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 7استادیار ،گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد واحد کرمان ،کرمان ،ایران.
 2دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،کرمان ،ایران.

چکیده
اختالل نارسایی توجه همراه با بیش فعالی یکی از شایعترین اختالالت دوران کودکی است که در بعضی از کودکان
پیشدبستانی و یا در سالهای اولیه مدرسه ظاهر میشود .کودک دارای اختالل نقص توجه وقتی با مشکلی مواجه میشود قادر
به برطرف کردن آن نیست .کودک برای استفاده از تمام توانش باید توسط خانواده ،مشاوران راهنما و سازمانهای آموزشی
عمومی کمک و راهنمایی شده و توسط آنها حمایت شود .اختالل نقص توجه /بیشفعالی بهصورت مشکل عمدهای بروز کرده
است و در پسران شایعتر از دختران است و عوامل متعددی در ایجاد این اختالل نقش دارند که توجه روانپزشکان ،روانشناسان
و متخصصان بالینی را به خود جلب کرده است .لذا در این مقاله به بررسی این اختالل ،عالئم ،علل و روشهای درمانی آن از
جمله درمان دارویی ،مداخلههای رفتاری ،وسایل و انتخاب آموزشهای مفید برای کودکان ،والدین و آموزگاران پرداخته شده
است.
واژههای كلیدی :اختالل نقص توجه و تمرکز ،بیشفعالی ،درمان بیشفعالی.
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مقدمه
اختالل کمبود توجه توأم با بیشفعال ی اختاللی است که در آن پر تحرکی ،بیتوجهی و رفتارهای ناگهانی بیشتتر و شتدیدتر از
کودکان دیگر وجود دارد .این اختالل در کتاب راهنمای طبقهبندی اطالعات روانپزشکی به عنوان اختالالت رشدی طبقهبندی
شده است 3 .تا  5درصد کودکان به این اختالل مبتال هستند و عال ئم این اختالل قبل از  1سالگی شروع میشود و تشتخیص
آن در سنین زیر  5سال قدری مشکل است زیرا امکان دارد با رفتارهای طبیعی و شیطنتآمیز کودکتان اشتتباه گرفتته شتود.
مشکل اصلی این کودکان عدم توانایی آنان در حفظ و تنظیم رفتارشان است .در نتیجه اغلب در دوران مدرسه ،مشکالت جدی
ایجاد میگردد  .اختالل تمرکز در این کودکان در کارهایی که فعالیت دائم و جدی مغز را الزم دارد مشهودتر است .آنها ممکن
است در تماشای تلویزیون یا بازی با کامپیوتر و فعالیتهای لذتبخش با کودکان دیگر تفاوتی نداشته باشند ولی در کارهتایی
که فعالیت مداوم مغزی و تمرکز نیاز دارد (انجام تکالیف درسی) ،تفاوت نشان میدهند [ .]7
کودکان مبتال به این آسیب در کارکردهای اجتمتاعی از قبیتل در انتظتار نوبتت مانتدن ،پاست دادن بته نشتانههای
غیرکالمی ،درک احساسات دیگران و شرکت در موقعیتهای اجتماعی نیازمند بازداری و مشتارکت داتار نقتص هستتند و در
ارتباط با دیگران رفتارهای پرخاشگرانه بسیاری از خود نشان میدهند و بدین ترتیب ایجاد و حفظ روابط دوستانه با آنان بسیار
دشوار است [ .]2
تشخیص این اختالل در دوران قبل از دبستان مشکل است و ممکن است با شیطنتهای دوران کودکی اشتباه گرفتته
شود .الگوی پایدار این اختالل کمبود تمرکز و توجه ،بیشفعال ی و پرخاشگری است البته این خصوصیات باید حداقل به متدت
شش ماه در کودک ثابت باشد تا بتوانیم بگوییم کودک داار این اختالل شده است [ .]3
کودکان بیشفعال اختالل مغزی خفیفی دارند که بهطور مؤثر بر رفتار کودک اثر میگذارد دالیل و علل زیادی بترای
این پدیده وجود دارد .اختالالت دوران بارداری ،عوامل ژنتیکی گاهی به اختالل مغتزی منجتر میشتود کته کتودک نمیتوانتد
محرکها را انتقال دهد و این امر منجر به بیقراری میشود لذا هدف از این پژوهش شناخت ،تشخیص به موقتع ایتن اختتالل،
آموزشهای الزم و به موقع کودک ،رفتارهای مناسب والدین و آموزگاران درمانهای مناسب و بته جتا بترای ایتن کودکتان در
راستای تسلط یافتن آنها بر مهارتهای زندگی و تحصیل و سازگاری بیشتر و بهتر این کودکان در جامعهشان میباشد [ .]4
روش كار
در این پژوهش از طریق بررسی و تحلیل مقاالت به شناخت و تشخیص اختالل نقص توجته بیشفعتالی و روشهتای
درمانی آن پرداخته شد .جستجوی مقاالت با استفاده از کلمات کلیدی (عدم تمرکز و توجته بیشفعتالی ،درمتان بیشفعتالی)
مناسب با اهداف پژوهش (تشخیص بیشفعالی و روشهای درمانی آن) صتورت گرفتته استت و بترای آگتاهی از جدیتدترین و
مؤثرترین اطالعات از طریق جستجو در پایگاههای اینترنتی و مجالت معتبر داخلی و خارجی در حوزه روانشناسی و همچنین
کتابهای منتشر شده در این زمینه و مقاالت معرفی شده در همایشها ،مجالت ،مقاالت مرتبط بتا مووتوع پتژوهش انتختاب
شدند و سپس یافتههای اصلی متناسب با اهداف پژوهش استخراج شد.
یافتهها
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طبق جدیدترین ویرایش راهنمای آماری و تشخیص اختالالت روانی افراد دارای اختالل نارسایی توجته ،عالئمتی از بیتتوجهی
همیشگی را نشان میدهند  .کودکانی که بیتوجه هستند در متمرکز کردن افکارشان بر روی ایتزی مشتکل داشتته و ممکتن
است بعد از اند دقیقه از انجام کاری خسته شوند اگراه آنها زمانی که کارهای مورد عالقهشان را انجام میدهنتد در زمینته
توجه کردن مشکلی ندارند ولی در تمرکز فکر و توجه هوشیار جهت انجام و تکمیل یک کار یا یادگیری بعضی ایزهای جدید
مشکل دارند مخصوصاً انجام تکالیف درسی برای این کودکان مشکل است .آنها خیتالپرداز ،گتی ،،کمتحترک و خوابآلتود و
بیحال میباشند آنها ممکن است در مقایسه با کودکان دیگر مشکالتی در پردازش سریع و دقیتق اطالعتات داشتته باشتند.
کودک دارای نقص توجه اگراه به آرامی در کالس مینشیند و ظاهراً در حال گوش دادن است ولی کامالً بیتوجه بوده و درکی
از کار و مطالب آموزشی ندارد و از آنجا که هر شخص یک سری از این رفتارها را در زمانهایی انجام میدهد تشخیص صتحی
برای انین رفتارهایی نیاز میباشد تا با توجه به سن شخص درجهبندی در نظر گرفته شود [ .]5
دستورالعملهای تشخیصی همچنین شرایط ویژهای را برای تشخیص عالئم ظهور اختالل نارسایی توجه بیان میکنند
رفتارها باید در سالهای او ل زندگی و قبل از هفتسالگی ظاهر شوند و برای حتداقل شتش متاه ادامته یابنتد .مهمتتر از ایتن
مشخصهها رفتارها باید یک نقص جدی در حداقل دو مرحله از زندگی شخص مثالً در کالس یا در خانه یا در جلسات اجتماعی
ایجاد کنند [  .] 7برای تشخیص دقیق اختالل نارسایی توجه با مشاهدات والدین یا مراقبین کتودک ،بایتد بته یتک متخصتص
آموزش دیده در زمینه اختالالت ذهنی که بهطور ویژه در زمینه تشخیص و درمان مشکالت روانی کودک و اختتالالت رفتتاری
کودک فعالیت میکند مراجعه کرد و از آنجا که صالحیت تشخیص و درمان اختالل را دارند میتوانند روشهای درمان را برای
کودک ارائه دهند و به خانواده در زمینه پیشبرد روشهای درمانی در برخورد با این اختالل کمک کنند [ .]2
علل احتمالی ایجاد اختالل نقص توجه  /بیشفعالی
 نقص کارکرد دستگاه عصبی در ناحیه لوب پیشانی ،آسیب یا صدم ه مغزی. یک تغییر ناگهانی در زندگی کودک مانند فوت یکی از والدین یا اطرافیان ،طالق والدین. تشخیصهای نامشخص مانند تشن ،نوع کواک یا لوب گیجگاهی. مشکالت متناوب شنوایی ناشی از عفونت و گوش میانی. محیط خانوادگی استرسزا و پر تشن.، استفاده از سیگار و الکل در طی دوران بارداری. ژنتیک :مطالعات نشان داده است که  %25از خویشاوندان نزدیک در خانوادههایی که کودک دارای اختالل نقص توجهدارند ،دارای اختالل نقص توجه بودهاند همچنین مطالعات بر روی دوقلوها اهمیت ژنتیتک در بتروز ایتن اختتالل را
نشان میدهند [ .]2 ،7
روشهای درمانی اختالل نقص توجه
دارو درمانی :درمان دارویی بر اساس داروهای محرک و غیر محرک مانند ر یتامین و آتوموکسیتین استوار است و برای سالهای
زیادی است که به عنوان روش درمانی نارسایی توجه /بیشفعالی به کار برده میشوند  .داروها تحت نظارت پزشک متخصص و با
توجه به سن کودک تجویز میشوند عوارض جانبی داروها جزئی و معموالً وابسته به میزان داروهای مصترف شتده میباشتد از
عوارض جانبی ،کماشتهایی ،دلدرد و سردردهای خفیف میباشد [.]6
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 درمان شناختی – رفتاری :که منجر به خود کنترلی فرد میشود. بازی درمانی :که در طی بازی در مورد مشکالت کودکان دارای اختالل نقص توجه و یافتن راهحل برای مشکالت باکودک بازی میکنند و در جریان بازی با گفتگو و ارائه راهحل به کودک کمک میکنند تا مهارتهای اجتماعی ماننتد رعایتت
نوبت ،گوش دادن به حرفهای دیگران و  ...را یاد بگیرند [ .]1
 نوروفیدبک :از جمله روشهای عصب روانشناختی ،آموزشی و درمانگری است که در یک فرایند شرطیسازی عاملفرد میتواند یاد بگیرد تا فعالیت الکتریکی مغزش را تغییر دهد .پژوهشهتا میتزان موفقیتت بتا روش نوروفیتدبک را در بتین
کودکان دارای اختالل نقص توجه بین  61تا  11درصد گزارش دادهاند [ .]1
 نقاشی درمانی :هنر به ویژه نقاشی شکلی از درمان محسوب میشود زیرا تصاویر و نقاشیهای ترسیم شده کودکان،اغلب نشانگر تنش ،مشکالت روحی و حتی مشکالت یادگیری است .نقاشی درمانی باعث تسهیل در تمرکز ،تعامتل اجتمتاعی،
برقراری رابطه و بیان احساسات میشود  .هنر درمانگران با این روش احساسات منفی را شناسایی و درصدد رفع آن برمیآیند و
باعث حل تعاروات در کودک میشوند [ .]1
آموزش والدین :آموزش والدین که آموزشی برای پذیرش اختالل کودک شناخت بیمتاری و بته کتارگیری روشهتای
درمانی مناسب است.
آموزش آموزگاران :که شامل آموزش برای شناخت اختالل نقص توجته و تشتخیص درستت اختتالل و انتختاب روش
آموزشی مناسب برای کودکان دارای اختالل نقص توجه میباشد [ .]71
نتیجهگیری
اختالل نقص توجه /بیشفعالی معموالً در دوران کودکی بروز میکند  .تشخیص این اختالل در سنین زیر  5سال قدری مشکل
است زیرا ممکن است با رفتارهای شیطنتآمیز کودکان اشتباه گرفته شود .با این حال متخصصتان میتواننتد ایتن اختتالل را
تشخیص دهند و پیشبینیهای الزم را به عمل آورند .انانچه این کودکان در سنین کودکی معالجه نشوند در دوران نوجوانی
احتمال اینکه رفتارهای ود اجتماعی داشته باشند و نیز حاالت افسردگی در آنها به وجود آید بسیار است؛ بنابراین به والدین
توصیه میشود که حتماً در دوران کودکی برای معالجه این کودکان اقدام نمایند .روشهای درمانی این اختالل که شامل درمان
دارویی ،درمانهای شناختی رفتاری ،نوروفیدبک ،نقاشی درمانی ،بازی درمانی میباشد که همراه با آموزش والدین و آموزگاران
در راستای بهبود این اختالل میباشد.
در رابطه با کودکان دارای اختالل نقص توجه /بیشفعال ی هر کودکی به نوعی از درمان پاس میدهتد و در بعضتی از
موارد استفاده از اند روش درمانی توأماً مؤثر واقع میشوند.
در راستای بهبود کودکان دارای نقص توجه ،آموزش والدین و آموزگاران و نحوه برخورد آنان با این کودک از اهمیتت
بسزایی برخوردار میباشد  .از آنجا که این کودکان با روشهای عملی و فعال بهتر از روش سخنرانی معلم یاد میگیرند و اون
معموالً از داستان لذت میبرند به خصوص اگر این داستانها مربوط به خودشان باشد و بهصورت مهی ،و یا طنزگونه ارائه گردد
کودکانی که از درس و مدرسه فراری هستند به دانشآموزانی عالقهمند و صاحبنظر مبدل میشوند و بدین گونه اعتمادبهنفس
آنها باال میرود  .نتای ،بررسیها نشان داده است که این کودکان در یادگیری از راه دیدن و لمس کردن ووعیت بهتری دارنتد،
لذا بهتر است آموزگاران از حرکات دست و اهره و وسایل کمتک آموزشتی بترای تتدریس و تفکتر استتفاده کننتد .والتدین و
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آموزگاران در برخورد با این کودکان صبور و منعطف باشند و به محض شک به این اختالل سریعاً کودک را بته متخصتص یتا
روانشناس ارجاع دهند.
منابع
 .7مایکل ،ام؛ هاردنی ،کلیفورد جی؛ درو ،ام؛ وینستتون ،اگتن .) 7316( .روانشناست ی و آموزشتی کودکتان استتثنایی در
جامعه ،مدرسه و خانواده .ترجمه حمید علیزاده ،دکتر کامران گنجی ،دکتر فریبا یادگاری ،نشر دانژه.276 ،
 .2نریمانی ،فرید؛ زارع ،راویه .) 7316( .ارزیابی ،تشخیص و درمان کودکان مبتال به اختالل نقتص توجته  -بیشفعتالی.
کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت ،اقتصاد ،علوم انسانی ،کازرون.
 .3زارع ،بهرامآبادی ،مهدی؛ گنجی ،کامران ،) 7313 ( .بررسی شیوع اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی و همبتودی آن بتا
اختالل یادگیری در دانش آموزان دبستانی .نشریه ناتوانیهای یادگیری ،شماره  ،4ص .25- 43
 .4محمدزاده ،معصومه .) 7316( .اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی .نشریه افق توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد ،شماره
 61و .61
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Abstract
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common childhood
disorders that appears in some young children who are preschoolers or in early years of
primary school. When a child with ADHD faces a difficult situation, is unable to overcome it.
This child should be supported and assisted by family, counselors and public educational
organizations to use all of his/her abilities. ADHD is known as a major problem and more
commonly diagnosed in boys than girls. This disorder has many variety causes that has
attracted attention of psychiatrists, psychologists
and clinicians. Therefore, this article
examines this disorder and its symptoms, causes, and treatments such as drug treatment,
behavioral interventions, devices and choosing useful and practical training for children,
parents and teachers.
Keywords: Attention deficit disorder, Hyperactivity, Hyperactivity treatment.
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