
 

 

 * تیش فعالی ) اوًاع راَُای درمان (

 

 فُزست مطالة :

  اوًاع درمان در تیش فعالی

  گاران يآمًس  يالذيه  راَىمايی تزای

 آسمًن َای ارسياتی يشجش در تیش فعالی

 شًد؟ تیش فعالی چگًوٍ درمان می

دّذ.  ای سا اسائِ هی هذت ٍ ٍیژُ تَاى آى سا ثِ خَثی اداسُ وشد. پضضه وَدن ضوب عشح دسهبًی دساص ثیص فؼبلی دسهبى لغؼی ًذاسد ٍلی هی
ّذف ایي است وِ ثِ وَدن ووه وٌیذ تب ثتَاًذ سفتبس خَد سا وٌتشل وٌذ. خبًَادُ ًیض ثبیذ هحیغی فشاّن وٌٌذ وِ وَدن ثتَاًذ چٌیي 

هٌبسجی ثِ پیگیشی ٍ  وبسی سا اًدبم دّذ. دس ثیطتش هَاسد ثْتشیي دسهبى، تشویجی اص دسهبى داسٍیی ٍ سفتبس دسهبًی است. ّش سٍش دسهبًی
وٌذ. ایي ًىتِ ثسیبس هْن است وِ ٍالذیي فؼبالًِ دس  اسصیبثی دلیك ًیبص داسد. دس عی ایي پیگیشیْب پضضه دسهبى سا تٌظین ٍ تؼذیل هی

 دسهبى وَدن هطبسوت ًوبیٌذ. آهَصش ٍالذیي ثخص هْوی اص دسهبى ثیص فؼبلی است.

 آى لبثل وٌتشل ّستٌذ. ٍالذیي ٍ آهَصگبساى ثبیذ ثِ ًىبت صیش تَخِ داضتِ ثبضٌذ: ٍخَد ًذاسد اهب ػالین ADHDدسهبى سشیغ ثشای 

 * دس هَسد ایي اختالل اعالػبت ثیطتشی وست وٌٌذ.    

 .ًوبیٌذ سیضی عشح ٍ ایدبد وَدن ًیبصّبی ثب هتٌبست سا خبغی تشثیتی ٍ تؼلین ثشًبهِ*     

 ي ٍ پضضه احسبس وٌٌذ وِ وَدن ثِ داسٍ دسهبًی ًیبص داسدٍالذی وِ دسغَستی ، دسهبًی داسٍ عشح ایدبد*     

 



 

 

  داريَا:

 سًٍذ. ضبهل: داسٍّبی هختلفی ثشای دسهبى ثیص فؼبلی ثِ وبس هی

 :محزک داريَای  *

ًذ. ضَ هی استفبدُ فؼبلی ثیص دسهبى دس وِ است سبل 50 اص ثیص داسٍّب ایي. ّستٌذ هحشن داسٍّبی سًٍذ هی وبس ثِ وِ داسٍّبیی ثْتشیي 
خَاثی  ضًَذ. ػَاسؼ خبًجی احتوبلی ضبهل افضایص اضتْب، ضىن دسد، تحشیه پزیشی ٍ ثی ثشخی داسٍّب چٌذ ًَثت دس سٍص استفبدُ هی

 ّستٌذ. دس هَسد ػَاسؼ دساص هذت ٌَّص ضَاّذی ٍخَد ًذاسد.

 * داريَای غیز محزک:

سسذ ایي داسٍّب ًسجت ثِ داسٍّبی هحشن ػَاسؼ ووتشی  ثِ ًظش هی. ضذًذ ثشدُ وبس ثِ فؼبلی ثیص دسهبى ثشای 2003سبل دس داسٍّب ایي 
 اًدبهذ.  سبػت ثِ عَل هی 24داسًذ ٍ تبثیش آًْب تب 

 * ضذ افسزدگیُا:

سبصهبى غزا ٍ داسٍی آهشیىب دس هَسد هػشف ایي داسٍّب ّطذاس داد وِ  2004ضَد. دس سبل  دس ثشخی هَاسد اص ضذ افسشدگیْب استفبدُ هی
هَاسدی هَخت افضایص خغش خَدوطی دس وَدوبى ٍ ًَخَاًبى ضَد. اگش چٌیي داسٍیی ثشای وَدن ضوب تدَیض ضَد ثبیذ هوىي است دس 

 خغشات آى ًیض سٌدیذُ ضَد.

داسٍّب هی تَاًٌذ اثشات هتفبٍتی ثش سٍی وَدوبى داضتِ ثبضٌذ. هوىي است وَدوی ثِ یه ًَع دسهبى پبسخ دّذ اهب دس هَسد وَدوی دیگش 
جبضذ. پس اص هطخع ضذى دسهبى غحیح هوىي است پضضه دسهبًْبی هتفبٍتی سا اسائِ دّذ خػَغب اگش ثیص فؼبلی ثب سبیش اثش ثخص ً

 اختالالت ّوشاُ ثبضذ.

 رفتار درماوی:

تش ضًَذ ثسیبس هَثش سًٍذ دس غَستی وِ ّوشاُ ثب سفتبسدسهبًی استفبدُ تحمیمبت ًطبى دادُ است وِ داسٍّبیی وِ دس دسهبى ثِ وبس هی
 ثَد. خَاٌّذ

 سفتبس دسهبًی، تالش ثشای تغییش الگَی سفتبسی وَدن است ٍ ّذف ایي است وِ:

 ی وَدن سبصهبًذّی ٍ هٌظن ضَد. هحیظ خبًِ ٍ هذسسِ-

 دستَسات ٍ فشاهیي ٍاضح ثِ وَدن دادُ ضَد. -

 خبیضُ دس همبثل سفتبس خَة ٍ پیبهذ هٌفی دس همبثل سفتبس ًبهٌبست عشاحی ضَد.سیستن هٌبسجی ثشای تؼییي  -

     :وٌین هی ثیبى سا سفتبسدسهبًی سٍش چٌذ ایٌدب دس 



 

 

ی هطخع، اص سبػت ثیذاس ضذى اص خَاة  سٍص یه ثشًبهِ ّش وِ وٌیذ سؼی. ثگیشیذ ًظش دس هطخع سٍال یه سٍصهشُ ّبی وبس ثشای  -  
دس یه خبی ثبثت سٍی دیَاس ًػت وٌیذ تب وَدن سش تب سش سٍص ثتَاًذ آى سا ثجیٌذ ٍ ثش  تب سبػت ثِ خَاة سفتي وَدن داضتِ ثبضیذ. ثشًبهِ

 اسبس آى ثبصی وٌذ، تىبلیف هذسسِ ٍ وبسّبی سٍصهشُ سا اًدبم دّذ.

د ووه وٌیذ. ویف هذسسِ، لجبسْب ٍ اسجبة ثبصیْب سا ّش سٍص دس خبی هطخع ٍ ثبثتی لشاس دّیذ. دس ایي خَ وَدن ضذى هٌظن ثِ  -
 غَست احتوبل ایي وِ وَدن ٍسبیل هَسد ًیبص خَد سا گن وٌذ ثسیبس ون هی ضَد.

وِ وَدن دس حبل اًدبم تىبلیف  ٌّگبهی هخػَغبً. وٌیذ خبهَش سا وبهپیَتش ٍ سادیَ تلَیضیَى،. وٌیذ خلَگیشی وَدن پشتی حَاس اص  - 
 هذسسِ است ػَاهلی وِ هَخت حَاس پشتی وَدن هی ضًَذ سا دٍس وٌیذ.

اًتخبثْبی وَدن سا هحذٍد وٌیذ. تٌْب اهىبى اًتخبة ثیي دٍ چیض سا ثِ اٍ ثذّیذ. هثال ثیي ایي خَساوی، ایي تفشیح، ایي غزا یب آى. دس  -
 هتمبػذ عَالًی، تَضیح ثحث، خبی ثِ. دّیذ تغییش سا وَدن ثب خَد سٍاثظ  –       ضذ. ایي غَست وَدن ّیدبى صدُ ٍ سشدسگن ًخَاّذ

 .وٌذ یبدآٍسی اٍ ثِ سا هسئَلیتْبیص وِ ثذّیذ اٍ ثِ هختػش ٍ سٍضي ٍاضح، دستَسات وَدن صدى گَل یب وشدى

یِ وٌیذ ٍ سفتبسّبی هثجت سا دس آى ػالهت ثضًیذ تْ ًظش هَسد سفتبسّبی ٍ اّذاف اص لیست یه. وٌیذ استفبدُ خبیضُ ٍ ّذف تؼییي اص  -  
سپس ثشای تالش وَدن خَد خبیضُ تؼییي وٌیذ. دس تؼییي اّذاف ٍالغ گشا ثبضیذ ٍ ثِ خبی فىش وشدى ثِ هَفمیت یه ضجِ ثِ لذهْبی 

 وَچه وَدن خَد ثیبًذیطیذ.

بی فشیبد صدى یب تٌجیِ ثذًی، یىی اص اهتیبصات اٍ سا لغَ وٌیذ. خ ثِ ًبهٌبست سفتبس یه ثشاثش دس. ثگیشیذ ثْشُ هَثشی غَست ثِ اًضجبط اص  -
 دس هَسد وَدوبى وَچىتش هی تَاى ثِ سبدگی آًبى سا تب هَلؼی وِ سفتبس ثْتشی ًطبى دٌّذ ًبدیذُ گشفت.

ثی ًسجت ثِ خَد پیذا خَ احسبس ٍ وٌٌذ تدشثِ سا هَفمیت وِ داسًذ ًیبص وَدوبى توبم. ضَد ضىَفب وَدن استؼذاد ٍ رٍق تب وٌیذ ووه - 
ی ٍسصش، ٌّش یب هَسیمی ثبضذ وِ  وٌٌذ. تَخِ وٌیذ وِ وَدن ضوب چِ وبسی سا خَة اًدبم هی دّذ. هوىي است ایي وبس دس صهیٌِ

 تَاًذ هْبستْبی اختوبػی ٍ ًیض اػتوبد ثِ ًفس وَدن سا افضایص دّذ.  هی

 غذا تا کًدک فعالی تیش درمان 

( وِ خیلی پُش خٌت ٍ خَش ّستٌذ، ٍ ADHDُ هی تَاى گفت ثشای وبّص ضیغٌت وَدوبى ثیص فؼبل)ثب تَخِ ثِ تحمیمبت اًدبم ضذ
 ثِ اغغالح خیلی ضلَؽ هی وٌٌذ، هػشف هَاد هغزی صیش هفیذ است:

 اسیذَای چزب ضزيری: -

دی پبییي تش است ٍ ایي دس ایي افشاد ثِ همذاس صیب "6-اهگب"ٍ  "3-اهگب"تحمیمبت ثسیبسی ًطبى دادُ اًذ وِ غلظت اسیذّبی چشة 
 وَدوبى، ػالئن ووجَد اسیذّبی چشة ضشٍسی هبًٌذ تطٌگی صیبد سا ًطبى هی دٌّذ.

ٍ هبّی آصاد ٍ سبسدیي، اص هٌبثغ خَة اسیذّبی  6-وٌدذ، تخوِ ی وذٍ تٌجل ٍ تخوِ ی آفتبثگشداى هٌبثغ خَثی اص اسیذّبی چشة اهگب
 هی ثبضٌذ. 3-چشة اهگب

 :B6ييتامیه  -



 

 

یه فبوتَس ضشٍسی ثشای اغلت هسیشّبی هتبثَلیىی اسیذّبی آهیٌِ، ضبهل هسیشّبی دوشثَوسیالسیَى ثشای دٍپبهیي،  B6ٍیتبهیي 

ضذُ است. دس  ADHDسجت ثْجَد سفتبس دس ثشخی وَدوبى هجتال ثِ  Bآدسًبلیي، ٍسشٍتًَیي هی ثبضذ. اص ایي عشیك، ٍیتبهیي ّبی گشٍُ 

ثب افضایص هیضاى سشٍتًَیي خَى سجت  B6خَى پبییي است، دس ًتیدِ دٍص ثبالی ٍیتبهیي ثشخی وَدوبى ثیص فؼبل، سغح سشٍتًَیي 
 ثْجَد ػالئن هی ضَد.

 آَه: -

ووجَد آّي، دلت ٍ تَخِ سا ثِ هیضاى لبثل تَخْی وبّص دادُ ٍ ثِ هىول یبسی پبسخ هثجت هی دّذ. ثشخی هغبلؼبت ًطبى داد وِ ثب 
 وَدوبى هطبّذُ ضذُ است. دسغذ ثْجَد دس ایي 30هىول یبسی آّي، 

 مىیشيم: -

دیذُ هی ضَد ٍ ثب دسیبفت هٌیضین، ثیص فؼبلی ثِ عَس لبثل هالحظِ  ADHDثشخی ثشسسی ّب ًطبى دادُ اًذ وِ ووجَد هٌیضین اغلت دس 
 ای وبّص هی یبثذ.

  ريی: -

ون است وِ هی تَاًذ ًبضی اص وبّص دسیبفت یب چٌذیي هغبلؼِ ًطبى دادُ است وِ ایي هبدُ ی هؼذًی دس سشم افشاد هجتال ثِ ثیص فؼبلی 
 خزة آى ثبضذ. ثش عجك دیگش هغبلؼبت دسیبفت سٍی اص عشیك تغزیِ هوىي است دس پبسخ ایي وَدوبى ثِ دوستشٍآهفتبهیي هَثش ثبضذ. 

وبى ثیص فؼبل،هىشسا ثشخی داسٍّبی گیبّی، ثِ دلیل خَاظ آسام ثخص ٍ ضذ اضغشاة دس دسهبى ایي وَدوبى ثسیبس سایح است، صیشا وَد
 دچبس هطىالت خَاة هی ضًَذ.اص خولِ سایح تشیي ایي گیبّبى آسام ثخص هی تَاى ثِ سٌجل الغیت ٍ گل سبػتی اضبسُ ًوَد.

 غزاّبیی وِ ثبیذ اص خَسدى آى ّب اختٌبة ًوَد ػجبست اًذ اص:

 یشیي.ضىش ٍ غزاّبی حبٍی آى هبًٌذ: ثیسىَیت، ویه، ضیشیٌی، ضىالت ٍ ًَضبثِ ّبی ض -

اگشچِ اغلت ضىش ثِ ػٌَاى ػلتی ثشای ثیص فؼبلی روش هی ضَد،اهب هغبلؼبت وٌتشل ضذُ، تبثیشات هٌفی آى سا ثش سٍی سفتبس اثجبت ًٌوَدُ 
 اًذ. گشچِ ضَاّذ اًذوی هَیذ تبثیش ضىش ثش سٍی سفتبس است، اهب ثبیذ فَایذ وبّص هػشف ضىش سا هذ ًظش داضت.

 هبوبسًٍی ٍ سیت صهیٌی اص هَاد غزایی ًطبستِ ای ّستٌذ وِ ػَاسؼ خبًجی ًذاسًذ. غالت غجحبًِ، ًبى خَ، ثشًح،-

 ثبدام، سیت، صسدآلَ، وطوص، ّلَ، آلَ، پشتمبل، تَت، گَخِ فشًگی ٍ خیبس )حبٍی سبلیسیالت ّبی عجیؼی(. -

)ًَػی سًگ غزایی ثِ سًگ ًبسًدی( وِ دس غزاّبی آهبدُ ثستِ ثٌذی ضذُ، آداهس، ضىالت، آة لیوَ، سس ّب، سًگ ّب هبًٌذ تبستشاصیي  -
 ووپَت ّب، وٌسشٍ ًخَدفشًگی، ًَضبثِ ّبی گبصداس ٍخَد داسد.

 سبالد استفبدُ هی ضَد.اسیذ ثٌضٍئیه )ًَػی ًگْذاسًذُ هَاد غزایی(، دس هشثبّب،پَسُ هیَُ ّب، آة هیَُ ّب، تشضی ّب ٍ سس ّبی  -

 ًَضبثِ ّبی گبصداس وِ ثِ دلیل هحتَای ثبالی فسفش آى ّب ٍ ثشّن صدى تؼبدل ولسین ٍ فسفش ثذى هی تَاًٌذ هٌدش ثِ ثیص فؼبلی ضًَذ. -



 

 

 لَُْ، چبی، وَال ٍ سبیش ًَضیذًی ّبی حبٍی وبفئیي هی تَاًٌذ ػالئن ثیوبسی سا تطذیذ ًوبیٌذ. -

  وکات مُم:

سوی ّوبًٌذ سشة، آسسٌیه، آلَهیٌیَم، خیَُ، یب وبدهیَم ًیض هی تَاًذ سجت هطىالتی دس یبدگیشی ٍ سفتبس وَدوبى ضَد. تدوغ فلضات 
سشة هی تَاًذ سجت تخشیت ادسان ٍ سفتبس وَدوبى ضَد. ثش اسبس تحمیمبت، اغالح سغح سشة ثذى ) اص عشیك هَاد ضالتِ وٌٌذُ هبًٌذ 

 ِ هیضاى سشة ثبالتشی داضتٌذ، هَخت ثْجَد سفتبس لبثل هالحظِ ای گشدیذ.ٍیتبهیي(، دس وَدوبى ثیص فؼبلی و

 يالذيه تزای َايی راَىمايی 

 هَسد دس اٍ ثب ًیض ٍ وٌیذ ایدبد تَاًبیی خَد فشصًذ دس. دّیذ پبداش اٍل ثِ دّذ هی اًدبم خَة سا وبسش فشصًذتبى وِ ٍلتی*     
 ّبیص تطَیك ٍ تشغیت وٌیذ. َاًبییت ثىبسگیشی ثِ سا اٍ ٍ وٌیذ غحجت استؼذادّبیص

 ثشای وبهال سا خَد ّبی خَاستِ ٍ ثبضیذ هثجت ٍ هػّش ، پطتىبس ثب وبس ایي ثشای. وٌیذ غحجت سٍضي ٍ ٍاضح وبهال خَد فشصًذ ثب*     
 ًدبم دّذ ثِ اٍ گَضضد وٌیذ.ا ًجبیذ سا آًچِ ، فمظ وِ ایي ًِ دّذ اًدبم ثبیذ سا وبسّبیی چِ ثگَییذ خَد فشصًذ ثِ. سبصیذ سٍضي خَد فشصًذ

 ثشًبهِ داضتي ، فشصًذتبى ّبی فؼبلیت ثشای خذٍل ایدبد: اص ػجبستٌذ ّب ثشًبهِ ایي ثگیشیذ یبد خَد فشصًذ سفتبس وٌتشل ثشای سا ّبیی ضیَُ*   
 .هٌغمی پیبهذّبی ٍ ًتبیح عجیؼی غیش ٍ ػبدی پیبهذّبی ، ًبهغلَة سفتبسّبی گشفتي ًبدیذُ ، پبداش ثشای

 ٍالذیي) ضوب دٍی ّش. وٌیذ تٌظین اٍ ثشای سا فشصًذتبى ًیبصّبی خبظ تشثیت ٍ تؼلین ثشًبهِ ٍ ثبضیذ داضتِ توبس فشصًذتبى هذسسِ ثب*     
 .ثبضیذ داضتِ سا ثشًبهِ ایي اص ای ًوًَِ ثبیستی( هؼلن ٍ

وٌذ ٍ آًْب سا  ٍ اص اٍ ثپشسیذ وِ دس هذسسِ چِ هی داسد ػولىشدی چِ خبًِ دس ضوب فشصًذ ثگَییذ اٍ ثِ ٍ ثبضیذ توبس دس هؼلن ثب*     
 حوبیت وٌیذ. 

 َايی تزای آمًسگاران راَىمايی

دس ضشٍع یه وبس دچبس  ADHDثبیذ ثذاًیذ وِ چِ هَاسد خبغی ثشای داًص آهَصاى دضَاس ّستٌذ. ثشای هثبل هوىي است وِ داًص آهَص 
ثِ یه ػول ٍ ضشٍع ػول ثؼذی ضىل داضتِ ثبضٌذ. ثٌبثشایي ّش یه اص ایي  دادى هطىل ثبضذ دس حبلی وِ داًص آهَصاى دیگش دس پبیبى

 ّبی هتفبٍتی داسًذ. داًص آهَصاى ًیبص ثِ ووه

 ثِ سا یبدگیشی ّبی سٍش ٍ ّب هْبست ّوچٌیي. وٌٌذ استفبدُ سٍصاًِ ّبی ثشًبهِ ٍ تىلیف وتبة اص چگًَِ دّیذ ًطبى آهَصاى داًص ثِ*     
 سا ثِ ضىل هٌظن تمَیت )پبداش( وٌیذ. آًْب ٍ دّیذ آهَصش آًْب

(. دٌّذ اًدبم سیبُ تختِ پبی ایستبدُ سا وبسی تب دّیذ اخبصُ آًْب ثِ هثبل ثشای. )وٌیذ ووه ضبى ثذًی ّبی فؼبلیت دس آهَصاى داًص ثِ*     
 .دّیذ استشاحت آًْب ثِ ّب ثشًبهِ ثیي دس

ٍسی ٍ اخشای یه ثشًبهِ تؼلین ٍ تشثیتی هتٌبست ثوٌظَس ًیل ثِ ًیبصّبی داًص آ ًَ ثشای ّن ثب دٍ ّش آهَصاى داًص ٍ ٍالذیي ثب*     
 آهَصاى ثِ فؼبلیت ٍ ّوىبسی ثپشداصیذ.



 

 

 ضبًس ٍ ثبضیذ غجَس وٌیذ اهتحبى وبسّب اًدبم ثشای سا خذیذی ّبی ساُ وٌیذ سؼی اهب ثبضیذ داضتِ آهَصاى داًص اص ثبال اًتظبسات*     
 َفمیت ثبال ثجشیذ.ه وست ثشای سا آهَصاى داًص

  آسمًن َای ارسياتی يتشخیص تیش فعالی

ثیص فؼبلی » هی ًَیسٌذ وِ ایي همیبس ثشای تطخیع اختالل (1993) َمکاران ي يارد يوذريًتا تىذی درجٍ مقیاس  -1

ی سفتبس ّبی پشسص است وِ ثضسگسبالى دسثبسُ  61( داسای WURSدس دٍساى وَدوی هفیذ است . همیبس دسخِ ثٌذی ًٍذسیَتب )« 
دسغذ اص افشاد داسای ایي اختالل ساثِ دسستی ضٌبسبیی وٌذ.دس ٍالغ همیبس  86یب ثبالتش هی تَاًذ 46وَدن ثِ آى پبسخ هی دٌّذ.ًوشُ ی 

د دسخِ ثٌذی ًٍذسیَتب هی تَاًذ ثشای تطخیع ایي اختالل دس ثضسگسبلی وِ دس دٍساى وَدوی هَسد ضٌبسبیی لشاس ًگشفتِ اًذ ثِ وبس هی سٍ
 . دٌّذ پبسخ( 4 ی ًوشُ) صیبد خیلی تب( غفش ی ًوشُ)   .آصهَدًی ّب ثبیذ ثِ پشسص ّب ثِ غَست ّشگض یب خیلی ون

                                                  يالذيه تزای کاوزس تىذی درجٍ مقیاس  -2

 48هِ ّبی وبًشص اص سَی ٍالذیي است. ایي همیبس ، داسای دس وَدوبى ، تىویل پشسص ًب« ثجیص فؼبلی » هتذاٍل تشیي سٍش اسصیبثی 
گشٍُ اص اختالل وَدوبى سا ضبهل ًبتَاًبیی ّبی یبدگیشی ، اختالل سلَن ، هطىل ّبی  5پشسص است وِ هی تَاى ثِ ٍسیلِ ی آى ، 

ایي همیبس ثشای هحذٍدُ ی « بلی ثیص فؼ.» سؤال ثشای اختالل است  10سٍاى تٌی ، ثیص فؼبلی تىبًطگشی ٍاضغشاة سا اسصیبثی وشد . 
. ضَد هی دادُ پبسخ « صیبد »ٍ « تمشیجبًصیبد »... ٍ « ووی» « ٍلت ّیچ » غَست ثِ آى پشسص ّش ٍثِ ضذُ سبختِ سبلگی 17  تب 3سٌی 

داللت « فؼبلی  ثیص » اختالل ٍخَد ثش ثبالتش یب 5/1 هیبًگیي آٍسدى دست ثِ.  ضَد هی دادُ ًوشُ 3 تب غفش ّب آى ثِ ، هَسد ٍثشحست
 دسغذ اص وَدوبى داسای ایي اختالل سا ضٌبسبیی وٌذ .  74داسد. ایي همیبس هی تَاًذ 
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سبلِ ضٌبسبیی وٌٌذ ًٍظش ضبى ّن  13تب  6سا دسوَدوبى « ثیص فؼبلی » ًتبیح پژٍّطْب ًطبى دادُ است وِ هؼلوبى هی تَاًٌذ اختالل 
 » ، « ووی » ، « ٍلت  ّیچ » غَست ثِ پشسص ّش ثِ ، است پشسص 28 داسای وِ همیبس ایي دس(. 1992 ثَسیستش)       است هؼتجش
 فؼبلی ثیص اختالل اسصیبثی ثشای سؤال 7.  ضَد هی دادُ آًْب ثِ 3 تب0 ّبی ًوشُ تشتیت ٍثِ ضَد هی دادُ پبسخ « صیبد » یب « صیبد تمشیجبً

      یب ثبالتش ًطبًِ ی ثیص فؼبلی است .5/1.هیبًگیي  است ضذُ دادُ اختػبظ

سبلِ است .استفبدُ اص آصهَى  12تب  4(ًطبى هی دّذ وِ ایي همیبس دسهَسد وَدوبى 1982پژٍّص اًدبم ضذُ تَسظ تشاتیض ٍّوىبساى )
 ّبی ٍالذیي ٍهؼلوبى دس فشایٌذ اسصیبثی هی تَاًذ هیضاى اعویٌبى تطخیع سا ثبالتش ثجشد.

 س درجٍ تىذی کاوزس تزای يالذيهمقیا

 : وَدن خٌس                      : وَدن سي                     ًبم وَدن :

 صیبد تمشیجبًصیبد ووی ّیچ ٍلت همیبس ّب سدیف

                                          ّیدبًی ٍتىبًطی است. 1

         ثی لشاس است ٍهذام ٍٍل هی خَسد. 2

         ثی لشاس است ٍهذام ایي عشف ٍ آى عشف هی سٍد. 3

         ثِ ساحتی داد ٍفشیبد هی وٌذ . 4



 

 

         خشاة وبسی هی وٌذ. 5

         ًوی تَاًذ وبسّب سا توبم وٌذ. 6

         حَاس پشتی داسد ًٍوی تَاًذ حَاسص سا خوغ وٌذ . 7

         خلك ٍخَی اٍ صٍد ػَؼ هی ضَد . 8

         ثِ سا حتی اص تالش وشدى هأیَس هی ضَد . 9

         ثچِ ّبی دیگش سا اریت هی وٌذ. 10

 ًوشُ :

 : تَضیح 

 هؼلوبى ثشای وبًشص ثٌذی دسخِ همیبس 

 : وَدن خٌس                    : وَدن سي                           ًبم وَدن :

 صیبد تمشیجبً صیبد ووی  ّیچ ٍلت همیبس ّب 

         ( ثی لشاس است ٍهذاٍم ٍٍل هی خَسد. 1

         ( ٍلتی وِ ثبیذ سبوت ثبضذ سش ٍغذا هی وٌذ . 2

         ( دس خَاست ّبیص ثبیذ فَسی ثشآٍسدُ ضًَذ . 3

         ( ثچِ ّبی دیگش سا اریت هی وٌذ . 4

             ( ثی لشاس است ٍهذام ایي عشف ٍآى عشف هی سٍد . 5

         ( ّیدبًی ٍ تىبًطی است . 6

         ( خیلی سؼی هی وٌذ تب تَخِ هؼلن سا ثِ خَدش خلت وٌذ . 7

 ًوشُ :

 تَضیح :

 ًٍذسیَتب سٌدص همیبس 

 : وَدن خٌس                    : وَدن سي                        ًبم وَدن:

اثذاً یب خیلی  ّب همیبس 
 ون

خیلی  ًسجتبًصیبد هتَسظ هالین
 صیبد

           ٍخَش خٌت دس ّویطِ ًبآسام ، فؼبل  (1

           چیضّب اص تشس  (2

           ساحتی پشتیجِ حَاس ، توشوضی هسبئل  (3

           ًبساحتی ، تطَیص  (4

           خٌجیذًی ، ػػجی  (5



 

 

           خَاثی سٍص ، دلتی ثی  (6

           پبییي خَش ًمغِ خطن، صٍد یب تٌذ  (7

           حسبس ، خدبلتی  (8

           لطمشق ، دسسفتي وَسُ اص  (9

 ضشٍع وِ وبسی سسبًذى پبیبى ثِ ضؼف ، وبس ثِ ًذادى اداهِ ، تَخِ اص ًبساحتی     (10
 وشدُ

          

           هػون ، سخت ، سشی خیشُ     (11

           ًبضبد افسشدُ، ، گشفتِ یب غوگیي     (12

           ػولی ّبی ضَخی خولِ اص ضیغبًی، خشأت ، احتیبط ثی     (13

           صًذگی اص ًبخطٌَدی ، چیضی اص ًجشدى لزت     (14

           گستبخی ، سشوص ، هبدس پذسٍ اص ًبفشهبًی     (15

           خَیطتي ثبٍسی ون     (16

           تٌذخَ     (17

            دیگشاى ثب ّوشاّی اص ثشدى لزت ، داضتٌی دٍست ، هؼبضشت خَش     (18

           ثسبهبى ًب ، ضلختگی     (19

           ًٍطیت فشاص ثب ، هضاج دهذهی     (20

           ػػجبًیت احسبس     (21

           داس هشدم ، دسَت داسای     (22

           هشتت ، تویض ، ثسبهبى     (23

           تىبًطی ، اًذیطِ ثذٍى ػول     (24

           ثَدى تدشثِ ثی ثِ گشایص     (25

           ثَدى هتأسف ، گٌبُ احسبس     (26

           داسی خَیطتي دادى دست اص     (27

           اًذیطِ ثی وبس اًدبم یب اًذیص ثی ثِ گشایص     (28

ثِ هذت صیبد، خَس ثَدى ثب دیگش  دٍست داضتي ًگِ ، وَدوبى دیگش ثذسفتبسیجب     (29
 وَدوبى

          

           ّب ٍسصش دس ًىشدى ضشوت ّوىبسی، ضؼیف     (30

           داسی خَیطتي اص تشش     (31

           ثبصیْب دس اٍل اًتخبة ضذُ، ّوبٌّگ خَة     (32

           ٍصسًگی صثش     (33

           خبًِ اص گشیض     (34

           دػَائی     (35

           دیگش وَدوبى اًذاختي دست     (36

           خَاّی ثشتشی ، ثَدى سّجش     (37

            ضذى ثلٌذ خَاة اص هطىل     (38



 

 

           گطتي دس آى دس ایي صیبد ، پیشٍ     (39

           دیگش وسی دیذ اص هسبئل دیذى هطىل     (40

           هذیش ،دیذى هذسسِ ثب هطىل ، پشستبساى سش ثب هطىل داضتي     (41

           هحىَهیت ، گشفتِ اخغبس ، پلیس ثب هطىل     (42

           وَدوی ٌّگبم ثِ هسبئل     (43

           دسد سش     (44

           دسد هؼذُ     (45

           یجَست     (46

           اسْبل     (47

           غزایی حسبسیت     (48

           دیگش ّبی حسبسیت     (49

           ادساسی ضت     (50

           ٍصسًگ خَة اهَصی داًص سفتِ ّن سٍی:  هذسسِ دس وَدن     (51

           وٌذ ، ضؼیف سفتِ ّن سٍی     (52

           وٌذخَاى     (53

           یبدگیشی دس وٌذ     (54

           حشٍف خَاًذى ٍاسًٍِ هطىل     (55

           وشدى سّجشی دس هسبئل داضتي     (56

           ثذخغی     (57

           ثشدم ًوی لزت خَاًذى اص ساستی ثِ ثخَاًن خَة ای اًذاصُ تب تَاًستن هی اگش     (58

           استؼذاد داضتي ثب ًطذى هَفك     (59

           (ّب والس وذام( ) سفَصگی)  تىشاسی ّبی والس     (60

           ( ّب والس وذام) ضذُ اخشاج یب تؼلیمی والسْبی     (61

 : تَضیح                                                                                                 ًوشُ :

 4;  صیبد خیلی           3;  صیبد ًسجتبً          2;  هتَسظ          1;  هالین           0اهتیبص ثٌذی : اثذاً یب خیلی ون ; 

 فزساوٍ خالذی تُیٍ کىىذٌ :

 


