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  مقدمه -1-1

از جمله شایعترین اختالالت دوران کودکی است و در   (ADHD)1فعالیبیش / اختالل کاستی توجه

فعال وجود دارد. نکته مهم اینجاست که اگر این اختالل به موقع هر کالس عادي حداقل یک کودك بیش

تواند به بزهکاري و بروز مشکالت تحصیلی و خانوادگی منجر شود و تشخیص داده نشود به مرور زمان می

از  ).1394(فتاحی، هاي جبران ناپذیري به وجود آوردالی تبدیل شده و پیامدفعالی بزرگسبه اختالل بیش

این رو تبعات گسترده این بیماري براي فرد و اجتماع ضرورت اهتمام و سیاست گذاري ویژه مسئوالن 

  کند.نظام سالمت روان کشور را در این باره توجیه می

اما بزرگساالن مبتال به این  گردد،باز میگفتنی است اگرچه آغار این اختالل به دوران کودکی 

این در حالی است که در کشور ما ابزار  اختالل نیز به طور روزافزون در حال تشخیص و درمان هستند.

 .)1394و فتاحی،  اي براي تشخیص آن در بزرگسالی وجود ندارد(ابوالقاسمیرسمی و هنجاریابی شده

اند که اختالل کاستی توجه و ی این موضوع پردختهها محققان و صاحب نظران به بررسطی سال

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

 5فعالی اختالل شایعی است که دستخوش تغییرات بسیاري شده است. اختالل نارسایی توجه/ بیش

 ؛2013(انجمن روان پزشکی آمریکا، دهدا تحت تاثیر قرار میدرصد در بزرگساالن ر 5/2درصد کودکان و 

در گذشته اعتقاد بر این بود که این اختالل پس ازنوجوانی ادامه پیدا  ).1393سید محمدي، ترجمه

همراه برخی اختالالت و نقایص دیگر در  ها تداوم عالئم اصلی این اختالل را بهاما پژوهش کند.نمی

اند، نشان داده است که اگر چه تشخیص اختالل بزرگسالی که در کودکی به این اختالل مبتال بوده

                                                             
1.  Attention-deficit/hyperactivity disorder(ADHD) 



  ٢   

دهد که اما شواهدي وجود دارد که نشان می فعالی در بزرگساالن سوال برانگیز است.کاستی توجه/ بیش

  کند.یدا میاین اختالل از کودکی تا بزرگسالی ادامه پ

هاي مغزي رفتاري است که در بر گیرنده مناطقی از سیستم بازداري رفتاري هم بخشی از سیستم

ها یا ترس و دردهاي در حال بی هستند که تنبیهصهایی از دستگاه عمغز است که مسئول دریافت عالمت

نت نیز به استفاده بیش از شود. اعتیاد به اینترکند که باعث توقف رفتار جاري میتجربه را منعکس می

یکی از ابعاد کند. نوجویی شود که زندگی فرد را مختل میحد از اینترنت و فضاي مجازي اطالق می

اي هشود که بازگوکننده تفاوتگی هاي اکتشاف، افراط و تکانشوري مشخص میسرشت است که با ویژ

به ترس یا اضطراب و نگرانی غیر . و در آخر اضطراب اجتماعی فردي در سیستم فعال ساز رفتاري است

شود که زندگی شغلی، اجتماعی و تحصیلی فرد هاي اجتماعی پیش رو گفته میواقعی افراطی از موقعیت

سیستم بازداري رفتاري و نوجویی در نقش هدف از این تحقیق بررسی  را مختل می کند. بنابراین

  باشد.می ADHDهاي اینترنت و اضطراب اجتماعی در یزرگساالن داراي نشانهبینی اعتیاد به پیش

  بیان مساله -1-2

 - ویژگی اصلی اختالل کاستی توجه یا بیش فعالی الگوي مداوم بی توجهی و یا بیش فعالی 

از لحاظ رفتاري  ADHDدر  2بی توجهی تکانشگري است که در عملکرد یا رشد اختالل ایجاد می کند .

و نامنظم بودن آشکار می شود و  مشکل متمرکز ماندن، نداشتن پشتکار، رت شدن ازتکلیف،به صورت پ

به فعالیت حرکتی بیش از حد در زمانی که نامناسب  3بیش فعالی ناشی از لجبازي یا فقدان درك نیست.

می تواند  که در بزرگ ساالن بیش فعالی  تلنگر زدن یا پر حرفی اشاره دارد . یا وول خوردن مفرط، است،

به صورت بی قراري شدید یا منحرف کردن دیگران از فعالیت شان آشکار شود .تکانشگري به عمل 

عجوالنه اي اشاره دارد که به صورت لحظه اي بدون دور اندیشی روي می دهد و به احتمال زیاد به فرد 

عویق انداختن خشنودي و می تواند میل به پاداش هاي فوري و ناتوانی در به ت 4لطمه میزنند.تکانشگري

                                                             
2. Inattention 
3. hyperactivity 
4. Impulsiveness 



  ٣   

لذت را منعکس کند.رفتارهاي تکانشکري می توانند به صورت مزاحمت اجتماعی و یا گرفتن تصمیم هاي 

هایی نظیر تحمل کم گیمهم بدون در نظر گرفتن پیامدهاي بلند مدت آشکار شود.این اختالل اغلب با ویژ

ا شغلی اغلب معیوب همراه است.شیوع این ناکامی ،تحریک پذیري ،تغیر پذیري خلق ،عملکرد تحصیلی ی

(انجمن درصد است و در مردان بیشتر دیده می شود 5/2اختالل در بزرگساالن در اغلب فرهنگها 

  .)1393،؛ ترجمه سید محمدي2013روانپزشکی آمریکا، 

بزرگساالن مرتبط است،اعتیاد به اینترنت می باشد. اعتیاد به  ADHDیکی از متغیرهایی که با 

ت را به طور کلی می توان به نوعی استفاده ازاینترنت تعریف کرد که مشکالت  5اینترن

و کند(وطنی، آزادیمنش، پورشریفی روانشناختی،اجتماعی،درسی و یا شغلی را در زندگی فرد ایجاد می

بزرگساالن انجام شده،نشان  ADHDه با ارتباط اعتیاد به اینترنت و )مطالعاتی که در رابط1394عصفوري،

داده که افرادي که در آنها مولفه هاي اعتیاد به اینترنت باالست نسبت به افرادي که این مولفه ها در آنها 

.همچنین وندي )1394 وطنی و همکاران،(هستندADHDپایین است به نسبت بیشتري داراي نشانه هاي 

بیشتر در معرض اعتیاد به اینترنت نیز  ADHDدریافتند که افراد مبتال به 7)2016( 6همکارانلی و 

در افراد با اعتیاد به  ADHDهستند.در تحقیق دیگري در تایوان معلوم شد که باال بودن نشانه هاي

  ).8،2016ینگو  اینترنت رابطه دارد(گراتان، هیسااو

اط داشته باشد اضطراب اجتماعی است. اضطراب اجتماعی ارتب ADHDمتغیر دیگري که میتواند با 

به ترس یا اضطراب محسوس یا شدید از موقعیت هاي اجتماعی گفته می شود که فرد ممکن است در 9

آنها مورد بررسی دقیق دیگران قرار بگیرد.فرد وقتی با این گونه موقعیت ها مواجه می شود می ترسد که 

و به صورت فردي مضطرب ،دیوانه ،ضعیف ،کسل کننده ، دوست نداشتنی  مورد ارزیابی منفی قرار بگیرد

و یا احمق قضاوت شود و یا نشانه هاي اضطراب خود را بروز دهد ،مثل:سرخ شدن ،عرق کردن یا خیره 

در تحقیاتی که در نیویورك آمریکا .)1393،؛ ترجمه سید محمدي2013(انجمن روانپزشکی آمریکا، شدن

                                                             
5. Internet adiction 
6. Van di li 
7. Wendi Li, Wei Zhang, Lin Xiao, Jia Nie 
8. Alicia Grattan Jorgenson, Ray Chih-Jui Hsiao, Cheng-Fang Yen 
9. Social anxiety 
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و ابتال به اضطراب اجتماعی در طول عمر یافت شده که  ADHDصورت گرفته ارتباط معنی داري بین 

.در تحقیق 10)2013و اضطراب احتماعی است(سایمون،سزوبور، بیتر،ADHDنشان دهنده ي ارتباط قوي 

دارا بودن نشانه هاي اضطراب اجتماعی انجام  از نظرADHDدیگري که در بین افراد مبتال و غیر مبتال به 

 نشانه هاي بیشتري از اضطراب اجتماعی نسبت به افراد بدون ADHDگرفت مشخص شد که افراد داراي 

ADHD2012 ،11اگیور و دارند(اس لی،فالک(.  

یکی از سیتسم هاي مغزي رفتاري مطرح شده در نظریه ي  12(BIS)سیستم بازداري رفتاري

) است که مسئول پاسخ به نشانه هاي تنبیه است و داراي دو مولفه به نام 2004(13شخصیت جفري گري

اجتناب منفعل(اجتناب از تنبیه از طریق عدم فعالیت یا تسلیم)و خاموشی (متوقف شدن رفتارهایی که 

. در تحقیقاتی که چند سال پیش صورت 14)1990ویلسون،گري و بالت ،پاداشی در پی ندارند) نیز است(

گرفته مشخص شده که سیستم بازداري رفتاري پیش بینی کننده خوبی براي اعتیاد به اینترنت است 

. در تحقیق دیگري که توسط وندي لی و همکاران 15)2013(پارك، پارك،وو هی،جانگ ،لی و چویی،

نتیجه دست یافته اند که سیستم بازداري رفتاري نشانگر خوبی براي  ) صورت گرفته نیز به این2016(

تشخیص اعتیاد به اینترنت است و افرادي که سیستم بازداري رفتاري در آنها قوي است بیشتر به اعتیاد 

به اینترنت دچار می شوند.سیستم بازداري رفتاري همچنین با اضطراب اجتماعی نیز مرتبط است در 

) انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین سیستم 1394لقاسمی ، حاجلو و مصیري (تحقیقی که ابوا

بازداري رفتاري و اضطراب اجتماعی ارتباط وجود دارد.در تحقیق دیگري که توسط روشن و حسنوند 

) انجام شده نیز به نتیجه ي مشابهی دست یافته اند و ارتباط معنی داري بین سیستم بازداري 1392(

  ي و اضطراب اجتماعی پیدا کرده اند .رفتار

                                                             
10. V. Simon a, P. Czobor, I. Bitter 
11. Steve S. Lee , Avital E. Falk , Vincent P. Aguirre 
12. Behavioral Inhibition System 
13. Gary 
14. Willson,gary,ballt 
15. Su Mi Park, Yoon A. Park  ,Hae Woo Lee, Hee Yeon Jung , Jun-Young Lee  ,Jung-Seok Choi 
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یکی از صفات شخصیتی و یکی از ابعاد سرشت محسوب می شود که با ویژگی هاي  16نوجویی

اکتشاف ، افراط و تکانشوري مشخص می شود و بازگو کننده ي تفاوت هاي فردي در سیستم هاي فعال 

در فرد یک حالت سایق براي به  ساز رفتاري است و مبتنی بر سطوح پایین دوپامین در مغز است که

؛ به نقل از 171989دست آوردن مواد یا تجربیاتی را ایجاد می کند تا دوپامین را افزایش دهد(کلونینجر

).در تحقیقات اخیر مشخص شده که نوجویی با اعتیاد به اینترنت مرتبط است در همین 1394بشرپور 

دریافتند که نوجویی به صورت قوي با اعتیاد به  ) در تحقیق اخیر خود2016راستا وندي لی وهمکاران (

اینترنت همبستگی دارد.در رابطه با ارتباط نوجویی با اضطراب اجتماعی تحقیاتی یافت نشد. ولی با توجه 

انتظار می رود اضطراب اجتماعی ADHDبه همبستگی مثبت هر دوي این متغیرها با اعتیاد به اینترنت و 

  تباط داشته باشند.و نوجویی نیز با بکدیگر ار

با توجه به مطالب ذکر شده هدف پژوهش حاضر پاسخ گویی به این سوال است که آیا سیستم 

و اضطراب اجتماعی را در بزرگساالن داراي نشانه   بازداري رفتاري و نوجویی میتوانند اعتیاد به اینترنت

  پیش بینی کنند؟ ADHDهاي 

  ضرورت پژوهش:اهمیت و  -1-3

حاضر یکی از مشکالت بالقوه در زمینه ي تحصیل، اشتغال و زندگی  در حالADHDاختالل 

بیشتر در معرض خطر ابتال به سایر اختالالتی  ADHDبسیاري از افراد محسوب میشود.افراد مبتال به 

مثل اختالالت مصرف مواد ،اختالالت شخصیت،اختالل بدتنظیمی خلق اخاللگر ،اختالل افسردگی 

ت اضطربی، اختالالت یادگیري و یا اختالل انفجاري متناوب هستند که لزوم ،اختالل دو قطبی،اختالال

؛ ترجمه 2013 انجمن روانپزشکی آمریکا ،(توجه به این اختالل را دو چندان میکنند.

  ADHDپژوهش ها نشان داده اند که اضطراب اجتماعی و اعتیاد به اینترنت با ).1393سیدمحمدي،

)همچنین این پژوهشها نشان داده اند که عوامل مختلفی از قبیل 2016مرتبط اند (وندي لی و همکاران،

                                                             
16. Novelty seeking 
17. cloninger 
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شیوه ي فرزند پروري و عملکرد خانواده نیز در اعتیاد به اینترنت واضطراب اجتماعی در افراد داراي نشانه 

تواند به صورت جدي اعتیاد به اینترنت می ).18،2015چن،چن،شورفن قااو(موثر هستند ADHDهاي 

ر وقت خود را صرف استفاده از اینترنت بگذراند و یر قرار دهد و باعث شود فرد بیشتزندگی فرد را تحت تاث

از زندگی عادي و کارهاي مهم خود غافل شود.به همین دلیل اهمیت پژوهش حاضر در این است که با 

اد به اینترنت را در بزرگساالن داراي نشانه استفاده از اطالعات به دست آمده ازاین تحقیق میتوان اعتی

پیش بینی کرد و اقدامات الزم براي پیشگیري از آن را به عمل آورد.همچنین اضطراب ADHD هاي 

است میتواند به صورت عمده زندگی فرد را تحت  ADHDاجتماعی که یکی از مولفه هاي قابل تامل در 

ثر و یا کار کردن به صورت موفقیت آمیز و یا حتی زندگی در تاثیر قرار داده و توان برقراري رابطه ي مو

جامعه را براي فرد دشوار کند و فرد را به منزوي شدن سوق دهد و از اجتماع جدا کند و یا کارکرد 

اجتماعی فرد را مختل کند.در رابطه با اضطراب اجتماعی تحقیقات اندکی صورت گرفته و ضرورت دارد 

توان با بررسی توان سیستم بازداري می باره به دست آید.که در این تحقیقاطالعات بیشتري در این 

به این مهم دست ADHD بینی اضطراب اجتماعی در افراد داراي نشانه هاي رفتاري و نوجویی درپیش

به دست آورد.در کل  ADHDیافت و اطالعاتی در زمینه اضطراب اجتماعی افراد داراي نشانه هاي 

بینی اضطراب  در این است که میتوان با استفاده از اطالعات به دست آمده توان پیشضرورت این تحقیق 

تقویت کرد و با پیش بینی و پیشگیري  ADHDي نشانه هاي یاد به اینترنت را در افراد دارااجتماعی و اعت

  برداشت. ADHDاز این مشکالت گام مهمی در سالمت بیشتر افراد داراي نشانه هاي 

  

  

  

  

  

                                                             
18. Yi-Lung Chen, Sue-HueiChen , SusanShur-FenGau 
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  پژوهشاهداف  -1-4

  کلی اهداف .4-1- 1

تعیین رابطه ي سیستم بازداري رفتاري و نوجویی با اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی در  -

 .ADHDبزرگساالن داراي نشانه هاي 

بینی اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی تعیین نقش سیستم بازداري رفتاري و نوجویی در پیش -

 .ADHDدر بزرگساالن داراري نشانه هاي 

  اهداف جزئی .4-2- 1

 .ADHDتعیین رابطه ي سیستم بازداري رفتاري با اعتیاد به اینترنت در بزرگساالن داراي نشانه هاي  -

 .ADHD هاينشانه داراي تعیین رابطه ي نوجویی با اعتیاد به اینترنت دربزرگساالن -

  .ADHD هاينشانهتعیین رابطه ي سیستم بازداري رفتاري با اضطراب اجتماعی در بزرگساالن داراي  -

 .ADHDهاي جتماعی در بزرگساالن داراي نشانهتعیین رابطه ي نوجویی با اضطراب ا -

بینی اعتیاد به اینترنت در بزرگساالن داراي تعیین نقش سیستم بازداري رفتاري و نوجویی در پیش -

  .ADHD هاينشانه

در پیش بینی اضطراب اجتماعی در بزرگساالن داراي  و نوجویی تعیین نقش سیستم بازداري رفتاري -

 .ADHDهاي نشانه

 

  :فرضیه هاي پژوهش - 1-5

رابطه معنی دار  ADHDهاي سیستم بازداري رفتاري با اعتیاد به اینترنت دربزرگساالن داراي نشانه .1

 دارد.

 دارد.رابطه  ADHDهاينوجویی با اعتیاد به اینترنت دربزرگساالن داراي نشانه .2
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 رابطه دارد . ADHDهايبازداري رفتاري با اضطراب اجتماعی دربزرگساالن داراي نشانهسیستم  .3

 رابطه دارد. ADHDهاينوجویی با اضطراب اجتماعی دربزرگساالن داراي نشانه .4

  سواالت پژوهش: - 1-6

کدامیک از متغیرهاي سیستم بازداري رفتاري و نوجویی میتوانند اعتیاد به اینترنت در  .1

 را پیش بینی کنند و سهم هر کدام چقدر است؟ ADHDنشانه هاي بزرگساالن داراي 

توانند اضطراب اجتماعی در کدامیک ازمتغیرهاي سیستم بازداري رفتاري ونوجویی می .2

 بینی کنند و سهم هر کدام چقدراست؟را پیش ADHDهاي بزرگساالن داراي نشانه

 

  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي پژوهش -1-7

  بزرگساالن ADHDتعریف مفهومی  .7-1- 1

اي از عالیم است که با محدودیت میزان توجه،ضعف فعالی مجموعهاختالل کاستی توجه/ بیش

هاي کم شود.براي مطرح کردن این تشخیص باید نشانهتمرکز، تکانشگري و بیش فعالی مشخص می

اي نوجوانان و سالگی بر 17ماه در کودکان و پیش از  6سالگی به مدت  12فعالی پیش از توجهی و بیش

سال حضور داشته باشند.هر یک از دو عنصر این اختالل بر حسب چند مالك  5بزرگساالن به مدت 

هاي روزمره و شود.بی توجهی با رفتارهایی همچون بی دقتی، فراموش کاري در فعالیترفتاري تعریف می

ی کودك است، و معموال شود.این عالئم نامتناسب با سن عقلسایر مشکالت مربوط به توجه مشخص می

 ).1393؛ سید محمدي،2013(انجمن روان پزشکی آمریکا،در طول زمان پایدار است
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  بزرگساالن ADHDتعریف عملیاتی  .7-2- 1

به دست  19بزرگساالن بارکلی ADHDاي است که آزمودنی در مقیاس درجه بندي منظور نمره

  اي است.آورد که مقیاس آن فاصلهمی

  اجتماعیتعریف مفهومی اضطراب  .3- 1-7

دهد و با هایی که فرد در حضور دیگران انجام میاضطراب و نگرانی شدید در مورد فعالیت 

  )20،1320هایی چون تنش عضالنی،سرخی چهره، لرزش و غیره همراه است(سادوك و سادوكنشانه

  تعریف عملیاتی اضطراب اجتماعی .7-4- 1

آورد که ) به دست می2004(21کانوراي است که آزمودنی در مقیاس اضطراب اجتماعی منظور نمره

  اي است.مقیاس آن فاصله

  تعریف مفهومی اعتیاد به اینترنت .7-5- 1

شود و اختالالت اش میاستفاده بیش از حد از اینترنت که با عث دور شدن فرد از دوستان و خانواده

  ).1385،(داوودآبادي  شودکند اعتیاد به اینترنت نامیده میرفتاري یا شخصیتی در وي ایجاد می

  تعریف عملیاتی اعتیاد به اینترنت  .7-6- 1

آورد که ) به دست می1998( 22اي است که آزمودنی در مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگمنظور نمره 

 اي است.مقیاس آن فاصله

 

 

 

  

                                                             
19.  barcely 
20.  sadok 
21. canver 
22.  young 



  ١٠   

  تعریف مفهومی نوجویی .7-7- 1

فردي  هايشود باگو کننده تفاوتهاي اکتشاف ،افراط و تکانشوري مشخص مینوجویی که با ویژگی

هاي اکتشافی است، تحریک شدن را است. فرد نوجو راغب به فعالیت 23در سیتسم فعال ساز رفتاري

  ).1394شود(بشرپور،دوست دارد و با تحریک هیجان زده می

  تعریف عملیاتی نوجویی .7-8- 1

) به دست 1994(24اي است که آزمودنی در مقیاس نوجویی کلونینجر و شوآر کیکمنظور نمره 

  اي است.قیاس آن فاصلهآورد که ممی

  25تعریف مفهومی سیستم بازداري رفتاري .7-9- 1

هایی از دستگاه سیستم بازداري رفتاري دربرگینرده مناطقی از مغز است که مسئول دریافت عالمت

کنند که این باعث بازداري رفتار هاي در حال تجربه را منعکس میعصبی هستند که تنبیه

  ).1394،؛به نقل از بشرپور1981شود(گري،می

  تعریف عملیاتی سیستم بازداري رفتاري .7-10- 1

)به 1994(26اي است که آزمودنی در مقیاس سیستم بازداري رفتاري کارور و وایتمنظور نمره 

  اي است.آورد که مقیاس آن فاصلهمی

  

  

  

  

  

                                                             
23.  Behavioral activation system 
24. Cloninger & showar kick 
25.  Behavioral inhibition system 
26. Carver & white 
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  :فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه -2-1

اختالل عصبی و ارثی شایع است و کاهش عملکرد فعالی، یک تی توجه/ بیشساختالل کا

، 27آید (وندر و ولفهاي تولید کننده دوپامین در مغز یکی از علل احتمالی این اختالل به شمار میسیستم

ها توسط قشر مغز به سختی ها و تکانهاز سویی دیگر در مبتالیان به این اختالل، کنترل فعالیت ).2001

شد این اختالل تنها در دوران کودکی و )برخالف گذشته که تصور می28،1995لگگیرد(فیصورت می

ل، گ؛فی2001کنند(وندر، هاي این اختالل بعد از بلوغ هم ادامه پیدا مینوجوانی وجود دارد نشانه

).نظر به شایع بودن نقص توجه و بیش فعالی در کودکان، مطالعات دامنه دار و متنوعی در این 1995

) و در حال حاضر به عنوان یک تشخیص معتبر در بزرگساالن 1994، 29است(لیساکازمینه انجام شده 

پذیرفته شده است.با این حال درك نادرستی از این اختالل در بزرگساالن وجود دارد و لذا تشخیص آن به 

شوند(هلی پذیرد و اختالالت مرتبط با آن در بزرگساالن به اندازه کافی بررسی نمیندرت انجام می

کند و ).این اختالل مشکالت بسیاري را براي افراد مبتال ایجاد می30،1999ستین، گوانتر و لويجن

). بنابراین 31،2000دهد(سیلورموفقیت اجتماعی، تحصیلی و رشد عاطفی افراد مبتال را تحت تاثیر قرار می

رنت و اضطراب در این پژهش سعی شده ارتباط سیستم بازداري رفتاري و نوجویی  با اعتیاد به اینت

را مورد بررسی قرار داد و بدین منظور در این فصل  ADHDاجتماعی در بزرگساالن داراي نشانه هاي 

ابتدا به تعریف هر یک از متغیرها به صورت جداگانه پرداخته شده و سپس پیشینه اي در ارتباط با ارتباط 

  ها ارائه گردیده است.متغییر

                                                             
27. Wender & wolf 
28. Faigel  
29. Lesaca  
30. Heiligenstein, Guenther & Levy 
31. Silver  
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  فعالیاختالل کاستی توجه / بیش - 2-2

طی سال ها، محققان و صاحب نظران به بررسی این موضوع پرداخته اند که آیا اختالل کاستی توجه 

و بیش فعالی،اختالل واحدي است یا انواعی دارد. به این دلیل نام و تعریف این اختالل در طی زمان، 

عمومی خوش تغییر و تحول بسیاري شده است. براي مثال انجمن روانپزشکی آمریکا اصطالح دست

فعالی به کار برده فعالی را براي مبتالیان به اختالل نارسایی توجه/ بیشاختالل کاستی توجه / بیش

) براي DSMاست؛امروزه بسیاري از متخصصان از تعریف راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی(

ین راهنما،ویژگی اساسی کنند.بر اساس افعالی استفاده میشناسایی و تعریف اختالل کاستی توجه / بیش

تکانشگري است که نسبت به افرادي عادي که -و مهم این اختالل،الگوي مداوم بی توجهی یا بیش فعالی

(انجمن روانپزشکی دهددر همان سطح از رشد قرار دارند، با فراوانی و شدت بیشتري رخ می

  ).1393سید محمديترجمه  ،2013آمریکا،

هاي رفتاري به دو گروه عمده تقسیم الالت روانی را بر اساس ویژگیروانشناسان بالینی معموال اخت

هاي بیش از کنند.که شامل اختالالت درونی سازي: که از مشکالتی تشیکل شده اند که بر اساس نشانهمی

حد کنترل شده قرار دارند. همچنین اصطالح درونی سازي نشان می دهد که مشکالت تا اندازه زیادي در 

مانند، مثل افسردگی، اضطراب و تالش براي گوشه گیري و آیند و در آنجا میه وجود میدرون فرد ب

اجتناب از فعالیت هاي اجتماعی. و اختالالت برونی سازي :رفتارهایی هستند که در جهت بیرون از فرد 

  ).1392فعالی، نافرمانی و تکانشگري(کریمی و زارع،شوند. مثل پرخاشگري، بیشهدایت می

باشند. توجه قدم آغازین در شناختی مختلف مانند توجه و حافظه می هايها داراي عملکرد انسان

پردازش است و عبارت است از توانایی انتخاب بخشی از اطالعات محیطی براي پردازش بعدي و بر اساس 

یا  ي ذهنی اطالق می شود که شامل تمرکز کردن بر هدفآن،تمرکز و آگاهی توجه،به مجموعه پیچیده

هاي محرك و درگیر شدن با آن،نگه داشتن یا گوش به زنگ بودن در یک زمان طوالنی،رمزگردانی ویژگی

تغییر تمرکز از یک هدف به هدف دیگر است. مبانی نظري اجزاي تمرکز را شامل تنظیم برانگیختگی و 
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ی و کنترل رفتار می مراقبت، توجه انتخابی، توجه پایدار، فرخناي توجه یا توجه تقسیم شده،بازدارنگ

فعالی و مشکالت شناتی وابسته به آن، گسیختگی هاي روانی را در دانند. اختالل کاستی توجه/بیش

کند که نه تنها فرد را در خانه بلکه در مدرسه و جامعه ي کودکان و بزرگساالن ایجاد میزندگی روزمره

  ).1392کشاند (کریمی و زارع،نیز به تاثیر و تاثر می

 9نشانه رفتاري است که به دو مجموعه  18فعالی شامل ف رایج اختالل کاستی توجه/بیشتعری

شود و داراي سه زیر مجموعه براي احتالل کم تکانشگري تقسیم می -یفعالتوجهی و بیشاي،بینشانه

 ).  1393سید محمدي،ترجمه ، 2013باشد(انجمن روانپزشکی آمریکا،فعالی میتجهی/بیش

  

  فعالیتالل کاستی توجه/بیشتاریخچه اخ .2-2-1

فعالی در یونان باستان توصیف شده است و به وسیله چیزي شبیه اختالل کاستی توجه/ بیش

متخصص 1هاي گذشته مشاهده شده است،در واقع صد سال پیش جورج استیل پزشکان بسیاري در دهه

طب اطفال اهل انگلیس،یک گروه بیست نفري کودکان با مشکالتی بسیار مشابه با آنچه اکنون اکنون از 

شناسیم،توصیف نمود. وي نوشت که این کودکان همراه با اختالل سلوك می2افراد بیش فعال نوع مرکب 

جدان اخالقی تعریف نقصی در کنترل اخالقی دارند که وي به عنوان کنترل فعالیت در انطباق با و

باشند. آنان نمود.این کودکان فاقد بازداري هستند و خواهان لذت فوري بدون توجه به دیگران می

گو،بی رحم و مخرب شکستند،دروغتوصیف شده و داراي مشکالت توجه بودند،آنان قوانین را می 3تکانشگر

اشتند. استیل معتقد ود که مخرب بودند. بسیاري از آنها اختالل یادگیري خاص و مشکالت جسمانی د

شد که محیط و عوامل ارگانیک علل این مشکالت هستند. این نخستین بار بود که مقاله اي منتشر می

                                                             
1. Estill 
2. ADHD combined type 
3. Impulsive 
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یا  1توجهی را به عنوان یک اختالل مجزا و نه نتیجه صدمه مغزياختالل در کنترل تکانه و بی

  ).3،2002شناخت(ویس و ویس،می2ماندگیعقب

در » هایرنیش هافمن«فعالی وجود دارد از یک پزشک آلمانی به نام که از بیشترین توصیفی قدیمی

شاه هنري «نامهاست.شکسپیر در یکی از شخصیت هاي داستانی خود در نمایش 1800هاي میان سال

  ).4،1997به نوعی بیماري در توجه اشاره کرده است(بارکلی» هشتم

اراده ي «هایی اشاره کرده است که خود آن را گیشناسی به ویژدر کتاب اصول روان 5ویلیام جیمز

).عالقه این 1386هستند(به نقل از علی زاده،فعالی ها بسیار شبیه به بیش،که این ویژگینامدمی» انفجاري

پدیدار شد. کودکانی که از  1918-61917گونه کودکان در آمریکاي شمالی بعد از اپیدمی بزرگ آنسفالیت

ان سالم به در بردند برخی از مشالت رفتاري مشابه آنچه در مبتالیان به اختالل این گونه عفونت مغزي ج

  ).1391فعالی و جود دارد را نشان دادند(بارکلی،بیش

فعالی و مسائل همراه با آن توجهی، برانگیختگی، بیشهاي اختالل یعنی بینشانه 1960قبل از دهه 

هاي هاي پیش از تولد یا مسمومیتهاي تولد، عفونتدانستند که از ضربهرا به دلیل ضایعه مغزي می

جامعه علمی آمریکا در دهه اول به مسئله  1930توان گفت که از دهه محیطی ایجاد شده است. می

داد.در درمانی را مورد آزمایش قرار می آیی گروهکرد و کارآموزش، رشد و خانواده این کودکان توجه می

دیدگی ارگانیک فاصله گرفتند، ها متوجه نظرات رفتاري شدند و از آسیبیهپژوهش و نظر 1960آغاز دهه 

 1970ها قرار گرفت. سپس در خالل دهه فعالی بود که در مرکز نقل نظریهآشکارترین تظاهر رفتاري بیش

فعالی بیش از آنکه به منزله علت در مولفه توجه متمرکز شدند و بر اساس مطالعاتی که انجام شد بیش

-DSMتوان بازتاب آن را در توجهی در نظر گرفته شود به عنوان پیامد آن تلقی شد. به طوري که میبی

III)1980 1980)مشاهده کرد که عنوان اختالل کمبود توجه رو براي این اختالل انتخاب کرد. در دهه 

                                                             
1. Brain injury 
2. Retardation 
3. Vais & vais 
4. Barkely  
5. William james 
6. Ansefalit  
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به عنوان اختالل پژوهشکان به برانگیختگی به عنوان عامل اصلی اختالل توجه کردند و این اختالل را 

مهار ارادي در نظر گرفتند. این فرضیه با مشاهداتی که بر اساس آن کودکان مبتال به اختالل کاستی 

فعالی می توانست نظر خود را به مدت طوالنی براي کاري که مورد رغبت آنهاست متمرکز توجه/بیش

ی و برانگیختگی در افراد مبتال، به فعالکنند، کامال منطبق بود. بر مبناي این نظریه کاستی توجه، بیش

،به نقل از 1993هاي خویشتن است(بارکلی،دلیل ناتوانی در بازداري و به تعویق انداختن پاسخ

  ).1382دادستان،

 اختالل کاستی توجه/ )DASM-IVدر چهارمین نسخه راهنماي تشخیص بیماري هاي روانی (

رشدي بر اساس وجود الگوي پایدار  - ي عصبی یک وضعیت پیچیده فعالی بدین صورت توصیف شده:بیش

هاي بسیار تکرارپذیر و شدیدتر از میان نقص توجهی و یا تکانشگري و بیش فعالی که به عنوان ویژگی

قابل مشاهده در همتاهاي رشدي فرد مشخص گردیده و عالئم آن با سطح رشدي و تکاملی فرد تناسب و 

این اختالل جز اختالل هاي عصبی رشدي و اخاللگرانه  DSM5).در 2006همخوانی ندارد.(نیگ و هیشاو،

ناتوانی در به تعویق  پروایی،بی فکري (تکانشگري)،هاي اصلی اختالالت اخاللگرانه بیشناخته شد. ویژگی

معیار  DSM-IV-TRو  DSM-IVانداختن ارضاي امیال و عدم کنترل رفتار است. همچنین بر خالف 

الگی تغییر  12سالگی به  7فعالی از سن رتبط با ختالل کاستی توجه/بیشسنی براي حضور نقص هاي م

).اختالل کاستی 1392یافت و وجود اختالل در بزرگساالن نیز م.رد توجه قرار گرفت(گنجی ،

یک اختالل عصبی رشدي و از شایعترین اختالالت دوران کودکی است که  (ADHD)فعالی شتوجه/بی

کان و متخصصان بالینی را به خود جلب کرده است(بوسینگ و پزشتوجه روانشناسان، روان

هاي اصلی سال گذشته هر یک از مولفه 40تر می توان گفت در خالل   ).به طور خالصه2010همکاران،

فعالی جاي خودر را بر فعالی به ترتیب بر مفهم سازي علمی آن غلبه داشته اند.تاکید بر بیشاختاللل بیش

ه داده سات و تاکید بر مهار رفتار یا برانگیختگی جانشنی نقص توجه شده تاکید به کاستی توج
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مرور  1- 2در جدول شماره  1994تا1940فعالی را از تاریخچه بیش )1995(1لوین ).1382است(دادستان،

  کرده است.

  فعالیتاریخچه تحول اصطالح شناسی اختالل کاستی توجه/بیش :1- 2جدول

  کودکان ابتدا به شکل نشانگان آسیب مغزي مورد توجه قرار گرفت.فعالی در بیش  1940سال 

  فعالی به شکل بدکارکردي خفیف مغزي توصیف شدند.برخی رفتارهاي بیش  1960سال

فعالی را نوعی واکنش زیاده تحرکی در دوران بیش DSM-IIانجمن روانپزشکی آمریکا در   1968سال 

  کودکی توصیف کرد.

)پیشرفت 1980(هاي روانی ویرایش سوم راهنماي تشخیصی و آماري اختاللانتشار   1980سال 

چشمگیري در تشخیص اختالل کاستی توجه بود .در این ویرایش،توجه دانشمندان از 

اي توجه معطوف شد و آنها دو نوع کمبود را توصیف کردند :اختالل هفعالی به کشگابیش

  توجه بدون بیش فعالی.کمبود توجه با بیش فعالی و اختالل کمبود 

تغییراتی رخ داد. در عین حال اصطالح کمبود توجه بیشفعالی همچنان  DSM-III-Rدر   1987سال 

شد،ولی بیفعالی هنوز هم از عوامل گرفت و بر حواس پرتی تاکید میمورد استفاده قرار می

ل را ي مشکاین ویرایش،سن شروع را هفت سالگی و طول دورهشد. در اصلی تلقی می

  حداقل شش ماه تعیین کردند و کمبود که در جاي دیگر تصریح نشده را نیز اضافه کردند.

فعالی را زیر پوشش قوانین آموزش و پرورش ویژه قرار وزارت آموزش و پرورش آمریکا، بیش  1991سال 

  داد.

  استفاده شد. ADHDیا همان »اختالل کمبود توجه/بیش فعالی«از اصطالح DSM.IVدر   1994سال 

  

اختالل عملکرد خفیف «،»2آسیب مغزي خفیف:«اسامی که این اختالل تا کنون داشته عبارتند از 

بود که مفهمو  1970مهمترین تغییر که رخ داد در دهه ».فعالی دوران کودکیکنش بیش«و »3مغزي

                                                             
1. Levine 
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نقص توجه/  کژکاري توجه به عنوان خصیصه مرکزي تعریف به کار بده شد. به کار گیري اصطالح

هاي جدید، مطرح شده است. سرانجام آنکه امروز براساس یافته DSM-III-Rفعالی اولین بار در بیش

فعالی را نیز اصطالح مناسبی دیدگاه جدیدي در حال شکل گیري است که اصطالح نقص توجه/ بیش

ولی در حال حاضر  ) معتقد است که نظرگاه علمی،تغییر این اصطالح ضروري است2000نمیداند.بارکلی(

  ).1386شوند(علی زاده و قانونی مانع این تغییر می هاي اقتصادي، سیاسیمالحظه

  4گیر شناسیهمه  .2-2- 2

از آنجایی که این اختالل به درستی تشخیص داده نمی شود بین دانشمندان در مورد میزان شیوع 

با شیوع بسیار باال می باشدکه آن اختالف نظر وجود دارد.اختالل بیش فعالی یک اختالل جهانی و 

درصد  5/2درصد است و در بزرگساالن  5تخمین زده می شود شیوع انواع آن در سنین مدرسه 

). به طور کلی احتماال در هر کالس عادي 1393، سید محمدي،2013است(انجمن روانپزشکی آمریکا،

).در ارتباط با شیوع 2000(بارکلی،فعالی وجود دارداحتماال یک یا دو کودك با اختالل کاستی توجه/بیش

درصد از  70تا  30این اختالل در بزرگساالن و نوجوانان اطالعات اندکی در دست است،اما به طور کلی 

ی،عالئم این اختالل را در بزرگسالی نیز از خود نشان می فعالکودکان مبتال به اختالل کاستی توجه/بیش

).در خصوص موقعیت جغرافیایی و محلی نیز به نظر 2005،کسلر،آدلر،و بارکلی،2006دهند(فاروان،

هاي تشخیصی و هاي موجود در میزان شیوع در مناطق مختلف، عمدتا ناشی از روشرسد که تفاوتمی

هاي آن، ها نسبت به رفتارهاي کودکان یا تعبیراین حال، شاید در نگرششناختی باشند. با روش

هاي شد. میزان شناسایی بالینی در ایاالت متحده براي جمعیتهاي فرهنگی نیز وجود داشته باتفاوت

ها هاي سفید پوست است. ارزیابی نشانهتر از جمعیتآمریکاري آفریقایی تبار و آمریکاي التینی، پایین

تواند تحت تاثیر گروه فرهنگی کودك و منبع خبر قرار داشته باشند، بدین معنی که توسط منبع خبر می

سید ترجمه ، 2013مربوط هستند(انجمن روانپزشکی آمریکا، ADHDناسب در ارزیابی رسوم فرهنگی م

                                                                                                                                                                                         
2. Minimal brain damage 
3. Minimal brain dyfunction 
4. Epidemiology 
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).این اختالل در کل جمعیت، در پسرها شایعتر از دخترهاست، به طوري که میزان آن در 1393محمدي،

است.دختران بیشتر از پسران احتمال دارد که عمدتا  6/1: 1و در بزگساالن  2:1کودکان تقریبا 

).  این 1393سید محمدي،ترجمه ، 2013هاي بی توجهی را نشان دهند(انجمن روانپزشکی آمریکا،ویژگی

  ).2013شود(کاپالن و سادوك،اختالل در پسرهاي اول خانواده بیشتر دیده می

افزایش  1970میزان تشخیص و درمان اختالل بیش فعالی در ایاالت متحده و انگلستان از دهه 

اختالل  5/0نفر از کودکان  1000برآورد شده است که از هر  1970یافته است.در انگلستان در دهه 

افزایش یافته است. در  1000در  3این میزان به  1990اند،در حالی که در اواخر دهه عالی داشتهفبیش

نفر از کودکان تشخیص داده شده است در حالی  1000در  12،این میزان 1970ایاالت متحده در دهه 

ی تشخص داده شده است که نشانگر میزان رو به رشد آن م 1000در  34، 1990که در اواخر دهه 

درصد و در دختران  6/3میزان شیوع اختالل بیش فعالی در پسران  2003باشد.در انگلستان در سال 

ها در یک همه گیر شناسی از بیماري 2009). در اوایل 2006درصد گزارش شده است(الهی، 1کمتر از 

ص داده درصد از همه  بازیکنان بیس بال مبتال به اختالل بیشفعالی تشخی 8، هاي خاصدر جمعیت

،به نقل از 1994درصد گزارش شده است(رید، 8/5شدند.میزان شیوع این اختالل در نوجوانان برزیل 

 77/3).میزان شیوع این اختال در کودکان اول و دوم دبستان شهر اصفهان 1381خوشابی و پورعماد،

ی شیوع اختالل ). بر اساس مطالعه ي همه گیر شناس1385بین،درصد برآورد شده است(به نقل از روشن

ADHD درصد بود. اگر چه شیوع  14/2، )در شهر ساري میزان شیوع1393تیرگري و دانشپور( در مطالعه

ADHD دار نبود.در پسران بیشتر از دختران بود، اما این تفاوت از نظر آماري معنی  

تالل ) میزان شیوع اخDSM5بر اساس پنجمین دفتر راهنماي تشخیص و آماري اختالالت روانی (

هاي وجود نشانه DSM-IV-TRاست.تا پیش از این در  %2,5فعالی در بزرگساالن حدود توجهی بیشکم

اي جهت تشخیص فعالی در بزرگساالن در طبقه نوع باقی مانده قرار داشت،و مطالعهکاستی توجه/بیش

یقات بالینی بود که میزان شیوع آن صورت نگرفته بود.پرفسور پل اچ وندر یکی از اولین دانشمندان تحق

تشخیص دادند، این عقیده که اختالل با رسیدن به سن بلوغ به آسانی از بین میرود، اشتباه است .وندر 
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کند.عالوه بر آن،تداوم این حالت از نشان داد که در تعداد قابل توجهی،اختالل تا بزرگسالی ادامه پیدا می

دي با برخی مشکالت روانی،اجتماعی و اختالالت افراد مبتال،در بزرگسالی ممکن است به میزان زیا

 60هد که حدود روانپزشکی همراه شود.امروزه هم مطالعات گذشته نگر هم پیگیرهاي آینده نگر نشان می

درصد  30هاي بیماري را دارا هستند.در فعالی در بزرگسالی نیز نشانهدرصد کودکان مبتال به بیش 70تا 

درصد از کودکان  30تا  20شود.احتماال در متی از این اختالل دیده نمیکودکان در بزرگسالی هیچ عال

و پیامدهاي ناشی از بیماري به صورت مشکالتی از  مبتال به این نشانگان،پیش آگهی نامناسب خواهد بود

هاي بیماري خواهد بود.بررسی افرادي که در : رفتارهاي ضد احتماعی،سوء مصرف مواد و نشانهقبیل

ها تشخیص داده شده جهت ارزیابی روانی مراجعه کرده بودندو براي اولین بار این اختالل در آنبزرگسالی 

تواند کامال وسیع دهد دامنه اختالالت دیگري که این افراد همزمان به آنها مبتال هستند میبود، نشان می

فعالی ه/بیشهایی که شبیه اختالل کاستی توجباشد.تشخیص افتراقی بین همبود و سایر وضعیت

شناسی است. چنانچه گفته شده اختالل کاستی گیر هستند،از جمله مشکالت پیش روي مطالعات همه

شود،بلکه با بسیاري از اختالالت دیگر همبودي فعالی به اغلب به تنهایی آشکار نمیتوجه/بیش

  ).  1393سید محمدي، ترجمه ،2013دارد(انجمن روانپزشکی آمریکا،

  

  DSM5فعالی در توصیف اختالل کاستی توجه/ بیش .2-3- 2

ي میزان شیوع این اختالل با توجه به تنوع نژاد،قومیت،جنسیت،سن و پایگاه اي دربارهاطالعات پایه

در جمعیت عمومی با  DSM5اقتصادي هچنان نیازمند بررسی هاي بیشتر است.بنا به گزارش _اجتماعی

فعالی در مردان بیشتر از زنان ساالن اختالل کاستی توجه/بیشدر بزرگ 6/1در کودکان و  1به  2نسبت 

است.و زنان بیشتر از مردان عمدتا ویژگی هاي کم توجهی را نشان می دهند.پسران مبتال به اختالل 

هاي آشکار و پرخاشگري،در مقایسه با دختران بیشتر ارجاع داده فعالی به علت کاستیکاستی توجه/بیش

 18تا  2فعالی را در دامنه اي از نظام دار میزان شیوع اختالل کاستی توجه/ بیشهاي شوند،بررسیمی

  ).  1393سید محمدي،ترجمه ، 2013اند(انجمن روانپزشکی آمریکا،درصد گزارش کرده
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