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ابتدائي شهر اردبيل در  كم توجهي در دانش آموزان مدارس-بررسي شيوع اختالل بيش فعالي
 1388-1387سال تحصيلي 

 پرويز مولوي–مسلم ابوالحسن زاده 
  

است. هدف از   اختالل بيش فعالي كم توجهي از شايعترين اختالالت روانپزشكي اطفالزمينه و هدف: 
كم توجهي و عوامل سببي آن در دانش آموزان –مطالعه حاضر بررسي شيوع اختالل بيش فعالي 

 تدائي شهر اردبيل بودمدارس اب
توصيفي و با استفاده از نمونه گيري خوشه اي -به اين منظور اين مطالعه به روش مقطعي روش كار:

  1388-1387كودك دبستاني شهر اردبيل در سال تحصيلي  2826بر روي   تصادفي طبقه بندي شده
 18كه مبتني بر   ADHDه انجام شد. در مرحله اول اطالعات اين مطالعه با استفاده از پرسش نام

جمع آوري شد و سپس  بود و توسط والدين و معلمان دانش آموزان پر شد    DSM_IVمالك
با استفاده از   انجام شد. يافته هاي اين مطالعه  دانش آموزان توسط روانپزشك در مرحله دوم  مصاحبه
 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. spss  نرم افزار

درصد نشان داد .  8/9را به ميزان   كم–نتايج اين مطالعه فراواني كلي اختالل بيش فعالي يافته ها: 
نيز اين مطالعه نشان داد كه   درصد ) و8/6تكانشگر ( با-  شايعترين نوع آن از زير گروه بيش فعال

در يك سوم بيش از دختران بوده اكثر آنها متولد تير ماه و   در پسران   كم توجهي–شيوع بيش فعالي 
درصد سابقه حضور در مهد كودك را داشتند.ميانگين نمره انضباط و معدل گروه  2/49ودر   موارد نارس
داشت .(   كم توجه-معني داري با گروه دانش آموزان غير بيش فعال  تفاوت   كم توجه–بيش فعال 
p<0.001( 

هي در كودكان دبستاني شيوع بيش فعالي كم توج  اين مطالعه نشان داد كه اختالل نتيجه گيري:
مدرسه   نسبتا بااليي دارد و به اين دليل لزوم شناسايي و درمان مناسب آن در سالهاي پيش از شروع



 -تحصيلي و ارتباط كودك   تحصيلي  وضعيت  ميتواند سبب بهبود  قويا مورد توصيه است . اين روش
 كودك شود . -والد / كودك معلم و كودك

 كودكان دبستاني  اختالل بيش فعالي كم توجهي، شيوع،  : واژ ه هاي كليدي
  

 
 
 
 

مصرف محرك شيشه در بين نوجوانان به عنوان يك آسيب نوپديد( مطالعه موردي نوجوانان 
 تهران)14منطقه 

 5،و مونا رباطي 4، مهري بهرام زاده3،آذر سيد حسين عالقبند 2،امير باغاني 1سلمان قادري
ل اين روند اخيرا موارد زيادي از نوجوانان مصرف كننده شيشه به مراكز درمان به دنبا مقدمه و هدف :

مراجعه نموده كه به نظر مي رسد با كاهش سن شروع مصرف و كاهش قيمت شيشه اين آسيب در 
سالهاي آتي تبديل به يك آسيب جدي در بين نوجوانان خواهد شد.  با عطف به اين موضوع در اين 

عيت دموگرافيك نوجوانان مصرف كننده متامفتامين سعي در ارائه راهكارهاي پژوهش ضمن بررسي وض
 كاربردي جهت پيشگيري و مداخله در خصوص نوجوانان مصرف كننده متامفتامين خواهد شد.

 14نفر از نوجوانان منطقه  30روش اين تحقيق گلوله برفي و بر مبناي گرداوري داده از  روش كار:
ه است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه و  مصاحبه عميق با نوجوانان مصرف بود 1391تهران در سال 

 كننده محرك شيشه بوده است. 
: يافته هاي اين پژوهش حاكي از كاهش سن شروع مصرف در بين نوجوانان بوده و گروه مورد يافته ها

يالت راهنمايي بوده سال قرار داشتند. اكثر مصاحبه شوندگان داراي تحص 18تا  13مطالعه در سنين 
نفر از آنها مشغول تحصيل بودند. از  2كه به دليل مشكالت خانوادگي ترك تحصيل كرده بودند و فقط 

درصد )داراي والدين معتاد بوده و يا والدينشان متاركه كرده بودند.  95نظر زمينه خانوادگي نيز اكثرا (
شته كه اين موضوع در گرايش نوجوانان به درصد جمعيت مورد مطالعه اختالالت همراه دا 72همچنين 
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