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Abstract
Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between posttraumatic stress disorder and Sluggish cognitive tempo in individuals with
ADHD Symptoms with emphasis on the moderating role of child abuse and
the mediating role of experiential avoidance. Method: In this correlational
study, the statistical population included 312 patients with ADHD in the age
range of 18 to 60 years-old in Isfahan who had Barkley Adult ADHD rating
scale (BAARS) of Z=+1 scores. Then, in order to assess the moderating role
of child abuse, the subjects were divided into two separate groups (Z <0
including those who were not diagnosed with child abuse and Z> 0 including
those who were diagnosed with child abuse).Results: The results showed that
child abuse modulates the relationship between post-traumatic stress disorder
and Sluggish cognitive tempo (t = 1.97, P <0.05) and experience avoidance
does not mediate this relationship (The standard coefficient of indirect effect
in the group who experienced child abuse is equal to 0.17 (P = 0.466), and in
the group without that experience is equal to 0.12 (P = 0.411)).Conclusion:
According to the research findings, child abuse affects the relationship
between post-traumatic stress disorder and Sluggish cognitive tempo and
therefore can play a role in the development of Sluggish cognitive tempo.
Key words: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Child Abuse, Experimental
Avoidance, Post Traumatic Stress Disorder, Sluggish Cognitive Tempo
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چکیده
هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطة اختالل استرس پس از سانحه با عالئم کندی زمان شناختی
در افراد با عالئم نقص توجه -بیشفعالی با تأکید بر نقش تعدیلکنندة تجربه کودکآزاری و نقش واسطهای

پذیرش مقاله1400/09/11 :

اجتناب تجربهای صورت گرفت .روش :در این پژوهش همبستگی ،جامعة آماری شامل  312نفر از
مبتالیان به اختالل نقص توجه-بیش فعالی در دامنة سنی  18تا  60سال و در شهر اصفهان بود که در
مقیاس درجهبندی  ADHDبزرگساالن بارکلی ( )BAARSدارای نمرات  Z=+1بودند .سپس بهمنظور
سنجش نقش تعدیلکنندگی کودکآزاری ،آزمودنیها در دو گروه مجزا ( Z<0شامل افرادی که تشخیص
کودکآزاری نگرفتند و  Z>0شامل افرادی که تشخیص کودکآزاری گرفتند) قرار گرفتند .یافتهها :نتایج
نشان داد کودکآزاری رابطة اختالل استرس پس از سانحه با عالئم کندی زمان شناختی را تعدیل میکند
( )P>0/05 ،t=1/97و اجتناب تجربهای این رابطه را میانجی نمیکند (ضریب استاندارد اثر غیرمستقیم
در گروه کودکآزاری برابر با  ،)P=0/466( 0/17و در گروه عدم کودکآزاری برابر با .))P=0/411( 0/12
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش ،کودکآزاری رابطة اختالل استرس پس از سانحه با کندی
زمان شناختی را تحت تأثیر قرار میدهد و ازاینرو در بروز عالئم کندی زمان شناختی میتواند نقش
داشته باشد.

کلید واژهها :اجتناب تجربهای ،اختالل استرس پس از سانحه ،اختالل نقص توجه-بیشفعالی ،کندی
زمان شناختی ،کودکآزاری
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مقدمه
اختالل نقص توجه -بیشفعالی یک اختالل عصب رشدی درمیان کودکان و نوجوانان است که
میتواند تا بزرگسالی ادامه داشته باشد (کوینتر و همکاران .)2018،کودکان مبتال به اختالل نقص
توجه -بیشفعالی نسبت به جمعیت عمومی بهاحتمال بیشتری در معرض کودکآزاری و غفلت
قرار میگیرند (براون و همکاران .)2016،درنتیجه این کودکان نسبت به سایر کودکان دیگر بیشتر
امکان دارد در معرض خطر ابتال به اختالل استرس پس از سانحه قرار گیرند (سیستاد و همکاران،
2021؛ ایفلند و همکاران2019 ،؛ برسالو و همکاران .)2014 ،یادآوری خاطرات کودکآزاری و
ابتال به اختالل استرس پس از سانحه میتواند باعث رنج در فرد شود .درنتیجه این افراد در
بزرگسالی برای فرار از خاطرات و تصاویر تکرارشونده و دردناک گذشته ،دست به اجتناب تجربهای
بزنند .درواقع اجتناب تجربهای در بزرگسالی به آنها کمک میکند تا در کوتاهمدت ،بیزاری و
رنج حاصل از خاطرات تکرارشونده را کاهش دهند .بااینحال در بلندمدت ،استفاده از اجتناب
تجربهای برعکس عمل میکند و باعث حفظ و تداوم بیشتر عالئم اختالل استرس پس از سانحه
میشود (آلیش و همکاران2020 ،؛ آلیس ،اورکت2020 ،؛ کامرون ،پالم ،فولت.)2010 ،
کندی زمان شناختی با رؤیاپردازی بیشازحد ،هوشیاری متناقض ،سردرگمی ذهنی و مه
آلودگی ذهنی ،کندی در رفتار و تفکر ،بیحالی ،خوابآلودگی و خواب بیشازحد مشخص میشود
(بکر و همکاران ) 2016،و با اختالالت روانی ،اجتماعی و تحصیلی منفی (فالنری ،بکر ،لوب2016،؛
وود و همکاران ،)2017،انزواطلبی (ویلکاتت و همکاران  ،)2013افزایش تمایل به رفتارهای
خودکشی (بکر ،هالدووی ،لوب ،)2018،نشخوار فکری و سرگردانی ذهنی بخصوص حوزه
رؤیاپردازی (فردریک و همکاران )2020،ارتباط باالیی دارد .به دلیل آنکه مدتزمان زیادی
نسیت که کندی زمان شناختی شناخته شده است هنوز ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد
بطور مثال در ابتدا گمان میشد که کندی زمان شناختی نوعی از اختالل نقص توجه -بیشفعالی
از نوع غالباً بیتوجه است ،بااینحال امروزه مشخص شده است که از اختالل نقص توجه-
بیشفعالی متمایز است (بکر ،مارشال ،مک برنت2014،؛ انجمن روانپزشکی آمریکا.)1980 ،
همچنین مطالعات اخیر نشان دادند که کندی زمان شناختی با ارتباط کودک با والدینش و تجربه
کودکآزاری ارتباط دارد .بطور مثال مطالعة موسیقیارو و همکارانش ( )2020که بر روی کودکان
انجام شد نشان داد ترومای بین فردی در کودکان با کندی زمان شناختی رابطه دارد .همچنین
مطالعة فردریک و همکارانش ( )2018نشان داد جو احساسی منفی بین والدین یا والدین با
کودک میتواند با کندی زمان شناختی رابطه داشته باشد.
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با توجه به مطالعات پیشین که نشان میدهند کودکان مبتال به اختالل نقص توجه -بیشفعالی
به نسبت سایر کودکان دیگر بیشتر ممکن است در معرض کودکآزاری باشند و تجربة
کودکآزاری میتواند عالئم اختالل نقص توجه -بیشفعالی را در کودک تشدید کند و کودک را
مستعد به اختالل استرس پس از سانحه و استفاده از اجتناب تجربهای در آینده کند (براون و
همکاران )2016،و با توجه به مطالعاتی که اخیراً به نقش عوامل محیطی همچون رابطة کودک-
والد و ترومای بین فردی در کودکان در رابطه با کندی زمان شناختی اشاره میکنند لذا در
پژوهش حاضر پژوهشگر این سؤال را مطرح میکند و به این خأل پژوهشی میپردازد که ابتال به
اختالل استرس پس از سانحه در بزرگسالی و به دنبال آن استفاده از اجتناب تجربهای میتواند
با عالئم کندی زمان شناختی رابطه داشته باشد .در این راستا بهمنظور کنترل نقش اختالل نقص
توجه -بیشفعالی که با کندی زمان شناختی و کودکآزاری رابطه دارد ،پژوهش بر روی افراد
دارای عالئم اختالل نقص توجه -بیشفعالی انجام شد .با توجه به آنکه کندی زمان شناختی
میتواند با اختالالت روانی ،اجتماعی و تحصیلی منفی (فالنری ،بکر ،لوب2016،؛ وود و همکاران،
 )2017و انزواطلبی در فرد همراه باشد (ویلکاتت و همکاران ،)2013 ،که در آخر فرد را به سمت
رفتارهای خودکشی سوق میدهد (بکر ،هالدووی ،لوب )2018،درنتیجه میتواند برای فرد،
خانواده و جامعه آسیبهای روانی و هزینههای زیادی به همراه داشته باشد و از طرفی با توجه به
آنکه کندی زمان شناختی به تازگی شناختهشده است و هنوز ابهامات زیادی درباره آن وجود
دارد درنتیجه شناسایی عوامل زیربنایی دخیل در کندی زمان شناختی میتواند به تدوین
راهبردهایی در جهت پیشگیری و درمان مؤثرتر کمک کند .با توجه به آنکه مطالعات گذشته به
رابطة تجربة کودک آزاری در کندی زمان شناختی در کودکان پرداختند بااینحال این خأل
پژوهشی وجود دارد که قربانیان کودکآزاری در بزرگسالی تا چه میزان عالئم کندی زمان
شناختی را تجربه خواهند کرد؛ درنتیجه در پژوهش حاضر عالوه بر مؤلفة کودکآزاری به ارتباط
دو مؤلفة اختالل استرس پس از سانحه و اجتناب تجربهای در رابطه با کندی زمان شناختی در
بزرگسالی پرداختیم و پژوهش بر روی افراد دارای عالئم اختالل نقص توجه -بیشفعالی انجام
گرفت و اثر این متغیر کنترل شد .همچنین با وجود آنکه بعنوان یک ارزیابی اولیه اثر
تعدیلکنندگی کودکآزاری بر تمام روابط آزمون شد ،با اینحال مسئلة اصلی پژوهشگر بررسی
نقش تعدیلکنندگی کودکآزاری بر روی رابطة اختالل استرس پس از سانحه با کندی زمان
شناختی بود .درنتیجه هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای اجتناب تجربهای و نقش
تعدیلگر کودکآزاری در رابطة اختالل استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی در افراد
دارای عالئم اختالل نقص توجه -بیشفعالی بود و این سؤاالت مطرح شد:
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 .1آیا کودکآزاری میتواند رابطة اختالل استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی را
تعدیل کند؟
 .2آیا اجتناب تجربهای میتواند رابطة اختالل استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی را
میانجی کند؟

روش
روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش از نوع همبستگی است .جامعة پژوهش شامل کلیة
بزرگساالن در دامنة سنی  18تا  60سال و دارای عالئم اختالل نقص توجه-بیشفعالی در شهر
اصفهان در سال  1400-1399است که به اینستاگرام ،تلگرام و یا واتس اپ دسترسی داشتهاند.
در روند غربالگری دادهها ،ابتدا  40شرکتکننده که در مؤلفة انکار پرسشنامه کودکآزاری دارای
نمرة باالتر از  12بودند از تحلیل کنار گذاشته شدند .با این اقدام تعداد شرکتکنندهها به 1026
نفر رسید .سپس ،نمرة کل هر یک از افراد در پرسشنامة اختالل نقص توجه -بیشفعالی محاسبه
شد و نمرات آنان تبدیل به نمرة  Zگردید .در ادامه ،کسانی که در مقیاس درجهبندی اختالل
نقص توجه -بیشفعالی بزرگساالن بارکلی ( )BAARSدارای نمرات  Z= +1بودند (شامل 320
شرکتکننده) وارد ادامة تحلیل شدند ،اما مابقی افراد از تحلیل کنار گذاشته شدند .در گام بعد،
نمرة  Zافراد در پرسشنامه کودکآزاری محاسبه شد و  162شرکتکننده که دارای نمرات Z<0
بودند بهعنوان گروه دارای نمرات باال در متغیر کودکآزاری در نظر گرفته شدند (البته پس از
کنار گذاشتن  6نفر از آنانکه دارای دادة پرت زیادی بودند  156نفر وارد تحلیل نهایی شدند).
همچنین  158شرکتکننده که دارای نمرات  Z>0بودند بهعنوان گروه دارای نمرات پایین در
متغیر کودک آزاری در نظر گرفته شدند (پس از کنار گذاشن  2نفر از آنانکه دارای داده پرت
زیادی بودند  156نفر وارد تحلیل نهایی شدند) .بدینصورت دو گروه دارای نمرات کودکآزاری
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باال و پایین تشکیل شد و مدل مفهومی پژوهش در هر یک از این دو بهصورت جداگانه مورد
آزمون و ارزیابی قرار گرفت .برای حجم نمونه کالین ( )2011تعداد  5تا  10شرکتکننده به ازای
هر پارامتری که باید تخمین زده شود را پیشنهاد میکند .با توجه به وجود  312شرکتکننده و
 19نشانگر در پژوهش حاضر ،بنابراین به ازای هر پارامتر حدود  16شرکتکننده حضور دارد.
ازاینرو می توان نتیجه گرفت که پژوهش حاضر از نمونه مکفی برخوردار است .در این پژوهش
معیارهای ورود عبارت بود از :کلیة شهروندان شهر اصفهان که دسترسی به فضای مجازی داشتند.
و معیارهای خروج عبارت بود از :محدودة سنی  18سال به پایین ،عدم وجود عالئم اختالل نقص
توجه -بیشفعالی توسط مقیاس درجهبندی اختالل نقص توجه -بیشفعالی بزرگساالن بارکلی
( ،)BAARSکسب نمرة باالتر از  12در مؤلفة انکار پرسشنامه کودکآزاری .تمامی این معیارها
در راستای اهداف پژوهشی و بهمنظور حذف عوامل مداخلهگر در تحقیق ،تدوین شد.
تجزیهوتحلیل دادهها ی پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت .بعد از
اینکه غربالگری دادهها صورت گرفت ،در بخش توصیفی ،شاخصهای فراوانی ،درصد ،میانگین،
انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی متغیرها به تفکیک دو گروه محاسبه گردید .در بخش
استنباطی ،آزمونهای همبستگی و معادالت ساختاری استفاده شد ،بدینصورت که ابتدا
مفروضههای آزمون معادالت ساختاری ارزیابی گردید؛ در گام بعدی به آزمون مدل اندازهگیری و
اصالح آن ،و آزمون مجدد آن پرداخته شد؛ سپس برای آزمون فرضیههای پژوهش ،مدل ساختاری
مورد آزمون قرار گرفت؛ بعدازآن آزمون بوت استراپ برای ارزیابی روابط میانجی استفاده شد؛ و
درنهایت از برنامه ماکرو برای آزمون اثر تعدیل استفاده شود .برای انجام تحلیلها از نرمافزارهای
 AMOS-23 ،SPSS-23و برنامه "ماکرو" استفاده شد.
ابزار
مقیاس درجهبندی اختالل نقص توجه -بیشفعالی بزرگساالن

بارکلی1:

یک ابزار خود

گزارشی برای افراد  18تا  70سال به باال که شامل چهارمین ویرایش مقیاس درجهبندی اختالل
نقص توجه -بیشفعالی بزرگساالن است و دارای  30سؤال با  4خورده مقیاس میباشد که
عبارتاند از نارسایی توجه ( 9سؤال) ،فزون کنشی ( 5سؤال) ،تکانشگری ( 4سؤال) و کندی زمان
شناختی ( 9سؤال) عالوه بر این حاوی سه سؤال پایانی برای بررسی سن شروع و چگونگی
کنشوری در موقعیتهای گوناگون است .نحوة پاسخدهی به این مقیاس بر اساس طیف
1

Barkley Adult ADHD Rating
(Scale )BAARS
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چهاردرجهای لیکرت (هرگز تا همیشه) میباشد .پس از تکمیل آن یک نمرة کلی که از جمع
جبری  18سؤال اول است به دست میآید (بهجز سؤاالت مربوط به خرده مقیاس کندی زمان
شناختی) و همچنین برای خرده مقیاسها  4نمره به دست میآید .برای به دست آوردن نمره
تعداد نشانههای اختالل نقص توجه -بیشفعالی از جمع جبری تعداد سؤالهایی که پاسخ اغلب
یا همیشه داشتهاند ،استفاده میشود .البته بهجز سؤالهای مربوط به مقیاس کندی زمان
شناختی .اجرای این مقیاس بهطورمعمول  5تا  7دقیقه طول میکشد .بارکلی ضریب آلفای
کرونباخ را برای کل مقیاس  0/91و برای خرده مقیاس نارسایی توجه  ،0/90برای فزون کنشی
 0/77و برای تکانش گری  0/80گزارش کرده است .ضریب اعتبار بازمایی برای کل مقیاس 0/75
و برای خرده مقیاس نارسایی توجه  ،0/66فزون کنشی  0/72و تکانش گری  0/76گزارششده
است (بارکلی .)2011،در فرم فارسی مقیاس ) (BAARSضرایب آلفای کرونباخ برای نمره کلی
مقیاس  0/86و برای خرده مقیاسهای نارسایی توجه  ،0/82فزون کنشی  ،0/72تکانش گری
 0/70و کندی زمان شناختی  0/83گزارششده است .ضرایب همبستگی با نمره کلی مقیاس
برای نارسایی توجه  ،0/87فزون کنشی  ،0/80تکانش گری  0/74و کندی شناختی  0/68میباشد
(مشهدی و همکاران .)1390،در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ کل گویههای پرسشنامه
اختالل نقص توجه -بیشفعالی برابر با  ،0/91و برای مؤلفه کندی زمان شناختی برابر با  0/86به
دست آمد.
پرسشنامة پذیرش و عمل-نسخة دوم 1:این پرسشنامه جهت سنجش پذیرش ،اجتناب
تجربهای و انعطافپذیری روان شناختی است که توسط بوند و همکارانش ساخته و اعتباریابی
شده است .این نسخه که ده ماده دارد ،از پرسشنامة اصلی که توسط هایز و همکارانش بهمنظور
ارزیابی اجتناب تجربهای ساختهشده  ،طراحیشده است .گویه ها توسط مقیاس لیکرت ( 1هرگز
درست نیست 7،همیشه درست است) می باشد و نمرات باالتر در این مقیاس ،نشاندهندة
انعطافپذیری روانی بیشتر است .آلفای کرونباخ در دامنه  0/78تا  0/88و ضریب بازمایی این
مقیاس به فاصله  3تا  12ماه ،به ترتیب  0/81و  0/79میباشد (بوند و همکاران .)2011،در نسخة
فارسی این مقیاس نیز عباسی و همکارانش ( ،)2013همسانی  0/89 – 0/71را در گروههای
بالینی و غیر بالینی گزارش دادند .روایی آن نیز توسط مقیاسهای افسردگی بک ،سالمت روان و
دشواری تنظیم هیجان مورد بررسی قرارگرفته است و در حد مطلوبی است .در پژوهش حاضر
میزان آلفای کرونباخ پرسشنامة اجتناب تجربهای برابر با  0/84به دست آمد.
1

Acceptance and Action
)Questionnaire (AAQ-II
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پرسشنامة ضربه کودکی 1:این مقیاس که برای دامنه سنی  12سال به باال قابلاجراست،
دارای  25سؤال است که در طیف  5درجهای لیکرت (برای هرگز عدد  1و برای همیشه عدد )5
نمرهگذاری میشود .این پرسشنامه پنج حوزة تجارب آسیبزا را که شامل سوءاستفاده فیزیکی،
سوءاستفاده جنسی ،سوءاستفاده هیجانی ،غفلت فیزیکی و غفلت هیجانی است را پوشش میدهد.
دامنة نمرهها برای هرکدام از زیرمقیاس ها از  5تا  25و برای کل پرسشنامه  25تا  125است.
ضریب آلفای کرونباخ مقیاس غفلت هیجانی  0/91و غفلت فیزیکی  0/78گزارششده است (برن
آستین و همکاران .)2003،در ایران ابراهیمی و همکارانش آلفای کرونباخ را برای مقیاسهای
غفلت هیجانی و فیزیکی به ترتیب  0/89و  0/81گزارش کردهاند (ابراهیمی ،دژکام ،صغات
االسالم .)1392 ،در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه کودکآزاری برابر با  0/85به
دست آمد.
پرسشنامة عالئم اختالل استرس پس از سانحه 2:یک پرسشنامة  17سؤالی است که سه
دسته از عالئمی که در  DSMبرای این اختالل نامبرده شده را پوشش میدهد که شامل عالئم
اجتنابی ( 7ماده) ،عالئم برانگیختگی شدید ( 5ماده) و عالئم تجربة مجدد ( 5ماده) میباشد.
روش نمرهگذاری آن بهصورت طیف لیکرت میباشد و نقطة برش آن در اکثر پژوهشها  35در
نظر گرفتهشده است و نمره کل مادهها بهعنوان نمره هر فرد محسوب میشود .اعتبار و پایایی
این پرسشنامه در پژوهشهای گوناگون مورد ارزیابی قرارگرفته است (بالنچارد و همکاران1996 ،؛
روژیرو و همکاران )2003،و همچنین روایی و پایایی آن در ایران هم مورد تأیید قرارگرفته است
(گودرزی .)2003،در پژوهش حاضر میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه استرس پس از سانحه برابر
با  0/91به دست آمد.
یافتهها
جدول  .1فراوانی و درصد شرکتکنندگان در سطوح مختلف متغیرهای جمعیتشناختی
کودکآزاری
درصد
فراوانی

متغیر
جنسیت
سن

مرد
زن
 20 – 15سال
 30 – 21سال

posttraumatic Stress disorder Scales

22
134
54
36
2

عدم کودکآزاری
درصد
فراوانی
14/1
85/9
34/6
23/1

32
124
43
33

20/5
79/5
27/6
21/2
1

Childhood trauma questionnaire
()CTQ
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 40 – 31سال
 50 – 41سال
 60 – 51سال
کاردانی و پایینتر
کارشناسی
کارشناسی ارشد و دکتری
مطلقه
متأهل
مجرد

19/2
18/6
4/5
25
35/3
39/7
1/3
42/9
55/8

30
29
7
39
55
62
2
67
87

25/6
17/9
7/7
28/8
35/3
35/9
2/6
52/6
44/9

40
28
12
45
55
56
4
82
70

طبق جدول  ،1در هر دو گروه از نظر توزیع جنسیتی بیشترین تعداد شرکتکنندگان زن بودند؛
از نظر توزیع سنی بیشترین تعداد شرکتکنندگان در سن  20 – 18سال بودند؛ از نظر توزیع
تحصیلی بیشترین تعداد شرکت کنندگان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بود؛ و از نظر
وضعیت تأهل بیشترین تعداد شرکتکنندگان مجرد و متأهل بودند و تعداد مطلقهها بسیار اندک
بود.
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
گروه

میانگین

انحراف
استاندارد

چولگی

کشیدگی

n

کندی زمان
شناختی

کودکآزاری
عدم کودکآزاری

28/95
28/40

2/53
2/89

-0/64
-1/13

-0/51
1/92

156
156

استرس پس از
سانحه
اجتناب تجربی

کودکآزاری
عدم کودکآزاری
کودکآزاری
عدم کودکآزاری

62/98
65/53
11/76
16/94

8/24
10/16
5/04
8/47

-0/79
-0/17
1/38
1/03

-0/03
-0/41
1/48
0/52

156
156
156
156

متغیر

نتایج جدول  2نشاندهنده میانگین و انحراف استاندارد هر یک از متغیرهای پژوهش به تفکیک
دو گروه کودکآزاری و عدم کودکآزاری است .عالوه بر این ،چولگی و کشیدگی متغیرها به
تفکیک گروهها ذکرشده است که دربازه  +2تا  _2قرار دارند بنابراین متغیرها توزیع طبیعی دارند.
در پژوهش حاضر تنها یک متغیر مستقل (برونزا) وجود داشت ،ازاینرو نیازمند به ارزیابی
مفروضة هم خطی چندگانه نبود .همچنین میزان همبستگی بین نشانگرهای متغیر برونزا باالی
 0/85نبود؛ لذا مفروضة هم خطی چندگانه نیز برقرار نبود.
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جدول  .3ضرایب همبستگی میان متغیرهای پژوهش به تفکیک دو گروه کودکآزاری و عدم
کودکآزاری
متغیر

گروه

کندی زمان شناختی

استرس پس از آسیب

کودکآزاری

** 0/44
()p>0/001
** 0/39
()p0/001
** -/48
()p0/001
** -0/40
()p0/001

-

استرس پس از سانحه
عدم کودکآزاری
کودکآزاری
اجتناب تجربهای
عدم کودکآزاری

** -0/67
()p0/001
** -0/67
()p0/001

طبق جدول  ، 3همبستگی میان استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی در هر دو گروه
کودکآزاری و عدم کودکآزاری مثبت و معنادار بود .عالوه بر این ،همبستگی بین استرس پس
از سانحه و اجتناب تجربی در هر دو گروه کودکآزاری و عدم کودکآزاری منفی و معنادار بود.
همچنین ،همبستگی بین اجتناب تجربی و کندی زمان شناختی نیز در هر دو گروه کودکآزاری
و عدم کودکآزاری منفی و معنادار بود.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل ساختاری به تفکیک گروههای کودکآزاری و عدم
کودکآزاری
دامنه
قابلپذیرش

شاخص برازندگی

شاخص خی دو ()CMIN

مقدار بهدستآمده
عدم
کودکآزاری
کودکآزاری

-

118/02

110/33

کمتر از 3

1/87

1/36

شاخص نٌرم شده برازندگی ()NFI

بزرگتر از 0/90

0/89

0/91

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

بزرگتر از 0/90

0/94

0/97

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

بزرگتر از 0/90

0/94

0/97

شاخص توکر لویس ()TLI

بزرگتر از 0/90

0/91

0/97

شاخص نیکویی برازش ()GFI

بزرگتر از 0/90

0/90

0/91

کمتر از 0/08

0/075

0/048

CMIN/ df

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA
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در مرحلة ارزیابی مدل اندازه گیری ،نشانگر چهارم متغیر اختالل استرس پس از سانحه در گروه
کودکآزاری و نشانگرهای اول ،ششم و دهم متغیر اجتناب تجربهای در هر دو گروه کودکآزاری
و عدم کودکآزاری و نشانگر دوم متغیر کندی زمان شناختی در هر دو گروه کودکآزاری و عدم
کودکآزاری دارای بارعاملی پایینتر از مقدار قابل قبول بودند ( ،)λ>0/3بنابراین این نشانگرها
از مدل اندازه گیری حذف شدند و مدل اندازه گیری مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت که
شاخصهای برازش آن در دامنه قابل قبولی قرار گرفت.
طبق جدول  ،4شاخصهای برازش مدل ساختاری برای هر دو گروه کودکآزاری و عدم
کودکآزاری نشانگر برازش مناسب مدل است .مقادیر شاخصهای برازش در گروه عدم
کودکآزاری مطلوبتر از گروه کودکآزاری است که نشانگر برازش مطلوبتر مدل در این گروه
است .بااینحال ،برازش مدل ساختاری در هر دو گروه قابل قبول است ،و در ادامه باید به بررسی
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش پرداخت .نتایج ارزیابی مدل ساختاری در شکل (1گروه
کودکآزاری) و شکل ( 2گروه عدم کودکآزاری) قابلمشاهده است.

شکل  .1مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب استاندارد (گروه کودکآزاری)

شکل  1مدل ساختاری در حالت ضرایب استاندارد (همراه با معناداری ضرایب) را برای مدل
گروه کودکآزاری به تصویر میکشد .همانگونه که مشاهده میشود در گروه کودکآزاری اثر
علّی استرس پس از سانحه بر اجتناب تجربی با ضریب استاندارد  -0/83معنادار بود ()P≥0/001؛
اثر علّی استرس پس از سانحه بر کندی زمان شناختی با ضریب استاندارد  0/49معنادار بود
() P=0/032؛ ولی اثر علّی اجتناب تجربی بر کندی زمان شناختی با ضریب استاندارد -0/20
معنادار نبود ( .)P=0/357عالوه بر این ،در گروه کودکآزاری مدل پژوهش حاضر  70درصد از
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واریانس اجتناب تجربی و  45درصد از واریانس کندی زمان شناختی را تبیین کرد ،که مقادیر
مطلوبی در قدرت تبیینگری یک مدل پژوهشی است.

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب استاندارد (گروه عدم کودکآزاری)

شکل  2مدل ساختاری در حالت ضرایب استاندارد (همراه با معناداری ضرایب) را برای مدل
گروه عدم کودکآزاری به تصویر میکشد .طبق نتایج جدول  ،3در گروه کودکآزاری اثر علّی
استرس پس از سانحه بر اجتناب تجربی با ضریب استاندارد  -0/79معنادار بود ()P≥0/001؛ اثر
علّی استرس پس از سانحه بر کندی زمان شناختی با ضریب استاندارد  0/41معنادار بود
() P=0/022؛ ولی اثر علّی اجتناب تجربی بر کندی زمان شناختی با ضریب استاندارد -0/15
معنادار نبود ( .)P=0/373افزون بر این ،طبق نتایج بهدستآمده ،در گروه عدم کودکآزاری مدل
پژوهش حاضر  63درصد از واریانس اجتناب تجربی و  30درصد از واریانس کندی زمان شناختی
را تبیین کرد ،که مقادیر مطلوبی در قدرت تبیینگری یک مدل پژوهشی است.
جدول  .5نتایج آزمون بوت استروپ برای ارزیابی مسیرهای مستقیم ،غیرمستقیم و کل در دو
مدل کودکآزاری و عدم کودکآزاری
مدلها

کودکآزاری

متغیر

استرس پس از
سانحه

اجتناب تجربی
کندی زمان
شناختی
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اثر مستقیم
()p-value

اثر
غیرمستقیم
()p-value

اثر کلی
()p-value

-0/83
()P=0/001
0/49
()P=0/032

-

-0/83
()P=0/001
0/66
()P=0/002

0/17
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کندی زمان
شناختی
کندی زمان
شناختی

-0/20
()P=0/357
-0/79
()P=0/001
0/41
()P=0/022
-0/15
()P=0/373

0/12
()P=0/411
-

-0/20
()P=0/479
-0/79
()P=0/005
0/54
()P=0/009
-0/15
()P=0/383

طبق جدول  ،5ضریب استاندارد اثر غیرمستقیم استرس پس از سانحه بر کندی زمان شناختی
بهواسطه اجتناب تجربی غیر معنادار است که در گروه کودکآزاری برابر با  ،)P=0/466( 0/17و
در گروه عدم کودکآزاری برابر با .)P=0/411( 0/12
برای ارزیابی اثر تعدیلگر متغیر کودکآزاری از برنامه ماکرو استفاده شد .در آزمون اثر
تعدیلکنندهٔ کودکآزاری بر رابطة میان استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی ،آماره t
معنادار شد ( .)P>0/05 ،t=1/97این یافته اثر تعدیلکننده کودکآزاری بر رابطه میان استرس
پس از سانحه با کندی زمان شناختی را تأیید می کند ،و حاکی از این است که در گروه
کودکآزاری بهطور معناداری ارتباط قویتری بین استرس پس از سانحه و کندی زمان شناختی
وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند ،کودکآزاری میتواند رابطة اختالل استرس پس از سانحه
با کندی زمان شناختی را تعدیل کند .عمده مطالعات انجامشده بر روی کندی زمان شناختی
درزمینة اختالل نقص توجه -بیشفعالی میباشد و کمتر مطالعهای به نقش تروما پرداخته است،
بااینحال یافتههای مطالعهای که در سال  2020انجام شد ،نشان داد ترومای بین فردی در
کودکان با عالئم کندی زمان شناختی رابطه دارد (موسیقیارو و همکاران )2020،که یافتههای ما
نیز همسو با یافتههای پژوهش موسیقیارو و همکارانش ( )2020و فردریک و همکارانش ()2018
بود .در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت تجربه کودکآزاری میتواند آسیبهای
جبران ناپذیری در سطح شناختی و رفتاری در کودک ایجاد کند .بطور مثال موسیقیارو و
همکارانش ( )2020اشاره کردند ترومای بین فردی مثل تجربة کودکآزاری که شامل قربانی
شدن به طور عمد توسط دیگران است و نه ترومای غیر بین فردی مثل تجربه بالیای طبیعی،
59

نرگس کریمی و همکاران

رابطه اختالل استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی ...

سیل ،زلزله و ...می تواند با کندی زمان شناختی رابطه داشته باشد .برخی از عالئم کندی زمان
شناختی مثل خستگی ،بیحالی و کمبود انرژی ،خوابآلودگی ،کندی در رفتار و تفکر در ادبیات
تروما بعنوان اختالل در تنظیم سیستم عصبی پس از سانحه مشخص میشوند که اگر تروما را به
دودسته ترومای بین فردی مثل کودک آزاری و دسته دیگر ترومای غیر بین فردی مثل تجربه
بالیای طبیعی ،سیل ،زلزله و ...تقسیم کنیم معموالً این عالئم در ترومای بین فردی بیشتر مشاهده
خواهد شد؛ درنتیجه ممکن است عالئم کندی زمان شناختی ،عالئمی در سطح رفتاری (مثل
بیحالی ،خوابآلودگی ،کندی در رفتار) و شناختی (مثل رؤیاپردازی و کندی در تفکر) باشند که
زیربنای آن آسیبهای گوناگون و جدی مثل تجربه کودکآزاری ،ابتال به اختالل استرس پس از
سانحه و یا حتی اختالل استرس پس از سانحه از نوع تجزیهای باشد که در قربانیان کودکآزاری
بیشتر دیده میشود و ابعاد مختلف زندگی فرد را مختل میکند (آگوراستوس و همکاران2018 ،؛
النیوس و همکاران .)2012،بطور مثال ادبیات پژوهشی موجود دربارة اختالل استرس پس از
سانحه نشان می دهد از میان دو گروه از افرادی که به اختالل استرس پس از سانحه مبتال بودند،
دستهای که قربانی کودکآزاری بخصوص از نوع کودکآزاری جنسی بودند یعنی تجربة ترومای
بین فردی را داشتند بیشتر از دستة دیگر که ترومای غیر بین فردی را تجربه کردند ،تشخیص
اختالل استرس پس از سانحه از نوع تجزیهای دریافت میکردند درحالیکه دستة دوم که ترومای
غیر بین فردی را تجربه کرده بودند معموالً فقط تشخیص اختالل استرس پس از سانحه دریافت
کردند .افرادی که تشخیص اختالل استرس پس از سانحه از نوع تجزیهای دریافت میکنند که
اغلب قربانیان کودکآزاری هستند به احتمال بیشتری همزمان تشخیص افسردگی اساسی و
کاهش هوشیاری نیز دریافت میکنند .کاهش هوشیاری یک شاخص اضافی از عالئم اختالل
تجزیه ای است که در افراد مبتال به اختالل استرس پس از سانحه یافت میشود و بیشترین ارتباط
را با اختالل استرس پس از سانحه دارد که ممکن است نمود بیرونی آن بصورت کندی در تفکر،
هوشیاری متناقض و مه آلودگی ذهنی باشد که در کندی زمان شناختی دیده میشود .همچنین
کندی زمان شناختی با افسردگی رابطة شدیدی دارد و ازجمله عالئم کندی زمان شناختی،
کندی در رفتار ،بیحالی و خوابآلودگی میباشد که میتواند نتیجة افسردگی باشد که در قربانیان
کودکآزاری که به اختالل استرس پس از سانحه بخصوص از نوع تجزیهای مبتال شدهاند ،رخ
میدهد (آرمور و همکاران2014،؛ استیو ،النیوس ،فریمن .)2012،با توجه به آنکه کندی زمان
شناختی بهتازگی شناختهشده است و هنوز ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد بااینحال با
توجه به یافتههای پژوهش حاضر و ادبیات پژوهشی اندکی که پیرامون کندی زمان شناختی
وجود دارد بنظر میرسد عوامل محیطی آسیبزایی مثل کودکآزاری ،اختالالت تجزیهای و
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اختالل استرس پس از سانحه می تواند زیربنای کندی زمان شناختی باشد که نیازمند مطالعات
آینده است.
یافتههای این مطالعه نشان داد اجتناب تجربهای نمیتواند رابطة اختالل استرس پس از سانحه
با کندی زمان شناختی را میانجی کند .مطالعاتی که بهطور مستقیم با این یافتهها همخوانی
داشته باشند یافت نشد اما مطالعاتی وجود دارند که میتوان از آنها چنین استنباطی کرد ،بهطور
مثال سومر ( )2002در پژوهشی کیفی که بر روی  6نفر از افرادی که خیالپردازی شدید داشتند
و تجربه دعواهای شدید والدین ،غفلت عاطفی ،کودکآزاری روحی ،جسمی و جنسی را نیز گزارش
کردند ،به این نتیجه رسید که یکی از کارکردهایی که خیالپردازی برای این افراد داشته است
شامل جدا شدن و رهایی از درد و رنجهای زندگی واقعی و تبدیل مشکالت و رنجهای دنیای
واقعی به تجارب مطلوب و خوشایند بود .همچنین مطالعات سومر در سال  2020نیز نشان داد
بزرگساالنی که رؤیاپردازی شدید دارند برای فرار از رنج حاصل از خاطرات دردناک کودکآزاری
به رؤیاپردازی پناه میبرند و محتوای رؤیاپردازیهای آنان معموالً انتقام و اسارت میباشد (سومر،
ابوریا ،برنر .)2020،درنتیجه سومر بیان کرد افرادی که تجربة کودکآزاری داشتهاند و در
بزرگسالی ،در طول روز خیالپردازیهای بیشازحد دارند ،خأل نبود رابطة صمیمی و موفقیتهای
تحصیلی و شغلی خود را به کمک خیالپردازی جبران میکنند که بنظر میرسد این رؤیاپردازیها
نوعی اجتناب تجربه ای باشد .افراد دارای عالئم کندی زمان شناختی نیز رؤیاپردازی بیشازحد
دارند که محتوا و علت این رؤیاپردازیها هنوز مشخص نشده است ،با اینحال یافتههای پژوهش
حاضر نشان دادند عالرغم آنکه اختالل استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی رابطه دارد
بااینحال اجتناب تجربهای نمیتواند این رابطه را میانجی کند .در تبیین یافتهها میتوان گفت
قربانی کودکآزاری بودن میتواند آسیبهای شدیدی در فرد ایجاد کند بطوری که فرد را مبتال
به اختالل استرس پس از سانحه کند .با اینحال ممکن است رابطة اختالل استرس پس از سانحه
با کندی زمان شناختی را آسیبهای جدیتر و شدیدتر از اجتناب تجربهای میانجی کند .با توجه
به شباهت عالئم کندی زمان شناختی با اختالل استرس پس از سانحه و اختالل تجزیهای میتوان
گفت احتمال دارد رابطة اختالل استرس پس از سانحه با کندی زمان شناختی را متغیرهای
دیگری همچون اختالل تجزیه ای بهتر توجیه کنند که نیازمند مطالعات بیشتر در آینده است.
بطور مثال قربانیان کودکآزاری عالوه بر آنکه مستعد به اختالل استرس پس از سانحه هستند
بهشدت مستعد به ابتال به اختالل تجزیهای هستند ،هنگامیکه قربانیان کودکآزاری اختالل
تجزیهای را تجربه می کنند به دنبال آن عالئم اختالل استرس پس از سانحه شدیدتری را نیز
تجربه میکنند و نمرات باالتری نیز در مقیاس اختالل نقص توجه -بیشفعالی بزرگسالی کسب
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میکنند (ازدمیر و همکاران )2015،درنتیجه ممکن است رؤیاپردازیهای بیشازحد و هوشیاری
متناقض در کندی زمان شناختی درواقع نمود بیرونی اختالالت جدیتری مثل اختالل تجزیهای
باشد که نیازمند مطالعات بیشتر در آینده است.
موازین اخالقی
در پژوهش حاضر ابتدا هدف از پژوهش و کاربرد آن برای شرکتکنندگان ارائه شد؛ سپس از آنان
خواسته شد در صورت تمایل وارد پژوهش شوند .همچنین به شرکتکنندگان اطمینان داده شد
که اطالعات و هویت آزمودنیها محرمانه میماند و فقط در راستای اهداف پژوهش از آن استفاده
خواهد شد و در ارائه نتایج پژوهش هویت شرکتکنندگان ذکر نخواهد شد.
محدودیتها و پیشنهادات
ازجمله محدودیتهای پژوهش نمونهگیری در دسترس بود که تعمیمیافتهها را با مشکل مواجه
میکند .همچنین پژوهش حاضر بر روی بزرگساالن (دامنه سنی  18تا  60سال) مبتال به اختالل
نقص توجه-بیشفعالی در شهر اصفهان انجامشده است ،بنابراین در تعمیمیافتهها به سایر گروهها
و سنین مختلف باید احتیاط شود لذا پیشنهاد میشود بهمنظور سنجش اعتبار پژوهش حاضر
پژوهشهای آینده پژوهشهایی مشابه با این پژوهش را با روش نمونهگیری تصادفی انجام دهند.
همچنین با توجه به یافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود که درمانگران و پژوهشگران به
نقش کودک آزاری ،اختالل استرس پس از سانحه و درمانهای مؤثر بر تروما در کاهش عالئم
کندی زمان شناختی توجه داشته باشند .همچنین درمانگران و پژوهشگران حوزه تروما میتوانند
به همبودی عالئم کندی زمان شناختی با تروما نیز توجه داشته باشند.
سپاسگزاری
از تمامی شهروندان شهر اصفهان که در پژوهش ما شرکت کردند نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسندة اول میباشد.
تعارض منافع
نویسندگان مقاله هیچگونه تعارض منافع و حمایت مالی ندارند.
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پیوستها
پرسشنامه ترومای دوران کودکی ()CTQ
هرگز

 .1در دوران کودکی غذای کافی به من نمیرسید.
 .2من در بچگی میدانستم که همواره کسی هست که از من مراقبت
و محافظت کند.
 .3برخی از اعضای خانوادهام به من القابی نظیر "تنبل"" ،کودن" ،یا
"زشت" و ..میدادند.
 .4خانوادهام توجهی به مراقبت از همدیگر نداشتند.
 .5کسی در خانوادهام بود که کمک کرد تا من احساس مهم بودن
داشته باشم.
 .6من مجبور میشدم لباسهای کثیف بپوشم.
 .7من احساس میکردم که کسی به من عشق میورزد.
 .8من فکر می کردم که والدینم آرزو داشتند که من هرگز به دنیا
نمیآمدم.
 .9یکی از اعضای خانوادهام من را بقدری زده بود که من مجبور شدم
به پزشک مراجعه کنم یا در بیمارستان بستری شوم.
 .10هیچ چیزی در مورد خانوادهام وجود نداشت که من بخواهم آن
را تغییر دهم.
 .11برخی از اعضای خانوادهام بقدری من را کتک زده بودند که هنوز
هم نشانی از آن مانده است.
 .12من با کمربند ،چوب ،یا تسمه یا یک چیز سخت دیگری تنبیه
شدهام.
 .13اعضای خانوادهام به همدیگر اهمیت میدادند.
 .14برخی اعضای خانواده فحشهای رکیک و زننده به من میگفتند.
 .15من اعتقاد دارم که از نظر جسمی مورد سوءاستفاده قرارگرفتهام.
 .16من دوران کودکی بسیار خوبی داشتم.
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 .17من آنقدر کتک خورده بودم که معلم ،پزشک یا همسایهمان
متوجه آن شده بودند.
 .18من احساس میکردم کسی از اعضای خانوادهام از من نفرت داشت.
 .19افراد خانواده باهمدیگر احساس صمیمیت میکردند.
 .20کسی تالش کرد تا با من تماس جنسی داشته باشد ،یا تالش کرده
که من آنها را لمس کنم.
 . 21کسی من را تهدید به زدن یا دروغ گفتن درباره من کرده بود تا
با او رابطه جنسی داشته باشم.
 .22من بهترین خانواده دنیا را داشتم.
 . 23کسی تالش کرده تا من کارهای جنسی با او انجام دهم یا چیزهای
جنسی را تماشا کنم.
 .24کسی من را مورد آزار جنسی قرار داده است.
 .25من اعتقاد دارم که از نظر هیجانی مورد سوءاستفاده قرارگرفتهام.
 .26کسی بود که من را در موقع نیاز به دکتر ببرد.
 .27من اعتقاد دارم که از نظر جنسی مورد سوءاستفاده قرارگرفتهام.
 .28خانوادهام منبع حمایت و قدرت بودند.

***
پرسشنامه پذیرش و عمل (اجتناب تجربهای) -نسخه دوم) )AAQ-II
هرگز
درست
نیست

خیلی به
ندرت
درست
است

 .1در اینکه خاطرات ناخوئشایندی را به یاد
بیاورم ،مشکلی ندارم
 .2تجربیات و خاطرات دردناکم باعث
شدهاند نتوان ان طور که دوست دارم
زندگی کنم.
 .3از احساسهایم میترسم.
 .4نگرانم که مبادا نتوانم نگرانیها و
احساسهایم را کنترل کنم.
 .5خاطرات درناکم باعث شده نتوانم زندگی
رضایت بخشی داشته باشم.
 .6کنترل زندگیام دست خوردم است.
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 .7هی جان ها در زندگیام مشککک کل ای جاد
میکنند.
 .8به نظرم میرسد اغلب آدمها زندگیشان
را بهتر از من اداره کنند.
 .9نگرانیها مانع موفقیتم میشوند.
 .10اف کار و احسکککاس هایم مانع ز ندگی
دلخواهم نمیشوند.

***
پرسشنامه اختالل استرس پس از سانحه وددرز و همکاران ()1993
اصالً

خیلی
کم

 .1تکرار خاطرات ،افکار یا تصاویر ناراحتکننده از تجربه استرسآور
 .2رویاهای تکراری ناراحت کننده در خواب و بیداری از تجربه
استرسزا.
 .3ناگهانی عمل کردن یا احساس اینکه تجربه استرسزای گذشته
دوباره در حال اتفاق افتادن است (مثل اینکه آن تجربه برای شما
دوباره زنده میشود).
 .4احساس پریشانی زیاد هنگامی که چیزی شما را به یاد تجربه
استرسزای گذشته میاندازد.
 .5داشتن واکنشهای جسمانی (نظیر تپش قلب ،اشکال در تنفس،
عرق کردن (هنگامیکه چیزی شما را به یاد تجربه استرسزای
گذشته میاندازد).
 .6اجتناب از تفکر یا صحبت در مورد یک تجربه استرسآور گذشته
یا اجتناب از داشتن احساسات مربوط به آن
 .7اجتناب از بعضی فعالیتها یا موقعیتهایی به این دلیل که شما
را به یاد تجربه استرسآور گذشته میاندازد.
 .8زحمت در به یادآوری قسمتهای مهم یک تجربه ناراحتکننده
 .9از دست دادن عالقه یا لذت نبردن از فعالیتهایی که قبالً به آنها
عالقه داشتهاید یا از آن لذت میبردهاید.
 .10احساس فاصله یا بریدگی از مردم
 .11احساس بی تفاوتی عاطفی یا ناتوانی در برقراری احساس عالقه
و عشق نسبت به افراد نزدیک به خودتان
 .12داشتن این احساس که آینده شما به طریقی کوتاه شده است.
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 .13اشکال در به خواب رفتن و تداوم خواب
 .14احساس تحریکپذیری یا داشتن حمالت خشم
 .15مشکل برای تمرکز کردن
 .16فوقالعاده هوشیار بودن یا مراقب بودن یا در حالت دفاعی بودن
 .17احساس از جا پریدن یا به آسانی از جا پریدن

***
مقیاس درجهبندی  ADHDبزرگساالن بارکلی ()BAARS
هرگز

گاهی

یا به

اوقات

ندرت
 .1در توجه دقیق بهجزییات دچار مشکل شده یا در هنگام کار یا انجام سایر
فعالیتها مرتکب اشتباهات ناشی از بی دقتی میشوم.
 .2حفظ توجه حین انجام وظیفه یا تفریح برایم دشوار است.
 .3هنگامیکه مستقیماً با من صحبت بشود ،به صحبت دیگران گوش نمیکنم.
 .4از دستورالعملها و راهنماها تبعیت نمیکنم و نمیتوانم کارها یا وظایف
روزمره را تمام کنم.
 .5سازماندهی وظایف و فعالیتها برای من دشوار است.
 . 6از انجام دادن کارهایی که مستلزم تالش ذهنی مداوم هستند ،اجتناب
میکنم ،بیزارم یا اکراه دارم.
 .7وسایلی را که برای انجام کارها یا فعالیتها ضروری هستند ،گم میکنم.
 .8محرک های بیرونی و افکار نامربوط به راحتی موجب پرت شدن حواسم
میشود.
 .9در انجام فعالیتهای روزانه فراموش کار هستم.
 .10دستها و پاهایم را مدام تکان میدهم یا در صندلی وول میخورم.
 .11در کالس یا سایر موقعیتهایی که الزم است بهصورت نشسته باقی بمانم،
صندلیام را ترک میکنم.
 .12بیشازحد وول میخورم یا احساس بی قراری و محصور بودن میکنم.
 .13حفظ سکوت و آرامش در حین انجام فعالیتهای تفریحی ،برایم مشکل
است (احساس عدم راحتی دارم یا شلوغ و پرسروصدا هستم).
 .14دائماً در حال حرکت هستم یا طوری رفتار میکنم که انگار موتوری مرا
به حرکت وا میدارد (یا احساس میکنم که دائم باید مشغول باشم یا کاری
انجام دهم).
 .15بیشازحد حرف میزنم (در موقعیتهای اجتماعی).
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 .16پیش از اینکه سؤال دیگران تمام شود ،جواب میدهم؛ جمالت دیگران
را برایشان تمام میکنم یا بی موقع حرف میزنم.
 .17منتظر نوبت ماندن برای من دشوار است.
 .18صحبت دیگران را قطع میکنم یا در بحث آنها دخالت میکنم (بدون
اجازه وسط صحبت یا فعالیت دیگران میپرم ،یا کاری را که دیگران در حال
انجام آن بودهاند ،برعهده میگیرم).
 .19هنگامیکه باید بر چیزی تمرکز کرده یا کارن را انجام دهم ،خیالپردازی
میکنم.
 .20در موقعیت های کسل کننده ،هوشیار یا بیدار ماندن برایم مشکل است.
 .21به راحتی گیج میشوم.
 .22به راحتی کسل میشوم.
 .23در اوهام یا به اصطالح جای دیگری هستم.
 .24بی حال و بی انرژی و خستهتر از دیگران هستم.
 .25کم کار بوده یا کم انرژی تر از دیگران هستم.
 .26کند هستم.
 .27به نظر میرسد اطالعات را با سرعت و دقت دیگران پردازش نمیکنم.
 .28آیا هیچ یک از این  27عالمت را معموالً با اغلب اوقات تجربه کردهاید؟
بله خیر (یکی را انتخاب کنید)
 . 29اگر پاسخ مثبت است ،وقتی که این عالئم برای اولین بار بروز کردند ،چند
سال داشتید؟ (جای خالی را پر کنید) من در آن زمان...........................سال
داشتم.
 .30اگر پاسخ مثبت است ،در کدام یک از محیطهای زیر این عالئم در عملکرد
شما اختالل ایجاد میکردند؟ کنار همه مواردی که درباره شما صدق میکند،
عالمت بزنید.
مدرسه ................خانه..................................
محل کار ......................روابط اجتماعی..............................

***
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