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 ایي پزسشٌاهَ توسط افزاد سیز بَ فارسی تزجوَ شذٍ است.

 سیذ عباص هوسوی )هتخصص رواًپششکی( -1

 داًشگاٍ علوم پششکی گلستاى. -کش تحقیقات رواًپششکیهز -داًشیار رواًپششکی

 احوذ خسزوی )اپیذهیولوژیست( -2

 داًشگاٍ علوم پششکی شاُزود -هزکش تحقیقات علوم رفتاری و اجتواعی در سالهت -عضو ُیات علوی

 سُزا بذرافشاى )پششک عووهی( -3

 داًشگاٍ علوم پششکی گلستاى -پششک عووهی

 تزای آهوسش سباى اًگلیسی(احوذ رضا اقتصادی )دک -4

 هزکش تحقیقات آهوسشی عباسشادگاى. -عضو ُیات علوی

هتزجویي اس ُوکاری آقایاى دکتز رضا چوي )اپیذهیولوژیست( و دکتز هحوود روحاًی )دکتزای آهوسش سباى اًگلیسی( و 

 سزکار خاًن هوسوی )کارشٌاص ارشذ ادبیات فارسی( تقذیز و تشکز هی ًوایٌذ.
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لیست رالعمل چکستَد: (ASRS-v1.1) 1.1يیزایش -نبشرگساالخًدگشارشی اختالل بیش فعالی ي کم تًجُی مقیاس 

  عالیم

اس ٍخَد یب ػذم  کٌذ تب اس عزیق گفتگَ ثب ثیوبراىتَخْی، ثِ درهبًگز کوک هیفؼبلی ٍ کنسَاالت هٌذرج در هقیبس خَدگشارشی اختالل ثیش

   ذ.ٌٌبى حبطل کاعویآًْب در  (ADHD)تَخْی کن لی/فؼب ثیش اختالل ػالینٍخَد 

سَال،  18اًذ کِ اس ثیي را شبهل هی شَد. شَاّذ ًشبى دادُ  DSM-IV-TRهؼیبر تشخیظی  18است کِ ، اثشاری ػالینچک لیست  :تًضیحات

اًذ، شبلَدٓ استفبدُ شذُ ػالینت لیسچک )الف(کِ در ثخش سَال  6ایي . ًذاس تَاى ثیشتزی ثزخَردار ADHD ػالینسَال ثزای تشخیض  6

سَال  12دٌّذ. تشکیل هیرا  (ASRS v1.1 Screener) ىثشرگسبال/ کن تَخْی خَدگشارشی اختالل ثیش فؼبلیهقیبس ًسخِ غزثبلگزی 

 اًذ.استفبدُ شذُ ػالینچک لیست  )ة(در ثخش  ثبقیوبًذُ

 َا:دستًرالعمل

 :(Symptoms)عالیم 

ثِ عَر کبهالً دقیق، فزاٍاًی ٍقَع ّز یک اس  هزثؼی کِ  در Xرا ثب گذاشتي ػالهت  )ة(ٍ )الف(  ّبی بم سَاالت قسوتاس ثیوبر ثخَاّیذ کِ تو -1

 ذ. را ًشبى هی دّذ، کبهل کٌ ػالین

رًح  ADHD ػالیناس ػالهت سدُ شًَذ، ثیوبر  )الف( قسوت هزثغ تیزُ رًگ  4اس  یب ثیش 4کِ  در طَرتی اری کٌیذ.ذگرا ًوزُ )الف(قسوت  -2

 ًیبس است. شتزی ّبی ثیثزد ٍ ثزرسیهی

ثِ شَد پیشٌْبد هیشًَذ. استفبدُ هی ثیوبر ػالینسبیز شٌبسبیی آٍرد کِ ثزای ّبی هضبػفی را فزاّن هیًوزات فزاٍاًی، سزًخ ،)ة(در ثخش  -3

دّذ. در خبص حسبسیت ثیشتزی ًشبى هی سَاالتپبسخ هجتٌی ثز فزاٍاًی ًسجت ثِ ثزخی ثِ عَر ٍیژُ تَخِ کٌیذ.  ًوزات قسوت تیزُ رًگ

تشخیض اختالل ثزای  )الف(سَال قسوت  6اًذ کِ شَاّذ ًشبى دادُ تشخیظی ٍخَد ًذارد. احتوبلسَال، ًوزُ کل یب  12ثزای ، )ة(ثخش 

ADHD  شًَذ. استفبدُسَاالت غزثبلگزی ثِ ػٌَاى تَاًٌذ ٍ لذا هیاس تَاى ثبالیی ثزخَردارًذ 

 : (Impairments)َا آسیب

 را ارسیبثی ًوبییذ. ػالینثب ایي  هزثَط آسیتٍ سغح  کٌیذرا ثب ثیوبر هزٍر  ػالینکل چک لیست  -1

 کبر ٍ هذرسِ تَخِ کٌیذ.هحیظ ّبی اختوبػی ٍ خبًَادگی ٍ ّوچٌیي ثِ هَقؼیت -2

. استّب ًیش هفیذ سٌدش آسیتثزای  ػالینی چک لیست ٌبثزایي ثزرسدّذ. ثًشبى هیّوجستگی  ػالینثب شذت  ػالینفزاٍاًی در اغلت هَارد  -3

ٍی در هحیظ کبر ٍ خبًِ ٍ  تَاًبییثز  ػالینایي اثزگذاری گًَگی خَاّذ کِ درثبرٓ چثزد، درهبًگز اس ثیوبر هیهتؼذدی رًح هی ثیوبر اس ػالیناگز 

 کٌذ.  بتی ارایَِضیحدر تؼبهل ثب سبیز افزاد هبًٌذ ّوسز ت

 تاریخچٍ: 

در  هوکي استرًح هی ثزًذ،  ADHDاختالل  ػالینگسبالًی کِ اس شرث. کٌیذهشبثِ را در دٍراى کَدکی ًیش ثزرسی  ػالینیب  ػالینایي ٍخَد  -1

هشکالت سٍدٌّگبم ٍ هستوز فزد درثبرٓ تَخِ  هزثَط ثِشَاّذی در ارسیبثی تبریخچِ ثیوبر، ی دریبفت ًکزدُ ثبشٌذ. تشخیظچٌیي دٍراى کَدکی 

ضزٍری  ػالین یتوبهٍخَد ٍلی  ،ر دٍراى کَدکی ٍخَد داشتِ ثبشٌذهْن د ػالینتؼذادی اس کِ رٍد اًتظبر هیخستدَ کٌیذ. را  ٍ خَدکٌتزلی

 .ًیست

 



 

 

  ػالینچک لیست  -ثشرگسبالى ADHDهقیبس خَدگشارشی 

ي خًاَشمىذ است سًاالت سیز را بٍ دقت مطالعٍ ومًدٌ ي پاسخ َز سًال را با تًجٍ بٍ يضعیت 

( در مزبع مزبًط Xدر سمت چپ با گذاشته عالمت ضزبذر )   ماٌ گذشتٍ 6در احساس خًد 

گش مشخص وماییذ. لطفاً بٍ تمامی سًاالت پاسخ دَیذ.
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دچبر هشکل ّبی چبلش اًگیش یک عزح یب ثزًبهِ، ثزای اتوبم خشئیبت ًْبیی آى چقذر پس اس اًدبم قسوت -1

 شَیذ؟هی

     

      شَیذ؟چقذر ثزای اًدبم کبرّب یب تکبلیفی کِ ًیبسهٌذ ًظن ٍ سبسهبًذّی ّستٌذ، دچبر هشکل هی -2

      ّب یب تؼْذات ٍ ٍظبیفتبى چقذر دچبر هشکل هی شَیذ؟ ثزای ثِ یبد آٍردى قزار هالقبت -3

کٌیذ یب اًدبم است، چقذر اس اًدبم آى کبر خَدداری هی ٍقتی ثبیذ کبری اًدبم دّیذ کِ ًیبسهٌذ تفکز سیبد -4

 اًذاسیذ؟آى را ثِ تأخیز هی

     

یب  خَریذ() ٍٍل هی خَریذ خب ثٌشیٌیذ، چقذر سز خبیتبى تکبى هی ٍقتی هدجَریذ ثزای هذتی عَالًی یک -5

 کٌیذ؟ثب دست ٍ پبیتبى ثبسی هی

     

ٍ هدجَریذ کبری اًدبم دّیذ؛ گَیی ػبهلی شوب را ثِ حزکت ٍا کٌیذ ثیش اس حذ فؼبلیذ چقذر احسبس هی -6

 دارد؟هی

     

 پایان قسمت الف

-شَیذ کِ ًبشی اس ثیدّیذ، چقذر هزتکت اشتجبّبتی هیکٌٌذُ یب دشَار را اًدبم هیکبری کسل ٍقتی -7

 دقتی است؟

     

      شَیذ؟زدى حَاستبى دچبر هشکل هیکٌٌذُ ٍ تکزاری، چقذر ثزای هتوزکش کٌّگبم اًدبم یک کبر کسل -8

گَیذ کٌذ، چقذر ثزای توزکش کزدى رٍی آًچِ ثِ شوب هیثب شوب طحجت هی ٍقتی شخظی هستقیوبً -9

 شَیذ؟دچبر هشکل هی

     

ٍردى هحل قزار دادى شیئی یب در پیذا کزدى آى دچبر هشکل یبد آخبًِ یب هحل کبر، چقذر در ثِ در -10

 شَیذ؟هی

     

      کٌذ؟ّب یب سز ٍ طذاّبی اعزاف حَاستبى را پزت هیچقذر فؼبلیت -11

تبى را  طَرت ًشستِ ثوبًیذ، چقذر طٌذلیِّبیی کِ السم است هذتی را ثدر خلسبت یب دیگز هَقؼیت -12

 کٌیذ؟ تزک هی

     

      کٌیذ؟تبثی هیقزاری ٍ ثیاحسبس ثی ،ّز چٌذ ٍقت یکجبر -13

      ت فزاغت، چقذر استزاحت کزدى ٍ آراهش داشتي ثزایتبى هشکل است؟در اٍقب -14

      سًیذ؟کٌیذ کِ ثیش اس حذ حزف هیٌّگبهی کِ در یک هدلس یب خوؼی ّستیذ، چقذر احسبس هی -15

کٌیذ قجل اس ایٌکِ خَدشبى حزفشبى را توبم ٌّگبم گفتگَ ثب دیگزاى، چقذر خوالت آًْب را کبهل هی -16

 کٌٌذ؟

     

      در هَاقؼی کِ حفظ ًَثت ضزٍری است، چقذر، هٌتظز هبًذى ثزایتبى هشکل است؟ -17

      ٌّگبهی کِ دیگزاى هشغَل اًدبم کبری ّستٌذ، چقذر هشاحن کبر آًْب هی شَیذ؟  -18

 پبیبى قسوت ة



 

 در بشرگساالن ADHDاَمیت غزبالگزی 

ٍ ثز رٍاثظ، ٍضؼیت کبری ٍ حتی اهٌیت ثیوبر  تا هنگام بزرگسالی باقی بمانندهی تَاًٌذ  ADHDن دٌّذ کِ ػالیًتبیح تحقیقبت هختلف ًشبى هی

ثٌبثزایي ًوی تَاًٌذ اس  ٍ ،کٌٌذًوی دریبفت هٌبسجی درهبى هجتال افزاد ٍ هبًذُ تشخیض ثذٍى اختالل ایي هَارد اس ثسیبری درذ. ًتبثیز ثگذار

 .است ثشرگسبالى در ٍیژُِث اختالل ایي تشخیض دشَاری  اس ًبشی تبحذی  هسبلِ ایي .ّبی خَد استفبدُ کٌٌذ حذاکثز تَاًوٌذی

 ADHDٍ کبرگزٍُ هزثَط ثِ  (WHO)ثب ّوکبری سبسهبى ثْذاشت خْبًی  ،ػالینچک لیست  ى:ثشرگسبال ADHDهقیبس خَدگشارشی 

 ثشرگسبالى شبهل رٍاًپششکبى ٍ هحققبى سیز تْیِ شذُ است.

 

 (MD)لنارد ادلر 

 انشیار روانپزشکی و نورولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه نیو یورکد

 

 (PhDرونالد سی کسلر ) 

 دهارواردانشگاه  گروه سیاست های سالمت دانشکده پزشکی  استاد

 

 ((MDتوماس اسپنسر 

 هاروارد دانشگاه دانشکده پزشکی دانشیار روانپزشکی

 

استفبدُ ًوبییذ.  ADHDػٌَاى اثشاری ثزای غزثبلگزی ِاس ایي پزسشٌبهِ ث تَاًیذیبی سیستن هزاقجت ثْذاشتی هػٌَاى یکی اس اػضِشوب ث

. ثبشذ  تزدقیق ارسیبثی ثزای ثیوبر ثب دقیق پششک هظبحجِ ثِ ًیبس  اس حبکی است هوکي آیذهی دست ثِ کِ اس تکویل ایي پزسشٌبهِ اعالػبتی

. است شذُ عزاحی ثشرگسبالى در ADHD ػالین تشخیض ّذف ثب ذ ًٍی دارخَاًّن DSM-IVثب هؼیبرّبی  ASRS-v1.1سَاالت پزسشٌبهِ 

 .دّذایي اختالل هیدر تشخیض  ثیوبر ٍ تبریخچِ ّبآسیت ،ػالیناّویت خبطی ثِ  DSM-IVّوبًٌذ هؼیبرّبی  پزسشٌبهِ ایي یاهحتَ

 هی ثبشٌذ. ثسیبر هْنفزایٌذ تشخیض ثیوبری  تکویل درآٍری کٌذ کِ تَاًذ اعالػبتی را خوغٍ هی ثزدسهبى هیدقیقِ  5ایي پزسشٌبهِ  تکمیل
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