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مقایسـۀ پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان ابتدایی مبتال و غیرمبتال به اختالل کاستی
توجه و بیشفعالی
تاریخ پذیرش95/06/10 :

تاریخ دریافت95/03/13 :
احمد بهپژوه ،1اکرم پرند ،2ناهید امامی ،3سیده زهرا سیدنوری

4

چکیده
زمینه و هدف :اختالل کا ستی توجه و بیشفعالی ،یکی از شایعترین اختاللهای دوران کودکی ا ست که میتواند عملکرد و پی شرفت
تح صیلی دانشآموزان را با م شکل روبهرو سازد .پژوهش حا ضر باهدف مقای سۀ پی شرفت تح صیلی در دانشآموزان ابتدایی با و بدون
اختالل کاستی توجه و بیشفعالی در شهر تهران انجام شد.
روش :طرح پژوهش حاضررر ،از نوع علی -مقایسررهای اسررت .جامعۀ آماری شررامل تمامی دانشآموزان ابتدایی آموزش و پرورش منطقۀ
هفده شهر تهران بود که از این میان نمونهای به حجم  160دانشآموز ابتدایی در پایههای پنجم ،چهارم و سوم ( 80دانشآموز با اختالل
کاستی توجه و بیشفعالی و  80دانشآموز بدون این اختالل) به شیوۀ نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند .برای تشخیص اختالل
مورد نظر در دانشآموزان ،فهر ست برر سی هجده سوالی اختالل کا ستی توجه و بیشفعالی (غنی زاده و جعفری )2010 ،تو سط معلمان
تکمیل شررد .در این پژوهش ،مالک پیشرررفت تحصرریلی دانشآموزان در دو گروه با و بدون اختالل کاسررتی توجه و بیشفعالی ،محاسر ۀ
میانگین نمرات دروس فارسرری ،دیکته ،ریاضرری و علوم در پایههای تحصرریلی گذشررته بود .به منظور تحلیل دادهها از آزمون تی مسررتقل
استفاده شد.
یافتهها :نتایج به د ست آمده ن شان داد که پی شرفت تح صیلی دانشآموزان م تال به این اختالل ن س ت به دانشآموزان بدون این اختالل
کمتر اسررت ( .)p> 0/01همچنین پیشرررفت تحصرریلی دانشآموزان دختر با اختالل کاسررتی توجه و بیشفعالی در مقایسرره با دانشآموزان
پسر ،باالتر است (.)p> 0/05
نتیجهگیری :به منظور پیشگیری از افت تحصیلی دانشآموزان ابتدایی م تال به اختالل کاستی توجه و بیشفعالی ،شناسایی به موقع این
گونه دانشآموزان و اجرای راه ردهای درمانی مناسب برای آنها توصیه میشود.
کلیدواژهها :اختالل کاستی توجه و بیشفعالی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشآموزان ابتدایی

 .1٭نویسندۀ مسئول :استاد  ،گروه روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران )(behpajooh@ut.ac.ir
 .2پسادکتری روانشناسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .3کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .4کارشناس ارشد روانشناسی ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران
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مقدمه

پژوهشررری نشررران دادهاند که اینگونه دانشآموزان نسررر ت به

مشخصۀ اصلی اختالل کاستی توجه و بیشفعالی ،وجود الگوی

دانشآموزان عادی ،در آزمونهای ا ستاندارد تح صیلی به ویژه

پایدار و مسررتمر کاسررتی توجه ،بیشفعالی و تکانشوری اسررت

در خواندن و نوشرررتن نمرات ضرررعیفتری کسرررب میکنند،

که سرر ب اختالل در عملکرد تحصرریلی فرد میشررود .کاسررتی

تکالیف درسری را کمتر و دیرتر تمام میکنند ،از کالس بیشرتر

توجه در این اختالل با رفتارهایی ،مانند ناتمام رها کردن کارها،

غی ت میکنند ،به احتمال بی شتری تن یه و اخراج می شوند و در

ندا شتن پ شتکار و م شکل در حفظ توجه همراه ا ست که نا شی

نهایت از مدرسه کمتر فارغالتحصیل می شوند ( 9و  .)10از این

از نافرمانی یا عدم درک مطلب نیسرررت .بیشفعالی ،به افزایش

رو ،با توجه به این که موفقیت تحصیلی در مدرسه ،عاملی مؤثر

فعالیتهای حرکتی در مواقع نامناسب ،وول خوردن زیاد ،بازی

و مهم بر اشتغال ،عملکرد شغلی و وضعیت اجتماعی -اقتصادی

با انگشتان یا زیادهگویی اشاره دارد .تکانشی عمل کردن نیز به

در بزرگسررالی اسررت ( )4و مشررکالت تحصرریلی از دالیل عمده

معنای اعمال شررتابزده و عجوالنهای اسررت که بدون هرگونه

کودکان با اختالل کاسرررتی توجه و بیشفعالی برای مراجعه و

تفکر صررورت میگیرد و میتواند سرر ب آسرریب به فرد شررود.

درخواست درمان به مراکز مشاورهای است ( ،)9اهمیت مطالعه

همچنین از ویژگیهای تشخیصی این اختالل ،نمود آن در بیش

و توجه به این اختالل دو چندان میشرررود .بنابراین ،همۀ اولیا و

از یک موقعیت و مکان اسررت ( .)1امروزه این اختالل به دالیل

معلمان باید نشررانههای این اختالل را بشررناسررند ،زیرا با توجه به

گوناگونی مورد توجه روان شناسان و مشاوران واقع شده است،

میزان باالی شیوع این اختالل ،انتظار میرود که در هر کال سی

ازجم له این که این اختالل اولین یا دومین اختالل شررررایع در

حداقل یک دانشآموز با اختالل کاسرررتی توجه و بیشفعالی

دوران کودکی و نوجوانی اسررررت که بر عملکرد تحصررریلی،

وجود داشته باشد و برخالف گزارش رسانهها و نظراتی که در

شررر ناختی ،اجت ماعی ،هی جانی و خانوادگی فرد م تال به این

مورد تشخیص و شناسایی آسان این اختالل وجود دارد ،شواهد

اختالل و سپس در بزرگ سالی بر عملکرد شغلی و زنا شویی او

کافی در ح ما یت از این عق یده که اختالل کاسرررتی تو جه و

تأثیر منفی می گذارد ( 2و  .)3پژوهش ها نشرررران داده ا ند که

بیشفعالی به راحتی تشرررخیص داده میشرررود ،وجود ندارد (به

اختالل کاسرررتی توجه و بیشفعالی با پیامدهای نامطلوبی ،مانند

نقل از .)11

اختالل در ارت اط دوسرررتی و خانوادگی ،کاهش مشرررارکت در

اختالل کاسرررتی توجه و بیشفعالی از اختاللهای رایج در

فعالیتهای عملکردی داخل و خارج مدرسرره ،سرروء اسررتعمال

دانشآموزان ابتدایی اسرررت ،به طوری که  19تا  20درصرررد از

مواد ،بزه و جرم ،تأثیر بر سرررالمت روانی والدین و هزی نه های

این کود کان ،نشررررا نه های ناتوانی یادگیری را به ویژه در

خانوادگی و اجتماعی ارت اط دارد (.)4

حیطههای خواندن ،ریاضرری و هجی کردن به طور هم ودی نیز

برآورد شده ا ست که حدود سه تا هفت در صد کودکان

ن شان میدهند ( 13 ،12و  .)14بر ا ساس مطالعات بارکلی ()13

در سررنین مدرسرره از این اختالل رنج میبرند .این اختالل به طور

 46درصد از کودکان م تال به اختالل کاستی توجه و بیشفعالی

معمول در سالهای اول دب ستان ،یعنی زمانی که سازشیافتگی در

که از مدارس به مراکز مشرراوره ارجاع دادهشررده بودند ،ناتوانی

مدرسه مورد نیاز است ،تشخیص داده می شود و بی شتر شایع است.

یادگیری هم داشرررت ند .ب یدرمن و هم کاران ( ،)15در پژوهش

دلیل این امر شرراید این باشررد که در مدرسرره امکان مقایسررۀ میان

خود به این نتیجه رسررریدند که دانشآموزان نه تا هجده سرررالۀ

دانشآموزان فراهم میشود ( 5 ،1و  .)6برخی از پژوهشها نشان

م تال به این اختالل ،سرعت کمی در خواندن دا شتند .برخی از

داده اند که کودکان با اختالل کاسرررتی توجه و بیشفعالی از

یافتههای پژوهشررری بیانگر این اسرررت که میان اختالل کاسرررتی

عملکرد تح صیلی پایینی برخوردارند ( 7و  .)8همچنین شواهد

تو جه و بیشف عالی از نوع کاسرررتی تو جه و ناتوانی یادگیری
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ارت اط بیشررتری وجود دارد .گاهی در افراد م تال به این اختالل،

و هم کاران ( )25نیز در یافت ند که دانش آموزان م تال به این

مشررکالت عاطفی و رفتارهای پرخاشررگرانه بروز میکند و این

اختالل در م قایسرررره با دانشآموزان عادی م عدل تحصررریلی

م سئله بر عملکرد تح صیلی و تعامل آنها با هم ساالن و دیگران

پایینتری دارند .مرل و تیمس ( ،)26گزارش کردهاند کودکانی

تأثیر منفی برجا میگذارد ( .)16بنابراین اهمیت تشررخیص اولیه

که ن شانههای این اختالل را به میزان بی شتری ن شان میدهند ،در

و زودهنگام این اختالل میتواند نقش مهمی در پیشرررگیری و

مقایسررره با کودکانی که نشرررانههای کمتری را از خود نشررران

کاهش عوارض جان ی و پیامدهای نامطلوب این اختالل داشررته

میدهند ،در دروس ریاضی و خواندن مشکالت بیشتری دارند.
دوپل و استونر ( )24دربارۀ رابطۀ این اختالل و مهارتهای

باشد (.)17
بارکلی و هم کاران ( )18گزارش کرده ا ند که بیشرررتر از

تحصررریلی سررره فرضررر یه مطرح کردهاند :اول ،فرضررر یهای که

یک سرروم کودکان با اختالل کاسررتی توجه و بیشفعالی ق ل از

نشرررانههای این اختالل را با مشرررکالت مهارتهای تحصررریلی

رسررر یدن به دبیرسرررتان حدا قل در یک پا یۀ تحصررریلی مردود

مرت ط میداند .دوم ،فرضرریهای که نشررانههای این اختالل را به

می شوند و مسائلی ،مانند ترک تحصیل و اخراج از مدرسه ،در

اکت ساب و عملکرد ازهمگ سیخته مهارتهای تح صیلی مرت ط

میان آنها شایع است .فرید و همکاران ( )17و مولینا و همکاران

میداند .سوم ،فرضیهای که هر دو کاستی توجه و بیشفعالی ،و

( )19نیز نتایج مشرررابهی را گزارش کرده اند .در مطالعۀ اول یه

مشکالت یادگیری را به متغیر سوم ،مانند نقایص عصبشناختی

کانتول و ساترفیلد ( ،)20میزان شیوع باالیی از مسائل تحصیلی

و نارسایی در کنشهای اجرایی مرت ط میداند.

در پسران با این اختالل در مقای سه با پسران عادی همساالن شان

در یک مطالعه ،نتایج مقای سه گروهی از افراد فقط م تال به

که از نظر هوشبهر ،مشرررابه بودند ،به دسرررت آمد .نتایج این

این اختالل با افراد م تال به اختالل کاسررتی توجه و بیشفعالی و

پژوهش ن شان داد که بی شتر از یک سوم پ سران با این اختالل،

سرررو مصررررف مواد ،نشررران داد که گروه دوم نرا باالتری از

در دروس هجی کردن ،خواندن و ریاضرریات نسرر ت به سررط

هم ودی اختالل نافر مانی م قاب له ای ،1اختالل رف تار هن جاری،2

مورد انتظار ،حدود یک سال عقبماندگی داشتند.

صرررفات مزاجی دشررروار ،مانند لجاجت ،مزاج 3دشررروار ،رفتار

لم رت و سررر ندووال ( ،)21ا فت تحصررریلی را در م یان

تکانشررری ،رف تار های سرررازش نایاف ته در مدرسررره ،تاریخچه

دانشآموزان م تال به اختالل کاستی توجه و بیشفعالی در یکی

خانوادگی مصرف مواد و بد رفتاری در دوران کودکی مشاهده

از دروس خواندن و ریاضیات ،گزارش کردهاند .چندین مطالعۀ

شد (.)27

همهگیرشرررناسرررانه نیز ارت اط بین کاسرررتی توجه و بیشفعالی و

بنابراین با توجه به پیشرررینۀ موجود و آثار کاسرررتی توجه و

مشررکالت یادگیری را تأیید کردهاند .در پژوهشرری که توسررط

بیشف عالی بر عملکرد تحصررریلی دانش آموزان و با ع نا یت به

هال رو و بری ( )22انجام شد ،این نتیجه گزارش شده ا ست که

پ یا مد های اجت ماعی ،روانی و خانوادگی آن (ازجم له ترک

 27درصررد کودکان با اختالل کاسررتی توجه و بیشفعالی دچار

تحصررر یل ،ورود به گروه های ضررررداجت ماعی و بزه کاری)،

مشکالت یادگیری بودند.

ضررررورت دارد این موضررروع بیش از پیش مورد بررسر ری قرار

آندر سن و همکاران ( ،)23عقبماندگی تح صیلی در حد

گیرد .از این رو ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،مقایسۀ پیشرفت

دو سررال را بین این دانشآموزان در دروس خواندن ،نوشررتن و

تحصیلی در دانشآموزان پایههای پنجم ،چهارم و سوم ابتدایی

ریاضیات گزارش کردهاند .دوپل و استونر ( )24و هلیجنستین

با و بدون اختالل کاستی توجه و بیشفعالی بود.
3. Temperament

1. Oppositional defiant disorder
2. Cnduct disorder
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روش

پرسشنامه هر سه مقولۀ کاستی توجه  ،بیشفعالی و تکانشوری

الف) طرح پژوهش و شــر کت کن ند گان :طرح پژوهش

را می سنجد .در این فهرست بررسی به هر یک از گزینهها نمرۀ

حاضر از نوع علی -مقای سهای است .جامعۀ آماری این پژوهش

خاصرری تعلق میگیرد .بدین ترتیب که به پاسررخ همیشرره ،نمرۀ

را تمامی دانشآموزان دختر و پسرررر شررراغل به تحصررر یل در

( ،)3به پا سخ بی شتر اوقات ،نمرۀ ( ،)2گاهی اوقات ،نمرۀ ( )1و

مدارس اب تدایی آموزش و پرورش منط قۀ ه فده شرررهر تهران

به هرگز ،نمرۀ (صرررفر) تعلق میگیرد .بنابراین دامنۀ نمره ها در

تشرررکیل میداد .به منظور انتخاب نمونه مورد مطالعه 80 ،نفر

این فهرست بررسی ،از صفر تا پنجاه و چهار در نوسان بود.

دانشآموز دختر و پسرررر با اختالل کاسرررتی توجه و بیشفعالی

بر ط ق مالک های م ندرج در ویرایش چ هارم راهن مای

( 40دختر و  40پ سر) ،با ا ستفاده از فهر ست برر سی ت شخیص

تشررخیصرری و آماری اختاللهای روانی (انجمن روانپزشررکی

اختالل کاسرررتی توجه و بیشفعالی ( )28و تکمیل آن توسرررط

آمریکا ،)2000 ،زمانی کودک م تال که اختالل کاستی توجه و

معلمان آنها انتخاب شدند .این دانشآموزان در پایههای پنجم،

بیشفعالی معرفی میشررود که حداقل شررش مالک از نه مالک

چهارم و سوم ابتدایی م شغول به تح صیل بوده و در طیف سنی

کاستی توجه و سه مالک از نه مالک بیشفعالی و تکانشگری

 9تا  11سال قرار داشتند .همچنین  80نفر از دانشآموز دختر و

را برای مدت حداقل شرررش ماه دارا باشرررد .بنابراین زمانی که

پسرررر ( 40دختر و  40پسرررر) از میان دانشآموزان بدون اختالل

فردی نمرۀ  27و بیشررتر از  27بگیرد ،با اختالل کاسررتی توجه و

ه مان مدارس و ه مان کالس ها که دانش آموزان با اختالل

بیشفعالی معرفی می شود و زمانی که نمرۀ  26و زیر  26بگیرد،

کاسرررتی توجه و بیشفعالی در آن تحصررریل میکردند ،به طور

فاقد این اختالل خواهد بود .این فهرسرررت بررسررری از اعت ار و

خوشهای تصادفی انتخاب شدند.

روایی مطلوبی برخوردار است ( .)28با وجود این ،برای محاس ۀ

ب) ابزار

اعت ار آن ،ضریب آلفای کرون اا سؤاالت فهرست بررسی که

 .1فهرست بررسی تشخیص اختالل کاستی توجه و بیشفعالی

توسررط سرری نفر از معلمان تکمیلشررده بودند ،محاسرر ه شررد و

در این پژوهش ،به منظور جمعآوری اطالعات الزم از فهرست

 α =0/79به دست آمد.

برر سی  18سوالی ت شخیص اختالل کا ستی توجه و بیشفعالی

 .2پیشرفت تحصیلی

غنیزاده و جعفری ( )2010ا ستفاده شد .این فهر ست برر سی،

در این پژوهش ،مالک پیشرررفت تحصرریلی برای دانشآموزان

بر اسررراس معیارهای ارائهشرررده در چهارمین ویرایش راهنمای

پایۀ پنجم ،میانگین نمرات دروس (فارسرری ،دیکته ،ریاضرری و

تشررخیصرری و آماری اختاللهای روانی (انجمن روانپزشررکی

علوم) طی چهار سال تحصیلی گذشته و برای دانشآموزان پایۀ

آمریکا )2000 ،تهیهشررده اسررت .هدف از اجرای این فهرسررت

چهارم ،میانگین نمرات دروس مذکور ،طی سه سال تح صیلی

بررسی ،شناسایی دانشآموزان با و بدون اختالل کاستی توجه

گذشررته و برای دانشآموزان پایۀ سرروم ،میانگین نمرات دروس

و بیشفعالی بود .این فهرست بررسی که توسط معلمان تکمیل

یادشده ،طی دو سال تحصیلی گذشته محاس ه شد.

شد ،بر اساس یک مقیاس لیکرتی چهارگزینهای (همیشه ،بیشتر

یافتهها

اوقات ،گاهی اوقات و هرگز) درجهبندی شرررده اسرررت .این

نتایج آزمون تی مستقل در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  :1مقایسۀ پیشرفت تحصیلی در دو گروه دانش آموزان با و بدون اختالل کاستی توجه و بیشفعالی
P
Df
T
انحراف معیار
میانگین
تعداد
گروه
با اختالل کاستی توجه و

80

17/10

4/78

2/34

158

0/01

بیشفعالی
بدون اختالل کاستی

80

18/61

1/55

توجه و بیشفعالی

همان طور که در جدول  1مالحظه میشرررود نتایج آزمون تی

بهتر از پی شرفت تح صیلی دانشآموزان با اختالل کا ستی توجه

مسررتقل (جدول  )1نشرران میدهد که بین پیشرررفت تحصرریلی

و بیشفعالی است
برای مقای سه پی شرفت تح صیلی دانشآموزان با اختالل کاستی

کودکان با و بدون اختالل کا ستی توجه و بیشفعالی در سط
 p> 0/01تفاوت معناداری وجود دارد .بدین ترتیب پیشررررفت

توجه و بیشفعالی بر ح سب جن سیت نیز از آزمون تی ا ستفاده شده

تحصیلی دانشآموزان بدون اختالل کاستی توجه و بیشفعالی،

است که نتایج آن در جدول  2نشان داده شده است.

گروه

جدول  :2مقایسۀ پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با اختالل کاستی توجه و بیشفعالی بر حسب جنسیت
P
Df
t
انحراف معیار
میانگین
تعداد

پسران

40

16/53

2/81

دختران

40

17/67

1/58

همانطور که جدول  2نشرران میدهد پیشرررفت تحصرریلی

2/23

78

0/05

( ،)23هال رو و بری ( ،)22مرل و تیمس ( ،)26هلیجنسرررتین و
همکاران ( ،)25تیروش و همکاران ( )29همخوانی دارد.

دانشآموزان دختر م تال به این اختالل نسررر ت به دانشآموزان
پسرررر م تال بهتر بوده و در سرررط کمتر از  p> 0/05ت فاوت

نشررانههای اختالل کاسررتی توجه و بیشفعالی را میتوان به
سر ر بشرررناسرری این اختالل نسر ر ت داد ،چرا که در ایجاد این

معناداری بین پیشرفت تحصیلی آنها وجود دارد.

اختالل بدکارکردی در بخشهایی از مغز از علل اصرررلی آن به

بحث و نتیجهگیری

شمار میرود .در این زمینه مدلهای متفاوتی مطرح شده ا ست.

پژوهش حاضرررر با هدف م قایسرررۀ پیشرررر فت تحصررریلی در

برای مثال کوای ( )30با ا ستفاده از الگوی ع صب شناختی بیان

دانش آموزان ابترردایی بررا و برردون اختالل کرراسرررتی توجرره و

داشررته اسررت که تکانشوری کودکان با این اختالل از کاهش

بیشفعالی اجرا شررد .نتایج این پژوهش نشرران داد که پیشرررفت

فعالیت سررریسرررتم بازداری رفتاری مغز ناشررری میشرررود که به

تحصررریلی دانش آموزان م تال برره این اختالل نسررر ررت برره

حسررراسررریت کمتر این کودکان نسرر ت به تن یه منجر میگردد.

دانشآموزان بدون این اختالل کمتر اسررت .همچنین پیشرررفت

الگویِ فعال شررناختی سرررجیانت و وندرمیر ( )31که بر اسرراس

تحصررریلی دانش آموزان دختر بررا اختالل کرراسرررتی توجرره و

نظریه پردازش اطالعات ارائه شده است نیز بیان میدارد که این

بیشفعالی در مقایسررره با دانشآموزان پسرررر ،باالتر اسرررت .این

اختالل از سرررط پایین برانگیختگی و ظرفیت فعال شرررناختی

یافته ها با نتایج دوپول و النگ برگ ( ،)7کولیان و همکاران

ناشی و موجب میشود که این گروه از کودکان از عهدۀ انجام

( ،)8لو و فلدمن ( ،)9کنت و همکاران ( ،)10فرید و همکاران

تکالیف خود برنیایند و پیشررررفت تحصررریلی آنها دچار تأخیر

( ،)17مولینا و همکاران ( )19بارکلی و همکاران ( ،)18دوپل و

شود.

اسرررتونر ( )24کانتول و سررراترفیلد ( ،)20آندرسرررن و همکاران
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به نظر لومان ،اوسرررترالن و سررررجیانت ( )32افراد دارای

م طال عه از م یان دانشآموزان آموزش و پرورش منط قۀ ه فده

اختالل کاسررتی توجه و بیشفعالی در شررروع پاسررخ بازداری و

شررهر تهران انتخابشررده بودند ،بنابراین امکان تعمیم یافتههای

تغییر پاسررخ با توجه به الزامهای تکلیف و محیط در مقایسرره با

این پژوهش به سرررایر م ناطق و شرررهر ها به دل یل ت فاوت های

افراد عادی کندتر عمل میکنند .بر این اسررراس میتوان نتیجه

فرهنگی ،اقتصرررادی ،اجتماعی و جغرافیایی با محدودیت رو به

گرفت ،عوامل محیطی در مقایسررره با عوامل زیسرررتی در بروز

رو است .این پژوهش از محدودیت طرحهای پسرویدادی نیز

نشانگان این اختالل نقش کمتری دارند .ال ته عوامل محیطی در

برخوردار اسررت و نتایج حاصررل از آن ،از دقت نتایج طرحهای

شکلگیری اختاللهای هم ود نقش به سزایی دارند که یکی از

آزمایش ری و ش ر هآزمایش ری برخوردار نیسررت .گفتنی اسررت که

آنها بروز مشررکالت یادگیری اسررت که بر عملکرد تحصرریلی

نمرات دروس فارسررری ،ر یاضررری ،دیک ته و علوم به نمرات

دانشآموزان م تال تررأثیر میگررذارد .افزون بر این ،برخی از

استاندارد ت دیل نشده بود.

کودکان با اختالل کاسرررتی توجه و بیشفعالی ،نشرررانههایی از

در پایان بر ا ساس یافتههای به د ست آمده در این پژوهش

وجود مشررکالت رفتاری از خود نشرران میدهند ،بنابراین بروز

و پژوهشهای م شابه ،به پژوه شگران ،م شاوران ،برنامهریزان و

این مشکالت و عملکرد تحصیلی پایین میتواند زمینه ساز طرد

کارشناسان توصیه می شود به منظور پی شگیری از افت تحصیلی

و بدرف تاری با این کود کان را فراهم کرده و به دور با طل

دانش آموزان م تال برره اختالل کرراسرررتی توجرره و بیشفعررالی،

مشکالت تحصیلی این کودکان بیفزاید.

ضرورت دارد اینگونه دانشآموزان هر چه زودتر شنا سایی و

نظر به این که این دانشآموزان بخشررری از اوقات خود را

برای در یافت خدمات روان شرررناختی و مشررراوره ای به مراکز

در مدرسرره میگذرانند ،بسرریاری از ناهنجاریهای رفتاری آنها

مشاوره ارجاع داده شوند؛ به منظور پیشگیری از بروز مشکالت

توسط معلمان ،کارکنان و مسئوالن مدرسه قابل مشاهده است،

رفتاری دانشآموزان ،ضررررورت دارد کارشرررناسرررانی از میان

بنابراین ،نقش روان شناس و مشاور مدرسه در آگاه کردن سایر

فارغالتح صیالن ر شتههای م شاوره ،روان شنا سی و علوم تربیتی

کارکنان مدرسررره نسررر ت به عوامل خطرسررراز و نشرررانه های

انتخاب و به طور رسررمی اسررتخدام شرروند و در مدارس ابتدایی

نگرانکنندۀ اختالل کاسررتی توجه و بیشفعالی اهمیت بسرریاری

حضرررور یابند؛ برای جذاب کردن محیط مدرسررره و کالس و

دارد .همچنین اگر به اهمیت سررنین حسرراس یادگیری برخی از

ای جاد انگیزه و ج لب تو جه و تمرکز در کود کان با اختالل

مهارتها بنگریم ،اهمیت آشنایی کارکنان مدرسه با مشکالت

مذکور ،برنامههای منا سب تو سط معلمان و م شاوران طراحی و

رفترراری دانشآموزان دو چنرردان میشرررود ( .)11از این رو،

اجرا شرررود؛ و یکی از مؤثرترین روش های پیشرررگیری از افت

آگاهی دادن به والدین و مربیان مدرسرره از نظر علتشررناسرری

تحصررریلی دانش آموزان م تال برره اختالل کرراسرررتی توجرره و

بروز این اختالل ،به ویژه عوا مل ژنتیکی و پیش از تو لد ،از

بیشفعالی ،آموزش اول یا و معلمان درباره نشرررانه های اختالل

اهمیت خاصرری برخوردار اسررت .شررایان رکر اسررت که هنگام

کاسرررتی توجه و بیشفعالی و پیامدهای ابتالی به این اختالل بر

مواجهه با کودکان م تال به این اختالل ،ن اید آنان را مقصرررر

رفتار کودک در خانه ،مدرسرره و موقعیتهای اجتماعی اسررت.

دان ست و سرزنش کرد ،بلکه باید با پذیرش و درک شرایط و

هنگامیکه اولیا و معلمان نسررر ت به این اختالل آگاهی الزم را

مشررکالت آنها ،نس ر ت به درمان و کمک به به ود عملکرد این

کسرررب میکنند ،قادر خواهند بود که شررریوۀ ارت اط خود را با

ق یل کودکان گام برداشت.

کودک به در ستی تنظیم کنند ،موقعیت منا سب فراهم نمایند و

پژو هش حرراضرررر ن یز مررا ننررد هر پژو هش د ی گری بررا

به کودک کمک کنند تا بر مشکالت خود غل ه نماید .معلمانی

محدود یت هایی روبرو بوده اسرررت .نظر به این که گروه مورد

که نس ت به نشانههای این اختالل آگاهی دارند ،هیچگاه پدر و
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مادر یا کودک را سررررزنش نمیکنند ،بلکه تالش میکنند با

اختالل و عوا مل هم سررر ته با ان در شرررهر های و محیط های

همکاری متخصصان و مشاوران تحصیلی ،برنامههای مداخلهای

اجت ماعی اقتصررررادی مختلف صرررورت گیرد تا بر نا مه های

و راه ردهای درمانی گوناگون را اجرا نمایند (.)33

پیشرررگیرانه و مداخلهای الزم توسر رط دسرررتاندکاران مختلف
اموزشی و بهداشتی صورت گیرد.

با توجه به فزونی در میزان شررریوع دانشآموزان با اختالل
کاسرررتی تو جه و بیشف عالی و تاثیرات منفی این اختالل بر

تشــکر و ردردانی :از تمامی دانشآموزان و مربیان شرررکتکننده

عملکرد تح صیلی و ساز شی کودکان در مدارس پی شنهاد می

در این پژوهش به خاطر هم کاری در ان جام این پژوهش تشرررکر

شرررود در آینده پژوهش هایی درباره میزان شررریوع و بروز این

میگردد.
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Abstract
Background and Purpose: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most
prevalent childhood disorders which can affect children’s academic achievements and
performance. The purpose of the present study was to compare the academic achievement in
elementary students with and without Attention Deficit and Hyperactivity Disorder in Tehran, Iran.
Method: Present study had causal-comparative design. The study population consisted of all
elementary students in the city of Tehran. Sample consisted of 160 third to fifth elementary school
students (80 students with ADHD and 80 students without ADHD) who were selected using
random sampling method. For diagnosis of ADHD, the 18-item ADHD checklist (Ghanizadeh &
Jafari, 2010) was completed by the teachers. Academic achievement of two groups was calculated
using students’ GPA on four courses (Persian, Writing, Math, and Science) in previous academic
years. Independent sample t-test was used for data analysis.
Results: Results indicated that ADHD group had a significantly lower academic achievement
comparing to normal group (p < .01). In addition, female students with ADHD showed higher
academic achievement comparing to male students with ADHD (p < .05).
Conclusion: In order to prevent academic wastage among elementary students with ADHD, early
identification and treatment of such children is recommended.
Keywords: Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder, academic achievement, elementary students
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