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Abstract
Introduction: In two-thirds of cases, Attention Deficient Hyperactivity Disorder (ADHD)
Continuing ADHD to adulthood causes many problems and disturbs the persons social,
educational, and family performance. This study aimed to compare the personality traits of
patients with ADHD with healthy individuals.
Methods and Materials: This cross-sectional descriptive-analytic study was conducted in
Roozbeh Psychiatric Hospital in Tehran during the years of 2016-2017. 100 adults with ADHD
and 100 healthy adults were participated in the present study. Data were collected through The
TCI, SCL-90 and DIVA questionnaires. Data were analyzed by one way analysis of variance.
Results: There were statistically significant differences in the 7 dimensions of TCI (Novelty
seeking, Harm Avoidance, Reward Dependence, Persistence, Co-operativeness, Selfdirectiveness, Self-Transcedenc) between ADHD patients and healthy subjects (p <0/0).
Discussion and Conclusion: The personality traits of patients with ADHD were significantly
different from healthy ones.
Keywords: ADHD disorder, Nature, Character, TCI questionnaire

*(Corresponding author) Maryam Sajadian, Department of Psychiatry, Tehran University of Medical Sciences, Roozbeh Hospital,
Tehran-Iran
E mail: maryamsajadian1990@gmail.com

9

مقاله
تحقیقاتی

مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی
سال دوازدهم ،شماره سوم ،پاییز 1396

مقایسه ویژگیهای سرشتی  -منشی افراد مبتال به اختالل بیشفعالی-کمتوجهی با افراد سالم
مریم سجادیان*1

 1گروه روانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بیمارستان روزبه ،تهران ،ایران

چكيده
زمینه و هدف :از آنجایی که اختالل بیشفعالی-کمتوجهی بزرگسالی باعث مشکالت زیادی از جمله تصادفات رانندگی،
افت تحصیلی ،تغیر مداوم شغل ،طالق ،سوءمصرف مواد ،و شکست در تعامالت بین فردی میشود ،و به عملکرد اجتماعی،

تحصیلی و خانوادگی فرد آسیب میزند با توجه به اینکه خرده مقیاسهای پرسشنامه سرشت و منش ) (TCIدر افراد اختالل
بیشفعالی-کمتوجهی مطرح شده است در همین راستا تحقیق حاضر با هدف مقایسه ویژگیهای سرشتی  -منشی افراد مبتال
به اختالل بیشفعالی-کمتوجهی با افراد سالم انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود که در بیمارستان روانپزشکی روزبه تهران در سال 1396
 1395-انجام پذیرفت .نمونهها شامل  100فرد بزرگسال مبتال به اختالل بیشفعالی-کمتوجهی و  100فرد بزرگسال سالم

بودند نمونهگیری به روش هدفمند انجام گرفت .پرسشنامههای سرشت و منش ) ،(TCIچکلیست نشانههای اختالالت روانی
) (SCL-90-Rو مصاحبه تشخیصی برای اختالل بیشفعالی -کمتوجهی در بزرگساالن ) ،(DIVAبه آنان دادهشد .دادهها از
طریق تحلیل واریانس یک راهه تحلیل شدند.
یافتهها :هر  7بعد پرسشنامه سرشت و منش )( (TCIنوجویی ،آسیبپرهیزی ،پاداش وابستگی ،پشتکار ،همکاری ،خودراهبری،

خودفراروی) در افراد مبتال به اختالل بیشفعالی-کمتوجهی در مقایسه با افراد سالم تفاوت معنیداری وجود داشت ).(P<0/01

نتیجهگیری :ویژگیهای سرشتی-منشی افراد مبتال به اختالل بیشفعالی-کمتوجهی متفاوت از گروه سالم بود .همچنین
افراد مبتال به اختالل بیشفعالی-کمتوجهی ،مشکالت نوع مرکب ( ،)%42نوع کمتوجهی ( )%37و نوع بیشفعال-تکانشگر

( )%21داشتند.
واژگان کلیدی:

اختالل  ،ADHDسرشت ،منش ،پرسشنامه TCI

مقدمه

کارکردی متشکل از سامانههای متفاوت و مستقل از یکدیگر برای

کلونینجر یکی از نظریهپردازان زیستی شخصیت است که با نگاه

فعالسازی ،تداوم ،و بازداری رفتار در پاسخگویی به گروههای

و تأکید بر مؤلفههای زیستشناختی ،چهارچوب نظری محکمی

معینی از محرکهاست .فعالسازی رفتاری در پاسخ به محرکهای

در دو زمینه سرشت و منش پدید آورده و پرسشنامه سرشت و

نو (جدید) ) (Novel Stimuliو نشانههای پاداش و رهایی از تنبیه

منش را طراحی کرده است .کلونینجر مدل عصبی-زیستی خود را

است .بنابراین تفاوتهای فردی در چنین قابلیتی «نوجویی»

برای توضیح مؤلفههای سرشت ارائه کرد ( .)3-1در گام اول ،او

)(Novelty seeking

نامیده میشود .بازداری رفتاری در پاسخ به

معتقد است که سامانههای سرشتی در مغز دارای سازمانیافتگی

محرکهای تنبیه یا نبودن پاداش است .تفاوتهای فردی در قابلیت

* (نویسنده مسئول) مریم سجادیان ،گروه روانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بیمارستان روزبه ،تهران ،ایران
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وقفه یا بازداری رفتاری ،آسیبپذیری نامیده میشود .رفتاری که
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در ایران اعتباریابی و هنجارسازی شده است .کاربرد این

با پاداش تقویت میشود معموالً تا مدتی پس از قطع پاداش را

پرسشنامه در کارهای بالینی میتواند برای بسیاری از مشکالت

پاداش وابستگی نامگذاری کرد .بدین ترتیب در قسمت سرشت،

تشخیصی راهگشا باشد .با تحقیق روی جمعیت بالینی از جمله

کلونینجر این سه بعد را که هریک دارای چهار مقیاس فرعی هستند،

افراد مبتال به  ،ADHDمیتواند برای بسیاری از مشکالت تشخیصی

معرفی کرد و بعد چهارم را که فاقد زیرمقیاس است پشتکار نامید.

راهگشا باشد .با تحقیق روی جمعیت بالینی از جمله افراد مبتال

همچنین کلونیجر در سال 1994سه بعد برای منش در نظر میگیرد.

به  ،ADHDمیتوان نیمرخ بالینی را به دست آورد و به متخصصان

در این مجموعه بعد خودراهبری بر پایه پنداشت از خویشتن به

بالینی یاری رساند .پژوهش حاضر به عنوان اولین پژوهش با هدف

عنوان یک فرد مستقل که دارای زیرمجموعههای وحدت ،احترام،

تعیین ویژگیهای سرشتی  -منشی افراد مبتال به اختالل بیشفعالی-

عزت ،تأثیربخشی ،رهبری و امید است ،توسط وی تعریف شده

کمتوجهی با افراد عادی صورت گرفت.

است .همچنین بعد همکاری بر پایه پنداشت از خویشتن به عنوان
بخشی از جهان انسانی و جامعه قرار دارد که از آن حس اجتماعی،

مواد و روشها

رحم و شفقت ،وجدان و تمایل به انجام امور خیریه مشتق میبود.

مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود که در میان افراد

عالوه بر این در بعد ،خودفراروی بر پایه مفهوم از خویشتن به

مراجعهکننده به بیمارستان روانپزشکی روزبه در سال 1395-1396

عنوان بخشی از جهان و منابع پیرامون آن مطرح شده است که با

انجام پذیرفت .نمونهها شامل 100فرد بزرگسال مبتال به  ADHDو

پندارهای حضور رازگونه ،ایمان مذهبی ،و متانت و صبوری غیر

 100فرد بزرگسال سالم بود .نمونهگیری به روش هدفمند انجام

مشروط همراه است (.)4

گرفت .پس از توضیح اهداف طرح و مراحل آن و کسب رضایت

اختالل بیشفعالی-کمتوجهی در دو سوم موارد تا بزرگسالی ادامه

از افراد ،مصاحبه تشخیصی برای اختالل بیشفعالی -کمتوجهی در

مییابد ،اگرچه فراوانی  ADHDبا افزایش سن کاهش مییابد اما از

بزرگساالن ) (DIVAبرای افرادی که طبق مصاحبه روانپزشک ADHD

بین نمیرود .مطالعات شیوع  ADHDبالغین را  %2/5گزارش دادهاند

داشتند صورت میگرفت( .طبق این مصاحبه افراد باید از عالئم

( )7-5سیر  ADHDبسیار متغیر است مطالعات متعدد نشان دادهاند که

بی توجهی و بیش فعالی از هرکدام  6معیار از  9معیار تشخیصی

در  %30-%80موارد  ADHDاز کودکی تا نوجوانی و بزرگسالی ادامه

داشته باشد تا تشخیص  ADHDبگیرند) در مرحله بعد پرسشنامه

دارد ( )10-8به عبارت دیگر در  %40-%80کودکان عالئم اختالل

 ،TCIبه آنان داده شد .نمونهگیری گروه غیر بالینی پس از همتا

تا نوجوانی و در  %30-%40تا بزرگسالی ادامه مییابد ()12-10

سازی انجام گرفت و این افراد از طریق فراخوان انتخاب شدند و

ادامه  ADHDتا بزرگسالی باعث مشکالت زیادی از جمله تصادفات

پس از آن برای غربالگری اختالالت روانی  SCL-90توسط آنها

رانندگی ،افت تحصیلی ،تغیر مداوم شغل ،درآمد پایین ،بیکاری،

تکمیل گردید و افرادی که نمره آنها کمتر از نقطه برش میشد

مشکالت زناشویی ،طالق ،سوءمصرف مواد ،عزت نفس پایین ،و

وارد طرح میشدند .در مرحله بعد پرسشنامه  ،TCIبه آنان داده

شکست در تعامالت بین فردی میشود ،و به عملکرد اجتماعی،

شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن سواد در حد خواندن

تحصیلی و خانوادگی فرد آسیب میزند (.)14 ،13 ،11

و نوشتن بود و معیارهای خروج از مطالعه شامل سابقه اختالالت

تشخیص این اختالل بیشتر بر پایه مصاحبه و معیارهای بالینی است.

نورولوژیک جدی در افراد ،سابقه بیماری جدی جسمی در افراد ،و

سیستمهای طبقهبندی مورد استفاده از جمله  ،DSM-Vبیشتر بر پایه

سابقه اختالالت روانپزشکی فعال در افراد که مانع از انجام آزمونها

توصیف بالینی موارد نمونهای است ( )5ولی در این مطالعه از مصاحبه

شود و عدم رضایت فرد برای شرکت در مطالعه بود .در ارزیابی

تشخیصی برای اختالل بیشفعالی -کمتوجهی در بزرگساالن )(DIVA

اولیه پرسشنامههای زیر برای هر فرد تکمیل شد.

) (Diagnostic interview for ADHD in adultیا به طور اختصاصی دیوا

 -1پرسشنامه شخصیتی سرشت و منش کلونینجر ) :(TCI-125برای

استفاده گردید (.)15

سنجش ویژگیهای سرشتی-منشی شخصیت از پرسشنامهای
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سال دوازدهم ،شماره سوم ،پاییز 1396

مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی

که کلونینجر ،پرایز بک و سورا کیک در سال  1991معرفی

آیا بیمار همواره این نشانهها را داشته و اگر داشته آیا پیش از

کردهاند ،استفاده شد .که یا از طریق وراثت و یا از طریق محیط

هفت سالگی هم نشانهها موجود بودهاند .در صورتی که شروع

در فرد موجود است .این پرسشنامه دارای  7مقیاس گوناگون

نشانهها در سنین بعد بوده ،سن را ثبت کنید ( )15در ایران این

است 4 :خرده مقیاس در بعد سرشت (-1نوجویی-2 ،آسیب

مصاحبه توسط دکتر زهرا شهریور (فوق تخصص روانپزشکی

پرهیزی-3 ،پاداش وابستگی -4 ،پشتکار)  3خرده مقیاس در بعد

کودک و نوجوان-دانشگاه علوم پزشکی تهران) و همکاران در

منش (-5خودراهبری-6 ،همکاری -7 ،خودفراروی) است.

حال اعتباریابی است.

کلونینجر در سال  1991اعتبار و روایی آن را باال گزارش داد

 -3چکلیست نشانههای اختالالت روانی ) :(SCL-90-Rاین

( )2کاویانی در سال ،1384همبستگی درونی مقیاسها را با

پرسشنامه شامل  90ماده میباشد و  9بعد اختاللهای روانی

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در نمونه ،شامل  1212نفر را

را مورد بررسی قرار میدهد .این  9بعد شامل جسمانیسازی،

برای نوجویی  ،%72آسیبپرهیزی ،%80پاداشوابستگی،%73

وسواسی-جبری ،حساسیت بین فردی ،افسردگی ،اضطراب،

پشتکار ،%55خودراهبری ،%84همکاری ،%77و خودفراروی

خصومت ،هراس ،افکار پارانوئید و روانگسستگی میباشند.

 %72به دست آورد ضرایب روایی ( )N=100عبارت است

همچنین این پرسشنامه  7سؤال اضافی وجود دارد که تحت

از نوجویی ،%75آسیبپرهیزی  ،%72پاداش وابستگی ،%87

هیچ یک از ابعاد 9گانه فوق دستهبندی نشده است و از نظر

پشتکار ،%90همکاری ،%76خودراهبری %66و خودفراروی

بالینی دارای اهمیت بوده و به شاخصهای کلی آزمون کمک

..%86ضرایب پایایی آزمون-بازآزمون ( )N=101نوجویی

میکنند .امتیازبندی این پرسشنامه  90سؤالی شامل پنج درجهای

 ،%86آسیبپرهیزی ،%88پاداش وابستگی ،%73پشتکار ،%79

که هیچ امتیاز صفر و خیلی زیاد امتیاز  4میگیرد و کسب

همکاری ،%86خودراهبری ،%90خودفراروی %86بود (.)16

میانگین باالی فرد در هر اختالل ،نشانگر مشکل جدی فرد در

 -2مصاحبه تشخیصی برای اختالل بیشفعالی -کمتوجهی در

ارتباط با آن اختالل است .شاخصهای کلی این پرسشنامه به

بزرگساالن ) (DIVAیا به طور اختصاصی دیوا :توسط بنیاد دیوا،

سه صورت  PST ،GSIو  PSDIمیباشد .میانگین نمرات یک و

الهه (هلند) ،در ماه اوت  2010انتشار یافته است .متن مصاحبه

باالتر از آن ،حالت مرضی و باالتر از  3حالت روانگسیختگی

از دستورالعمل تشخیصی بیماریها و آمار اختالالت ذهنی ،متن

را نشان میدهد ( .)17این پرسشنامه به طور مکرر در داخل

ویرایش شده ،چهارمین چاپ  DSM-IVاقتباس گردیده است

و خارج از کشور بین  0/72تا  0/90و روایی آن بین  0/36تا

و اولین مصاحبه ساختار یافته به زبان هلندی برای تشخیص

 0/73و در تحقیقات داخل کشور بین  0/27تا  0/66گزارش

 ADHDبزرگساالن میباشد مصاحبه تشخیصی برای اختالل

شده است (.)18

بیشفعالی-کمتوجهی از سه قسمت تشکیل شده که هرکدام

دادههای به دست آمده با استفاده از  SPSSنسخه  20تحلیل شدند .به

هم به دوران کودکی میپردازد و هم به دوران بزرگسالی:

منظور محاسبه شاخصهای آمار توصیفی از جمله میانگین ،انحراف

 -1معیارهای کمتوجهی ( -2 ،)A-1معیارهای بیشفعالی-

معیار ،فراوانی و درصد فراوانی و به منظور تجزیه و تحلیل یافتهها

تکانشگری ( -3 ،)A-2شروع نشانهها و اختالل کارکردی بر

از تحلیل واریانس یک راهه استفاده گردید.

اثر نشانهها .این مقیاس  18معیار هم در زمان کودکی و هم در
دوره بزرگسالی ارزیابی میکند .ابتدا از اولین سری معیارهای

نتایج

 DSM-IVبرای کمتوجهی شروع میشود ( )A-1و سپس سری

نمونههای مطالعه حاضر شامل  200فرد بزرگسال ( 118مرد و 82

دوم معیارها برای بیشفعالی-تکانشگری ( )A-2سؤال میشود.

زن) ،با میانگین سنی  26/11سال (میانگین سن مردان  24/57سال و

به همین ترتیب  18معیار پشت سر هم سؤال میشود .قسمت

میانگین سن زنان 28/34سال) بود .اطالعات مربوط به ویژگیهای

سوم که مربوط به سن بروز و اختالل ناشی از عالئم است که

جمعیتشناختی نمونهها در جدول شماره  1ارائه شده است.

مقایسه ویژگیهای سرشتی  -منشی افراد مبتال به اختالل بیشفعالی-کمتوجهی با افراد سالم

جدول  -1اطالعات مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی نمونهها

ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ

ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ

مریم سجادیان
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بعد  TCIشامل نوجویی ،آسیبپرهیزی ،پاداش وابستگی ،پشتکار،
همکاری ،خودراهبری ،خودفراروی در افراد مبتال به اختالل ADHD

ﮔﺮوه

ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

ﺑﺎﻫﻢ

98

98

ﺟﺪا ﺷﺪه

2

2

ﻣﺠﺮد

73

73

ﻣﺘﺄﻫﻞ

27

27

دﻳﭙﻠﻢ

(0/03)3

(0/03) 3

ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

(0/90) 90

(0/90) 90

ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

(0/07) 7

(0/07) 7

ﻣﺮدان

24/57

24/57

زﻧﺎن

28/34

28/34

در مقایسه با افراد سالم تفاوت معنیداری وجود داشت ).(P<0/01
همچنین سایر نتایج نشان میدهد از 100نفر افراد  42 ،ADHDنفر
 ADHDنوع مختلط 37 ،نفر  ADHDنوع بیتوجه و  21نفر

ADHD

نوع بیشفعال-تکانشگر بودند.
بحث و نتیجهگیری
کاربرد پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر در کارهای بالینی
روانپزشکی میتواند برای بسیاری از مشکالت تشخیصی راهگشا
باشد .با تحقیق روی افراد مبتال به  ADHDمیتوان نیمرخ بالینی آنها
را به دست آورد و به متخصصان بالینی در امر تشخیص یاری رساند.

جدول شماره  2میانگین و انحراف معیار ،نمره حداقل و حداکثر

به طور کلی در مطالعه ما مشخص شد که هر 7بعد  TCIبا ویژگیهای

نوجویی ،آسیبپرهیزی ،پاداش وابستگی ،همکاری ،خودفراروی،

افراد مبتال به  ADHDرابطه دارد به گونهای که این افراد نوجویی،

خودراهبردی و پشتکار را در افراد سالم و افراد  ADHDنشان میدهد.

اجتناب از آسیب ،باالتر از گروه کنترل و پشتکار ،خودراهبری،

جدول شماره  3نتایج تحلیل واریانس و میزان معناداری را در

همکاری ،پاداش وابستگی و خودفراروی کمتر داشتند ،نتایج این

متغیرهای شخصیتی بین افراد  ADHDو افراد سالم نشان میدهد.

مطالعه با نتایج مطالعات انجام شده همخوان بود (به جز در بعد

همانطور که جدول نشان میدهد گروههای مورد بررسی در هر 7

خود فراروی) .مث ً
ال دو مطالعه نشان دادند که  ADHDرابطه مثبت با

جدول  -2نتایج مقیاسهای سرشت و منش ) (TCIدر افراد مبتال به  ADHDو افراد سالم

ﺳﺮﺷﺖ-ﻣﻨﺶ

ﻧﻮﺟﻮﻳﻲ
آﺳﻴﺐﭘﺮﻫﻴﺰي
ﭘﺎداش واﺑﺴﺘﮕﻲ
ﻫﻤﻜﺎري
ﺧﻮدﻓﺮاروي
ﺧﻮد راﻫﺒﺮدي
ﭘﺸﺘﻜﺎر

ﮔﺮوهﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر

ﺣﺪاﻗﻞ

ﺣﺪاﻛﺜﺮ

ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

100

10/97

5/28

1

17

ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

100

2/47

1/69

0

16

ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

100

7/65

4/02

2

16

ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

100

1/61

2/06

0

16

ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

100

1/81

1/42

0

6

ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

100

7/23

2/85

3

13

ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

100

9/03

2/02

4

13

ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

100

13/50

6/65

6

24

ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

100

6/26

2/90

2

10

ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

100

7/35

1/74

4

11

ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

100

2/48

1/52

0

6

ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

100

10/87

7/29

3

13

ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

100

1/28

0/65

0

2

ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

100

3/22

1/41

0

5
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جدول  -3تحلیل واریانس یک راهه عوامل شخصیتی در افراد  ADHDو افراد سالم

ﮔﺮوهﻫﺎ

ﺳﺮﺷﺖ-ﻣﻨﺶ

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات

درﺟﻪ آزادي

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات

F

ﻣﻌﻨﺎداري

ﻧﻮﺟﻮﻳﻲ

3612/50

1

3612/50

234/22

0/001

آﺳﻴﺐﭘﺮﻫﻴﺰي

1824/08

1

1824/08

178/39

0/001

ﭘﺎداش واﺑﺴﺘﮕﻲ

1468/82

1

1468/82

288/20

0/001

ﻫﻤﻜﺎري

999/04

1

999/04

41/34

0/001

ﺧﻮدﻓﺮاروي

59/40

1

59/40

10/35

0/001

ﺧﻮدراﻫﺒﺮدي

1468/82

1

1468/82

126/70

0/001

ﭘﺸﺘﻜﺎر

188/18

1

188/18

155/69

0/001

نوجویی و آسیبپرهیزی و رابطه منفی با پشتکار ،خودراهبری و

است پس نوجویی و آسیبپرهیزی آنها نیز باالتر (چون دوپامین

همکاری دارد ( )19در مطالعه دیگری هم نشان داده شد که  6تا از

باال و سروتونین پایین دارند) است ( )1همچنین پاداش وابستگی

 7بعد ( TCIآسیبپرهیزی ،پاداش وابستگی ،پشتکار ،خودراهبری،

پایین با سطح پایین نوراپینفرین رابطه دارد و محرکها بیش از

همکاری ،نوجویی) با  ADHDرابطه دارد ولی خودفراروی ارتباط

همه داروهای دیگر در درمان  ADHDمورد مطالعه قرار گرفتهاند این

پایدار با  ADHDنداشت ( .)20در مطالعه دیگری نیز متوجه شدند که

داروها هم بر دوپامین و هم بر نوراپینفرین اثر میگذارند و موجب

بیماران مبتال به  ADHDسطح باالیی نوجویی ( )21و آسیبپرهیزی

مطرح شدن فرضیههای ناقلین عصبی شدهاند که بر طبق آنها در این

داشتند ولی پشتکار ،پاداش وابستگی ،همکاری و خودراهبری آنها

اختالل احتماالً در دستگاههای آدنرژیک و دوپامینرژیک کژکاری

پایین بود ( )20در مطالعه فرون در بزرگساالن  ADHDمشخص شد

وجود دارد و به نظر میرسد که سیستم سروتونینی نقش چندانی

که این افراد آسیبپرهیزی ،نوجویی و خودفراروی باال داشتند ولی

در سایکوپاتولوژی  ADHDنداشته باشد ( )29و در این زمینه نقش

پاداش وابستگی ،پشتکار ،خودراهبری و همکاری پایین داشتند ()22

سیستم سروتونینی تنها نقش کمکی است به طور کلی این سه بعد

و در نهایت در مطالعاتی دیگر مشخص شد که افراد  ADHDنوجویی

به طور متوسط از طریق ژنتیکی به ارث میرسند و در طول زندگی

و خودفراروی باال و خودراهبری پایین داشتند ولی بین بقیه موارد

پایدار هستند ( )28که نظریه کلونینجر این موارد را نیز گزارش

کلونیینجر رابطهای ذکر نشد ( .)24 ،23علت این موارد این است که

داد .سه بعد همکاری ،خودراهبری و خودفراروی زمینه ژنتیکی

بین نوجویی باال و سطح باالی دوپامین مغز رابطه گزارش شده است

قوی ندارد و بیشتر از طریق یادگیری انتقال داده میشوند (.)28

( .)25 ،24مطالعات راههای مغز میانی-قشری (مزوکورتیکال) و مغز

طبق نظریه یادگیری روابط بین فردی بد به دلیل الگوهای یادگیری

میانی-لیمبیک (مزولیمبیک) را در افزایش دوپامین بیشتر دخیل

بدی پیدا میشود که در کودکی وجود داشتهاند .به عبارت دیگر

میدانند .تنههای سلولی نورونهای دوپامینگیر (دوپامینوسپتیو)

نظریات یادگیری اجتماعی در چند دسته از جمله شرطی سازی

در قشر مخ و دستگاه لیمبیک کشیده میشود (نقص دوپامین در

کالسیک ،شرطی سازی کنشگر ،تقویت مثبت و تقویت منفی،

این محورها در پیدایش  ADHDحائز نقش کلیدی است) ()27 ،26

شکلدهی ،تنبیه ،سرمشقگیری اجتماعی ،قانعسازی اجتماعی،

آسیبپرهیزی باال با سطح پایین سروتونین ارتباط دارد ()29 ،28

یادگیری مشاهدهای ،سرمشقگیری ،موقعیت روانشناختی در ایجاد

)(HIAA-5

رفتارهای فرد در محیط تأثیر دارد که این امر طبق نظریه کلونینجر

و همچنین سطح -5هیدروکسی ایندول استیک اسید

که سوخت سازه (متابولیت) سروتونین است ،در افراد تکانشی

نیز اثبات شده است (.)1

) (impulsiveو پرخاشگر پایین است ( )26که طبق نظریه کلونینجر

در تبیین این موارد همچنین میتوان بیان کرد که نوجویی و

خشم ،با نوجویی باال ارتباط دارد و از آنجایی که خشم این افراد باال

آسیبپرهیزی باال با مشکالت توجه و بیشفعالی-تکانشگری

15
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کمتوجهی با افراد سالم- منشی افراد مبتال به اختالل بیشفعالی- مقایسه ویژگیهای سرشتی

. متفاوت از گروه سالم باشدADHD سرشتی و منشی افراد مبتال به

همبستگی مثبت دارد که این نیز توسط پژوهش حاضر تأیید شد

 حجم کم نمونه و فضای،محدودیتهای پژوهش کمبود وقت

مختلط

 تکرار آن با،محدود بود با توجه به نتایج امیدوارکننده این مطالعه

 نوع کمتوجهی داشتند) همچنین%37  نوع مختلط و%42 داشتند

.نمونه بیشتر و همچنین پژوهش در نمونههای دیگری تکرار شود

پشتکار با بیشفعالی همبستگی مثبت دارد که این مورد تأیید شد

سپاسگزاری

ADHD

مشکالت توجه و

ADHD

(بیشتر افراد مبتال به

ADHD به عبارت دیگر در این پژوهش چون پشتکار افراد مبتال به
ADHD کمتر بود در عمل هم افرادی که طبق تشخیص روانپزشک

داشتند نوع بیشفعالی نبودند به عبارت دیگر

این مقاله بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد تحت عنوان «مقایسه

آنها نوع

 مراجعهکننده بهADHD ویژگیهای بالینی و شخصیتی والدین کودکان

 همچنین خودراهبری همبستگی منفی با.مختلط و بیتوجه بود

»درمانگاه کودک و نوجوان بیمارستان روزبه در مقایسه با گروه سالم

توجه دارد به عبارت دیگر در این پژوهش خودراهبری افراد کم

 میباشد و با کد اخالق1394 در سال

بود و مشکالت توجه آنها باال بود و اینکه در مورد خودفراروی

 همچنین نویسنده این مقاله از تمامی.مورد تأیید قرار گرفته است

مطالعات یا ارتباطی مشاهده نکرده یا خودفراروی باال گزارش

کارکنان درمانگاه روانپزشکی بیمارستان روزبه و بخش مدارک

.)32-30 ،24 ،23 ،19( دادهاند

.پزشکی کمال تشکر را دارد

با توجه به یافتههای این مطالعه به نظر میرسد که ویژگیهای

Cloninger CR, Svrakic DM, Przybeck TR. A psychobiological

Analysis (gICA) and Current Source Density (CSD) in the

model of temperament and character. Archives of general

study of EEG in ADHD adults. Clinical Neurophysiology.

psychiatry. 1993;50(12):975-90.

2014;125(1):83-97.

IR.TUMS.REC.1394.214

ADHD

References
1-

2-

Cloninger CR, Przybeck TR, Svrakic DM. The tridimensional

10- Stray LL, Kristensen Ø, Lomeland M, Skorstad M, Stray T,

personality questionnaire: US normative data. Psychological

Tønnessen FE. Motor regulation problems and pain in adults
diagnosed with ADHD. Behav Brain Funct. 2013;9(1):18.

reports. 1991;69(3):1047-57.
3-

4-

Abolghasemi A, Karami J, Bakhti M, Kulemarez MJB. The

11- Abdekhodaie Z, Tabatabaei SM, Gholizadeh M. The

comparison of dimensions of temperament and character

investigation of ADHD prevalence in kindergarten children

in depressive patients and normal personals. Journal of

in northeast Iran and a determination of the criterion validity

Fundamentals of Mental Health. 2015;17(4).

of Conners’ questionnaire via clinical interview. Research in

Cloninger CR, Przybeck TR, Svrakic DM. The Temperament

developmental disabilities. 2012;33(2):357-61.

and Character Inventory (TCI): A guide to its development
56-

7-

between

Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental

and adult BPD features: The mediating role of action-

disorders (DSM-5®): American Psychiatric Pub; 2013.

oriented personality traits. Comprehensive psychiatry.

Yang H-N, Tai Y-M, Yang L-K, Gau SS-F. Prediction of

childhood

ADHD

symptoms

2013;54(7):943-52.
13- Christiansen H, Oades RD, Psychogiou L, Hauffa BP, Sonuga-

adult ADHD and anxiety/depression as mediators. Research

Barke EJ. Does the cortisol response to stress mediate the

in developmental disabilities. 2013;34(10):3168-81.

link between expressed emotion and oppositional behavior in

Weißflog L, Scholz C-J, Jacob CP, Nguyen TT, Zamzow

Attention-Deficit/Hyperactivity-Disorder (ADHD)? Behavioral

for personality disorders and adult ADHD. European

and Brain Functions. 2010;6(45):11.
14- Perera H, Fernando S, Yasawardena A, Karunaratne

Neuropsychopharmacology. 2013;23(6):436-47.

I. Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder

Weißflog L, Scholz C-J, Jacob CP, Nguyen TT, Zamzow

(ADHD) in children presenting with self-inserted nasal

K, Groß-Lesch S, et al. < i> KCNIP4</i> as a candidate

and aural foreign bodies. International journal of pediatric

gene for personality disorders and adult ADHD. European
Ponomarev VA, Mueller A, Candrian G, Grin-Yatsenko
VA,

Kropotov

JD.

Group

Independent

otorhinolaryngology. 2009;73(10):1362-4.
15- Kooij S, Francken M. Diagnostic interview for ADHD in adults

Neuropsychopharmacology. 2013;23(6):436-47.
9-

retrospective

childhood ADHD symptoms to quality of life in young adults:

K, Groß-Lesch S, et al. KCNIP4 as a candidate gene

8-

12- Carlotta D, Borroni S, Maffei C, Fossati A. On the relationship

and use. 1994.

Component

(DIVA 2.0). Netherlands: DIVA foundation. 2010.
16- Kaviani H, Pournazah M. Validation and Normometry of

1396  پاییز، شماره سوم،سال دوازدهم

مجله علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی

the TCI Cloning & Interpretation Questionnaire in Iranian
Population. Journal of Tehran University of Medical
Sciences. 2005; 63 (2): 89-98.

16

Psychopathology. 2009;42(2):108-12.
25- Swanson J, Flodman P, Kennedy J, Spence MA, Moyzis R,
Schuck S, et al. Dopamine genes and ADHD. Neuroscience

17- Derogatis LR. SCL-90-R: Administration, scoring and
procedures manual for the R (evised) version and other

& Biobehavioral Reviews. 2000;24(1):21-5.
26- Sadock BJ, Kaplan HI, Sadock VA. Kaplan & Sadock›s

instruments of the psychopathology rating scale series:

synopsis

Clinical Psychometric Research; 1992.

psychiatry: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.

of

psychiatry:

behavioral

sciences/clinical

18- Homaee R. The relationship between distress and mental

27- Levy F. The dopamine theory of attention deficit hyperactivity

health in Ahvaz university woman. Master of science thesis:

disorder (ADHD). Australian and New Zealand Journal of

Ahvaz University of Medical Sciences. 1998.

Psychiatry. 1991;25(2):277-83.

19- Gomez R, Woodworth R, Waugh M, Corr PJ. Attention-

28- Faraone S, Kunwar A, Adamson J, Biederman J. Personality

deficit/hyperactivity disorder symptoms in an adult sample:

traits among ADHD adults: implications of late-onset

associations with Cloninger’s temperament and character

and subthreshold diagnoses. Psychological Medicine.

dimensions.

Personality

and

individual

differences.

2012;52(3):290-4.

2009;39(04):685-93.
29- Grevet E, Marques F, Salgado C, Fischer A, Kalil K, Victor

20- Cloninger CR. A systematic method for clinical description

M, et al. Serotonin transporter gene polymorphism and the

and classification of personality variants: a proposal.

phenotypic heterogeneity of adult ADHD. Journal of neural

Archives of general psychiatry. 1987;44(6):573-88.

transmission. 2007;114(12):1631-6.

21- Merwood A, Asherson P, Larsson H. Genetic associations

30- Yurumez E, Yazici E, Gumus YY, Yazici AB, Gursoy

between the ADHD symptom dimensions and Cloninger›s

S. Temperament and character traits of parents of

temperament

European

children with ADHD. Journal of attention disorders.

22- Faraone S, Kunwar A, Adamson J, Biederman J. Personality

31- van Dijk FE, Lappenschaar M, Kan CC, Verkes RJ, Buitelaar

dimensions

in

adult

twins.

Neuropsychopharmacology. 2013;23(6):416-25.

2014:1087054714561292.

traits among ADHD adults: implications of late-onset

JK.

and subthreshold diagnoses. Psychological medicine.

hyperactivity disorder and borderline personality disorder

2009;39(4):685-93.

in women: the role of temperament and character traits.

23- Instanes JT, Haavik J, Halmøy A. Personality traits and
comorbidity in adults with ADHD. Journal of attention
disorders. 2016;20(10):845-54.
24- Salgado CA, Bau CH, Grevet EH, Fischer AG, Victor MM,
Kalil KL, et al. Inattention and hyperactivity dimensions of
ADHD are associated with different personality profiles.

Symptomatic

overlap

between

attention-deficit/

Comprehensive Psychiatry. 2012;53(1):39-47.
32- Park H, Suh BS, Lee H-K, Lee K. Temperament and
characteristics related to attention deficit/hyperactivity
disorder

symptoms.

2016;70:112-7.

Comprehensive

psychiatry.

