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 شگفتاریپ
 یکانشگرت / یفعال شیب ای و یتوجهیب داریپا یلگوای، فعال شیب توجه کمبود اختالل

 دهید کودکان نیا بهنجار همساالن در معموالً که است آن از ترعیشا و دتریشد که است

 از یکی یفعال شیب / توجه کمبود ختالل(. ا6561ا، کیآمر یپزشک روان )انجمن دشومی

 تحت را ایدن کودکان 3 حدود که است کودکان در یعصب یرشد اختالالت نیترعیشا

د، فر انیهاد و یانیک؛ 6552د، ر و درمنیا، برتها، میل یدیک، )پالتز دهدمی قرار ریتأث

 65 تا 1 نی)ب زنان به نسبت مردان در را اختالل نیا شتریب وعیت، شمطالعا جیتا(. ن6123

 (. 6222ن، رلسوکا و )گاب دهدمی نشان برابر(

 ن،فرم ؛6551 ر،یفا کو اکس ؛6552 ن،)آرنست یکیژنت خطر عوامل نقش هم هاپژوهش

 در را (6566 ن،همکارا و چیفروال ؛6555 ف،)ژوز یکیرژنتیغ خطر عوامل هم و (6561

 ،یدمحمو و یمانیرن ،یویگ ی)قمر اندداده نشان یفعال شیب توجه کمبود اختالل بروز

 تحت را کودک یزندگ وجوه همه است ممکن یالفع شیب توجه بودکم ختاللا (.6126

 کمبود ختاللا ت،قیحق رد (.6126 ن،ایارمحمدی و یجردیروزیپ ،ی)عابد دهد قرار ریتأث

 اثر زین او یبرادرها و خواهر و نیوالد بر لکهب ک،کود خود بر تنها نه یفعال شیب توجه

 اختالل یمنف ثراتا .دشومی ییاشوزن عملکرد و خانواده یآشفتگ موجب و گذاردمی

 ییابتدا ات یدبستان شیپ نیسن از هاآن هایخانواده و کودکان بر یفعال شیب توجه کمبود

 اوتمتف ینمودها ف،مختل یسن هایدوره در که صورت نیا به ؛کندمی رییتغ ینوجوان و

 دوره ات است ممکن یفعال شیب توجه کمبود ختاللا .ددهمی نشان را خود اختالل

 یانمی)نر شود یشخص و یاحرفه یزندگ در شکست موجب و بماند یباق یبزرگسال

  (.6126 و،لیمحمودعل و گورادل زادهیلع ،یموحد ؛6121 ،یامرثیک و یشاهعل



 

 رییتغ یسال بزرگ دوران در هانشانه روزب ل،اختال شرفتیپ انیجر در درسمی نظر به

 ؛6221 ن،هاچم و زیو ؛ب 6553 ف،ال 6553 ن،وآشرس و سیورم گ،انی م،)برامها کندمی

 دایپ کاهش سن شیافزا با یتکانشگر و یفعال شیب ؛(6552 م،برامها و انگی از نقل به

 و هام)برام ابدیمی ادامه باالتر و یبزرگسال نیسن اواسط تا توجه مشکالت ماا ،دکنمی

 توجه کمبود ختاللا (.6552 م،برامها و بانگ از نقل به ؛ب 6553 ف،ال 6553 ن،همکارا

 مراهه خانواده یاعضا و نیوالد یبرا سالمت از مراقبت هاینهیهز شیافزا با یفعال شیب

 یباق اختالل هاینشانه ییدارو درمان رغم یعل موارد شتریب رد (.6553 ،نی)هارپ است

 از یرایسب در هانشانه نیا .ددهمی آزار را مبتال فرد زین یبزرگسال و ینوجوان در و مانده

 نیهمچن و همساالن با یاجتماع وابطر ،یلیتحص عملکرد مانند فرد یزندگ هایحوزه

 یسالبزرگ و ینوجوان در یکودکان نیچن نیا بر الوهع .دکننمی اختالل جادیا بزرگساالن

 تندهس الکل و مواد ومصرفس ،یاجتماع ضد یرفتارها به ابتال شتریب خطر معرض در

  (.6112 ش،ی)بخشا

 طیراش نیترمطلوب رد د،فر به منحصر یریادگی تجربه کی کودکان یبرا یدرمان یباز

 اهداف با هماهنگ ییهاهدف با یرشد دگاهید زا ،لیدل نیهم به و است رشد ارتقاءدهنده

 انخودش یایدن و خودشان درباره گرفتن ادی یبرا کودکان به کردن کمک یعنی ه،مدرس

 به هک است یاتجربه و یریادگی طیمح یبرا یکمک یاندرم یزاب .دشومی پرداخته آن به

 شخب د.برسانن حداکثر به را کالس در یریادگی هایفرصت تا کندمی کمک کودکان

 لکهب ،تسین یشناخت یریادگی آموزندمی یدرمان یباز رابطه در کودکان آنچه از یاعمده

 یاندرم تجربه ندیآفر یط رد که است خود درباره رشد به رو یشهود یتجرب یریادگی

 حصولم ر،محو _ کودک یدرمان یباز رابطه در خود درباره یریادگی نوع نیا .ددهمی رخ

  (.6566 ث،)لندر دشومی لیتسه یدرمان یباز در که است رابطه از ینوع



 جادیا بزرگساالن و کودک میان را یامن رابطه که دارد یدرمان جنبه جهت آن از یباز

 در و خود روش هب د،خو اصطالحات با را خود تا دارد یآزاد کودک نیا نابرب د.کنمی

 قیرط از را یاجتماع تعامالت یبرقرار حیصح ینحوه تواندمی ودکک د،کن انیب خود زمان

 نشان اتیجربت (.6121 ل،یاسماع )محمد اموزدیب ... و یشیمان ،یجمع دسته هاییباز

 یطیمح در فعال شیب کودکان یرو بر هااندرم و هاآموزش نیا یاثربخش انمیز است داده

 (.6112 ،نیی)رضو یدرمان هایکینیکل مانند یمکان تا است مؤثر اریبس یباز کالس مثل

 د.کر ارهاش ریز افراد به توانمی اندداشته تیفعال یدرمان یباز نهیزم در که یافراد جمله زا

 به یباز که بردند یپ یماندر یباز کمک با (6222) دریاسنا و نگیفلم و (6231) اکسک

 (6226) املهپ ت.اس یرگذارتأث اریبس یاجتماع و یتیشخص یسازگار در یگروه صورت

 اثر به (6221) نیکسالا د.کر اشاره کودکان یاجتماع یناپختگ بر یدرمان یباز ریتأث به زین

 اثر به نیهمچن (6556) رنتب ت.پرداخ کودکان در یانتخاب یالل بهبود بر یدرمان یباز

  (.6566 ث،)لندر کرد اشاره کودکان یسازگار و یدرمان یباز

 حیحصی ابیارز و صیتشخ در جلو به روی گام ابتدا در تا است شدهی سع کتاب نیا در

 در رمؤثی درمانهای یباز ادامه در و میبردار توجه کمبود وی فعال شیب اختالل بهنگام و

 یم. کنی معرف را میعال بهبود و هانشانه کاهش

 ینمؤلف ازی سخن







 

 و یفعال شیب ختاللل: ااو فصل

توجه نقص



 ی در کودکان بیش فعالبازی درمان 01

 توجه نقص /یفعال شیب اختالل بری درآمد شیپ
 انکودک همه است مکنم د.دارن تفاوت گریکدی با یحرکت هایتیفعال لحاظ از کودکان

 حرکت از گزهر کودکان یبعض که درسمی نظر به یول باشند فعال شیب بزرگساالن نظر به

 وقفه دونب باشند داشته یهدف که نیا بدون دبستان از شیپ نیدرسن نانآ .دستنیانمی ازب

 آرام یبرا یمشخص یناتوان ندشومی تربزرگ کهیوقت خزندمی و روندیم االب د،دونمی

 ابدیدر ندتوامی گرمشاهده کی د.دارن یقراریب به لیتما یافراط طوربه و داده نشان نشستن

 د،)آزا دارد یتصادف و هدفیب یتیفیک تشانیوفعال بود فعال گرید کودکان از شیب هاآن که

6115.)  

 توجه نقص / یفعال شیب اختالل خچهیتار
 وجهت نقص و یفعال شیب اختالل یحوزه در متخصصان هاییدگاهد و شانگاننیف، تعار

 نیا نییتب رد و است بوده یادیزهای تحول و راتییتغ دستخوش امروز به تا 62 قرن از

 نیاول توانب دیات. شاس شده مطرح امروز به تا یمتفاوت ینییتب هاییهنظر و یسامل، ااختال

ن، هافم جیهنر از یشعر و 62 قرن اواسط به را اختالل نیا از شده ارئه هاییفتوص

 اعرش آن در که بود قراربی پیفل مورد در هافمن عرد. شدا نسبت یآلمان شاعر و زشکپ

(. 6552ی، بارکل و اش: م6552 ،یبارکلکند )می اشاره پیفل در تکانش کنترل نفقدا به

 یامعن به اختالل نیا وجود از ترییعلم شواهد قراربی پیفل از هافمن گزارش بر الوهع

  .گرددمی بر 65 قرن لیاوا به که است دست در توجه نقص و یفعال شیب یهمراه

 لاختال نیا به را جامعه توجه که است یاشده تهشناخ ییسندهنو نیاول 6لیاست اف جرج

 دهیرس جهینت نیا به لیستد. اکر جلب یفعال شیب و تمرکز و توجه نقص یهمراه عنوان به

 داشته کلمش توجه ینگهدار در توجه نقص و یفعال شیب اختالل به مبتال کودکان که بود
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 01فصل اول: اختالل بیش فعالی و نقص توجه  

 اش: م6121 ،6پولمن و افمن، کنهاالهادارند ) یاندک یاریاخت یازدارب خود یرفتارها بر و

 (. 6552ی، بارکل و

 هاییبررس و هایشآزما به دست 6225و  6215های سال در 1اشتراوس آلفرد و زیهن

 حواس و فعال شیبظاهراً  که یکودکان به مطالعات نیا از سن، پآ جهینت در که زدند متعدد

 رنرو .کردندمی اشارهاند ادهد نشان را اشتراوس نشانگان که یافراد عنوان به بودند پرت

  .دانستندمی اختالل نیا نشانگان از ییجز زین را یزمغ فیخف بیآس اشتروس

 لاختال نیا نشانگان یبررس به اشتراوس و ورنر مطالعات ادامه در 2کروکشانک کار امیلیو

 ار یآموزش برنامه نیاول یت. وپرداخ یعیطب هوش و یمغز هاییبآس با آن ارتباط و

 بیآس با اختالل نیا نشانگان یهمراه و نمود یطراح اختالل نیا به مبتال کودکان یابر

 حوزه نیا متخصصان نظر اظهار با و مرور به ماد. ابو جیرا 6215های سال تا فیخف یمغز

 به را خود یجا فیخف یمغز بیآس بعد به 6215 سال رد. دشتر کمرنگ روز به روز

 کودکان که نیا بر یمبن شد مطرح یشواهد 6225 دهه واسطا رد. ددا یفعال شیب نشانگان

 نوانع هرتد. شدارنها تکانه کنترل و توجه تداوم در یاعمده صینقا نیچن هم فعال شیپ

 اذعان نکته نیا برها پژوهش جینتا که راد. چش کمرنگ 6215 دهه در زین یفعال شیب

 نیا در کودکان دست نیا یاصلمسائل  از یفعال شیب در تمرکز و توجه نقص که داشتند

ی، ملکزاده نیس، ح6552ی، بارکل و ماش؛ 6121ن، پولم و افمنن، ک)هاالها است اختالل

 مطرح ییهابحث اختالل نیاگذاری نام و فیتعر سر بر نوزه، هامروز چند ر(. ه6126

 قرار رشیپذ مورد ثابت یالگو کی عنوان به شده مطرح DSM-3 در چه آن اما است

 نقص در داریپا یالگو کی توجه نقص و یفعال شیب اختالل گفت توانمی تنهای ر. دددار
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   فعال یشدر کودکان ب یدرمان یباز 01

 هفت نس از شیپ آنهای نشانه از یبرخ که است تکانش یرفتارها و یفعال شیب و توجه

 (. 6122ی، نیام و یالقخیر، الممی، محمد؛ 6123د، فر انیهاد و یانیکشود )می ظاهر یسالگ

 یدیجدهای جنبه و دارد ادامه چنان هم اختالل نیا گوناگون ابعاد یبررس حاضر حال در

 توانمی باشدمی توجه مورد اکنون هم که یموضوعات جمله زا .باشدمی توجه مورد آن از

 و سنجش هاییوهش یابیرزای، درمان هاییوهش یابیرزای، نییتب هاییهنظر یبررس به

نمود  اشاره بزرگساالن در توجه نقص و یفعال شیب لاختالهای نشانه صیتشخ

 (. 6126ی، ملکزاده نیحس)

 درکودکان یفعال شیب - توجه کمبود هاینشانه
  .درنیگمی قرار یبررس مورد جنبه سه از عالئم نیا

 توجه کمبود (الف

 ثل)م روزانه هایتیفعال و کارها انجام هنگام یکاف توجه و درتمرکز ییتوانا عدم (6

 (یخانگ فیوظا و یدرس فیتکال انجام

 ییشنوا مشکالت به ابتال احتمال (6

 نیریسا سخنان به یتوجهیب (1

 هادستورالعمل و هافرمان از یرویپ در یناتوان (2

 امور دادن وسازمان یبنددرطبقه یناتوان (3

  د.تمرکزن و یفکر تیفعال ازمندین که ییکارها انجام به لیتما عدم (1

 مدرسه لیوسا و هایزبا اسباب اءیاش مداوم کردن گم (2

 روزانه هایتیفعال انجام در یفراموش (1
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 یپرت حواس (2

 یتکانش یرفتارها داشتن (65

 کارها گذاشتن ناتمام (66

 یفعال شیب (ب

  ن.نشست درآرام یناتوان (6

  .قاتا هاییصندل ومیز از اندازه از شیب هایباالرفتن و دنیهج ن،دیرپ ن،دیدو (6

  م.وآرا میمال هاییباز درانجام یناتوان (1

  .کارها انجام هنگام ادیز یجوش و پرجنب (2

  .نگراید سخنان کردن مقطع کردن صحبت تند (3

 و شود( خوانده سؤال تمام که آن از )قبل سؤاالت به دادن درپاسخ شتاب (1

  ب.نامناس یدهپاسخ

  .یصبریب (2

  م.آرا نا یخواب داشتن (1

  ث.حواد و خطرها درمقابل یرنگهدا و مراقبت به ازین (2

 (یفعال شیب - توجه )کمبود یبیترک نوع (پ

  ن.همزما طوربه یفعال شیب - توجه کمبود کمبود عالئم داشتن



   فعال یشدر کودکان ب یدرمان یباز 01

 یرعمدیغ طورهب یفعال شیب - توجه کمبود اختالل به مبتال کودکان که دیباش داشته درنظر

 ودخ اعمال و بررفتار یکنترل چیه ودهندمی نشان خود از را عالئم نیا ناخودآگاه کامالً و

  (.6112 ر،)سلحشو ندارند

 ودکک روزانه هایتنش و استرس به یارتباط چیه کودک زیآمشتاب یرفتارها یازطرف

 یماریب ه،مدرس و خانه در ییابجاج ن،یوالد طالق از یتجارب که یکودکان مثال یراب د.ندار

 یحرکت– یفکر هاییشانیپر و راباضط دچار غلبا د،دارن انیآشنا از یکی فوت ای

 را هاتنش و تجارب نیا از کی چیه که نیا رغم به لفعا شیب کودکان اما ؛ندشومی

 پژوهشگران از یروهگ .دانیرفتار هاییناهنجار و عالئم چارد د،اننداشته خود یدرزندگ

 ندرت به یخردسال دوران در یفعال شیب - توجه کمبود اختالل به مبتال کودکان معتقدند

 یرفتارها و خواب نهیزم در یمشکالت و دارند آشکار یخلق راتییغت د،نزنمی لبخند

  (.6212 ل،)واد دهند نشان ازخود طیشرا با ناهماهنگ

 مک ،یصبانع ه،حوصل مک ج،رن زود کودکان نیا ه،مدرس از شیپ هایدرسال نیهمچن

 دباشنمی توجه کم و پرت واسح ک،پرتحر ودکانک ه،مدرس دوران رد د.لجبازن و توجه

 و بپرجن و همساالن با فیضع وابطر ،یخلق وساناتن ف،یضع یلیتحص عملکرد از و

  .دبرنمی رنج العادهفوق یجوش

 و موزگارانآ ن،یوالد با تکامل قدانف ف،یضع یاباخودانگاره زین را ینوجوان دوران

 رد .دکننمی یط یلیصتح افت و زیآمخشونت یرفتارها ،یپرخاشگر شیفزاا ن،همساال

 تصور به و ابدیمی ادامه کماکان زین دربزرگساالن توجه کمبود هایشانهن د،موار اغلب

 ن،دیکش گاریس ،یاجتماع هایینجارشکنه ،یداجتماعض یرفتارها ،یتیشخص مشکالت

  (.6211 ن،هچتم و سی)و دهند نشان را خود گوناگون یاخالق هاییکجرو و نحرافاتا


