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فراوانی و شدت انواع تروما با عالئم اصلی  ADHDدر کودکان مبتالبه اختالل نقص توجه/
بیش فعالی
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ثابتی2

 1؟؟؟ ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 2دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند ،مرند ،ایران
چکیده
اختالل نقص توجه  /بیش فعالی شایعترین اختالل روانی است که کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد .هدف از این پژوهش
بررسی فراوانی و شدت انواع تروما با عالئم اصلی  ADHDدر کودکان مبتالبه اختالل نقص توجه بیش فعالی بود.
شرکتکنندگان تعداد  96نفر کودک بودند که بهصورت در دسترس از میان کلیه کودکان دارای اختالل نقص توجه بیش فعالی
کلینیک روانپزشکی کودک و نوجوان ،با تشخیص روانپزشک کودک و نوجوان انتخاب شدند .این پژوهش از نوع غیرآزمایشی
بود و ابزارهای مورداستفاده در پژوهش فرم کوتاه و تجدیدنظر شدهی مقیاس درجهبندی کانرز والدین و پرسشنامه شدت تروما
بودند .نتایج نشان داد فراوانی انواع تروما در سه نوع فرعی اختالل بیش فعالی-کم توجهی متفاوت بود .با توجه به تأثیرات
عظیمی که تروما روی منابع انسانی و مالی دارد ،بیشک مطالعه و پژوهش در مورد تروما ،یکی از نیازهای کاربردی انسان
امروزی محسوب میشود.
کلید واژه ها :تروما؛ اختالل نقص توجه بیش فعالی؛ کودکان بیش فعالی؛ عالیم اصلی ADHD

مقدمه
اختالل نقص توجه  /بیش فعالی ( ،)ADHDیک اختالل عصبی رشدی مزمن با وراثت پذیری باالست و شایعترین اختالل روانی است
که کودکان را تحت تاثیر قرار میدهد (موسسه ملی بهداشت روان2011، 1؛ آکادمی اطفال امریکا (کمیته نقص توجه /بیش فعالی)2011،2؛
دیکمن و همکاران )1993 ،مطالعه ای که اخیرا توسط مراکز کنترل بیماری انجام شد نشان داد که حدود  9/5درصد از کودکان و نوجوانان  4تا
 17ساله از این اختالل رنج می برند (ویزر ،بیتسکو ،دنیلسون ،پرون و بلومبرگ.) 2010 ،
تروما یکی از بزرگترین مشکالت هر جامعهای با هر وضعیت بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی محسوب میشود و یکی از علل اصلی مرگ
و میر ،بستری و ناتوانی در سراسر جهان و در تمام گروههای سنی است ( لوسیسرو و ماتوکس .)1898 ،از عوامل خطرزا برای تروماهای متوسط
تا شدید می توان به عوامل فردی و محیطی اشاره کرد( وارد ،وندر ،ریمهر .)2000 ،از جمله عوامل فردی میتوان به سن ،جنسیت ،کشور ،محل
تولد ف رد ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و همچنین میزان آسیب های روانی فرد مانند ابتال به اختالالت مصرف مواد و سوء مصرف الکل و سایر
اختالالت روانپزشکی اشاره کرد (زامبون .)2006 ،مدتی است که پژوهشگران به وجود ارتباط بین  ADHDو افزایش خطر آسیب و تروما شک
کرده اند (هور.)2003 ،
با توجه به اینکه تاکنون پژوهش مشابهی در دانشگاه علوم پزشکی صورت نگرفته ،چنانچه پژوهش حاضر نشان دهد کودکان دارای
اختالل نقص توجه بیش فعالی مستعد تروما هستند ،در مرحله بعدی پژوهش برای ایمن سازی منازل و مدارسی که این کودکان در آنحا به سر
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می برند باید تد ابیری اندیشید و با توجه به اینکه تروما با حوادث جاده ای مرتبط است  ،این پژوهش می تواند زمینه ساز تحقیقات دیگرشده و
موجب غنای دانش میشود و به شکل گرفتن تحقیقات و نظریات جدید در این حوزه کمک مینماید .
بنابراین با توجه به مطالعات اندک در این زمینه و نیاز به تحقیقات بیشتر برای پی بردن به نقش این اختالل در آسیب های ترومایی
کودکان  ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که آیا فراوانی و شدت تروما بر اساس عالیم اصلی اختالل بیش فعالی نقص توجه
متفاوت است؟
روش

شرکت کنندگان
پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان دارای اختالل نقص توجه بیش فعالی
بود .از این جامعه نمونه ای به تعداد  96کودک با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از کلینیک روانپزشکی کودک و نوجوان ،با تشخیص
روانپزشک کودک و نوجوان انتخاب شد.

ابزار
 )1فرم کوتاه و تجدید نظرشدهی مقیاس درجه بندی کانرز والدین( :)CPRS-Rاین پرسشنامه توسط کانرز و همکاران در سال
 1999برای کودکان و نوجوانان و برای محدوده سنی  3الی  17سال طراحی شده است و شامل  27عبارت می باشد که در یک مقیاس چهار
درجه ای ( =0هرگز الی  = 3خیلی زیاد ) نمره گذاری می شود.
 )2پرسشنامه شدت تروما :این پرسشنامه توسط تانر ،باهیوان و بنی ( )2008برای سنجش شدت تروما طراحی شده است و شدت آسیب را
در پنج حوزه افتادن ساده ،مربوط به ورزش ،افتادن از ارتفاع بیش از  2متر ،آسیب های ناشی از حوادث رانندگی و سایر موارد تقسیم بندی شده
اندازه گیری می کند .نحوه نمره گذاری بدین صورت هست که شدت آسیب در هر حوزه در  6درجه از بدون آسیب جدی تا آسیب منجر به
بیهوشی تقسیم بندی شده است.

شیوه اجرا
جهت اجرای طرح ابتدا نمونه مورد نظر از کودکان که طبق نظر روانپزشک کودک و نوجوان دارای اختالل نقص توجه بیش فعالی
تشخیص داده شده بودند و بر اساس معیارهای ورود ،از کلینیک های روانپزشکی کودک و نوجوان دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب شدند.
سپس پرسشنامه های پژوهش ارائه شد و داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتايج
دامنه سنی افراد مطالعه شده در پژوهش حاضر از  3سال تا  12سال متغیر بوده و از میانگین  7/72و انحراف استاندارد  3/07برخوردار بود.
از  96نفر شرکت کننده 74 ،نفر پسر و  22نفر دختر بودند.
جدول1
فراوانی تعداد شرکت کنندگان از نظر نوع بیش فعالی
فراوانی
19

درصد فراوانی مطلق
19/8

درصد فراوانی تراکمی
19/8

نوع بیش فعال-تکانشگر

24

25

44/8

نوع ترکیبی

53

55

100

نوع بیش فعالی
نوع بی توجه
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همانگونه که در جدول مشاهده می شود ،از  96نفر شرکت کننده در پژوهش 19،نفر(19/8درصد) دارای بیش فعالی از نوع بی توجه24،
نفر( 25درصد) دارای بیش فعالی از نوع تکانشگر و  53نفر( 55درصد) دارای بیش فعالی نوع ترکیبی بودند .نتیجه آزمون خی دو جهت مقایسه
فراوانی در سه نوع بیش فعالی نشان داد فراوانی نوع بی توجه ،بیش فعال و ترکیبی بین کودکان متفاوت است .در بین پنج نوع تروما ،فراوانی
بدون آسیب جدی و منجر به زخم سطحی پوست بیش از سایرین است.
جدول2
فراوانی انواع تروما در سه نوع بیش فعالی
نوع بی توجه نوع بیش فعال-تکانشگر نوع ترکیبی

نوع تروما
افتادن ساده
مربوط به ورزش
افتادن از ارتفاع بیش از  2متر
آسیب های ناشی از حوادث رانندگی در نقش عابر پیاده
آسیب های ناشی از حوادث رانندگی در نقش راننده وسایل نقلیه

19
15
10
5
3

38
18
14
18
15

17
13
3
1
1

همان گونه که در جدول  2مشاهده میشود در هر سه نوع  ADHDبیشترین فراوانی تروما از نوع افتادن ساده بود  .در بین سه نوع
 ADHDنیز بیشترین فراوانی تروما در نوع ترکیبی بدست آمده است .نتیجه آزمون خی دو جهت مقایسه شدت تروما در سه نوع بیش فعالی
نشان داد شدت تروما در نوع بی توجه ،بیش فعال و ترکیبی بین کودکان بطورمعناداری متفاوت است و شدت تروما در نوع ترکیبی بیش از دونوع
دیگر است Χ 2=90/583(.؛ df =2؛ )P= 0/01
جدول3
مقایسه شدت تروما در نوع بیش فعال -تکانشگر به تفکیک درجه بیش فعالی
مقدار مشاهده شده
14

مقدار مورد انتظار
24

مقدار باقیمانده
53

نوع بی توجه
نرمال
خفیف

19

24

-21

شدید
خیلی شدید

30
33

24
24

-19
-13

نتیجه آزمون خی دو جهت مقایسه شدت تروما نشان داد ،شدت تروما در درجات مختلف بیش فعالی بطورمعناداری متفاوت است=157/7( .
 Χ2؛ df =3؛ )P= 0/01
جدول 4
ماتریس همبستگی بین شدت تروما و سه نوع بیش فعالی
نوع بیش فعال -تکانشگر
نوع بی توجه
* 0/17
0/14
شدت تروما

نوع ترکیبی
* 0/20

**P<0/01،*P<0/05

طبق نتایج جدول  4بین شدت تروما و نوع بیش فعال-تکانشگر و نوع ترکیبی در سطح  0/05ارتباط معنادار مثبت وجود دارد ،ولی بین
شدت تروما و نوع بی توجه ارتباط معنادار وجود ندارد.
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بحث
هدف عمده پژوهش حاضر بررسی فراوانی و شدت تروما بر اساس عالیم اصلی اختالل بیشفعالی-نقص توجه بود .نتایج پژوهش حاضر
نشان داد فراوانی انواع تروما در سه نوع فرعی اختالل بیشفعالی-نقص توجه متفاوت است .فراوانی انواع تروما در نوع ترکیبی بیش از نوع
بیشفعال -تکانشگر بود و فراوانی نوع بیشفعال نیز بیش از نوع نقص توجه بود .در بین انواع تروما نیز فراوانی بدون آسیب جدی و منجر به
زخم سطحی پوست بیش از سایرین بود .در سه نوع فرعی  ADHDبیشترین فراوانی تروما از نوع افتادن ساده بود .همچنین بین شدت تروما و
نوع بیشفعال-تکانشگر و نوع ترکیبی ارتباط معنیدار مثبت وجود دارد ،به طوریکه با افزایش میزان بیشفعالی از نوع تکانشگر و همچنین
ترکیبی از تکانشگر و نقص توجه شدت تروما افزایش مییابد ،ولی بین شدت تروما و نقص بی توجه ارتباط معنیدار وجود ندارد.
در مطالعه النعیمی ( ،)2001بویلون و همکاران ( ،)1997لیبوویک و همکاران ( ،)1997مرادی و تهرانی ( )1381سن متوسط بیماران
دارای تروما حدود  30سال بود .مسئله سن نقش اصلی را هم در مورد باال بودن بار تروما ،سالهای از دست رفته عمر و هم در مورد هزینه-
های مرگ و ناتوانی ایفا میکند و نیز حوادث ترافیکی در رأس علل سوانح قرار داشتند .به نظر میرسد در پژوهش حاضر سطحی بودن نوع
تروما و نیز بیشتر بودن فراوانی از نوع افتادن ساده به دلیل سن کم شرکتکنندگان در پژوهش میباشد که دارای میانگین سنی  7سال بودند.
در مطالعه سلیمی و زارعی ( )1387از میان  1141بیمار مورد مطالعه  952نفر مرد بود .فراوانترین مکانیسم تروما حوادث رانندگی671 ،
نفر ( 59درصد) با اکثریت عابرین پیاده  241نفر (  36درصد) و بعد از آن موتورسواران  237نفر ( 35/3درصد) بودند .میانگین شدت آسیب و
مدت اقامت در بیمارستان و همچنین میزان مرگ بین حوادث ترافیکی و حوادث غیرترافیکی از نظر آماری تفاوت معنیداری داشتند .در
حوادث غیررانندگی ،بیشترین مکانیسم آسیب ،سقوط بود .شیوع باالی سقوط ،به عنوان دومین علت تروما در مطالعات دیگر تأیید شده است
(کامرون ،زیکاس ،هادی ،کالرک و همپر .)1995 ،جوان تر بودن بیماران ترومایی به خصوص در کشورهای در حال توسعه ناشی از حوادث محل
کار در نتیجه پایین بودن ایمنی و حوادث جاده ای میباشد (مارتین ،کروس.)1992 ،
منابع
انجمن روانپزشکی آمریکا.)2000( .متن تجدید نظر شده چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی .نیکخو ،محمدرضا،
آوادیسیانس ،همایاک ( )1386تهران :انتشارات سخن.
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