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 چکیدُ
ضاى اضاضُ زاضز.  ضٍاًی است ٍ تِ اضظیاتی افطاز اظ ظًسگیتْعیستی ضٍاًطٌاذتی یىی اظ هالن ّای هطتثظ تا سالهت  زهیٌِ ٍ ّدف:

ضٍاًی زض ضطایظ ذغطًان اضاضُ زاضز. ّسف اظ پژٍّص حاضط تطضسی ضاتغِ -آٍضی ًیع تِ تَاًوٌسی فطز زض تطلطاضی تؼازل ظیستی تاب
ّا تا هازضاى وَزواى   ٍ همایسِ آى آٍضی زض تیي هازضاى تا وَزواى اذتالل ووثَز تَرِ/ فعٍى وٌطی تیي تْعیستی ضٍاًطٌاذتی ٍ تاب

 .تٌْزاض هی تاضس
سالِ ساوي تْطاى تَز وِ اظ تیي هازضاى وَزواى هثتال  12تا  5ضاهل توام هازضاى زاضای پسط  ،راهؼِ آهاضی پژٍّص رٍغ تررظی:

ی ّسفوٌس اًتراب ضسًس. اتعاض ًفط تا ضٍش ًوًَِ گیط 50ًفط ٍ اظ تیي هازضاى وَزواى تٌْزاض  50تِ اذتالل تیص فؼالی ٍ ًمع تَرِ 
 آٍضی واًط ٍ زیَیسسَى تَز. ٍ پطسطٌاهِ تاب (Ryff) گطزاٍضی اعالػات ضاهل پطسطٌاهِ تْعیستی ضٍاًطٌاذتی ضیف

ّای تْعیستی  ًطاى زاز وِ تیي همیاس ّای هستمل گطtٍُآظهَى تحلیل ًتایذ تا استفازُ اظ ضٍش ّوثستگی پیطسَى ٍ :یافتِ ّا
 .زاضزهازضاى وَزواى تٌْزاض تفاٍت هؼٌازاضی ٍرَز ٍ وَزواى اذتالل ووثَز تَرِ/ فعٍى وٌطی  زاضایآٍضی هازضاى  ضٍاًطٌاذتی ٍ تاب

(05/0p<تِ ػثاضت زیگط تا تَرِ تِ هیاًگیي تْعیستی ضٍاًطٌاذتی ٍ تاب .)  ٍُهیعاى تْعیستی ضٍاًطٌاذتی ٍ هازضاىآٍضیسض زٍ گط ،
هازضاى زاضای وَزواى هثتال تِ اذتالل ووثَز تَرِ/ فعٍى وٌطی تیطتط اظ گطٍُ هازضاى وَزواى تٌْزاض ضی زض گطٍُ آٍ تاب
ٍ هازضاى وَزواى  ADHDزض ّط زٍ گطٍُ هازضاى زاضای وَزواى تَاى ًتیزِ گطفت  تطاساس یافتِ ّای پژٍّص هیتاضس.ّوچٌیي  هی

 (.>05/0pآٍضی ضاتغِ هخثت ٍ هؼٌازاضی ٍرَز زاضز ) ٍ تابهتغیط تْعیستی ضٍاًطٌاذتی تٌْزاض، تیي زٍ 
ًتایذ  آٍضی هازضاى تاضس. تَاًس هالن ذَتی تطای پیص تیٌی تاب تاال هی ضٍاًطٌاذتیزاضتي تْعیستی  ،تٌاتطایي تحث ٍ ًتیجِ گیری:

ّای زاضای فطظًساى تا اذتالل ًاضسایی ووثَز تَرِ/  ضیعی زضهاًی ٍ تسٍیي تطًاهِ آهَظضی تطای ذاًَازُ تَاًس زض تطًاهِ ایي پژٍّص هی
 فعٍى وٌطی هَحط تاضس.

 وَزواى تٌْزاض. ،وَزواى زاضای اذتالل ووثَز تَرِ/ فعٍى وٌطی ،آٍضی تاب ،تْعیستی ضٍاًطٌاذتی ٍاشگاى کلیدی:

 
 

 9هقدهِ

یه اذتالل ضایغ، (ADHD)ًمع تَرِ -اذتالل تیص فؼالی

وَزواى % 7-%3هعهي ٍ هرتل وٌٌسُ است وِ زض زاهٌِ ای اظ 
ی  زٍضُ  (. اظ تیي اًَاع اذتالالت1)ضاّسُ هی ضَز2سٌیي هسضسِ م

تطیي اذتالل  فؼالی ضایغ تیصاذتالل ووثَز تَرِ/وَزوی، 
ِ واًَى تَر ،ّای اذیط ( وِ زض سال2)ضفتاضی است-ػػثی

(. وَزواى هثتال تِ ایي 3)است ٍ تالیٌی تَزُ ػوَهی، ػلوی
تَرْی، فعٍى وٌطی ٍ یػالٍُ تطسِ ًطاًِ اساسی ت ،اذتالل

                                                 
 .ذاًَازُ زضهاًی، زاًطگاُ ػلن ٍ فطٌّگ، تْطاى، ایطاى-واضضٌاس اضضسضٍاًطٌاسی. 1
 .ضٍاًطٌاسی، زاًطگاُ ػلن ٍ فطٌّگ، تْطاى، ایطاى. گطٍُ 2

*)ًَیعٌدُ هعٍَل(
solaymani64@yahoo.comEmail: 

 .هطوع تحمیمات ػلَم ضفتاضی، زاًطگاُ ػلَم پعضىی تمیِ اهلل)ػذ(، تْطاى، ایطاى. 3

 

(، اغلة تا ػٌَاى تحطیه پصیط، هساذلِ رَ، پطرٌة 4)تطاًگیرتگی
ضًَس ٍ  ٍرَش، ًاهطتة، پطذاضگط، پطتٌص ٍ ّیزاًی هطرع هی

تاضٌس. اّن ایي هطىالت  زاضای اًَاع هطىالت حاًَی زیگط هی
سغح پاییي واضآهسی تحػیلی، سغح پاییي حطهت  :اظػثاضتٌس 

ذَز، تضازٍضظی، ضفتاضّای ضس ارتواػی، عطز ضسگی اظسَی 
ذاظ ضٌاذتی   ّای ّایطٍاتظ ذاًَازگی، ًاضسائی ّوساالى، اذتالل

حطوتی ٍ هطىالت -ذاظ حسی  ّای ییٍ فطاضٌاذتی، ًاضسا
(. ایي اذتالل تَاًایی ّای وَزن زض حفظ تَرِ ٍ 5)ذَاب

ّای ضٌاذتی،  اظزاضی ّای هتٌاسة تا سي ٍی ضا زض هَلؼیتت
(. ضاٌّوای تطریػی آهاضی اذتالل 5)ضفتاضی هرتل هی وٌس

آى ضا تِ ػٌَاى الگَی پایساض ػسم تَرِ ٍ تىاًطگطی ضطح ضٍاًی

هی زّس ٍ زض ٍالغ ًَػی اذتالل هعهي ضسیس زض تحَل ضٍاًی 
هؼیاض تی تَرْی ٍ  9هَضز اظ  6است ٍ تطای تطریع آى حسالل 
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تىاًطگطی تایستی زض زٍ هَلؼیت رساگاًِ )هخال  یا تیص فؼالی 

ضی تطای ًَع تی ضفتاة هطرػ 9ذاًِ ٍ هسضسِ( هطاّسُ ضَز )

تىاًطگطی  5ضفتاضی ًَع تیص فؼالیة هطرػ 9تَرْی ٍ 

هاُ تِ عَل اًزاهس ٍ  6فْطست ضسُ است(. ایي ػالین تایستی 
سالگی ظاّط  7تِ ٍ پس اظ تا سغح تحَل وَزن تغاتك ًساض

ػلل اذتالالت تیص فؼالی / ووثَز تَرِ هؼلَم (. 2)ضسُ تاضس
، یا سایط ض تؼازل ذاًَازگیآهیع، اذتالل زحَازث استطس  .ًیست

ػَاهل اضغطاب اًگیع زض ضطٍع ٍ زٍام ایي اذتالل سْین ّستٌس، 

ٍالس تِ عَض ٍسیؼی  زض ایي اذتالل تؼاهالت وَزن ّوچٌیي 

 اضتثاط تاضس. هی ADHDتحت تأحیط ًطاًگاى وَزن هثتال تِ 
 تیطتط زیگط ّای ذاًَازُ تِ ًسثت فطظًساى ٍ ٍالسیي تیي هتماتل

 پطذاضگطاًِ ضٍضْای اظ هازضاى اظ تسیاضی .تاضس هی اذتالل زچاض
 تِ هثتال وَزواى(. 6)وٌٌس هی استفازُ وَزواى ایي وٌتطل تطای

 ًطاى تیطتطی ًاهٌاسة تیص فؼالی/ ًمع تَرِ ضفتاضّایاذتالل 
 گطا هٌفی تیطتط آًْا ٍالسیي ٍ وٌٌس هی تثؼیت زٌّس؛ووتط هی

 (. ایي7)وٌٌس هی ضطوت ارتواػی زض فؼالیتْای ووتط ٍ ّستٌس
 یه زض فؼال، تیص وَزن ٍ ٍالس تیي ظا تٌیسگی ٍ ضٍاتظ ًاهٌاسة

 وَزن -تٌاتطایي،اضىالسضضٍاتغَالس(. 8)گیطز هی لطاض هؼیَب چطذِ
 لثیل ایي ٍیژگیْایاظ  ADHD فطظًس زاضای ّای زضذاًَازُ

فطؼ تط ایي است وِ هطىالت  ٍ ضٍز هی ضواض تِ ّا ذاًَازُ
هطتَط تِ ٍالسیي، تِ ٍیژُ هازض هاًٌس اضغطاب ٍ تْعیستی 
ضٍاًطٌاذتی، وَزن ضا زض هؼطؼ ذغط اتتال تِ هطىالت هطتَط 

 (.9)تِ سالهت ضٍاًی لطاض هی زّس
تْعیستی ضٍاًطٌاذتی یىی اظ هفاّین هخثت تْساضت تْعیستی 

ٍ ضضایتوٌسی اظ ف هٌفی ضٍاًی است وِ تِ هؼٌای فمساى ػَاع
ٍسیؼی اظ پسیسُ ة (. تْعیستی ضٍاًطٌاذتی همَل10)ظًسگی است

ّایی است وِ پاسد ّای ّیزاًی افطاز، للوطٍی ضضایت ّا ٍ 
(.تْعیستی ضٍاًی 11)ّای ولی اظ ظًسگی ضا ضاهل هی ضَزاضظیاتی 

زاضای چٌسیي هَلفِ ػاعفی ٍ ضٌاذتی است. افطاز تا احساس 
وٌٌس ٍ اظ حَازث ٍ  هخثت ضا تزطتِ هیّیزاًات  ،تْعیستی تاال

ٍلایغ ظًسگیطاى اضظیاتی هخثتی زاضًس. زض حالیىِ افطاز تا تْعیستی 
حَازث ٍ ٍلایغ ظًسگیطاى ضا ًاهغلَب اضظیاتی ًوَزُ  ،ضٍاًی پاییي

ًظیط اضغطاب، افسطزگی ٍ ذطن ضا  ،ٍ تیطتط ّیزاًات هٌفی
ؼسی زاًستِ (.تْعیستی ضٍاًی ساظُ ای چٌس ت10)وٌٌس تزطتِ هی

 -2ػاعفِ: احساسات هخثت  -1ضسُ است وِ تِ غَضت : 
ضفتاض: ػاللِ تِ واض ٍ  -3ضٌاذت: ظًسگی لاتل زضن ٍ وٌتطل 

ضٍاتظ تیي فطزی:  -5 ذَزپٌساضُ: تَاًایی احثات ذَیص -4فؼالیت، 
هٌاسة ٍ  ضاّثطزّای اظ یىی زیگط(.8)یاتس تؼاهل ارتواػی تطٍظ هی

افطاز تِ ضواض هی آیس،  زض ضٍاى سالهت اضتمای هتغیطی وِ تطای
 فطز وِ پطزاظز هی لِأهس ایي تِ آٍضی تاب است. آٍضی تاب

 هی ذغط ػَاهل ٍ ضسیس فطاضّای هؼطؼ زض لطاض گطفتي ػلیطغن
                                                 

1. Attention- deficit HyperactivityDisorder 

2. DSM-IV 

 غلثِ هطىالت تط ٍ زازُ تْثَز ضا ذَز ارتواػی ػولىطز تَاًس
 تَرِ هَضز تٌْزاض ّای ساظُ ٍ هفاّین اظ یىی آٍضی (. تاب9)وٌس

 اًغثاق پَیای فطایٌس تِ ٍ است ًگط هخثت ضٍاًطٌاسی هغالؼِ ٍ
 فطاتطاظراى (12ٍ)ضَز هی اعالق ًاگَاض ٍ تلد ّای تزطتِ تا هخثت
 (.13)است ظًسگی ٍ ًاهالیوات استطس اظ تطزى زض تِ سالن

 ٍ ذػَغیات ٍ هْاضتْا هؼٌای تِ ضا آٍضی تاب ّوچٌیي
 سرتیْا، تا هیساظز لازض ضا فطز وٌٌسوِ هی تؼطیف تَاًوٌسیْایی

 ٍیژگیْای اظ تطذی چٌس ّط، ضَزساظگاض چالطْا ٍ هطىالت
 روغ یهزض  ًوَز، تمَیت ٍ زاز یاز هیتَاى ضا آٍضی تاب تا هطتثظ
 فطاض، ظیط آضاهص حفظػثاضت است اظ:  آٍضی تاب ولی تٌسی

 ّایزضاّثط اظ ارتٌاب هَاًغ، تا هَارِْ زض پصیطی اًؼغاف
 زضَاضیْا ٌّگام تِ هخثت احساسات ٍ تیٌی ذَش حفظ فطسایطی،

 زضًٍی. هَاًغ اظ ضسى ذالظ ٍ
تِ زلیل فطاٍاًی هطىالت ضفتاضی زض اضتثاط تا وَزواى هثتال تِ 

ADHD ٍالسیي زاضای وَزن ،ADHD،  تٌص ٍالسگطی تیطتطی
ًسثت تِ ٍالسیي وَزواى ػازی زاضًس. تٌص زض لالة ذاًَازگی 

ٍ زض اٍایل ضضس ٍرَز زاضتِ تاضس رػَظ ٍلتی وِ هعهي تاضس ت
اضتثاعات ٍالس تا  احطات هضطی ضٍی سالهت ٍالسیي، وَزواى ٍ

س ضست وِ پژٍّص ّا ًطاى هی زّ چٌاى(14)وَزن هی گصاضز
اذتالل ضفتاضی وَزن، ٍیژگی هْن هَلؼیت تٌص ظا هحسَب هی 

است ٍ  ADHDضَز وِ یىی اظ ضایغ تطیي ایي اذتالالت 
ٍاًطٌاذتی ٍالسیي هی ضَز. تحمیمات هَرة واّص تْعیستی ض

وِ تٌص ٍالسگطی تا آضفتگی ّای ضفتاضی ٍ ضست  هی زّسًطاى 
ADHD ضفتاض ٍ ٍیژگیْای ضرػیتی ٍالسیي  (.15)اضتثاط زاضز

تحت تاحیط ضٍیسازّایی است وِ زضسالْای ظًسگی تطای آًْا اتفاق 
ضن، اظ ایي ضٍ تطای زضن فطایٌسّای ضٍاًی آًْا یؼٌی ازا ؛هی افتس

الگَّای تفىط، اًگیعُ ّا، ّیزاًْا تؼاضضْا ٍ ضیَُ ّای هماتلِ تا 
ز ٍ ي فطایٌسّا اظ وزا سطچطوِ هی گیطآى تایستی تساًین وِ ای

 .ًَِ تا گصضت  ظهاى تغییط هی وٌسچگ
 هخثت،ّوثستگی تاّیزاًات تاتآٍضی، وِ زاز ًطاى(2005)ضیَ

 ثستگیّو غوگیٌی، ٍ ّواًٌس ذطن هٌفی ّیزاًات تا ٍ هخثت
 سغَح وِ زاز ( ًطاى2004واض) پژٍّص ّوچٌیي .(5)زاضز هٌفی
 ّیزاًْای ٍ ػَاعف اظ تا وٌس هی ووه فطز تِ تاتآٍضی تاالی
 تاظگطت ٍ ًاهغلَب ّای تزطتِ سطًْازى پطت هٌظَض تِ هخثت

 تاب ٍ ضسسوِ ًظطهی تِ ٍالغ زض وٌس. استفازُ هغلَب ٍضؼیت تِ
 اضتثاط هخثتگطا، ضٍاًطٌاسی هتغیطّای اظ یىی ػٌَاى تِ آٍضی

 سیوًَع، اضن، (.16)تاضس زاضتِ ضٍاًطٌاذتی تْعیستی تا تاالیی
 زازًسوِ ًطاى پژٍّطی زض (2008ّیچىان) ٍ ٍیىلوي استیي،

 تا ّیزاًی ضٍیسازّای تا هَارِْ زض تاال، آٍضی تاب زاضای افطاز
 ّیزاًات زازى ًطاى تِ توایل تیطتط ًاهؼلَم، ٍ ذٌخی هاّیت
 تَاًایی ػلت تِ است هوىي اهط ایي آًْا اػتماز تِ زاضتٌس.هخثت 

 ضسى ضٍِ ت ضٍ ٌّگام تِ آهیع هَفمیت آهسى وٌاض تطای افطاز ایي
 تیٌفطزی هاّیت تا هَلؼیتْایی رػَظت زضَاض، هَلؼیتْای تا
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 تط آٍضی تاب هخثت تأحیط ظهیٌِ ( زض2001ٍلف ) .(11)تاضس
 ضٍاى سالهت وِ تاب آٍضافطاز  اساسی ٍیژگیْای ضٍاى تط سالهت

 لِ،أهس حل زض تَاًوٌسی ارتواػی، تَاى هاًٌس ترطس،  اضتماهی ضا
 تأویس ضٍضي ای آیٌسُ تِ تاٍض ٍ ّسفوٌسی احساس ٍ گطزاًی ذَز
تَرِ  ًمع وَزواى ّوىاضاى هازضاى ٍ تیفطا هغالؼِ زض (.17)زاضز

 تا ظیازی ّای ًعاع ٍ ّا وطوىص ٍ تَزُ تط وٌٌسُ زضذَاست
 ٍ تیطتط هٌفی ػاعفِ تا هازضاى ایي. زاضتٌس ضاى فطظًساى

(. 18زازًس ) هی پاسد ضاى وَزواى تِ هٌفی تیطتطی زضذَاستْای
 ٍ توسرط هؼطؼ زض غالثاً ADHDاذتالل  وَزواى زاضای ٍالسیي
پیص  اظ تیص اهط ّویي تاضٌسوِ هی ًیع آگاّی فالس افطاز اًتماز

 (.19)زّس هی لطاض ذغط زض ضا آًاى ضٍاى سالهت
( زض تطضسی هیعاى 2001لٌْطزٍآ) اظ ( تِ ًمل1971هَضیسَى )

 وَزواى تیص ذَیطاًٍساى تیي زض ضٍاًی ضٌاسی آسیة ضیَع
 فؼال وَزواى تیص ٍالسیي سَم یه وِ ًوایس هی گعاضش فؼال
 ٍالسیي اظ ٍ تسیاضی تَزًس وطزُ زضیافت ضٍاًپعضىی تطریع یه

 الىلیسن، تطای تطریػی الظم ّای هالن فؼال تیص وَزواى
 هیاى زض ّیستطی ًطاًگاى .زاضتٌس ّیستطیاضا ٍ ارتواػی اًحطاف
 ضفتاضضس ٍ الىلیسن ّای حالیىِ ضاذع زض؛ ضایؼتطتَز هازضاى

 تىَزیگطاىة هغالؼ(. 20)است تَزُ ضایغ تط پسضّا زض ارتواػی
 فعٍى اظ تیطتطیة زضر آًْا پسطاى وِ هازضاًیهی زّس،  ًطاى

 تا همایسِ زض ضا تیطتطی تٌص هطرع عَض زاضتٌس تِ وٌطی
 فعٍى اظ ووتطی ی زضرِ یا هعهي عَض تِ وَزواًی وِ هازضاى

 (.1990ٍ ّوىاضاى،  11وٌٌس )ته هی تزطتِ وٌطی زاضًس،
تاتَرِ تِ ایي هَضَع وِ اذتالل تیص فؼالی اهطٍظُ یکه اهکطی   

اضتثاط رسی ٍ لاتل هالحظِ تلمی هی گطزز، پژٍّطی زض ضاتغِ تا 
ایي اذتالل تا هثحج تاب آٍضی ٍ تْعیسکتی ضٍاًطکٌاذتی اًزکام    

ّویت سکالهت ضٍاى  تا تَرِ تِ آًچِ زضذػَظ الصا  ؛ًطسُ است
َیژُ هازضاى وَزواى هثتال تِ اذتالل ووثکَز تَرکِ/   ّا ٍ ت ذاًَازُ

حاضکط تطضسکی تْعیسکتی     ةفعٍى وٌطی گفتِ ضس، ّسف اظ هغالؼ
ى وَزواى اذکتالل ووثکَز تَرکِ/    ضٍاًطٌاذتی ٍ تاب آٍضی هازضا

ّکا تکا هکازضاى زاضای وَزوکاى تٌْزکاض        فعٍى وٌطی ٍ همایسِ آى
 تاضس. هی

 رٍغ تررظی

 ةضس. راهؼتا ضٍش پژٍّص حاضط تَغیفی ٍ اظ ًَع ّوثستگی هی
سالِ  12تا  5ضاهل توام هازضاى زاضای پسط  ،آهاضی پژٍّص

ُ ًوًَِ ایي تَز. تطای اًتراب زٍ گطٍ 1392ساوي تْطاى زض سال 
گیطی ّسفوٌس استفازُ ضسُ است. تسیي  پژٍّص اظ ضٍش ًوًَِ

غَضت وِ اظ تیي هازضاى وَزواى هثتال تِ اذتالل تیص فؼالی ٍ 
ًفط  50پعضىی ٍ هطاٍضُ  ًمع تَرِ هطارؼِ وٌٌسُ تِ هطاوع ضٍاى

ًفط تا ضٍش ًوًَِ  50ٍ اظ تیي هازضاى زاضای وَزواى تٌْزاض 

                                                 
1.  Beck 

سًس وِ زٍ گطٍُ اظ ًظط سي ٍ تحػیالت گیطی ّسفوٌس اًتراب ض
، تطاساس ADHDتاضس. تطریع وَزواى زاضای اذتالل  ّوتا هی

پعضه وَزن اًزام  تَسظ ضٍاى DSM-IVّای تطریػی  هالن
 گطفت. 

 هازضاى اظ تْعیستی ضٍاًطٌاذتیرْت سٌزص ،زض ایي پژٍّص
 يیا استفازُ ضس. (Ryff)پطسطٌاهِ تْعیستی ضٍاًطٌاذتی ضیف 

تَسظ ضیفسض  1989سض سال وْ است یاتعاض ذَزسٌز یًَػ ،آظهَى
هَضز  2002ٍ زض سال  زاًطگاُ ٍیسىاًسیي ساذتِ ضسُ است

 84. پطسطٌاهِ تْعیستی ضٍاًطٌاذتی ضیف استلطاض گطفتْ تاظتیٌی
 اسیهمزضػاهل ضا زض تط هی گیطز. آظهَزًی ّا  6سَال زاضز ٍ 

پاسد  تثِ سَاالای اظ واهالً هَافك تا واهالً هرالف ضص زضرِ
زٌّس.زاهٌِ ضطیة حثاتسضًٍی تطای اتؼاز هرتلف همیاس ضیف  هی

پایایی ایي پطسطٌاهِ  .(21)گعاضش ضسُ است 70/0تا  65/0تیي 
  ظازُ  یٍاحسی ٍ غٌ. ایطاًی هَضز تاییس لطاض گطفتِ استة زض ًوًَ

وطزى ٍ آلفای  وِیآظهَى ضا تِ ضٍش زًٍ یی ایيایپا( همساض1388)
 .اًس گعاضش وطزُ 71/0ٍ  70/0 وطًٍثاخ

آٍضی وکاًط ٍ زیَیسسکَى    پطسطٌاهِ تکاب  اتعاض هَضز استفازُ گطیز
(CD-RIS)  آٍضی هکازضاى زٍ گکطٍُ    تِ هٌظَض تطضسی هیکعاى تکاب

 یکه  (2003زیَیسسکَى)  -تاتآٍضی واًط همیاسًوًَِ استفازُ ضس. 
همیاس لیىطتکی  یه  زض تاب آٍضی ساظُ وِ است سَالی 25 اتعاض
غفط )واهال ًازضست( تا پٌذ )ّویطِ زضسکت( ًوکطُ گکصاضی    تیي 
 غکفط  همیاسایي  زض ضطوتىٌٌسگاى تاتآٍضی ًوطُ حسالل .ضَز هی

ِ  تایذ. ًاست غس آًْا ًوطُ ٍحساوخط ِ  هطتکَط  همکسهاتی  هغالؼک  تک
 وکطزُ  تاییکس  آًکطا  ضٍایکی  ٍ پایایی همیاس، ایي ضٍاًسٌزی ٍیژگی
 ٍ ضٍایی اظ لثلی الؼاتهغ زض فاضسی فطم زض همیاس ایي .(22است)
 پکژٍّص  زض ٍ( 1386)تطکاضت،  تاسک  تَزُ تطذَضزاض ذَتی پایایی
 آلفکای تکا ضٍش   زیَیسسکَى  -واًطآٍضی  پایایی همیاس تاب حاضط

 زست آهس.ِ ت 87/0وطًٍثاخ

 ّا یافتِ

ی زٍ گکطٍُ  ضکٌاذت  تیک روؼ یّا یژگی، 2ٍٍ  1 ضواضُ رسٍلزض 
 .ًوًَْاضائِ ضسُ است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25/  ٍ ّوکاراى زّرا هحودی 9392 زهعتاى/  3/ شوارُ  2دٍرُ 

 

 ترحعة ظي هادراى دٍ گرٍُ ًوًَِ یشٌاخت تیجوع یّا یصگیٍ(: 9جدٍل)

 ظي

 درصد فراٍاًی فراٍاًی

دارای کَدکاى 
ADHD 

دارای کَدکاى 

 تٌْجار
دارای کَدکاى 

ADHD 

دارای کَدکاى 

 تٌْجار

25-20 2 2 4% 4% 

30-26 4 5 8% 10% 

35-31 13 14 26% 28% 

40-36 25 24 50% 48% 

45-41 7 4 14% 8% 

 %2 %2 1 1 سال 45تاالتط اظ 

 100 100 50 50 هزوَع

 
تؼکساز   يیطکتط ی، تضَزهطاّسُ هی 1ضواضُ رسٍل ّواًگًَِ وِ زض

سککال، تککا  40تککا  36یگککطٍُ سککٌزٍ گککطٍُ زض زض  زض ّککط  ًوًَککِ
ٍ ADHDزض گککطٍُ هککازضاى زاضای وَزوککاىزضغککس  %50یفطاٍاًکک
.تاضٌس یه زض گطٍُ هازضاًساضای وَزواى تٌْزاضزضغس  %48یفطاٍاً

 
 ترحعة ظطح تحصیالت دٍ گرٍُ ًوًَِ یشٌاخت تیجوع یّا یصگیٍ (:2)جدٍل 

 ظي

 درصد فراٍاًی فراٍاًی

دارای کَدکاى 
ADHD 

دارای کَدکاى 

 تٌْجار
دارای کَدکاى 

ADHD 

دارای کَدکاى 

 تٌْجار

     
 %10 %10 5 5 پاییي تط اظ زیپلن

%42 %36 21 18 زیپلن  
 %12 %14 6 7 فَق زیپلن
 %24 %30 12 15 لیساًس

 %6 %6 3 3 فَق لیساًس
 %6 %4 3 2 زوتطا

 100 100 50 50 هزوَع

 
ِ  ،هطکاّسُ هکی ضکَز    3ضکواضُ  ّواًغَض وِ زض رسٍل ّکای   یافتک

 طّکای یهتغ یزّکس وکِ هیکاًگیي ولک     تَغیفی پژٍّص ًطاى هکی 
( اظ گکطٍُ  ADHDهازضاًساضای وَزوکاى  زض گطٍُ اٍل ) ،یستیتْع
ضکواضُ  )رکسٍل  تط اسکت   )هازضاى زاضای وَزواى تٌْزاض(پاییي زٍم

اظ گکطٍُ   زٍم. ّوچٌیي تاالتط تَزى اًحطاف هؼیاض ًوطات گکطٍُ  (3
 ًطاى زٌّسُ تیطتط تَزى پطاوٌسگی ًوطات ایي گطٍُ زض آظهَى اٍل
زض  آٍضی تکاب هیکاًگیي   ػالٍُ تط آى، است. ی ضٍاًطٌاذتیستیتْع

)هکازضاى   ( اظ گکطٍُ زٍم ADHDهازضاًساضای وَزوکاى  گطٍُ اٍل )
 .تط است زاضای وَزواى تٌْزاض(پاییي

زٍ گطٍُ  آٍضی تاب ی ضٍاًطٌاذتی ٍستیتْع تِ هٌظَض همایسِ سغح
ًتکایذ   4 ضکواضُ  هازضاى اظ آظهَى تی ّتلیٌگ استفازُ ضس. رسٍل

ٍ سکت یثْعهمایسکِ زٍ غفت ثطای یٌگتی َّتلآظهَى   ی ضٍاًطکٌاذتی 
آٍضیسض زٍ گکطٍُ هازضاًىَزوکاى تٌْزکاض ٍ هثکتال تکِ اذکتالل        تاب

 زّس. ضاًطاى هی یفعٍى وٌط ٍ ووثَز تَرِ
 

 آٍری تابتْسیعتی رٍاًشٌاختی ٍ پاراهترّای ثرای تررظی تی َّتلیٌگًتایج آزهَى  (:3)جدٍل

 هتغیر  گرٍُ t B خطای اظتاًدارد ظطح هعٌاداری

000/0 51/2 87/9 
 ADHDهازضاى زاضای وَزواى  72/0

 تْعیستی
 هازضاى زاضای وَزواى تٌْزاض 41/0

017/0 79/2 06/9 
 ADHDهازضاى زاضای وَزواى  17/1

 آٍضی تاب
 هازضاى زاضای وَزواى تٌْزاض 11/1

 
ضَز وِ تیي  هطاّسُ هی 4ضواضُ ّای رسٍل تا تَرِ تِ یافتِ

زاضای  زض زٍ گطٍُ هازضاىآٍضی  تْعیستی ضٍاًطٌاذتی ٍ تاب
ی ٍ هازضاى وَزواى هثتال تِ اذتالل ووثَز تَرِ/ فعٍى وٌط

تفاٍت هؼٌی زاضی ٍرَز زاضز. ( >05/0pزض سغح )وَزواى تٌْزاض
تْعیستی ضٍاًطٌاذتی ٍ ضت زیگط تا تَرِ تِ هیاًگیي تِ ػثا

تْعیستی ضٍاًطٌاذتی ٍ ، هیعاى هازضاىگطٍُ زٍ سض آٍضی تاب



 …تررظی ٍیصگی ّای رٍاى ظٌجی هقیاض تاب آٍری  ًعین تٌدرظتی فصلٌاهِ /26

 

هازضاى تیطتط اظ گطٍُ ازضاى وَزواى تٌْزاضهزض گطٍُ آٍضی  تاب
زاضای وَزواى هثتال تِ اذتالل ووثَز تَرِ/ فعٍى وٌطی 

 تاضس. هی

ضٍاًطککٌاذتی ٍ  یسککتیتْعّوچٌککیي تککطای تطضسککی ضاتغککِ هیککاى 
آٍضی اظ ضطایة ّوثستگی پیطسَى اسکتفازُ ضکس وکِ ًتکایذ      تاب

 اضائِ ضسُ است. 5 ضواضُ هاتطیس ّوثستگی زض رسٍل
 

 در دٍ گرٍُ ًوًَِ آٍری تاب ی رٍاًشٌاختی ٍعتیتْس رّاییهتغ (:هاتریط ّوثعتگی تیي4)جدٍل 

 
زّکس وکِ زض ّکط زٍ گکطٍُ هکازضاى زاضای       رسٍل فَق ًطکاى هکی  

 طیککهتغٍ هککازضاى وَزوککاى تٌْزککاض، تککیي زٍ   ADHDوَزوککاى 
ضاتغِ هخثت ٍ هؼٌکازاضی ٍرکَز    آٍضی تاب ی ضٍاًطٌاذتی ٍستیتْع

 (.p;001/0زاضز )

 تحث ٍ ًتیجِ گیری

 ٍ زاضز ٍرکَز  آٍضی تکاب  تکا  ضاتغِ زض ای گستطزُ پژٍّطی ازتیات
 غکَضت  هتٌَػی ّای پژٍّص ظًسگی ویفیت تا ضاتغِ زض ّوچٌیي

 ظًکسگی  ویفیت ٍ آٍضی تاب تا ضاتغِ زض هغالؼاتی اها، است گطفتِ
اذتالل ووثَز تَرِ / فکعٍى وٌطکی    تِ هثتال فطظًس زاضای هازضاى
 اًزکام  ٍ هکصوَض  هغالة تیي ضاتغِ تطلطاضی  .است ًگطفتِ غَضت

 غٌکی  رْکت  زض گکاهی  تَاًکس  هی ظهیٌِ ایي زض آهَظضی هساذالت
 .تاضس هَرَز پژٍّص ازتیات وطزى

ّای تْعیستی  وِ تیي همیاسزّس  ًتایذ ایي پژٍّص ًطاى هی
وَزواى اذتالل ووثَز  زاضایآٍضی هازضاى  ضٍاًطٌاذتی ٍ تاب

هازضاى وَزواى تٌْزاض تفاٍت هؼٌازاضی ٍ تَرِ/ فعٍى وٌطی 
تْعیستی تا تَرِ تِ هیاًگیي  ،تِ ػثاضت زیگط. زاضزٍرَز 

تْعیستی ، هیعاى هازضاىگطٍُ زٍ سض آٍضی ضٍاًطٌاذتی ٍ تاب
 تیطتط اظ هازضاى وَزواى تٌْزاضزض گطٍُ آٍضی  ضٍاًطٌاذتی ٍ تاب

 
هازضاى زاضای وَزواى هثتال تِ اذتالل ووثَز تَرِ/ فعٍى گطٍُ 

تَاى  تطاساس یافتِ ّای پژٍّص هیّوچٌیي  تاضس. وٌطی هی
ٍ  ADHDُ هازضاى زاضای وَزواى زض ّط زٍ گطًٍتیزِ گطفت 

هتغیط تْعیستی ضٍاًطٌاذتی ٍ هازضاى وَزواى تٌْزاض، تیي زٍ 
زض تَریِ ایي یافتِ آٍضی ضاتغِ هخثت ٍ هؼٌازاضی ٍرَز زاضز.  تاب
س زض تطاتط ٌهی تَاًهازضاى تَاى گفت وِ تا اضتمای تاب آٍضی،  هی

ى ػَاهل استطس ظا ٍ ّوچٌیي ػَاهلی وِ سثة تِ ٍرَز آهس
ضَز اظ ذَز هماٍهت ًطاى  ضٍاى ضٌاذتی هی تسیاضی اظ هطىالت
تاب آٍضی، تا تؼسیل ػَاهلی چَى ّوچٌیٌس. ٌزازُ ٍ تط آًْا غلثِ وٌ

اظ  .وٌس استطس ٍ افسطزگی، تْعیستی ضٍاًی افطاز ضا تضویي هی
هخثت اضراظ تاب آٍض هخل هطاضوت  ْاییژگیگطٍیز ییسَ
 طیلصت تطزى اظچالص، تفس ،یسالهت یاضتما ضفتاضّایزض

هتٌاسة  یٍ استفازُ اظ ضاّثطزّای اًغثال یهٌف زاًاتیْهخثت
 ٍ یسوتا .زّس یلطاض ه طیضا تحت تأح یضاذػْای سالهت ت،یهَلؼتا

 ًطاى رساگاًِ پژٍّطْای زض (23)واضلچسیي ٍ( 23)فطزضیىسَى
 اظ تا وٌس هی فطزووه تِ آٍضی تاب تاالی سغَح زازًسوِ
 ّایِ تزطت ًْازى سط پطت هٌظَض تِ هخثت ّیزاًْای ٍ ػَاعف

 وِ آًزا اظ. وٌس استفازُ هغلَب ٍضؼیت تِ تاظگطت ٍ ًاهغلَب
 ویفیت تِ ترطیسى تْثَز هَرة تَاًس هی آٍضی تاب افعایص
 زاضًس، تاالتطی آٍضی تاب سغح وِ هازضاًی(. 23)گطزز ظًسگی

 تِ ضا تْتطی ًوطات هیتَاًٌس ّن آى ّایِ هؤلّف ٍ ظًسگی زضویفیت
 تیایٌس وٌاض تَاًٌسهی تْتط ظًسگی هطىالت تا افطاز ایي آٍضًس؛ زست

 زاضتِ تیطتطی پصیطی اًؼغاف ٍ ًطًَس ذن هطىالت تاض ظیط زض ٍ
 ٍ هی وٌٌس اهٌیت احساس ذاًَازگی ضٍاتظ زض هازضاى ایي تاضٌس؛

 ضاضی زاضز آًْا شٌّی تَاى ون فطظًس وِ ووی ّایت پیططف اظ
 ٍ یازگیطی تطای تالش ٍ ضسُ ساظگاضتط وَزوطاى ٍ ّستٌس

 آٍضی تاب زاضای هازضاى فطظًساى زض ًیع ذاضد زًیای تا ساظگاضی
  ذَاٌّس ضا هغلَتتطی ظًسگی ویفیت آى زًثال تِ ٍ است تیطتط تاال

 (.24)زاضت
ِ  ًطکاى  پکژٍّص  ایکي  ّای یافتِ  تْعیسکتی  تکا  آٍضی تکاب  زازوک

َ  یافتِ، ایي ز.زاض هخثت ضاتغْی ضٍاًطٌاذتی ِ  تکا  ّوسک  ّکای  یافتک
 وِ است ٍ سَتاس ٍ الظاض ،واًطٍزیَزسَى ،هاستي ،تًَاًَ پژٍّص
 تکا  فکطز  زض ضا ظًسگی ضٍیسازّای تطاتط زض آٍضی تاب هیعاى واّص
 اًس زاًستِ ّوطاُ افسطزگی یا اضغطاب ضٍاًی، فطاض احساس ًَػی

 تاػکج  هخثکت،  ػَاعکف  سغَح افعایص عطیك اظ آٍضی، تاب (.25)
. ضکَز  هکی  هٌفی ّای تزطتِ تا هَفكة هماتل ٍ ًفس ػعت تمَیت
 یه ػٌَاى تِ ًفس ػعت تمَیت عطیك اظ آٍضی تاب اساس، تطایي

 ضٍاًکی  تْعیسکتی  ٍ هخثکت  پکصیطی  اًغثکاق  تِ ای ٍاسغِ هىاًیعم
ِ  افکطازی  ٍ ضَز هی هٌتْی  تکاالتطی  ضٍاًطکٌاذتی  تْعیسکتی  اظ وک

 اظوسکاًی  تیطکتط  هطکىالت،  تکا  آًْا ساظگاضی تَاًایی، تطذَضزاضًس
 لسضت فطز ّطچِ عطفی، اظس. ًیستٌ تطذَضزاض هعیت ایي اظ وِ است

 ظًکسگی  ّای استطس ٍ هطىالت تا هماتلِ آٍضی، تاب زض تیطتطی
 لطاضهکی  ّیزکاًی  ٍ ضٍاًکی  آضفتگیْای ووتطزضهؼطؼ،تاضس زاضتِ
. ضکَز  هکی  هٌس تْطُ ضٍاًی تاالتطی تْعیستی ٍ سالهت اظ ٍ گیطز

 هَلفِ

 کَدکاى تٌْجاردارای  هادراى  ADHDیکَدکاى داراهادراً

 آٍری تاب تْسیعتی آٍری تاب تْسیعتی

r داری هعٌی R داری هعٌی r داری هعٌی r داری هعٌی 
 001/0* 58/0 - - 001/0* 56/0 - - تْعیستی

 - - 001/0* 58/0 - - 001/0* 56/0 آٍضی تاب
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ِ  آٍض، تکاب  افطاز وِ ضسس هی ًظط تِ ِ  عکطظ  تک  اًؼغکاف  ٍ ذاللاًک
ِ  ٍ عکطح  آًْا حل تطای ًگطًس، هی هسایل تِ پصیطی  ضیکعی  تطًاهک

 زیگکطاى  اظ ووکه  زضذَاسکت  تِ ًسثت ًیاظ غَضت زض ٍ وٌٌس هی
ِ  زاضًس هطىالت تا هماتلِ تطای واهلی هٌاتغ ٍ ًىطزُ زضیغ  ایکي  وک

 تْعیسککتی ٍ ضٍاًککی تْساضککت اظ فککطز ضککَز هککی تاػککج ػَاهککل
 (.26)تاضس تطذَضزاض تاالیی ضٍاًطٌاذتی

اظ هحسٍزیت ّای پژٍّص، هی تَاى تِ هَاضز فَق اضکاضُ ًوکَز:   

ًگطش آظهَزًی ّکا تکِ   ، ػسم ّوىاضی هستوط تؼضی آظهَزًی ّا

آظهَى ّای هَضز استفازُ، هیعاى ّوىاضی آى ّا تکا پژٍّطکگط ٍ   
ِ  ْاهیعاى غسالت ٍ ػاللِ آً ل هکَاضز  واهک  یٍ ارکطا  یثٌکس پای تک

اظ هَاضزی است وکِ تمطیثکاً اظ اضازُ ٍ وٌتکطل پژٍّطکگط      یآهَظض

. ذاضد است ٍ هی تَاًس ًتایذ تحمیکك ضا تحکت تکاحیط لکطاض زّکس     
اظ زیکسگاُ   ADHDپیطٌْاز هی ضَز زض ظهیٌکِ زضهکاى وَزوکاى    

 سیستوی ٍتا ضٍیىطز ذاًَازُ پطزاذتِ ضَز.

 تشکر ٍ قدرداًی

ى ؤٍالهس وِ اظ ولیة ذاًَازُ ّا، زاًٌسًَیسٌسگاى تط ذَز الظم هی
ٍ واضوٌاى وِ زض ارطای ایي تحمیك غکویواًِ ّوىکاضی وطزًکس،    

 .تطىط ٍ لسضزاًی ًوایٌس
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