
 

 

تال به اختالل نارسایی های پر خطر در نوجوانان مبهای اجتماعی با رفتاربررسی رابطه مهارت

 فعالیتوجه/ بیش

 2، محمد نریمانی1سارا تقی زاده

 چکیده

ال به اختالل اجتماعی با رفتارهای پر خطر در نوجوانان مبتهای مهارت بررسی رابطه بینهدف پژوهش حاضر، 

ری این جامعه آما بود. همبستگی نوع از حاضر، پژوهش شهر اردبیل بود. روش فعالینارسایی توجه/ بیش

ل در سال که در شهر اردبیفعالی نارسایی توجه/ بیشدارای اختالل  پسرآموزان ی دانشکلیهرا پژوهش 

بود.  گیری این پژوهش به صورت نمونه در دسترسروش نمونه .ول به تحصیل بودندمشغ 98-99تحصیلی 

ای به کار رفته هابزار فعالی بود.آموز مبتال به اختالل نارسایی توجه/ بیشدانش 60نمونه این پژوهش شامل 

-جدیدتو  فرم کوتاه(، TISSهای اجتماعی نوجوانان )پرسشنامه مهارت، رییخطرپذ اسیقدر پژوهش شامل م

های اجتماعی د که بین مهارتها نشان دا. بود. یافته(CPRS-R:Sبندی کانرز والدین )ی مقیاس درجهنظر شده

ر وجود دارد. نتیجه فعالی رابطه معنی دابا رفتارهای پر خطر در نوجوانان مبتال به اختالل نارسایی توجه/ بیش

الل نارسایی توجه/ فتارهای پر خطر در نوجوانان مبتال به اختهای اجتماعی با رگیری: با توجه به رابطه مهارت

باشد. یت میهای اجتماعی برای کاهش رفتارهای پر خطر حائز اهمرسد توجه به مهارتفعالی به نظر میبیش

آموزان توجه دانش های اجتماعی و لزوم ارتقا آن درشود تا در برنامه آموزشی مدارس به مهارتلذا پیشنهاد می

 الزم به عمل آید.

 فعالیهای اجتماعی، رفتارهای پر خطر، اختالل نارسایی توجه/ بیشمهارت :کلمات کلیدی
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 مقدمه

 یکـم تـوجه ـداریکه با الگوی پا است یعصب تحول هـایاز اخـتالل یکـی یفعـالشیبـ /یتـوجه اختالل کم

 یاخـتالل از دوران کـودک نیا(. 2013)انجمن روانشناسی آمریکا،  شودیم فیگری توصتکانش /یفعالشیب و

درصـد گـزارش شـده  3/6تـا  2/4نیمدرسـه بـ نیآن در کودکان و نوجوانان سن وعیش شـود ویآغـاز مـ

در  یمشکالت بـر اسـاس وجـود یفعـالشیتوجه/ بـ ییاختالل نارسا. (2010پوالنسیک و همکاران،) اسـت

هـای ها، کنشپژوهش جیبر اساس نتا. گرددیم فیتعر تیفعال توجه، بـازداری، مهـار تکانشـگری و سـطح

ها به مهارت نیمهم هستند. ا اریبس فرد در تحـول بعـدی یـیهای اجرامانند حافظه کاری و کنش یمهمـ

در  یکه مشکالت ی. زماندهد ـرییکـرده و مطـابق بـا آن تغ ینیتا رفتار خـود را بـازب دهدیکودك اجازه م

قواعد و  رییکارگ به را در ینوجـوان مسـائل ـایتکانه وجود دارد، کودك  مهار بازداری، توجـه و هایطهیح

 مشـکالت ـنیکنـد و اغلـب اوقـات ایمـ ـدایپ یکنـون هـایتیموقع گرفتـه شـده در ـادی شیمقررات از پ

 کودکـان(. 1390خـانزاده، نی)حسـ ابـدییتبلور مـ رفتاری و یاجتمــاع ،یلیتحصـ هــایطـهیح یدر تمــام

-یرا نشـان مـ یسطح کنشوری اجتماع نیترنییپا و پرخاشگری یفعالشیتوجه/ ب ییبه اختالل نارسا مبتال

اختالل،  نیمبتال به ا کودکان یکل طور . بهو حفظ آنها دارند یابیرا در دوست شترییب مشکالت دهنـد و

 .(1387)بهبودی، کنندیم تجربه مختلف هایتیموقع در را ادییزی مشکالت اجتماع

فعـالی توسـط بـیش توجه/ها حاکی از آن است که کودکان و نوجوانان مبتال به نارسـایی نتایج پژوهش

دوستان کمتری دارنـد. برخـی از متخصصان شـوند و در مقایسه با سایر کودکان، همسـاالن خـود طـرد مـی

انـد کـه مشـکالت اجتمـاعی در کودکان مبتال به این اختالل بایـد یـک ویژگـی شـاخص بر این عقیـده

اختالل در تشخیص آن به حساب آیـد. ایـن کودکـان در برخی از موارد حتی از کودکان پرخاشگر نیز، بیشتر 

نـین مشـکالت اجتمـاعی ایـن کودکان در برخی موارد تا سنین نوجوانی مورد تنفر همساالن هسـتند. همچ

 (2001بگ ول و همکاران، )یابد نیز ادامه می

فعـالی در مقایسـه ها نشان دادند که کودکـان مبتال به اختالل نارسایی توجه/ بـیشای از پژوهشحجم فزاینده

بـا همساالن بدون این اختالل، مشکالت بیشتری را در روابط اجتماعی بـا همسـاالن و والـدین )پـریس و 



 

 

و معلمان  (2007بـرادر و خـواهر )میکـامی و فیفنر، ( 1389یکتا و پرند،شکوهی؛ 2003هینشـا، 

قابلیـت اجتمـاعی کودکـان مبـتال بـه اختالل میزان تفاوت در  کنند.یتجربـه مـ( 2001)اسـتورمونت، 

هـای ی مهـارتبنـدهـای درجـهفعالی و کودکـان بـدون ایـن اختالل بـر اسـاس مقیـاسنارسایی توجه/ بیش

اجتماعی، تقریبا یک انحراف استاندارد است؛ بـه  -هـای گـروه که مطالعات انجام شـده بـا اسـتفاده از روش

وسط همساالن نشان داده است که ایـن کودکـان در حد باالیی توسط همساالن طرد سنجی ت که طـوری

 .الف( 2002د )هینشا،نشوند و کمتر مورد عالقه آنها هستمی

نوجوانی و  سنیندر  نمئطل، مواد مخدر و روابط جنسی نامرر مانند سیگار، الکطبسیاری از رفتارهای پرخ

سیگار، الکل، مواد و  فر مانند مصرطنشان دادند که اغلب رفتارهای پرخ مطالعاتافتد. وانی اتفاق میج

در ایران (. 2000، تو اسکا نبررگم)شوند سالگی شروع می 18قبل از  ندر سنی نامطمئنرفتارهای جنسی 

شروع میانگین سن دهند. سالگی رخ می 21تا  16 ندر سنی (درصد 6/55)  جنسی مباالتیموارد بی  اکثر

سال  22تا  17در فاصله ( درصد 7/45)معتادان کشور  نسبت باالترینو  بوده سال 6/16ر ایران د سیگار

  (.1387اند )زاده محمدی و احمد آبادی، آغاز کرده مواد را فمصر

در بین جوانان در نتیجه اختالل در برخی  آنهاهای پر خطر در سنین نوجوانی و جوانی و شیوع وقوع رفتار

های اجتماعی است. امروزه داشتن باشد. یکی از این موارد، مهارتناشی از عوامل متعددی میها و مکانیسم

تواند نقش مهمی در باز مندی از آن میهای اجتماعی رکن الزم و اساسی زندگی اجتماعی بوده و بهرهمهارت

یک دوره گذرا و همراه با های پر خطر به ویژه در بین جوانان داشته باشد، زیرا دوره جوانی دارندگی رفتار

 باشد. فی میلهای مختبحران

سازد با افراد مختلف روابط های انطباقی فراگرفته که فرد را قادر میهای اجتماعی عبارت است از رفتارمهارت

هایی که پیامد منفی دارد، اجتناب نماید )کارتلج و های مثبت بروز دهد و از رفتارمتقابل داشته باشد، واکنش

 (1369میلبون، 

 لختالا با نکادکو که ستا داده ناـنش هشد لکنترو  زیبا یموقعیتهادر  ریفتار همشاهد یهاروش

 نــیا وندــب ناــکدکو  اـب هـمقایسرا در  یبیشتر نهاپرخاشگرو  خصمانه یهارفتار بیشفعالی /ساییتوجهرنا

 بیشتر ن،اـکدکو یندر ا نیز جتماعیا یگوشهگیر  (.2007 ،نستوا ناــجو  ناــهاو) تندــهسدارا  لتالــخا



 

 

 یاـه   تـیخر هـب تهـبس تـسا ممکنو  ستا دهنبو باال انچند ثرا ازهندا که چند هر ؛ستا هشد ارشگز

 (.2007اختالل، نتایج متفاوت باشد )میکامی و همکاران،  فـمختل

بـه  یفعـالشیبـ /یاختالل کـم تـوجه مشکالت هـای مربـوط بـهیو بررسـ ـاتینظر نیتـرگسترده امـــروزه

بـازداری  (.1997)بارکلی،  شـودیم مربوط افـراد ـنیاز بـازداری رفتـاری ا ینـاتوان در یبـارکل  ـهینظر

 نیا نیاشاره دارد، همچن خاص ـتیموقع ـکیپاسـخ در  ـکیاز  رییبرای جلوگ افراد ییرفتـاری بـه توانـا

 ــدادیرو ــکی ارضــای از رییانداختن و جلـوگ ریشخص برای به تأخ ییتوانا توانـد بـهیمفهـوم مـ

مربــوط بــه بــازداری رفتــاری در  ــاتینظر(. 2015)آلدرسون و همکاران،اشــاره دارد  ند،یخوشــا

ازداری رفتــاری بــ ییاخــتالل از توانــا ــنیا اعتقاد دارند که افراد مبتال بـه یفعالشیب /یتوجهکم اخــتالل

 ریبا سا سهیافراد در مقا نیدر ا شترییب رفتارهــای پرخطــر ــلیدل نیبــه همــ برخوردارنــد، یفیضــع

که سـالمت و  هستند ییرفتارهای پرخطر، رفتارهـا (.2016)لی و همکاران،  انجام دهند است افراد ممکـن

 یسالمت ایکه  هستند ییرفتارهـا شـامل رفتارهـا ـنی. ادهـدیقرار م خطر افـراد را در معـرض یسـتیبهز

 ییرفتارها ایو  نامطمئن یو روابـط جنسـ گاریمصرف الکـل، مصـرف سـ مانند ندازند؛ایخود فرد را به خطر م

)ترزیان و همکاران،  خانه از رمانند دزدی، پرخاشـگری و فـرا کند،یم دیرا تهد افراد گرید یهستند که سالمت

2011.) 

 آموزاندانش نیاز رفتارهای پرخطـر در بـ جاماندهبه ریهـای جبـران ناپـذا توجه بـه صـدمات و خسـارتب

 رفتارها برای نیگزاف که ممکن است ا یو مال یزمان هـاینـهیو صـرف هز یفعـالشیبـ /یتوجهکم اختالل

 نیرفتارهای پرخطر در بـ نیا یفراوان زانیم یبررس اسـت در مرحلـه اول بـه ـازیکنـد، ن جـادیافراد ا نیا

 جهت کاهش صدمات رییشگیاز راهکارهای پ استفاده هـای بعـدیمبتال پرداخته شود و در گـامآموزان دانش

 زانیم یصورت کامل به بررسبه یهنوز پژوهش نکهیا رفتارها در نظر گرفته شود. با توجـه بـه نیاز ا یناش

 بـه نینپرداخته اسـت و همچنـ یفعالشیب /یتوجهکم مبتال بهآموزان دانشهمه رفتارهای پرخطر در  یفراوان

رابطه  یمبتال، پژوهش حاضـر بـه بررسـآموزان دانش نیرفتارهای پرخطر در ب زانیشناخت م تیاهم لیلد

  .پرداخـت یفعالشیب /یمبتالبه کـم تـوجهآموزان دانشپرخطر در  رفتارهایاجتماعی با  هایمهارت

 روش



 

 

 باشد.پژوهش حاضر از نوع همبستگی می

دارای  پسرآموزان ی دانشکلیهرا جامعه آماری این پژوهش  :گیریآماری، نمونه و روش نمونه یجامعه

مشغول به تحصیل بودند  96-95که در شهر اردبیل در سال تحصیلی فعالی نارسایی توجه/ بیشاختالل 

پژوهش به صورت نمونه در گیری این روش نمونه .نفر( 350:تقریبی بر اساس شیوع)برآورد تشکیل داد 

فعالی بود. برای آموز مبتال به اختالل نارسایی توجه/ بیشدانش 60. نمونه این پژوهش شامل دسترس بود

اختالل نارسایی توجه/ آموزان مشکوك به ابتال به انتخاب نمونه، با مراجعه به مدارس، ابتدا معلمان دانش

ها شناسایی کردند. سپس پرسشنامه کانرز فرم والدین، توسط ی رفتاری آنفعالی را بر اساس پیشینهبیش

، با استناد به مطالعه خوشابی، 65آموزان دارای نمره باال )نقطه برش آموزان تکمیل شد و دانشوالدین این دانش

ساختمند قرار گرفتند و متناسب با عالئم ثبت شده، عمل غربالگری  ( در این آزمون مورد مصاحبه بالینی1381

 یآورجمع یبرا. فعالی شناسایی شدندآموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه/ بیشتکمیل شد و در نهایت دانش

 :استفاده شد های زیرها از پرسشنامهداده

 رییخطرپذ اسیقم

 سؤال است کـه 48ساخته شده، دارای ( 1391) دریح وی ابزار که توسط زاده محمدی، احمدآبادی، پناغ نیا

 )کامالً مخالفم، تا حدودی مخالفم، تا حدودی مـوافقم، درجـه ای 4 کـرتیل ـفیبه آن بر اساس ط یدهپاسخ

 سـؤال(، 10خطرناك ) یبه رانندگ شیسؤال(، گرا 14) به الکل شیگرا اسیخرده مق 6کامالً موافقم( است و 

ی جنس رییبه خطرپذ شیسؤال(، گرا 11) گردانروان به مواد مخدر و شیسؤال(، گرا 10) گاریبه س شیگرا

 . مجمـوع نمـرات سـؤاالت در هـر خـردهشـودیمـ سؤال( را شـامل 11به خشونت ) شیسؤال( و گرا 12)

 آلفـای ـزانیابـزار، م ـنی. برای اعتبـار اشودیم لحاظ نهیفرد در آن زم رییعنوان نمره خطرپذبه اس،یمق

 بـه شی،گـرا 88/0خطرنـاك  ی،راننـدگ 93/0الکل  به شی،گـرا 93/0 رییخطرپذ اسیبرای کل مق کرونباخ

 77/0نت و خشـو 85/0 یجنسـ رییخطرپذ ، 83/0بـــه مـــواد مخـــدر  شی،گـــرا 91/0 گاریســـ

حاصـل  جینتا نیآن دارد. همچن هایاسیمق و خـرده اسیاز اعتبار مناسب کل مق تیکه حکا شده گـزارش

زاده محمدی، احمدآبادی،  ،داشت اسیمق ـنیمطلوب ا ییاز روا یحاک دیییو تأ یاکتشاف یعامل ـلیاز تحل

 (1391) دریح وی پناغ



 

 

 (:TISS های اجتماعی نوجوانان )پرسشنامه مهارت

ای است که عبارت پنج گزینه  39 (، حاوی1992ایندربیتزن و فوستر )  ای اجتماعیهپرسشنامه مهارت

کند ابزار کند تا همیشه صدق میهای اصال نمیای از گزینهآزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه

گزینه اصال درست نیست )صفر(، خیلی کم درست است )یک(، کمی درست است )دو(، تا حدی . نمایدمی

های منفی است )سه(، بیشتر اوقات درست است )چهار(، همیشه درست است )پنج( است، در گزینه درست

های اجتماعی هر فرد توسط این پرسشنامه بدین صورت گذاری معکوس است. نحوه ارزیابی مهارتروش نمره

تر از و اگر پایین تهای اجتماعی باال اساش باالتر از میانگین باشد، دارای مهارتاست که اگر فردی نمره

بر اساس استاندارد تست به  98 الزم به ذکر است که نمره .های اجتماعی پایین داردمیانگین باشد، مهارت

 عنوان میانگین در نظر گرفته شده است. 

گزارش شده است. روایی همگرایی پرسشنامه   90/0( 1992) توسط ایندربیتزن و فوستر پرسشنامهاعتبار این 

ارزیابی خویشتن،  اطالعاتهای مختلف مانند مقایسه آن با تماعی ایندربیتزن و فوستر به شیوهمهارت اج

-های جامعه سنجی و روایی تشخیص آن بوسیله بررسی همبستگی بین نمرات مهارتارزیابی همساالن و داده

ذی به وسیله های اجتماعی و مطلوبیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دیگر ابزارهای مداد کاغ

گرا و روایی تشخیص ایندربیتزن و فوستر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به دست آمده، داللت بر روایی هم

در شهر تهران ( 1378) ایایی این پرسشنامه را امینی. پ( 1380 این پرسشنامه بوده است )دوران، قابل قبول 

 گزارش کرده است.  68/0و  71/0 بت و منفی  به ترتیبهای مثآموزان دوم راهنمایی برای گزارهبرای دانش

و برای بخش منفی ضریب  71/80برای بخش مثبت این پرسشنامه ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ  

 (. 1380به دست آمده است )دوران،  51/80پایایی 

 (CPRS-R:Sبندی کانرز والدین )ی مقیاس درجهنظر شدهفرم کوتاه و تجدید

زیر مقیاس مخالفت  4باشد که توسط مادران تکمیل شده است و دارای سوال می 27این پرسشنامه دارای 

ی می باشد. نمرهفعالی اختالل نارسایی توجه/ بیشفعالی و شاخص توجهی، بیشجویی، مشکالت شناختی/ بی

در عبارات مربوط به آن زیر  (0تا  3بندی های والدین )از خام آزمودنی در هر زیر مقیاس از مجموع درجه

ی معیار شود. نمرهتبدیل می t مقیاس محاسبه می شود و سپس بر اساس سن و جنس او به نمرات معیار



 

 

ی سنی ، معموال نشانگر مشکالت قابل توجه بالینی در آن زیر مقیاس است. محدوده65مساوی یا بیشتر از 

سال برای  3ای با فواصل که هنجارهای سنی جداگانه سال است 3-17مورد استفاده در مقیاس های کانرز، 

اند گزارش کرده 90/0( پایایی این مقیاس را 1999دختران و پسران تهیه شده است. کانرز و همکاران )

 93/0و در ایران نیز پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ برابر با  (2011)خلعتبری و همکاران، 

اعتبار  اند( گزارش کرده1386)شهائیان و همکاران،  90/0تا  76/0ا بین ( و روایی آن ر 1382)خوشابی،

  (.1385گزارش شده است )علیزاده،  85/0این پرسشنامه از سوی موسسه علوم شناختی 

آموزان تر دانش: عالوه بر پرسشنامه کانرز به منظور اعتبار بیشتر تشخیص و شناسایی دقیقمصاحبه بالینی

اختالل نارسایی  های تشخیصیفعالی، مصاحبه بالینی بر اساس مالكنارسایی توجه/ بیشمبتال به اختالل 

بر گرفته از پنجمین ویراست پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی  فعالیتوجه/ بیش

 توسط محقق بعمل آمد.

 استفاده شده رسونیپ یو همبستگ یفیآمار توص یهاو روش spss ها از نرم افزارداده لیو تحل هیتجز یبرا

 است.

 های پژوهشیافته

ایم های حاصل از تحقیق پرداختهدر این قسمت، ابتدا با استفاده از میانگین و انحراف استاندارد به توصیف داده

های های مهارتآزمون معناداری آن ارتباط بین مولفه و سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و

متغیری گام به گام های پر خطر را بررسی کرده و در انتها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندو رفتاراجتماعی 

 ایم.های پر خطر را مورد مطالعه قرار دادههای اجتماعی بر رفتاربینی کنندگی مهارتتوان پیش

 های پر خطرهای اجتماعی و رفتاردر متغیر  مهارتها : میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی1جدول 

 های اجتماعیمهارت ها در متغیرشود میانگین و انحراف استاندارد آزمودنیمشاهده می 1همانطور که در جدول

 است. (33/4)و  60/28 های پر خطررفتار (، در متغیر 82/23) و 90/87

   انحراف استاندارد میانگین متغیر

   82/2 90/87 های اجتماعیمهارت

   46/13   80/62 های پر خطررفتار



 

 

 

 های پر خطرهای اجتماعی و رفتارمهارتهای .ضریب همبستگی بین مولفه2جدول

 

 های پر خطرهای اجتماعی و رفتارمهارت هایتوان نتیجه گرفت که بین مولفهمی 2جدول با توجه به نتایج 

(05/0p<  .رابطه معناداری وجود دارد ،) 

 های اجتماعی و رفتارهای پر خطرمهارتبین معادله رگرسیون چند متغیره . 3جدول

ضرایب استاندارد  مدل

 نشده

ضرایب 

 استاندارد شده

t سطح معناداری 

 B         خطای

 معیار

 بتا

 01/0 41/12 - 02/2 17/25   ثابت          
 38/0      22/0 156/0 71/1 08/0 

به عنوان متغیر مالك  های پر خطررفتار بین وبه عنوان متغیر پیش های اجتماعیمهارت برای تعیین تاثیر

تواند تغییرات مربوط به میهای اجتماعی مهارتدر معادله رگرسیون تحلیل شدند. با توجه به مقادیر بتا 

 بینی کند.داری پیشآموزان را به صورت معنیدانشهای پر خطر رفتار

 گیریبحث و نتیجه

خطر در نوجوانان مبتال به اختالل های اجتماعی با رفتارهای پرمهارتبررسی رابطه هدف پژوهش حاضر، 

های اجتماعی و رفتارهای پر خطر نشان داد که بین مهارتفعالی شهر اردبیل بود. نتایج نارسایی توجه/ بیش

ی شتریب های اجتماعیمهارت آموزان ازاستنباط کرد که هرچه دانش نیچن توانیم دار وجود دارد.رابطه معنی

مهارت های  متغیرها             

 اجتماعی
رفتار های پر 

 خطر
         

های مهارت

 اجتماعی
1 03/0-      

های پر رفتار

 خطر
03/0- 1      



 

 

میر دورقی و همکاران پژوهش با نتایج یافته این  .کندیم دایپ شیافزا زیآنها نخطر رفتارهای پر برخوردار باشند

دهد که نشان می، (1396نتایج میر دورقی و همکاران ) باشد.همسو می( 1394احمدی و معینی ) ،(1396)

فعالی نسبت به توجهی/ بیشبروز رفتارهای پرخطر به میزان بیشتری در بین دانشجویان مبتال بـه اختالل کم

های مهارتبین  دهد کهنشان می (1394احمدی و معینی )نتایج همچنین  .دانشجویان غیرمبتال بیشتر است

 دار وجود دارد.در جوانان و نوجوانان رابطه معنی خطراجتماعی با رفتارهای پر

موجب ارتکاب اعمال   صحیحام رفتار جان یبرا یاجتماع یهاتکمبود مهارتوان گفت در تبیین این نتیجه می

آنان را قادر ، یاجتماع یهاتن افراد به مهارمجهز بود .گرددیافراد م یاز سو رطپرخ یبزهکارانه و رفتارها

که     یاز خود بروز داده و از وقوع رفتارهای یطقمناسب و من یها، واکنشفمختل یهاتیسازد در موقعیم

به جوانان در معرض  یاجتماع یهاتآموزش مهار .نمایند یریو مضر بوده، جلوگ رناكطخ یامدهایپ یدارا

ان و انواده، همسرخ یبت با اعضاثم یاجتماع طرواب یایجاد یا نگهدار یبرا یهایکیکند تا تکنیم ککم رطخ

بخشی طوالنی مدت در ارتباط با اثر یواند داراتیم یاجتماع یاهتآموزش مهار .وجود آورند هان بمعلم

بنابراین، توجه (. 2005جلوگیری از وقوع رفتار های ضد اجتماعی در بین جوانان باشد )هیلترون و همکاران، 

های پژوهش از محدودیت تواند در کاهش رفتارهای پر خطر بسیار موثر باشد.های اجتماعی میبه مقوله مهارت

آموزان پس بود که تعمیم پذیری نتایج ها، محدود بودن آزمودنی به دانشحاضر دسترسی مشکل به آزمودنی

های سنی و جنسی نیز بررسی های آتی سایر گروهوهششود در پژکند. لذا پیشنهاد میرا با مشکل مواجه می

 شوند.

 منابع

. کارشناسی ارشد TISS.اعتباریابی پرسشنامه  .(، مهارت های اجتماعی نوجوانان 1387امینی، آرزو، ) 

  دانشگاه آزاد. 

کارشناسی ارشد   ن.نوجوانابررسی رابطه بازی های کامپیوتری و مهارت های اجتماعی (. 1380)ازدوران، بهن

 دانشگاه تربیت مدرس. 



 

 

ی ویژه. تهران، آوای هازنیا با نناانوجوو  نکادکو زشموو آ شناسی روان(. 1390) عباسعلی اده،حسینخانز

 نور.

، مجله تعلیم یفعال بیش/توجه ساییرنا لختالا رچاد ادفردر ا جتماعیا یها رتمها(. 1387) ههاید دی،بهبو

 .24-16، 78و تربیت استثنایی، 

 تیمور زاده ان،تهر.  نناانوجوو  نکادکو ریفتار یها لختالا(. 1389) مکرا ،پرندو  محسن ،یکتا شکوهی

(. هم وقوعی رفتار های پر خطر در بین نوجوانان دبیرستان 1387زاده محمدی، علی؛ احمدآبادی، زهره، )

 100-87 :(13)4های شهر تهران. فصلنامه خانواده پژوهی، 

(. آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان. ترجمه محمد حسین 1369گندلین؛ میلبرن، جوآن. )کارتلج، 

 نظری نژاد، مشهد: آستان قدس رضوی.

 

Bergman, M. M. Scott, J. (2001) "Young Adolescents' Well-Being and Health-Risk 

Behaviors: Gender and Socioeconomic Differences", Journal of Adolescence, 24: 183-197.  

Khoushabi, K (2003). Investigating The Prevalence of attention deficit/ hyperactivity disorder 

and its associated disorders in elementary school students in Tehran: publications of the 

research deputy of the University of Welfare and Rehabilitation Sciences. [In Persian]. 

 

Inderbitzen. H.M., &, Garbin. C.P. (1992). An investigation of the construct validity of the 

teenage inventory of social skills: a convergent multivariate approach.. Psychological 

assessment. 4: 451-459.  

Inderbitzen. H.M., &, foster.S.L (1992). The teenage inventory of social skills: development, 

reliabity. Behavior therapy. 13. 150 

Bagwell, C.L., Molina, B.S.G., Pelham, W.E., &Hoza, B. (2001). Attention-deficit 

hyperactivity disorder and problems in peer relations: Predictions from childhood to 

adolescence. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 

1285–1294 



 

 

Mikami, A. Y., &Pfiffner, L. J. (2007).Sibling relationshipsamong children with Attention-

deficit/hyperactivity disorder.Journal of Attention Disorders,11,1–11 

Peris, T. S., &Hinshaw, S. P. (2003). Family dynamics andpreadolescent girls with ADHD: 

The relationshipbetween expressed emotion, ADHD symptomatology, and comorbid 

disruptive behavior. Journal of Child Psychology& Psychiatry, 44, 1177–119 

Stormont,M. (2001). Social outcomes of children with AD/HD: Contributing factors and 

implications for practice.Psychology in the Schools, 38: 521–531 

Hinshaw, S. P. (2002a). Preadolescent girls with attention deficit/hyperactivity disorder: I. 

Background characteristics, comorbidity,cognitive and social functioning, andparenting 

practices. Journal of Consulting and  

Alizadeh, H. (2005). Theoretical explanation of attention deficit disorder/ hyperactivity 

disorder: behavioral inhibition pattern and self-control nature.Research on Exceptional 

Children, 17(3): 323-348. [In Persian]. 

Shahaeian A, Shahim S, Bashash L, Yousefi, F. (2007). Standardization, factor analysis and 

reliability of the Conners' parent rating scales for 6 to 11 years old children in Shiraz. 

Psychological Studies, 3(3): 97-120. [In Persian]. 

Khalatbari J, Keikhayfarzaneh MM, Teimoori S, Allahi Z, Nazari A, Kohanmalek MM, et al. 

(2011). An Overview of the Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Children. 

International Journal of Science and Advanced Technology; 1(9): 246-52. [In Persian]. 

- Conner’s, C. K., Wells, K. C., Parker, J. D., Sitarenios., G., Diamond, J. M., G., 

Diamond, J. M., & Powell, J. W. A. (1997). New self-report scale for assessment of 

adolescent psychopathology: Factor structure, reliability, validity, and diagnostic sensi-

tivity, Journal of Abnormal Child Psychology, 25, 487. 

Ohan, J. L., & Johnston, C. (2007). What is the social impactofADHDin girls? A multi-

method assessment.Journal ofAbnormal Child Psychology, 35,239–250 

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th 

Ed: DSM-V. Washington, DC: Arlington, VA, 2013: 99-100. 

 Polanczyk G, Laranjeira R, Zaleski M, Pinsky I, Caetano R, Rohde LA. (2010). Attention 

Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) in a representative sample of the Brazilian 

population: estimated prevalence and comparative adequacy of Criteria between Adolescents 

and Adults according to the item response theory. International Journal of Methods in 

Psychiatric Research; 19(3): 177-184. 



 

 

Barkley RA.(1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: 

constructing a unifying theory of ADHD. Psychological bulletin; 121(1): 65-94.  

Alderson RM, Patros CH, Tarle SJ, Hudec KL, Kasper LJ, Lea SE. (2015). Working memory 

and behavioral inhibition in boys with ADHD: An experimental examination of competing 

models. Child Neuropsychology,; 14:1-8. 

 Li W, Zhang W, Xiao L, Nie J. (2016).The association of Internet addiction symptoms with 

impulsiveness, loneliness, novelty seeking and behavioral inhibition system among adults 

with attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychiatry Research; 243(30): 357-364.  

Terzian MA, Andrews KM, Moore KA. Preventing Multiple Risky Behaviors among 

Adolescents: Seven Strategies. Child Trends nonprofit, nonpartisan research center. 

Washington, DC. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

An Investigation of the Relationship between Social Skills and High Risk Behaviors 

among children with ADHD 

M. Narimani3 & S. Taghizadeh4 

 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between Social Skills and High 

Risk Behaviors among children with ADHD. The method of this study was correlation. The 

statistical population of this study was all students with ADHD who were in high school in Ardabil city. 

60 of them were selected by sampling method. The tools used in the research included Risk-

scale, social skills inventory of adolescents (TISS) and Revised Conforming Rating Scale for 

Parents (CPRS-R: S). the findings showed that there is a significant relationship between Social 

Skills and High Risk Behaviors. Conclusion: Considering the relationship between Social 

Skills and High Risk Behaviors, it seems that it is important to pay attention to social skills to 

reduce high risk behaviors. Therefore, it is recommended to pay attention to social skills and 

the need to improve the students ' education in school curriculum.  

Key words: Social Skills, High Risk Behaviors, ADHD 
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