ و لوئیس، »)پرسش نامه راهبردهای رویاروی نوجوانان 


