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نقش هویت اجتماعی در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه /بیش فعالی ()ADHD
زهرا محمدزاده
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه هویت اجتماعي و اختالل نقص توجه – بیش فعالي در کودکان مي باشد .از نظر تاریخي،
مفهوم «هویت اجتماعي» جایگاهي محوري در نظریه پردازي هاي روانشناسي اجتماعي و نظریه پردازي هاي جامعهشناسانه
داراست .هویت اجتماعي یكي از ابعاد هویت است که در زندگي فرد و جامعه تاثیر دارد هویت اجتماعي از عوامل متعددي متاثر
است .اختالل نقص توجه/بیش فعالي شایع ترین اختالل رفتاري در کودکان است که سبب ایجاد مشكالت در توانایي هاي
اجتماعي ،تحصیلي ،و زندگي خانوادگي فرد مي شود .روش جمع آوري اطالعات در این پژوهش با توجه به اطالعات و تحقیقات
کتابخانه اي ،استفاده از مقاالت به روز علمي روانشناسي و پژوهش هاي میداني انجام شده و به رشته ي تحریر در آمده است.
یافته ها حاکي از آن است که هر یک از مؤلفههاي مختلف هویت اجتماعي؛ عامل اقتصادي ،اجتماعي ،نفوذ والدین ،تأثیر
مدرسه ،نگرش نسبت به خود ،عوامل شناختي ميتواند بر میزان و شدت اختالل نقص توجه – بیش فعالي مؤثر باشد .رابطه ي
بسیار معنادار منفي بین هویت اجتماعي و انواع اختالل نقص توجه ( بي توجهي ،تكانشي و ترکیبي) وجود دارد که نقش
محیطي که کودک در آن زندگي مي کند را اثبات مي کند.
واژههای کلیدی :اختالل نقص توجه ،بیش فعالي ،هویت اجتماعي ،کودکان
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مقدمه
یكي از اساسیترین مسایلي که قرنهاست ذهن بشر را به خود مشغول داشته ،هویت است .دنیا و زندگي ما به دست هویت شكل
ميگیرد (کاستلز.)3831:1 ،
هویت از مهمترین مؤلفههاي کلیدي علوم انساني و اجتماعي است که صاحب نظران و دانشمندان در دهههاي اخیر به آن توجه
کردهاند .فرهنگ انگلیسي آکسفورد ،هویت را با معناي شخصیت یا وجود عیني افاراد یا اشخاص آورده است ( Hornby,
 .)3791هال ( ،)3773با چشم اندازي همانند دیدگاه هگل ،هویت را روندي در حال شدن (اتفاق افتادن ،تكامل تدریجي)
ميداند که شناسنامه فرد و عاملي براي شناخته شدن او محسوبي شود .هویت به منزلهٔ ابزاري تحلیلي دو بعد مهم فردي و
اجتماعي دارد که به جنبه یفردي آن در روان شناسي و علو رفتاري ،تعلیم و تربیت و اخالق توجه شده است و به ابعاد
اجتماعي آن نیز محققان علوم اجتماعي توجه کردهاند (حاجیاني و همكاران و همكاران.)1 83171 ،
اختالل نقص توجه_ بیشفعالي شایعترین اختالل عصبي _ رفتاري است که در مراجع به درمانگاههاي روانپزشكي کودک و
نوجوان مشاهده ميشود (ویلنز .)3111 ،این اختالل اشاره به افرادي دارد که سطحي از بيتوجهي ،بیشفعالي یا تكانشگري را
نشان ميدهند که مشكالتي در خانه ،مدرسه یا در بعضي از موقعیتهاي اجتماعي دارند (کرونیس و همكاران .)3111 ،اختالل
بیش فعالي /نقصتوجه همراه با سایر اختالالت روانپزشكي مانند افسردگي و اضطراب دیده ميشود (واکس مانسكي.)3111 ،
اختالل نقصتوجه/بیشفعالي با اختالل یادگیري و پایین بودن هوشبهر نیز مرتبط است؛ بسیاري از کودکان مبتال به اختالل
بیش فعالي همراه با کمبود توجه ،داراي اختالالت دیگري هستند .مشكالت هیجاني و اضطراب و افسردگي نیز در آنها دیده
ميشود (کرونیس و همكاران.)3111 ،
اختالل نقص توجه /بیش فعالي به عنوان الگوي تكراري بیش فعالي ،تكانشگري و بي توجهي توصیف شده است که غالباً شروع
آن قبل از هفت سالگي بوده و شدیدتر از آن است که قابل اسناد به رشد طبیعي باشد (انجمن روانپزشكي آمریكا3111 ،؛
 .)DSM IV-TRتخمین زده شده است که این اختالل در ایاالت متحده  %3 -1.3از کودکان را تحت تأثیر قرار ميدهد
(انستیتوي ملي سالمت روان .)311: ،در واقع طبق نتایج مرکز کنترل بیماريها در ایاالت متحده ،تقریباً  1.1میلیون نفر از
کودکان  1-39ساله تشخیص این اختالل را دریافت کردهاند (مرکز کنترل و پیشگیري بیماريها.)3113 ،
گرچه اختالل نقص توجه /بیش فعالي به عنوان اختالل انحصاري کودکان شناخته شده است ،اکنون معلوم شده است که این
اختالل در اکثریت مراجعین بالیني که طي دوران کودکي این تشخیص را دریافت کردهاند ،تا بزرگسالي تداوم ميیابد (بارکلي و
همكاران .)3113 ،مطالعه الراه و همكاران ( )3117نشان داد که تقریباً  ٪31از کودکان مبتال به اختالل نقص توجه /بیش
فعالي مالکهاي کامل اختالل را در بزرگسالي نیز نشان ميدهند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ازلحاظ لغوي «هویت» از واژه ایادنتیتاس مشتق شده است .هویت در فرهنگ فارسي ،تشخیص معنا شده است (معین83173 ،
ذیل مدخل هویت) .این واژه از مفاهیم بینرشتهاي در علوم اجتماعي است که قلمروهایي تاریخ ،روانشناسي ،جامعهشناسي و
سیاست را به هم ربط ميدهد .براي هویات تعاریف متعددي وجود دارد .گاافمن اعتقاد داردکه هویت تالش انسان براي بروز
تمایل نسبت به دیگران است ،به نقل از (ریترز .)31:3 ،در حالي که به رفتار خود شكل ميدهد .هویت از ویژگيهایي است که
فرد براي خود برميگزیند و خود را با آن ميشناسد؛ بهعبارتدیگر ،پاسخي است با این سؤال که «من کیستم» این سؤال
هویت فرد را به چالش خواند و آن را پیشبیني ميکند؛ به عبارت دیگر ،لین کیستي بر خالف آنچه در نگاه اول به نظر
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ميرسد ،چندالیه و پیچیده است .از نظر آیزنشتات هویت اجتماعي به طور طبیعي خلق نميشود؛ بلكه با ساخت اجتماعي
مرزها خلق ميشود .مرزها ،تمایز بین درون و برون ،غریبه و آشنا ،خویشاوند و غیر خویشاوند ،دوست و دشمن ،فرهنگ و
طبیعت و تمدن و بربر را بنیان مينهند .هویت اجتماعي و آگاهي اجتماعي همانند بیشتر حوزههاي حیات اجتماعي بر ساخته
الگوهاب نظم فرهنگي و اجتماعي و کدها و چارچوبهاي عام هستي شناختياند که در چارچوب آنها پنداشت ها و تصورات
رایج در باب نظم اجتماعي ،حوزههاي عمده تعامل اجتماعي ،ساختار ترجیحات و مرزبنديهاي هویتي تعریف و تصریح
ميشوند .بر اساس نظر آیزنشتات ،الگوهاي نظم فرهنگي و اجتماعي در نهایت با فرایندهاي منازعه و رقابت بر سر کنترل
تخصیص منابع و منازعه بر سر هژموني گفتماني در ارتباط است (به نقل از عبداللهي و قادر زاده.)1 831:: ،
هویت اجتماعي 8هویت اجتماعي احساسي است که افراد نسبت به خود دارند .به عبارت دیگر تعریفي که فرد از «چه» یا «که»
بودن خود دارد ،همان هویت اجتماعي است (دیویس .)3773 ،هویت اجتماعي از پایگاهي نشأت ميگیرد که فرد در جامعه
اشغال کرده است (همان) .در تعریف جنكینز ،هویت اجتماعي عبارت است از شیوههایي که به واسطه آنها فرد و جماعات از هم
متمایز ميشوند و حاصل آن برقراري روابط و پیوندهاي هویتي و متمایز ساختن نظام مند شباهت و تفاوت میان افراد و
جماعتهاست (جنكینز.)377۱ ،
هویت اجتماعي هویت اجتماعي هویتي گروهي است ،که یک جمع (گروه) را از دیگر جمعها (گروهها جدا ميسازد .به عبارت
دیگر مجموعه مشخصههایي است که یک گروه را از دیگر گروهها جدا ميکند .یعني مجموعه ویژگيهایي که باعث ایجاد «ما»
ميشود و این گروه تحت عنوان «ما» را از گروههاي دیگر یا «آنها» متمایز ميکند (احمدلو .)31:3 ،بنابراین ،هویت جمعي
در معني همساني با دیگران ،با پیوستگي و عضویت افراد در گروهها و مقولهها ارتباط دارد .بدین معني که در این رویكرد ،افراد
بر اساس شباهتها و همسانيهایشان با هم در مقولههایي دسته بندي ميشوند .این همسانيها معموالً در شكل سهیم بودن در
پایگاه و نقش ،خود را نشان ميدهند .هویت اجتماعي جایگاه فرد را در بین جمع مشخص ميکند و کسب نقش رضایت بخش
در بین گروه ،یكي از نشانههاي رشد هویت اجتماعي است .نوجوانان به داشتن یک هویت مناسب اجتماعي اهمیت ميدهند.
آنان ميخواهند در بین جمع و دوستان خود پذیرفته شوند و مورد قبول آنان واقع گردند ،بنابراین هر گونه انزوا و کناره گیري،
ميتواند نشانهاي از عدم رشد هویت اجتماعي در نوجوان باشد (احمدي .)31:1 ،دائره المعارف علوم اجتماعي درباره هویت
اجتماعي ميگوید 8هویت اجتماعي در کليترین مفهوم آن به خود آگاهي یک شخص در رابطه با دیگري اشاره دارد .با وجود
این در روان شناسي اجتماعي ،با یک مفهوم خاصتر ،یعني خود آگاهي در چارچوب عضویت یک فرد در گروههاي اجتماعي
مختلف داللت ميکند.
همچنین مؤلفهها و ابعاد هویت اجتماعي از مباحث مورد اختالف محققان هستند .البته عموم محققان بر پارهاي از منابع
متشكله هویت اجتماعي اتفاق نظر بیشتري دارند .بر مبناي تعریف از هویت اجتماعي ،زبان ،دین ،قوم یا نژاد ،شغل،
عضویتهاي فرقهاي و گروهي از جمله این مؤلفهها هستند (براون ،37:3 ،به نقل از دغاقله .)31:۱ ،در طبقه بندياي دیگر
هویت اجتماعي حد واسط هویت فردي و ملي و پائین تر از هویت ملي قرار ميگیرد و از ابعادي همچون 8ایلي ،قومي و حرفهاي
برخوردار است (احمدي .)31:1 ،در تعبیري دیگر ،حس مشترک ،کلید فهم هویتهاي جمعي است .بر این اساس دین ،ملیت،
قومیت ،جنسیت ،زبان و شغل ،عناصر متشكله هویت اجتماعي قلمداد ميگردند (عاملي .)31:۱ ،معنایابيهاي مشترک،
ارزشها و اعمال مشترک ،نیز معیاري براي طبقه بندیها قلمداد شده است .بر این اساس هویت اجتماعي در سازههایي چون8
نسل ،طبقه ،ملت ،قومیت و فرهنگ متبلور ميگردند (وودوارد .)3113 ،ویلیام گودیكانست نیز انواع هویتهاي اجتماعي را به
نحو زیر احصا کرده است8
 -3هویت فرهنگي  -3هویت قومي  -1هویت جنسي
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جسمي (ظاهر فیزیكي  /معلولیت و  -3 )....هویت سني
 -۱هویت مبتني بر طبقه اجتماعي (عالمي .)31:1 ،سند ملي توسعه و ساماندهي امو جوانان نیز هویت اجتماعي را شامل
هویت جنسي ،دیني ،ملي ،شغلي ،قومي
سند ملي توسعه و سازماندهي امور جوانان نیز هویت اجتماعي را شامل هویت جنسي ،دیني ،ملي ،شغلي ،قومي و جهاني دانسه
است( .شوراي عالي جوانان.)31:1 ،

روش تحقیق
این پژوهش مبني بر تحقیقات کتابخانها ي و استفاده ازنظرت و اقوال دانشمندان روانشناسي است .همچنین براي رسیدن به
هدف این پژوهش اطالعات با استفاده از منابع ،اینترنتي و مكاتبه با انجمنهاي پژوهشي جمعآوري و سپس مقاالت و مطالبي
که با موضوع ارتباط بیشتري داشتند ،انتخاب و مطالب آنها استخراج شد.

عوامل مؤثر بر شکل گیری و تحول هویت
مرحله اول رشد هویت در اوایل کود کي اتفاق مي افتد ،در این مرحله کودک خود را کشف ميکند و از مادر جدا ميسازد.
مخالفتهاي کودک با مادر و خودنمایيهاي او ،براي همین جداسازي است .در دوره نوجواني ،دومین مرحله رشد هویت پیش
ميآید .تغییرات بلوغ ،نوجوان را متوجه بدن و حاالت شخصي خویش مينماید .نوجوان ميخواهد شخصیتي متمایز از دیگران
داشته باشد و خود را از سایرین جدا سازد .اگر نوجوان بتواند تصویر واقع بینانه اي از خود داشته باشد ،به نقاط قوت و ضعف
خود پي ببرد و متوجه محدودیت هاي خود بشود ،ميتواند با دیگران ارتباط مناسبي برقرار نماید و هویت فردي موفقي کسب
کند .برخي از نوجوانان در این مرحله به مخالفت با والدین و مراجع قدرت بر ميخیزند .این مخالفها نیز در جهت شكل گیري
هویت است و باید به صورتي درست و در جهت هویت یابي آنان کانالیزه شود و به آنان روش درست برخورد و تعامل گروهي
آموزش داده شود | .عوامل متعددي (در طي فرایند رشد انسان در شكل گیري هویت ذیمدخل اند که به اختصار به پارهاي از
آنها اشاره ميشود8

 -2روابط میان فردی:
هر نوع ارتباط نوجوان ،گروه همساالن و دوستان با اعضاي خانواده را در بر ميگیرد .نوجوانان به رفاقت و دوستي با همساالن
اهمیت فراواني ميدهند و از زندگي مشترک با آنها لذت ميبرند .دوستيها در دوره نوجواني بر اساس یک نیاز اجتماعي و براي
ایجاد روابط سالم و سازنده است .همین نیاز ،انگیزه همنوایي با ارزشها و آداب و رسوم گروه همساالن را در این دوره افزایش
ميدهد .همچنین به دلیل اینكه ارزشهاي والدین و فرزندان در تضاد با هم است ،نفوذ والدین در دوران نوجواني کم ميشود و
نقش همساالن بیشتر ميگردد .از دالیل این وضعیت ،آن است که نوجوانان سعي ميکنند به موقعیت بزرگساالن برسند و
همساالن آنها نیز همین هدف را دارند و گمان ميکنند اگر با همساالن خود باشند در این امر موفقترند .در واقع دوستيهاي
نوجوانان به آنها کمک ميکند تا هم هویت پیدا کنند و هم احساس اعتماد به نفس داشته باشند و به هویت خود افتخار کنند.
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 -1اعتقادات مذهبی:
منظور از ایدئولوژي یا اعتقادات مذهبي ،مجموعهاي از ارزشهاي فردي است که به صورت برداشتهاي مذهبي ،علمي و
اجتماعي نمایان ميشود .هدف ایدئولوژي ایجاد تصویري در ذهن است که احساس فردي و اریكسون ( ،)37۱:یكي از
روانشناساني است که توجه ویژهاي به مذهب دارد .وي مذهب را به عنوان نهاد ارزشمندي ميداند که در طول تاریخ نقش
مهمي را در رفع نیازهاي روان شناختي ،خصوصاً در ارضاء اعتماد پایه» بشر ایفا کرده است .از نظر اریكسون ،استحكام
«اعتماد» در دوران کودکي ،پایه ظرفیت «ایمان» در بزرگسالي را فراهم ميآورد .و دیگر اینكه ،عضویت در گروههاي اجتماعي
مذهبي و تعلق به اعتقادات ،مناسک و ایمان مذهبي ،مانند سپري در مقابل از خودبیگانگي عمل ميکند.
 -1وضعیت تحصیلي ،شغلي و عوامل مربوط به مدرسه هویت شغلي ،هویت غالب جمع کثیري از افراد جامعه ،اعم از پیر و
جوان را تشكیل ميدهد .داشتن شغلي که ارزش اجتماعي داشته باشد و به خوبي از عهده آن بر آمدن ،عزت نفس را زیاد
ميکند و به ایجاد حس ایمني و هویت با ثبات کمک ميکند .برعكس اگر اشتغال امكان پذیر نباشد ،در فرد حس تردید و
سرخوردگي ایجاد شده و فرد دچار کمي عزت نفس ميگردد .احتمال دارد این افراد دچار سردرگمي هویت گردند ،بزهكار
شوند ،ترک تحصیل کنند و هویتي منفي پیدا نمایند (ماسن ،ترجمه یاسایي.)3191 ،

 -۴ارزشهای شغلی و تغییرات اجتماعی :
مطالعات نشان داده است مشكالت شغلي دانش آموزان دبیرستاني رایجتر از دانش آموزان راهنمایي است .موفقیتهاي
تحصیلي در طول سالهاي مدرسه و قبول شدن بعدي نوجوان در دانشگاه معموالً عامل مؤثري در شكل گیري هویت است،
زیرا راههاي زندگي آینده او را هموارتر ميسازد و از نظر هویت حرفهاي نیز اطمینان بیشتري براي او ایجاد ميکند .همچنین،
تحصیالت مدرسهاي و دانشگاهي معموالً اطالعاتي را در اختیار نو جوان قرار ميدهد که براي شكل گیري هویت آنان مفید
است .الگوبرداري از سایر دانش آموزان و دانشجویان نیز تا اندازهاي در رشد هویت نوجوان مؤثر است (لطف آبادي .)31:1 ،از
طرف دیگر ،زماني که به دانش آموزان کمک ميشود تا مهارتهاي تحصیلي مناسبي را کسب کنند ،آنها مفهوم مثبت بیشتري
را از خودشان ،به عنوان یک دانش آموز رشد ميدهند .ضمناً موفقیت در مدرسه ،واجد اهمیت است ،زیرا مهارتهاي اصلي را که
براي ادامه تحصیل در سطوح پیشرفتهتر الزم است در جوان رشد ميدهد .تأثیرات معلمان متعهد نیز در اعمال دانش آموزان،
غیرقابل چشم پوشي است (نوال پورداي ،جان فن شو و همكاران ،3111 ،به نقل از شكرایي.)31:1 ،

 -5نگرش نسبت به خود:
مطالعات استنگ نشان داد که ارتباط متقابلي بین عزت نفس و توانایي فرد از خود وجود دارد ،بدین معنا که اگر میزان عزت
نفس کاهش یابد ،احساس ضعف و ناتواني در فرد ایجاد ميشود .بنابراین نگرش مثبت یا منفي نسبت به خود ،در آینده فرد
نقش مهمي را ایفا ميکند .به نظر کوپر اسمیت ،افرادي که نگرش مثبتي نسبت به خود دارند زندگي موفقیت آمیزي را سپري
ميکنند و از سوي دیگر ،نگرش منفي به خود ،به احساس حقارت ،ناتواني ،پریشاني و بي هدفي منجر ميگردد (ماسن ،به نقل
از یاسایي.)3191 ،
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 -6خانواده :
بنا به گفته گالسر ،خانواده دمكرات باعث ایجاد هویت موفق ميگردد .خانواده دیكتاتور یا دچار آنارشیسم بالعكس به ایجاد
هویت شكست (آشفته) منجر ميشود (شفیع آبادي .)3193 ،خانواده با توجه به شاخصهایي همچون سبک زندگي ،احترام به
نظر دیگران ،توجه به استقالل و فردیت فرزندان ،در تشكل هویت آنها مؤثر است .لذا والدین نقش مهمي در هویت نوجوانان
دارند .مطالعاتي که رابطه رشد هویت با سبک زندگي والدین را ميسنجد ،نشان ميدهد ،والدین دموکرات که نوجوانان خود را
تشویق به شرکت در تصمیم گیريهاي خانوادگي ميکنند ،هویت موفق را در آنان پرورش ميدهند .والدین دیكتاتور که رفتار
نوجوانان را مهار ميکنند ،بدون اینكه به آنها اجازه ابراز وجود بدهند ،هویت فرمایشي زودرس) را در آنها پرورش ميدهند و
ال در اختیار خود نوجوانان
باالخره والدین سهل انگار که نوجوانان را کمتر راهنمایي ميکنند و اجازه تصمیم گیري را کام ً
ميگذارند هویت سر گردان را در آنها ایجاد ميکنند .عالوه بر مطالعه درباره سبک زندگي والدین ،تحقیقاتي هم درباره نقش
فردیت و معاشرت و ارتباط آن با رشد هویت صورت گرفته است.

 -۷عوامل شناختی :
رشد شناختي تأثیر مهمي بر شكل گیري هویت دارد .وقتي که فرد در دوره نوجواني به مرحله تفكر عملیات صوري ميرسد
امكان بسیار بهتري به دست ميآورد که هویت آتي خود را ترسیم کند و به مسائل آن بیندیشد .تحقیقات مختلف بویز و چندلر
( ،)3773واترمن  )3773( 1و برزونسكي ()3773حاکي از آن است که نوجواناني که به رشد شناختي متناسب رسیدهاند از
کساني که به این گونه از تفكر نرسیدهاند موفقیت بیشتري در حل مسائل مربوط به هویت از خود نشان ميدهند .آنان
اطالعاتي را که براي این منظور الزم دارند بهتر اختیار ميکنند و بهتر به کار ميگیرند .همچنین ،نیاز آنان به کمک گرفتن از
دیگران کمتر است و به جاي آنكه تصمیم گیريهاي خود را مرتب به تأخیر بیندازند ،قادرند که راه خود را به موقع انتخاب
کنند .عالوه بر آنچه گفته شد آنان در برخورد با مسائل نوجواني با چهره گشادهتري برخورد ميکنند و خالقیت بیشتري در
تجربههایشان نشان ميدهند (باقري.)31:1 ،

فرایند شکل گیری هویت اجتماعی
صاحب نظران معتقدند که بیشترین برداشت افراد از خویشتن ،به برداشت و تصور دیگران نسبت به ما وابسته است .اگر نگرش
دیگران در مورد ما تغییر کند ،برداشت ما نیز از خودمان تغییر خواهد نمود .بنابراین «من» یا «خود» در افراد ،تحت تأثیر
دیگران قرار دارد؛ زیرا رفتار و هویت افراد تا زماني ثابت و قابل پیش بیني است که میان تصور فرد از خود و نگرش دیگران
نسبت به او ثبات و هماهنگي وجود داشته باشد .اگر فرد به این نتیجه برسد که طرز تلقي دیگران نسبت به رفتار او تغییر
کرده ،هویت خود را تغییر ميدهد .بر این اساس «من فاعلي» یا هویت فردي و «من مفعولي» با هویت اجتماعي ،در جریان
تجارب و فعالیتهاي اجتماعي شكل ميگیرد .من فاعلي بیانگر وجهه نظر دیگران و من مفعولي مجموعهاي سازمان یافته از
نظرات متظاهر دیگران است؛ که حاصل مجموعهاي از رفتارهاي شكل گرفته بر اساس آموختههاي رفتار اجتماعي است .من
اجتماعي ،تبلور ارزشها ،هنجارها و اخالقیات جامعه است (توسلي .)31۱1 ،پس هویت هر شخص لزوماً ذات آن شخص نیست؛
بلكه هویت ،فرایند معناسازي است که در طي زندگي روزمره و مكانیسمهاي آن ساخته ميشود .هویت ،هرگز ثابت نیست ،بلكه
متطور ،متحول یا دینامیک است (الطایي.)31:3 ،
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عالمي ( )31:1با در نظر گرفتن اینكه هویت جمعي ویژگي فرد است ،به نقل از فیني تصریح کرده است ،هر کس که هویت
جمعي معیني داشته باشد واجد اوصاف زیر است8
 -3عضو جمع  /گروه خاصي است.
 -3از عضویت خود آگاه است.
 -1عضویت ،بخشي از تصور او ،از خود ميشود (من ایراني هستم) ،هم فرد خود را چنین تصور ميکند و هم دیگران او را ،که
این عضویت مبتني است
 -1شباهت با سایر اعضاي درون گروه ،از لحاظ برخي ویژگيها (نژاد ،سرزمین ،تاریخ و )...
 -3تفاوت با افراد برون گروه در همان ویژگیها.
 -۱از لحاظ شباهت و تفاوت ،نسبت به فضاي درون گروه  /برون گروه درک دارد.
 -9ارزیابي احساسي مثبت نسبت به گروه دارد.
 -:ارزیابي احساسي مثبت نسبت به عضویت در گروه دارد و آنرا گرامي ميشمارد.
 -31درک از سرنوشت مشترک (گذشته ،حال و آینده) دارد .و از بقیه اعضاي گروه ،ادرک مشترک دارد که در قالب موارد ذیل
نمود پیدا ميکند.
 -33جهت گیريها و ارزشهاي مشترک با بقیه گروه و متفاوت از برون گروه -33 .گرایشها و ترجیحات مشترک با بقیه گروه
و متفاوت از برون گروه.

اختالل نقص توجه -بیش فعالی
نقص توجه – بیش فعالي یک اختالل شایع ،منتقله از راه ژنتیک ،نورولوژیک ،با شروع در دوران کودکي ميباشد (وندر،
 .)3113این اختالل در اصل تأخیر در تكامل کنترل رفتار کودکي که به سمت نوجواني و بزرگسالي گسترش ميیابد ،تصور
ميشود .اهمیت آن به دلیل شیوع باالي آن است .در آمریكا  /9-1کودکان مدرسهاي به این اختالل مبتال هستند و در پسران
شایعتر از دختران است (بازینگ و همكاران .)377: ،شیوع این اختالل در کودکان  33-9ساله پسر تهران  7 / 37به دست
آمده است (خوشابي و همكاران .)3111 ،پایداري مورد انتظار براي  91- 31٪ ،ADHDموارد کودکي است (سادوک و
سادوک( ،)3119 ،آدلر( ،)3111 ،بیدرمن و فارائون )311۱ ،که محققان شیوع  ADHDبزرگساالن را بین  ٪3-1درصد تخمین
ميزنند و شواهد اخیر از شیوع  1درصدي حمایت ميکنند (سادوک و سادوک.)3119 ،
عالئم  ADHDبزرگسال مشابه بي قراري ،حواس پرتي و تكانشگري در دوران کودکي است اما تظاهر عالئم با رشد افراد تغییر
ميکند .بي قراري بي هدف در یک کودک به بي قراري هدفمند در یک فرد بالغ تبدیل ميشود .کودکي که بیش از حد ميدود
و باال ميرود ممكن است فرد بزرگسالي شود که تنها شغلهاي پر فعالیت را بخوبي انجام دهد.
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انواع بیشفعالی
 -2بدون توجه و بی دقت
این نوع شاکا عدم تمرکز فرد بر روي تكلیف یا مسولیت خاصي که عهده دار آن است ميباشد ..اکثر کودکان دچار  ADHDدر
دقت و توجه کردن دچار مشكل هستند .این دسته از افراد غالباً8
 توجه زیادي به جزئیات ندارند. بر بازيها و کارهاي مدرسه نميتوانند تمرکز داشته باشند. کارهاي مدرسه و فعالیتهاي روزانه خود را در منزل تا آخر دنبال نميکنند و آنها را به پایان نميرسانند. نميتوانند یک وظیفه یا تكلیف را تمام و کمال انجام دهند. -اسباببازيها ،کتابها و وسایلشان را اغلب گم ميکنند (کاپالن 3و همكاران.)3111 ،

 -1نوع بیش فعالی -تکانشی
کودک بیشفعال همیشه در حال انجام کاري ميباشد .در این نوع از اختالل فرد بسیار فعال است .و بدون فكر اقدام به فعالیت
و انجام کار ميکند .فعالیت بیشازحد معمول ،قابلمشاهدهترین مشخصه اختالل  ADHDاست ممكن است سطح بیشفعالي
ال از اینکه راجع به عملي فكر کنند آن را انجام ميدهند .ممكن است آنها
با افزایش سن کاهش یابد .این کودکان قب ً
موقعیتهاي خطرناک شگفتزده شوند .گاهي هم هیچ ایده و فكري براي خارج شدن از این وضعیت ندارند .غالباً ،فعالیتهاي
تكانشي و بیشفعالي باهم همواره هستند( .کاپالن و همكاران ).3111 ،براي مثال این کودکان ممكن است بهطور ناگهاني وسط
خیابان شروع به دویدن کنند و از یک سمت به سمت دیگر خیابان بدون نگاه کردن حرکت کنند و یا اینکه از درخت بلندي
شروع به باال رفتن کنند.

 -3نوع ترکیبی
در این نوع اختالل فرد بسیار فعال است و بدون فكر اقدام به فعالیت و انجام کار مينماید .کودکان با این نوع اختالل
نشانههایي از هر دو نوع قبل را که متذکر شویم دارا هستند .آنها در توجه کردن ،پ بیشفعال بودن و کنترل تكانشهاي خود
دچار مشكل هستند .البته گاهي تمام کودکان بيتوجه هستند و یا اینكه بیشازحد فعالیت ميکنند و حرکات تكانشي دارند.
اما در کودکان دچار  ADHDاین حرکات همیشگي هستند نه استثنایي این رفتارها براي کودک در خانه ،مدرسه و با دوستان
مشكالت حقیقي ایجاد ميکنند درنتیجه اکثر کودکان دچار این اختالل ،احساس افسردگي ،اضطراب و عدم اطمینان به خود را
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دارند .این احساسات جزء نشانههاي  ADHDمحسوب نميشوند و در اثر مشكالت مكرر در خانه و مدرسه در کودک ایجاد
ميشوند (کاپالن 3و همكاران.)3111 ،

شیوع اختالل نارسایی توجه  /بیشفعالی
گزارشهاي متفاوتي در مورد شیوع اختالل نارسایي توجه  /بیشفعالي ارائه شده است .ازجمله 8حدود  3تا  1درصد از کودکان
در حد متوسط تا شدید به این اختالل مبتال هستند .البته ،میزان شیوع درجة خفیفتر آن بیشتر از این حد است .پسران  1تا
 7برابر بیشتر از دختران ،به این اختالل مبتال ميشوند .عوامل گوناگوني ميتواند بر شیوع این اختالل اثرگذار باشد .براي مثال
تحقیق تراتینر ) ( 3797نشان داد که جایگاه اقتصادي – اجتماعي با شیوع و شدت آن همبستگي دارد .بدین معنا که در
طبقههاي اجتماعي پایینتر ،میزان شیوع و شدت نشانهها بیشتر است .شیوع این اختالل ميتواند به نوع ارجاع کودک و سن
کودک نیز مربوط باشد .براي مثال ،رود و همكاران ( )3777بر اساس تحقیقي در برزیل گزارش ميکنند که حدود  3درصد از
کودکان به اختالل نارسایي توجه  /بیشفعالي دچار هستند که در هر پنج سال ،حدود  3درصد از میزان فراواني آن کاسته
ميشود .درهرحال ،تقریباً ناممكن است که بتوان عدد مشخصي را براي شیوع اختالل نارسایي توجه  /بیشفعالي تعیین کرد،
چرا که در این زمینه عوامل متعددي چون گوناگوني تعریف و ارزیابيها توسط افراد متفاوت از قبیل والدین یا معلمان ميتواند
تأثیرگذار باشد (الم و یانگ و کاپالن.)3119 ،1

نشانهها و عالئم اختالل نارسایی توجه  /بیشفعالی
مشكل اصلي کودکان عدم توانایي آنها در حفظ و تنظیم رفتارشان است ،درنتیجه اغلب نميتوانند رفتار مناسبي که لحظه به
لحظه با شرایط محیط هماهنگ باشد نشان دهند .خوابیدن و غذا خوردن آنها منظم نیست به نظر ميرسد در همه چیز
دخالت ميکنند و مراقبت دائمي نیاز دارند .ازنظر هیجاني ثبات ندارند ،بهطور ناگهاني ميخندند یا گریه ميکنند و رفتارشان
غیرقابل پیشبیني یا ارزیابي است .سریع از کوره در ميروند و نميتوانند پیامدهاي رفتارشان را پیشبیني یا ارزیابي نمایند .در
فعالیتهاي خطرناک شرکت ميکنند و احتمال صدمه دیدن آنها زیاد است .قبل از فكر کردن عمل ميکنند ،قبل از پایان
سؤال جواب ميدهند ،اشیاء را پرتاب ميکنند و ناخواسته به دیگران صدمه ميزنند ،پرفعالیت و پرتحرک هستند ،هرلحظه در
حال رفتن هستند ،انگار موتوري درون بدن آنهاست که آنها را به حرکت دائمي مجبور ميکند ،نميتوانند آرام بنشینند و
بيقرار هستند (الم و یانگ.)3119 ،

2

- Kaplan
-Lam LT, Yang L
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علل نارسایی توجه  /بیشفعالی
پژوهشگران و دانشمندان ،نميتوانند بهطور قطعي مشخص کنند که علت اصلي اختالل نارسایي توجه  /بیشفعالي چیست؟
عوامل ژنتیكي ،زیستي – رواني و اجتماعي ميتوانند در پیدایش این عوامل ژنتیكي بهطورمعمول ،در مطالعه عوامل ژنتیكي
درباره این اختالل ،سه روش مورداستفاده قرار ميگیرد8
مطالعه خانواده ،مطالعه هم شكمان و مطالعه فرزندخواندهها .مطالعه خانواده به بررسي تأثیر عوامل خانوادگي مربوط ميشود،
درحاليکه کاربرد مطالعه هم شكمان و فرزندخواندهها به این منظور است تا روشن شود که آیا اختالل نارسایي توجه /
بیشفعالي منشان خانوادگي و محیطي دارد یا ژنتیكي؟
رود و همكارانش ( )3777در پژوهش خود دریافتند که تأثیر عوامل خانوادگي بر دختران و پسران یكسان است و درصورتيکه
شرایط محیط یكسان باشد ،تأثیر محیط بر دختران و تأثیر ژنتیكیبر پسران ،تا حدي بیشتر است .مطالعه هم شكمان و
فرزندخواندهها در مورد این افراد ،نشانگر وجود رابطة قوي ،بین عوامل ژنتیكي و وجود این اختالل است (دیگي.)3131 ،1

عوامل عصبشناختی و عصبی – شیمیایی
بهطورکلي ،در افراد دچار این اختالل ،کار آیي مغز در زمینههاي متعدد همچون 8در هوشیاري ،مكیدن ،بلعیدن ،حرکتهاي
اضافي در هنگام غذا خوردن زیاد و بیشفعالي ،با اشكال همراه است .کودکان داراي این اختالل را ميتوان به دو گروه تقسیم
کرد 8یكي عبارت است از آنهایي که داراي کمبود دوپامین هستند و دیگر آنهایي که داراي کمبود سوختوساز نوراپي نفرین
هستند( .دیگي.)3131 ،

رفتار والدین
تعامل بین کودکان مبتالبه اختالل نارسایي توجه  /بیشفعالي با والدین ،موضوع بسیار مهمي است که نباید مورد غفلت
پژوهشگران و درمانگران قرار بگیرد .مطالعه تعامل کودکان داراي اختالل نارسایي توجه  /بیشفعالي با والدین ،نشان ميدهد که
در روابط بین آنها ،فشار رواني ،روابط تحصیلي ،افسردگي ،محدودیت ،ناکامي باال و توانایي کمتري وجود دارد .مطالعه تعامل
والدین – فرزند در بین خانوادههاي کودکان داراي ا ین اختالل در ایران نشان داده است که این والدین بیشتر از والدین
فرزندان عادي ،از شیوههاي فرزند پروري خودکامه استفاده ميکنند ،داراي اعتمادبهنفس کمتري هستند ،از شیوههاي تنبیه
بیشتري استفاده ميکنند( .هالموي.)3133 ،3
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- Dige

5
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راهبردهای درمان
در بین شیوههاي درماني که براي این اختالل به کار گرفتهشده است ،چند مورد مهمتر و مفیدتر از سیار شیوهها است که
عبارتاند از8
 -2دارودرمانی
استفاده از داروهاي محرک ،فراوانترین نوع دارودرماني است که براي کودکان با اختالل نارسایي توجه  /بیشفعالي به کار
گرفته ميشود .در بین داروهاي محرک ،سولفات آمفتامین و ریتالین ميتواند اثرهاي بسیار مفیدي براي افراد مبتال در برداشته
باشد و البته اثرات جانبي اندکي دارد (صاحبان و همكاران.)31:: ،

رفتاردرمانی
رفتاردرماني یكي دیگر از راههاي کمکرساني به کودک مبتالبه اختالل نارسایي توجه  /بیشفعالي است .رفتاردرماني در کنار
مشاوره خانواده و رواندرماني فردي ،مهمترین روشهاي درمانبخش هستند که ميتوان براي کمک به کودک از آنها استفاده
کرد .مهمترین شیوههایي که ميتوانند در این زمینه مورداستفاده قرار بگیرند عبارتاند از8
 .3تقویتکنندههاي مثبت و منفي.
 .3شكلدهي رفتار.
 .1الگوسازي.
 .1مجاورت.
 .3محرومسازي ( .صاحبان و همكاران.)31:: ،

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش تالش شد روابط بین هویت اجتماعي و اختالل نقص توجه در حد امكان فهم ،درک و ومورد کاوش قرار بگیرد.
ضمن بررسي متغیرهاي هویت و تقسیمات این حوزه از هویت ،روي  1رکن و بخش این نوع هویت یعني هویت قومي ،دیني و
ال وقتي از هویت اجتماعي بحث ميشود مرا این  1نوع هویت ميباشد.
مدرن تمرکز گردید و عم ً
این پژوهش بر یک فرض نظري متكي است و آن اینكه هویت ميتواند چند گانه ،تو در تو ،چند الیه مجموعههاي محمول و
محققي است که در طي مراحل متعدد زندگي خود انباشتهایم (تاجیک .)31:3 ،هر یک از مؤلفههاي مختلف هویت؛ عامل
اقتصادي ،اجتماعي ،نفوذ والدین ،تأثیر مدرسه ،نگرش نسبت به خود ،عوامل شناختي ميتواند بر میزان و شدت اختالل نقص
توجه – بیش فعالي مؤثر باشد و رابطهمعني دار منفي با آن برقرار کند .بطوریكه که با افزایش هر یک از مؤلفههاي اول ،اختالل
نقص توجه کاهش ميیابد .لذا بین منابع هویت و اختالال نقص توجه ترکیب متعادلي وجود دارد .هر فرد با ترکیب نسبت ًا
موزوني از منابع هویتي زندگي ميکند.
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عطف به مقدمات نظري فوق ،در این پژوهش تالش شده است هویت اجتماعي به عنوان موضوع محوري پژوهش مورد مطالعه
قرار بگیرد و ضمن مطالعه جایگاه آن در میان دانش آموزان داراي اختالل نقص توجه -بیش فعالي ،جامعه مورد مطالعه،
مناسبات ،روابط ،نوع پیوند و تعامل آن با سطوح دیگر بیش فعالي بررسي و واکاوي گردد.
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