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  مقدمه -1-1

اقل یک ترین اختالالت دوران کودکی است و در هر کالس عادي حدشایع ازجملهفعالی اختالل نارسایی توجه/ بیش

تواند به می مرورزمانبهتشخیص داده نشود  موقعبهکه اگر این اختالل  اینجاستفعال وجود دارد. نکته مهم کودك بیش

ي پیامدها شدهتبدیلتحصیلی و خانوادگی منجر شود و به اختالل بیش فعالی بزرگسالی  بزهکاري و بروز مشکالت

 ی گذاري ویژهتورت اهتمام و سیاستبعات گسترده این بیماري براي فرد و اجتماع ضر روازاینبه بار آورد.  ناپذیريجبران

  کند.توجیه می بارهدراینسئوالن نظام سالمت روان کشور را م

 طوربهاین اختالل نیز  مبتالبه، اما بزرگساالن گرددبازمیآغاز این اختالل به دوران کودکی  اگرچه گفتنی است

اي براي روزافزون در حال تشخیص و درمان هستند. این در حالی است که هنوز در کشور ما ابزار رسمی و هنجاریابی شده

اند که آیا نظران به بررسی این موضوع پرداختهاحبها، محققان و صتشخیص آن در بزرگساالن وجود ندارد. طی سال

فعالی، اختالل واحدي است یا انواعی دارد. بر این اساس نام و تعریف این اختالل طی زمان، اختالل کاستی توجه و بیش

وجه پزشکی آمریکا اصطالح عمومی اختالل نارسایی تبراي نمونه انجمن روان دستخوش تغییر و تحول بسیاري شده است.

 فعالیبیش "بدون" یا "با"است و سپس آن را به دو صورت  کاربردهبهفعالی را براي مبتالیان به اختالل نارسایی توجه/ بیش

الت روانی (انجمن اختال آماري و تشخیصی راهنماي ویرایش چهارمین شده تجدیدنظر متن. است داده قرار مورداستفاده

است. امروزه اغلب  کاربردهبهارسایی توجه/ بیش فعالی را براي این اختالل )، اصطالح ن20001روانپزشکی آمریکا، 

متخصصان از تعریف راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی براي شناسایی و تعریف اختالل نارسایی توجه/ بیش 

 –فعالی و یا بیش توجهیبیکنند. بر اساس این راهنما، ویژگی اساسی و مهم این اختالل، الگوي مداوم فعالی استفاده می

 دهدمی رخ بیشتري شدت و فراوانی با دارند، قرار رشد از سطح همان در که عادي افراد به نسبت که است تکانشگري

، سه )2000). در راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000 آمریکا، روانپزشکی انجمن(

تکانشگر ب)  - فعالالف) نوع عمدتاً بیش :از اندعبارتاست که  شدهمطرحفعالی، ل نارسایی توجه/ بیشزیر طبقه براي اختال

روزافزونی در حال تشخیص و  طوربهفعالی توجه، ج) نوع مرکب. بزرگساالن با اختالل نارسایی توجه/ بیشنوع عمدتاً بی

فعالی مبتال هستند. شروع این اختالل تالل نارسایی توجه/ بیشبزرگساالن به اخ يهمهپنج درصد از  چهارتادرمان هستند. 

شود و تا بزرگسالی فعالی و تکانش گري از دوران کودکی آغاز میتوجهی، بیشاز دوران کودکی است. یعنی عالئم کلی بی

نیز  ضداجتماعیرفتارهاي  کند. عالوه بر این بسیاري از این افراد، از اختالالت افسردگی، اضطراب، اعتیاد وادامه پیدا می

 درمانیروانفعالی شامل دارودرمانی، برند. راهبردهاي درمانی در بزرگساالن با اختالل نارسایی توجه/ بیشرنج می

فعالی اختالل شایعی است که است. اختالل نارسایی توجه/ بیش آموزيمهارتو  درمانیخانواده، درمانیزوج، یافتهسازمان

 درگذشتهدهد. پنج درصد از دانشجویان و بزرگساالن را تحت تأثیر قرار می چهارتاودکان سن مدرسه و سه تا نه درصد ک

ها تداوم عالئم اصلی این اختالل را به همراه کند، اما پژوهشاعتقاد بر این بود که این اختالل پس از نوجوانی ادامه پیدا نمی

                                                             
 1 American Psychiatric Association (2000) 



 

3 
 

اند، نشان داده است. اگرچه تشخیص ر کودکی به این اختالل مبتال بودهبرخی اختالالت و نقایص دیگر در بزرگساالنی که د

دهد این اختالل از است. اما شواهدي وجود دارد که نشان می برانگیزسؤالفعالی در بزرگساالن اختالل نارسایی توجه/ بیش

توان در چهار جه/ بیش فعالی را میهاي اصلی اختالل نارسایی تودرمان طورکلیبه. کندکودکی تا بزرگسالی ادامه پیدا می

 رفتاردرمانی شامل هادرمان دوم يدسته. است اختالل این هايدرمان ترینرایج ازجمله دارودرمانی. قرارداد کلی يدسته

 هدف از این تحقیق، .است رفتاري - شناختی هايدرمان فعالی، بیش /توجه نارسایی اختالل درمانی روش سومین. شودمی

 بیش/توجه نقص اختالل به مبتال بزرگساالن رفتاري مشکالت کاهش بر رفتاري شناختی مهارت بر مبتنی درمان یاثربخش

  فعالی در مقایسه با گروه کنترل بود.

   بیان مسأله -1-2 

توجهی، بی شدید در رشد روانی است که ریشه در رفتارهاي بی نوعی اختالل مزمن و 1توجهی/بیش فعالیاختالل کم

سالگی است و تقریباً همیشه قبل از انه و بر اساس انگیزش آنی است. شروع آن در اوایل کودکی، یعنی پیش از هفتقرار

شود. معموًال تا دوران نوجوانی و حتی بزرگسالی ادامه یافته و شخص اغلب پیش از سن دوسالگی مشخص می سالگی وپنج

دهد. اختالل  نارسایی توجه/بیش فعالی نوعی اختالل قرار می شخصیتی-هاي رشدياي از نابهنجاريرا در معرض پاره

رشدي پیچیده است که براي هزاران کودك، نوجوان و بزرگسال مشکالت بسیاري ایجاد کرده است. این -عصب شناختی

امی هاي دوران کودکی است که میزان مراجعه به مراکز درمانی به علت آن از تمترین اختاللاختالل یکی از متداول

 داده تشخیص مزمن روانی اختالل ترینمتداول ،). اختالل کم توجهی/بیش فعالی1383ها بیشتر است (علیزاده،اختالل

هاي اصلی این ي نوزدهم در کودکان شناسایی شد، ویژگیبزرگساالن است، این اختالل براي نخستین بار در سده در نشده

نشگري و بیش فعالی است. نارسایی توجه/بیش فعالی نوعی اختالل مزمن همراه اند از: نارسایی در توجه، تکااختالل عبارت

گویی، ماندگی تحصیلی مزمن، دروغشغلی است. در ادامه سالهاي تحصیل، عقب با ضعف در عملکرد تحصیلی، اجتماعی و

نوع سه DSM-IV  مطابق). 1389شده است(سعادت،ها افزودهنفس پایین نیز به تابلوي بالینی آنگسیختگی، عزت رفتار

این اختالل باید در  .تکانشگر و نوع مرکب-نوع بیش فعالتوجه، فرعی اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی وجود دارد: نوع بی

هاي اجتماعی، تحصیلی یا شغلی مختل و بایستی عملکرد فرد بسته به میزان تحول؛ در زمینه دو زمینه وجود داشته باشد

جه/بیش فعالی غالباً در پسران بروز کنند که اختالل تو) گزارش می 2001( 3). راس و راس2،1382باشد(سادوك وسادوك

درصد  5تا 3اي از شده است. شیوع اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی دامنهمشاهده 1به  4کند و نسبت پسر به دخترمی

گزارش کرده است(استین  1به  9تران را ) نسبت پسران به دخ2000). استین هازن (1386است (به پژوه وهمکاران،

شده درصد گزارش 29تا  2المللی بین درصد و در سطح بین 7متحده حدود ). شیوع این اختالل در ایاالت4،2000هازن

نفري از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران 2500). در ایران نیز میزان شیوع این اختالل در یک نمونه 2005است (

  ). 1381رصد برآورد شده است(خوشابی،د 5-3حدود 

                                                             
1  Attetntion Deficit / Hyperactivity Disorder      
2  Sadok & Sadok 
3  Rase & Rase 
4  Steinhausen 
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درصد کودکان دچار اختالل نارسایی  70تا  11) 2،2000:به نقل از فاروان1998( 1طبق گزارش کلی بارکلی

دهند هاي اخیر نشان می). نتایج پژوهش148:1389توجه/بیش فعالی در بزرگسالی این اختالل رادارند(یعقوبی وهمکاران،

هاي یابد. البته نشانهان مبتالبه اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی در بزرگساالن نیز ادامه میکه مشکالت نیمی از کودک

هایی همچون صورت نشانهبه تکانشگري همراه با رشد فرد تغییر کرده و توجهی وي دوران کودکی مثل بیش فعالی، بیویژه

). اگرچه علت اختالل کمبود توجه/بیش فعالی 59: 1386کند(شجاعی وهمتی علمدار لو،تغییر مکرر شغلی بروز می

شناسی این اختالل، عوامل متعددي دخیل هستند. مطالعات همبستگی بسیاري موجب در سبب شده نیست، اماشناخته

ها، مصرف سیگار و مشروبات الکی در هاي خوراکی، میزان سرب موجود در خون، آلرژيشده که در خصوص نقش افزودنی

هایی صورت گیرد(یعقوبی زنیتوجهی/بیش فعالی گمانهشناسی اختالل کمسبب عنوان عوامل علی دربهزمان بارداري، 

تحول اختالل  گیري وهاي شکلي روانشناسی با بنیان). نگاهی به سیر مواجهه اندیشمندان عرصه1386وهمکاران،

پردازان ختالل همواره موردتوجه نظریهشناسی این اسال اخیر،آسیب 100دهد که طیبیش فعالی نشان می- کمبودتوجه

هاي زیستی، به تأثیر عوامل ژنتیکی، نقص در عملکرد شده است. در مدلهاي متعددي در این زمینه مطرحمدل بوده و

ها و وساز قطعه پیشانی و کنترل فعالیتکاهش سوخت اي وهاي قاعدهمخچه، سطح پایین امواج تتا در مغز، آسیب به عقده

شده است (هاشمی نصرت آباد گیرد، اشارهسختی صورت میا توسط قشر مغز در مبتالیان به این اختالل بههتکانه

این اختالل در بزرگساالن، مطالب کمتري در مقایسه با کودکان وجود  ). در ادبیات پژوهشی در مورد85: 1389وهمکاران،

که أثیر اندکی بر عملکرد دوره بزرگسالی بگذارد، درحالیشود که تدارد. این اختالل یک بیماري دوران کودکی تلقی می

، در طول زندگیشان اثراتی از  توجه/بیش فعالیاند که تعداد زیادي از کودکان داراي اختالل کمتحقیقات اخیر نشان داده

اند لی نشان دادهکنند. مطالعات طوتوجهی وبی ثباتی هیجانی را تجربه میریختگی، بیهممهارگسیختگی، تکانش گري، به

و براي عده زیادي که در کودکی این تشخیص را  شودتوجهی/بیش فعالی به دوره بزرگسالی کشیده میکه اختالل کم

هاي اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی معموًال به شکل متفاوتی در ها و نگرانیکند. نشانهاند مشکل ایجاد میگرفته

هایی است که براي کودکان دچار این سازي، همانند آنکم در مفهومهاي درمان، دستهشوند ولی گزینبزرگساالن ظاهر می

در  شوند وهایی فقط در دوران کودکی تجربه میگیرند. این عقیده سنتی که چنین اختاللاختالل مورداستفاده قرار می

اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی معموالً تازگی جاي خود را به این بازشناسی این واقعیت داده که نوجوانی از بین، به

ها در بیشتر کودکان داراي اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی تا نوجوانی وبزرگسالی رود. نشانهباگذشت زمان از بین نمی

 ، این توافق70شود. تا اوایل دهه یابد و باعث کارکرد نامناسب شخصی، اجتماعی، شغلی و حتی زمان فراغت میادامه می

سطح  تقویت کننده بود چراکه تمرکز آن بر-رود. این دیدگاه خودکلی وجود داشت که این اختالل در دوران بلوغ از بین می

بینی به طرز چشمگیري به این عقیده که ). این نزدیک2002هاي نوجوانی مبتنی بود(بارکلی،فعالیت زیاد کودك در سال

داد بیشتر کودکان که این میالدي شواهد نشان می1976کرد. پیش از سال بلوغ درمان را به همراه خواهد داشت، کمک 

 هاآن هاينشانه بروز نحوه اوقات، اغلب. کند تغییر هانشانه است ممکن اگرچه رود،نمی بین هایشان ازاختالل رادارند، نشانه

 ولی یابد،می کاهش بزرگسالی در فعالی بیش. کندمی تغییر برخورد افزایش و شناختی توانایی واسطهبه و بلوغ واسطهبه

 با خودبسندگی نیازهاي چراکه شوند،می آشکارتر معموالً  اجرایی، کارکردهاي با مرتبط هاينشانه دیگر و زدگیشتاب

 معرف هاينشانه چراکه دارند قرار نیز اشتباه تشخیص خطر معرض در اختالل این دچار افراد. شودمی بیشتر سن افزایش

                                                             
Barkely  1  
2  Farvan 
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 غرق زناشویی، استرس خواب، مشکالت اضطراب، مواد، مصرف افسردگی، ویژهبه دیگر هاياختالل هاينشانه شبیه هاآن

 باشد، بزرگسالی در تواندنمی اختالل این شروع اگرچه. است ضعیف استخدامی پیشینه و پایین يانگیزه ناامیدي، در شدن

 اختاللی احتماالً  فعالی بیش/توجه نارسایی اختالل. پذیردمی ورتص بزرگسالی دوران از پیش اختالل این تشخیص معموالً

 افرادي. شوندمی داده تشخیص اشتباه یا شدهگرفته نادیده اغلب کودکی دوران هاينشانه ولی شود،می متولد آن با فرد که

 دوران در که دارد بیشتري احتمال هستند، مخرب رفتار با تکانشی/فعالبیش فعالی، بیش/توجه نارسایی اختالل داراي که

 هاينشانه که کسانی است، مخرب کمتر هاآن فعالی بیش/توجه نارسایی اختالل که کودکانی.شوند شناسایی کودکی

 در تواندنمی کسی وجود،بااین. نشوند داده تشخیص بزرگسالی یا نوجوانی تا است ممکن دارند، بیشتري توجهیبی

 بوده فعالی بیش/توجه نارسایی اختالل داراي کودکی در اینکه مگر باشد داشته فعالی بیش/توجه نارسایی اختالل بزرگسالی

 اختالل بروز میزان که رسدمی بنديجمع این به شیوع، هايداده از منسجمی هايبررسی در). 1387، 1رسنیک(است

 مردان به زنان نسبت. باشدمی رصدد 4همگانی يشدهپذیرفته میزان و درصد7تا2بزرگسالی در فعالی بیش/توجه نارسایی

 این مبتالبه دبستانی پسران%17) 1991(همکاران و تیلور بررسی در). 1387رسنیک،(است شدهگزارش 1:1 و1:2 میان

 مطالعه، 19 مرور از) 2000( استون و اسکهیل مطالعه در فعالی بیش و توجه کاستی اختالل شیوع. اندشدهگزارش اختالل

 عدم ریختگی،همبه تکانشگري، حرکتی، سیستم و تمرکز و توجه مشکالت. است آمدهدستبه درصد 4/14 تا 9/1 بین

 مشخص را بزرگساالن ADHD فردي، بین روابط در اختالل احتماالً  و خلقی و هیجانی تغییرات استرس، تحمل

 داشتن به فعالی بیش/وجهت نارسایی اختالل داراي کودکان درصد60 از بیش). 73: 1383وهمکاران، عربگل(کندمی

 ضعیف حافظه تمرکز، در مشکل: از است عبارت بزرگساالن این هايویژگی. دهندمی ادامه اجتماعی زندگی در مسائلی

 پایین، نفساعتمادبه تکانشگري، دهی، نظم خود در مشکل دهی،سازمان فقدان ضعیف، مدتکوتاه حافظه خصوصبه

 تشخیص یک عنوانبه حاضر حال در. است اجتماعی هايمهارت در کمبودهایی و عیاجتما هايناکامی ذهنی، قراريبی

 آن تشخیص لذا دارد و وجود بزرگساالن در اختالل این از نادرستی درك حالبااین. است شدهپذیرفته بزرگساالن در معتبر

 بسیاري مشکالت اختالل این. شودنمی ررسیب کافی اندازهبه بزرگساالن در آن با مرتبط اختالالت و پذیردمی انجام ندرتبه

 سوي از دهد،می قرار تأثیر تحت را مبتال افراد عاطفی رشد و تحصیلی اجتماعی، موفقیت کند و ایجادمی مبتال افراد براي

 افزایش را ازدواج مشکالت و طالق شغلی، هايشکست شدن، زندانی بزهکاري، مواد، سوءمصرف خطر اختالل این دیگر،

 شروع و شودمی متولد آن با فرد که شودمی داده تشخیص اختاللی عنوانبه فعالی بیش/توجه نقص اختالل معموالً. هددمی

 و نظمیبی تعلل، پیرامون اغلب هستند، اختالل این داراي که بزرگساالنی هاينشانه. نیست بزرگسالی در هرگز آن

 که بزرگساالنی. شوندمی بنديدسته برند،می لذت و دارند انگیزه اهآن انجام براي که هاییفعالیت براي کاريفراموش

 و هانشانه و بوده مقاوم باشد، شدهشروع کودکی دوران از اختاللشان باید هستند، فعالی بیش/توجه نقص اختالل مبتالبه

 اغلب اختالل این مبتالبه ساالنبزرگ. شود گذاشته هاآن روي اختالل این تشخیص تا باشند داشته را اختالل این رایج عالئم

 تحصیلی و شغلی شکست تاریخچه در که اندك کارایی و دهیسازمان در مشکالتی پرتی،حواس توجهی،بی مثل عالئمی

  ). 95: 1392همکاران، و گورادل علیزاده(دهندمی نشان دارد، وجود شانزندگی

 مهارت بر مبتنی درمان توجهی/بیش فعالیتالل کماخ مبتالبه بزرگساالن براي اجتماعی روانی مداخالت ازجمله

 انجام با  همکارانش و سوالنتو. است کرده دریافت بالینی درآزمایشات تجربی شواهد اخیراً  است،که 2رفتاري شناختی

                                                             
1  Resniek 
2  Skills – based cognitive – behavioral  therapy 
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اختالل  براي رفتاري شناختی مهارت بر مبتنی درمان اساس بر گروه یک با مقایسه براي کنندهشرکت 88 با آزمایشی

 به منجر فراشناختی درمان داد نشان نتایج آموزشی، هايگروه حمایت به فراشناختی درمان نام به توجهی/بیش فعالی ،کم

 از بحث ما، رویکرد با بالینی تجربه و مهارت بر مبتنی درمان از که پژوهشی شواهد به توجه با. شد عالئم دارمعنی کاهش

 رویکرد برمبناي شدتبه  توجهی/بیش فعالیاختالل کم مبتالبه بزرگساالن براي اجتماعی روانی درمان براي کلی اصول

  .بود خواهد یافتهساخت

 توجهی/بیش فعالیاختالل کم مبتالبه بزرگساالن براي  رفتاري - شناختی مهارت بر مبتنی درمان اصلی رویکرد

 و کنندهگیج تفکر لگوهايا از بیماران اهیآگ افزایش براي شدهطراحی هاياستراتژي شناختی بازسازي از استفاده شامل

  ).2013، سورمان(باشند خود مربی مؤثري طوربه  اینکه براي بیماران به کمک

 توجه نقص بیماري مبتالبه بیماران که سازدمی خاطرنشان) 2000(وهمکاران  کندال رفتاري،- شناختی اندازچشم از

 اجتماعی اطالعات و هانشانه به توجه صرف را خود وقت هاآن.نددهمی نشان نقص اطالعات پردازش در فعالی بیش و

 شناختی رفتاردرمانی هدف. کنندنمی آن براي ریزيبرنامه و موقعیت یک مورد در کردن فکر همچنین ها،آن پردازش

 کنار خود با و نموده اداره را خود بتوانند که است راهبردهایی از استفاده و هاآن بیشتر نظارتی خود براي کودکان به کمک

 آن با زندگی طول در است مشکالتی و هاموقعیت با آمدن کنار در مبتالیان ساختن توانا درمانی نهایی هدف درنتیجه،. آیند

 با تنها هدف این به دستیابی و آیدنمی دست به یادگیري قواعد حفظ و دارودرمانی با تنها هدفی چنین که شوندمی روروبه

 کمک هاآن روزمره عملکرد به که تکالیفی همچنین و مردم با داشتن سروکار براي وبزرگساالن کودکان هايراهبرد آموزش

 کن عمل-و- فکرکن-کن توقف هايآموزش عنوانبه توانمی را رفتاري- شناختی هايدرمان اغلب. است پذیرامکان کند،می

  ).1387، 1وهمکاران درکرول ون( نمود توصیف

 در توجهی/بیش فعالیاختالل کم مبتالبه بزرگساالن درمان براي اول خط در داروها سایر و روانی هايمحرك اگرچه

 بر مبتنی رفتاري شناختی درمان. شودمی داده نشان بیماران از بسیاري براي اجتماعی روانی مداخالت شود،می گرفته نظر

 شناختی درمان. است کرده دریافت زیادي جربیت هايحمایت توجهی/بیش فعالی بزرگساالناختالل کم براي مهارت

 اختالل این مبتالبه بزرگساالن از زیادي تعداد زیاداحتمالبه یکدیگر، اتفاقبه ،که زیرگروه چند براي است ،ممکن رفتاري

 یا نندک مصرف دارو توانندنمی توجهی/بیش فعالیاختالل کم مبتالبه بزرگساالن از بسیاري. است مناسب دهندمی تشکیل

 پاسخ است ممکن بزرگساالن دیگر. ندهند پاسخ دارو به است ممکن دیگران. ندارند را درمان این در شرکت به تمایلی

. کند تداخل روزانه عملکرد با اختالل عالئم  هنوز است ممکن عالئم، موفق کاهش باوجود اما، دهند نشان دارو به نسبی

 بیمار اصلی مشکالت از دقیق عملکرد تجزیه یک وسیلهبه کامل ارزیابی تشخیص  میان در درمانی طرح در مهم قدم اولین

 به توجه با کشیدن، چالش به اغلب بزرگساالن توجهی/بیش فعالی دراز اختالل کم تشخیصی ارزیابی.است روزمره زندگی در

 پزشک مهارت بر مبتنی درمان در. است همبودي و افتراقی تشخیص از وپیچدگیهاي موثق و بازنگرانه گزارش براي نیاز

 انگیزه بیمار براي و دارمعنی باید اهداف این و باشد مشارکتی باید نیز اهداف انتخاب کندمی ارزیابی را بیمار اهداف ابتدا

 مدل یک توجهی/بیش فعالی واختالل کم  مورد در روانی آموزش کردن فراهم دارمعنی اهداف ایجاد از بعد کنند، ایجاد

اختالل کم  مبتالبه بیماران مهارت بر مبتنی درمان طول در. است الزم دارد مستقیم ارتباط بیمار تجارب با که درمانی

 جلسات از اهداف این به دستیابی براي. شوندمی راهنمایی مداوم طوربه مهارت یک تمرین توجهی/بیش فعالی براي

                                                             
1  Venderkrol & et al 
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 و به کردن توجه کنند،می استفاده هستند مهم اغلب که اهاستراتژي و مشکالت بر تمرکز حفظ براي ايساختاریافته

 بدون کاري رابطه یک حفظ جلسات این طول در است الزم شودمی هامهارت از استفاده مانع که باورهایی و افکار بازسازي

 صورت درمان طول در غیررسمی و رسمی طوربه پیشرفت ارزیابی است، ضروري مسائل حل براي گیري وجهت قضاوت

  ).1،2013سورمان(شودمی کمک هامهارت از استفاده ریزيبرنامه براي بیمار به گیرد،می

 در افراد ابتال امکان و دارد ادامه نیز کودکی دوران از بعد و نبوده خیم خوش فعالی بیش/توجه نارسایی اختالل

 است شناسیزیست عصب اختالل یک فعالی بیش/توجه نارسایی اختالل. دارد وجود اختالل این به خویش زندگی سراسر

 و. شودمی فرد زندگی رد شناختی اجتماعی، رفتاري، مشکالت باعث و دهدمی قرار تأثیر تحت را فرد زندگی دوران تمام که

 افزایش منظوربه لیفعا بیش/توجه کمبود اختالل مبتالبه بزرگساالن در اختالل این مورد در ترکم شواهد به توجه با

 .گیرد انجام ايگسترده تتحقیقا  که است الزم بزرگسال، افراد مورد در همچنین و مزبور اختالل ترجامع ادراك و اطالعات

 تمشکال کاهش رب رفتاري شناختی مهارت بر مبتنی درمان سوال مهمی که در اینجا مطرح است این است که آیا اثربخشی

  .ن موثر باشدلی میتواند بر کاهش مشکالت رفتاري بزرگساالفعا بیش/توجه نقص اختالل به مبتال بزرگساالن رفتاري

   پژوهش اهمیت و ضرورت -1-3

 نخستین هايدیدگاه مقابل در است، کودکی دوران در 2ذهنی اختالل ترینتوجهی/بیش فعالی شایعاختالل کم

: مانند گوناگون رفتاري مشکالت و ائلمس با ونیز رودنمی بین از بزرگسالی در اختالل این اینکه بر دال اختالل این پیرامون

 مبتال افراد زندگی سراسر در اختالل از ناشی صدمات دیگربیانبه. باشندمی روروبه اجتماعی روابط و رانندگی استخدامی،

 پزشکی و بهداشتی هايیافته و نتایج مبتال، فرد زندگی عمده هايفعالیت بر منفی و سوء اثرات اختالل این. دارد وجود

توجهی/بیش اختالل کم مبتالبه بالغ افراد). 1386زنجانی، علی،یار منوچهر:بارکلی؛راسل،مترجم( گذاردمی آن با مرتبط

 هايصحبت به دادن گوش کاري، وظایف موقعبه دادن انجام تکالیف، رساندن پایان به و تکمیل ریزي،برنامه در فعالی

 و ناگهانی هايعصبانیت عاطفی، ناپایداري  اختالل این دیگر هايویژگی یگرد از دارند،مشکل بافکر گیريتصمیم دیگران،

 به و). 74،1383وهمکاران، عربگل(است شغلی ناکامی فردي، بین روابط در ثباتیبی شدید، هیجانی هايپاسخ شدید،

  .گیرد صورت زمینه این در ايگسترده هايپژوهش باید آینده در دلیل همین

 تجربی پشتیبانی ساالنبزرگ توجهی/بیش فعالیاختالل کم براي رفتاري شناختی مهارت بر مبتنی مداخالت

 بر مبتنی رفتاري ختیشنا  درمان. هستند امیدوارکننده و ظهور حال در هايیافته این است، کرده دریافت تريدقیق

 در و اندداده نشان تصادفی شدهرلکنت تحقیقات در  مثبت نتایج توجهی/بیش فعالیاختالل کم به مبتالیان براي مهارت

  .است قوي تجربی هايحمایت با  اجتماعی روانی درمان تنها حاضر حال

  متغیرهاي پژوهشی -1-4

  متغیر مستقل

  درمان مبتنی بر مهارت شناختی رفتاري

  وابسته رمتغی

                                                             
1  Surman 
2  Mental Disorder 
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  بیش فعالی بزرگساالن - اختالل کم توجهی

  مشکالت رفتاري

   پژوهش اهداف -1-5

  :کلی اهداف)الف

 نقص مبتالبه بزرگساالن رفتاري مشکالت بر کاهش رفتاري شناختی مهارت بر مبتنی درمان اثربخشی تعیین-1 

   فعالی. بیش/توجه

  ب) اهداف جزئی:

 رفتاري مشکالت بر کاهش توجه کمبود هاينشانه بر رفتاري شناختی مهارت بر مبتنی درمان اثربخشی تعیین-1

   فعالی. بیش/توجه قصن اختالل مبتالبه بزرگساالن

 رفتاري مشکالت بر کاهش فعالی بیش هاينشانه بر رفتاري شناختی مهارت بر مبتنی درمان اثربخشی تعیین- 2

  فعالی. بیش/توجه نقص اختالل مبتالبه بزرگساالن

 يرفتار مشکالت بر کاهش تکانشگري هاينشانه بر رفتاري و شناختی مهارت بر مبتنی درمان اثربخشی تعیین-3

  . فعالی بیش /توجه نقص اختالل مبتالبه بزرگساالن

   پژوهش فرضیات -1-6

  الف) فرضیه اصلی:

 فعالی بیش/توجه نقص مبتالبه بزرگساالن رفتاري مشکالت بر کاهش رفتاري شناختی مهارت بر مبتنی درمان-1

  تأثیر دارد.

  :فرعی هايب)فرضیه

 مبتالبه بزرگساالن رفتاري مشکالت بر کاهش توجه کمبود هاينشانه بر رفتاري شناختی مهارت بر مبتنی درمان-1

  فعالی تأثیر دارد. بیش/ توجه نقص اختالل

 مبتالبه بزرگساالن رفتاري مشکالت بر کاهش فعالی بیش هاينشانه بر رفتاري شناختی مهارت بر مبتنی درمان- 2

  فعالی تأثیر دارد. بیش/توجه نقص اختالل

 مبتالبه بزرگساالن رفتاري مشکالت بر کاهش تکانشگري هاينشانه بر رفتاري شناختی مهارت بر مبتنی درمان-3

  فعالی تأثیر دارد. بیش/توجه نقص اختالل

  عملیاتی تعاریف نظري و -1-7

 و فردمنحصربه هویت کسب به موفق تاکنون 1960 در خود رشد آغاز زمان از)CBT( رفتاري شناختی درمان

 نسبتاً رویکرد طریق از 1967 در رفتاري شناختی رویکرد. است گردیده رشد و بالینی اسیشنروان حیطه در استواري

 این. آمد پدید افسردگی درمان و تشخیص براي جامع روش تدوین براي همکارانش و آرون بک هايتالش با و تجربی

 رفتاري درمان. است درآمده مدهع درمانیروان الگوهاي سه از یکی صورتبه پویایی روان و رفتاري درمان با رویکرد

 جهت هاکننده درمان و روانشناسان وسیلهبه که است فیزیکی نه فکري اثرات توسط پاسخ ایجاد اساس بر روشی شناختی
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 مسائل از زیادي تعداد ساختن مطرح همچنین و عاطفی هايرنج تسکین به کمک و افراد در قطعی تغییرات ارتقاء به کمک

 شخص، غیرمنطقی تفکر از ناشی مشکالت شناختی رفتاري درمانگرهاي. شودمی استفاده فکري و اجتماعی رفتاري،

 افراد، توسط تواندمی درمان نوع این. کندمی درمان و داده تشخیص را ناقص یادگیري و نابهنجار افکار غلط، هاياستنباط

 روي بر که احساساتی و افکار درك به تا کندمی کمک بیماران به درمانی روش این. شود هدایت هاگروه و هاخانواده

 به پرداختن در بیماران به کمک بر و است مدتکوتاه عموماً رفتاري شناختی درمان. گردند نائل گذارد،می تأثیر رفتارشان

 داراي که مزاحمی یا مخّرب فکري الگوهاي چگونه که گیردمی یاد فرد درمان، دوره خالل در. دارد تمرکز خاص مشکل یک

 بازسازي روش این هدف).1387وهمکاران، درکرول ون(دهد تغییر و کند راشناسایی هستند رفتارش روي بر منفی تأثیرات

 درمان طول در. کندمی تسهیل را رفتاري و عاطفی تغییرات بازسازي چنین. است شخص باورهاي و احساسات افکار، کردن

  .شد خواهد بهتري پیشرفت و شده سنجیده تقلیدي هايمهارت و هاتوانائی

  تعریف عملیاتی درمان مبتنی بر مهارت شناختی رفتاري:

 براي کامل ايسابقه و ايزمینه اطالعات آوردن بدست جهت شوند،می ارزیابی کنندگانمراجعه ابتدا  روش این در

 از نیز سنجش ابزار و پرسشنامه تکمیل. است شده درخواست هاآن براي معالجه که مشکالتی ماهیت بهتر درك

 براي معالجه از روشی. شودمی انجام جاري مسائل بر متمرکز و هفتگی معموالً معالجه. شودمی درخواست کنندگانمراجعه

 انتظار. است متفاوت درمان تحت مشکالت نوع به بسته جلسات تعداد. شودمی تکمیل پیشرفت ترغیب و اهداف تعیین

 تواندمی "شناختی رفتاردرمانی " جلسات باشند خودشان درمان براي فعال کنندگانیرکتش کنندگان،مراجعه که رودمی

 هايبرنامه کمک با یا و  مربوطه هايکتاب توسط خوددرمانی  طریق از تواندمی همچنین و گروهی  یا و جداگانه صورتبه

 درمان.باشد ماه 6 تا هفته 6 بین تواندمی فرد يبیمار شدت و درجه و نوع به وابسته نیز درمان طول شود، انجام کامپیوتري

 را خود اثربخشی رود. درمان شناختی رفتاري تاکنونمی شمار به آغاز یک تنها شناختی رفتاري رویکرد بر مبتنی افسردگی

 اثبات به فراگیر اضطراب اختالل و عملی و فکري وسواس اختالل زدگی،وحشت اختالل بر مشتمل هاياختالل درمان

 شخصیت، هاياختالل خانواده، و هازوج مشکالت خوردوخوراك، اختالل اداره در درمان شناختی رفتاري.است رسانده

. است بوده مؤثر نیز هااختالل از دیگري تعداد و فعالی بیش و توجه نقص اختالل دوقطبی، اختالل مواد، رویهبی مصرف

 و اسکیزوفرنی بیماران بحران، در مداخله نوجوانان، و کودکان مورد در آن کاربرد درمان شناختی رفتاري و از استفاده

  ).2013سورمان،(است رویکرد این دیگر تازه هايپیشرفت ازجمله بستري بیماران هايدرمان

  بیش فعالی بزرگساالن - تعریف نظري اختالل کم توجهی

یزان توجه، ضعف تمرکز، تکانشگري و اختالل نقص توجه /بیش فعالی مجموعه اي از عالیم است که با محدودیت م

سالگی  12براي مطرح کردن این تشخیص باید نشانه هاي کم توجهی و بیش فعالی بیش از  بیش فعالی مشخص می شود.

.هر یک از سال حضور داشته باشند. 5سالگی براي نوجوانان و بزرگساالن به مدت  17ماه در کودکان و پیش از  6به مدت 

ل بر حسب چند مالك رفتاري تعریف میشود. بی توجهی با رفتارهایی چون بی دقتی،فراموشکاري در دو عنصر این اختال

فعالیتهاي روزمره ،و سایر مشکالت مربوط به توجه مشخص میشود.این عالیم نا متناسب با سن عقلی کودك است، و 

  ).DSM-5(معموال معموال در طول زمان پایدار است

   تعریف نظري مشکالت رفتاري

 آن گستره که انحرافی و مزمن افراطی، گوناگون رفتارهاي: کرد تعریف چنیناین را رفتاري اختالالت بتوان شاید

 انتظار دورازبه هاآن بروز و باشدمی گیرانهگوشه و گونه افسرده اعمال یا ناگهانی، برانگیختگی یا تهاجمی اعمال شامل
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  .دارند نقش آن ایجاد در مختلفی عوامل که کندمی بروز متفاوتی رفتارهاي صورتبه رفتاري است، مشکالت کنندهمشاهده

 اختالل این منفی تأثیر. دارند فردي بین و تحصیلی، رفتاري، مشکالت اغلب فعالی بیش – توجهیکم اختالل دارايافراد 

 سایر و تحصیلی مشکالت رانندگی، حوادث جنسی، جرائم سیگار، الکی، مشروبات مخدر، مواد به ابتال ساززمینه تواندمی

 هاي درزمینه ايعدیده مشکالت داراي رادارند اختالل این که بزرگساالنی همچنین. شوند اجتماعی و قانونی مسائل

  ).1390راستین، و رامسی(باشندمی جنسی روابط و رانندگی استخدامی، آموزشی،

  الی در بزرگساالنبیش فع - توجهیتعریف عملیاتی مشکالت رفتاري و اختالل کم

است که  اينمره بزرگساالن در فعالی بیش -توجهیکم اختالل و بیش فعالیمشکالت رفتاري افراد مبتالبه  از منظور

براي  کند. نمره شاخصکسب می ايفاصلهبا مقیاس   اختالل نقش و بزرگساالن عالئم گزارشی خود پرسشنامهآزمودنی در 

  .است توجهی و بیش فعالیدر هر سه خرده مقیاس اختالل کم زمودنیمیزان بیش فعالی آ گیرياندازه
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  فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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  1توجهی/بیش فعالیاختالل کم -2

اند که آیا نظران به بررسی این موضوع پرداختهمحققان و صاحب ها،سال طی فعالیاختالل نارسایی توجه/بیش

ن، الل طی زمافعالی، اختالل واحدي است یا انواعی دارد. بر این اساس نام و تعریف این اختاختالل کاستی توجه و بیش

ایی توجه می اختالل نارسخوش تغییر و تحول بسیاري شده است. براي نمونه انجمن روانپزشکی آمریکا اصطالح عمودست

فعالی بیش "بدون"یا  "با"ا به دو صورت است و سپس آن ر کاربردهبهفعالی را براي مبتالیان به اختالل نارسایی توجه/ بیش

 انجمن( روانی اختالالت آماري و تشخیصی راهنماي ویرایش چهارمینشده  تجدیدنظرقرار داده است. متن  مورداستفاده

 متخصصان اغلب امروزه. است کاربردهبه اختالل این براي را فعالی بیش /توجه نارسایی اصطالح ،)2000 ا،آمریک روانپزشکی

فاده یش فعالی استبختالالت روانی براي شناسایی و تعریف اختالل نارسایی توجه/ ا آماري و تشخیصی راهنماي تعریف از

 تاس تکانشگري –فعالی و یا بیش توجهیبیتالل، الگوي مداوم ی و مهم این اخکنند. بر اساس این راهنما، ویژگی اساسمی

دهد (انجمن روانپزشکی بیشتري رخ می شدت و فراوانی با دارند، قرار رشد از سطح همان در که عادي افراد به نسبت که

  ).2000آمریکا، 

 که. کنندمی تقسیم عمده وهگر دو به رفتاري هايویژگی اساس بر را روانی اختالالت معموالً  بالینی روانشناسان

. دارند قرار شدهکنترل ازحدبیش هاينشانه اساس بر که اندشدهتشکیل مشکالتی از که: سازي درونی اختالالت شامل

 آنجا در و آیندمی ودوج به فرد درون در زیادي، ايتااندازه مشکالت که دهدمی نشان  سازي درونی اصطالح همچنین،

 اختالالت و اجتماعی هايفعالیت از اجتناب و گیريگوشه براي فعال تالش و اضطراب، دگی،افسر مثل. مانندمی

 مثل. شوندیم هدایت فرد از بیرون جهت در که هستند رفتارهایی سازي، درونی مشکالت با تضاد در سازيبرونی

  .تکانشگري و برداري، نافرمان فعالی، بیش پرخاشگري،

 و است پردازش در نآغازی قدم توجه.باشندمی حافظه و توجه مانند مختلف ناختیش عملکردهاي داراي هاانسان

 توجه،به اهیآگ و آن،تمرکز اساس بر و بعدي پردازش براي محیطی اطالعات از بخشی انتخاب توانایی از است عبارت

 زنگبهگوش و داشتنآن،نگه با درگیرشدن یا هدف بر کردن تمرکز شامل که شودمی اطالق ذهنی پیچیده ايمجموعه

 نظري مبانی. است ردیگ هدف به هدف یک از تمرکز تغییر و محرك هايویژگی رمزگردانی طوالنی، زمانیک در بودن

 شده،بازدارندگیتقسیم توجه یا توجه پایدار،فراخناي انتخابی،توجه مراقبت،توجه و برانگیختگی تنظیم شامل را توجه اجزاي

 در را فراوانی هايآن،گسیختگی به وابسته شناختی مشکالت و فعالی- بیش توجه نقص اختالل.دانندمی رفتار کنترل و

 رتأث و تأثیر به نیز جامعه و همدرس در خانه،بلکه در را فرد تنهانه که کندمی ایجاد بزرگساالن و کودکان روزمره زندگی

  ). 1392 وزارع، کریمی.(کشاندمی

              

                                                             
1  Attention Deficit / Hyperactivity Disorder 
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Abstract: 

   The  present  study examined  skills-based cognitive –behavioral  therapy on  
decreasing  behavioral  problems on  adults  with      Attention  Deficit     Hyperactivity 
Disorder. This study pre - test and post – test design techniques test was administered to 
the control group.  All  students  University  of   Mohaghegh  Ardabil  population in  92 – 
93  years  were  enrolled  that  the  sample  selected  randomly  and   convenience 
sampling  and were divided into two groups: experimental (20) and control (20) . Data 
were collected using the structure clinical interview, self – report    Questionnaire of 
symptoms in adults and Role Questionnaire.  The result showed that the pre – test  and  
post –  test scores  mean  between   two  group  experimental  and   control  there  is  a 
significant  difference.   The finding of this study can be concluded that treatment based 
on cognitive – behavioral skills in behavioral problems adults with Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder have been effective. This means that questionnaire of symptoms in 
adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 
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