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 چکیده

رکردهای شناختی با عالیم اختالالت اضطرابی در کودکان دارای نشانگان بالینی : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کامقدمه

 11تا  9: روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بود که جامعه آماری آن دختران روش فعالی/کمبود توجه بود. اختالل بیش

کودک دارای نشانگان بالینی  100ولیه ساله دارای نشانگان بالینی مدارس شهر تبریز بودند که از آن میان پس از غربالگری ا

ها از فرم والدین پرسشنامه کودکان کانرز، مقیاس چند گیری شدند. برای گردآوری دادهفعالی/کمبود توجه نمونهاختالل بیش

ستگی های گردآوری شده نیز با استفاده از ضریب همبهای شناختی استفاده شد. دادهبعدی اضطراب کودکان و پرسشنامه توانایی

نتایج نشان داد که نمره کل کارکردهای شناختی با  نتایج:پیرسون و تحلیل رگرسیون تک متغیری تجزیه و تحلیل شدند. 

( اما با اجتناب P<01/0های جسمانی و نمره کل اضطراب رابطه مثبت معنادار دارد )اضطراب اجتماعی، اضطراب جدایی، نشانه

درصد از  22(. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که نمره کل کارکردهای شناختی P>05/0از آسیب رابطه معناداری ندارد )

گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر کند. بحث و نتیجهمی بینیپیشکل واریانس نمره کل اضطراب را با موفقیت 

-ارای نشانگان بالینی اختالل بیشرسد که کارکردهای شناختی نقش مهمی در عالیم اختالالت اضطرابی کودکان دمی
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 فعالی/کمبود توجه:کارکردهای شناختی، اختالالت اضطرابی، اختالل بیشهاکلید واژه
 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

1فعالیبیش-اختالل نقص توجه  (ADHDیکی از گسترده ) .ترین اختالالت رفتاری شناخته شده در کودکان سنین مدرسه است

2موسسه ملی سالمت طبق بررسی  (NIHاختالل نقص توجه )-ان ابتدایی آمریکا تاثیر آموزدانشدرصد  5تا  3فعالی بر بیش

گذارد. عالیم اختالل باید قبل از هفت سالگی شروع شده و حداقل به مدت شش ماه طول کشیده و با اختالل در عملکرد در می

. مرکب 1کنند: ک همراه باشد. این اختالل را عمدتا به سه نوع تقسیم میدو موقعیت )خانه و مدرسه( و ارتباط با همبازی کود

فعال و تکانشگر. نسبت شیوع این اختالل در پسران بیشتر از . عمدتا بیش3توجه و . عمدتا بی2فعالی و نقص توجه(، )بیش

3دختران است )سادوک و سادوک  ،2010.) 

اند، مانند اختالل لجبازی و نافرمانی محسوب شده «ختالالت بیرونی کردنا»غالبا با اختالالتی که اغلب  ADHDدر کودکی 

یابد، طوری که به اختالالت عملکرد اجتماعی، تحصیلی و شغلی تا بزرگسالی ادامه می ADHDو اختالل سلوک، همپوشی دارد. 

4شود )انجمن روانپزشکی آمریکامنجر می به طور همزمان با دیگر اختالالت و  (. به عالوه، اختالالت هیجانی و رفتاری2013، 

توان کودک یا نوجوانی را یافت که فقط شود. در این میان به ندرت میفعالی نیز ظاهر میها از جمله نقص توجه و بیشمعلولیت

 باشد.اختالل اضطرابی می ADHDیکی از مشکالت را داشته باشد. از جمله اختالل رفتاری همبود با اختالل 

5های روانییف ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللبراساس تعر ها هستند اختالالت اضطرابی گروهی از اختالل 

الوقوع ادراک شده( بیش از  تهدید آینده( و ترس )پاسخ واقعی به یک تهدید قریب بینیپیشهایی نظیر اضطراب )که در جنبه

ختالل اضطراب اجتماعی و اختالل اضطراب فراگیر از جمله این گروه از اندازه و اختالالت رفتاری مرتبط مشترک بوده، و ا

پزشکی شوند. ریشه این اختالالت در کودکی بوده و میزان آن در زنان بیشتر از مردان است )انجمن رواناختالالت محسوب می

 (.2013آمریکا، 

ای از پژوهشگران به بررسی نقش است. عدهشناسی اضطراب و اختالالت اضطرابی کودکان دخیل ای در سببعوامل عمده

6کارکردهای شناختی و اجرایی )حسنبوکوس و کاهال 7؛ پاساروتی، ترایود و پاتل2012،  8؛ بارتوالتو2015،  ( 2016و همکاران،  

بی معرفی ساز و یا تداوم دهنده اختالالت اضطراساز، آشکارها را به عنوان عوامل زمینهدر اختالالت اضطرابی پرداخته و آن

9کنند. کارکردهای شناختی فرایندهای عصبی درگیر در اکتساب، پردازش، نگهداری و کاربست اطالعات هستند )شیتوروثمی  ،

ریزی، ها، مانند توجه، برنامه(. کارکردهای شناختی رابط بین رفتار و ساختارهای مغزی بوده و گستره وسیعی از توانایی2010

پذیری شناختی، پردازش اطالعات، یمی رفتاری و شناختی، حل مساله، بازداری پاسخ، انعطافگیری، زبان، خودتنظتصمیم

1گیرد )دیک و ریدلحافظه، استدالل و انتزاع را دربر می 0 1؛ اتکین، گیوارک و اوهارا2010،  1 1؛ کامارادو2013،  2 و همکاران،  

( 2013جتماعی، و بهزیستی رابطه دارد )اتکین و همکاران، (. بدکارکردی در این فرایندها با سازگاری عمومی، کارکردهای ا2016

دهد که این نواقص شناختی های کارکردهای شناختی نقص دارند. شواهد نشان میو در بیشتر اختالالت روانی نیز برخی از جنبه

ن، مطالعات صورت گرفته (. همچنی2013های روانی مستعد کنند )اتکین و همکاران، ممکن است افراد را برای ابتال به اختالل

1های شناختی و اجرایی با سطوح باالی اضطراب در ارتباط بوده )نادکاحاکی از آن است که بدکارکردی 3 ( و 2017و همکاران،  

1در اختالالت اضطرابی، مانند اختالل اضطراب منتشر )آرمسترانگ، زالد و اوالتونجی 4 جبری )کامارادو -( و اختالل وسواسی2011، 

                                                             
1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
2. National Institutes Health (NIH) 
3. Sadoch&Sadock 
4. American Psychiatric Association (APA) 
5. Diagnostic and statistical manual of mental disorders(DSM-5) 
6. Hosenbocus&Chahal 
7. Passarotti, Trivedi & Patel 
8. Bortolato 
9. Shettleworth 
1 0. Dick & Riddell 
1 1. Etkin, Gyurak& O’Hara 
1 2. Kamaradova 
1 3. Nadeeka 
1 4. Armstrong, Zald&Olatunji 



( بیشتر از افراد بهنجار است. مطالعاتی که به رابطه نقایص شناختی با اختالالت 2011؛ آرمسترانگ و همکاران، 2016ن، و همکارا

جبری و اختالل استرس پس از سانحه با -اند که اختالالت اضطرابی، شامل اختالل وسواسیاند نیز نشان دادهاضطرابی پرداخته

1ه و حافظه همراه است )مولر و روبرتسعملکرد نوروسایکولوژیکی ضعیف در توج 5 1؛ جانسن و آزبورنسن2005،  6 ؛ به نقل 2008، 

1از یانگ، ژانگ، زو، دای، لئو و وانگ 7  ،2015.) 

قش و اهمیت نو  ADHDهای اختالالت اضطرابی در کودکان دارای نشانگان بالینی با توجه به شیوع باالی عالیم و نشانه

اختی با یب شناسی اختالالت اضطرابی، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کارکردهای شناحتمالی کارکردهای شناختی در آس

 بود. ADHDعالیم اضطراب مرضی در کودکان دارای نشانگان بالینی 

 روش 

ی آن را باشد که جامعه آمارروش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی میگیری: روش، جامعه، نمونه و روش نمونه

گیری دند. برای نمونهشهر تبریز تشکیل داده بو 2مدارس منطقه  ADHDساله دارای نشانگان بالینی  11تا  9تر ان دخآموزدانش

 11تا  9در محدوده سنی  آموزدانش 500مدرسه ابتدایی انتخاب شده و از آن میان نیز  5ای گیری خوشهابتدا به صورت نمونه

نفر از  100میان  به فرم والدین پرسشنامه کانرز پاسخ دادند که از آن ان مذکورآموزدانشسال انتخاب شدند که والدین 

ند بعنوان نمونه نهایی باشد، کسب کرددر کودکان می ADHDو باالتر، که بیانگر وجود  34ان با توجه به اینکه نمره آموزدانش

تالل یادگیری خاص بیعی، عدم ابتال به اخهای ورود به پژوهش عبارت بودند از دارا بودن هوشبهر طپژوهش انتخاب شدند. مالک

 و اختالل روانی همزمان دیگر، و رضایت آگاهانه والدین و کودکان.
 ها از ابزارهای زیر استفاده شد.آوری دادهبرای جمع

این ن ابزار استفاده شد.از ای ADHDبرای غربالگری کودکان دارای نشانگان :والدینفرم  -ز.پرسشنامه کودکانکانر1

رین پرسشنامه مورد استفاده در ترایج والدین کانرز گردد. پرسشنامهسؤال است که توسط والدین تکمیلمی 26نامه دارایپرسش

شدت فته و رکار ه شناخته شده است. این پرسشنامه به منظور غربالگری این اختالل ب ADHDبررسی کودکان مبتال به اختالل

دارد )نجفی و  دپیامد بالینی کاربر ابزار سنجش های بالینی، به عنوان یکماییسنجند و در کارآزعالیم این اختالل را می

 و داشته سؤال 26 پرسشنامه این رودمی کار به فعالیبیش-گیریشدتعالئماختاللکمبود توجه(. اینابزاربرایاندازه1384همکاران،

 توجه نقص اختالل یانگرب بیاید، به دست 34 از باالتر کودک نمره اگر. داشت خواهد 104 تا 26 از ایدامنه آزمون کل نمره لذا،

 علوم موسسه یسو از پرسشنامه این برعکس. اعتبار و خواهد بود بیشتر کودک اختالل میزان رود، است. هرچه امتیاز باالتر

 (.1395پور، شناختی بسیار خوب گزارششدهاست )سلیمانی، دهقان، داداشی و حسین

یر مقیاس زبرای  76/0برای زیر مقیاس مشکالت اجتماعی تا  41/0و از  ،برای نمره کل 58/0ضریب پایایی بازآزمایی 

 86/0تماعی( تا )زیر مقیاس مشکالت اج 57/0و از73/0ل مشکالت سلوک متغیر بود. ضرایب آلفای کرونباخ برای نمره کل، معاد

برای نمره کل  70/0گذاری پدر و مادر یایی، بین نمرهها متغیر بود. ضرایب پای زیر مقیاسخجالتی( برا -)زیر مقیاس اضطراب 

)شهاییان، شهیم، بشاش و  باشدبرای زیرمقیاس مشکالت اجتماعی می 71/0خجالتی تا  -برای زیرمقیاس اضطراب  46/0و از 

 (.1386یوسفی، 

ساخته  7199این مقیاس که توسط مارچ و همکاران در سال  (:MASC) 18مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان .2

سال استفاده  19تا  8های سنی های اضطراب در گروهگویه دارد و برای ارزیابی نشانه 39دهی است که شده یک ابزار خودگزارش

شود. این مقیاس چهار بعد گذاری مینمره 3تا همیشه=  0ای لیکرت از هرگز= شود. هرگویه بر مبنای یک طیف چهار درجهمی

های جسمانی )کینگری، ه عبارتند از اضطراب اجتماعی، اضطراب جدایی، اجتناب از آسیب و نشانهکند کگیری میرا اندازه

                                                             
1 5.Muller & Roberts 
1 6.Johnsen &Asbjornsen 
1 7. Yang, Zhang, Zhu, Dai, Liu & Wang 
1 8. Multidimensional anxiety scale for children 



1گینسبرگ و بارستین 9 2(. در مطالعه ایوارسون2009،  0 ( برای کل مقیاس ضریب 2009؛ به نقل از کینگری و همکاران، 2006) 

 64/0، 84/0، 83/0اجتناب از آسیب و اضطراب جدایی های جسمانی، مقیاس اضطراب اجتماعی، نشانهو برای خرده 87/0آلفای 

( نیز در بررسی روایی و پایایی این مقیاس، مشخصات روانسنجی مناسبی را 1391به دست آمد. مشهدی و همکاران ) 71/0و 

 اند.گزارش کرده

 هرستی ازساخته شده است ف 1392این پرسشنامه که توسط نجاتی در سال  های شناختی:. پرسشنامه توانایی3

وجه )انتخابی، تهای شناختی و فهرستی از کارکردهای شناختی مغز شامل حافظه، اقسام های روزانه نیازمند تواناییفعالیت

ای از تقریباً نج نقطهگیری و شناخت اجتماعی را براساس یک مقیاس لیکرت پریزی، تصمیمانتقالی، تقسیم شده و پایدار(، برنامه

رش شده است ( مطلوب گزا1392سنجی این ابزار توسط نجاتی )های روانسنجد. ویژگی( می5 همیشه )( تا تقریبا1ًهرگز )

معنادار بود )نجاتی،  01/0آزمون آن در سطح ازب-و همبستگی آزمون 83/0طوری که آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه به

ال در این پرسشنامه رکردهای شناختی مغز مطلوب بود. نمره با(. درکل روایی و پایایی این ابزار برای سنجش و ارزیابی کا1392

 باشد.های شناختی مینشانه ضعف و نقص در کارکردها و توانایی

 

والدین کودکان  ها ابتدا پرسشنامه کانرز والدین بر رویاوری دادهبرای جمعها:آوری و تجزیه و تحلیل دادهروش جمع

وه نمونه و گیری شوند، پس از تعیین گرتشخیص داده شده و نمونه ADHDای نشانگان اجرا شد تا از این طریق کودکان دار

وی کودکان رها به صورت گروهی بر کسب رضایت آگاهانه به صورت مختصر هدف پژوهش به آنها توضیح داده شده و پرسشنامه

تجزیه و  SPSSافزار ون و به کمک نرمها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیاجرا شدند. پس از گردآوری داده

 تحلیل شدند.

 نتایج

 28ر )نف 28سال شرکت کرده بودند که از آن میان  96/9±82/0کودک با میانگین و انحراف سنی  100در پژوهش حاضر 

ه ز گرودرصد ا 16درصد( کالس پنجم بودند. همچنین  34نفر ) 34درصد( کالس چهارم و  38نفر ) 38، سومدرصد( کالس 

درصد نیز دارای وضعیت  3ط و اجتماعی متوس-درصد دارای وضعیت اقتصادی 81ن، اجتماعی پایی-نمونه دارای وضعیت اقتصادی

 اجتماعی باال بودند.-اقتصادی

 ADHD نشانگان بالینی . ضرایب همبستگی بین کارکردهای شناختی و عالیم اختالالت اضطرابی در کودکان دارای1جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      - .کارکرد شناختی کل1

     - 40/0** . اضطراب اجتماعی2

    - 36/0** 35/0** . اضطراب جدایی3

   - 24/0* 29/0** 12/0 . اجتناب از آسیب4

  - 24/0* 23/0* 52/0** 43/0** های جسمانی. نشانه5

 - 80/0** 58/0** 60/0** 80/0** 48/0** . اضطراب کل6
 

راب جدایی، های شناختی با اضطراب اجتماعی، اضطدهد که ضعف و نقص در کارکردها و توانایینشان می 1نتایج جدول 

 های جسمانی و نمره کل اضطراب رابطه مثبت معنادار دارد.نشانه
 

لینی ان با. رگرسیون تک متغیره عالیم اختالالت اضطرابی بر اساس نمره کل کارکردهای شناختی در کودکان دارای نشانگ2جدول 
ADHD 

 SE F P تعدیل شدهR 2R 2R بینمتغیر پیش

                                                             
1 9. Kingery, Ginsburg & Burstein 
2 0. Evarson 



 001/0 88/28 02/13 22/0 228/0 477/0 نمره کل کارکردشناختی
 

کردهای شناختی عالیم اختالالت اضطرابی بر اساس نمره کار بینیپیشدهد که مدل مربوط به نشان می 2نتایج جدول 

اریانس کل درصد از و 22دهد که نمره کل کارکردهای شناختی نیز نشان میتعدیل شده 2R(. محاسبه P<01/0معنادار است )

 کند.را با موفقیت تبیین می ADHDعالیم اختالالت اضطرابی کودکان دارای نشانگان 

 گیریبحث و نتیجه

 

لینی اختالل هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کارکردهای شناختی با عالیم اختالالت اضطرابی در کودکان دارای نشانگان با

ود. در این راستا یافته پژوهش حاضر نشان داد که ضعف و نقص در کارکردهای شناختی با عالیم کمبود توجه ب-فعالیبیش

مطالعات صورت گرفته  کند. این یافته بامی بینیپیشرابطه داشته و آن را  ADHDاختالالت اضطرابی کودکان دارای نشانگان 

کا و همکاران، های شناختی و اجرایی با سطوح باالی اضطراب در ارتباط بوده )نادبدکارکردی قبلی که حاکی از آن است که

جبری -سی( و اختالل وسوا2011( و در اختالالت اضطرابی، مانند اختالل اضطراب منتشر )آرمسترانگ و همکاران، 2017

ه رابطه نقایص شناختی د بهنجار است؛ و مطالعاتی که ب( بیشتر از افرا2011؛ آرمسترانگ و همکاران، 2016)کامارادو و همکاران، 

ل استرس پس از جبری و اختال-اند که اختالالت اضطرابی، شامل اختالل وسواسیبا اختالالت اضطرابی پرداخته و نشان داده

؛ 2008ورنسن، ؛ جانسن و آزب2005سانحه با عملکرد نوروسایکولوژیکی ضعیف در توجه و حافظه همراه است )مولر و روبرتس، 

 باشد.(، همخوان می2015به نقل از یانگ و همکاران، 

کارکردهای شناختی فرایندهای عصبی درگیر در اکتساب، پردازش، نگهداری و کاربست اطالعات را شامل شده )شتوروث، 

مومی، کارکردهای باشند. بدکارکردی در کارکردهای شناختی با سازگاری ع( و رابط بین رفتار و ساختارهای مغز می2010

های کارکردهای ( و در بیشتر اختالالت روانی نیز برخی از جنبه2013اجتماعی، و بهزیستی رابطه دارد )اتکین و همکاران، 

های روانی مستعد دهد که این نواقص شناختی ممکن است افراد را برای ابتال به اختاللشناختی نقص دارند. شواهد نشان می

شناختی مورد توجه قرار -به عنوان اختالالت عصبی عالوه به طور روزافزونی اختالالت روانی(. به2013ران، کنند )اتکین و همکا

2رمپفر و همکاراناند )گرفته 1 ای از محققان مشخصه محوری برخی شناختی از سوی عده-( و نقص در کارکردهای عصبی2006، 

2اچریباتاز اختالالت مانند اسکیزوفرنی و اختالل دوقطبی ) 2 ماهون، و های عمده و اساسی افسردگی )روسو، ( و از مولفه2015 ،

2بوردیک 3 ای اصلی در اختالالت روانی شدید، شناختی عامل و مولفه–های عصبیهمچنین بدکارکردی اند.( قلمداد شده2015 ،

؛ 2015؛ روسو و همکاران، 2006مانند اختالالت اسکیزوفرنی، دوقطبی، و اختالل افسردگی اساسی است )رمپفر و همکاران، 

های متعددی مانند تغییر و تثبیت توجه، به روز رسانی حافظه، ناتوانی در (. نقایص کارکردهای شناختی از راه2015باتاچری، 

توانی تواند به اختالالت روانی و به ویژه اختالالت اضطرابی بینجامد. به عنوان مثال ناپذیری شناختی و بازداری رفتاری میانعطاف

تواند عالیم اضطراب را در فرد های تهدید کننده میهای آزارنده و نیز سوگیری نسبت به محرکفرد از تغییر توجه به محرک

تواند افکار وسواسی و دامن زده و به شدت آن بیفزاید. همچنین ناتوانی فرد در غلبه بر افکار ناخوشایند و نشخوارهای فکری می

 گونه را به دنبال خواهد داشت.را در او موجب شود و ناتوانی در بازداری رفتاری رفتارهای وسواسرفتارهای تکراری مرضی 

توان نتیجه گرفت که کارکردهای شناختی عاملی اساسی در تجربه عالیم مرضی های پژوهش حاضر میبا توجه به یافته

 ADHDشود که در برخورد با کادکان دارای نهاد میباشد. بنابراین، پیشمی ADHDاختالالت اضطرابی در کودکان مبتال به 

های شناختی همراه با عالیم همبود اختالالت اضطرابی به ارزیابی کارکردهای شناختی اقدام شده و متناسب با نقایص و توانمدی

ین که هیچ پژوهش این کودکان برنامه توانبخشی شناختی متناسب با نیمرخ شناختی تهیه و اجرا شود. در نهایت با توجه به ا

هایی مواجه بود که از آن جمله عبارتند از محدود بودن نمونه باشد پژوهش حاضر نیز با محدودیتعلمی خالی از محدودیت نمی
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سال که تعمیم نتایج به پسران و کودکان سنین دیگر را با محدودیت مواجه  11تا  9پژوهش به کودکان دختر با دامنه سنی 

کاهد. بنابراین با توجه به اده از ابزار پرسشنامه برای سنجش کارکردهای شناختی که از دقت کار میسازد و نیز استفمی

های مشابه آتی کودکان هر دو جنس با دامنه سنی پایینتر نیز مورد شود که در پژوهشهای مذکور پیشنهاد میمحدودیت

باشد، اختی که مستلزم درگیری عملی کودک در تکلیف میمطالعه قرار گیرند و جهت سنجش کارکردهای شناختی از تکالیف شن

 استفاده شود.
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Abstract 

Introduction: The aim of the present study was to investigate the relationship between cognitive 

functions and symptoms of anxiety disorders in children with clinical signs of ADHD. Materials and 

Methods: The present study was a descriptive correlation method in which the statistical population of 
9 to 11 year old girls had clinical symptoms of schools in Tabriz. . The Kansers Children's Questionnaire 

Parent Form, the Children's Anxiety Multidimensional Scale, and the Cognitive Skills Questionnaire 

were used to collect data. The collected data were also analyzed using Pearson correlation coefficient 
and single variable regression analysis. Results: The results showed that the total score of cognitive 

functions had a significant positive relationship with social anxiety, separation anxiety, physical 

symptoms and the total score of anxiety (P <0.01) but did not have a significant relationship with injury 

avoidance (0.05). <P). The results of regression analysis also showed that the total score of cognitive 
functions 22% of the total variance successfully predicts the total score of anxiety. Discussion and 

Conclusion: Based on the results of the present study, it seems that cognitive functions play an important 

role in the symptoms of anxiety disorders in children with clinical symptoms of hyperactivity disorder 
/ deficiency. 
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