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 مشکالت تحصیلی و رفتاری کودکانADHDدر دوران کرونا

فاطمه محرری دکتر 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد-فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان



ADHDتکاملی است که با نقایص خاصی در عملکرد های مغز شامل -یک اختالل عصبی

attention،motor،behavioral self-modulation وimpulse controlمشخص می شود

 این افراد مشکالت اکادمیک ،اجتماعی،عملکرد .درصدی در جمعیت کودکان دارد12-5شیوع

.شغلی،پرخاشگری،اختالالت یادگیری،اعتماد بنفس پایین ،و مشکالت هیجانی و شناختی دارند

50 درصد افراد در بزرگسالی ادامه می یابد30-60درصد کودکان عالیم را تا دوره نوچوانی و.

 کودکان باADHDاز بی توجهی و پرفعالیتی و تکانش گری رنج می برند  .

ی یک این افراد یکسره در حال فعالیت هستند،کمتر یکجا می نشینند و نمی توانند برای مدت طوالنی رو

.موضوع خاص تمرکز کنند

رفتارهای غیر سازمان یافته دارند و در ارتباطات روزانه باعث اذیت و مزاحمت دیگران می شوند.



مدیریت این کودکان در خانه و مدرسه اغلب چالش برانگیز است

ADHDبه همراه رفتارهای مخرب می تواند منشا مشکالت خانواده شود.

 در یک مطالعه کیفی عنوان شد که رفتارهای این کودکان مانندWrecking ball(Leitch 2019 ) و

ی والدین اغلب احساس می کنند که در خانه جنگ است و این موضوع تاثیر منفی روی ارتباطات خانوادگ

.دارد

به می والدین برای کنترل فرزندانشان و کار کردن با ایشان مشکل دارند و سطح باالیی از استرس را تجر

.کنند



باعث تعطیلی کامل مدارس و کالس ها در بسیاری از کشورهای جهان شد19پاندمی کووید

ل این برگزاری آموزش در قالب کالس های آنالین باعث شد کودکان ساعات بیشتری را در منزل باشند و تحم

بسیار سخت استADHDموضوع برای کودکان 

حضور کودکان در منزل عاملی برای شروع نافرمانی و درگیری آنها با سایر اعضای خانواده می باشد

خانواده در کنترل آنها مشکل دارند،نگه داری آنها در منزل و نشاندنشان برای مدت طوالنی سخت است



 این کودکان مستعد افراط در استفاده ازscreen mediaهستند

 ( 89.6)سال و عمدتا پسر9.79شرکت کننده از والدین با کودکان با سن متوسط 48در مطالعه ای در هند

Ruchita)حضور داشتندADHDو همگی تشخیص  Shah 2020)

 در این مطالعه در نیمی از کودکان عالئمADHD بدتر شد وActivity level50،درصدirritability

.درصد افزایش داشت47.9درصد و رفتارهای مخرب 45.8

 افزایش در استفاده ازscreen mediaبازی (درصد48)در نیمی از کودکان به اشکال تماشای تلویزیون،

.مشاهده شد( درصد56.3)و استفاده از موبایل( درصد52)های نصب شده در گوشی



قاضای یک چهارم تا یک سوم این کودکان افزایش در اضطراب،احساس کسلی و بی حوصلگی و خستگی و ت

.توجه و وقت بیشتری از والدین داشتند و دچار دیسترس بودند

کان یک نکته مثبت افزایش زمان مطالعه درسی و افزایش کمک به والدین در کارهای منزل در نیمی از کود

.بود و در کمتر از نیمی همکاری در انجام فعالیت های خالقانه دیده شد

با و همینطور افزایش ارتباط( خواندن ، نوشتن و ریاضی)در یک سوم این کودکان ارتقای عملکرد درسی

والدین،همساالن و همشیرها مشاهده شد؛و کودکان بیشتر مورد تشویق و گرفتن پاداش از والدین قرار

.گرفتند

 درصد،کتک زدن و توهین 46درصد،داد زدن سر کودک 47افزایش در عصبانیت والدین نسبت به کودکان

.درصد مشاهده شد27درصد و تنبیه کودک 25



 2021در مطالعه ای دیگر در ایتالیا در سال(scarpellini2021)850 هزار دانش آموز ابزار های

درصد کودکان به ناچار در استفاده از آنها با خانواده شان 57تکنولوزیک مانند تبلت و رایانه شخصی نداشتند و 

.شریک می شدند

تعطیلی مدارس روی نیاز های آموزشی،یادگیری،اجتماعی شدن و تکامل کودکان تاثیر داشت(Zhang2020)

،در مقاالت مختلف در کودکان عالئم متعدد رفتاری،هیجانی،اضطراب،افسردگیPTSD تغییرات ریتم سیرکادین و

(Brooks2020)فیزیکال را نشان داد-مشکالت سایکوسوشیال



 پیامدهای اجتماعی عاطفی،فعالیت فیزیکی ناکافی و بازی شکایت عمده کودکان در 

Grabber 2021پاندمی کووید بود

در دوران کرونا داشتند remote learning  مشکالت بیشتری با کودکان ADHDو والدینشان

Becke 2020

.این کودکان کمتر مورد توجه معلم قرار گرفتند و چهل درصد به پایه باالتر نرفتند

.والدین معتقد بودند آموزش از راه دور سطح کافی یادگیری و سواد برای کودکان ایجاد نمی کند 

مادران گزارش کردند در طی آموزش آنالین نیمی از شاگردان بی قراری حرکتی

.و مشکالت توجه داشتند

ساعت در روز بود و در بعضی از این 6تا 4تایم توجه روی ویدیوهای درسی کم در حالی که تایم بازی های ویدیویی 

ساعت در روز می رسید12تا 6کودکان بین 



 شاخص تر بود ADHD فرهنگ استفاده نادرست  از مدیا در کودکان

در نوجوانان باInternet addictionمشکالتی در سالمت روانی، الگوی خواب

.فعالیت فیزیکی عملکرد درسی و تعامالت مثبت با خانواده و دوستان مشاهده شد

Amir Mohammad Yousef2020)در پاندمی  )در مطالعه دیگری در مصر

و افزایش عالیم سلوک،اختالل یادگیری،تکانش گری،  ADHD کووید بدتر شدن عالیم

.پرفعالیتی،مشکالت سایکوسوماتیک  و اضطرابی گزارش شد

ADHD در این مطالعه افزایش میزان اضطراب و افسردگی و استرس در مادران کودکان

.مشخص شد

افزایش خشونت خانگی،ابتال به بیماری،از دست دادن یکی از اعضای خانواده روی توانایی مادر در مدیریت 

ADHD  فرزندان تاثیر داشت و این عوامل باعث بدتر شدن عالیم

در کودکان و نوجوانان مبتال شد



 کودک انجام192پس از کنترل کووید بر روی  2020 Lar Shuai مطالعه ای در شانگهای

سال به دو گروه از نظر مشکالت استفاده موبایل و18تا 6کودکان و نوجوانان .شد

تقسیم شدند Internet addiction 

Digital media با مشکالت استفاده از ADHD  افراد

،عالیم بیشتری از نقص توجه ، 

.رفتارهای دفاعی مقابله جویانه،اختالل سلوک و مشکالت عاطفی داشتند

Digital mediaاین افراد وقت بیشتری را روی استفاده از

و بازی های ویدیویی و وقت کمتری روی فعالیت فیزیکی روزانه و ورزش داشتند



 کودکانADHD باPDMU 

 نسبت به کودکان عالئم بی توجهی بیشتریADHD

 بدونPDMU نشان می دهد.

 ارتباطی بینPDMU و کمبود توجه بود

 یک سو، کودکان با کمبود توجه شدیداز

ممکن است به احتمال زیاد به طور منفعالنه جذب دیجیتال شوند

 جبران کاهشعوامل پرت کننده حواس و آرامش دهنده به کودک می توانند برای محصوالت رسانه ای به عنوان

.تحصیلی بیشتر استفاده شوندتوانایی های اجتماعی یا مشکالت 



بیشتر دلیل استفاده نامناسب از محصوالت رسانه های دیجیتال به  PDMUبا ADHDکودکان :عاطفیمشکالت 

.  یا افسردگی، احساسات منفی را تجربه می کننداضطراب 

سعی در ان، اینترنت، مانند اسکرول حساب های دیگراز احساس تنهایی می کنند با درگیر شدن در استفاده جوانانی که 

.با این حال این ممکن است منجر به افزایش خلق و خوی افسرده آنها شودجبران این حالت دارند، 



بازی و رسانه های اجتماعی

شتراک به نظر می رسید که روش های مؤثری برای ارتباطات دیجیتالی برای کودکان مضطرب ارائه می کند، هر چند به ا

طریق تعامل چهره به چهره با همساالن از دست رفت و ممکن است منجر به مبارزه عواطف از گذاشتن احساسات و 

شودبا زندگی واقعی 



(EF)اجراییعملکرد 

داردADHDارتباط نزدیکی با EFنقصنشان داده شده است که 

.در بسیاری از مطالعات و نشان داده شده است که منجر به اختالالت عملکردی گسترده و شدید می شود

کودک داشته  EFگرفتن در معرض رسانه های مشاهده ای مانند تلویزیون ممکن است تأثیر منفی بر عملکرد قرار 

.باشد



برساند، و همانطور که از زاویه آسیب عملکرد های اجراییاست به ها ممکن بنابراین قرار گرفتن در معرض رسانه 

ضعیف ممکن است باعث شود که کودکان کنترل استفاده از رسانه های عملکرد اجراییای دیگر مشاهده می شود، 

. دیجیتال را از دست بدهند

د ماننمانند عدم کنترل خود، خودتنظیمی و بازداری رفتاری منجر به مشکالت روزانه ADHDمرتبط با EFنقایص 

.اینترنت خواهد شداز و استفاده زندگی شامل تنظیم رسانه عدم مدیریت 



رابطه والد و فرزند

نشان دادندشدید ODDعالئم PDMUبا  ADHDمحیط خانوادگی کودکان در 

.استفاده طوالنی مدت از اینترنت و موبایل باعث کاهش تعامل فرزندان با افراد خانواده گردید



(Learning motivation)انگیزه یادگیری

یادگیری کمتری از خود نشان دادندPDMUبا ADHDکودکان 

بین فردی وزندگی و ارتباطات بیشتر در انگیزه کمتر و استرس 

.داشتندمشکالت یادگیری بیشتری و انگیزه کمتر برای کار مدرسه  



فعالیت های بدنی

بیشتری روی صفحه نمایش هم در بازی های ویدیویی و هم در رسانه های زمان PDMUبا ADHDکودکان 

اجتماعی

نشان داده استدر مطالعه نرم افزار، و زمان کمتری برای تمرین بدنی 

.داشتندرعایت قوانین هم بازی های ویدیویی و هم استفاده از رسانه های اجتماعی عواقب منفی بر توجه و که 



مهم استکودکان در استفاده از محصوالت رسانه ای دیجیتال مدیریت 

ره در زندگی روزموالدین و اوقات فراغت طوالنی مدت باعث اختالل بیشتر به رسانه ها و کاهش نظارت دسترسی 

.فیزیکی کودک گردیدعملکرد مدرسه، و عملکرد خانوادگی و اجتماعی کودک ،تعامل ، 



مقاله مروری خانم دکتر داوری و همکاران( مطالعهZhangو همکاران)

54،درصد مشکالت 67درصد مشکل در فعالیت های روتین روزانه و 56درصد والدین افزایش مشکالت توجه

کنترل خشم در فرزندانشان گزارش کردند

 افزایش عالئمADHDبا سطح باالیی از خلق منفی در ارتباط بود

 مطالعهSciberras مشکالت خواب کودکانADHD در طی کووید به علت کمتر شدن فعالیت های خارج از

.را گزارش کردSocial mediaمنزل و کاهش فعالیت فیزیکی به علت درگیری بیشتر در استفاده از 

و کاهش تمرکز،مدیریت زمان، اولویت بندی و سازمان دهی تکالیف روزانه:مشکالت مختلف در عملکرد درسی

.انگیزه مشخص شد

Beckeگزارش کرد که بچه ها با آموزش از راه دور مشکالت بیشتری نسبت به مدرسه حضوری داشتند



 در بررسی پیامدهای روانشناختی و آموزشی بیماری کرونا در 99در مقاله خانم خدیجه ابوالمعالی در سال

،ناکامی ترس خشم PTSDدانش آموزان مشخص شد که دانش آموزان در دوره قرنطینه عالئمافسردگی،اضطراب،

احساس تنهایی و بی حوصلگی را تجربه کردند

مشکالت ارتباط با عضای خانواده،محدودیت ارتباط با دوستان و معلمان،حمایت اجتماعی ناکافی

و در بعد آموزشی؛حضور شناختی و اجتماعی ضعیف در آموزش آنالین،ضعف انگیزه،مشکالت مدیریت  زمان

نگرانی ارزشیابی



 (چوبداری،نیکخو،فوالدی)99مقاله دیگری در سال

جربه یافته های پژوهشی مشکالت رفتاری،خود تنظیمی،اضطراب ترس،مشکالت سازگاری،راهبردهای مقابله ای،ت

و اضطراب را مشخص کردPTSDبدرفتاری،آزار هیجانی،افزایش میزان افسردگی 

رضا )رابطه کارکردهای اجرایی دانش آموزان با مدیریت استفاده از فضای مجازی در دوران شیوع کووید

(99پیری،فاطمه حیدری سال 

هر چه کارکردهای اجرایی در فرد باالتر باشد؛ مدیریت استفاده از فضای مجازی بهتر انجام شود



سایر مقاالت:

 (کرباسدهی)در دانش آموزان با نیازهای ویژه اموزشی2019تاثیر کرونا ویروس

 (عبداللهی پور)بررسی چالش ها و عوامل اثر گذار بر کیفیت کالس های مجازی در کرونا

(بهاره فتح آبادی)آسیب شناسی مدارس در فضای مجازی

 (افروز کاووسی)عادات مطالعه و رابطه آن با انگیزش تحصیلی در دوران تحصیلی مدارس در کرونا



 در کشور ما دانش آموزان ،معلمین و والدین با مشکالت متعددی در آموزش مجازی کودکانADHD روبرو

هستند 

مشکالت دانش آموزان:

تمرکز نداشتن روی موضوعات درسی در فضای مجازی

کاهش یادگیری به علت عدم تکرار و مرور نکردن دروس

عدم همکاری در انجام تکالیف درسی

کاهش ساعات درسی و عدم تالش برای رفع اشکاالت درسی

ورود به مقطع باالتر با انباشتی از مطالب و اطالعات یاد نگرفته



خانواده ها:

عدم اختصاص وقت کافی برای آموزش فرزندان بیش فعال

مشکل در تامین تجهیزات نوین آموزشی

مشکل در کنترل فرزندان در خصوص استفاده از بازی ها و سرگرمی های اینترنتی

دغدغه والدین برای کنترل فضای مجازی و آسیب های ناشی از آن

 آشنا نبودن والدین با روش برقراری ارتباط در فضای مجازی

 پرداخت هزینه،کندی اینترنت و قطع شدن



معلمان:

 عدم انتقال کامل همه مطالب درسی به دانش آموزان به خصوص کودکانADHD 

 به اتمام نرسیدن سر فصل های درسی و بودجه بندی

 نبود رابطه دوطرفه بین معلم و دانش آموز

(زمانبر)لزوم تهیه محتوای الکترونیکی معلمان

 نبود ارتباط چهره به چهره بین معلم و دانش آموز و کاهش رابطه عاطفی و تعامل برای روابط اجتماعی بین

همکالسی ها



 نفر کودک و والد در خصوص استفاده از 100در بررسی انجام شده از مجموع:

1-آموزش کامال حضوری

2-ترکیب حضوری یا مجازی

3-آموزش مجازی

78  درصد ادامه اموزش 6درصد اموزش ترکیبی را ترجیح دادند و 16و 1درصد والدین و دانش آموزان مورد

مجازی

 (درصد دختر49درصد پسر و 55سال و 18تا 9در فاصله سنین )دانش آموزان

علت ترجیح آموزش حضوری را فراگیری بهتر دروس،افزایش تمرکز در کالس،برقراری تعامالت اجتماعی و

رابطه با دوستان و معلمان،زنگ ورزش و در کالس های فرهنگی و فوق برنامه



فواید آموزش مجازی:

کاهش فشار و اضطراب امتحان

انعطاف پذیری زمان و مکان

به صرفه بودن

محیط آرام و دور از عفونت

باال رفتن مهارت های تکنولوژی دانش آموز و معلم

امکان دسترسی مجدد به فایل درسی و تکرار چندین باره برای یادگیری بهتر



راهکارها

انین والدین باید کالس های مجازی را جدی بگیرند و به فرزندان خود حضور منظم سر کالس مجازی با رعایت قو

کالس را بیاموزید و به وی نشان دهید که برای تحصیالت ارزش قائلید

 مشخص کردن یک فضای آموزشی مناسب در منزل برای انجام تکالیف در کودکانADHD و کنترل عوامل

حواس پرتی خارجی و داخلی

ایجاد ساختار و برنامه ریزی مناسب

ری از کودکان وقتی بدانند چه انتظا.والدین باید برنامه سازمان دهی شده در طول روز برای دانش آموزان داشته باشند

آنها می رود بهتر عمل می کنند

قت و به فرزندتان آموزش دهید مهارت های سازماندهی اش را با به کارگیری دفتریادداشت تکالیف،صرفه جویی در و

.فهرست برنامه سازمانی بهبود بخشد



 کمک کنید که ارتباط فرزندتان با معلم برقرار باشد

،حفظ ارتباط با معلم ،نکته اساسی در یادگیری استADHDبرای کودکان 

رود به تشویق کنید کودکان در طی آموزش آنالین سوال بپرسند؛اطالعات خود را با معلم به اشتراک گذارند وبرای و

بحث درباره موضوع درسی اعالم آمادگی کنند

این رفتارها در تقویت اطالعات کودک و کاهش خجالت و شرمندگی او از سوال پرسیدن در حضور همساالن کمک 

می کند و تاثیر مثبت روی تجارب یادگیری دانش آموز دارد

.با پرسنل مدرسه مستمرا در ارتباط باشید



(پیامک اینستاگرام و )خاموش کردن هر نوع اعالن پرت کننده حواس روی سیستم رایانه...

در زمان آموزش آنالین بازی رایانه  و تلفن همراه  و تماشای فیلم کنترل شود

به آموزش های با زمان کوتاه تر و متوالی توجه کنید

 دقیقه ای ولی متوالی با زنگ تفریح 45بعد از ظهر ،زمان های آموزش 3صبح تا 9به حای آموزش از ساعت

کوتاه داشته باشید

 کمک کنید فرزندتانMulti Sensory باشد

از وایت در مطالعه درسی عالوه بر نشستن پشت میز و مطالعه آرام گاهی با صدای بلند درس بخواند،خالصه بنویسد،

برد استفاده کند

بیشتر از گوش کردن تنها کمک می کندSpellingبرای بچه های کوچکتر نوشتن روی تخته و 



فعالیت های جایگزین و جالب برای فرزندان داشته باشید

توافق درباره زمان تماشای تلویزیون و بازی های ویدیویی مهم است

هیدتوجه مثبت داشته باشید و از فرزندتان به خاطر انجام تکالیف قدردانی کنید و این کار را مکرر انجام د

 وسایل آموزشی مورد نیاز کودک را چک کنید که در دسترس او باشد تا در زمان شروع کالس آنالین دچار

استرس نشود

وقتی در منزل هستید حضور موثر داشته باشید و وقت با کیفیت با فرزند خود بگذرانید



 برنامه خواب منظم و برنامه فعالیت بدنی ورزشی برای کودکان داشته باشید

فعالیت بدنی باعث کاهش اضطراب و استرس کودک می شود و تاثیر مثبت روی رفتار آنان دارد

به دنبال راه هایی برای از بین بردن موانع یادگیری باشید

با نیاز اگر فرزندتان چالش هایی در یادگیری دارد بر مطالب آنالین و آموزشی ارسالی نظارت کنید؛ممکن است متناسب

وی نباشد

 با معلم فرزند خود ارتباط برقرار کنید تا موانع را شناسایی و بر طرف نمایید

ودسرانه در صورتی فرزند شما تحت درمان دارویی است با پزشک معالج برای تنظیم دوز دارو ارتباط بگیرید و خ

دوز داروی وی را تغییر ندهید



با تشکر از توجه شما


