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 چکیده

آموزان  های اجتماعی در دانشبررسی نقش نارسایی در بازداری رفتاری در بروز رفتارهای پرخطر و فقدان مهارت : پژوهش حاضرهدف

را جامعه آماری این پژوهش  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. روش:فعالی بود. مبتال به اختالل نارسایی توجه/ بیش

مشغول به تحصیل بودند  99-98که در شهر اردبیل در سال تحصیلی فعالی نارسایی توجه/ بیشپسر دارای اختالل ان آموزدانشی کلیه

مبتال به اختالل نارسایی  آموزدانش 60گیری این پژوهش به صورت نمونه در دسترس بود. نمونه این پژوهش شامل روش نمونهتشکیل داد. 

 (،1999 ،کانرز و همکاران)بندی کانرز والدینی مقیاس درجهنظر شدهو تجدید فرم کوتاهداده ها با استفاده از فعالی بود. توجه/ بیش

از  دهستفاا با هاداده .آوری گردیدجمع برو/نرو یانهایرا فیتکل ،رییخطرپذ اسیقم، ای اجتماعی ایندربیتزن و فوسترهپرسشنامه مهارت

نارسایی در  بین نشان داد نتایج تحلیل رگرسیون: یافتهها رفت.مورد تجزیه و تحلیل قرار گ همتغیر چند نگرسیوو ر نپیرسو همبستگی

توانند به طور دار وجود دراد و متغیر بازداری رفتاری میمعنی های اجتماعی رابطهبازداری رفتاری با رفتارهای پرخطر و فقدان مهارت

تحقیق حاضر نشانگر اهمیت گیری: نتیجه بینی کند. های اجتماعی را در این کودکان پیشداری رفتارهای پرخطر و فقدان مهارتمعنی

فعالی است. آموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه/ بیش های اجتماعی در دانشبازداری رفتاری در بروز رفتارهای پرخطر و فقدان مهارت

 شود.می های اجتماعیبه بهبود مهارتان موجب کاهش بروز رفتارهای پرخطر و کمک آموزدانشبازداری رفتاری در این  بنابراین بهبود

  فعالیهای اجتماعی، اختالل نارسایی توجه/ بیشبازداری رفتاری، رفتارهای پرخطر، مهارتکلمات کلیدی: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

1)زیریس و جانسندوران کودکی است  اختالالتترین شایعیکی از فعالی بیش توجه/ نارسایی لاختال که در گروه (، 2014، 

ل اغلب در الاین اختد. شوفعالی میتوجهی، تکانشگری و بیشهای آن شامل بیگیرد و نشانهعصبی قرار می -های رشدیلالاخت

2)لی و جانگ فتدادوران کودکی اتفاق می نوع  :شوداساس سه زیر نوع توصیف می فعالی بربیش توجه/ نارسایی لاختال(. 2017، 

3)آرنز، همریچ، استرلنشگر غالب و نوع ترکیبی تکا فعال/توجهی غالب، نوع بیشبی تر از این اختالل در پسران شایع(. 2013،

بوده و میزان شیوع  1به  9و در مراجعان به درمانگاه  1به  4دختران است و نسبت ابتالی پسران به دختران در جمعیت عمومی 

های برآورد شده است )راهنمای تشخیصی و آماری اختاللدرصد  5تا  3فعالی در کودکان دبستانی اختالل نارسایی توجه/ بیش

اجتماعی و  مشکالترفتاری،  اختالالتت تحصیلی، الپیامدهای نامطلوبی مانند مشکل این اختال(. 2013روانی ویراست پنجم، 

ی طول هاچالشبا  فعالیتوجه/ بیشمبتال به اختالل نارسایی کودکان (. 2016)پارتروز و همکاران،  خانوادگی به همراه دارد

4کیرک، گاالگر، کولمن و آناستاسیو) ها نیاز دارندای از حمایترو هستند و برای رسیدن به موفقیت به گسترهعمری روبه  ،

ها ناشی فعالی حداقل در بخشی از نشانههای دربرگیرنده اختالل نارسایی توجه/ بیشرسد که مجموعه نشانهبه نظر می .(2016

5رکرد اجرایی است )گیبسون، گاندولی، جانسون، استیگر، دابنسکی و موریسریاز نقص در کا (. کارکرد اجرایی نوعی 2011، 

6ساختار گسترده است که در برگیرنده فرایندهای متنوعی از قبیل بازداری رفتاری، توجه 7، حافظه کاری پذیری در حین ، انعطاف

های شوند تواناییگری میهای اجرایی که توسط لوب فرونتال واسطهدکارکرریزی و تنظیم رفتارهای هدفمند است. برنامه

که نیاز به ها برای ایجاد رفتار مناسب در جاییکنند. این تواناییما را کنترل می شناختی هستند که اغلب عملکردهای روزمره

زند. این نقایص در هر تماعی، آسیب میوری دارد مهم است. نقایص کارکرد اجرایی به کودک از نظر تحصیلی، اجکفایت و بهره

 (. 1391شوند ) اکبری، و اختالل یادگیری خاص دیده می ADHDسنی و در اختالالت رشدی مانند 

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

انـد کـه مشـکالت ا سایر کودکان، دوستان کمتری دارنـد. برخـی از متخصصان بر این عقیـدهشـوند و در مقایسه بطـرد مـی

اجتمـاعی در کودکان مبتال به این اختالل بایـد یـک ویژگـی شـاخص اختالل در تشخیص آن به حساب آیـد. ایـن کودکـان 

الن هسـتند. همچنـین مشـکالت اجتمـاعی ایـن در برخی از موارد حتی از کودکان پرخاشگر نیز، بیشتر مورد تنفر همسا

8بگ ول و همکاران)یابد کودکان در برخی موارد تا سنین نوجوانی نیز ادامه می  ،2001) 

ف روابط متقابل داشته سازد با افراد مختلهای انطباقی فراگرفته که فرد را قادر میهای اجتماعی عبارت است از رفتارمهارت

ای زایندهحجم ف(. 1369 هایی که پیامد منفی دارد، اجتناب نماید )کارتلج و میلبون،ت بروز دهد و از رفتارهای مثبباشد، واکنش

ن بدون این اختالل، فعـالی در مقایسـه بـا همساالها نشان دادند که کودکـان مبتال به اختالل نارسایی توجه/ بـیشاز پژوهش

بـرادر و ( 1389،یکتا و پرند؛ شکوهی2003سـاالن و والـدین )پـریس و هینشـا، مشکالت بیشتری را در روابط اجتماعی بـا هم

یـت اجتمـاعی کودکـان میزان تفاوت در قابل کنند.یتجربـه مـ( 2001و معلمان )اسـتورمونت، ( 2007خـواهر )میکـامی و فیفنر، 

هـای بنـدی مهـارتهـای درجـهالل بـر اسـاس مقیـاسفعالی و کودکـان بـدون ایـن اختمبـتال بـه اختالل نارسایی توجه/ بیش

سنجی نظر که ریبا یک انحراف استاندارد است؛ بـه طـوریاجتماعی، تق -هـای گـروه که مطالعات انجام شـده بـا اسـتفاده از روش

د نه آنها هستورد عالقشوند و کمتر متوسط همساالن نشان داده است که ایـن کودکـان در حد باالیی توسط همساالن طرد می

 .(2002)هینشا،
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ها و ناشی در بین جوانان در نتیجه اختالل در برخی مکانیسم های پر خطر در سنین نوجوانی و جوانی و شیوع آنهاوقوع رفتار

اساسی  های اجتماعی رکن الزم وهای اجتماعی است. امروزه داشتن مهارتباشد. یکی از این موارد، مهارتاز عوامل متعددی می

های پر خطر به ویژه در بین جوانان داشته تواند نقش مهمی در باز دارندگی رفتارمندی از آن میزندگی اجتماعی بوده و بهره

و  زیبا یموقعیتهادر  ریفتار همشاهد یهاروشباشد. های مختلفی میباشد، زیرا دوره جوانی یک دوره گذرا و همراه با بحران

را در  یبیشتر نهاپرخاشگرو  خصمانه یهارفتار بیشفعالی /ساییتوجهرنا لختالابا  نکادست که کوا داده ناـنش هشد لکنتر

9نستوا ناــجو  ناــهاو) تندــهسدارا  لتالــخا نــیا وندــب ناــکدکو  اـب هـمقایس در  نیز جتماعیا یگوشهگیر (. 2007 ،

 یاـهتـیخر هـب تهـبس تـسا ممکنو  ستا دهنبو باال انندچ ثرا ازهندا که چند هر ؛ستا هشد ارشگز بیشتر ن،اـکدکو ینا

1اختالل، نتایج متفاوت باشد )میکامی و همکارانف ـمختل 0  ،2007.) 

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

1)بارکلی شـودیم مربوط افـراد ـنیا از بـازداری رفتـاری ینـاتوان دری بـارکل 1 برای  افرادیی بـازداری رفتـاری بـه توانـا(. 1997، 

 ریشخص برای به تأخ ییتوانا توانـد بـهیمفهـوم مـ نیا نیاشاره دارد، همچن خاص ـتیموقع ـکیپاسـخ در  ـکیاز  رییجلوگ

1)آلدرسون و همکارانره دارد اشــا ند،یخوشــا ــدادیرو ــکی ارضــای از رییانداختن و جلـوگ 2 مربــوط  ــاتینظر(. 2015،

بــازداری  ییاخــتالل از توانــا ــنیا اعتقاد دارند که افراد مبتال بـه یفعالشیب /یتوجهکم بــه بــازداری رفتــاری در اخــتالل

افراد  ریبا سا سهیافراد در مقا نیا در شترییب رفتارهــای پرخطــر ــلیدل نیبــه همــ برخوردارنــد،ی فیرفتــاری ضــع

افـراد را در  یسـتیکه سـالمت و بهز هستندیی رفتارهای پرخطر، رفتارهـا(. 2016)لی و همکاران،  انجام دهند است ممکـن

مصرف  مانند ندازند؛ایخود فرد را به خطر م یسالمت ایکه  هستندیی رفتارهـا شـامل رفتارهـا ـنی. ادهـدیقرار م خطر معـرض

مانند دزدی،  کند،یم دیرا تهد افراد گرید یهستند که سالمت ییرفتارها ایو  نامطمئنی و روابـط جنسـ گاریالکـل، مصـرف سـ

 (.2011)ترزیان و همکاران،  خانه از رپرخاشـگری و فـرا

 اختاللان آموزشدان نیر بـد های اجتماعیو فقدان مهارت از رفتارهای پرخطـر جاماندهبه هایآسیبا توجه به صدمات و ب

 ـازیکنـد، ن جـادیا افراد نیا رفتارها برای نیگزاف که ممکن است ا یو مال یزمان هـاینـهیو صـرف هز یفعـالشیبـ /یتوجهکم

 عیهای اجتمامهارت و فقدانرفتارهای پرخطر  نیا یفراوان زانیمنارسایی در بازداری رفتاری و  یبررس اسـت در مرحلـه اول بـه

از  یناش اهش صدماتجهت ک رییشگیاز راهکارهای پ استفاده هـای بعـدیمبتال پرداخته شود و در گـامان آموزدانش نیدر بـ

ر بازداری رفتاری در نقش نارسایی د یصورت کامل به بررسبه یهنوز پژوهش نکهیا رفتارها در نظر گرفته شود. با توجـه بـه نیا

نپرداخته اسـت عالی فآموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه/ بیش های اجتماعی در دانشن مهارتبروز رفتارهای پرخطر و فقدا

یی در بازداری نقش نارسا ی، پژوهش حاضـر بـه بررسـنقش بازداری رفتاری در زندگی این کودکان تیاهم لیلد بـه نیو همچنـ

فعالی وجه/ بیشتآموزان مبتال به اختالل نارسایی  در دانش های اجتماعیرفتاری در بروز رفتارهای پرخطر و فقدان مهارت

  .پرداخـت

 روش

 روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است.

نارسایی دارای اختالل  پسران آموزدانشی کلیهرا جامعه آماری این پژوهش  :گیریآماری، نمونه و روش نمونه یجامعه

تقریبی بر اساس )برآورد مشغول به تحصیل بودند تشکیل داد  99-98در سال تحصیلی که در شهر اردبیل فعالی توجه/ بیش

مبتال به  آموزدانش 60گیری این پژوهش به صورت نمونه در دسترس بود. نمونه این پژوهش شامل روش نمونه .نفر( 350:شیوع

ان مشکوک به ابتال به آموزدانشرس، ابتدا معلمان فعالی بود. برای انتخاب نمونه، با مراجعه به مدااختالل نارسایی توجه/ بیش

ها شناسایی کردند. سپس پرسشنامه کانرز فرم والدین، توسط ی رفتاری آنفعالی را بر اساس پیشینهاختالل نارسایی توجه/ بیش
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( در این 1381ه خوشابی، ، با استناد به مطالع65ان دارای نمره باال )نقطه برش آموزدانشان تکمیل شد و آموزدانشوالدین این 

آزمون مورد مصاحبه بالینی ساختمند قرار گرفتند و متناسب با عالئم ثبت شده، عمل غربالگری تکمیل شد و در نهایت 

استفاده  های زیرها از پرسشنامهداده یآورجمع یبرا. فعالی شناسایی شدندان مبتال به اختالل نارسایی توجه/ بیشآموزدانش

 : شد

سؤال است  48ساخته شده، دارای ( 1391) دریح وی ابزار که توسط محمدی، احمدآبادی، پناغ نیا: رییطرپذخ اسیقم

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

سؤال(،  10) گاریبه س شیگرا سـؤال(، 10خطرناک ) یبه رانندگ شیاسؤال(، گر 14) به الکل شیگرا اسیخرده مق 6است و 

سؤال( را  11به خشونت ) شیسؤال( و گرا 12)ی جنس رییبه خطرپذ شیسؤال(، گرا 11) گردانروان به مواد مخدر و شیگرا

. شودیم لحاظ نهیزم فرد در آن رییعنوان نمره خطرپذبه اس،یمق . مجمـوع نمـرات سـؤاالت در هـر خـردهشـودیمـ شـامل

خطرنـاک  ی،راننـدگ 93/0الکل  به شی،گـرا 93/0 رییخطرپذ اسیبرای کل مق کرونباخ آلفـای ـزانیابـزار، م ـنیبرای اعتبـار ا

که  شده گـزارش 77/0و خشـونت  85/0 یجنسـ رییخطرپذ ، 83/0به مواد مخدر  شی،گرا 91/0 گاریســـ بـه شی،گـرا 88/0

 دیییو تأ یاکتشاف یعامل ـلیحاصـل از تحل جینتا نیآن دارد. همچن هایاسیمق و خـرده اسیمناسب کل مق از اعتبار تیحکا

 (1391) دریح وی محمدی، احمدآبادی، پناغ ،داشت اسیمق ـنیمطلوب ا ییاز روا یحاک

  39 (، حاوی1992ای اجتماعی ایندربیتزن و فوستر ) هپرسشنامه مهارت(: TISSهای اجتماعی )پرسشنامه مهارت

کند تا همیشه صدق های اصال نمیای از گزینهای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنهعبارت پنج گزینه

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

گذاری معکوس های منفی روش نمرهست است )چهار(، همیشه درست است )پنج( است، در گزینهاست )سه(، بیشتر اوقات در

اش باالتر از میانگین های اجتماعی هر فرد توسط این پرسشنامه بدین صورت است که اگر فردی نمرهاست. نحوه ارزیابی مهارت

الزم به ذکر است که  .های اجتماعی پایین داردین باشد، مهارتتر از میانگهای اجتماعی باال است و اگر پایینباشد، دارای مهارت

) توسط ایندربیتزن و فوستر پرسشنامهبر اساس استاندارد تست به عنوان میانگین در نظر گرفته شده است. اعتبار این  98 نمره

های مختلف مانند ه شیوهگزارش شده است. روایی همگرایی پرسشنامه مهارت اجتماعی ایندربیتزن و فوستر ب  90/0( 1992

های جامعه سنجی و روایی تشخیص آن بوسیله بررسی ارزیابی خویشتن، ارزیابی همساالن و داده اطالعاتمقایسه آن با 

های اجتماعی و مطلوبیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دیگر ابزارهای مداد کاغذی به همبستگی بین نمرات مهارت

وستر مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج به دست آمده، داللت بر روایی همگرا و روایی تشخیص قابل قبول وسیله ایندربیتزن و ف

ان دوم آموزدانشدر شهر تهران برای ( 1378) ایایی این پرسشنامه را امینی. پ( 1380 این پرسشنامه بوده است )دوران، 

برای بخش مثبت این پرسشنامه ضریب  گزارش کرده است.  68/0 و 71/0 های مثبت و منفی  به ترتیبراهنمایی برای گزاره

 (.1380به دست آمده است )دوران،  51/80و برای بخش منفی ضریب پایایی  71/80پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ  

د شویفاده ماست یرفتار یبازدار یریگاندازه یبرا یعیوس آزمون به طور نیا: (Go-Nogo) برو/نرو یاانهیرا فیتکل 

و از  ( Go) دهند ها پاسخمحرک نیاز ا یابه دسته دیبا های. آزمودناست و شامل دو دسته محرک( 2001 ت،یمنون، الدمن، وا)

است،  Nogo یهااز محرک شتریبال معمو Go یهاتعداد محرک کهییجاازآن (Nogo) کنند یخوددار گریبه دسته د یپاسخده

 در هنگام یانجام پاسخ حرکت یبه معن باالارتکاب  یخطا. (2008لوگان، ، وربروگن)است  شتریدر فرد بارائه پاسخ  یبرا یآمادگ

کوشش و  168 مطالعه نیدر ا Go یها. تعداد محرکباشدیم فیضعی رفتار یبازدار یبوده و به معنا Nogoمحرک  یارائه

ها درصد از کوشش 30و  ( Go) هادرصد از کوشش 70 رگیگرفته شد؛ به عبارت د نظر کوشش در Nogo  72 یهاتعداد محرک

(Nogo بود. زمان) دیکشیطول م هیثان 40و  قهیدق 9 فیتکل مجموع بود که در هیهزارم ثان 2400هر کوشش برابر با  یارائه .

قرار  یو بررس لیتحل مورد یسنجش نقص در بازدار یبرا یشاخص عنوان به ها،یارتکاب آزمودن یحاضر، نمرات خطا پژوهش در

 .گرفت

باشد سوال می 27این پرسشنامه دارای (: CPRS-R:Sبندی کانرز والدین )ی مقیاس درجهنظر شدهفرم کوتاه و تجدید

فعالی و شاخص توجهی، بیشزیر مقیاس مخالفت جویی، مشکالت شناختی/ بی 4که توسط مادران تکمیل شده است و دارای 



( 0تا  3بندی های والدین )از ی خام آزمودنی در هر زیر مقیاس از مجموع درجهمی باشد. نمرهلی فعااختالل نارسایی توجه/ بیش

ی شود. نمرهتبدیل می t در عبارات مربوط به آن زیر مقیاس محاسبه می شود و سپس بر اساس سن و جنس او به نمرات معیار

ی سنی مورد استفاده در ه بالینی در آن زیر مقیاس است. محدوده، معموال نشانگر مشکالت قابل توج65معیار مساوی یا بیشتر از 

سال برای دختران و پسران تهیه شده است. کانرز  3ای با فواصل سال است که هنجارهای سنی جداگانه 3-17مقیاس های کانرز، 

در ایران نیز پایایی آن را با روش ( و 2011اند )خلعتبری و همکاران، گزارش کرده 90/0( پایایی این مقیاس را 1999و همکاران )

اند اعتبار ( گزارش کرده1386)شهائیان و همکاران،  90/0تا  76/0( و روایی آن را بین  1382)خوشابی، 93/0آلفای کرونباخ برابر با 

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

ان مبتال به اختالل آموزدانشتر سشنامه کانرز به منظور اعتبار بیشتر تشخیص و شناسایی دقیق: عالوه بر پرمصاحبه بالینی

بر گرفته از پنجمین  فعالیاختالل نارسایی توجه/ بیش های تشخیصیفعالی، مصاحبه بالینی بر اساس مالکنارسایی توجه/ بیش

 نی توسط محقق بعمل آمد.ویراست پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روا

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

 نتایج

های پر خطرهای اجتماعی و رفتارها در متغیر بازداری رفتاری،  مهارت: میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی1جدول  

انگینمی     متغیر  انحراف استاندارد 

11/41   بازداری رفتاری   85/5  

های اجتماعیمهارت  82/77  67/8  

های پر خطررفتار    62/114            50/13    

(، 85/5)و  11/41ها در متغیر بازداری رفتاری شود میانگین و انحراف استاندارد آزمودنیمشاهده می 1همانطور که در جدول

 ( است.50/13)و 62/114 های پرخطررفتار (، در متغیر67/8)و 82/77 عیهای اجتمامهارت

های پر خطرهای اجتماعی و رفتارهای بازداری رفتاری، مهارت.ضریب همبستگی بین مولفه2جدول  

 بازداری رفتاری رفتار های پر خطر مهارت های اجتماعی متغیرها

 1 -28/0 46/0 بازداری رفتاری

 46/0 -35/0 1 های اجتماعیمهارت

 -28/0 1 -35/0 های پر خطررفتار

های پر خطر های اجتماعی و رفتارهای بازداری رفتاری، مهارتتوان نتیجه گرفت که بین مولفهمی 2با توجه به نتایج جدول 

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

های اجتماعی و رفتارهای پر خطرمهارت رفتاری، . نتیجه تحلیل رگرسیون چند متغیره برای متغیرهای بازداری3جدول  
 T Sig ضریب استاندارد خطای استاندارد ضریب غیر استاندارد متغیر متغیر مالک

 001/0 41/5 - 27/7 42/39 مقدار ثابت 

 001/0 40/1 13/0 41/0 06/0 رفتار پرخطر بازداری رفتاری

 001/0 47/0 44/0 64/0 30/0 مهارت های اجتماعی 

های پر خطر به عنوان متغیر بین و مهارت های اجتماعی و  رفتاررای تعیین تاثیر بازداری رفتاری به عنوان متغیر پیشب

های اجتماعی و تواند تغییرات مربوط به مهارتمالک معادله رگرسیون تحلیل شد. با توجه به مقادیر بتا بازداری رفتاری می

 کند. بینیپیشداری صورت معنیان را به آموزدانشرفتارهای پر خطر 

 گیریبحث و نتیجه



 های اجتماعی در دانشنقش نارسایی در بازداری رفتاری در بروز رفتارهای پرخطر و فقدان مهارت بررسیهدف پژوهش حاضر، 

کنندگی  بینیپیش نارسایی بازداری رفتاری از قدرت فعالی بود. نتایج نشان داد کهآموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه/ بیش

برخوردار  فعالیان مبتال به اختالل نارسایی توجه/ بیشآموزدانشهای اجتماعی در رفتارهای پرخطر و فقدان مهارت مثبت

 کند.مطابقت می (2016(، لی و همکاران )1389) یکتا و پرندشکوهی (،2003)پـریس و هینشـا  پژوهش این یافته با. باشدمی

مفهـوم  نیا نیاشاره دارد، همچن خاص ـتیموقع ـکیپاسـخ در  ـکیاز  رییبرای جلوگ افرادیی بـه توانـابـازداری رفتـاری 

)آلدرسون اشــاره دارد  ند،یخوشــا ــدادیرو ــکی ارضــای از رییانداختن و جلـوگ ریشخص برای به تأخ ییتوانا توانـد بـهیمـ

 ــلیدل نیبــه همــ برخوردارنــد،ی فیبــازداری رفتــاری ضــع ییالل از توانــااخــت ــنیا افراد مبتال بـه(. 2015و همکاران،

کودکـان  (.2016، لی و همکاران )انجام دهند است افراد ممکـن ریبا سا سهیافراد در مقا نیدر ا شترییب رفتارهــای پرخطــر

بدون این اختالل، مشکالت بیشتری را در روابط اجتماعی فعـالی در مقایسـه بـا همساالن مبتال به اختالل نارسایی توجه/ بـیش

و ( 2007بـرادر و خـواهر )میکـامی و فیفنر، ( 1389یکتا و پرند،؛ شکوهی2003بـا همسـاالن و والـدین )پـریس و هینشـا، 

ه اختالل نارسایی توجه/ میزان تفاوت در قابلیـت اجتمـاعی کودکـان مبـتال بـ کنند.یتجربـه مـ( 2001معلمان )اسـتورمونت، 

هـای که مطالعات انجام شـده بـا بنـدی مهـارتهـای درجـهفعالی و کودکـان بـدون ایـن اختالل بـر اسـاس مقیـاسبیش

سنجی توسط همساالن نشان نظر که اجتماعی، تقریبا یک انحراف استاندارد است؛ بـه طـوری -هـای گـروه اسـتفاده از روش

 .(2002د )هینشا،نشوند و کمتر مورد عالقه آنها هستـن کودکـان در حد باالیی توسط همساالن طرد میداده است که ای

ها و ناشی در بین جوانان در نتیجه اختالل در برخی مکانیسم های پر خطر در سنین نوجوانی و جوانی و شیوع آنهاوقوع رفتار

های اجتماعی رکن الزم و اساسی ای اجتماعی است. امروزه داشتن مهارتهباشد. یکی از این موارد، مهارتاز عوامل متعددی می

های پر خطر به ویژه در بین جوانان داشته تواند نقش مهمی در باز دارندگی رفتارمندی از آن میزندگی اجتماعی بوده و بهره

و  زیبا یموقعیتهادر  ریفتار همشاهد یهاروشباشد. های مختلفی میباشد، زیرا دوره جوانی یک دوره گذرا و همراه با بحران

را در  یبیشتر نهاپرخاشگرو  خصمانه یهارفتار بیشفعالی /ساییتوجهرنا لختالابا  نکادست که کوا داده ناـنش هشد لکنتر

در  نیز جتماعیا یگوشهگیر (. 2007 ،نستوا ناــجو  ناــهاو) تندــهسدارا  لتالــخا نــیا وندــب ناــکدکو  اـب هـمقایس

 یاـهتـیخر هـب تهـبس تـسا ممکنو  ستا دهنبو باال انچند ثرا ازهندا که چند هر ؛ستا هشد ارشگز بیشتر ن،اـکدکو ینا

تواند در کاهش (. بنابراین، توجه به مقوله بازداری رفتاری می2007اختالل، نتایج متفاوت باشد )میکامی و همکاران، ف ـمختل

های از محدودیت بسیار موثر باشد. بیشفعالی /ساییتوجهرنا لختالابا  نکادکواجتماعی های رفتارهای پر خطر و بهبود مهارت

ان پسر بود که تعمیم پذیری نتایج را با مشکل آموزدانشها، محدود بودن آزمودنی به پژوهش حاضر دسترسی مشکل به آزمودنی

 ی و جنسی نیز بررسی شوند. های سنهای آتی سایر گروهشود در پژوهشکند. لذا پیشنهاد میمواجه می
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the the role of deficiency in behavioral inhibition in high 

risk behaviors and lack of social skills in students with attention deficit/hyper activity disorder. Method: 

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), computer 

homework Go/ Nogo and Revised Conforming Rating Scale for Parents (CPRS-R: S). Findings: the 

findings showed that there is a significant relationship between behavioral inhibition, high risk 
behaviors and lack of social skills in students with attention deficit/hyper activity disorder. Conclusion: 

The present study highlights the importance of behavioral inhibition in the occurrence of high-risk 

behaviors and lack of social skills in students with attention deficit / hyperactivity disorder. Therefore, 
improving behavioral inhibition in these students reduces the risk of high-risk behaviors and helps 

improve social skills. 
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