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Abstract
objective: Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD) is a neurodevelopmental disorder that is
challenging for the family members to manage.
Some of patients' behavioral characteristics make
them be adaptive rather than disruptive. To
introduce the psychological characteristics of
people with ADHD using a positive approach to
their abilities. Method: With Google search, the
Persian and English keywords of positive features
in ADHD people in domestic databases of
Iranmedex, Irandoc, Magiran and SID and
international databases of PubMed, Springer,
ProQuest, Scopus, Elsevier, MEDLINE, and
Cochrane were collected and reviewed through a
systematic review. Results: A total of 103 articles
published in English and Persian on the subject of a
positive
approach
to
the
psychological
characteristics of ADHD between 1992 and 2020
were obtained, of which 36 articles had the
inclusion criteria. This study showed that creativity,
hyperfocus and entrepreneurship are positive traits
confirmed in people with ADHD. Conclusion:
Many researchers, by examining the symptoms of
ADHD, believe that there are abilities in these
people that are an advantage and skill and can be a
strategy to compensate for the deficiencies in
people with this disorder.
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چکیده
- اختاللي عصبي،)ADHD( بیشفعالي/ اختالل نارسايي توجه:هدف
تحولي است كه چگونگي مديريت آن برای اطرافیان چالشبرانگیز
 برخي از ويژگي های رفتاری بیماران باعث مي شود كه آنها به.است
 بررسي ويژگيهای: هدف. سازگار باشند،جای مختل كننده
 بیشفعالي با رويکرد مثبت به/روانشناختي اختالل نارسايي توجه
 با جستجوگر گوگل كلیدواژههای: روش.تواناييهای اين افراد است
 در پايگاههایADHD فارسي و انگلیسي ويژگيهای مثبت در افراد
 و پايگاههایSID، Magiran ، Irandoc ، Iranmedex اطالعاتي داخلي
PubMed, Springer, ProQuest, Scopus ,Elsevier خارجي
 جمعآوری و بهصورت مروری نظامدار بررسيCochrane , MEDLINE,
 مقاله منتشرشده انگلیسي و فارسي با10۳  در كل: یافتهها.شد
موضوع رويکرد مثبت به ويژگيهای روانشناختي در اختالل نارسايي
 به دست آمد كه از2020  تا1۹۹2 توجه و بیشفعالي بین سالهای
 اين پژوهش نشان. مقاله معیار ورود به بررسي را داشتند۳۶اين تعداد
 بیشتمركزی و كارآفريني از ويژگيهای مثبت،داد كه خالقیت
.بیشفعالي است/تأيیدشده در افراد دارای اختالل نارسايي توجه
 بسیاری از پژوهشگران با بررسي عاليم اختالل نارسايي:نتیجهگیری
 بیشفعالي معتقدند كه توانمندیهايي در اين افراد است كه/توجه
بهعنوان مزيت و مهارت بوده و ميتواند راهبردی برای جبران كمبودها
.در افراد مبتال به اين اختالل باشد

، نارسايي توجه، نشانههای اختالل:واژههای کلیدی
. كارآفريني، خالقیت، بیشتمركزی،بیشفعالي
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مقدمه
اختالل كاستي توجه و بیشفعالي ) ،(ADHDنوعي
اختالل رشدی عصبي است كه با آسیب در سطح
بيتوجهي ،بیشفعالي و تکانشگری ايجاد ميشود.
شروع آن در كودكي است و تا بزرگسالي ادامه پیدا
ميكند .اين اختالل با مشکالت زياد در زمینههای
مختلف تحصیلي ،روابط خانوادگي و دوستانه،
مشکالت عاطفي ،تخلف ،سوء مصرف مواد مخدر در
سنین پايین همراه است .همچنین ممکن است در
عملکرد شغلي و روابط اجتماعي پیامدهای منفي
داشته باشد (سايال ،پراساد ،فورد ،دالي و كوگیل،
 .)2018اين اختالل بار زيادی از لحاظ مالي ،استرس
فرزندپروری و مشکالت تحصیلي بر جامعه تحمیل
ميكند (بیدرمن و فرائون .)200۵ ،شايد تصور كنید
عاليم اين اختالل در بسیاری از زمینههای زندگي با
پیامدهای منفي همراه است ولي همه عاليم آن با
نقص يا اختاللهای عملکردی همراه نیست (اپستین و
لورن .)201۳ ،سالمت روان به معنای عدم وجود
بیماری يا اختالل نیست بلکه به معنای بهبودی ،مقابله
با مشکالت و پیشرفتكردن است .گرچه پژوهشهای
قبلي بهطور عمده بر پیامدهای منفي اختالل نارسايي
توجه /بیشفعالي بر عملکرد فرد در زمینه آموزش
رسمي و اشتغال متمركز بوده است ،اما مطالعههای
اخیر جنبههای مثبت اين اختالل را برجسته كرده است
(ويلمهورث ،پیل و ويلمهورث .)2011 ،هر روزه به
افرادی كه بهرغم توجه به نشانههای اصلي اين اختالل،
به زمینههايي كه اين افراد ميتوانند در آن عملکرد
نسبت ًا خوبي داشته باشند توجه ميكنند ،افزوده
ميشود (لسچ .)2018 ،استعدادهايي وجود دارند كه با
اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي همراه است .در
برخي موارد ويژگيهای اين افراد ،مانند احساس
جستجوگری و عدم پیشبیني امور ممکن است نتايج
مثبتي را برای اين افراد داشته باشد و افراد را جذب
موارد مثبتي مانند كارآفريني كند (ويکلوند ،يو ،تاكر و
مارينو .)2017 ،براساس نظر پاتون ( ،)200۹اين افراد

روش
اين پژوهش با توجه به روش اجرای آن در رده
مطالعههای مروری نظامدار قرار ميگیرد .برای
شناسايي و انتخاب مقالهها در گام اول با استفاده از
بانکهای اطالعاتي داخلي شامل ،Irandoc ،Iranmedex
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ميتوانند در شرايط مناسب محیطي شکوفا شوند و
نشانههای اين اختالل به جای اينکه مختلكننده
باشند ،ميتوانند باعث شکوفايي فرد در زمینههای
خالقانه باشد .بسیاری از متخصصان فقط از ديدگاه
آسیبشناسي به اين اختالل نگاه ميكنند و نقاط منفي
را ميبینند ولي اگر فقط به نقاط منفي آنها متمركز
شويم ،از نقاط مثبت آنها غافل ميمانیم و شناخته
نميشود درحاليكه توجه به نکات مثبت آنها برای
مقابله با چالشهايشان مهم است (كويلي .)200۳ ،در
كنار درمان ،بايد در نظر بگیريم كه چگونه ميتوان از
هر ويژگي مثبت اين اختالل به نفع مبتاليان استفاده
كرد (بوس .)2017،هاپفیلد ( )2018معتقد است
مشخصات شناختي در اين اختالل شامل مؤلفههايي
است كه اگر كانالهای مناسبي برای بروز داشته باشد،
ميتواند برای فرد و جامعه مفید باشد .بنا بر نظر لسچ
( )2018وقت آن رسیده است كه پژوهشهايي در
مورد اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي از تمركز بر
نقاط ضعفها به سمت توانمندیها و پتانسیلهايي كه
ممکن است اين افراد داشته باشند ،متمايل شود .اين
تغییر در رويهها بهرغم وجود ضعف در توجه ،ناتواني
در كنترل حركتي ،ضعف تنظیم شناختي و هیجاني
آنها ميتواند از تعريف توانمندیها برای اين افراد
شروع شود .اين مقاله در نظر دارد ،شواهدی از
پژوهشهای انجامشده در زمینه وجود ويژگيهای
مثبت در اين افراد ارائه دهد .ويژگيهايي كه ميتواند
موجب شکوفايي در زندگي اين افراد شود .همچنین
به اين سؤال پاسخ ميدهد كه آيا ميتوان رفتارهای
مرتبط با اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي را مورد
تجديدنظر قرار داد و آنها را بهعنوان افراد ارزشمند و
شايستهای در نظر گرفت؟
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يکي از اهداف آن تعیین ويژگيهای مثبت يا
توانمندیها در كودكان دارای اختالل نارسايي توجه/
بیشفعالي است؛ ب) تشخیص اختالل نارسايي توجه
بیشفعالي براساس مالکهای  DSMصورت گرفته
باشد؛ ج) در نتايج آنها توانمندی در افراد دارای
اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي را تأيید كرده
باشند؛ د) توانمندیها فقط در افراد دارای اختالل
نارسايي توجه /بیشفعالي باشد و نه اختاللهای
تحولي و رشدی ديگر .در گام سوم ،متن كامل
مقالههای منتخب در مرحله قبل بهصورت كامل مرور
شد و اطالعات موردنظر استخراج شد .اين اطالعات
شامل تعريف از ويژگي مثبت شناختهشده ،آزمون
استفادهشده برای بررسي ويژگي موردنظر و همچنین
نتايج بهدست آمده بودند .در گام چهارم ،تمام
اطالعات موردنظر استخراج و در جدول  1ارائه شده.

 SID، Magiranو كلیدواژههای فارسي مانند :نکات
مثبت ،خالقیت در اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي،
بیشتمركزی در اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي،
كارآفريني در اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي
جستجو انجام شد .در ادامه مقالههای انگلیسي با
كلیدواژههایPositive point in ADHD, Efficacy in :
ADHD, Hyper focus in ADHD, Eentrepreneurship in
ADHD, Positive characteristics in ADHD, Creativity in

 ،ADHDدر پايگاههای استنادی و نیز انتشاراتي چون
 PubMed, Springer, ProQuest, Scopus, Elsevierجستجو
شد و اطالعات مرتبط جمعآوری گرديد.
و سپس برخي كتابهای مرتبط به همراه بررسي
پاياننامهها و رسالههای دكترا به زبان انگلیسي و
فارسي جستجو شدند .در گام دوم ،مقالههای
بهدستآمده مرور شدند .مالکهايي كه براساس آنها
مقالههای موردنظر از بین مقالههای جستجوشده
انتخاب شدند عبارتند از :الف) هدف اصلي مقاله يا

جدول  1گامهای انتخاب منابع مرتبط
فعالیت ها

گامها

جستجو در بانکهای اطالعاتي داخلي شامل  SID،Magiran ،Irandoc ،Iranmedexو گوگل فارسي
كلیدواژههای استفادهشده برای جستجوی اينترنتي نکات مثبت ،خالقیت در اختاللنارسايي توجه /بیشفعالي ،بیشتمركزی در اختالل
گام اول

نارسايي توجه /بیشفعالي ،خودكارآمدی در اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي بودند .برای يافتن مقالههای انگلیسي كلیدواژههای
، Self-employ in ADHD، Hyper focus in ADHD، Efficacy in ADHD،Positive Point in ADHD
 ، Creativity in ADHD،Positive Characteristics in ADHDدر پايگاههای اطالعاتي و انتشاراتي چون PubMed,
Springer, ProQuest, Scopus ,Elsevierجستجو شدند.
مالکهای انتخاب مقالهها:
الف) هدف اصلي مقاله يا يکي از اهداف آن ،تعیین ويژگيهای مثبت يا توانمندیها در كودكان دارای اختاللنارسايي توجه /بیشفعالي

گام دوم

است؛ ب) تشخیص اختالل نارسايي توجه بیشفعالي براساس مالکهای  DSMصورت گرفته باشد؛ ج) در نتايج آنها توانمندی در افراد
دارای اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي را تأيید كرده باشند؛ د) توانمندیها فقط در افراد دارای اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي باشد
و نه اختاللهای تحولي و رشدی ديگر.

گام چهارم

استخراج اطالعات مقالههای منتخب

مقاله معیار ورود به مطالعه را داشتند .جدول ،2
ويژگيهای مثبت يافتشده با عنوان (گزارش مروری
نظامدار از ويژگيهای مثبت يافتشده در افراد دارای
اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي) آمده است.

یافتهها
در جستجوی اينترنتي ،تعداد مقالههای يافتشده كه
واجد يکي از كلیدواژهها بودند 10۳ ،مقالههای
چاپشده انگلیسي و فارسي بین سالهای  1۹۹2تا
 2020و  1۳88تا  1۳۹۹بودند .از اين تعداد۳۶ ،
9
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گام سوم

مرور چکیدهها
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جدول  2ویژگیهای مثبت یافتشده در افراد دارای اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی
شاخص

خالقیت

ابزاراندازهگیری

وايت و شاه200۶ ،

وايت و شاه2011 ،

خالقیت ويژگي است كه
دارای چهار عنصر سیالي،
بسط ،انعطافپذيری و
اصالت است.

آزمون
Torrance
بزرگساالن،
مخفف  Goffو
،Torrance
2002

گونزالس و
همکاران201۶ ،

تفکر واگرا و همگرا
همچنین خالقیت ظرفیت
ناديدهگرفتن اطالعات،
فرمولبندی و آزمون
فرضیهها ،تولید ايدههای
جديد ،بازسازی آنها،
جستجو برای
جايگزينكردن آنها و ارائه
نتايج

آزمون تفکر
خالق تورنس

η2 effect sizes ranged from 0.19 to 0.34

بوت و همکاران،
2017

خالقیت  ،توانايي تولید
ايدههايي نو و مفید است.

پرسشنامه
خالقیت
كارسون،
پترسون ،هیگینز
200۵

;(M = 1.86, SD = 0.70
t (104) =3.47
), p = .001, d = 0.71

تیلور و همکاران
2017

خالقیت تعامل استعداد،
فرايند و محیطي است كه
موجب ميشود فرد يا
گروهي محصولي جديد و
مفید تولید كند.

آزمون تفکر
خالق تورنس

F (2, 48) = 4.57, p < .05.
R2 = .16
R2adj: = .13

آبراهام و همکاران،
200۶

خالقیت ويژگي است كه
دارای چهار عنصر سیالي،
بسط ،انعطافپذيری و
اصالت است.

آزمون تکالیف
تصويرسازی
خالق

(RAK), H = 7.56, p < .05
ADHD group, U = 51, p < .05

سیمنووا و
همکاران2007 ،

افراد خالق سازههايي با
پیچیدگي و تقارن را ترجیح
ميدهند.

مقیاس هنری
بارون و ولز،
1۹۵2

BWAS Dislike scale
)(F = 4.2, df = 2, p = 0.02
BWAS Like scale
)(F = 0.5, df = 2, p = 0.63
BWAS Total scale (F = 3.4, df = 2,
)p = 0.04

شاو1۹۹2 ،

خالقیت تفکر غیر متعارف و
دارای شدت زياد است كه
خود مسئله را حل مي كند
و محصول جديد و مفیدی
به دست مي دهد.

آزمون تفکر
خالق تورنس،
1۹74

آزمون كلمههای
و آزمون كار
غیرمعمول UUT

10

F(1, 88)=14.6, ȵp2=.142, p <.001
t (88) = _3.13, p = .002 fluency
t(88) = _4.37, p < .001 flexibility
t(88) = _3.38, p =. 001 originality

تفکر واگرا بزرگساالن
اختالل نارسايي توجه/
بیشفعالي بیشتر از
افراد عادی است.

ADHD group
)(M = .377, SD = 1.05
non-ADHD group (M = _.377,
)SD = .793
F (1, 58) = 8.542, MSE = .870,
ȵp2=.145, p = .003

بزرگساالن مبتال به
اختالل نارسايي توجه/
بیشفعالي سطح
باالتری از تفکر خالق
در تمرينهای كالمي
نسبت به افراد عادی
داشتند.

Wilk's A = .26, X2 = 70.76,
df = 14, and p < .0001

كودكان دارای اختالل
نارسايي توجه/
بیشفعالي در صورت
مصرفنکردن دارو
دارای خالقیت هستند.

بزرگساالن مبتال به
اختالل نارسايي توجه/
بیشفعالي
دستاوردهای
خالقانهتری در دنیای
واقعي داشته و در
حوزههای خاص
خالقتر بودند.
ويژگي اختالل نارسايي
توجه /بیشفعالي در
دانشجويان مهندسي
دارای ADHD
پیشبینيكننده ويژگي
تفکر واگرا هستند.
كودكان  ADHDدر
زمان محدود
ويژگيهای جديد
بیشتری دارند.
كودكان ADHD
ممکن است توانايي
شناختي باالتری نسبت
به كودكان عادی داشته
باشند.
خالقیت تصويری پیش
بیني كننده توانايي
درک روابط به طور
ضمني ،توانايي حافظه
تصويری و خالقیت
كالمي در افراد ADHD
است.
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نویسندگان

توصیف ویژگی
تفکر واگرا (توانايي ايجاد
ايدهها يا راهحلهای متعدد
برای يک مشکل) تفکر
همگرا ( توانايي ايجاد
ارتباط بین مفاهیم)

غیرمرتبط RAT

دادههای آماری

نتیجه
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مهدی و همکاران،
2017

----

مصاحبه
نیمهساختارمند
فردی

Energy and drive functions 11
Creativity 7
personality functions 5
Directing attention 5

كراموند1۹۹4 ،

-----

آزمون تفکر
خالق تورنس

بدون گزارش يافتههای آماری

برانداو و همکاران،
2007

خالقیت تفکر واگرا (سیالي،
انعطافپذيری ،اصالت و
بسط) و تفکر همگرا (تولید
يک راهحل واحد برای يک
مسئله)

تست خالق پیش
دبستاني كرامپن
گیلفورد

overall F (3,67) = 2.74,
P = .049, ῼ² = .07,
Cohen's f = .33

بعضي از رفتارهای
بیشفعالي
پیشبینيكننده تفکر
خالق هستند.

هلي روكلیج200۶ ،

اصالت ،انعطافپذيری ،توجه
به جزئیات ،بسط

creative with ADHD M=71.31,
SD=9.60, F=158.25
creative without ADHD: M= 47.47,
SD= 5.68

كودكان خالق عاليم
 ADHDرا نشان دادند.

بدون گزارش يافتههای آماری

افزايش خالقیت جنبه
مثبت  ADHDاست.

t (121) = 5.20,
p < .001,
d= .95

افراد  ADHDاظهار
كردند كه خالقتر از
متوسط هستند.

فرا تحلیلي از
پژوهشهای
قبلي

;(g = 0.36, p < 0.05
)CI = 0.14 - 0.59

افراد  ADHDخالقتر
از افراد عادی هستند.

F (1, 35) = 4.19
p = .024
η2 = .19

M=7.47, SD= 3.5,اصالت
t=-2/44, P=0.018
M=-20.24, SD= 3.71,بسط
t=--5.44, P=0.0001
M=-23.11, SD= 7.61, t=-4.21,خالقیت
P=0.0001

هلي و روكلیج،
2008

اصالت ،انعطافپذيری ،توجه
به جزئیات ،بسط
افراد خالق دو ويژگي
اصالت ( جديدبودن) و
سودمند ( ارزش و
سودمندی) دارند.
خالقیت بخش مهمي در
فرايند حل مسئله و توانايي
تولید كاری جديد است.
تفکر واگرا (بسط،
انعطافپذيری ،اصالت) و
تفکر همگرا

فوگت و همکاران،
201۳

خالقیت بهعنوان تفکر واگرا
مشخص شده است.

بررسي
پژوهشهای
قبلي

قندياني1۳88 ،

اصالت ،انعطافپذيری ،توجه
به جزئیات ،بسط

آزمون تفکر
خالق تورنس

اوزيل كیزيل و
همکاران201۶ ،

بیشتمركزی بهصورت
قفلكردن روی يک كار در
افراد است كه اگر موضوع
مورد عالقهشان باشد،
نميتوانند توجه خود را از
موضوعي به موضوع ديگر
تغییر دهند.

مقیاس
بیشتمركزی
 HSمحقق
ساخته

پوكیو201۵ ،

كريستیانسون،
2017

بیش تمرکزی

11

ASRS total scores r = 0.41,
p < 0.001
= ASRS attention deficit factor scores r
*0.26, p < 0.001
ASRS hyperactivity/impulsivity factor
scores r = 0.39,
*p < 0.001

خالقیت كودكان
باهوش  ADHDباالتر
از كودكان با هوش
بدون اين اختالل است.
كودكان دارای اختالل
ADHDبهطور
معناداری خالقیت و
زيرمقیاس اصالت و
بسط باالتری از
كودكان عادی دارند.

افراد  ADHDويژگي
بیشتمركزی بیشتری
نسبت به افراد ديگر
دارند.
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شاو و براون1۹۹۹ ،

خالقیت ويژگي است كه
دارای چهار عنصر سیالي،
بسط ،انعطافپذيری و
اصالت است.

آزمون خالقیت
خطوط .آزمون
خالقیت
دايرههای تورنس

ADHD group: M = 39.9; comparison
group:
M = 29.7
between the groups:
t(22) = 2.5 p < .04.

آزمون تفکر
خالق تورنس
تصويری
آزمون تفکر
خالق تورنس
پرسشنامه
محققساخته
خودپنداراه
خالقیت

كودكان ADHD
خالقیت تصويری باال
در شرايط برانگیختگي
داشتند.
خالقیت جزء جنبههای
مثبت ذكرشده و
پرتکرار در افراد
 ADHDاست.
كودكان ADHD
رفتارهای شبیه به افراد
خالق دارند و ۳2
درصد آنها امتیاز باالی
۹0درصد در آزمون
خالقیت گرفتند.

خدیجه قندیانی آرانی و همکاران :بررسی ویژگیهای روانشناختی با رویکرد روانشناسی مثبت در افراد ...
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كارآفريني

= Total HF: ADHD (M = 142.82, SD
44.80),
F (1,370) = 17.98,
p = < 0.001**, d = 0.44

افراد دارای ADHD
بیشتمركزی بااليي
دارند.

مهدی و همکاران،
2017

-----

مصاحبه
ساختاريافته

Energy and drive functions 11
Creativity 7
personality functions 5
Directing attention 5

بیشتمركزی جزء
ويژگيهای مثبت
گزارششده مربوط به
 ADHDاست.

سدويچ،
2018

بیشتمركزی جرياني است
با تمركز شديد ،توجه
پرانرژی و جذب كامل در
فعالیتي كه احساس شديد
لذت را به آنها ميدهد.

مصاحبه بازپاسخ
در مورد ويژگي
مثبت افراد
ADHD

پژوهش كیفي

افراد  ADHDتمركز
بیش از حد را در
فعالیتهای خود
گزارش كردند.

اسکالر201۳ ،

-------

بررسي امواج
مغزی EEG

Frontal midline EO
ADHD: higher beta
significant at p <.10
Parietal lobe EO - ADHD beta
significant at p <.10

افراد  ADHDزمان
انجام وظیفه بیش از
حد تمركز كردهاند.

ويکلوند 2017و
همکاران

كارآفريني شروع يک كار
تجاری ،رسیدن به يک
تجارت كوچک ،شروع يا
رسیدن به تجارت بزرگ و
ايجاد يا خريد شركت
تجاری

نظرسنجي و
معیار ژائو
همکاران-
مقیاس شفرد
ويکلوند

→ Inattention → urgency
entrepreneurial preference/startup
)(indirect effect: 0.08; p < 0.05

افراد  ADHDبه دلیل
ويژگي سرعت عمل
ممکن است در زمینه
كارآفريني موفق باشند.

ويکلوند و
همکاران201۶

راهاندازی واقعي يک
كسبوكار

مصاحبه
كارآفريني

پژوهش كیفي

ويژگيهای ADHD
ممکن است در زمینه
كارآفريني كاربردی
باشد.

ورهل 201۵و
همکاران

كآرآفريني مسیرهای شغلي
(بنیانگذار شغلي) است كه
دانشجويان بعد از
دانشآموختگي دنبال
ميكنند.

پرسشنامه
نظرسنجي در
زمینه مسیر
شغلي

)(B = 0.244; p<0.001

رفتارهای شبه
 ADHDبا اهداف
كارآفريني ارتباط مثبت
دارد.

ورهل و همکاران
201۶

كارافرينان سطح باالی
انرژی دارند كه خود برای
خود شغل ايجاد ميكنند.

نظرسنجي روحیه
كارآفرين

(attention-deficit,
;OR: 0.96; 95 % CI 0.92–0.99
;hyperactivity, OR: 1.07
95 % CI 1.01–1.13).

دانشآموزاني كه سطح
باالتری از رفتارADHD
دارند ،،بهطور قابل توجهي
بیشتر احتمال كارآفريني
دارند.

كاربي2004

كارآفريني صفات (حركت
سختكوشي ،عزم،
خطرپذيری ،خالقیت،
پیشرفت ،استقالل) است.

آزمون گرايش
عمومي
كارآفريني
دانشگاه دورهام
 GETكرومي

ADHD Students
X=35.27 SD= 5.32
)Undergraduate (Business Management
Students
X=28.00 SD=6.24

دانشجويان ADHD
كارآفرينتر ازساير
دانشجويان بودند.

مقیاس كوين و
اسلوين سبک
خودكارآفريني

relationship between ADHD and EO
)(β=0.177, p<.01 and R2=3.1%

عاليم  ADHDدر
كارآفريني به
كارآفرينان كمک
ميكند.

پرسشنامه
جهتگیری
كارآفريني فردی

OR = 1.06; p = 0.033

عاليم بیشفعالي با
كارآفريني رابطه مثبت
داشت.

هاپفیلد و همکاران،
2018

بیشتمركزی ،حالتي است
از توجه و تمركز بیش از
حد به يک موضوع

توريک و همکاران
201۶

سانگو و همکاران
2020

كارآفريني به سیاستهايي
كه بنگاهها زمان شناسايي
فرصت ها زمان راهاندازی
سرمايهگذاری جديد اعمال
ميكنند ،ميگويند.
كارآفريني شامل
خطرپذيری ،خالقیت ،مولد
است
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مقیاس
بیشتمركزی
 HFو مقیاس
تمركز
طوالنيمدت
جکسون
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ديمیک و ارولو
2014

تمايل به ايجاد كار جديد

پرسشنامه تمايل
كارآفريني
عمومي

يو و همکاران
201۹

-----

**0,309
0,101

ADHD
R- squared

افراد  ADHDتمايل
كارآفريني بیشتری
نسبت به افراد بدون
اين اختالل دارند.

پرسشنامه
گرايش
كارآفريني كوين
وسلوين

= (standardized indirect effect: 0.163; p
).065

عاليم  ADHDدر
افراد كارآفريني كه
مشاغل شخصي
تأسیس كردهاند،
تأثیرات قویتری در
گرايش آنها به
كارآفريني دارد.

سانتورو2020

كارآفرين كسي است كه
يک كسبوكار خصوصي را
تأسیس كرده و فرصت را
شناسايي ميكند.

پرسشنامه
خودگزارشي
فیشر و همکاران

** )Self-efficacy 0.14 (2.13
R2= 0.36, Adjusted R2= 0.32
** F-value= 11.62

خودكارآمدی
پیشزمینه كارآفريني
در زمینههای خاص
كارآفرينان ADHD
است.

موره و همکاران
201۹

كارآفريني مهارت در
مشاهده فرصتها در بازار و
تفسیر و سازماندهي فرصت
جديد با استفاده از دانش
مربوط به آن

مقیاس
كارآفريني تانگ
و همکاران،
2012

entrepreneurs with ADHD
)(F = 8.55, p = .004
)(β =3.60, p = .004

ابزارهای تشخیصي اختالل نارسايي توجه/
بیشفعالي در مقالههای شامل پرسشنامه
محققساخته براساس مالکهای  ،DSMپرسشنامه
راتر ( فرم والدين و آموزگار) ،پرسشنامه نقصتوجه/
بیشفعالي سوان و مصاحبه تشخیصي روانپزشک بود.
ابزارهای تشخیص ويژگيهای مثبت شامل پرسشنامه
محققساخته ،آزمونهای خودگزارشي توانايي،
مصاحبههای انفرادی و  ...است كه هركدام به تفضیل
در جدول  2آمده است .ويژگيهای مثبت شناختهشده
در پژوهشها شامل خالقیت ،بیشتمركزی ،كارآفريني
است.

كارآفرينان مبتال به
 ADHDسطح
باالتری از هوشیاری و
غنيسازی كارآفريني را
نشان ميدهد.

ارتباط خالقیت و اختالل نارسايي توجه/
بیشفعالي :افراد دارای نارسايي توجه /بیشفعالي به
علت ويژگي عدم كنترل بازداری ،تفکر واگرای
بیشتری نسبت به افراد عادی دارند و يک سطح پايین
از بازداری اجرايي ممکن است بهطور واقعي تفکر واگرا
را تسهیل كند ،زيرا احتمال كمتری وجود دارد كه
مفاهیم و ايدهها بازداشته شوند .همچنین (فايور،
اسکولر ،لینويل و هاشر )2001 ،در زمینه رابطه مثبت
بین كنترل بازداری ضعیف و تفکر واگرا يافتند كه
13
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كنترل بازداری ضعیف برای تفکر واگرا يک مزيت
محسوب ميشود .از طرف ديگر علت خالقیت باال در
كودكان دارای نارسايي توجه /بیشفعالي در مقايسه با
كودكان عادی ،ممکن است ساختار مغزی متفاوت آنها
باشد (هیلمن ،ناديو ،بورسدورف )200۳ ،نشان دادند
كه وقتي افراد عادی عمل خالقانه انجام ميدهند،
فعالیت لوب پیشاني آنها افزايش پیدا ميكند و وقتي
افراد خالق عمل خالقانه انجام ميدهند ،فعالیت لوب
پیشاني آنها از افراد عادی نیز بیشتر است و همچنین
گاالگر ( )1۹۹7نشان داد كه آسیب مغزی میاني
ميتواند خالقیت را افزايش دهد و همانطور كه
ميدانیم افراد دارای نارسايي توجه /بیشفعالي در
ناحیه پیشاني مغز دچار مشکل هستند (علیزاده،
 ،)1۳84پس اين آسیب ميتواند سازوكاری ايجاد كند
كه لوب پیشاني افراد دارای نارسايي توجه /بیشفعالي
مانند افراد خالق پركار شود .برادشاو ( )2000يک مرد
 ۶0ساله را توصیف كرد كه او در تمام زندگياش
حسابگر ،منظم ،دقیق و آرام بود ولي شخصیت او
تغییرات پنهاني اساسي پیدا كرد .او يک هنرمند
خالق شد كه نقاشيهايش طرحها و رنگهای تند

خدیجه قندیانی آرانی و همکاران :بررسی ویژگیهای روانشناختی با رویکرد روانشناسی مثبت در افراد ...
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بهعنوان يک پديده بالیني قفلكردن روی يک موضوع
است .در زمان بیشتمركزی كه ممکن است در زمان
انجام تکالیف مدرسه ،سرگرميها يا تماشای تلويزيون
باشد ،فرد احساس اشتغال كامل ،قفلشدن روی
جزئیات كار ،دشواری متوقفكردن آن فعالیت،
ناديدهگرفتن نیازهای شخصي را دارد .افراد دارای
اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي ،كمبود توجه ندارند
بلکه يک روش منحصربهفرد برای تخصیص توجه
دارند (هاپفیلد ،اباگیس و شاه .)2018 ،اين پديده در
اين افراد كه مشکل در جابهجايي توجه از يک موضوع
به موضوع ديگر دارند ،وجود دارد بهويژه وقتي موضوع
مورد عالقه آنها است كه ممکن است در تکالیف
ديداری يا صوتي رخ دهد .بیشتمركزی در بیشتر
مواقع در فعالیتهای عملي كه افراد به آن
عالقهمندند ،اتفاق ميافتد .در اين حالت چیزهای
ديگر بجز چیزی كه روی آن تمركز دارند ،ناديده
گرفته ميشود .افراد دارای اختالل نارسايي توجه/
بیشفعالي در فعالیتهايي كه به آن عالقهمند هستند،
خیلي خوب عمل ميكنند و به اين كارها ساعتها
ادامه ميدهند درحاليكه آنها عالقه كمي به محیط
اطراف نشان ميدهند .پیشینه در مورد بیشتمركزی
نشان ميدهد كه در زمان تماشای تلويزيون و كار با
رايانه اين نشانهها واضح ميشود (كانر .)1۹۹4 ،آنها
گزارش كردند كه نميتوانند درک كنند چگونه زمان
برايشان ميگذرد .زمان بیشتمركزی افراد از مواردی
كه ناديده ميگیرند ،آگاه هستند ولي نميتوانند كاری

ارتباط كارآفريني و اختالل نارسايي توجه/
بیشفعالي :كارآفريني برای افرادی كه عاليم اختالل

ارتباط بیش تمركزی و اختالل نارسايي توجه/
بیشفعالي :بیشتمركزی يا تمركز بیش از حد

نارسايي توجه /بیشفعالي دارند ،جذاب است .درنتیجه
قصد و اقدام كارآفريني باالتری در بین اين افراد وجود
دارد ( لرنر ،ورهل و توريک .)201۹ ،تکانشگری با
كارآفريني ارتباط مثبت دارد .بیشفعالي و تکانشگری
هر دو مفاهیمي هستند كه مرتبط با عمل هستند.
يک منطق متمايل به عمل كه روی سرعت عملکرد و
تجربهكردن متمركز است ،ممکن است يک پیش
درآمد مهم برای كارآفريني باشد (ويکلوند ،پتزلت و
شفرد )200۹ ،درحاليكه شکداشتن و تعلل بهعنوان
يک واكنش طبیعي محسوب ميشود ولي افرادی كه
سرعت در تصمیمگیری را به دقت و تعلل در آن
ترجیح ميدهند ممکن است از فرصتها بهتر استفاده
كنند كه اين نکته سبب عملکرد بهتر آنها در محیط و
شرايط نامشخص ميشود (مک مولن و شفرد.)200۶ ،
پژوهشها نشان داده است افرادی كه اختالل
نارسايي توجه /بیشفعالي زمان مواجهه با وظايف
جذاب دارند ،بهتر ميتوانند توجه خود را حفظ كنند.
بهاينترتیب ما انتظار داريم چنین كارهايي ماهیت
بديع و جديد داشته باشد كه اين جوانان را تشويق
ميكند تا به سمت كارهای جالب و جديد بروند
(آنتشل .)2018 ،آنها عالقهمندی بیشتری به پتانسیل
پاداشي دارند و توجه كمتری به ضررهای احتمالي در
تصمیمگیریهای با خطرپذيری دارند .تکانشگری با
ارزيابي كمتر موارد خطرپذيری در كار همراه است
14
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داشت .همچنین ويژگيهای افراد خالق را پیدا كرد.
اسکن مغزی او نشان داد كه او يک بیماری در لب
پیشاني مغزش دارد كه اين قسمت را تخريب ميكند.
پزشکان نتیجهگیری كردند كه او همیشه توانايي
خالقیت داشته ولي لوب پیشاني مغز كه خود
مديريتي را رهبری ميكند ،موجب متوقفكردن
خالقیتش شده است.

كه انجام ميدهند ،مديريت كنند (براون .)200۵ ،وبر،
تامبوريني ،وستکوت باكر و كانتور ( )200۹بیان
كردند كه بیشتمركزی نتیجه افزايش هماهنگي
عصبي در مغز است بین پاداشي كه دريافت ميكنند
و توجهي كه انجام ميدهند .هوكزما ( )2014بیان
ميكند كه بیماران با اختالل نارسايي توجه/
بیشفعالي در زمان توجهشان ،اتصال كاركردی بین
قشر پیشپیشاني و شبکههای مختلف مغزی بهويژه
در بخش  DMNدر آنها كاهش پیدا ميكند.
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(فانک ،چسار ،واور ،اكسلي .)1۹۹2 ،همانطور كه در
جدول  2مشاهده ميشود ،ما نتايج مثبتي را كه از
پژوهشها به دست آمده است ،اينجا آوردهايم تا ديد
مثبتي نسبت به اين اختالل داشته باشیم .افراد
موردنظر پژوهش از جامعه بزرگساالن و كودكان
هستند .روش نمونهگیری در غالب موارد هدفمند يا
در دسترس و در محیطهای كلینیکي است و متغیر
وابسته برای ارزيابي ،ويژگيهای مثبت اين افراد شامل
خالقیت ،بیشتمركزی و خودكارآمدی است.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسي ويژگيهای مثبت در افراد
دارای اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي با زمینه ديد
مثبت نسبت به توانمندیهای اين اختالل است.
پژوهش چاپشده در ايران يک مورد نتايج مثبت را
گزارش كرده بودند .به نظر ميرسد پژوهش در اين
زمینه در ايران به تعداد محدودی وجود دارد .توجه به
نکتههای مثبت و توانمندی اختاللهای رواني بهويژه
اختاللهای كودكي در ايران ضروری است .رويکرد
مثبتنگر مدعي است كه هیجانهای مثبت،
توانمندیها و داشتن معنا در زندگي ،هم در مواقع
آرامش و آسايش و هم در مواجهه با سختيها و
مشکالت به افراد كمک ميكند تا زندگي بهتری داشته
باشند .افراد برای مواجهشدن با اختاللهای رواني بهتر
است نگاه دقیقتری به نقاط قوت اين افراد داشته
باشند )سلیگمن و سیکزنتمیهالي.)2000 ،
پژوهشهايي كه در خارج از ايران انجام شده
است ،نظرهای موافق و مخالفي در اين زمینه دارد .ما
در اين مقاله به نتايج موافق در اين پژوهشها
پرداختهايم .سه مضمون (بیشتمركزی ،خالقیت و
كارآفريني) بررسي شدهاند .هدف اين است كه سعي
كنیم در نیروی زندگي تجديدنظر كنیم .در
روانشناسي مثبت ،نیروی زندگي با ويژگيهايي مانند
ذوق و شادی ارتباط دارد كه حاوی حالتهای مطلوبي
است و از سالمت روان و تندرستي حمايت ميكند
(سلیگمن ،استین ،پارک و پترسون.)200۵ ،
15
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توانمندیها و ويژگيهای مثبت در افراد دارای اختالل
نارسايي توجه /بیشفعالي بهعنوان مزايا ،مهارت و
راهبردهايي هستند كه ميتوانند برای جبران كمبودها
در اين اختالل استفاده شوند .سدويچ ،مروود ،اشرسون
( )201۹معتقدند كه بهبودی ،عملکرد باال و شکوفايي
با اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي امکانپذير است.
ديگران فکر ميكنند واكنش اجتماعي افراد دارای
نارسايي توجه /بیشفعالي ضعف تفکر اجتماعي آنها را
نشان ميدهد .آنها ممکن است يک سبک فکری،
توجه و رفتار متفاوتي داشته باشند كه آن نیز به دلیل
جامعه گسترده و اثرهای آموزشي ما باشد .اختالل
نارسايي توجه /بیشفعالي ناهنجاری نیست ،بلکه
ساختار مغز آنها ممکن است چیزی متمايز از ديگران
باشد و استعدادهای يک فرد با اين اختالل ،توسط
جامعه ما كه در حال توسعه است ،تشويق نشود .ما
بايد يک الگويي برای شرح اين اختالل ايجاد كنیم كه
ريشه پزشکي نداشته و بر آسیب مغزی و عقبماندگي
ذهني داللت نداشته باشد (تامپسون.)2001 ،
پیشنهاد ميشود نام اختالل نارسايي توجه/
بیشفعالي را به «كارآفرينان پنهان» تغییر داده شود.
ويژگي اصلي اين افراد حس كنجکاوی بيانتها،
خستگي بهواسطه كارهای روزمره اما عالقهمند به
كشف ايدههای جديد ،خطرپذيری متوسط ،عدم توجه
به موانعي كه ديگران را برای شروع كاری باز ميدارد،
انگیزش دروني قوی ،سودبردن از انرژی زياد ،آگاهي
زياد (از اينکه اكنون به هدف نزديک شده است) است.
بزرگساالن دارای نارسايي توجه /بیشفعالي تقريباً
شبیه كارآفرينان بدون اين اختالل هستند .در پیشینه
مربوط به اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي بیان شده
است بسیاری از كارآفرينان ،افرادی هستند كه
نشانههای اين اختالل را نشان ميدهند .در پیشینه
مربوط به كارآفرينان نیز آورده شده است كه ويژگي و
رفتارهای مديران موفق ،انطباق زيادی با ويژگيهای
افراد دارای اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي دارد.
بزرگان زيادی مانند اديسون ،انیشتین و بنجامین

خدیجه قندیانی آرانی و همکاران :بررسی ویژگیهای روانشناختی با رویکرد روانشناسی مثبت در افراد ...
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اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي ،از محدوديت ديگر
پژوهش ،مشخصنبودن اينکه تمامي افراد از اين
ويژگيهای مثبت ذكرشده برخوردار هستند يا خیر.
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فرانکلین ويژگيهای شبیه به ويژگيهای افراد دارای
نارسايي توجه /بیشفعالي داشتهاند .مديران موفق
بهرغم تواناييهای آشکار خود از شکستهای آشکار و
رنج دائمي كه از سیستم مدرسه داشتهاند ،گزارش
دادهاند .همچنین آنها بیان كردهاند به دلیل اينکه
والدينشان از عهده آنها بر نميآمدند يا معتقد بودند
ساختار سخت مدرسه به آرامكردنشان كمک خواهد
كرد ،مجبور به تحمل سختيهايي در مدارس
شبانهروزی شدهاند .مسئله اينجاست كه افراد دارای
اين اختالل از نظر توانايي هوشي طبیعي هستند و
حتي در توانايي هوشي اجتماعي باالتر از ديگران عمل
ميكنند؛ يعني زمانيكه آنها با يک مسئله روبهرو
ميشوند ،ترجیح ميدهند به جای اينکه قوانین را
دنبال كنند و مانند ديگران عمل كنند ،به شیوه
خودشان مسائل را حل كنند .بسیاری از اين افراد به
جای اينکه سعي كنند آرام بنشینند و مانند ساير افراد
عقايد ديگران را بیاموزند ،آموزش معمول را ترک
ميكنند ،بهطوریكه معلم انیشتین درباره او گفته
است ،او خیلي باهوش نبود چون اصول را به شیوهای
كه معلمان ميگفتند ،ياد نميگرفت (گیبرتسون،
 .)200۳وظیفه ما بهعنوان والدين ،معلم يا افرادی كه
كار تشخیصي اين استعدادها را داريم ،اين است كه
توانايي كودكان را ارزشیابي و پیشبیني كنیم .آگاهي
از تواناييهای آنها به معلم امکان ميدهد تا
فعالیتهايي را انتخاب كنند كه انجامدادن آن انرژی
دانشآموز را به مسیرهای مثبت هدايت ميكند.
همچنین به والدين كمک ميكند كه ديد مثبتي
نسبت به تواناييهای كودكان خود داشته باشند.
محدودبودن پژوهشها در زمینه ويژگيهای مثبت
در كودكان دارای اختالل نارسايي توجه /بیشفعالي
در ايران جزء محدوديتهای پژوهش محسوب
ميشود .پژوهشهايي كه با اين موضوع در ايران پیدا
شد ،ويژگيهای مثبت اين افراد در نتايج آنها تأيید
نشده بود .با توجه به گوناگوني ويژگيها و
مشترکنبودن اين ويژگيها در هريک از افراد دارای
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