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ویژگی های همه گیرشناسی و بالینی اختالل کمبود توجه همراه با بیش فعالی در

 )3گروه روان شناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1395/9/1 :

چکیده
مقدمه :اختالل کمبود/بیش فعالی از شایع ترین اختالالت روان پزشکی کودکان در سنین مدرسه می باشد که در صورت عدم شناسایی و مداخلهه
مناسب می تواند منجر به عوارض و صدمات جبران ناپذیر شود .پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی های همه گیرشناسهی و بهالینی اخهتالل کمبهود
توجه/بیش فعالی در دانشآموزان شهر سرپل ذهاب انجام شد.
مواد و روش ها :پژوهش از نوع توصیفی-مقطعی( )Cross-sectionalمی باشد .جامعه آماری شهامل کلیهه دانهش آمهوزان  7-12سهاله شههر
سرپل ذهاب در دوره ابتدایی بود .با استفاده از جهدول  Krejcieو  Morganو بها رو نمونهه گیهری خوشهه ای چنهد مرحلهه ای 740 ،نفهر انتاهاب
()n=740؛ و پرسش نامه های متغیرهای جمعیت شناختی و عالیم مرضی کودکان( )CSI-4را تکمیل نمودند .داده های به دست آمده با نرم افزار آماری
 SPSS vol.21و رو های آمار توصیفی ،مجذور خی دو و رگرسیون لجستیک تحلیل شد .سطح معنی داری( )P≤0.05در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش :نتایج نشان داد که میزان شیوع اختالل کمبود/بیش فعالی در کل نمونه  11/22درصد است .میزان شیوع در دانش آمهوزان
پسر دوره ابتدایی بیشتر از دختران می باشد .شایع ترین اختالل کمبود/بیش فعالی به ترتیب عبارت بودند از مرکب ،بیش فههعالی-بهی فکههری غالهب ،و
بی توجهی غالب .بین همه عوامل جمعیت شناختی ،به جز شغل والدین رابطه معنی داری با شیوع اختالل کمبود/بیش فعالی وجود داشت(.)P≤0.05
بحث و نتیجه گیری :شیوع اختالل کمبود/بیش فعالی در دانش آموزان شهر سرپل ذهاب در مقایسه بها سهایر پهژوهش ههای انجهام گرفتهه در
داخل و خارج از کشور قابل مالحظه است( 11/22درصد) .با این وجود ،لزوم سیاست گذاری های سالمت روان در دانش آموزان برای کاهش بهار آسهیب
در آینده و ارائه راهکارهای برون رفت از این مسئله به قوت خود باقی است.
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مقدمه
اختالالت رفتهاری اخهالل گرانهه ،مجموعهه ای از
مشکالت رفتاری پیچیده را در بر می گیرد کهه شهامل؛
بی فکری و بی پروایی ،ناتوانی در بهه تعویها انهداختن
ارضای امیال ،اخالل و آزار ،و عدم کنترل کافی بر رفتار
است( .)1یکی از اِشکال اصلهههی ایهن اخهههتالالت در
طبقه بندی بهین المللهی اخهتالالت روانهی(،)DSM-5
اختههالل کمهههبود توجه-بیهههش فهههعالی()ADHD
می باشد( .)2ویژگی اصهلی ایهن اخهتالل در ،DSM-5
رفتارهایی است که از لحاظ اجتماعی اخالل گرانه اند و
باید قبل از  12سالگی و حداقل در دو محهی مسهتقل
اتفاق بیفتند .این موقعیهت ههای اجتمهاعی مهی تواننهد
خانواده ،مدرسه و یا هر جای دیگری باشهند کهه در آن
جا غیر از کودک ،فهرد دیگهری نیهز ح هور دارد(.)4،3
رفتارهای اخالل گرانه کودکان  ،ADHDشدیدتر از آن
هستند که از سن کودک انتظار می رود( .)4از آن جا که
اکثر افراد مبتال به  ،ADHDهم نشانه های بی توجهی
و هم بیش فعالی دارند امها در بع هی افهراد ،یکهی بهر
دیگری غلبه دارد؛ لذا ،سه نوع فرعی بیهههش فههعالی-
بههی فکههری غالههب( ،)ADHD-Hبههی تههوجهی غالههب
( ،)ADHD-Iو مرکب( )ADHD-Cبهرای آن معرفهی
شده است(.)5،6
با وجود ادبیات گسترده ای کهه در مهورد ADHD
وجود دارد ،اما شیوع آن در کودکان و نوجوانان هنوز به
درستی مشاص نشده است و در این باره توافا نظری
وجود ندارد( .)7-9در حال حاضر این اختالل صهرفا بهر
اساس آن دسته از الگوهای رفتاری که از یک کودک تا
کودکی دیگر اندکی با هم تفاوت دارند ،تشهایص داده
می شود()3-6؛ و بر اساس گزارشات  ،DSM-5تامین
زده می شود که حهدود  5درصهد کودکهان( ،)7،8و 2/5
درصد بزرگساالن ADHD ،دارند( .)9نهر شهیوع ایهن
اخههتالل در کشههورهای ماتلهها ،متفههاوت اسههت؛ زی هرا
فرهنگ و جامهههعه ای کهه پژوههههش در آن صهورت
می گیرد و رو پژوهش نیز تاثیر زیادی دارند(.)10،11
بههههه طههههوری کههههه پههههژوهش  Donfrancescoو
همکهاران( )11در کشههور ایتالیها نشههان داد در کودکههان
دبستانی میزان شیوع  1/3 ،ADHDدرصد می باشهد و
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پسران  7برابر بیشتر از دختران در معرض ابتالی به آن
قرار دارند .هم چنین ،بیش از  50درصد از آزمودنی هها
دارای  ADHD-Iبودنهههههد .پهههههژوهش  Maaloufو
همکاران( )12در کشور لبنان نیز نشان داد در کودکهان
دبستانی میزان شیوع اختالالت اضطرابی  13/1درصد و
 10/2 ،ADHDدرصد می باشد و تنها  6درصد از ایهن
افراد در جستجوی دریافت خدمات حرفه ای بهوده انهد.
هم چنین ،میزان شیوع این اخهتالل در دانهش آمهوزان
مههدارس ابتههدایی کشههورهای سههوئد( 5 ،)13درصههد،
تونس( 9/94 ،)14درصد ،فرانسه( 13/33 ،)15درصهد و
در شهرکرد( )16از ایهران 17/3 ،درصهد گهزار شهده
است.
در طی  100سال گذشته برای توصهیا رفتارههای
مسئله ساز کودکان  ADHDتوضیحات فراوانهی ارائهه
شده است .از آن جا که دیهدگاه هها دربهاره  ADHDو
علههل آن هنههوز در حههال تحههول اسههت ،لههذا پزشههکان
متاصص قادر به تعیین علل زیستی-پزشکی مشاص
و یگانه نبوده اند( ،)2،17اما یافته ها حاکی از آن اسهت
که این اختالل ،چند عهاملی بهوده و عوامهل خطهرزای
متعددی در ایجاد و تشهدید آن نقهش دارنهد و مسهتلزم
تال هایی بر اساس الگوی زیستی-روانهی-اجتمهاعی
جهت مدیریت اختالل و کاهش بار اجتماعی ،بهداشهتی
و خانوادگی آن می باشهد( .)17،18عالقهه بهه تحقیها
درباره  ADHDدر دهه اخیر به شهدت افهزایش یافتهه
است( .)10-18مطالعات نشان داده انهد کهه مشهکالت
رفتاری در دوران کهودکی ،اخهتالالت روانهی در دوران
بعدی زندگی را پیش بینی می کننهد( .)2،9ماننهد اکثهر
اختالالت روانی ،نشانههههه ههای  ADHDدر اکثههههر
زمینه های زندگی آثهار منفهی و ماهرب مهی گذارنهد.
برآینهههدهای ناشهههی از  ،ADHDبسیههههههار متعهههدد
است( ADHD .)2،19-22یهک عامهل خطهر مسهتقل
بههرای سههیگاری شههدن( ،)19اعتیههاد( ،)20اعتیههاد بههه
اینترنت( ،)21اختالالت شناختی( ،)22عملکهرد ضهعیا
تحصیلی( ،)8و رفتارهای جنسی خطر آفرین( )2است.
یافته های جدید نشهههان مهی دههههد کهه میهزان
درمان های سرپایی و بستری شدن در بیمارستان و نیز،
پههذیر کودکههان  ADHDدر باههش فوریههت هههای
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پزشکی ،بیشتر از سایر کودکان اسهت .متوسه هزینهه
پزشههکی کودکههان  ADHDبههیش از دو برابههر هزین هه
کودکان بدون  ADHDاست و حداقل برابهر اسهت بها
هزینه کودکان مبتال به بیمهاری ههای مهزمن از قبیهل
آسههم و دیابههت( .)23-25هههم چنههین ،رفتههار کودکههان
 ADHDباعهها ایجههاد فشههار روانههی و ناکههامی بههرای
کودک ،والدین ،همشیرها ،معلمان و همکههههالسی هها
مههی شههود( .)2افههرادی کههه دچههار شههدیدترین نههاتوانی
اجتماعی می شوند ،عمدتا برای ابتالی به اختالل های
نوجوانی و سایر اختالل های روانی نظیر افسهردگی و...
در معرض بیشترین خطر قرار دارنهد .محهی نامناسهب
خانوادگی علت اولیه  ADHDبه شهمار نمهی آیهد ،امها
خانواده های این کودکان مشکالت فراوانی دارند( .)7به
عالوه ،والدین نیز دچار ناراحتی زیاد و مشکالت ناشهی
از آن ها می شهوند کهه رایهج تهرین آن هها افسهردگی
مادران و رفتارهای پرخاشهگرانه در پهدران اسهت( .)7از
بعد اقتصادی و صدمات انسانی ،ایهن گونهه پیامهدهای
بلندمدت و آسیب شناسی روانی کودک بسیار پر هزینهه
هستند .در این خصوص ،هر چند که پیشهگیری ثانویهه
(مداخالت درمانی) همواره کارآمد و مهوثر نبهوده اسهت
ولی شواهد نشان می دهد ،پیشگیری اولیهه مهی توانهد
مشکالت روانی-اجتماعی ،اقتصادی و بهداشتی آتهی را
به طور چشمگیری کاهش دهد .لذا ،پژوهش حاضهر بها
هدف بررسی ویژگی های همه گیهر شناسهی و بهالینی
اختالل کمبود توجه-بیش فعالی در دانش آمهوزان دوره
ابتدایی شهر سرپل ذهاب انجام شد.
مواد و روش ها
پههژوهش حاضههر یههک مطالع هه توصههیفی-مقطعههی
( )Cross-sectionalاسههت .جامعههه آمههاری پههژوهش
شامل کلیه دانهش آمهوزان دختهر و پسهر مشهغول بهه
تحصیل در دوره ابتهدایی در سهال  1395شههر سهرپل
ذهاب از استان کرمانشاه مهی باشهد( .)N=7991تعهداد
نمونه بر اساس جدول  Krejcieو ( Morganبا سهطح
اطمینان  95درصد و خطای نمونههگیهری  5درصهد) ،و
اختالف میانگین و واریانس مربوطه در پهژوهش ههای
مشابه(حداقل سهه پهژوهش مهههربهههوطه) و بها رو
نمونه گیری خوشه ای چنهد مرحلهه ای 370 ،نفهر بهه
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دسههت آمههد .میههزان اثههر طههر بههر اسههاس فرمههول
] Deff=1+ncs[M-1حدود  1/8محاسهبه شهد .بهرای
باال بردن دقت نمونه گیری این مقدار  2در نظر گرفتهه
شهد و بهر اسهاس فرمهول «»Ncs=Nsrs+Deff CS
تعیین گردید( .)12بنا بر این ،در نهایت تعهداد  740نفهر
برای نمونه گیری در نظر گرفته شد(.)n=740
در این شیوه نمونه گیری ابتدا فهرستی از خوشه ها
(مدارس) تهیه کهرده و از آن بهه عنهههوان چهههارچوب
نمونه گیری استفاده می شود .به عبهارت دیگهر؛ شهیوه
نمونه گیری به رو خوشه ای چنهد مرحلهه ای بهدین
صورت انجام گرفت که ابتدا بها مراجعهه بهه آمهوز و
پرور لیست تمامی مدارس ابتدایی گرفته شد؛ سپس،
به صورت تصادفی از بین مدارس  8مدرسه انتااب شد
( 4مدرسه پسرانه و  4مدرسه دخترانه)؛ در نهایت ،طهی
یههک دوره  3ماهههه پههس از همههاهنگی هههای الزم بهها
مسئولین مدارس و جلب رضهایت آزمهودنی هها از ههر
مدرسه با رو نمونه گیری تصادفی ساده چند کهالس
انتااب و در جلسههههات ترتههههیب داده شهده والهدین
دانش آموزان ابزارهای پهژوهش را تکمیهل کردنهد .در
مرحله اجرای پژوهش ،پژوهشگر ابتدا خود را طی یهک
سهانرانی  10دقیقهه ای معرفهی و پهس از توضهیحات
کامل در مورد پژوهش ،هدف پژوهش و نحهوه تکمیهل
پرسش نامه ها ،از شرکت کنندگان خواسته شد که ههر
سوال را به دقت باوانند و پاسای را کهه در خصهوص
فرزند آن ها مناسب تر به نظر می رسد ،انتاهاب کننهد.
هم چنین ،تاکید شد که پرسش نامه ها بی نهام بهوده و
اطالعات آن ها محرمانهه بهاقی خواههد مانهد؛ و نتهایج
بدون نام و نشان از افراد منتشر خواهد شد و هر زمهان
که مایل باشند ،می تواننهد از مطالعهه خهارج شهوند؛ تها
آزمودنی ها با رضایت کامل پرسش نامه هها را تکمیهل
کنند.
مالک های ورود به پهژوهش شهامل؛ تمایهل خهود
آزمودنی بهرای شهرکت در پهژوهش ،عهدم ابهتالی بهه
بیمهاری هههای مشههاص جسههمانی(حاد-مههزمن) ،عههدم
دریافههت روان درمههانی و دارو درمههانی قبههل از ورود بههه
پژوهش ،سن  7-12سهال ،سهههاکن بهههودن در شههر
سرپل ذههاب و اخهذ رضهایت نامهه جههت شهرکت در
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پژوهش(از جانب دانش آموز و والدین وی) بود .مهالک
خروج نیز عدم رضایت آگاهانه و عدم تمایل به شهرکت
در پژوهش بهود .الزم بهه ذکهر اسهت کهه ،چنهان چهه
آزمودنی در طول پژوهش تمایل به همکهاری نداشهت،
نمونه جایگزین می شد .جمع آوری داده ها با استفاده از
پرسش نامه های ذیل صورت گرفت:
پرسش نامه ویژگی ههای جمعیهت شهناختی :ایهن
پرسش نامهه بهه منظهور تعیهین مشاصهات جمعیهت
شناختی آزمودنی ها از جمله؛ جنسهیت ،سهن(به سهال)،
پایه تحصیلی آزمهودنی ،تحصهیالت والدین(مادر/پهدر)،
شغل والدین ،ضربه به سر در دوران کودکی اولیه ،نهوع
تولههد(طبیعی/نارس/زودرس) ،سابقهههههه اخههتههههالالت
روان شناختی در خانواده ،مصرف سیگار یا اعتیاد والدین
توس محققین تدوین گردید.
پرسش نامه عالیم مرضی کودکهان( :)CSI-4ایهن
پرسش نامه از رایج ترین و اسهتانداردترین مقیهاس هها
جهت غربالگری اخهتالالت روان پزشهکی در کودکهان
اسهت؛ کهه بهه وسهیله  Sprafkinو همکهاران( )26بهر
اساس معیارهای  DSMتدوین شهده اسهت و دارای دو
فرم «والد» و «معلم» می باشد .در پهژوهش حاضهر ،از
فرم والدین آن که دارای  41سوال می باشهد ،اسهتفاده
شههده اسههت و سههه نههوع  ADHDشههههامل؛ بیهههش
فعهههالی/بی تهههوجهی غالب(سه هواالت  ،)1-9بیهههههش
فههههعالی/بی فکههری غالب(سههواالت  ،)10-18و نههوع
مرکب(سههواالت  )1-18را مههی سههنجد .هههر یههک از
س هواالت مههذکور ،در طیهها لیکههرت چهههار درجههه ای
(هرگهههز  ،0گهههاهی  ،1اغلهههب اوقهههات  2و تقریبههها
همیشه  )3نمره گذاری می شود .ههر قهدر نمهره فهرد
باالتر باشد ،نشانگر شدت بیشتر اختالل و نمهره بهر
آن 6 ،و بههاالتر مههی باشههد .بررسههی هههای اعتباریههابی
( )CSI-4حاکی از اعتبار و پایایی نسبتا بهاالی مقیهاس
اسههت و ضههریب آلفههای کرونبهها آن 0/75 ،و ضههریب
پایایی بازآزمایی آن 0/92 ،گزار شده اسهت(.)26،27
در هنجاریابی بر روی نمونه بهالینی ایرانهی بهه وسهیله
نجفی و همکاران( )27ضریب آلفای کرونبا و ضهریب
پایایی بازآزمایی این مقیهاس بهه ترتیهب  0/93و 0/92
گزار شده است.
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بههه منظههور تحلیههل داده ههها از رو هههای آمههار
توصههیفی ،آزمههون مجههذور خههی دو( ) ،و رگرسههیون
لجستیک استفاده شد .تهههمامی تحلیل ههها بها کمهک
نرم افزار  SPSSنسهاه  21صهورت گرفهههت .سهطح
معنههی داری( )P≤0.05در نظههر گرفتههه شههد .بههرای
تشایص «داده های پرت»( )Outliersعالوه بر دقهت
در ثبههت دقیهها داده ههها و بررسههی چشههمی آن ههها از
شاخص های آماری  Rstudentو  Cook,sDاسهتفاده
شههد و بههرای اجتنههاب از مسههئله «چنههدخطی بههودن»
( )Multicolinearityنیز ،متغیر تصهنعی بهرای طبقهه
اول(یعنی کوچک ترین کد) تعریا نشد و طبقه ای کهه
به متغیر تصنعی تبدیل نشده و مبنای مقایسه و تقابل با
سایر طبقات قهرار گرفهت ،بها عنهوان طبقهه مرجهع در
جداول مشاص شد .برای تعیین میزان تاثیر هر متغیهر
پیش بین بر متغیر مالک ،نسبت شهانس(احتمال تعلها
به گروه یک نسبت به احتمال تعلا بهه گهروه صهفر) و
فاصله اطمینهان  95درصهد بهه کهار رفهت .آمهاره والهد
( )Waldنیز برای پی بردن به معنی داری اثر هر متغیر
بر متغیر مالک ،استفاده شد.
یافته های پژوهش
داده های جمعیت شناختی آزمودنی ها نشان داد که
میانگین سنی در دختران 10/61±2/43 ،و در پسران،
 10/2±17/09سال می باشد .با توجه به نتایج حاصل
از تکمیل پرسش نامه عالئم مرضی کودکان()CSI-4
به وسیله والدین 105 ،نفر از دانش آموزان دارای نمرات
باالتر از نقطه بر تعیین شده بودند(نمره  6و باالتر)،
که مشکوک به  ADHDتشایص داده شدند و بنا بر
این ،به همراه والدین خود و با هزینه محققین به یکی
از مراکز روان پزشکی استان(که از قبل هماهنگ شده
بود) ارجاع داده شدند و با نظر نهایی فوق تاصص
روان پزشکی کودک و نوجوان(در سطح دانشیاری) و بر
مبنای معیارهای تشایصی( )DSM-Vمصاحبه بالینی
شدند که از این تعداد 83 ،نفر تشایص قطعی
 ADHDرا دریافت کردند اما  22نفر دیگر با توجه به
مصاحبه بالینی مشکلی نداشتند.
به عبارت دیگر ،از کل نمونه مورد پژوهش657 ،
نفر سالم( 88/78درصههد) و  83نهههفر( 11/22درصد)
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مههبتال به  ADHDبودند .نتهههایج جدول شماره 1
نشان می دهد که به تفکیک  17نفر( 4/60درصد)

جدول شماره  .1شیوع و درصد جمعیت دارای درجات مختلف اختالل کمبود توجه/بیش فعالی در گروه دختران و پسران
جنسیت

نوع اختالل
بی توجهی غالب
بیش فعالی/بی فکری غالب
مرکب

نتایج جدول شماره  2نشان داد که بر اساس سنوات
تحصیلی ،بیشترین شیوع  ADHDدر هر سه نوع
فرعی( )ADHD-I( ،)ADHD-Hو ( )ADHD-Cبهه

فراوانی(درصد)
)1/90( 7
)2/70( 10
)2/95( 11
)3/80( 14
)4/60( 17
)6/50( 24

6/14
7/92
6/25
8/46
12/78
16/31

4/83
5/50
5/43
6/57
8/19
10/94

0/001
Z 36/6
0/004
Z 5/67
0/002
Z 5/11
**P>0.05

ترتیب در دانش آموزان کالس اول تا سوم بود .شیوع
 ADHDدر سنوات تحصیلی از نظر آماری به طور
معنی داری متفاوت بود(.)P>0.05

جدول شماره  .2درصد شیوع  ADHDبا توجه به شدت اختالل و پایه تحصیلی دانش آموزان
نوع اختالل
پایه تحصیلی

شدت اختالل

بی توجهی غالب

بیش فعالی/بی فکری غالب

مرکب

تعداد (درصد فراوانی نسبی)
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

متوس تا شدید
شدید به باال
متوس تا شدید
شدید به باال
متوس تا شدید
شدید به باال
متوس تا شدید

)0%/55( 4
)0%/13( 1
)0%/70( 5
)0%/13( 1
)0%/55( 4
)0%/13( 1
)0%/13( 1

)0%/70( 5
)0%/55( 4
)0%/55( 4
)0%/27( 2
)0%/55( 4
)0%/27( 2
)0%/27( 2

)1%/10( 8
)0%/55( 4
)1%/10( 8
)0%/40( 3
)0%/85( 6
)0%/40( 3
)0%/27( 2

شدید به باال

)0%( 0

)0%( 0

)0%/13( 1

متوس تا شدید
شدید به باال
متوس تا شدید
شدید به باال

)0%/13( 1
)0%( 0
)0%/27( 2
)0%( 0

)0%/13( 1
)0%( 0
)0%( 0
)0%/13( 1

)0%/27( 2
)0%/13( 1
)0%/13( 1
)0%( 0

این اختالل برون سازی شده در بین فرزندان والدین با
تحصیالت پایین تر به طور معنی داری باالتر از والدین
با تحصیالت باالتر می باشد( .)P>0.05سایر اطالعات
ناشی از توزیع فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی
دانش آموزان در جدول شماره  3آورده شده است.

نتایج جدول شماره  3نشان داد که میزان شیوع اختالل
کمبود توجه-بیش فعالی( )ADHDدر پسران بیشتر از
دختران بود( .)P>0.05بین اختالل کمبود-بیش فعالی
با ضربه به سر( ،)P>0.001و با تحصیالت والدین
( )P>0.05رابطه آماری معنی داری وجود دارد ،و شیوع
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دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر

شدت اختالل
شدید به باال
متوس تا شدید
فراوانی(درصد)
فراوانی(درصد)
)0/80( 3
)1/08( 4
)1/08( 4
)1/65( 6
)1/08( 4
)1/90( 7
)1/35( 5
)2/45( 9
)1/90( 7
)2/70( 10
)2/95( 11
)3/50( 13

کل
M

SD

P

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.87

دختران و  24نفر( 6/50درصد) پسران دانش آموز مبتال
به  ADHD-Cبودند.

ویژگی های همه گیرشناسی و بالینی اختالل کمبود توجه همراه با بیشر فعالی -...بهروز بهروز و همکاران

متغیر

جنس
ضربه به سر
تحصیالت مادر

تحصیالت پدر

شغل مادر
سابقۀ اختالل در
خانواده
نوع تولد
مصرف سیگار/اعتیاد
والدین

دختر
پسر
ندارد
دارد
زیر دیپلم
دیپلم -فوق دیپلم
لیسانس و باالتر
زیر دیپلم
دیپلم -فوق دیپلم
لیسانس و باالتر
بازاری(آزاد)
بیکار(فصلی)
کارمند
خانه دار
شاغل
ندارد
دارد
طبیعی
غیرطبیعی(نارس/زودرس)
دارد
ندارد

بهنجار

دارای اختالل

درصد فراوانی

تعداد کل

335
322
609
46
278
236
111
189
297
154
340
110
159
499
81
582
75
599
58
86
571

35
48
67
18
76
25
8
56
33
11
81
23
27
118
22
51
32
64
19
16
67

9/45
12/95
9/95
28/15
21/50
9/60
6/4
22/85
10
6/65
19/25
16/55
14/50
19/15
23/35
8/05
29/90
9/65
24/70
15/70
10/50

370
370
676
64
354
261
125
245
330
165
421
133
186
617
103
633
107
663
77
102
638

3/11

0/001

2/04

0/001

3/85

0/006

2/18

0/011

7/39

0/712

6/26

0/691

6/15

0/001

4/003

0/016

4/338

0/048

تحصیالت مادر( ،)P>001تحصیالت پدر(،)P>003
نوع تولد( ،)P>0.005پایه تحصیلی( ،)P>0.007و
ضربه به سر( .)P 0.014ارتباط ضعیا آماری نیز بین
مصرف سیگار یا اعتیاد والدین و ابتالی دانش آموزان
به اختهههالل کمبهههود تههوجه-بیش فهعالی مشاهده
شد(()P 0.050جدول شماره .)4

به منظور بررسی اثر همه متغیرها به طور هم زمان بر
اختالل کمبود توجه-بیش فعالی در دانش آموزان ،مدل
رگرسیون لجستیک بر داده ها براز شد و نتایج نشان
داد که ،سودمندترین متغیرهای پیش بینی کننده و
مرتب با  ،ADHDبه ترتیب عبارت بودند از جنسیت
پسر( ،)P>001سابقه اختالل در خانواده(،)P>0.001

جدول شماره  .4شاخص های تحلیل متغیرهای نهایی وارد شده به معادله رگرسیون لجستیک
متغیر

β

شانس نسبی()*OR

Wald

4/346
1/069
جنسیت
2/724
1/118
پایه تحصیلی
5/023
1/113
ضربه به سر
3/341
0/072
نوع تولد
1/631
1/061
تحصیالت پدر
2/165
1/795
تحصیالت مادر
2/366
0/09
سابقه اختالل در خانواده
2/272
0/021
مصرف سیگار یا اعتیاد والدین
*Confidence Interval**/Odd Ratio

92

2/983
2/652
1/628
1/540
1/423
2/681
1/055
1/011

فاصله اطمینان )**CI( %95
حداکثر
حداقل
3/975
1/736
3/294
2/098
3/834
1/025
3/832
0/537
2/507
1/325
4/725
1/960
1/155
0/985
1//160
0/843
**P>0.05
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شغل پدر

وضع سالمت

P

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.87

جدول شماره  .3توزیع فراوانی ویژگی های جمعیت شناختی
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسههی ویهههژگی های
همه گیر شناسی و بالینی اختالل کمهههبود توجه-بیش
فعالی در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر سرپل ذهاب
انجام شد .تامین بهداشت روانی دانش آموزان نیازمند
دانستن اطالعاتی در زمینه مشههکالت بهداشت روانی
آن ها می باشد .بررسی وضعیت سالمت روانی آن ها
می تواند در زمینه برنامه ریزی های بهداشت عمومی
در پیشگیری اولیه و کاهش هزینه های بهداشتی و
درمانی سیاست گذاری های سالمت کمک کند.
پژوهش حاضر نشان داد که شیوع اختالل کمبود
توجه-بیش فعالی در دانش آموزان به عنوان جمعیتی
غیربالینی قابل مالحظه است .میزان شیوع ،ADHD
در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر سرپل ذهاب از
استان کرمانشاه 11/22 ،درصد می باشد که نههشان
می دهد به طور کلی میزان شیوع  ADHDدر
کرمانشاه در مقایسه با سایر پژوهش های انجام گرفته
در داخل و خارج از کشور در دامنه متوس قرار دارد.
پژوهش حاضر نشان داد که به تفکیک  48نفر(12/95
درصد) پسران و  35نفهههر( 9/45درصد) دختههران
دانش آموز مبتال به  ADHDبودند .نتایج به دست
آمده در این مطالعه با نتایج پژوهش های پیشین از
جمله؛  Donfrancescoو همکاران( Maalouf ،)11و
همکههاران( Vander-Plas ،)12و همههکههاران(،)28
 Kosterو همکهههاران( Hernández-Otero ،)29و
همکاران( ،)30و مرادی و همههکاران( )31همهههسو
می باشد.
مرادی و همکاران( )31نشان دادند که شیوع کلی
 ADHDدر دانش آموزان دبستانی نیشابور12/5 ،
درصد می باشد و بین برخی از متغیرهای جمعیت
شناختی مورد مطهههالعه با بههروز  ADHDارتباط
معنی داری وجود دارد .اختالل کمبود توجه-بیش فعالی
که یکی از رایج ترین اخههتالالت سههالمت روانی
تشایص داده شده دوران کودکی است ،بیش از هر
اختالل دیگری ،کودکان را به مراکز بهههداشت روانی
می کشاند()2،32؛ و شیوع آن در مطالعات ماتلا در
دامنهای بین  5/9تا  19/4درصد برآورد شده است(،11
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 .)10کودکان  ADHDاغلب گو نمی دهند ،تکالیا
معین شده را به اتمام نمی رسانند ،به خیال پههردازی
می پردازند ،وسایل را گم می کنند ،بدون تمام کردن
یک فعالیت به فعالیت دیگری می پردازند( .)33تفاوت
مشاهده شده بین میزان شیوع این اختالل در مطالعات
ماتلا را می توان با توجه به نقش عوامل ژنتیکی-
وراثتی و نیز ،به دلیل استفاده از ابزارهای تشایصی
متفاوت ،حجم نمونه و دخههالت عوامهههل جغرافیایی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ماتلا در جوامع مورد
مطالعه تبیین نمود.
پژوهش حاضر ،همسو با نتایج مطالعات پیشین
( )31-11،16،28نشان داد که شیوع  ADHDدر
پسران بیشتر از دختران می باشد .اگر چه مشکالت
بهداشت روانی دختران کمتر بررسی شده است ،لیکن
این وضعیت در حال تغییر است( .)33اختالل هایی که
شروع آن ها در دوران اولیه کودکی است و مربوط به
نقایص عصبی-رشدی و برونی سازی شده از قبیل
بیش فعالی ،در پسران بیشتر است اما دختران عموما
اختالل های هیجانی و درونی سازی شده از قبیل
افسردگی و اضطراب ،را به تدریج بیش از پسران نشان
می دهند؛ و این تفاوت تا سن بزرگسالی حفظ و ادامه
می یابد( .)34هم چنین ،همسو با نتایج مطالعه مرادی و
همکاران( ،)31در مقایسه میزان فراوانی اختالل بین
کالس های ماتلا اول تا ششم دبستان ،یافته ها
نشان داد که تفاوت معنی داری بین کالس های
ماتلا وجود دارد و باالترین میزان در کالس اول تا
سوم و به تدریج در کالس های باالتر کاهش یافته
است .این امر شاید به دلیل اولین سال ورود به مدرسه
و قرار گرفتن در یک محی سازماندهی شده و افزایش
تکالیا آموزشی و محدودیت ها ،اشکال در انطباق
کودک با محی جدید ،معلم و اولیاء مدرسه باشد.
یافته دیگر پژوهش حاضر همسو با نتایج مطالعات
 Nelsonو همکههاران( )35و  Elbinو همههکاران()36
حاکی از آن بود که بین  ADHDبا ضربه به سر رابطه
آماری معنی داری وجود دارد( .)P<0.05پژوهش های
پیشین( )31،37،38نشان داد سطح تحصیالت والدین
دارای کودک مبتال به اختالالت روان شناختی پایین تر

ویژگی های همه گیرشناسی و بالینی اختالل کمبود توجه همراه با بیشر فعالی -...بهروز بهروز و همکاران

94

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.2.87

disorders committee. Eur Child Adolesc
Psychiatry 2011; 20:75-81.
2.Usami M. Functional consequences of
attention deficit hyperactivity disorder on

References
1. Coghill D, Seth S. Do the diagnostic
?criteria for ADHD need to change
Comments on the preliminary proposals of
the DSM-5 ADHD and disruptive behavior

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 10:25 IRST on Sunday February 17th 2019

از تحصیالت والدین کودکان بهنجار بوده است .در
پژوهش حاضر نیز رابطه بین میزان تحصیالت والدین
با شیوع  ADHDمعنیدار بود( .)P<0.05شیوه های
فرزندپروری می توانند انعطاف پذیری فرد را در برابر
نامالیمات افزایش یا کاهش دهند( .)38باال بودن سطح
تحصیالت والدین باعا می شود که والدین با شیوه ها
و اصول صحیح فرزندپروری بیشتر آشنا باشند و جهت
تربیت صحیح فرزندان خود بیشتر تال کنند()38؛
همین امر در نحوه رفتار فرزندان آن ها تاثیر به سزایی
خواهد داشت و اختالالت درونی سازی و برونی سازی
شده از جمله  ADHDکمتری در اعمال آن ها مشاهده
می گردد.
هم چنین ،پژوهش حاضر همسو با نتایج مطالعات
 Khemakhemو همهههکههاران( )14و  Stenmarkو
همکاران( )39نشان داد که میزان شیوع  ADHDدر
دانش آموزان دارای پیش آگهی منفی(خانواده با سوابا
اخههتالالت روان شههناختی) به مراتههب بههیههشتر از
دانش آموزان فاقد پیشینه خانوادگی است؛ و همسو با
نتایج مطالعات  Senguptaو همکاران( ،)40و Thakur
و همکاران( )41و پرور و همکاران( )7نشان داد که
این رابطه با نوع تولد و گرایش والدین به سیگار-اعتیاد
از نظر آماری معنی دار است( .)P<0.05در تبیین این
یافته می توان گفت ،کودکان با مشکالت رفتاری و
والدین نه تنها بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند ،بلکه سایر
اع ای خانواده یعنی دیگر فرزندان را نیز تحت تاثیر
قرار می دهند( .)7،38تحقیقات نشان داده است که
اختالالت رفتاری کودکان ارتباط تنگاتنگی با مشکالت
روانی و ناسازگههاری های والهههدین دارد .هر چقدر
مشکالت رفتاری والدین شدیدتر باشد ،ظهور اختالالت
رفتاری کودکان نیز سریع تر خواهد بود( .)37،38میزان
شیوع  ADHDبا شغل والدین رابطه معنی داری
نداشت( .)P>0.05به دلیل عدم بررسی این متهههغیر در

سایر مطالعات ،امکان مقایسه و نتیجه گیری منطقی در
این خصوص وجود نداشت .با توجه به شیوع نسبتا
بیشتر اختالل کمبود توجه همراه با بیش فعالی در
کودکان دبستانی شهر سرپل ذهاب و اهمیت سالمت
روانی دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور،
ضرورت شناسایی ،درمان و پیشگیری گروه های در
معرض خطر توس نهادهای مسئول و مرتب آشکار
می گردد .در این پژوهش نیز مانند سایر پژوهش هایی
که در حوزه علوم رفتاری و روان شناسی سالمت
صورت می گیرند ،محدودیت هایی وجود داشت .از
جمله این که ،برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه
استفاده شد .یکی دیگر از محدودیت های پژوهش،
محدودیت زمانی در انجام مطالعه بود .هم چنین ،با
توجه به هم پوشانی باالی سهههایر اخهههتالل های
روان شناختی با  ADHDو نیز ایجاد اختالل عملکرد
در برخی وجوه شناختی حائز اهمیت در دانش آموزان از
جمله نظریه نقص ذهن ،لحاظ نمودن این موارد در
مطالعات آتی پیشنهاد می شود .از آن جا که ابراز کردن
و فرو بردن بسیاری از ناراحتی های رفتاری و هیجانی
به ارز های اجتماعی و فرهنگی مربوط می شود ،لذا
در تعمیم یافته ها به دیگر فرهنگ ها و مقاطع سنی
باید جانب احتیاط را رعایت نمود .هم چنین ،پیشنهاد
می گردد که این مطالعه در سطح وسیع تر و در
شهرهای ماتلا کشور انجام گردد.
سپاسگزاری
پژوهشگران از زحمهههات یکههایک عزیزان شرکت
کننده در این پژوهش ،خانواده های محترم آنان و هم
چنین ،مسئولین آموز و پرور کرمانشاه که در
انجام این پژوههههش یاری رسهههاندند ،صمیمانه تشکر
و سپاسههگزاری می نمهههایند(بنا به اظهههههار نویسنده
مسئههول مقاله ،تعهههارض منهههافع وجهههود نداشته
است).
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Abstract
Introduction:
Attention
Deficit
Hyperactivity Disorder is the most common
psychiatric disorder among the school age
children, leaving a negative impact on the
individual’s general functions. The purpose
of our present study was to investigate the
epidemiologic and clinical qualities of
attention deficit/hyperactivity disorder
(ADHD) amng the primary school students
in Sarpol-e Zahab town, western Iran.

Findings: The results showed that
prevalence of attention deficit/hyperactivity
disorder was 11/22% generally. Such a
prevalence was higher in boys than that of
the female students. The highest prevalence
of ADHD included ADHA-Combined,
ADHD-Hyperactivity
and
ADHDInattention,
respectively.
All
the
demographic factors, except for the parents’
jobs
demonsterated
a
significant
relationship with the prevalence of ADHD,
(P≤0.05).

Materials & Methods: This was a crosssectional study. The statistical population
covered all the primary school students of
7-12 years old in Sarpol-e Zahab town.
Based on Krejcie and Morgan table and
multi-stage cluster sampling, 740 people
were selected; accordingly, demographic
variables, Child Symptom Inventories-4
(CSI-4) were completed. The data was
Analyzed using Descriptive Statistics, ChoSquare Test, Logistic Regression analysis
by SPSS-21 software. The level of
significance was considered (P≤0.05).

Discussion & Conclusion: Our results
indicated that Prevalence of ADHD among
the students of Sarpol-e Zahab was of a
significant difference compared to other
researches conducted inside and outside
Iran (11/22%). However, more attention
should be paid to mental health policymaking in students to decrease the present
behavioral problems and those of future.
Keywords:
epidemiology,
Attention
Deficit/Hyperactivity Disorder, primary
school students, Sarpol-e-zahab

1. Dept of Psychology, University of Research Sciences, Sanandaj, Iran
2. Dept of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3. Dept of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
* Corresponding author Email: behrouz.psycho64@yahoo.com

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences

98

