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  :BROWN ADDמתוך המדריך למשתמש 

 מבוא – 1 פרק

  

 BROWN‐ADD )Brown Attention‐Deficit Disorderסולמות  Scales (הם שני סולמות דיווח עצמי ,
 BROWN‐ADDסולם ). ADDs(ומודדים סימפטומים של הפרעות קשב וריכוז , פריטים 40הכוללים 

‐BROWNסולם . ונבחן על אוכלוסיה זו 18עד  12ים בגילאים למתבגרים הוכן לשימוש בקרב תלמיד
ADD  למרות שלא . ונבחן על אוכלוסיה זו, ומעלה 18למבוגרים הוכן לשימוש בקרב מבוגרים מגיל

למתבגרים  BROWN‐ADDהמחבר מצא כי הפריטים בסולם , 12קיימות נורמות לגילאים מתחת לגיל 
במיוחד בראיון משותף עם ', עד ו' כה עם ילדים בכיתות דיעילים מבחינה קלינית כחלק מראיון הער

  .הוריהם

של הפרעת קשב וריכוז " חוסר קשב"מלבד הקריטריונים של , שני הסולמות בודקים מגוון סימפטומים
גרסה  –במדריך הדיאגנוסטי והסטטיסטי של הפרעות נפשיות ) ADHD(בלי היפראקטיביות /עם

 Diagnostic(רביעית  and  Statistical Manual of Mental Disorders  –  Fourth  Edition‐ DSM‐IV; 
American Psychiatric Association, 1994( , על מנת להעריך ליקויים קוגניטיביים ורגשיים שלעתים

סינון ראשוני של  :לסולמות בראון ישנם שלושה שימושים. קרובות קשורים להפרעות קשב וריכוז
כמרכיב אחד של הערכה דיאגנוסטית ; להם הפרעת קשב וריכוז אנשים שיש חשד לגביהם שיש
  .וככלי מעקב אחר יעילות של טיפול בהפרעות קשב וריכוז; מקיפה של הפרעת קשב וריכוז

ההערכה באה לבדוק האם רמת הפגיעה הסימפטומטית נמצאת בטווח שלרוב קשור לאבחנה של 
ריך האמריקאי מצביעים על כך שציונים של המד 3מחקרים שמצוטטים בפרק . הפרעת קשב וריכוז

הן בקרב מתבגרים והן בקרב , ומעלה הם אינדיקציה חזקה לאבחנה של הפרעת קשב וריכוז 50של 
ציונים נוספים מציינים עד כמה הפרט מדווח על ליקוי בכל אחד מחמשת האשכולות של . מבוגרים

ניתן להשתמש . מתבגרים ומבוגרים ביחס לאוכלוסיה לא קלינית של, סימפטומי הפרעת קשב וריכוז
על מנת לקבוע למי יש להעביר ) screening(בציונים שמתקבלים מן המדדים הללו בסינון ראשוני 

הנם יעילים גם כמרכיבים של  BROWN‐ADDסולמות . אבחון מלא יותר לאיתור הפרעת קשב וריכוז
וכן ככלי מעקב אחר , ות שלהןהערכות מקיפות לאבחון הפרעות קשב וריכוז אפשריות וקומורבידי

  .התגובות לטיפול

  

  וריכוז קשב הפרעות
היא קטגוריה דיאגנוסטית שכוללת ליקויים כרוניים ) Attention Deficit Disorder(הפרעת קשב וריכוז 

, DSM‐IV-על פי ה. בעבודה ובתפקוד חברתי, במגוון תפקודים קוגניטיביים שחשובים בבית הספר
בהתארגנות , יותר מאנשים אחרים בגילם, ב וריכוז חווים קשיים משמעותייםאנשים עם הפרעות קש

בשמירה על קשב ומאמץ במשימות המוטלות , בשימת לב לפרטים, למשימות הקשורות לעבודה
ובביצוע , בזכירת פעולות שעשו, במעקב אחר התרחשויות, בהתעלמות מהסחות דעת, עליהם

סוימים שיש להם הפרעות קשב וריכוז הם גם בעלי למרות שאנשים מ. תפקודים הקשורים לכך
לרבים מהאנשים עם הפרעות הקשב והריכוז אין את הבעיות , אימפולסיביות והיפראקטיביות כרונית
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‐DSM(והסימפטומים הללו אינם חיוניים לקבלת אבחנה של הפרעת קשב וריכוז , ההתנהגותיות הללו
IV.(  

מחקרים רחבי היקף העריכו כי בין ; שבו לנפוצות בילדותהפרעות קשב וריכוז נח, במשך שנים רבות
 ,Szatmari(מהילדים בגיל בית הספר היסודי סובלים מהפרעות קשב וריכוז  8%- ל 6% 1992 .(

מהאנשים שאובחנו כבעלי הפרעת קשב וריכוז  80%-ל 50%מחקרים עדכניים יותר מצאו כי בין 
 ,Acenbach, Howell(וריכוז בהתבגרות ובבגרות  בילדות ממשיכים לסבול מליקויים של הפרעות קשב

McConaughy,  &  Stanger,  1995;  Barkley,  Fischer,  Edelbrock,  &  Smallish,  1990;  Berry, 
Shaywitz,  &  Shaywitz,  1985;  Ferdinand,  Verhulst,  & Wiznitzer,  1995; Mannuza,  Klein,  & 

Addalli, 1991; Spencer et al., 1995; Weiss & Hechtman, 1986, 1993.(  

עדויות נוספות לכך שהפרעות הקשב והריכוז ממשיכות גם בבגרות מגיעות ממחקרי משפחה 
שמצאו כי הורים רבים וקרובים מדרגה ראשונה של ילדים וילדות שאובחנו כבעלי הפרעות , וגנטיקה

 ,Biederman(הם קשב וריכוז עונים על הקריטריונים הדיאגנוסטיים להפרעות קשב וריכוז אף 
Faraone,  Spencer,  et  al.,  1993;  Spencer,  Biederman,  Wilens,  &  Faraone,  דפוסי ). 1994

הסימפטומים שמופיעים בקרב מבוגרים עם הפרעות קשב וריכוז הנם דומים לאלו של ילדים עם 
 ,Biederman(הפרעות קשב וריכוז  Faraone,  Spencer,  et  al.,  י אנשים מחקרים הראו כ). 1993

עשויים לאבד את ההיפראקטיביות , שהיו היפראקטיביים כילדים, מסוימים עם הפרעות קשב וריכוז
אך הם עדיין עשויים לסבול מסימפטומים קוגניטיביים של הפרעת קשב וריכוז , שלהם עם ההתבגרות

)Weiss & Hechtman, 1986, 1993 .(  

ות קשב וריכוז לעומת קבוצות ביקורת מעידים מחקרי אורך ורוחב על מתבגרים ומבוגרים עם הפרע
על כך שאנשים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז נמצאים בסיכון גבוה משמעותית לתפקוד לקוי 

, קשיים משפטיים, שימוש בחומרים ממכרים, תפקוד חברתי לקוי, תפקוד קוגניטיבי לקוי, בלימודים
 ,Barkley, Fischer, et al., 1990; Biederman, Faraone, Spencer(ומגוון הפרעות פסיכולוגיות אחרות 

et al., 1993; Klein & Mannuzza, 1991; Mannuzza, Klein, & Adalli, 1991; Weiss & Hechtman, 
1986, 1993.(  

הגבולות הקונספטואליים למתן האבחנה של הפרעת קשב וריכוז נדונים ומוטלים בספק כבר שנים 
). Cantwell & Baker, 1991, 1992; Epstein, Shaywitz, Shaywitz, & Woolston, 1991, למשל(רבות 

 ,APA(איגוד הפסיכולוגים האמריקאי  פרסם לפני כמה שנים קריטריונים אבחוניים חדשים ) 1994
אולם עדיין ישנה מידה ניכרת של ספק ואי הסכמה לגבי השאלה אילו , להפרעות קשב וריכוז

ל הפרעות קשב וריכוז וכיצד הפרעות הקשב והריכוז הנן שונות סימפטומים מהווים את הליבה ש
 Angold & Costello, 1993; Brown, in(בטיפול ובתוצאה , מהפרעות פסיכולוגיות אחרות באתיולוגיה

press; Jensen, Shervette, Xenakis & Richters, 1993 .( סולמות בראון להפרעת קשב וריכוז נבנו על
הטווח הרחב של הליקויים הקוגניטיביים שחווים האנשים הסובלים מהפרעות מנת לעזור לזהות את 

אינם כוללים מפורשות את כל  IV‐DSM-למרות שקריטריוני האבחון העדכניים של ה, קשב וריכוז
  .הסימפטומים הללו

משום שאנשים הסובלים , זיהוי והערכה מדויקים ומוקדמים של הפרעות קשב וריכוז הנם חשובים
, קשב וריכוז זכאים על פי הנחיות לאומיות לקבלת התאמות בתוכניות החינוכיות שלהם מהפרעות

אנשים שעונים על הקריטריונים לקבלת אבחנה . החל מבית הספר היסודי ועד לתוכניות לתואר שני
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עשויים גם להיות זכאים להיבחן בתנאים מותאמים במבחני הישג מתוקננים , של הפרעת קשב וריכוז
  .קבלה למוסדות שונים להשכלה גבוהה ובתי ספר מקצועייםובמבחני 

. אלא גם על ידי טיפול, ניתן לעזור לאנשים עם הפרעות קשב וריכוז לא רק באמצעות מתן התאמות
מהילדים והמבוגרים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז חשים שיפור משמעותי במהלך טיפול  80% -כ

זיהוי ). Barkley, DuPaul, et al., 1990; Greenhill, 1992; Spencer et al., 1995(בתרופות מתאימות 
מהיר ומתן אבחנה מדויקת הנם חיוניים לקביעה מי זכאי לקבל טיפול רפואי מתאים בסימפטומים של 

  .הפרעת קשב וריכוז

  

  BROWN‐ADD סולמות פיתוח
שנקראו תחילה סולמות בראון לאבחון הפרעת שפעול , BROWN‐ADDהדחף לפיתוח של סולמות 

הגיע מתוך שיחות קליניות עם תלמידים בני , )Brown Attention‐Activation Disorder Scales(קשב 
מתמשכת למרות שסבלו מתת הישגיות , )חלקם כבר למדו במוסדות להשכלה גבוהה( 18עד  12

רבים מהתלמידים הללו ענו על . גבוהה ומה שנראה כרצון חזק להצליח בבית הספר) IQ(מנת משכל 
להפרעת קשב ) DSM‐III )American Psychiatric Association, 1980-הקריטריונים האבחוניים של ה

. תרופות ממריצותוהגיבו היטב לטיפול השגרתי בהפרעות קשב וריכוז ב, וריכוז ללא היפראקטיביות
לסטודנטים הללו היו גם מספר סימפטומים נוספים משותפים שלא נכללו בסימפטומים , אולם

ובמיוחד קושי להתחיל משימות הקשורות לעבודה ולשמור , המוכרים לאבחון של הפרעת קשב וריכוז
ים עם הערכה וטיפול במבוגר. ובעיות זיכרון, בעיות עם הקריאה הנדרשת מהם, על רמת המאמץ

דיון במערך . BROWN‐ADDתלונות דומות תרמו פריטים נוספים לרשימת הסימפטומים בסולמות 
של המדריך  3המחקרים שליטשו ותיקפו את הפריטים הללו לצורך שימוש קליני מופיע בפרק 

  .האמריקאי

  

  עצמי דיווח של היעילות
יך סימפטומים של הפרעות רבים מסולמות הדירוג של הצופה וכלי המעבדה פותחו על מנת להער

אולם נראה כי רובם מודדים משימות קוגניטיביות די צרות או רמות גלובליות של , קשב וריכוז
וטען כי יש קשר חלש , הטיל ספק בתוקף האקולוגי של מדדים כאלה) Barkley )1991. היפראקטיביות

מסימפטומים של הפרעות  מאוד בין מה שהם מודדים לבין הבעיות היומיומיות האמיתיות שנובעות
  .המשפחה ומסגרות חברתיות, העבודה, קשב וריכוז במסגרת בית הספר

) Jackson )1992. דיווח עצמי יכול להיות מקור מידע יקר ערך בנוגע לבעיות רפואיות או פסיכולוגיות
מקום ב, על מטופלים ועל הנתונים לגביהם" מסתכלים"הזהיר מעריכים לגבי הסיכון לטעות כאשר רק 

הוא ציין כי התשאול של הקלינאי וההקשבה שלו . אותם לגבי עצמם ולגבי החוויות שלהם לשאול
לתיאורים של המטופלים את הסימפטומים שלהם יכולים להניב מידע בעל ערך בנוגע למורכבויות של 

מידע שעלול לא להיחשף אם המעריך מצמצם מוקדם מדי את מוקד ההערכה למה , ההפרעות שלהם
  .1לסווג או למדוד, ל לראותשק

                                                       
  .מתוך נאמנות למקור, זאת; הפריטים בשאלונים מנוסחים בגוף שלישי  1
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סימפטומים מסוימים יכולים להיות , מחקר עדכני מצביע על כך שאפילו בקרב ילדים ומתבגרים
אפילו אם הם , מזוהים באופן נגיש יותר באמצעות דיווח עצמי לעומת דיווח של מעריכים חיצוניים

ספר מחקרים אפידמיולוגים הראו מ). Hinshaw, 1994; Robin, 1994(ההורים או המורים של הנבדק 
כי הורים מדווחים על דיכאון וחרדה בקרב ילדיהם לעתים פחות תכופות משהילדים מדווחים זאת 

  ). Angold & Costello, 1993; Bird, Gould, & Staghezza, 1993(לגבי עצמם 

ם לגבי הם כלים שנבנו על מנת לעודד דיווח עצמי של מתבגרים ומבוגרי BROWN‐ADDסולמות 
הסולמות מהווים תיאור של . סימפטומים שמצביעים על אפשרות לקיומן של הפרעות קשב וריכוז

שלעתים קרובות מדווחים על ידי אנשים , הקשורים זה לזה, סימפטומים קוגניטיביים ורגשיים
ע פרופיל הסימפטומים שהמטופלים הללו מדווחים עליו מצי. שאובחנו כסובלים מהפרעות קשב וריכוז

נרחבות , שעשויות להיות משמעותיות, כי הפרעות קשב וריכוז הן הפרעות קוגניטיביות בעיקרן
בלי /ומורכבות יותר ממה שמשתמע מהקריטריונים האבחוניים הנוכחיים להפרעות קשב וריכוז עם

  . היפראקטיביות

  

  ותוכנם הסולמות תיאור
ישה אשכולות של סימפטומים של מקובצים לחמ BROWN‐ADDפריטי הדיווח העצמי בסולמות  40

  :הפרעות קשב וריכוז הקשורים זה לזה מבחינה קונספטואלית

תשעה פריטים מעריכים קשיים מוגזמים בהתארגנות ): הפעלה( התארגנות והתכוננות לעבודה )1
או עבודה משרדית בקרב , והתחלת מטלות הקשורות לעבודה כגון הכנת שיעורי בית בקרב מתבגרים

קושי מוגזם לצאת , למשל(עם קושי מוגזם בהפעלה עצמית לעשיית מטלות יומיומיות  יחד, מבוגרים
  ).להתחיל את היום ולהתארגן לקראת משימות, מהמיטה

תשעה פריטים בודקים בעיות כרוניות בשמירת קשב במטלות ): קשב( שמירה על קשב וריכוז )2
; קשבה או בעת קריאה נדרשתחלימה מוגזמת בהקיץ או מוסחות בזמן ה, למשל(הקשורות לעבודה 

  ).שוב ושוב מאבד מעקב בעת קריאה וצריך לקרוא שוב את החומר המוטל עליו

תשעה פריטים מעריכים בעיות בשמירה על אנרגיה ומאמץ : )מאמץ(שמירה על אנרגיה ומאמץ  )3
 השלמה לא מתאימה של, עיבוד איטי של מידע, נמנום בזמן היום, עקביים במטלות הקשורות לעבודה

ציונים גבוהים לצד ציונים נמוכים באותו המקצוע ללא סיבה נראית , למשל(ביצוע לא עקבי , המטלה
  ).לעין

שבעה פריטים מעריכים בעיות מצב רוח ורגישות לביקורת ): רגש( התמודדות עם גורמים רגשיים )4
רגישות , יהביטויים לחוסר מוטיבצ, ייאוש ודיכאון כרוניים, תסכול תכוף, רגזנות כרונית, למשל(

  ").מרגיש אותה במשך הרבה זמן" –מוגזמת לביקורת 

שישה פריטים בודקים את הנטייה לשכחנות בשגרת : )זיכרון(שימוש בזיכרון עובד ויכולת להיזכר  )5
מאבד פריטים , שוכח מטלות שהתכוון לעשות, למשל(היום יום ובעיות בהיזכרות בחומר נלמד 

  ).בחומר הנלמד ובשינון חווה קושי מוגזם בהיזכרות, נדרשים

 


