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چکیده
امر در دوران نیکه ابرندیرنج ميادیفعالی همواره از مشکالت زبه اختالل کمبود توجه و بیشمبتالانیدانشجو:و هدفمقدمه
هدف پژوهش، بانیا. اثرگذار استزیمطالعه و قدرت تحمل ابهام نيهاازجمله عادتيادیعوامل زيبر روییدانشجوالتیتحص
.شده استانجامانیدانشجویفعالشیبا بهاممطالعه و قدرت تحمل ابيهارابطه عادتیبررس
يدر دسترس بر رويریگبه روش نمونه1394که درسال باشدیمیاز نوع همبستگیفیپژوهش توصکیمطالعه نیا:هاروش

: ند ازهسته در پژوهش عبارتاستفادمورديابزارها. ارشد دانشگاه آزاد گرگان انجام شدیمقطع کارشناسيدانشجو250
-Adult ADHD Self(بزرگساالن یتوجهفعالی و کماختالل بیشیمقیاس خودگزارشن،یلآزمون سنجش تحمل ابهام مک

Report Scale -V1.1 .(مطالعه يهانامه عادتپرسش)Palsane & Sharma Study Habit Inventory (يهاداده. بود
و با 23نسخه SPSSافزار و سپس توسط نرمریو تفسيمطالعه، نمره گزارمورديهایودنپژوهش پس از اجرا توسط آزم

.قرار گرفتلیتحلوهیمورد تجزرسونیپیهمبستگبیاستفاده از روش ضر
جویان عادات درصد دانش4/4.باشدمی) حداکثر نمره(90از ) 9/8(2/45مطالعه هايعادتمیانگین بر طبق نتایج این مطالعه:هایافته

بامطالعههايعادتبین. داشتنددرصد عادات مطالعه مطلوب6/5ومطلوب نسبتاًدرصد عادات مطالعه 3/88مطالعه نامطلوب،
Pvalue)199/0(دانشجویانفعالیبیش دار یرابطه معن)Pvalue=151/0(دانشجویانفعالیبیشباابهامتحملبینچنینهمو=
.باشدنمی

.وجود ندارديداریرابطه معنیفعالشیمطالعه و تحمل ابهام با بيهاعادتنیب:گیريهنتیج
. مطالعهيهاعادت،انیابهام، دانشجوتحمل،یفعالشیب:هاکلیدواژه

ژوهشیپ: نوع مقاله
10/4/96: پذیرش مقاله31/3/96: اصالح نهایی16/9/95:دریافت مقاله

توسعه در آموزش يراهبردها. ارشد دانشگاه آزاد گرگانیمقطع کارشناسانیدانشجویفعالشیمطالعه و تحمل ابهام با بيهاعادتنیبرابطه . میمریمیثناگو اکرم، عظ، گل ساداتیهاشم:ارجاع
.12-22):2(4؛ 1396یپزشک

مقدمه
هاي فکري و کشوري از سرمایههردانشجویان

ل یمساررسیب. روندمعنوي آن کشور به شمار می
خاص دانشجویان، تحصیل موفق و تأمین سالمت 

ریزان برنامهترین اهدافها از مهمجسمی و روانی آن
بر اساس پنجمین راهنماي .)1(ها است آموزشی دولت

Diagnostic and(تشخیصی و آماري اختالالت روانی

Statiscal Manual of Mental Disorder)DSM-5 (( .
Attention Deficit(توجهیکم- فعالیاختالل بیش

Hyperactivity Disorder (ADHD) ( اختاللی است که
شود گري میتکانش-فعالیتوجهی و بیشبیشامل

هاي تشخیصی آن این است که اختالل مالك. )2(
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گل سادات هاشمی و همکارانیفعالشیم با بمطالعه و تحمل ابهايهاعادتنیرابطه ب
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ماه دوام یابد، و در عملکرد اجتماعی 6باید حداقل 
سالگی 12و تحصیلی اختالل ایجاد کند، قبل از

روي دو چیز DSM-5دهد معیارهاي روي می
هاي مرتبط با اختالل حضور نقص: تأکید دارد

سالگی و 12قبل از تاتوجهیکم- فعالیبیش
حضور این اختالل در حداقل دو محیط مختلف 
مثالً در خانه و مدرسه، خانه و محل کار، خانه و 

سالگی سن شروع این 12.مدرسه و محل کار
.)3(ل نیست اختال

-فعالیدانشمندان توافق دارند که اختالل بیش
مخصوصاً یک اختالل در کارکردهاي مغزتوجهیکم

لب پیشانی و نواحی از مغز است که درگیر 
. )4(هاي اجرایی است فعالیت

فعالی و هاي بسیاري در ارتباط با بیشپژوهش
و همکاران Reimherr. شده استنقص توجه انجام

ADHDساالن مبتالبه نیز نشان دادند که بزرگ

هاي اضطرابی و افسردگی،حتی در غیاب اختالل
. )5(جویی هیجانی هستند دچار نارسایی در نظم

Hechtman 50دارند که در اظهار میو همکاران
هاي اجتماعی درصد کودکان داراي این اختالل، مشکل

ضروري است تا کند وسالی ادامه پیدا میتا بزرگ
.)6(توجه قرار گیرد این مشکل آنان بیشتر مورد

چنین در مطالعات متعددي که در نقاط مختلف دنیا هم
وزن کم بدو تولد و شده؛ به وجود ارتباط بینانجام

در . ه استشدتوجهی اشارهکم- فعالیاختالل بیش
که وزن کم گیري شدهبسیاري از مطالعات نتیجه

- فعالیتواند ابتال به اختالل بیشزمان تولد می
.)7(برابر کند 2- 3توجهی را کم

. کندمیید أیتمطالعات داخل کشور نیز این نتایج را 
نروفیدیک، در پژوهشی به تأثیریعقوبی و همکاران 

آموزش مدیریـت والدین و تعامل سه روش بر 
فعالی و بیش–کلی در اختالل نقص توجهم یعال

ها نشان داده. فرزندي پرداختند- کیفیت مادر
یتالین، هاي درمانی ترکیبی ردهد که بین گروهمی

آموزش مدیریت والدین و نروفیدیک در درمان 
مشکالت سلوك و مشکالت توجه و تمرکز 

.)8(دار است یمعن
رود با پژوهش که انتظار میهايیکی از مؤلفه

داري داشته باشد، قدرت یفعالی رابطه معنبیش
که فرد یا گروه روشی.باشدتحمل ابهام می

هاي مبهم ها یا محركاطالعات مربوط به موقعیت
هاي ناشناخته، زمانی که با یک دسته از نشانهرا

ا شود، ادراك یپیچیده یا نامتناجس مواجه می
. )9(کند پردازش می

باشد،داشتهبیشتريتحمل ابهامقدرتفردچههر
.داشتخواهددوستراترپیچیدههايموقعیت

هايموقعیتپایینتحملقدرتباافرادمعموالً
هايموقعیتودارندرا دوستدستوريوساده
را درگیرانسانازکمتريذهنیابعادتر،ساده

یداپنمودکمترفردخالقیتبنابراین،. کنندمی
هاي عادتمؤلفه بعدي پژوهش حاضر.)10(کند می

رسد با توجه به نظر میباشد که بهمطالعه می
گري بودن و کمبود توجه مبتالیان به تکانش

اهمیت فراوان ز یحاتوجهی کم- فعالیاختالل بیش
هایی ها و عادتهاي مطالعه به مهارتعادت.هست

یزه مطالعه و که باعث افزایش انگگفته می شود
شود و مطالعه را به یادگیري در دانشجویان می

.)11(کند اي مؤثر با بازدهی باال تبدیل میمطالعه
حقیقی دیگر، شمس و همکارانش، كدرچنین هم

هاي یادگیري و عدم ربوط به مهارتمشکالت م
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گل سادات هاشمی و همکارانیفعالشیمطالعه و تحمل ابهام با بيهاعادتنیرابطه ب
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هاي مؤثر و کارآمد آشنایی دانشجویان با روش
مطالعه را در شکست تحصیلی دانشجویان مورد

. )12(اند مطالعه دخیل دانسته
انیدانشجودرتوجهیکم- فعالیاختالل بیشوعیش
نیوالدوفردخودگزارش،نژادجنس،اساسبر
درکهطوريبه.استبودهمتفاوتمختلفمطالعاتدر

بودهيشتریبعویشییکایآمر-ییقایآفرنژاد
ازشتریبرهاسپدر،فردخودگزارشدر. است

انیودانشجدر،نیوالدگزارشاساسبرودخترها
.)14،13(استشدهگزارشسفیدپوستانوپسر

فعالیبیشوتوجهکمبوداختاللبهمبتالانیدانشجو
امرنیاکهبرندمیرنجيادیزمشکالتازهمواره

عوامليروبرییدانشجوالتیتحصدوراندر
تحملقدرتومطالعههايعادتازجملهيادیز

مطالعههايعادتواقعدر. استاثرگذارزینابهام
ریزيبرنامهودهیسازماندرانیدانشجوییتواناانگریب

ابهام،تحملنیچنهم.)15(استشانیادگیرييبرا
زندگی،ازبخشیعنوانبهقاطعیتعدمپذیرفتن
آغازبهتمایلوناقصدانشباحیاتادامهتوانایی
اآیبداندشخصکهاستآنبدونمستقیمفعالیتی

.)16(خیریاشدخواهدموفق
هاي عالمتگريتکانشفعالی و کاستی توجه، بیش

در . باشندمیتوجهیکم- فعالیاختالل بیشاصلی 
فعالی آشکار که در کودکی بیشسالیبزرگدوران 

ارد و فرد بیشتر عالمت رایجی است، کمتر وجود د
یکی دیگر از مشکالتی .)17(کندمیقراريبیاحساس 
با آن توجهیکم- فعالیاختالل بیشبهمبتالکه افراد 

توجه که شامل . مواجه هستند، کاستی توجه است
ي ، براي عملکرد بهینههستچندین مهارت ذهنی 

.)18(شغلی، اجتماعی و شخصی ضروري است

سالی،بزرگدورهدرتوجهمشکالتواختالل
. خواهد بودزامشکلدانشجویانبرايخصوصهب

وتکمیل،ریزيدر برنامهADHDبه بالغ مبتالافراد
تکالیف،موقعبهدادن انجامتکالیف،رساندنپایانبه

هنگامتوجهو حفظکاريوظایفموقعبهدادنانجام
ت جمعیدرADHDشیوع .)19(دارند مشکلخواندن

دانشگاهی و نیز تأثیر منفی این اختالل بر عملکرد 
شود کمتر به آموزشی و تحصیلی افراد که باعث می

آورند و یا آن را به اتمام تحصیالت باالتر روي
دردرمانوتشخیصدرموفقیت. )20(رسانند 

هايمکانیسمچون.استبرانگیزچالشدانشجویان
عملکرد دراختاللبهثانویهمزمنناامیديوجبرانی

وکودکاندرعالیمکهشودمیباعثافراداین
خطردرافراداین.)21(باشد ساالن متفاوتبزرگ

.دارندقرارو اضطرابافسردگیتشخیص اشتباه

،این افراددربیماريتظاهراولیناستممکنحتی
شود بسیاري از این افسردگی باشد که باعث می
.)22(بیماران تشخیص داده نشوند 

،دتوجه به اختالل خوفعالی بامبتالیان به بیش
مستعد برخی از خطرات از قبیل مشکالت تحصیلی، 
شغلی، ارتباطی، بین فردي و غیره هستند که خود، 

ناگوارتر براي فرد مبتال منجر به عواقب و پیامدهاي 
نرخ روزافزون شیوع مبتالیان .شودو اطرافیان می

و مشکالت ناشی توجهیکم- فعالیبیشبه اختالل 
هاي کافی که ژوهشو کمبود پطرفیکاز آن از

هاي مطالعه و قدرت تحمل بتواند رابطه بین عادت
فعالی بررسی به بیشابهام را در دانشجویان مبتال

کند از طرفی دیگر، ضرورت و اهمیت این پژوهش 
لذا هدف ما از پژوهش .کندخوبی توجیه میرا به

هاي مطالعه و حاضر بررسی رابطه بین عادت
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گل سادات هاشمی و همکارانیفعالشیم با بمطالعه و تحمل ابهايهاعادتنیرابطه ب
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فعالی دانشجویان یشقدرت تحمل ابهام با ب
.)23(باشد می

هاروش
مطالعات همبستگی پژوهش حاضر از نوع

جامعه . انجام شد1394در سال کهباشد؛می
دانشجویان دانشگاه آماري این پژوهش را کلیه

آزاد شهرستان گرگان در مقطع کارشناسی ارشد
که جامعه پژوهش توجه به اینبا.دادتشکیل می

دانشجویان دانشگاه آزاد نفر از 700حاضر تعداد
شهرستان گرگان در مقطع کارشناسی ارشد 

با استفاده از جدول کرجیس و مورگان،باشدمی
گیري در ها به روش نمونهنفر از آن250تعداد 

سپس . عنوان نمونه انتخاب شدنددسترس به
ها مونهبین تمام نها رانامهپژوهشگر پرسش

سهاز،در این مطالعه. آوري نمودتوزیع و جمع
مربوط اطالعاتفرم ثبت.نامه استفاده شدپرسش

،دانشجویانشناختی و تحصیلیبه مشخصات جمعیت
یشناختتیجمعسؤالچهارکه ،سؤال بودششيحاو

مشخصاتو سکونتمحلت،یقومت،یجنسسن،شامل
معدل،یلیتحصرشته: سؤالدوشاملیلیتحص

نامه تحمل ابهام نامه اول، پرسشپرسش.باشدمی
ابهامتحملمقیاسهمکارانوMcLain. لین بودمک

این.)24(اند ساخته1993سالدرپرسش22را با
صورتبهآزمودنیکه هرداردپرسش22مقیاس

. دهدمیپاسخهاآنبهفمخالکامالًتاموافقکامالً
شده هاي تجدیدنظراین مقیاس بر اساس تعریف

بهنسبتفرديهايو واکنشابهامهايمشخصه
اعتباروطراحیBaversadآنان توسط درك

است شدهگزارشصدم60ازباالترآن،پایایی

پایایی درونی مناسبی را براي هر دو فرم .)25(
مثالعنوانبه.شدآیتمی گزارش 13آیتمی و 22

درصد و فرم 82/0: آیتمی13آلفاي کرونباخ فرم 
15نمره بین . )26(باشددرصد می86/0: آیتمی22
: 45تا 30تحمل ابهام پایین است، نمره بین : 30تا 

تحمل : 45تحمل ابهام متوسط است، نمره باالتر از 
.ابهام باال است

اختاللگزارشیخودمقیاسنامه دومپرسش
-ASRS(ساالنبزرگتوجهیکموفعالیبیش

V1.1.((Adult ADHD Self- Report Scale)

ازکهاستقسمتدووسؤال18است که شامل
سؤال 12توجهی و سؤال براي بی6اولقسمت

نامهپرسشساالن استفعالی بزرگبعد براي بیش
حساسیت ازونشدهغربالگريایراندرهنوز

ضریبدرصد،5/99ویژگی درصد7/68
خارجیمطالعاتدرصد در76کاپا همبستگی
اغلبتاهرگزازموارد.)27(است برخوردار

براي.شودمیگذارينمرهگزینهپنجدراوقات
واغلبمنفی،نمرهندرتبهوهرگزهايگزینه

. شودمیگرفتهنظردرمثبتمکرر نمرهطوربه
ADHDبر ابتال به داللت،4از بیشترمثبتنمرات

.سالی داردبزرگ
هاي مطالعهنامه عادتپرسش،بعدينامهپرسش
PSSHI)Palsane & Sharma Study Habit

Inventory(،سؤال در 45هاي مطالعه داراي عادت
مدیریت زمان،: حیطه8مقیاس لیکرت است و در 

وضعیت فیزیکی، توانایی خواندن، یادداشت کردن، 
تندرستی انگیزش یادگیري، حافظه، برگزاري امتحانات،

قاتاوبیشتریاهمیشهپاسخبراي.شودتقسیم می
ترتیببهصفرو1نمراتشود،میداده2نمره
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یا»ندرتهب«و»اوقاتبعضی«هايپاسخبراي
نمره ،هابعضی از سؤال.شودمیداده»هرگز«

. معکوس دارند
و در88/0ضریب پایایی از طریق آزمون مجدد 

چنین در هم. بوده است65/0نیمه کردن روش دو
درصد، 69نامه سشمطالعات گذشته اعتبار این پر

درصد بوده است که 83درصد و 74درصد، 67
نامه در مقایسه با سایر دهد این پرسشنشان می

هاي مشابه از اعتبار باالیی برخوردار نامهپرسش
.)28(است 

داشتن رضایت شخصی : معیار ورود به پژوهش
باشد دقت میها بهنامهچنین پر کردن پرسشو هم

پر نکرده بودند ها را کامل نامهو کسانی که پرسش
.از مطالعه حذف شدند

هاي با استفاده از آزمونآمدهدستاطالعات به
درصد تراکمی،درصد اعتبار،درصد فراوانی،فروانی،

میانگین، انحراف استاندارد همبستگی است و با 
.مورد ارزیابی قرار گرفت23نسخه SPSSافزار نرم

هایافته
ومردنفر125کهفرن250وانیافرباپژوهشاین

و22- 45بینسنیفروانی.شدانجامزننفر125
از مجموع کل استشدهبنديتقسیمگروه6در

ها آن) درصد3/35(نفر89هاي پژوهش تعداد نمونه
ها آن) درصد8/27(نفر70.ساله بودند22- 25بین 

نفر22ساله، 30- 33)9/17(نفر45ساله، 26- 29
)درصد4/4(نفر 11ساله، 37- 34)درصد7/8(

.بودندساله42- 45) 2/5(نفر13ساله و 38- 41
) انحراف استاندارد(دهد که میانگیننشان می1جدول 

) حداکثر نمره(90از) 9/8(2/45مطالعه هايعادت
درصد دانشجویان عادات مطالعه 4/4.باشدمی

ومطلوب نسبتاًدرصد عادات مطالعه 3/88نامطلوب،
.داشتنددرصد عادات مطالعه مطلوب6/5

نشان 2مطالعه در جدول هايعادتهايحیطهفراوانی 
) انحراف استاندارد(میانگین .استشدهداده

ASRS V.1.1دهیخودگزارشنامهپرسش

فاقد هاآندرصد1/11که )12(9/25ساالنبزرگ
درصد افرادي که 6/49، توجهیکم/ فعالیبیش

5/38و توجهیکم/ فعالیدارد داراي بیشاحتمال 
.داشتندتوجهیکم/ فعالیدرصد افراد داراي بیش

که سطح دهد که با توجه به ایننشان می3جدول 
هاي مطالعه و قدرت تحمل بین عادتداريمعنی

دستبه) 199/0(فعالی دانشجویانابهام با بیش
بیشتر) 05/0(آمده است و این میزان از سطح 

فعالی هاي مطالعه و با بیشاست، لذا بین عادت
.دار وجود نداردیدانشجویان رابطه معن

داري بین که سطح معنیچنین با توجه به اینهم
فعالی دانشجویانقدرت تحمل ابهام با بیش

آمده است و این میزان از سطح دستبه)151/0(
لذا بین قدرت تحمل ابهام و .بیشتر است) 05/0(

دار وجود یفعالی دانشجویان رابطه معنشبی
.ندارد

که میزان همبستگی بین قدرت با توجه به این
هاي مطالعه دانشجویانتحمل ابهام و عادت

آمده است و این میزان توسط دستبه)134/0(
شده است، بین قدرت دار اعالمیافزار معننرم

هاي مطالعه دانشجویان نیز تحمل ابهام و عادت
.وجود دارددار معنیابطه ر
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هاي مختلف در دانشجویانهاي مطالعه در حیطهتوزیع فراوانی عادت.1جدول 
معیارانحراف میانگینحداکثرمطلوبنسبتاً مطلوبنامطلوبحیطه

11488/41/2)2/45(90)7/35(46)3/18(مدیریت زمان
51120/66/2)2/20(151)9/59(48)19(توانایی خواندن

62168/72/4)6/24(126)50(62)6/24(برداريیادداشت
8664/37/1)1/34(122)4/48(41)3/16(حافظه

70126/69/2)8/27(122)4/48(58)23(برگزاري انتخابات
8583/44/2)7/33(99)3/39(66)2/26(تندرستی

42187/87/4)7/16(123)8/48(85)7/33(کل

فعالی در بین دانشجویاندهی بیشتوزیع فراوانی خودگزارش.2جدول 
معیارانحراف  میانگین حداکثر باال متوسط پایین ASRSحیطه
48/6 35/10 30 )9/9(25 )7/8(22 )6/80(203 توجهیبی

33/7 54/15 60 )3/8(21 )4/21(54 )4/69(175 فعالیبیش

09/12 90/25 90 )5/38(97 )6/49(125 )1/11(28 کل

فعالی، تحمل ابهام در بین دانشجویانهمبستگی بین عادت مطالعه، بیش.3جدول 
dfαدرجه آزاديداري سطح معنیrهمبستگی تعداد 

250066/0151/024805/0فعالی و قدرت تحمل ابهامبیش

199/024805/0- 250054/0هاي مطالعهفعالی عادتبیش

250134017/024805/0ابهامتحملهاي مطالعه وعادت

گیري و نتیجهبحث
هاي مطالعه پژوهش حاضر به بررسی رابطه عادت

فعالی دانشجویان و قدرت تحمل ابهام با بیش
نشان داد که اکثر دانشجویان عادات پرداخت نتایج

.داشتند) درصد3/88(مطالعه نسبتاً مطلوب 
90از مجموع 2/45ها میانگین نمره آنکه طوريبه

بود که با توجه به اهمیت عادات مطالعه در فرایند 
آلی تواند وضعیت ایدهیادگیري، این وضعیت نمی

هاي رسد که امکانات و آموزشباشد و به نظر می
ها و عادات مطالعه در مهارتالزم جهت ارتقاء

درتنهانه وضعیتاین.ها فراهم نشده استآن

مطالعاتدرگرگان بلکهدانشگاه آزاددانشجویان
سایررويوهادانشگاهسایردرگرفتهانجام

عاداتوهامهارتکهدهدمینشاننیزدانشجویان
بودهمطلوبنسبتاًحددردانشجویاناکثرمطالعه

بررسیدر. )29(دارد فاصلهآلایدهوضعیتباکه
روي برحیدريوکوشانتوسطگرفتهانجام

نیزسبزوارپزشکیعلومدانشگاهانشجویاند
پسرودختردانشجویاندرعادات مطالعهمیانگین

)30(بود 90مجموعاز87/50و51/ 48ترتیببه
هايبه عادتبیشترتوجهلزومهایافتهاینکه

.دهدمینشانراهادانشگاهدردانشجویانمطالعه
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عمدهکهدادنشانپژوهشایننتایجچنینهم
عاداتمختلفهايحیطهدرمشکالت دانشجویان

برداري،زمینه یادداشتدربه ترتیبمطالعه
حافظه،زمان، تندرستی،مدیریتخواندن،توانایی

و برگزاريفیزیکیوضعیتیادگیري،انگیزش،
ومطالعهفرایندپیچیدگی. باشدمیمتحاناتا

راواحدجزءیککهاستايخواندن به گونه
نظرانصاحببنابراینمتصور شد،آنبرايتواننمی
درآنبرايراگوناگونیاجزاء فرآینداینتوصیفدر

.)31(اندگرفتهنظر
داري بین یارتباط معنهاي این پژوهشیافته

نشان فعالی دانشجویاني مطالعه با بیشهاعادت
و انینور، خاکسار و همکاراننداد که با نتایج 

و Kumar ،De la Fuente، کوشان و حیدري، همکاران
Cardelle-Elawar،Adebayo ،Derossisو همکاران،

،در تبیین این نتایج. )30، 32- 37(همسویی دارد
العه در توجه به نقش مطتوان بیان داشت که بامی

یادگیري و نقش آن بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی 
توجه به این چنین آینده شغلی آنان،دانشجویان و هم

ریزي در جهت بهبود وضعیت موضوع و برنامه
. رسدنظر میمطالعه دانشجویان بسیار ضروري به

باید در نظر داشت که دانشجویان در دوران تحصیل 
هاي صحیح مطالعه دتها و عاقبل از دانشگاه مهارت

ها و عادات اند و این انتظار که مهارتنگرفتهرا فرا
بینی به حد عالی باشد دور از واقعها درمطالعه آن

رسد که دانشجویان چنین به نظر میهم. رسدنظر می
بهتري دارند، بیشتر با اتکا موفق که عملکرد تحصیلی 

د به این هاي فردي و ذاتی خوتواناییبه استعدادها و
شود که عالوه بر لذا پیشنهاد می. اندیافتهمهم دست

هاي صحیح هاي آموزشی روشبرگزاري کارگاه
مطالعه براي دانشجویان در ابتداي ورود به دانشگاه 

چنین در طی دوران تحصیل و استفاده از و هم

کارشناسان مجرب آموزشی و مشاوران تحصیلی 
هاي و مهارتعادات"یک واحد درسی تحت عنوان 

در برنامه درسی دانشجویان گنجانده شود "مطالعه
)38(.

فعالی در این مطالعه بین قدرت تحمل ابهام و بیش
با دار وجود نداشت کهیدانشجویان رابطه معن

، )39(تعویقی، )26(همکاران ی ومیرحهايیافته
، همسویی وجود )40(مبارکه و احمدپوريدیسع

توان گفت، در تبیین این نتایج می.)26، 39، 40(دارد
هاي که قدرت تحمل ابهام یکی از ویژگیآنجااز

شخصیتی است و شخصیت هر انسان در خانواده 
ها با ایجاد شرایطی که گیرد، بنابراین خانوادهشکل می

ت فرد را گسترش زمینه رشد و سالمت و پیشرف
توانند موجب گسترش توانایی فرد در میدهند می

نتیجه موفقیت بیشتر را مواجهه با مشکالت و در
افرادي که داراي قدرت تحمل ابهام . مهیا کنند

متعارض، به این ل یمساباالیی هستند در حل 
هاي زیادي را در حلزمان راهدلیل که در یک

هاي ممکن بهترین حلذهن دارند و از بهترین راه
کنند، کمتر دچار تنش و نگرانی استفاده را می

ل متعارض بهتر یافکار منفی شده و در حل مسا
.)26(کنند عمل می

نشان داد که اختالل ،طورکلی نتایج این مطالعهبه
عه و هاي مطالفعالی و نقص توجه بر عادتبیش

نهایت در.قدرت تحمل ابهام تأثیري ندارد
نیازمند ADHDمبتالیان به اختالل توان گفت،می

. اي هستندشرایط آموزش ویژه
هاي آنان آموزشی که با توجه به نیازها و ویژگی

هاي اطالع از ویژگی.طراحی و تدارك دیده شود
کند تا برنامه آموزشی را متناسب مخاطبان کمک می

ها تنظیم هاي یادگیري و اهداف شغلی آنکبا سب
.نماید
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Original Article

Abstract
Introduction: Students with Attention Deficit Disorder and Hyperactivity always suffer from many
problems that during the academic Education is effective on many factors including study habits and
tolerance for ambiguity.

Methods: This is a descriptive correlational study which was done in 1394. 250 Graduate students of Azad
University Gorgan were selected by available sampling. Tools used in this research include: testing the
tolerance of ambiguity McLean, self-reporting scale adult attention deficit hyperactivity disorder (ASRS -
V1.1). questionnaire study habits PSSHI, Research data carried out by subjects in the study, scoring and
interpretation, and then by the software SPSS-23 and using methods of Pearson correlation coefficients
were analyzed.

Results: According to the results of this study, the mean score of the students’ study habits was 45.2 (8.9)
out of 90. 4.40 percent of the students had unsatisfactory study habits while 88/3 percent relatively
satisfactory and 5.6 percent had satisfactory study habits, respectively. The results showed that significant
relationship is between study habits student with ADHD (Pvalue=-0/199). As well as between tolerance for
ambiguity with ADHD students (Pvalue= 0/151) is also significant. Therefore between study habits,
tolerance for ambiguity and hyperactivity among students there is no significant relationship.

Conclusion: Study habits student's is moderate, tolerance of ambiguity at a low level and a high
percentage of student's had symptoms of hyperactivity. There is no significant relationship between study
habits and hyperactivity and tolerance of ambiguity with hyperactivity.
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