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حمید اسدی*  /دکترای تخصصی روانشناسی /دانشگاه اصفهان
فریبا یزدخواستی /دانشیار گروه روانشناسی /دانشگاه اصفهان
ثریا حسینیرضی /کارشناس ارشد روانشناس بالینی /آموزشوپرورش استثنایی تهران
چکیده

زمینه :این پژوهش با هدف شناسایی طرح مشکالت و روشهای ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان با اختالل کمتوجهی -بیشفعالی انجام
شد .خطری که در زمینه تشخیص این اختالل وجود دارد اینکه گاهی اوقات دامنه وسیعی از رفتارهایی که به علل متعددی ایجاد میشوند ،به
اشتباه بهعنوان اختالل کمتوجهی -بیشفعالی تشخیص داده شوند.
نتیجهگیری :متخصصان مدرسه و بالینی باید در تشخیص ،دقیق باشند و زمینه خانوادگی و سایر مالكهای تشخیصی را بهدقت در نظر
بگیرند .ارزیابی بالینی این اختالل باید جامع و چندبعدی باشد و پس از ارزیابی جامع و تشخیص دقیق ،مداخلههای درمانی آغاز شود .در فرآیند
درمان كودكان و نوجوان دارای اختالل کمتوجهی -بیشفعالی انواع مختلفی از مداخلههای دارویی و روانشناختی مورد توجه قرار گرفته كه
شامل درمان دارویی ،مداخلههای رفتاری ،شناختی -رفتاری ،آموزش والدین ،آموزش مهارتهای اجتماعی ،آموزش آرمیدگی و درمانهای
چند الگویی است .برنامه درمانی جامع ،برنامهای است که والدین ،معلمان ،روانشناسان مدرسه ،پزشکان و متخصصان بالینی در اجرای آن با هم
مشارکت و همکاری موثر داشته باشند.
واژههای کلیدی :اختالل کمتوجهی -بیشفعالی ،روشهای ارزیابی ،روشهای درمان

مقدمه

اختالل کمتوجهی -بیشفعالی یکی از اختاللهایی
است که میان کودکان مدرسهای از شیوع باالیی
برخوردار است .این اختالل در مبتالیان به  3حالت
بیتوجهی ،بیشفعالی یا ترکیبی بیشفعالی و بیتوجهی
بروز میکند ( .)1این نشانهها اثرات جبرانناپذیری بر
مدرسه ،اجتماع و محیط خانه کودک بر جای گذاشته
و مشکالتی را در زمینه تحصیالت رسمی ،ارتباط با
همساالن و رابطه با والدین کودک ایجاد میکند (.)2
خطری که در زمینه تشخیص این اختالل وجود دارد این
است که گاهی اوقات دامنه وسیعی از رفتارهایی که به
علل متعددی ایجاد میشوند به اشتباه بهعنوان اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی تشخیص داده میشوند .بنابراین
ارزیابی بالینی این اختالل باید جامع و چندبعدی باشد

و اختاللهای همبود و تاثیر این اختالل بر کارکردهای
دانشآموز در خانواده ،مدرسه و اجتماع را مدنظر
قرار دهد و پس از ارزیابی جامع و تشخیص دقیق،
مداخلههای درمانی آغاز شود.
معیارهایتشخیصیبراساسپنجمینراهنمایتشخیصی
و آماری اختاللهای روانی 1برای اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی روی  2نکته تاکید دارد :حضور نقصهای
مرتبط با کمتوجهی -بیشفعالی تا قبل از  12سالگی
و حضور این اختالل در دستکم  2محیط مختلف
(معیار  ،)Cدر خانه و مدرسه ،خانه و محل کار ،خانه
و مدرسه و محل کار ( .)3نتایج نشان میدهد اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی از شیوع متوسطی برخوردار
است و پژوهشهای کمی درباره شیوع آن در کودکان
پیشدبستانی انجام شده است ( .)4حالتهای شیدایی

* Email: hamid_asadi35@ymail.com

1 .Diagnostic and statistical manual of mental disorders- IV
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سنجش و ارزیابی کودکان و نوجوانان با اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی

اختالل کمتوجهی-بیشفعالی از دوران پیشدبستانی
آغاز شده و اغلب تا بزرگسالی تداوم دارد ( )14و
در بین پسرها بیشتر از دخترها گزارش شده است
( .)15مهمترین ابزارهای ارزیابی و تشخیص اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی به شرح زیر است:
 )1مقیاس سنجش اختالل کمتوجهی -بیشفعالی:

این پرسشنامه شامل  18سوال است و نشانهها را در
 3زیرگروه بیتوجهی ،بیشفعالی و تكانشگری بررسی
میكند .به هر زیر گروه  9سوال تعلق میگیرد و به هر
سوال نمرهها بین صفر (هیچ وقت ) تا ( 3همیشه) داده
میشود .دانشآموزانی كه دستکم  6نشانه از هر یك
از زیرگروههای بیتوجهی ،بیشفعالی -تكانشگری
با مقیاس شدت ( 3همیشه) را داشتند ،بهعنوان نوع
بیتوجه یا بیشفعال -تكانشگر در نظر گرفته میشوند.
پرسشنامه بر اساس ویرایش چهارم راهنمای تشخیص
و آماری اختاللهای روانی تهیه شده است .از این رو،
روایی آن مورد تایید روانپزشکان و روانشناسان است.
پایایی این پرسشنامه در ایران از طریق آلفای کرونباخ
توسط سهرابی ( )١٣٧٩محاسبه شده که ضریب آلفای
کرونباخ برابر با  0/93بهدستآمده است (.)16
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در کودکان گاهی اختالل بیشفعالی یا کمتوجهی نام
میگیرد .به این ترتیب تشخیص غلط این اختالل باعث
میشود داروهای محرک نهتنها کودک را درمان نکند،
بلکه بر وخامت بیماری او بیفزاید و دورههای تند چرخ
 2قطبی را در کودک سبب شود ( .)5بیشترین همپوشی
از نظر نشانهشناسی بین اختالل کمتوجهی -بیشفعالی
و اختالل نافرمانی مقابلهای یا اختالل سلوك وجود
دارد .ممكن است بیشفعالی ،یك عامل خطر برای
ابتال به اختالل نافرمانی مقابلهای یا اختالل سلوك یا
نوعی شروع مشكالت سلوكی باشد .شواهد مربوط
به پژوهشهای طولی ،بیشتر از فرضیه نخست حمایت
میكنند.آنچه از نظر بالینی اهمیت دارد این است كه
بیشفعالی قبل از اینكه مشكالت سلوكی ظاهر شوند،
تشخیص داده شده و درمان شود .همبودی با اختاللهای
اضطرابی نیز وجود دارد .حدود  25درصد از كودكان
با اختالل کمتوجهی -بیشفعالی دارای نوعی اختالل
اضطرابی نیز هستند ( .)6از سوی دیگر کودکان مبتال
به دلیل نقص در تمرکز و توجه بر تکالیف ،رفتارهای
تکانشی و اشکال در کنترل هیجان ،در روابط بین فردی
و تحصیلی مشکل پیدا میکنند ( 7و .)8
انواع دیگری از اختالل کمتوجهی -بیشفعالی
وجود دارد که عبارتاند از :نوع کمتوجهی بدون
بیشفعالی ،نوع بیشفعالی -تكانشی بدون کمتوجهی،
نوع موقعیتی و نوع بیشفعالی با حركات كلیشهای،
هنوز شواهد علمی كافی برای اینگونه طبقهبندیها
وجود ندارد (.)9
سببشناسی اختالل کمتوجهی -بیشفعالی پیچیده
است و تاکنون فهم دقیقی از آنچه موجب این اختالل
میشود؛ به دست نیامده است .پژوهشهای اولیه
نشان دادهاند که زنان با اختالل کمتوجهی-بیشفعالی
الکتروآنسفالوگرافی غیرطبیعی متفاوتی نسبت به مردان
دارای اختالل کمتوجهی -بیشفعالی نشان دادند .زنان
با اختالل کمتوجهی -بیشفعالی نسبت به مردان دارای
این اختالل در ارایه و تشخیص ،تفاوت معنیداری نشان
میدهند .ضرورت پژوهش جامع در جمعیتهای ویژه با
اختالل کمتوجهی -بیشفعالی احساس میشود (.)10

پژوهشها نشان دادهاند که تغییر نگرش خود منجر به
کاهش مشکالت رفتاری کودکان با اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی میشود ( .)12 ،11از سوی دیگر بین گروههای
درمانی تركیبی ،ریتالین ،آموزش مدیریت والدین و
نوروفیدبك در درمان مشكالت سلوك و مشكالت
توجه و تمركز تفاوت معنادار مشاهده میشود ،به نحوی
كه درمان تركیبی تاثیر درمانی بیشتری داشته است .بین
گروههای درمانی تركیبی ،ریتالین ،آموزش مدیریت
والدین و نوروفیدبك در درمان مشكالت تكانشگری،
تقویتگری مادران و دلبستگی والدگری تفاوت معنادار
مشاهده نشد ( .)13این پژوهش با هدف شناسایی و
طرح مشکالت و روشهای ارزیابی و درمان کودکان
و نوجوانان با اختالل کمتوجهی -بیشفعالی انجام شد.
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 )3مقیاسهای درجهبندی کانرز (فرم معلم و والدین):

مقیاسهای درجهبندی کانرز ،فرم معلم و والدین
ابزارهایی هستند که کاربرد وسیعی در زمینههای بالینی
و پژوهشی کودکان دارند .این مقیاسها در سال ١٩۶٩
بهمنظور کمک به شناسایی کودکان بیشفعال طراحی
شد .اما پژوهشهای دهههای اخیر نشان دادهاند که
این مقیاسها برای مشخص کردن مشکالت رفتاری
دیگر نیز مفید هستند .طی صدها کار پژوهشی و چند
دهه کاربرد بالینی ،روشن شد که مقیاس درجهبندی
کانرز در کاربردهای غربالگری کلی برای اختاللها
و مشکالت کودکی مفید هستند و در صورت ترکیب
اطالعات حاصل از معلم و والدین برای دستیابی به
ارزیابی تشخیصی کامل ،میتوانند سودمند باشند (.)18
مقیاس درجهبندی کانرز فرم معلم دارای  28سوال و
 7سوال آن برای تشخیص بیشفعالی است .بدین منظور
کسب میانگین  1/5یا باالتر در این مقیاس نشانه بیشفعالی
است ( .)19پایایی این مقیاس در پژوهشهای مختلف از
 0/70تا  0/90گزارش شده است ( .)20پرسشنامه كانرز
والدین در سال  1999از سوی كانرز و همكاران استاندارد

شده است .فرم والدین مقیاس كانرز دارای  48سوال است
كه والدین كودك آن را تكمیل میكنند .كانرز و همكاران
پایایی این مقیاس را  0/90گزارش کردهاند .همچنین پایایی
این پرسشنامه از سوی موسسه علومشناختی  0/85گزارش
شده است ( .)21به دست آوردن میانگین  1/5یا باالتر بر
وجود اختالل بیشفعالی داللت دارد.
سببشناسی اختالل کمتوجهی -بیشفعالی

اختالل کمتوجهی -بیشفعالی از لحاظ سببشناسی،
نوعی اختالل پیچیده و چندوجهی است .پژوهشهای
جدید در شناسایی ژنهای جدید و مسیرهایی که ممکن
است زمینه کمتوجهی -بیشفعالی باشد ،متمرکز شده
است .هدف اصلی این بررسی ارایه مدارکی ،از جمله
ژنوم گسترده و متنوع در پژوهشهای مبتنی بر خانواده
از استعداد ژنتیکی به کمتوجهی -بیشفعالی است.
چالشها در افشای ژن مستعد به کمتوجهی -بیشفعالی
در پژوهشهای آینده بررسی خواهد شد (.)22
پژوهشها و شواهد سببشناسی از انحراف ساختاری
و کنشی در برخی نواحی مغزی این افراد از جمله جسم
سفید پیشپیشانی ،هستههای دمی ،مخچه و جسم پینهای
در مقایسه با افراد عادی ،حکایت میکند (،25 ،24 ،23
 26و .)27
1
نوار مغزی در افراد با اختالل کمتوجهی به كندی
به سمت امواج با فركانس آهسته تتا و بدون هرگونه
افزایش معنادار در ناحیه پیشپیشانی میل میكند (،28
 30 ،29و  .)31فعالیت آهسته امواج تتا مشخصه ذهن
آشفته ،حواسپرتی و تفكر غیرمتمركز است ( .)29افزون
بر فراوانی بیشتر امواج آرام مغزی در نوار مغزی این
افراد ،فعالیت كمتر امواج سریع بتا نیز در آنها قابل توجه
است .این مسئله نشانگر برانگیختگی پایین قشر مخ در
این افراد است ( .)32پژوهشها نشان دادهاند که ممکن
است افزودنیهای غذایی ،قندهای تصفیهشده ،رژیم
کم پروتئین و پر کربوهیدرات ،نبود تعادل مواد معدنی،
کمبود اسیدهای چرب ضروری و فسفولیپید ،کمبود
آمینو اسیدها و فقر ویتامینهای گروه بی تاثیرات سوئی
بر رفتار داشته باشند (.)33
1. EEG
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 )2آزمون وکسلر :این آزمون دارای  6خردهمقیاس
کالمی شامل پردازش اطالعات ،شباهتها ،ریاضی،
واژگان ،فهم و فراخنای ارقام و  6خردهمقیاس غیرکالمی
یا عملی شامل تکمیل تصاویر ،تنظیم تصاویر ،طراحی
مکعبها ،جستوجوی نماد ،تنظیم تصاویر و مازهاست.
 2خردهمقیاس مازها و فراخنای ارقام جنبه ذخیره دارند،
بنابراین با اجرای آزمون وکسلر  3نوع هوشبهر به دست
میآید :کالمی ،عملی و کلی که بهصورت فردی و
بهوسیله آزماینده متخصص و آموزشدیده اجرا میشود.
در هر خردهمقیاس ابتدا گویههای آسان و سپس گویههای
دشوار اجرا میشوند .پس از تعیین نمرههای خام همه
خردهمقیاسها ،با مراجعه به جدولهای هنجار ،نمرههای
خام به نمرههای معیار تبدیل میشوند .شهیم برای سنجش
هوش کودکان  6 – 13سال شهر شیراز روی یک نمونه
 1400نفری هنجاریابی کرد .پایایی آزمون -بازآزمون و
2نیمهکردن به ترتیب  0/98 ،0/44 ،0/94و  0/42گزارش
شده است (.)17
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برنامههای آموزشی و روشهای درمان کودکان و
نوجوانان با اختالل کمتوجهی -بیشفعالی

در فرآیند درمان كودكان و نوجوان دارای اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی انواع مختلفی از مداخلههای
دارویی و روانشناختی مورد توجه قرار گرفته كه شامل
درمان دارویی ،مداخلههای رفتاری ،شناختیرفتاری،
آموزش والدین ،آموزش مهارتهای اجتماعی ،آموزش
آرمیدگی و درمانهای چندالگویی است .رایجترین
داروها در درمان اختالل کمتوجهی متیل فندیت 1و
دی-آمفتامین 2است .سایر داروهایی که با تاثیر بر سیستم
1. Methyl Phenidate
2. D Amphetamine

بازیدرمانیبارویکردشناختی-رفتاریوذهنآگاهی

مداخلههای مبتنی بر ذهنآگاهی 5بهعنوان یکی از
درمانهای شناختی -رفتاری نسل سوم یا موج سوم
قلمداد میشود .ذهنآگاهی شکلی از مراقبه است که
ریشه در تعالیم و آیینهای مذهبی شرقی دارد (.)40
بازیدرمانی با رویکرد شناختی– رفتاری بهمنظور
تشخیص اختاللها و حتی درمان آن هم استفاده
میشود و میتوان آن را با آموزش درنگکن ،فکرکن
و عملکن ،توصیف کرد .این شیوه بهطور معمول
توسط درمانگران البته با مداخله اولیا انجام میشود.
در این روش فنون مختلفی از بازیها از جمله حرکت
آهسته ،کاله مهمانی روی سر هیوال و ...وجود دارد.
از جمله فعالیتهای طراحیشده برای این دست از
3. Clooidine
4. Guanfacine
5. Mindfulness-based Interventions
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نظریههای شناختی فرض میکنند که کودکان
دچار اختالل کمتوجهی  -بیشفعالی مشکالتی در
کارکردهای اجرایی یا خودتنظیمی دارند که به نظر
میرسد با شبکههای عصبی در ارتباط باشد .این کودکان
با مشکالتی مانند کمتوجهی ،شکست تحصیلی ،ناتوانی
در کارهای مربوط به مدرسه ،ضعف در حل مسایل
و انجام ندادن تکالیف مواجه هستند ( .)34بنابراین
تشخیص اختالل بیشفعالی همراه با کمتوجهی یک
تشخیص بالینی است و مصاحبه با والدین نخستین قدم
در فرآیند ارزیابی آن است .در حال حاضر از طریق
مشاهده الگوهای رفتاری معین و با انجام ارزیابی جامع
روانپزشک ،روانشناس ،مصاحبه با کودک و مشاهده
مستقیم او در موقعیتهای مختلف و دریافت نظرات
معلمان و والدین به تشخیص این اختالل میپردازند.
مشاهدات والدین و معلمان از رفتارهای کودک در
ارزیابی این کودکان نقش زیادی دارد ( .)35همچنین
اختالل کمتوجهی -بیشفعالی از تعامل پیچیده عوامل
متعدد زیستی ،روانی و اجتماعی با یکدیگر است که
موجب پیدایش این نشانهها میشوند ( .)36با توجه به
چندعلتی بودن اختالل یادشده ،راهبردهای چندجانبه
متمرکز به برنامههای آموزشی والدین ،درمان شناختی-
رفتاری با الگوهای مختلف و درمانهای تلفیقی براساس
نوع و سطح اختالل ،مدت و سابقه ،سن و نظایر آن
انجام میگیرد.

نورادرنرژیک باعث بهبود نشانههای بیتوجهی در اختالل
4
کمتوجهی میشود شامل کلونیدین 3و گواندقیسین
هستند ( .)5اما عوارض جانبی داروها متخصصان را با
شک و تردید مواجه کرده است .همچنین پژوهشها
نشان داده که درمان دارویی تاثیر اندكی در بهبود
مهارتهای تحصیلی و اجتماعی و شناختی در مبتالیان
به کمتوجهی -بیشفعالی دارد (.)37
آموزش آرمیدگی در كاهش رفتارهای بیشفعالی
و آشفته كودكان دارای اختالل کمتوجهی -بیشفعالی
كارایی خوبی دارد و میزان دامنه توجه را افزایش
میدهد( .)38همچنین میرس معتقد است آموزش
آرمیدگی در كاهش رفتارهای بیشفعالی و آشفته كودكان
دارای اختالل کمتوجهی و بیشفعالی كارایی خوبی دارد
و میزان دامنه توجه را افزایش میدهد .همچنین در درمان
رفتاری بر آموزش ،مدیریت والدین و معلمان تاکید زیادی
شده است .در این آموزشها که بین  8تا  21جلسه به طول
میانجامد مطالبی بهصورت فردی یا گروهی در خصوص
ماهیت ،نشانهها ،علل و شیوههای درمان از قبیل تقویت
مثبت ،محرومسازی ،جریمهکردن ،چشمپوشی و جبران به
والدین و معلمان ارایه میشود (.)39
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آموزش عالیق اجتماعی (مداخله مبتنی بر سبک
آدلر)

از نظر آدلر عالقه اجتماعی سنگبنای سالمت روانی
است .وی عالقه اجتماعی را به معنی ایجاد رابطه نزدیک
با دیگر انسانها میدانست و این رابطه را در مطلوبترین
وجه بهصورت عشق برادرانه توصیف میکرد (.)41
محتوای جلسهها شامل:
گام نخست ایجاد رابطه و کمک به دیگران است:

در این گام کودکان در فعالیتهایی که بهطور عمده
در جهت ارایه خدمات به دیگر دوستان است ،شرکت
میکنند .درواقع این مرحله دارای  2هدف عمده است.
هدف نخست اینکه این کودکان با گام برداشتن در
جهت رفاه دیگران زمینه را برای پذیرش خود در داخل
گروه فراهم آورند و هدف دوم اینکه احساس کارایی،
لیاقت و اعتمادبهنفس این کودکان در نتیجه حرکت در
جهت رفاه دیگران تقویت شود.
گام دوم آموزش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی
است .آموزش مهارتهای ارتباطی بخش اساسی کار با
کودکانی است که تکانشگری ،بیتوجهی و پرخاشگری
دارند .آموزش گوش کردن ،همدلی ،کنترل خشم و
جرأتورزی از جمله آموزشهایی است که در این
مرحله ارایه میشود .این آموزشها بهطور عمده در
خالل بازیها و از طریق ایفای نقش صورت میپذیرند.
برای مثال در مورد رفتار جرأتورزانه ،ایفای نقش
فرصتی بسیار مناسب برای این کودکان در جهت تمرین
رفتار جرأتورزانه فراهم آورده و جرأتورزی به این
کودکان ابزار اثربخشی میدهد که الگوهای ارتباطی
پرخاشگرانه خود را بهبود بخشند.
گام سوم آموزش مهارت حلمسئله است .این کودکان
بهطور معمول قبل از فکرکردن وارد عمل میشوند،
بنابراین آموزش حلمسئله از جایگاه ویژهای در درمان این
کودکان برخوردار است .این گام نیز بهطور عمده از طریق
ایفای نقش آموزش داده میشود.
بیوفیدبک و تمرینهای ورزشی

یكی از شیوههایی كه در سالهای اخیر برای درمان
این اختالل مطرح شده ،بیوفیدبك است .جلسههای
درمانی بین  10تا  15هفته طول میكشد .تعداد جلسههای
درمانی ،شرایط درمان ،محیط درمانی ،پاداشها،
دستگاه بیوفیدبك و درمانگر در هر  2گروه یكسان
بودند و تنها محل نصب الكترودها تفاوت داشت .هر
جلسه  30دقیقه به طول میانجامید .در  2دقیقه نخست،
خط پایه برای بیمار مشخص و طی جلسه ،بر اساس این
خط پایه تمرین انجام میشد .در هر جلسه  8تمرین
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کودکان شامل موارد زیر است:
 )1آن را بینداز :در این فعالیت کودك باید ضمن
توجه بر شی معین فعالیت ویژهای را انجام دهد.
 )2آن را لمس کن :در این فعالیت از کودك
خواسته میشود که با چشمان بسته و استفاده از حس
المسه فعالیت مورد نظر را انجام دهد.
 )3دقت کن و توپ را بینداز :هدف جلب توجه
کودك به جزییات و انجام هرچه دقیقتر حرکات و
فعالیتهاست.
 )4توجه کن و به خاطر بسپار :کودك ضمن توجه
به اشیا و فعالیتهای منظم باید سعی کند آنها را به
خاطر بسپارد .هدف از انجام این بازی حفظ توجه برای
مدت طوالنیتر است.
 )5کار را در زمان طوالنیتر انجام بده :برای مثال
با استفاده از میله یا نوار مسیری را ایجاد میکنیم و از
کودك میخواهیم تا میتواند آرام و دقیق روی مسیر
راه برود .سپس زمان راه رفتن کودك اندازهگیری
میشود و همچنین مشخص میکنیم که او چند سانتیمتر
از مسیر را با دقت و روی مسیر میله راه رفته است.
 )6بگو ،عمل کن ،بگو :این فعالیت برای بهبود
رفتارهای بدون تفکر کودکان طراحی شده است .در
این بازی از کودك میخواهیم قبل از انجام بازی ،حین
بازی و پس از بازی به ارزیابی خود بپردازد.
 )7دویدن داخل ماز و صحبت کردن :این فعالیت
نیز در مراحل باالتر که کودك قدرت تمرکز بیشتری
دارد ،اجرا میشود و از کودك خواسته میشود در
یک زمان واحد  2کار متفاوت را انجام دهد.

67

68

روشهای ارزیابی و درمان کودکان و نوجوانان با  - ...حمید اسدی و همکاران

پژوهشهای موردی و درمانهای چندوجهی

پژوهشهای موردی نشان میدهد که آموزشهای
داده شده کاهش معناداری را در نشانههای اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی ایجاد کرده است ،ولی مقایسه
گروهی آنها این تاثیرات را کمتر نشان میدهد (.)42
در ایران پژوهشهای محدودی در مورد تاثیر
آموزش اصالح رفتار معلمان ،والدین و رفتاردرمانی
بهصورت ترکیبی و موردی انجام گرفته است .نقش
معلمان در ترکیب با والدین و رفتار درمانگر در رفع
مشکالت این کودکان بسیار مهم است.
ش كیهانی ،فیلد ،هماندز و اسچنبری 1بر
پژوه 
درمانهای چندالگویی تاكید و بیان میكنند كه این
درمانها مستلزم یكپارچهسازی و ترکیب دارودرمانی
با روشهای مدرسهمحور ،رواندرمانی ،آموزشی و
محیطی برای تامین نیازهای ویژه است ( .)43اسكاچر،
جادد ،گلد ،بیل ،بوکر و همکاران  )2002 (2معتقدند
درمانهای تركیبی به اثرات میافزاید و باعث كاهش
نشانههای اختالل میشود .همچنین ارایه آموزش به
معلمان و والدین بهطور همزمان در پژوهشهای موردی
سودمند گزارش شده است ( .)44از سوی دیگر ،نتایج
پژوهشهای موردی نشان میدهد که آموزش اصالح
رفتار ،کاهش معناداری را در نشانههای این اختالل ایجاد
کرده است ،ولی مقایسه گروهی آنها این تاثیرات را
کمتر نشان میدهد ( .)42در آینده شاهد پیشرفتهای
1. Khihani, Field, Hernandez & Schanbery
2. Schacher, Jaded, gold, Boyle, Boker, Sniderr & et al

نتیجهگیری

نتایج پژوهشها نشان میدهد اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی از شیوع متوسطی برخوردار است و شناسایی
زودهنگام این اختالل در سنین پایینتر با استفاده از
آزمونهای غربالگری ،فرآیند پیگیری و درمان بهموقع
را تعیین میکند .همچنین اطالع صحیح نداشتن والدین و
آموزگاران از این اختالل میتواند منجر به تنبیه كودك در
خانه و مدرسه شود .بنابراین الزم است ضمن اطالعرسانی و
آموزش به والدین ،بررسی این اختالل در شناسنامه سالمت
كودكان در بدو ورود به مدرسه در نظر گرفته شود تا با
شناسایی مبتالیان و مداخله مناسب بتوان از پیامدهای آن
در بزرگسالی از قبیل كنارهگیری ،كاهش اعتمادبهنفس و
اختالل سلوك پیشگیری کرد.
نتایج پژوهشهایی که در زمینه اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی انجام شده نشان میدهد که بسیاری از
ویژگیهای رفتاری دانشآموز دارای این اختالل که
در مدرسه بروز مییابد مانند عملکرد تحصیلی ضعیف،
حواسپرتی ،درگیری با همکالسیها ،بیتوجهی به
تکالیف و قواعد مدرسه و صحبتهای معلم؛ زمینه
آشفتگی در روابط بینفردی را فراهم کرده و واکنش
منفی اولیای مدرسه را تشدید میکند و رفتارهای
این دانشآموزان موجب نگرش منفی همساالن و
بزرگساالن نسبت به آنها ،طردشدن از سوی همساالن
و ایجاد درگیری و نابسامانی در محیط مدرسه و خانواده
میشود .اما چنانچه والدین و اولیای مدرسه با عوامل
ایجادکننده و راهبردهای تشخیصی و درمانی این
اختالل آشنا باشند ،از این واماندگیها کاسته میشود؛
زیرا بسیاری از این تجربیات ناخوشایند مربوط به
آشنایی علمی نداشتن با این اختالل است .آگاهی علمی
در مورد این اختالل بر نحوه تفسیر والدین و معلمان از
رفتار دانشآموز و سرانجام نحوه برخورد و رفتارشان با
این دانشآموزان تاثیر میگذارد .سببشناسی اختالل
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وجود داشت كه هر کدام  3دقیقه به طول میانجامید
و بین تمرینها یك استراحت  30ثانیهای در نظر گرفته
شده بود .بیماران ،هم فیدبك دیداری و هم شنیداری
دریافت میكردند.
پژوهشهای اولیه نشان دادهاند که زنان با اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی ،الکتروآنسفالوگرافی غیرطبیعی
متفاوتی نسبت به مردان دارای اختالل کمتوجهی-
بیشفعالی نشان دادند .زنان دارای این اختالل نسبت
به مردان در ارایه و تشخیص تفاوت معنیداری نشان
میدهند (.)11

ناشی از انتقال نتایج پژوهشها به تجربه بالینی خواهیم
بود .روشهای تلفیقی و کارآمد با بیشترین کارایی در
تشخیص و ارزیابی و درمان معرفی خواهند شد.
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میشوند .بنابراین متخصصان مدرسه باید در تشخیص
دقیق باشند و زمینه خانوادگی و سایر مالكهای
تشخیصی را بهدقت در نظر بگیرند.
ارزیابی بالینی این اختالل باید جامع و چندبعدی
باشد و اختاللهای همبود و تاثیر این اختالل بر
کارکردهای دانشآموز در خانواده ،مدرسه و اجتماع
را مدنظر قرار دهد تا تصمیمات شایستهای برای آموزش
مناسب و کافی دانشآموزان گرفته شود .بنابراین پس
از ارزیابی جامع و تشخیص دقیق و بررسی اختاللهای
همبود با آن ،مداخلههای درمانی آغاز میشود .اغلب
درمان موثر ،درمان چندوجهی است اما به طور کلی
انتخاب نوع درمان تحتتاثیر عواملی مثل شدت
اختالل ،اختاللهای همراه و نگرش راجع به مصرف
دارو و نظایرآن قرار دارد و آنچه مهم است اینکه
برنامه درمانی جامع که پرورش و یادگیری دانشآموز
را تسهیل میکند ،برنامهای است که دانشآموز مبتال،
والدین ،معلمان ،روانشناسان مدرسه ،پزشکان و
متخصصان در اجرای آن با هم مشارکت و همکاری
موثر داشته باشند.
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کمتوجهی -بیشفعالی پیچیده است و تاکنون فهم
دقیقی از آنچه موجب این اختالل میشود به دست نیامده
است .عوامل ژنتیکی و زیستشناختی ،نقش اولیهای
در سببشناسی این اختالل دارند و طی دورههای
رشد متغیرهای محیطی و فردی متعددی ممکن است
ظهور کند و مزمن شدن نشانهها را تحتتاثیر قرار دهد.
بسیاری از مواقع رفتار نامطلوب کودك به دلیل شرایط
محیطی و موقعیتی است که در آن قرار گرفته است .از
آنجا که دانشآموزان بخش زیادی از اوقات خود را در
مدرسه میگذرانند بسیاری از نابهنجاریهای رفتاری
دانشآموز با اختالل کمتوجهی -بیشفعالی توسط
معلمان ،کارکنان و مسئوالن مدرسه قابل مشاهده است.
بنابراین نقش روانشناس مدرسه در آگاهکردن سایر
کارکنان مدرسه نسبت به عوامل خطرساز و نشانههای
نگرانکننده اختالل کمتوجهی  -بیشفعالی اهمیتی
بسیار دارد .خطری که در زمینه تشخیص این اختالل
وجود دارد این است که گاهی اوقات دامنه وسیعی از
رفتارهایی که به علل متعددی ایجاد میشوند به اشتباه
بهعنوان اختالل کمتوجهی -بیشفعالی تشخیص داده
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