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ــه ســردبیر،   )1(و همکــاران  عالقبنــدراد طــی یــک نامــه ب
هـاي  گزارشی از راه اندازي کلینیک فـوق تخصصـی اخـتالل   

در ایـن  . تکاملی بزرگساالن در بیمارستان روزبه را ارائه دادنـد 
کـه در   1کوچینـگ  هاي نوین درمانی به نامنامه، یکی از روش

 2بـیش فعـالی   -این کلینیک جهت درمان اختالل نقـص توجـه  
). 1( بزرگساالن به کار می رود، به طور مختصر شرح داده شد

هدف از مقاله حاضر، معرفی این رویکرد نوین درمـانی اسـت   
که در کنار سایر مـداخالت درمـانی غیردارویـی بـراي بهبـود      

  .رود، به کار میعملکرد بیماران، خصوصاً بزرگساالن 
نقـص   -فعالیچگونه باعث بهبود اختالل بیش »کوچینگ«

  : شودتوجه در بزرگساالن می
 اخـتالل نقـش مهمـی در    اجرایـی آسیب در کارکردهـاي  

عملکرد اجرایی به فـرد کمـک   . بیش فعالی دارد -نقص توجه
ها را حذف کند، کند تا عوامل حواسپرتی را شناسایی و آنمی

را در ذهـن نگـه دارد، در مـورد پیامـدها      موضوعات مختلـف 
 .گیرد فکر کند و موارد دیگري از این قبیل را در برمی

ــابراین اخــتالل نقــص توجــه   ــا   -بن بــیش فعــالی، فــرد را ب
هـاي معمـول روزمـره از جملـه     مشکالت متعـددي در فعالیـت  

پرداخت قبوض، خواب کافی، مصرف دارو به طور مرتب، به 
اي معمــول خانــه و غیــره روبــه رو خـاطر ســپردن انجــام کارهــ 

بــیش فعــالی یــک مشــکل   -اخــتالل نقــص توجــه. ســازد مــی
اسـت کـه    3زیستی -شخصیتی نیست، بلکه یک اختالل عصب

  ).2(از بین نمی رود
کوچینگ بر روي این تفـاوت بیولـوژیکی ویـژه در ذهـن     

. شودبیش فعالی متمرکز می -افراد مبتال به اختالل نقص توجه

زیستی بـه عنـوان پایـه عـادات و      -ئم عصبیدر این روش، عال
آید و بیماران الگوهاي رفتاري منفی در این افراد به حساب می

اي که بر اثر این عالئـم بـه   هاي روزانهگیرند که چالشیاد می
گیرند در واقع این افراد یاد می. آید را مدیریت کنندوجود می

لکه بـه دلیـل   که پیامدهاي عملکرد خود را نه به طور عمدي، ب
وقتـی کـه   . اختاللی که در ذهنشان وجود دارد، فراموش کننـد 

هـاي الزم را  توانند راهبردافراد این موضوع را یاد بگیرند، می 
کوچینگ پلی بـین عالقـه فـرد    . براي ایجاد تغییر به کار گیرند

براي شروع به تغییر و مجموعه اعمالی است که باید براي تغییر 
  ).3( در واقع پل بین توانایی و عملکرد استو ) 2( انجام دهد

ــی    ــار م ــا اصــول کوچینــک ک ــه ب ــانگري ک ــا درم ــد ب کن
ریــزي، موضــوعات عملــی زنــدگی روزانــه افــراد مثــل برنامــه 

 بنـدي و مـدیریت زمـان سـر و کـار دارد     دهی، اولویتسازمان
بودن این روش درمانی  4جنبه دیگر کوچینگ، همه جانبه). 4(

هاي زنـدگی  خواهد که به همه جنبهاد میدرمانگر از افر. است
هـاي  توجه کنند و راهبردهایی را به کار گیرند که همـه جنبـه  

او بـه افـراد   . زندگی ،که نیازمند تغییر است، را مدیریت کننـد 
با توجه به ایـن  . ها را یکی یکی بردارندکند که گامکمک می

دارنـد  بیش فعالی تمایل  -که افراد مبتال به اختالل نقص توجه
که همه کارها را همزمان با هم انجام دهند، این روش درمـانی  

  ). 2(یابد اهمیت بیشتري می
کند تا همواره سطح مناسـبی  کوچینگ به افراد کمک می

افـراد مبـتال بـه اخـتالل نقـص      . را تجربه کننـد  »فشار روانی«از 
اغلب نیاز به سـطح خاصـی از فشـار روانـی      فعالی،بیش -توجه

براي این که این . بتوانند اهداف خود را پیگیري کننددارند تا 
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زمـانم بـه   «افراد احساس فوریت کنند الزم است فکر کنند که 
 ».پایان رسیده است، بنابراین باید کارم را االن به اتمام برسـانم 

بنابراین الزم است به مراجعـان کمـک شـود کـه یـک برنامـه       
بنـدي بـه ایـن    مدون و سقف زمـانی را تعیـین کننـدو بـراي پای    

  ).2(پیگیري شوند ) پیامک و از طریق تلفن، ایمیل(برنامه 
اي کـه ایـن مداخلـه بـا     هاي عمـده در واقع یکی از تفاوت

اي سـایر انـواع مـداخالت دارد، پیگیــري مـداوم و بـین جلســه     
گیرند کـه بـراي خـود،    در پایان مراجعین یاد می. مراجع است

  ).2(نند یک سطح عملکردي از فوریت را ایجاد ک
هـایی  بـراي ایجـاد تغییـر در مراجـع از چـه تکنیـک       1کوچر 

  :کنداستفاده می
شناختی به افـراد کمـک   کوچینگ از طریق آموزش روان

اي را در زنـدگی  کند کـه رفتارهـاي انطبـاقی و سـازگارانه    می
 ) 4(روزمره خود تمرین کنند 

درمانگر بـه مراجـع مـی آمـوزد کـه اخـتالل نقـص         •
ی، بخشی از زندگی روزانه او است و خود بـه  فعالبیش -توجه

ها و مشکالتی که تجربـه  رودو اکثر کشمکشخود از بین نمی
 .کند ناشی از این اختالل استمی

آموزد کـه بـراي شـروع کـار بـر روي      به مراجع می •
  .مشکالتش، یکی یا دو مورد را انتخاب کند

 - الزم است که افراد مبتال بـه اخـتالل نقـص توجـه     •
ها، یک طرح مخصوص عالی، براي کنار آمدن با چالشف بیش

کنـد  درمانگر به مراجع کمک مـی . ریزي کنندبه خود را طرح
در ایـن راه،  . تا راهبردهاي مخصوص به خود را طراحی کننـد 
هـاي خـود   فرد نه تنها باید خالق باشد، بلکه الزم است توانائی

 .ها استفاده کندرا نیز بشناسد و از آن
طع، چالش برانگیزترین بخش بـراي بیشـتر   به طور ق •

ایـن  . ریزي شده استمراجعین، کار کردن بر روي طرح برنامه
جـا کـه   از آن. کار نیاز به تالشی مداوم، طوالنی و عمیـق دارد 
بیش فعـالی، بـه    -توجه بزرگساالن مبتال به اختالل نقص توجه
شود و پیش از آن وسیله موضوعات و افکار متعدد منحرف می

ه وقت کافی براي هدف اصلی خود صرف کنند، آن را رها ک
کند تا در مسیر اصـلی  سازند، کوچر به مراجعین کمک میمی

خود قرار گیرند و راهبردهـایی کـه بـر اسـاس نیازهـاي خـود       
 .طراحی کرده بودند را مورد آزمون قرار دهند

کند کـه بـه   در نهایت، درمانگر به مراجع کمک می •
ا و ساختارهایی که طراحی کرده اسـت را  طور مداوم راهبرده

_______________________________________ 
1 coacher  

ارزیابی کند و ببیند که آیا این راهبردها و سـاختارها اهـدافش   
 ).4، 2(کنند یا خیر را تامین می

بـیش فعـالی، در    -افراد مبتال به اختالل نقص توجـه  •
ها به آسانی پیامدهاي گذشته و اهداف آن. حافظه نقص دارند
ی که طبق یک برنامه یا ساختار زمان. کنندآینده را فراموش می

مـن   «کنند کـه  شوند و فکر میکنند، به تدریج شل میکار می
ام و االن من مشکلم را حل کرده. دیگر به این برنامه نیاز ندارم

همـین  . کشـند و از راهبردهاي جدید دسـت مـی   »خوب هستم
که  -هاي بد پیشین شود که دوباره به عادتموضوع باعث می
بنــابراین . بازگردنــد -ده بودنــد بایــد تــرك شــودتشــخیص دا

هـاي جدیـد کسـب    کند تـا عـادت  درمانگر به افراد کمک می
  ).2،4(شده را تمرین و تقویت کنند تا درونی شود 

توان گفت که کوچینگ، از طریق پنج عاملی در نتیجه می
هـا، حفـظ   اصلی یعنی، حفظ سطح انگیختگی، تعـدیل هیجـان  

انگیزه، ارائه بازخورد فوري و به عهده گرفتن نقـش مـدیریت   
کنـد و در نتیجـه از   اجرایی براي تمرکـز، بـه فـرد کمـک مـی     

توانایی فرد براي انجام اعمال خود انگیختـه و الگوهـاي تغییـر    
  ).3( آوردرفتاري حمایت به عمل می

  کوچینگ درمانی روش اصلی اجزاي
ــانی کو  ــلی روش درمـ ــزاي اصـ ــد ازاجـ : چینـــگ عبارتنـ

  .مشارکت و همکاري، ساختار و پیشرفت تدریجی
کنـد  فرد از طریق همکاري با کوچر، نه تنها مشـخص مـی  

سـازد  خواهد، بلکه معلوم میکه از کوچر خود چه کمکی می
هدف اصلی این اسـت  . تواند آن را درونی کندکه چگونه می

 کــه بــه تــدریج، یــادآوري بیرونــی کــوچر بــه صــداي درونــی
شخصی تغییر کند و در نهایت این صداي درونی است که بـه  

  ).2(کند تا تغییر را از درون خود آغاز کند فرد کمک می
ساختار یکی از اجزاي اصلی و حیـاتی ایـن روش درمـانی    

از یک . است که پذیرش آن براي بسیاري از افراد دشوار است
کننـد کـه بـه وسـیله سـاختار محـدود       طرف افراد احساس مـی 

ها انتظار دارد کارهایی را انجـام دهنـد   شوند، چرا که از آن می
که دوست ندارند، از طرف دیگر، ساختار باعث می شود کـه  
افراد با موفقیت کارهایشان را به پایان برسانند، در نتیجه کمتـر  

. گیـري نماینـد  از قبل در برابر کارها احساس تهدیـد یـا غافـل   
  ).2(هاي فرد ایجاد شودساختار باید متناسب با توانایی

سومین اصل مهم در این روش درمانی این است که به فرد 
کمک شود تا توانـایی درون نگـري، آگـاه شـدن از نیازهـا و      

در ایـن روش  . یافتن راه حلی براي مشکالت را به دست آورد
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به جاي این که از مراجع پرسیده شـود کـه چـرا فـالن کـار را      
که چه چیزي مانع از انجـام ایـن   شود انجام ندادي، پرسیده می

هاي دیگري ممکن شود و این که در آینده چه انتخابکار می
با این روش مراجعه کننده متوجـه مـی شـود    . است داشته باشد

که چگونه خودش در به وجود آوردن مشـکلش سـهم دارد و   
توانـد  وقتی متوجه می شود که علیه خودش کار می کند، مـی 

از طـرف  . بدهد تـا بـه هـدفش برسـد     یک راهکار جدید ارائه
دیگر در بیشتر مواقع، مراجع براي مشـخص کـردن مـوثرترین    
خط مشی، در حال آزمون و خطا به سر می برد و ایـن آزمـون   

  ). 2(آید و خطا در واقع بخش مهمی از درمان به شمار می
ــود کــه کوچینــگ یــک    ــد متوجــه ب ــدا بای ــابراین از ابت بن

رود و همـواره بـا   ریج پـیش مـی  مسافرت طوالنی است، به تـد 
این دیدگاه باعث می شـود کـه فـرد بـه     . موفقیت همراه نیست

درمان متعهد باقی بمانـد و بـه خـاطر نامالیمـاتی کـه در طـول       
افـراد در مراحـل اولیـه    . آید درمان را رها نکنددرمان پیش می

ممکن است طبق عادت، به دنبال هر شکستی احسـاس تحقیـر   
 اما بایـد بـه یـاد داشـته    . اندند که یک بازندهنمایند و تصور کن

باشند که نتیجه عمل از فرد انجام دهنده آن عمل جـدا اسـت،   
تواننـد از احسـاس حقـارت بگذرنـد و بـه      در این صورت مـی 

  .سمت عملکردهاي مثبت حرکت کنند
بنا بر آنچه که در مـورد کوچینـگ ارائـه شـد، ایـن روش      

براي کمک به اختالل نقص درمانی از امتیازهاي قابل توجهی 
ــه ــیش -توج ــت  ب ــوردار اس ــالی برخ ــالی بزرگس ــاالت . فع مق
به بررسی اثر بخشی این روش در بیماران مبتال ) 5،6(محدودي

فعـالی بزرگسـالی پرداختـه انـد و     بـیش  -به اختالل نقص توجه
اند که کوچینگ اثرات مثبتی بـر روي زنـدگی ایـن    نشان داده
ود قابل تـوجهی در روش مطالعـه،   و باعث بهب) 5(بیماران دارد

اعتمــاد بــه نفــس، میــزان آشــفتگی ناشــی از عالیــم بیمــاري و 
با وجـود  ). 6(گردد افزایش رضایتمندي از شغل و تحصیل می

اثربخشی این روش، نباید آن را درمـانی جـامع بـراي بهبـودي     
بیش فعالی بزرگسالی و درمان همه  -کامل اختالل نقص توجه
 . به این اختالل تصور کردمشکالت افراد مبتال

بنا به اظهار نویسـنده مسـئول مقالـه، حمایـت مـالی از پـژوهش و       [
  .]تعارض منافع وجود نداشته است
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