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 یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده توانبخش یعلم تأیعضو ه. 1

 ییدانشگاه عالمه طباطبا ،يریگسنجش و اندازه ،يدکتر يدانشجوي دوره. 2

 چکيده
و گزارشات  ياتفاق نظر وجود ندارد. بر اساس مطالعات مورد ،باال یهوش يدر افراد با بهره ADHD صیدر مورد تشخسابقه و هدف: 

 ياز بهره یعلم يادهایآوران المپمدال از آنجا کهشده است.  دهیباال د یهوش يدر افراد با بهره اغلب ADHDنشانگان اختالل  ،موجود

 جادیا زهوشیافراد ت نیا يرا برا ياریبسعوارض و مشکالت  تواندیم ADHDنشانگان اختالل  وجود ،باشندیبرخوردار م ییباال یهوش

 ،شتریباشد تا با شناخت بمی يکشور یعلم يهاادیآوران المپدر مدال وجهفعالی و نارسایی تم بیشیاین مطالعه، بررسی عالاز کند. هدف 

در  ADHDنشانگان اختالل  یبه منظور بررسدر پژوهش حاضر،  رو نی. از امیافراد بپرداز نیمورد ا در يبهتر يهايریگمیبه تصم

 .شده استگروه همتا استفاده  کیبا  ياسهیمقا يمطالعه کیاز ي، کشور یعلم يهاادیآوران المپمدال

که با  يادیالمپ ریغ ينفر دانشجو 05و  يکشور یعلم يادهایآور المپمدال انینفر از دانشجو 99 يمطالعه بر رو نیا: هامواد و روش

. دیانتخاب شدند، انجام گرد یتصادف يریگبه روش نمونهه و معادل بود یشناخت تیجمع يهایژگیآور از نظر ومدال يادیالمپ انیدانشجو

 ي. برادیاستفاده گرد (CAARS-S: SV) کانرز بزرگساالن ياز پرسشنامه ،یفعال شیو ب یتوجهیب اللم اختیعال یبه منظور بررس

 دویاز آزمون خ، میعال نیامبتال به  افراد یفراوان يسهیمستقل و به منظور مقا tاز آزمون ، ADHDم ینمرات دو گروه در عال يسهیمقا

 استفاده شد.

از  شتریب یو نمرات هبود ADHDشاخص  يدارا ٪27و  یپرتحرک يدارا ٪27 ،یتوجهیب يدارا ٪21 ،يادیالمپ يدانشجو 99از ها: یافته

 يتفاوت معنادار ،يادیالمپ ریغ انیم بودند با دانشجویعال نیا يکه دارا يادیالمپ انیدانشجو یفراوان يسهیکردند. مقا افتینقطه برش در

در خرده  يادیالمپ ریو غ يادیالمپ انیدانشجو نیب يسهیمقا يمستقل برا tآزمون  جینتا ،نی. همچن(>50/5pنشان داد )از نظر آماري را 

  .(>50/5p)دو گروه نشان داد  نیب يتفاوت معنادار، ADHD يهااسیمق

است.  يادیالمپریغ انیاز دانشجو شتریب يادیالمپ انیدانشجو انیو نقص توجه در م یفعالشیکه نشانگان ب رسدیم نظره ب گيری:نتيجه

 يریشگیپ يهاتر و برنامهسوء مصرف مواد، انجام مطالعات جامع نیخطر و همچنپر يرفتارها ،یلیاز مشکالت تحص يریشگیبه منظور پ

  شود.یم هیو درمان مناسب توص
 

 انیدانشجو ،يادی، المپADHDشاخص  ،یتوجهیب ،یپرتحرک واژگان کليدی:

 لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Dibajnia P, Moghadasin M. Survey adulthood attention deficit hyperactivity symptoms in Olympiad students. 

Pejouhandeh 2013;18(3):133-138. 
 

 3مقدمه
 DSMشده در  ستت یاز جمله اختالالت ل ADHDاختالل 

IV-ICD-10 یو نوجوان یاستتتت کتته ابتتتدا در دوران کودک 

اختالل اغلب در  نیوجود، ا نیشتتتود. بتا ا یداده م صیتشتتتخ

(. مطالعات نشتتان 9و  2، 1) ابدییهم ادامه م یدوران بزرگستتال

                                                 
، میدان دهکده المپیک، تهران مریم مقدسين؛ ل مکاتبات:وؤمسن  نویسننده *

ي روانشتتتناستتتی و علوم تربیتی، تلفن: عالمته طبتاطبایی، دانشتتتکده  دانشتتتگتاه  

 mmoghadasin@yahoo.com :پست الکترونيك؛ 59191992299

 صیختش يها و تعداد نشتانگان به آستانه که اگر مالک دهدیم

مشخص شده در مالک  قبل از سن شروعِ میشروع عال اینرسد 

با مشتتکل  یدر بزرگستتال ADHD صیباشتتد، تشتتخ صیشتتخت

در افراد با  ADHD صی(. در مورد تشتخ 9) شتد خواهد  مواجه

باال اتفاق نظر وجود ندارد. بر استتاس مطالعات  یهوشتت يبهره

در  اغلب ADHDنشانگان اختالل  ،و گزارشتات موجود  يمورد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

aj
oo

ha
nd

e.
sb

m
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 6

https://pajoohande.sbmu.ac.ir/article-1-1546-en.html


 یعلم يادهایآور المپمدال انیدر دانشجو ADHDم یعال یبررس        / دوماهنامه پژوهنده                                                            199

 یتعجب يجا (.9 و 0شده است ) دهیباال د یهوش يافراد با بهره

و  ADHD نیافتراق ب يرو ینیوجود نتتدارد کتته توجتته بتتال

محرک در افراد با  ریغ يهاطیاز مح یو ماللت ناشتت یخستتتگ

از سوء  يریجلوگ در جهت یعنوان تالش به ،باال یهوش يبهره

 توجه نیرغم وجود ای. علباشدیاختالل متمرکز م نیا صیتشخ

 يبا بهره ییهاتیاکثر مطالعات منتشتتر شتتده در جمع  ،ینیبال

ر بوده و کمت يو نظر يامشاهده ،یفیتوصبه صورت  باال یهوش

 يدر افراد با بهره ADHD صیکه اعتبار تشخ یمطالعات تجرب

 . (8و  7، 0انجام شده است ) ،باال را نشان دهد یهوش

 صیتشتتخ  کی ADHDنشتتان داد که  لیدر برز يامطالعه

(. اکثر 9) باشتتدیباال م یهوشتت ياعتبار در افراد با بهره يدارا

متمرکز بر افراد بتتا  ADHDانجتتام شتتتده در مورد  قتات یتحق

 يدر مورد انتها ايمطالعهو کمتر  بودهمتوسط  یهوشت  يبهره

 نیال مطرح شده اؤانجام شتتده استتت. س یهوشت  يبهره فیط

در  یطرز متفاوت ممکن استتتت به ADHDاستتتت که نگونه 

ي بسیارباال تظاهر داشته باشد؟  یهوشت  يبا بهره ییهاتیجمع

باال و  یشتتتناخت ییتوانا ياختالف نظرهتا مربو  بته رابطته    از

ADHD ه ببه اشتتتتباه  اغلببا استتتتعداد باال، که  یدر کودکان

متمرکز  شتتتوند،یداده م صیتشتتتخ اختالل يعنوان افراد دارا

 .  باشدیم

 یهوشتت يکه از بهره يافراد، Dabrowski يبر استتاس ترور

در پنج ستتط   over-excitabilities يبرخوردارند، دارا ییباال

. باشندیم یجانیو ه يرسازیتصو ،یهوش ،یحست  کوموتور،یستا 

کات حر ع،یباال ممکن استت به صورت تکلم سر  يریپذ کیتحر

 Hartnettاساس  نیباشد. بر ا يااعمال تکانه ای دن،یو لول ادیز

، االب يریپذ کیتحر تیقابل کهکردند  انیب (2559) و همکاران

 ریتعب ستتوء یبه عنوان پر تحرک نیکه توستتط معلمان و مراقب

 ترعیشا ،باال یهوش يبهره دارايممکن است در افراد  ، شودمی

دعا کردند ( ا1999) Latimerو  Webb نی. همچن(7)باشتتد 

 ف،یتکال يو حفظ توجه رو يدر نگهدار یو ناتوان یتوجهیکه ب

اختالل  يممکن استتتت به جا االب یهوشتت  يبا بهره يدر افراد

 .  (0) از خسته شدن آنان باشد یناش يانهیزم

با  تیدر جمع ADHDاعتبار  هیت انتقتادات عل  بستتتیتاري از 

 ،يادیم زیعال یکه همپوشتتان کندیباال بحث م یهوشتت يبهره

 يعلت رفتار توستتتط افراد فعال در حوزه ریمنجر به ستتوء تعب 

و  Baum نی. همچنگرددیم نیمعلمتتان و والتتد -ستتتالمتتت

 ییبه شناسا تریاختصتاصت   یلیبه شتکل خ  ،(1998همکاران )

ADHD باال اشاره نموده و عنوان  یهوشتت يبا بهره يدر افراد

 يریپتتذکیتتتحر ،بتتاال یهوشتتت يبتتا بهره يکردنتتد کتته افراد

ممکن استتت باعث در نتیجه داشتتته که  يباالتر کوموتوریستتا

 يهاتیموقع شدن آنان در کیتحر یراحته ب ایخستته شتدن   

 (.  15) رددگ دیجد

 ،باال یهوشتتت يکه بهره افتندیدر Yaleمحققتان دانشتتتگاه  

 یدر مقتتابتتل ا رات نقص توجتته و اختالل پرتحرک یدفتتاعت 

 ADHD يفرد دارا 9بین از نفر  9 ،آنان یباشتد. در بررس ینم

 يهارا در تستتت ياختالل بارز، 125باالتر از  یهوشتت يبا بهره

 با همان ADHDبدون  با افراد ستتهیو حافظه در مقا یشتتناخت

و  Horrigan يالعهط(. م11نشان دادند )، 125 یشهو يبهره

 هوش نیمعکوس ب يرابطه کی ،اغلبکه  دریافتندهمکارانش 

که هر نه  این ترتیببه  .اختالل وجود دارد صیو ستتن تشتتخ 

؛ شودیم دهید صیدر تشخ بیشتري ریخأت ،تر باشتد فرد باهوش

 عیاش، تا ورود به دانشتگاه  صیتشتخ همچنین به تعویق افتادن 

 (. 12است )

 ییبتتاال یهوشتتت يو بهره ADHDاختالل  يکته دارا  يفرد

وارد دانشتتگاه  یراحته خوب ب یرستتتانیبا نمرات دب باشتتد،یم

کار ستتخت فرد  يجهینت ،نمرات خوب نیا ی. اما گاهشتتودیم

 تواندینمرات باال م ،رستتتتانیدر دب یرقابت ریو در موارد غ بوده

ممکن است آنان را به   نیمختصر باشد و والد تیاز فعال یناشت 

. اما با ورود آنان به نتد ینمتا  بیت ترغ یدرستتت فیتکتال  لیت تکم

روزانه، حواس  یفقدان ستتتاختار در زندگ لیدله دانشتتتگتاه بت  

دوره و  يازهتتایتتن شیافزا ،یاز حتتد اجتمتتاع بیش يهتتایپرت

 نی. اشتتودیداده م صیتشتتخ ADHDبه دوره، ابتال  یدگیچیپ

رار ساالنه تک ،یدر مراکز مشاوره دانشگاه یکینیکل يوهایسنار

از  توانیبتته موقع م یدرمتتان يهتا بتتا متتداخلتته شتتتود ولیمی

نمود  يریاز اختالل، جلوگ یناشتت یلیتحصتت يهایستترخوردگ

(19  .) 

از  ،یالمللنیب یعلم يادهایدر المپآور مدال از آنجتا که افراد 

 یفعالشیمشکالت توجه و ب باشتند، می برخوردار يهوش باالتر

، پژوهش حاضراصتتلی در از اهداف  یکی، به عنوان افراد نیادر 

هدف  تحقیق، نیدر ا نمورد بررستی قرار گرفته است. همچنی 

آور مدال انیدر دانشتتتجو ADHDم یعال يهستتتیما مقا گرید

بوده  يادیالمپ ریغ انیبا دانشتتتجو ،کشتتتور یعلم يادهایالمپ

 است.

 

 و روشها: مواد
 آورمدال انیپژوهش حاضتتتر را دانشتتتجو يآمار يجتامعته  

 لیتشک ،يادیالمپ ریغ انیو دانشجو يکشور یعلم يهاادیالمپ

 انینفر از دانشجو 99شامل  ،نفر 99 يمطالعه رو نی. ادهندیم

 یعلم يادهایکشتتتور که در المپ یعلم يادهایت آور المپمتدال 

و  ،بودند شتترکت کرده  95-91و  89-95 یلیتحصتت يهاستتال
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افراد  يانجام گرفت. همه يادیالمپ ریغ انیت نفر دانشتتتجو 05

ستتال قرار داشتتتند.  29تا  18 یستتن يدر دامنه ،مورد مطالعه

بودند که در  یانیدانشتتتجو ،(يادیالمپ ریافراد گروه شتتتاهد )غ

 لیرا تکم یشتتناخت تیجمع يهاهنگام ورود به دانشتتگاه فرم

 يهمتته یستتتپژوهش، پس از برر نیکرده بودنتتد. محققتتان ا

-91و  89-95 یلیتحص يهاکه در سال يادیالمپ انیدانشتجو 

آور بودنتد، و به منظور انتخاب گروه همتا )شتتتاهد(،  متدال  95

که در  یانیدانشجو يهمه نیاز ب یبه صتورت تصتادف   يانمونه

 يهتتایژگیاز نظر و یآور نبوده ولمتتدال يادیتتالتمتپ   چیت هت 

نفر  05بودند،  عادل)مورد( م يادیبا گروه المپ یشناختتیجمع

ستتط   يهادانشتتگاه نیاز ب ،انیدانشتتجو نیرا انتخاب کردند. ا

 شهر تهران انتخاب شدند.  

را  به منظور  CAARS-S:SV اسیمق ،افراد مورد مطتالعته  

اه کوت یصیتشخ اسینمودند. مق لیتکم ADHDم یعال یابیارز

 بزرگساالن کانرز توجهیکم-یفعال شیاختالل ب یخود گزارشت 

(CAARS-S:SV)، است که  يابزارADHD  را در بزرگساالن

 CAARS-S:SV ،نیکند. همچنیم یابیستتتال ارز 18 يباال

آن  یستتنجروان يهایژگیو یعیاستتت که به طور وستت  يابزار

باال و  یدرون یهمستتان يدارا ،اسیمق نیشتتده استتت. ا یبررستت

(. 10و  19باشتتتد )یخود م اسیدر ستتته خرده مق ياعتبار قو

بودن  ژهی( و و%82باال ) تیاسحس يدارا CAARS يهااسیمق

 فیتعر ي( برا%80)  یصح یصیتشتخ  يبند( و طبقه%87باال )

 ،اسیمق نی(. ا10-18) باشتتندمی ،اختالل يشتتده يبندطبقه

 کیبا استتتتفاده از ) یتوجهیاز نشتتتانگان ب یکمّ یابیارزکتار  

 شیبودن )ب ايتکانه -ی، نشتتانگان پرتحرک(یالؤستت 9 اسیمق

 ADHDو نشانگان ( یالؤس 9 اسیمق کیاز  دهبا استفا)( یفعال

 شودیشناخته م ADHDال که به نام شاخص ؤست  12با  یکل

با  االتؤستتیک از  چیه، اسیستته مق انیدهد. در میانجام مرا 

هاي مقیاسمربو  به االت ؤد. ستتتنت نتدار  یهمپوشتتتیکتدیگر  

ک استتت که در مال یمطابق با نشتتانگان ،یفعالشیو ب یتوجهیب

مطرح شده  DSM-IV-TRبزرگساالن در  ADHD یصیتشخ

نشانگان  صیتشتخ  يبرا يابزار ADHD(. شتاخص  19استت ) 

ADHD بتتا هتتدف بررستتتی وجود اختالف بین و بوده  یکل

 حی شده است.او افراد ستالم طر  ADHDبزرگستاالن مبتال به  

( شتتهیهم اد،یز یلی)خ 9از صتتفر )هرگز، اصتتالً( تا  ،الؤهر ستت

بر همین  اسیمقهر  يمجموع نمرات براگذاري شتتتده و نمره

 اسیکرونباخ هر سه مق يآلفا بی. ضراگرددیمحاسبه ماساس 

 یعامل لیتحل جی(. نتا10و  19گزارش شتتتد ) 9/5تا  8/5 نیب

 19کند )یم دیأیسه عامل را ت اسیمق نیا يدیأیو ت یاکتشتاف 

 نیا نیلفؤتوستتط م ،یرانیا يپرستتشتتنامه در نمونه نی(. ا19و 

 نیا يهااسیو مق متل عوا ه ومقتالته مورد مطتالعته قرار گرفتت     

 بیر. ضبه تأیید رسیده است زین یرانیا يپرستشنامه در جامعه 

برابر با  بیپرستتتشتتتنامه به ترت نیا يهااسیکرونباخ مق يآلفا

 ،ابزار نیدر ا نیهمچن (.19) دست آمده ب 89/5و  82/5، 89/5

 ينمره اسیبر اساس مق ADHDم یعال صیبرش تشخ ينقطه

T از . باشتتتدیم 95، برابر با 15 اریو انحراف مع 05 نیانگیبا م

کرده  افتیدر( <95T) 95باالتر از  يکه نمره يافراد ي،رو نیا

یم عال نیا واجتتد، دارنتتد نیانگیتتبتتاالتر از م ياریتتو انحراف مع

از  ADHDم ینمرات دو گروه در عال يسهیمقا يبرا. باشندیم

که به  يافراد یفراوان يستتهیمقا منظورمستتتقل و به  tآزمون 

 استفاده شد. دویاز آزمون خ زیم مبتال هستند نیعال نیا

 

 هاافتهی
 ریو غ يادیالمپ انی( ستتن دانشتتجو ارمعی انحراف ) نیانگیم

. بود 99/225/19 و 75/990/25برابر با  بیبه ترت يادیالمپ

درصد افراد  95 و يادیالمپ اندانشجوی گروه در افراد درصد 78

درصتتتد  95 ،مرد بودند. در هر دو گروه ،يادیالمپ ریدر گروه غ

 یشناخت تیجمع يهایژگیو يسهیمقا جیافراد مجرد بودند. نتا

همتا  گریکدیدو گروه مورد و شتتاهد نشتتان داد که دو گروه با  

دار نند نتایج این مقایستته از نظر آماري معنی؛ هر دنباشتتیم

 (.1)جدول  (<50/5p) نبود

و  يادیالمپ انینمرات دو گروه دانشتتجو نیانگیم يستتهیمقا

دو گروه در  نینشان داد، که ا ADHDم یدر عال يادیالمپ ریغ

. (>50/5p) دارند يتفاوت معنادار گریکتد یبتا   ADHDم یعال

کنترل تکانه و -یپرتحرک ،یتوجهیب ،يادیت المپ انیت دانشتتتجو

 يادیالمپ ریغ انینستبت به دانشجو  يباالتر ADHDشتاخص  

 يادیالمپ انیکه دانشجو دادمستقل نشان  tآزمون  جیدارند. نتا

 نستتبت( 92/980/9) یتوجهی( بارمعی انحراف ) نیانگیبا م

 يباالتر یتوجهبی ،(99/909/7) يادیالمپ ریغ اندانشجوی به

معنادار استتتت  يتفاوت از لحاظ آمار نیو ا دهنتد ینشتتتان م

(519/5p=). نیانگیبا م يادیالمپ انیودانشتتتج ،نیهمچن (± 

 نستتبت( 17/980/15تکانه )کنترل-ی( پرتحرکارمعی انحراف

-یتحرکپر ،(79/907/7) يادیتتالمپریغ اندانشتتتجویتت بتته

تفاوت از لحاظ  نیدهند و اینشتتتان م يباالتر يتکتانه کنترل

 انیدانشتتتجو ن،یهمچن .(=5551/5pمعنادار استتتت ) يآمتار 

 ADHD ( شتتتاخصارمعی انحراف ) نیانگیبتا م  يادیت المپ

(59/981/10)  يادیتتالمپریغ انیتتنستتتبتتت بتته دانشتتتجو 

(92/071/15)، شتتاخص ADHD دهند و ینشتتان م يباالتر

)جدول  (=5551/5p)معنادار استتت  يتفاوت از لحاظ آمار نیا

م  یعال يافراد دارا یفراوان يستتتتهیمقتتا جینتتتا ،نیهمچن (.2
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ADHD ان کردند نش افتیبرش در ياز نقطه شترینمرات ب که

 یتوجهیب يدارا يادیآور المپمدال انیاز دانشتتتجو ٪21 داد

 يدارا يادیالمپریغ انیاز دانشتتتجو ٪8تنها  یول باشتتتند،یم

 نادارمع يتفاوت از لحاظ آمار نی، که ابتاشتتتند می یتوجهیب

آور مدال انیت از دانشتتتجو ٪27 ،نی(. همچن=99/5pاستتتت )

  ٪9تنها  یول باشند،یکنترل تکانه م-یتحرکپر يدارا ،يادیالمپ

کنترل تکتانه  -یتحرکپر يدارا يادیت المپریغ انیت از دانشتتتجو

معنادار استتتت  ياز لحاظ آمار زیتفاوت ن نیکه ا بتاشتتتند، یم

(552/5p=). يادیآور المپمدال انیدانشتتجو از ٪27 ،تینها در 

 انیاز دانشجو ٪9تنها  یول باشند،یم ADHDشتاخص   يدارا

تفاوت  نیکه ا باشند،یم ADHDشتاخص   يدارا يادیالمپریغ

 جی(. نتا2( )جدول =552/5pمعنادار است ) ياز لحاظ آمار زین

قابل  1نمودار در  ADHDنشانگان  يافراد دارا یدرصتد فراوان 

.باشدیمشاهده م
  

 های جمعيت شناختي دانشجویان المپيادی و غير المپيادی. بررسي ویژگي3جدول 

 ویژگي جمعيت شناسي ( n 93دانشجویان المپيادی )مورد( ) ( n 93)المپيادی )شاهد( دانشجویان غير *سطح معناداری

Sig = 0.56 75/990/25 99/225/19 سن 

Sig = 0.60 
 مرد 99( 95)% 99( 78)%

 جنسيت
 زن 0 (15)% 11( 22)%

Sig = 0.98 
 مجرد 99( 95)% 90( 95)%

 هلأوضعيت ت
 متاهل 0( 15)% 0( 15)%

                   * Significant: p<0.05 

 
 در دانشجویان المپيادی و غير المپيادیم یفراواني افراد دارای عال یو مقایسه ADHDمیميانگين عال ینتایج مقایسه .9جدول 

 متغير
 انحراف استاندارد انحراف معيار ميانگين

T Sig 2X Sig 
 غیر المپیادي المپیادي غیر المپیادي المپیادي غیر المپیادي المپیادي

 599/5 19/9 519/5 90/2 75/5 99/5 99/9 92/9 09/7 80/9 توجهيبي

 552/5 77/9 5551/5 89/9 00/5 09/5 79/9 17/9 07/7 79/15 کنترل تکانه -پرتحرکي

 ADHD 81/10 71/15 59/9 92/0 88/5 85/5 28/9 5551/5 77/9 552/5شاخص 

 

 

 
 

 .ADHDم یبر حسب عال یاديالمپ ريو غ یاديالمپ انیدانشجو ينسب يدرصد فراوان یسهیمقا. 3 نمودار

 

 :بحث
 ،یتوجهیب ،يادیالمپ انیت نشتتتان داد کته دانشتتتجو  جینتتا 

نستتبت به  يباالتر ADHDکنترل تکانه و شتتاخص -یپرتحرک

دارند. از آنجا که تا به حال پژوهش  يادیالمپ ریغ انیدانشتتتجو

 جیصتتتورت نگرفتتته بود، نتتتا ینخبگتتان علم يرو یمشتتتابه

 ریحاضتتر امکان پذ يها و مطالعهپژوهش نیا نیب ياستتهیمقا

، آورانمدال نیاو با توجه به هوش باالي   ي،رو نهمی. از نبود

که بر  یقاتیحاضتتتر، از تحق يمطالعه جینتا یبه منظور بررستتت

انجام  ADHDم یعال يباال و دارا یهوشتتت يبا بهره افراد يرو

 .  ایمنمودهاستفاده  گرفته،

 یهوش يبهره يکودکان دارا ،Dabrowski ياساس ترور بر

در پنج ستتتط   ییباال يریپتذ  کیت تحر تیت قتابل  يدارا ،بتاال 

8%
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. باشندیم یجانیو ه يرسازیتصو ،یهوش ،یحست  کوموتور،یستا 

 ،عیباال ممکن استت به صورت تکلم سر  يریپذ کیتحر تیقابل

 (. 15باشد ) يااعمال تکانه ای دنیو لول ادیحرکات ز

که در افراد  دهدینشتتان م کالیکولوژینوروستتا يهایررستتب

)حفظ و  ییاجرا يدر عملکردها یصتتتینقتا  ADHDمبتال بته  

. این ( وجود داردیو مهار حرکت یتوجه، توجه انتخاب ينگهتدار 

معطوف  يهارفتار يکه براهستند  یاعمال عملکردهاي اجرایی،

. اختالل باشتتندمی يضتترور ،افتهیبه هدف بزرگستتاالن رشتتد 

کته بتاعث    بوده يهتار ، نقص در کنترل مADHDدر  يدیت کل

و  25) گرددیدر حال انجام م تیفعال برمشکل در حفظ توجه 

21  .) 

انجام  Brown که توسط Yaleدانشگاه  يهااساس پژوهشبر

درصد موارد در تست  85تا  70در که مشتخص گردید   ،گرفت

 ،ADD مبتال بهباال و  یهوش يبهره باافراد بزرگستال   یهوشت 

و سرعت پردازش اطالعات،  يکار يحافظه يهادر خرده آزمون

عملکرد  ،از افراد مشتتتتابتته بتتدون اختالل يبتته طور معنتتادار

و  یکالم يهاافراد در خرده آزمون نیاي داشتتتتنتد.  ترنییپتا 

نستتتبت به افراد مشتتتابه بدون  يمطالب عملکرد بدتر يادآوری

 يکه بهره افتندیدانشتتگاه در نیاختالل نشتتان دادند. محققان ا

 یا رات نقص توجه و اختالل پرتحرک در برابر یدفاع ،باال یشهو

 (.   11) باشدینم

به نظر  ،پژوهش حاضتتر جیبا توجه به نتابر همین استتاس و 

 ADD ای ADHDمبتال به اختالل و باال  IQافراد با  رستتدیم

ه و متاسفان نشدهداده  صیتشخ ل،یدوران تحص يتا انتها اغلب

 و کاهش یلیعملکرد تحصتت بیکه اختالل، منجر به آستت یزمان

. با ورود  دیرگی، مورد توجه قرار مشتتودمیاعتماد به نفس آنان 

 یفقدان ساختار در زندگ لیدله ب ،مبتال به دانشگاه انیدانشجو

 يازهاین شیافزا ،یاز حد اجتماع بیش يهایروزانه، حواس پرت

 ADHDبودن دانشتتتجو با  ریها و درگدوره یدگیت چیدوره و پ

توجه داشت  دی. باردیگیداده نشده، مورد توجه قرار م صیتشخ

تواند وجود داشتتتته باشتتتد و یدر افراد بتاهوش م  ADDکته  

موجب  ،و درمان گرددشتتتده داده  صیننانچه به موقع تشتتخ 

. الزم به ذکر گرددیافراد م نی ر اؤو عملکرد م ییکتارا  شیافزا

عملکرد  ،یآموزش يهاتیند حمامان یطیل محیاستت که مستا  

و  یشتتناختروان يمثل فاکتورها یدرون اتیو خصتتوصتت نیوالد

 یحت ایکاهش و  ایممکن استتتت در ستتترعتت دادن   یکیزیف

  ر باشد.ؤباال، م یهوش يرشد افراد با بهره يوقفه

 نایدانشجو یتمام، مشارکت پژوهش نینقا  قوت ا ازیکی 

-95 یلیتحص يهادر ستال  یالمللنیب يادهایآور در المپمدال

پژوهشتتتگران بدون  ،نی. همچنبوددر مطتالعته    95-91و   89

مورد  يانتظار در گروهها جادیو ا داريجانب گونته چیه جتاد یا

گر از نقا  ید یکیاطالعات پرداختند.  يآوربه جمع ،مطتالعته  

 هسیبود که از گروه شاهد به منظور مقا نیامطالعه حاضر قوت 

مرتبط با اختالل  يهایژگیگروه در تمام و نیاستتتفاده شتتد و ا

ADHD همتا شدند. ،با گروه مورد 

هوش گیري باید به عدم اندازهپژوهش  نینقا  ضتتتعف ا از

و همچنین، انتختاب این افراد به صتتتورت  افراد گروه شتتتاهتد  

 .داوطلبانه از بین افراد همتا با گروه مورد، اشاره نمود
 

 گيری:نتيجه
 یطیو مح یفرهنگ يفشارها يسر کیکه  یرانیا يدر جامعه

، شودوارد میخانواده و اجتماع بر افراد  ،یاز جانب نظام آموزش

 يو مداخله به موقع در افراد مبتال که دارا فشارهااین با کاهش 

ل حاصرا  يتربهتوان عملکرد یهستند، م ییباال یهوش يبهره

 . نمود

شتتتامل جوّ  یادگخانو يفاکتورها بهتوجه  ،مقاله نیا نیلفؤم

را  در نظام خانواده یدهو ستتتازمان هاتیمثبت، فعال یجتان یه

 تیها در خانواده رعافاکتور نیا  ر دانستتته و ننانچهؤم اریبستت

و درمان شتتده داده  صیتشتتخ به موقع، م اختاللیگردد و عال

 يگرانبها يهاهیافراد با استعداد که سرما نیدر ا توانیگردد، م

 يهامنديتوان دنیکشتتور هستتتند، شتتاهد به سهور رستت یلمع

 ادیوجود اختالل در آنها نمود پ لیکه به دل بیشتتتتري يبالقوه

 .  مینکرده است، باش

افراد  نیباال در ا یتحرکمقاله، وجود پر نیا يهاافتهیاساس بر

به  یمثبت یژگیباشتتد، و یمعطوف به اهداف مشتتخصتت ننانچه

توان با درمان مناسب تا حد یرا م یتوجهیا بام رود،یشتمار م 

د و عملکر ییاز نظر کارا يترمطلوب جیطرف نمود و نتاامکان بر

عدم  لیبه دل انیدانشتتتجو يدر آنان مشتتتاهده نمود. مراجعه

 یدر مراکز مشتاوره دانشگاه  يقراریو ب یدقتیو ب یتمرکز کاف

 يهابه موقع و مداخله صیکه با تشتتخ شتتودیستتاالنه تکرار م

از  یناش یلیتحص يهایاز سترخوردگ  توانیممناستب،   یماندر

 نمود.  يریجلوگ ،اختالل

نخبگان به منظور  یمل ادیکه بن شتتودیم شتنهاد یپ ،نیهمچن

موده ن جادیرا ا یداتیافراد تمه نیا شتریهر نه ب ییکارا شیافزا

الزم را فراهم  یاقدامات درمان ،میعال صیو در صتتتورت تشتتتخ

.دینما
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