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Introduction 

Using a mobile for children with attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) for classroom activities during the COVID-19 outbreak and its 

attraction for them to use it may make them more likely to experience 

sedentary behaviors (SB). Sedentary behaviors are a distinct class of 

activities in which very low energy is consumed and is performed sitting or 

lying down. SB is associated with general ADHD symptoms. Also, an 

increase in parents' SB has led to an increase in SB in children. The present 

study aimed to investigate the relationship between demographic and 

psychological characteristics and sedentary behavior in children with 

ADHD. The prevalence of SB in children with ADHD during the COVID-19 

outbreak and the role of demographic variables, maternal SB, and CDA in 

mothers is important in terms of psychological programs for reducing the 

psychological effects of Covid-19. 

 

Method 
The research method was a descriptive correlation. Among mothers of 

ADHD children, 136 mothers participated in the study by convenience 

sampling method. A Demographic Characteristics Questionnaire, Child 

Weekly Screen Time Scale (Sanders et al, 2016; Gingold et al, 2014; cited in 

Ariapooran, Hajimoradi, & Mousavi, 2020), and CDA (Alipour et al, 2020) 

Scales used to collect the data. Data were analyzed by using Pearson 

correlation and stepwise regression. 
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Results 
According to the results, the mean of SB in ADHD children during the 

Covid-19 outbreak was 30.84 hours. The highest mean was related to 

watching TV and playing games with handheld devices. Girls were less 

involved than boys in SB (p <0.05). Mother-child interaction and mothers' 

daily exercise positively and watching TV, searching social networks, and 

mother's CDA negatively correlated with SB in ADHD children (p <0.05). 

The results of stepwise regression confirmed the role of CDA, Mothers SB, 

and mother-child interaction in predicting the SB in ADHD children (p <0.05). 

 

Discussion 
The results showed a high mean hour of SB in children with ADHD 

during the COVID-19 outbreak. We recommended that parents be trained 

about the negative consequences of SB. In addition, according to the 

negative relationship between parents' interaction with children and exercise 

and physical activity in parents with a decrease in SB of ADHD children, 

strengthening sports activities, especially home sports activities in COVID-

19 conditions should be suggested, and it is better to provide the necessary 

education based on parent-child interaction. Due to the positive relationship 

between parental SB and SB in ADHD children, we recommended managing 

SB for mothers with online or face-to-face workshops. 
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شناختی با رفتار شناختی و روان های جمعیتبررسی رابطه ویژگی

 کاستی توجه-فعالیخموده درکودکان مبتال به بیش

 

 سعید آریاپوران

 مریم نیساری

 چکیده
شناختی با رفتار خموده در شناختی و روان های جمعيت هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ويژگی

همبستگی بود. از ميان  -باشد. روش پژوهش توصيفی توجه می کاستی-فعالی کودکان مبتال به بيش
مادر به شيوه در دسترس در پژوهش شرکت کردند. برای گردآوری  ADHD ،531مادران کودکان 

نمايش کودک و ی  ههای زمان استفاده از صفح شناختی و مقياس های جمعيت ها از پرسشنامه ويژگی داده
ها با همبستگی پيرسون و رگرسيون گام به گام تحليل شد.  داده استفاده شد. اضطراب بيماری کرونا

ساعت و بيشترين ميانگين مربوط به تماشای  ADHD ،80/34ميانگين رفتارهای خموده در کودکان 
های دستی بود. دختران کمتر از پسران درگير در رفتارهای خموده بودند  تلويزيون و بازی با دستگاه

(41/4>pتعامل مادر با .) مادران به صورت منفی و تماشای تلويزيون، جستجو ی  هکودک، ورزش روزان
کودکان ی  ههای اجتماعی و اضطراب بيماری کرونا به صورت مثبت با رفتارهای خمود در شبکه
ADHD گام نقش اضطراب بيماری کرونا، رفتارهای  به وجود داشت. نتايج رگرسيون گام  هرابط
را تأييد  ADHDکودکان ی  هبينی رفتارهای خمود با کودک در پيش و ساعات تعامل مادری  هخمود

شناختی مرتبط با رفتارهای خموده در  شناختی و روانکرد. براساس نتايج، توجه به متغيرهای جمعيت
 های الزم برای کاهش اين مشکل کمک خواهد کرد.  ريزی در برنامه ADHDکودکان 
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 مقدمه
 یماريب 2424مارس  55در ( World Health Organization, 2020) یسازمان بهداشت جهان

آن  يیاز زمان شناسا کردند و عنوان ريگ همه یماريب ک( را به عنوان يCOVID-91) 59-کوويد

 World)اند  تال و فوت کردهافراد زيادی در جهان به آن مب 2459دسامبر  از ن،يدر ووهان چ

Health Organization, 2021و  انیسالمت جسم یابر ی بزرگديتهد یماريب ني(. ا

کرونا ی  ه( و آموزش آنالين در دورNotivol et al., 2021-Buenoافراد است ) شناختی روان

کی از ي. (Fegert et al., 2020شناختی مواجه کرده است ) های روان ها را با چالش خانواده

( يا نشسته در کودکان است sedentary behaviorsها افزايش رفتارهای خموده ) چالش

(Chambonniere et al., 2021)ها انرژی بسيار  هايی هستند که در آن . رفتارهای خموده فعاليت

شوند؛ مانند تماشای تلويزيون يا  داده انجام می شود و به صورت نشسته و يا لم کمی مصرف می

(. پژوهش حاکی از Ariapooran, 2021نمايش ]تبلت، رايانه و غيره[ )ی  هکردن به صفح نگاه

است  59-کوويدی  هافزايش رفتارهای خموده و کاهش فعاليت فيزيکی کودکان در دور

(Runacres et al., 2021 .) 

Deficit Hyperactive -Attentionتوجهی ) کاستی-فعالی بيشاختالل کودکان مبتال به 

ADHD -orderDisترين اختالل رفتاری در کودکی و نوجوانی است ) ( که شايعAbootorabi 

Ziabakhsh et al., 2020 Kashani et al., 2020;)،  ی،و تکانشگری توجه یباز عالئمی مانند 

 ,.Peasgood et alبرخوردار است ) مدرسه فيانجام تکال مشکل تمرکز و مشکل در، پرتحرکی

 ,Hollingdaleاست ) 59-کوويدی  هدر دور ADHDی از افزايش عالئم حاک  پژوهش (.2016

Adamo & Tierney, 2021).  مديريت کودکانADHD  برای والدين بسيار سخت است

(Ward, Kovshoff & Kreppner, 2021)  و رفتارهای خموده با عالئم کلیADHD  مرتبط

بر اين، کودکان دارای  عالوه (. Suchert, Pedersen Hanewinkel & Isensee, 2017است )

 ,.Loewen et alکنند ) را کمتر گزارش می ADHDفعاليت فيزيکی )مقابل رفتار خموده( عالئم 

رفتارهای خموده افزايش يافته است  ADHDدر ميان کودکان  59-کوويدی  ه(. در دور2020

(Sciberras et al., 2020که افزايش مشکالت روان )  به دنبال دارد شناختی در کودکان را

(Swansburg et al., 2021  .) 
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نشان  59-کوويدی  هشناختی در رفتارهای خموده در دور در بررسی نقش متغيرهای جمعيت

 Sciberrasبا رفتارهای خموده رابطه دارد ) ADHD کودکانداده شده است که تعامل والدين با 

et al., 2020 خموده و انجام رفتارهای خموده (. فعاليت فيزيکی والدين با کاهش رفتارهای

 ;Garriguet, Bushnik & Colley, 2017والدين با رفتارهای خموده در کودکان رابطه دارد )

Keyes & Wilson, 2021معکوس وجود دارد ی  ه(. بين سن با رفتارهای خموده رابطJones et (

al., 2017; Thomas et al., 2020; Dohrn et al., 2020)ش هم ميزان رفتارهای . در يک پژوه

بر اين، پسران  (. عالوه Voss et al., 2017خموده در دختران بيشتر از پسران گزارش شده است )

ای و دختران بيشتر درگير خواندن مطالب در اينترنت  های ويديوئی و رايانه بيشتر درگير بازی

 (. Prince et al., 2020هستند )

ويروس  ابتال بهاضطراب ناشی از ( se AnxietyCorona Diseaاضطراب بيماری کرونا )

 Alipour etاست ) 59-نسبت به کوويدابهام شناختی  ناشی ازناشناخته و آن دليل است که کرونا 

al., 2020 اضطراب  59-کوويدی  هدرصد مادران در دور 7/31(. پژوهش نشان داده است که

از جمله تماشای تلويزيون و داشتند و کودکان دارای والدين مضطرب رفتارهای خموده 

ی  هدر دور. (Riaz et al., 2021 ;McCormack et al., 2020دادند ) ای را انجام می های رايانه بازی

 Swansburg et)افزايش يافته است  ADHDميزان شيوع رفتارهای خموده در کودکان  59-کوويد

al., 2021)نقش متغيرهای است. بررسی  . اما در ايران اين مسئله مورد بررسی قرار نگرفته

 به ADHDرفتارهای خموده در کودکان شناختی مرتبط با  شناختی و روان جمعيت
کند. و به  کمک می 59-کوويد یشناخت وانرکاهش اثرات  در شناختی روان های ريزی برنامه

و متغيرهای مرتبط  ADHDگذاران در درک بهتر رفتارهای خموده در کودکان  مسئولين و سياست

  .با آن کمک خواهد کرد

های  ويژگی ايا بين ال است کهؤبنابراين پژوهش حاضر در پی پاسخگويی به اين س

کاستی توجه در -فعالی کودکان مبتال به بيش شناختی با رفتار خموده در شناختی و روان جمعيت

  ويروس رابطه وجود دارد. دوران کرونا

 

 روش
 آماری اين پژوهش را تمام مادران دارای ی  ه. جامعبودهمبستگی  -روش پژوهش توصيفی
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نفر از  17نفر ) 501در شهرستان مالير و رشت تشکيل دادند که از ميان آنان  ADHDکودکان 

نفر از رشت( به صورت در دسترس در پژوهش شرکت کردند. پنج مادر از مالير  88مالير و 

ی  هرو، نموناين اده بودند. از ها پاسخ د و چهار مادر از رشت به صورت ناقص به پرسشنامه

های ورود شامل داشتن  مادر در رشت( بود. مالک 80مادر در مالير و  12مادر ) 531نهايی 

شناختی و  ، حداقل سواد دبيرستان و ديپلم، نداشتن مشکالت روانADHDفرزند مبتال به 

های خروج نيز  مالکها بود.  آوری داده در زمان جمع 59-جسمانی شديد و عدم ابتال به کوويد

شامل عدم رضايت و موافقت آگاهانه برای شرکت در پژوهش، عدم همکاری در تکميل 

 ها بود.   ها و ناقص تکميل کردن پرسشنامه پرسشنامه

 

 مالحظات اخالقی
( در دانشدگاه  IR.MALAYERU.REC.1399.005پژوهشگران بعدد از اخدذ کدد اخدال  )    

آن به صورت تلفنی  ازای مالير و رشت مراجعه کردند. پس ه مالير به مراکز استثنايی شهرستان

هدا بدا پژوهشدگران همکداری      دعوت شد که برای تکميل پرسشنامه ADHDاز مادران کودکان 

ها از طريق واتساپ بده   ها به صورت حضوری و آنالين )ارسال لينک پرسشنامه کنند. پرسشنامه

ار داده شد. آنان بعد از موافقت آگاهانه فدرم  های کرونايی( در اختيار مادران قر دليل محدوديت

 ها برای مادران توضيح داده شد. رضايت از پژوهش را امضا کردند. سپس محرمانه بودن داده
 

 ها از ابزارهای زير استفاده شد: برای گردآوری داده

اين : (Demographic questionnaire) شناختی های جمعیت پرسشنامه ویژگی -الف

سن مادر، سن کودک، جنسيت کودک، وضعيت شغلی مادر،  شامل ساخته ققمح پرسشنامه

ميزان ساعات تعامل با کودک، ميزان تحصيالت مادر، ميزان ساعات ورزش روزانۀ، ميزان 

ساعات نگاه کردن به تلويزيون روزانه، ميزان ساعات اختصاص داده شده به جستجو در 

 کند.   زيابی میهای اجتماعی روزانه توسط مادران را ار شبکه

اين (: Child Weekly Screen Time Scaleنمایش هفتگی کودک )ی  همقیاس صفح -ب

 تماشایهشت رفتار خموده ) (et al., 2016 Sanders)شود  مقياس که توسط مادران تکميل می

جام انای برخط،  های رايانه ای، بازی های رايانه بازیانجام ويدئو،  تماشایتلويزيون، های  برنامه

، (پد آی و تبلت)های دستی  ، بازی با دستگاه(استيشن، ايکس باکس لی)پهای ويديويی  بازی
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بازی با موبايل و بازی با موبايل برخط( را دربر دارد. به هر رفتار خموده بر اساس ميزان دقايق 

ود. ش روز اول هفته و دو روز آخر هفته پاسخ داده می 1اختصاص داده به هر رفتار خموده در 

شوند. در بررسی روايی مالکی اين مقياس  در نهايت دقايق گزارش شده به ساعت تبديل می

et al.,  andersS)منفی به دست آمد ی  ههای خموده با ميزان فعاليت بدنی رابط بين فعاليت

بود و بين رفتار  81/4 ضريب آلفای کرونباخ اين مقياس (2019Rostami ,). در ايران (2016

( با کل رفتار خموده r=77/4( و روزهای آخر هفته )r=91/4طول روزهای هفته ) خموده در

ی آلفا بيضر (Ariapooran et al., 2020در ايران ) هشیمثبت به دست آورد. در پژوی  هرابط

 بود.  79/4کرونباخ اين مقياس 

اين مقياس  :(the Corona Disease Anxiety Scale)قیاس اضطراب بیماری کرونام -ج

ای  (. به هر گويه براساس مقياس چهار درجهAlipour et al., 2020) گويه است 58 دارای

شود و يک بعد کلی و دو بعد جسمانی و  ( پاسخ داده می3هميشه= تا 4هرگز=) ليکرت

است و نمره باال اضطراب  10تا  4اين مقياس بين  های هنمری  هسنجد. دامن شناختی را می روان

بين بُعد جسمانی و ی  هبود و رابط 92/4هد. ضريب آلفای کرونباخ اين مقياس د باال را نشان می

(. در پژوهش Alipour et al., 2020بود ) 931/4و  92/4 ترتيبشناختی با کل مقياس به  روان

(. در اين Alipour et al., 2020بود ) 83/4ديگر ميزان ضريب آلفای کرونباخ کل مقياس 

 بود.  78/4آن  پژوهش ضريب آلفای کرونباخ

مستقل، تحليل  tهای آماری  و آزمون SPSS-24ها با استفاده از نرم افزار  داده ها: تحلیل داده

 .گام تحليل شدند به متغيری، همبستگی پيرسون و رگرسيون چندمتغيری گام واريانس تک
 

 ها یافته
( 00/04سال )% 31تا  35سنی ی  ههای توصيفی بيشترين ميزان مادران در دامن براساس يافته

( و 18/28بودند. از نظر تحصيالت بيشترين ميزان مادران دارای تحصيالت کاردانی )%

دار بودند. از نظر  درصد خانه 11/17درصد مادران شاغل و  31/32( بودند. 18/28کارشناسی )%

سال  8( و 19/24سال )% 7بيشترين ميزان کودکان مربوط به سن  ADHDسن کودک 

ی  هدر دور ADHDکودکان ی  هميزان شيوع رفتارهای خمود 5در جدول  د.( بو19/24)%

 بر اساس ميانگين ساعات نشان داده شده است. 59-کوويد
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Table 1. 
Prevalence of SB in ADHD children in the outbreak of COVID-19 and comparison based on Gender 

Statistic SB (total) Statistic 
SB in the 
weekend 

Statistic 
SB During 
the week Gender SB 

(p)t M±SD (p)t M±SD (p)t M±SD 
-3.40=t 13.48±7.77 -1.71=t 3.92±2.39 -3.59=t 9.56±5.91 Female 

Watching TV (P<0.001) 20.03±12.44 (P<0.09) 5.59±6.73 (P<0.001) 14.44±8.62 Male 
 17.53±11.32  4.95±5.54  12.57±8.03 Total 

-0.63=t 1.16±2.18 -0.81=t 0.22±0.68 -0.52=t 0.93±1.92 Female 
Watching DVD/Video (P<0.53) 1.54±4.02 (P<0.42) 0.34±0.97 (P<0.60) 1.19±3.22 Male 

 1.39±3.43  0.30±0.87  1.09±2.78 Total 
-0.22=t 0.87±2.60 -0.45=t 0.18±0.57 -0.15=t 0.69±2.15 Female 

Online Computer Game (P<0.83) 0.98±2.91 (P<0.66) 0.23±0.64 (P<0.88) 0.75±8.62 Male 
 0.94±2.79  0.21±0.61  0.72±2.27 Total 

0.08=t 0.04±0.19 0.08=t 0.04±0.19 - 0.00±0.00 Female 
Computer Games (P<0.93) 0.36±0.19 (P<0.93) 0.36±0.19 - 0.00±0.00 Male 

 0.04±0.19  0.04±0.19  0.00±0.00 Total 
-1.94=t 0.32±1.70 -1.70=t 0.10±0.38 -1.99=t 0.22±1.39 Female Video games 

(PlayStation, 
Xbox, Nintendo Wii) 

(P<0.055) 1.47±4.07 (P<0.09) 0.32±0.89 (P<0.045) 1.15±3.18 Male 
 1.03±3.41  0.24±0.75  0.79±2.68 Total 

-1.71=t 3.83±6.15 -1.04=t 1.10±1.71 -1.88=t 2.73±4.54 Female 
Play with Hand Systems 

(iPhones, iPads, tablets) 
(P<0.09) 5.87±7.13 (P<0.30) 1.44±1.98 (P<0.06) 4.43±5.47 Male 

 5.09±6.82  1.31±1.89  3.78±5.11 Total 
-1.07=t 0.27±1.87 -0.96=t 0.21±1.45 -1.05=t 0.06±0.416 Female 

Online Mobile Games (P<0.29) 1.01±3.05 (P<0.34) 0.69±2.11 (P<0.29) 0.32±0.96 Male 
 0.73±2.68  0.51±1.90  0.22±0.80 Total 

-1.59=t 3.95±5.17 -1.45=t 1.06±1.45 -1.87=t 2.89±3.78 Female 
Mobile Games (P<0.11) 4.94±5.28 (P<0.15) 1.33±1.67 (P<0.06) 3.61±3.89 Male 

 4.56±5.24  1.22±1.59  3.33±3.85 Total 
-2.45=t 23.74±17.39 -2.59=t 6.69±4.18 -3.29=t 17.05±13.69 Female 

SB (total) (P<0.001) 35.24±19.71 (P<0.01) 9.62±7.45 (P<0.001) 25.59±15.35 Male 
 30.84±19.61  8.50±6.54  22.33±15.27 Total 
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ساعت  ADHD 80/34دهد که ميزان رفتارهای خموده کودکان  نشان می 5نتايج جدول 

ساعت( بوده است؛ ميانگين تماشای تلويزيون،  14/8و در آخر هفته  33/22)در طول هفته 

های ويديوئی، بازی با  ای، بازی ای برخط، بازی رايانه /ويدئو، بازی رايانهDVDتماشای 

، 40/4، 90/4، 39/5، 13/57موبايل برخط، بازی با موبايل به ترتيب  های دستی، بازی با دستگاه

مستقل نشان داد که دختران کمتر از  tنتايج آزمون بوده است.  11/0و  73/4، 49/1، 43/5

 (.p<0.05اند ) پسران درگير در رفتارهای خموده به ويژه تماشای تلويزيون بوده
Table 2. 

Mean(m) and Standard Deviation (SD) and the Summary of Pierson Correlation for 

the Relationship between Predictive Variables with SB in ADHD Children  

Criterion Variable 
Skewness Kurtosis M±SD Predictive 

Variables SB 

(Total) 
SB in the 

Weekend 
SB During 

the Week 
0.11 -= r 0.01 -= r 0.13 -= r -0.74 0.262 7.82±1.69 Child Age 

0.057 -= r 0.052 -= r 0.05 -= r 1.01 0.920 35.82±6.77 Mother Age 

**0.47 -= r **0.37 -= r **0.45 -= r 0.09 0.96 0.38±0.47 
Horses of 

Contraction with 
Child 

**0.33 -= r **0.30 -= r **0.29 -= r -1.06 0.64 0.40±0.41 Amount of 
Daily Sport 

**0.42=r **0.26=r **0.43=r -0.39 0.57 2.19±1.24 
Mother’s Daily 
Watching TV 

Horses 

**0.39=r **0.23=r **0.41=r -0.48 0.34 2.03±1.12 
Mother’s Daily 

Searching in 
social network 

**0.36=r **0.34=r **0.32=r 0.53 0.64 20.37±7.66 Mother’s CDA 
     *p<0.05 **p<0.01 

 

 

نرمال بودن ی  هدهند ( نشان2و  -2ميزان کشيدگی و چولگی )بين  2براساس نتايج جدول 

( و r=-0.47توزيع متغيرها است. براساس نتايج همبستگی پيرسون ميزان تعامل مادر با کودک )

دار داشت. تماشای منفی معنیی  ه( با رفتارهای خموده رابطr=-0.33مادران )ی  هورزش روزان

( و اضطراب بيماری کرونا r=0.39های اجتماعی ) (، جستجو در شبکهr=0.42تلويزيون )

(0.36-=r در مادران با رفتارهای خموده در کودکان )ADHD دار داشت.مثبت معنیی  هرابط 

در  ADHDدرصد واريانس مربوط به رفتارهای خموده در کودکان  15، 3براساس نتايج جدول 

 (.(F=27.18; p<0.01بين تبيين شده است  ای پيشاز طريق متغيره 59-کوويدی  هدور
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Table 3. 

Results of Stepwise Multivariate Regression for predicting the SB in ADHD 

Children by Predictive Variables in the Outbreak of COVID-19 

Predictive 

Variables 
R R2 

Standardized 

coefficients 

Standardized 

coefficients t p TV VIF 

B SE Beta 

Constant Value - - 38.57 1.94 - 19.68 0/001 - - 

Horses of 
Contraction with 

Child 
0.47 0.23 -2.92 2.71 -0.31 -4.76 0/001 0.89 1.13 

CDA 0.58 0.34 0.86 0.16 0.33 5.37 0/001 0.99 1.01 
Mother’s Daily 
Watching TV 

Horses 
0.65 0.43 -4.78 1.01 -0.31 -4.78 0/001 0.93 1.08 

Mother’s Daily 
Searching in social 

network Horses 
0.71 0.50 4.74 1.11 0.27 4.26 0/001 0.94 1.06 

SE:  Standard Error; VIF: Variance Inflation Factor; TV: Tolerance Value 

 

اضطراب بيماری کرونا، ساعات تماشای تلويزيون، ساعات تعامل مادر با کودک و ساعات 

بينی رفتارهای خموده در کودکان  های اجتماعی به ترتيب در پيش جستجوی مادر در شبکه

ADHD دار داشتهنقش معنی ( اند. عامل تورم واريانسVIF کمتر از )3 (و مقدار تحملTV) 
 .فرض همخطی بين متغيرها تأييد شده است ( بود که براساس آن پيش5از تر  )پايين 5نزديک به 

 

 یریگ جهیبحث و نت
شناختی با رفتار شناختی و روان های جمعيت هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ويژگی

ی  هدر دور ADHDبود. ميزان رفتارهای خموده کودکان  ADHDخموده در کودکان مبتال به 

های  با دستگاه بازیعت و بيشترين ميزان مربوط به تماشای تلويزيون و سا 34، بالغ بر 59-کوويد

 59-کوويدی  ه( در دورSciberras et al., 2020های قبلی ) اين نتيجه با يافتهدستی بوده است. 

 همخوانی دارد. 

های دوران کرونا آموزش آنالين است  توان گفت که يکی از چالش در تبيين اين يافته می

(al., 2020 Fegert et). و استفاده از گوشی  59-قرنطينه و ماندن در خانه به دليل شيوع کوويد

مدت زيادی با حضور در  ADHDشود که کودکان  های آنالين موجب می برای کالس

های آموزشی آنالين از جمله شاد استفاده کنند. همين امر ممکن  های آنالين از شبکه کالس

 بودن در فضای مجازی را برای آنان بيشتر کند.  است جذابيت استفاده از گوشی و
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نتايج نشان داد که دختران کمتر از پسران درگير در رفتارهای خموده از جمله تماشای 

 Prince et al., 2020; Dohrn etهای قبلی است ) اند. اين نتيجه همخوان با يافته تلويزيون بوده

al., 2020ن و دختران در عالئم (. ممکن است اين تفاوت به تفاوت پسراADHD  باشد؛ در

کنند  فعالی را بيشتر تجربه می های قبلی نشان داده شده است که پسران عالئم بيش پژوهش

(et al., 2020 Young از اين رو، ميزان باالی رفتارهای خموده در پسران مبتال به .)ADHD 
ن رفتارها در پسران بيشتر به تواند ناشی از اين باشد که ممکن است والدين برای کنترل اي می

آنان اجازه دهند که به تماشای تلويزيون بپردازند و يا از ساير وسايل مانند گوشی همراه، تبلت 

 و رايانه استفاده نمايند. 

دار بودن آن در منفی تعامل مادر با کودک با رفتارهای خموده و معنیی  هبا توجه به رابط

 ,.Sciberras et alهای قبلی است ) توان گفت که اين نتيجه همخوان با يافته مدل رگرسيون می

شود که کودکان به جای تماشای تلويزيون  موجب می ADHD(. تعامل والدين با کودکان 2020

اهميت دهند. های تعاملی با والدين خود بيشتر  و استفاده از گوشی همراه و تبلت به انجام بازی

به تعامل نزديک با ولدين خود بپردازند، به احتمال زياد  ADHDزيرا هرچقدر کودکان 

 رفتارهای خموده در آنان کاهش خواهد يافت. 

منفی ی  همادران با رفتارهای خموده رابطی  هروزاننتايج نشان داد که بين ميزان ورزش 

 ,.Garriguet et alپژوهشگران قبلی است )دار وجود دارد. اين يافته همخوان با يافته معنی

های آن به انجام فعاليت  که والدين با وجود قرنطينه و محدوديتتوان گفت هنگامی (. می2017

نيز به همراه آنان  ADHDپردازند، ممکن است کودکان  روی می فيزيکی و ورزش از جمله پياده

 کاهش رفتارهای خموده در آنان شود.   تواند موجب ها بپردازند و همين امر می به اين فعاليت

مادران از جمله تماشای تلويزيون و جستجو ی  هخمودمثبت رفتارهای ی  هبا توجه به رابط

و نقش اين دو متغير در  ADHDهای اجتماعی با رفتارهای خموده در کودکان  مادر در شبکه

های قبلی است  افتهتوان گفت که اين پژوهش همخوان با ي بينی رفتارهای خموده می پيش

(Garriguet et al., 2017; Keyes & Wilson, 2021.) 

های مجازی و يا  جمله تماشای تلويزيون و استفاده از شبکه ازانجام رفتارهای خموده 

شود که کودکان نيز اين نوع  ها توسط مادران به احتمال زياد موجب می جستجو در اين شبکه
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پردازد فرزند وی  ت ديگر، وقتی يک مادر به تماشای تلويزيون میرفتارها را ياد بگيرند. به عبار

نيز همزمان به تماشای تلويزيون خواهد پرداخت و اين در ساير رفتارهای خموده نيز صد  

توان گفت که استفاده والدين از رفتارهای خموده موجب نظارت  خواهد کرد. عالوه بر اين، می

شود و اين ممکن است  از جمله رفتارهای خموده می ADHDکمتر آنان بر رفتارهای کودکان 

 را به همراه داشته باشد.  59-کوويدی  هافزايش رفتارهای خموده در اين کودکان در دور

بيماری کرونا در مادران با رفتارهای خموده در کودکان  اضطرابی  هبا توجه به رابط

ADHD های قبلی  افته در راستای يافتهتوان گفت که اين ي دار بودن مدل رگرسيون میو معنی

ی  هشناختی مادران در دور (. اضطراب يکی از مشکالت روانMcCormack et al., 2020)است 

در مادران  59-، بنابراين اضطراب ناشی از کوويد(Riaz et al., 2021)بوده است  59-کوويد

های بيرون از  فعاليت از خانه و يا انجام ADHDشود که آنان از بيرون رفتن کودکان  موجب می

جلوگيری کنند و همين امر ممکن است  59-خانه به دليل ترس از ابتالی فرزندان به کوويد

 شود.  59-کوويدی  هدر دور ADHDموجب افزايش ميزان رفتارهای خموده در کودکان 

خموده در کودکان  رفتارهایدار سن کودک و سن مادر با  یمعنی  هبا توجه به عدم رابط

ADHD  های قبلی است ) توان گفت اين پژوهش ناهمخوان با يافته میDohrn et al., 2020; 

 Voss et al., 2017های قبلی اين است که اين پژوهش  (. علت مغايرت اين پژوهش با پژوهش

های قبلی  صورت گرفته است. اما در پژوهش ADHDسال مبتال به  55تا  1در ميان کودکان 

(Voss et al., 2017 Dohrn et al., 2020;نمونه پژوهش گسترده )  تر بوده و نوجوانان و

های قبلی  را در بر داشته است. همچنين در پژوهش ADHDهای غير  بزرگساالن در گروه

ی  هرفتارهای خموده بر اساس گزارش خود افراد بوده است؛ اما در پژوهش حاضر نسخ

 استفاده قرار گرفته است.  والدين برای ارزيابی رفتارهای خموده کودکان مورد
 ADHDپژوهش يعنی مادران دارای کودکان ی  ههای اين پژوهش، نمون از جمله محدوديت

دست انتخاب شود.  های بعدی بهتر است نمونه يک در دو شهر رشت و مالير بود. در پژوهش

محدوديت دوم عدم بررسی وجود وسايل الکترونيکی شخصی کودکان بود که بهتر است 

والدين و ی  هشگران بعدی به آن توجه نمايند. استفاده از مقياس رفتارهای خموده نسخپژوه

 های ديگر بودند که پژوهشگران محدوديت 59-کوويدی  هعدم بررسی نقش مرگ عزيزان در دور
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ها توجه نمايند. نتايج حاکی از ميانگين باالی ساعات  بعدی بهتر است به اين محدوديت

شود که  بود؛ پيشنهاد می 59-کوويدی  هدر دور ADHD خموده در کودکان استفاده از رفتارهای

های الزم در  ريزی برنامه 59-ها مشابه شرايط بيماری کوويد در دوران قرنطينه ناشی از بيماری

 شناختی متغيرهای جمعيتی  هنتايج رابط ،بر اين جهت کاهش رفتارهای خموده انجام شود. عالوه 

را تأييد کرد. از اين  59-کوويدی  هدر دور ADHDتارهای خموده کودکان شناختی با رف و روان

های الزم برای کاهش  ريزی شناختی در برنامه شناختی و روان رو، توجه به متغيرهای جمعيت

 مفيد واقع خواهد شد.  59-کوويدی  هدر دور ADHDرفتارهای خموده در کودکان مبتال به 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

آوری  طراحی چارچوب کلی، تدوين محتوا و تحليل مطالب، جمعنويسندگان در ی  ههم ن:سهم مشارکت نویسندگا
 اند. نهايی مقاله نقش داشتهی  هو بررسی و تأييد نسخ حات مقالهالها، ارسال و اص و تجزيه و تحليل داده

 گونه تعارض منافعی وجود ندارد.نويسندگان اذعان دارند که در اين مقاله هيچ تضاد منافع:

ها در طول فرآيند  پژوهش حاضر از هيچ مؤسسه و نهادی حمايت مالی دريافت نکرده و کليه هزينه منابع مالی:
 اجرای پژوهش بر عهده پژوهشگران بوده است.

 شود. کننده در پژوهش حاضر تشکر می وسيله از همه مادران شرکت بدين تشکر و قدردانی:
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