
  

 کتابچۀ اختالل بیش فعالی کم توجهی

 در کودکان و نوجوانان
 «راهکارهایی برای همه»



  



 توجهی چیست؟فعالی و کم ختالل بیشا

 هاست ک اختاللیتوجهی  فعالی و کم بیش
کردن و گرفتن نشستن، توجه در اثر آن

تصمیمات درست برای کودک دشوار است. 
ود شدر کودکی شروع می بیشتراین اختالل 

تواند به بروز مشکالتی در مدرسه، خانه و می
 . (1)و در ارتباط با همساالن منجر شود

-پرتی، پرتحرکی، رفتارهای بیتوجهی، حواسهر کودکی ممکن است در مواقعی بی

هی این توجفعالی و کممحابا و تکانشی داشته باشد، ولی کودکان مبتال به بیش
 .(2)هنددبا شدت و در دفعاتی به مراتب بیشتر نسبت به همساالن نشان می مشکالت را

 
سال به این اختالل مبتال  هفدهتا  چهاردرصد از کودکان و نوجوانان  دهتا  هشتحدود 

ت در ترین اختالالتوجهی یکی از شایعفعالی و کمختالل بیش. بنابراین، ادنهست
 . (3)شوددیده میتر از دخترها بیشبرابر  چهارتا  دودر پسرها  نوجوانان است که کودکان و

 
-اندرم توان با استفاده ازمیولی  ،وجود ندارد این اختاللقطعی برای  یدرمان چندهر

 .(1)های آن را کاهش و رفتار کودک را بهبود بخشیدنشانه های مختلف،

  



o  پرتحرکیو افزایش فعالیت  
 توانند مدتخورند، نمیین کودکان زیاد وول میا

ند، کند، زیاد صحبت مینیک جا بنشین زیادی
 یسرو صدا باروند و قرار هستند، زیاد راه میبی

 . (3)کنندبازی میزیاد 

توجهی فعالی و کم ختالل بیشا

 چیست؟
 

ست ا اختاللیتوجهی  فعالی و کم بیش
کردن و نشستن، توجه در اثر آن که

گرفتن تصمیمات درست برای کودک 
در  بیشتردشوار است. این اختالل 

تواند به شود و میکودکی شروع می
مشکالتی در مدرسه، خانه و در  بروز

 . (1)ارتباط با همساالن منجر شود

 چه هستند؟ توجهی کمفعالی و  های اختالل بیششانهن

از  یتوجهی یک یا تعداد کم فعالی و الل بیشتکودک مبتال به اخ
 :داشته باشد ممکن استهای زیر را نشانه

 
 

 
                             

 

o  د تواننخورند، نمیین کودکان زیاد وول میا ؛پرتحرکیو افزایش فعالیت
اد راه قرار هستند، زیکنند، بید، زیاد صحبت مینیک جا بنشین زیادیمدت 

 . (3)کنندبازی میی زیاد و صدا سر باروند و می

 
o کارهای بدون فکر انجام ،غلبا و رفتارهای تکانشی؛ گیریمشکل در تصمیم 

ن آ را قبل از پایان ئوال، جواب سمشکل دارند کشیدن انتظار ، در(1)دهندمی
نند کمیجریان فعالیت کالسی را قطع  پرند،می، وسط حرف معلم دهندمی

دن به طردش محابا و تکانشی آنهارفتارهای بی دارند.بدرفتاری و در کالس 
 .(3)شوداز سوی همساالن و دیگران منجر می

 
o کردن  راحتی، گم شدن حواس بهت فراموشکاری، پر ؛مشکل در توجه

ارها، ک کردن و پیگیری تحصیلی، مشکل در دنبال افت نظمی،وسایل، بی
ین اتوجهی های بیتمرکز ضعیف و توجه اندک به جزئیات سایر نشانه

لی و ،وجود دارند سنین پائیناز  ،اغلب ،هستند. مشکالت توجهکودکان 
را نشان  جایی خود ،شوند و بیشتر در مقاطع تحصیلی باالترشناسایی نمی

 یاز داردنبرای انجام تکالیف  بیشتر توجه بهجوان دهند که کودک یا نومی
 .(3)یابندتا نوجوانی ادامه میبه طور معمول و 

 
 

 
                             

 

  



 علت این اختالل چیست؟

 های مختلفی در اینمشخص نیست و نظریه دلیل این اختالل کامالا 
 هنظران معتقدند این اختالل ب زمینه مطرح است. بسیاری از صاحب

. شوددر مغز ایجاد می یید شیمیااخوردن تعادل برخی مو هم دلیل بر
ا این موضوع ر ،شدن این تعادل با مصرف دارو برقرارو ها بهبود نشانه

یا مواجهه با سیگار در  (4). عوامل مختلفی نظیر ژنتیک(3)کندییید مأت
 .(3)خوردن این تعادل شوند هم ممکن است باعث بر ،دوران جنینی

جات، کمبود مواد معدنی و ... ها، شیرینییناینکه برخی غذاها، افزود
 یید نشده است. أت ،اختالل شوندبروز باعث 

کودکان باعث  گروهی ازممکن است مصرف برخی مواد غذایی در 
 الل بیشاختتشدید  به معنیاین تغییرات  ، ولیتغییرات رفتاری شود

  .(3)توجهی نیستفعالی و کم                                                
 

 تشخیصی خاصی وجود دارد؟ آیا تست

 هنگام اختالل برای پیشگیری از مشکالت  چند شناسایی زود هر
 هیچ تست  ،(3)هیجانی، رفتاری و تحصیلی کودک اهمیت زیادی دارد

 وجود  آن تشخیص برایخاصی شناختی  تشخیصی آزمایشگاهی یا روان
 ست بهترین کار این اندارد و اگر شک دارید که فرزندتان به این اختالل مبتال است 

 به روانپزشک مراجعه کنید. که 
و بر  پرسدها و رفتار او در خانه و مدرسه از شما مینشانه دربارۀالتی اوئروانپزشک س

علم از منیز دهد. ممکن است الزم باشد اطالعاتی را را تشخیص می مشکل ،اساس آن
 کند که:روانپزشک زمانی این تشخیص را مطرح می .(1)کودک بگیرید

o ؛موقعیت دیده شوند بیش از یکدر  هانشانه  

 .خانه و مدرسه :مثل

o  ها گذشته باشداز شروع نشانه ماه ششدست کم. 

o سالگی بروز کرده باشنددوازده سن  قبل ازها نشانه. 

o تحصیلی کودککارکرد و  با دوستان بر روابط بین فردی 

 .گذاشته باشد اثر منفی 

  



در  ای مثال:بر .نوع اختالل متفاوت است ،تر باشندها برجستهبر اساس اینکه کدام دسته از نشانه
ممکن است چندان کودک شود و توجهی بیشتر دیده میهای بینشانه توجه،نوع عمدتاا بی

شگری های پرتحرکی و تکانپرتحرک/تکانشی را دارند که نشانهپرتحرک نباشد. برخی نیز نوع 
 .(4)ستندهر دو برجسته هتوجهی پرتحرکی و کم هاینشانه تر است. در نوع ترکیبیدر آنها برجسته

 گذارندمی یرثأاعی کودک تمکارکردهای شناختی، تحصیلی، رفتاری، هیجانی و اجتبر ها نشانهاین 
 . (4)یابدثیرات تا بزرگسالی ادامه أو ممکن است این ت

 
تا  سهکرد که طی  مشاهده های اختالل رانشانه توانسالگی میچهار از حدود  ،معمولبه طور 

 سالگی شدت آن به هشتتا هفت در ممکن است بند و یاتدریج افزایش می به ،سال بعد چهار
به  ،جوانیکنند و در نوها تغییر مینشانه ، فراوانی و شدتبا افزایش سن .برسد بیشترین میزان

های اختالل درصد موارد، نشانه 08در . (3)شوندمیهای پرتحرکی کمتر دیده نشانه طور معمول،
در کنترل رفتارشان  مبتالیاناین . بیشتر (4)یابدبزرگسالی ادامه میدرصد، تا  56تا نوجوانی و در 

 . (3)کنند بینیرا پیش رفتارهایشانتوانند پیامد و نمی دچار مشکل هستندهای اجتماعی در محیط
 
رمانی و یا اختالل نافتوجهی، اختالالت دیگری نظیر اختالل یادگیری  فعالی و کم جز بیش هب

کند ش میشوند. روانپزشک تالکودک می در یا رفتاری نیز باعث مشکالت تحصیلیجویانه  مقابله
رخی در بو  تا دریابد چه اختاللی باعث بروز مشکالت رفتاری و تحصیلی در کودک شده است

 .(1)پی نیاز باشد در ممکن است برای تشخیص به چند ویزیت پی ،موارد
 

 

  آیا درمان ضروری است؟

 تحت درمان قرار گیرد. باید این اختالل  معتقدند که نظرانصاحببیشتر 
، مشکل (1)افسردگی و تحصیلی هایدچار اختالل در کارکرددر آینده شوند کودکانی که درمان نمی

درمان این . (1)شوندسوانح میحوادث و دچار بیشتر از همساالن و  (6)در روابط اجتماعی و شغلی
 .(1)ار کودک در خانه و مدرسه کمک کندتواند به بهبود رفتاختالل می

  



 د؟نشودیده می تمرکزفعالی و نقص بیشهمراه با  یچه اختالالت

اختالالت روانپزشکی مختلفی ممکن است همراه با این اختالل دیده شوند که گاهی 
. بیشترین اختالالت همراه (3)شودشناسایی آنها سخت میها دلیل تشابه نشانهبه 

 عبارتند از:
 

o های خواندن، نوشتن اختاللی است که در آن، کودک در حوزه اختالل یادگیری؛
عالی فدرصد از موارد بیشاختالل در بیست تا پنجاه یا ریاضیات ضعف دارد. این 

 .(3)شودزمان دیده می طور همتوجهی بهو کم

o جویی در برابر مراقبانهای لجبازی و مخالفتنشانهای؛ اختالل نافرمانی مقابله ،
ها و امتناع از رعایت دستورات و قوانین های مکرر، پافشاری بر خواستهقشقرق

 .(3)های این اختالل استمهمترین ویژگی خانه یا مدرسه از

o گویی، دزدی، رفتارهای پرخاشگرانه با رفتارهای نقض قانون، دروغ اختالل سلوک؛
 .(3)گرددو تهدید و تخریب اموال دیگران مشخص می

o  اختالالت اضطرابی نظیر: اضطراب جدایی، اضطراب منتشر اختالالت اضطرابی؛
 .(4)توان دیدتوجهی می فعالی و کم اختالل بیش طور شایعی همراه باو ... را به 

o  افسردگی و اختالل دوقطبی، دو اختالل خلقی هستند که در این اختالالت خلقی؛
 .(4)زمان ممکن است بروز کنند بیماران هم

o  (4)اختالل تیک و تورت نیز در مواردی با این اختالل همراه استتیک؛. 

 
 

 
                          

 توان این اختالل را درمان کرد؟چگونه می

ها و کمک به باعث بهبود نشانه وجود دارد کههای مختلفی برای درمان این اختالل روش
کارکرد بهتر تحصیلی، رفتارهای بهتر در خانه و مدرسه و ارتباط  رسیدن بهکودک برای 

ند از توانتوجهی میفعالی و کمبیشاختالل . کودکان مبتال به (1)شودمیتر با همساالن مناسب
 .                              شوند برخوردارصفحه بعد های درمان

  



o ت. دارو درمانی اس اختالل بیش فعالی و کم توجهی،ترین درمان اولین و اصلی :درمانی دارو
اعث توانند بمی این داروهاکنند. تجویز می منظورروانپزشکان داروهای مختلفی برای این 

 برخی کودکان به برخی داروها پاسخ مناسب ،حال این با .شوند هاچشمگیری در نشانهبهبود 
داروی  باروانپزشک دارو را  ،کنند. در این مواردیا عوارض آن را تحمل نمی (1)دهندنمی

است دو دارو یا بیشتر را امتحان کند تا داروی مناسب  الزم ،. گاهی(4)کنددیگری تعویض می
 .(1)را بیابد

o آگاهی از اختالل و چگونگی مدیریت مشکالت ناشی از آن برای والدین  :آموزش به والدین
توان در کنار دارو درمانی آموزش به والدین را در نظر گرفت. در ضروری است که می

ام، گبه های اختالل آشنا، و گام های مدیریت رفتار به والدین، آنها با نشانهآموزش روش
 .(2)گیرندمهارت مدیریت رفتارهای کودک را یاد می

o  یگری هستند که به بهبود اعتماد های شناختی مداخالت ددرمان رفتاری:درمان شناختی
های رفتاری به کنترل خشم و بهبود روابط اجتماعی او کمک نفس کودک و درمانبه 
 .(2)کندمی

                             

 

  

  

 و تحصیل مدرسه غییرات درت

 و برنامه درسیتوانند با ایجاد تغییراتی در شرایط کالس معلمان می
  :نمونه برای ؛توجهی کمک کنند فعالی و کم بیشمبتال به  به کودک 
 های خاصی که فقط او و کودککودک را در ردیف جلو بنشاند، از اشاره تواندمعلم می

 از آن مطلع هستند، برای جلب توجه کودک در هنگام  
 تکالیف خانه را در جایی در  .(6)پرتی استفاده کندحواسش

 و دفتر وی یادداشت کند تا کودک آنها را فراموش نکند 
 در  درسیوقت اضافه برای تکمیل تکالیف  در کالس نیز

 توانند با مدرسه و معلم اختیار وی قرار دهد. والدین می
 مناسب  درسیدر ارتباط باشند و با کمک یکدیگر برنامه 

 مشکالت دیگری ،توجهی فعالی و کم اختالل بیش جز به.برخی کودکان (1)کودک را تهیه کنند
، اضطرابی تاختالل یادگیری، اختالال :مشکالتی مثلکه الزم است درمان شوند؛ دارند  نیز

 اگر متوجه این مشکالت در کودک خود شدید آن را با روانپزشک معالج ...،در خواب و مشکل 
عالی ف های بیشنشانه کاهش درمان این اختالالت باعث ،در میان بگذارید. در برخی موارد کودک
 .(1)شودمی نیز توجهی و کم

 
                             



 : های دیگری نظیردرمان دربارۀممکن است 

های غذایی، رژیم ،(6)های حمایتی، تقویت دیداری، نوروفیدبک، داروهای گیاهی، گروه(1)ماساژ
 شنیده باشید. نیز ها و ... ویتامین
ها مطمئن این درمانبودن عارضه  و کماثربخشی  ۀدربار نظران و متخصصان این حوزهصاحب
 .  (1و  6)کنندو آنها را توصیه نمی نیستند

 
 

 
 

 
                             

 

 شوند؟چه داروهایی بیشتر استفاده می

خصوص برای کودکان سن دبستان و بیشتر، داروهای مؤثرترین داروها، به 
شصت سال است که  . این داروها بیشتر از(6)هستند فنیدیتمحرک نظیر متیل 

در درمان این اختالل در جمعیت زیادی از کودکان استفاده شده است و آنچه 
 نهاآدانیم، از بسیاری از داروهای دیگر بیشتر است. شروع اثر درباره این دارو می

سریع، تنظیم دوز راحت و عوارض خفیف و قابل برگشت دارند و تأثیر دارو را در 
درصد این کودکان به  08. حدود (4)توان دیدمواردی، با مصرف اولین دوز می
. مدت زمان اثر این داروها کوتاه است (6)دهندداروهای محرک پاسخ مناسب می
رهش دارو با طول اثر  اع آهستههای اخیر، انوو برای جبران این نقیصه، در دهه

 . (6)رهش( فراهم شده استفنیدیت آهسته )متیل آن
 

که شوند، بلبر خالف تصور، داروهای محرک باعث تحریک بیشتر کودک نمی
. در (6)بخشندارتباط بین مناطق مختلف مغزی را تقویت و تمرکز را بهبود می

هایی تنهای رفتاری به مانتوان از دردبستان هر چند می کودکان سنین پیش
خوبی دارو درمانی نیست. بنابراین در برخی از موارد، استفاده کرد ولی اثر آنها به 

تر . در کودکان بزرگ(6)شوداز درمان دارویی در این کودکان نیز استفاده می
توان به های رفتاری و مشاوره را میدرمان دارویی درمان اصلی است و درمان

 .(6)کردآن اضافه 
 
 

  



 عوارض جانبی داروهای محرک

داروهای محرک از نظر عوارض جانبی 
 ایمن هستند. 

 ترین عوارض جانبی آنها عبارتند از:مهم
o کاهش اشتها 

o مشکل خواب 

o کاهش وزن 

 

عوارض کمتر شایع آن عبارتند از: سردرد، 
درد، سردی دست و پا،  گیری، دلگوشه

پذیری و افزایش بدخلقی و تحریک
 .(6)ضربان قلب یا فشار خون

 
بسیاری از این عوارض خفیف و گذرا 

 تر با کمی تعدیلهستند و در موارد شدید
خوردن دارو های دیگر، مثل دوز یا روش

اشتهایی، قابل بعد از غذا در موارد بی
مدیریت هستند. داروهای محرک در 

ند ای قلبی دارکودکانی که مشکل زمینه
 . (6)باید با احتیاط استفاده شوند

 

 تعطیالت دارویی

 حال،  این طور منظم و همیشه مصرف شود؛ باهر چند ترجیح این است که دارو به 
 توان دارو را در برخی روزها مصرف نکرد:در موارد زیر با نظر پزشک می

o کاهش وزن ایجاد شود.اشتهایی شدید همراه با بدنبال مصرف دارو عارضه بی 

o  کودک فقط در زمان تحصیل یا در مدرسه نیازمند درمان دارویی باشد و در سایر مواقع
 .(6)پرتحرکی زیاد یا مشکل رفتاری نداشته باشد

 
 
 عوارض جانبی داروهای محرک 

 داروهای محرک از نظر عوارض جانبی ایمن هستند.
 از:ترین عوارض جانبی آنها عبارتند مهم

 کاهش اشتها    مشکل خواب     کاهش وزن 

 

 هاجای محرکمصرف نابه

جویان برای افزایش تمرکز آموزان و دانشها در دانشجا و خودسرانه محرکاستفاده نابه
عالی و فشود. بسیاری از این افراد بدون آنکه خودشان بدانند دچار اختالل بیشدیده می

 کنند.مصرف این داروها احساس بهبودی میتمرکز هستند که با نقص
این افراد باید برای ارزیابی تشخیصی و دریافت دوز مناسب دارو به روانپزشک مراجعه 
کنند. به طور کلی استفاده و مصرف خودسرانه دارو ممکن است با عوارض جدی همراه 

 .(4)شودعنوان توصیه نمی باشد و به هیچ
  

 

درد، سردی دست و پا، بدخلقی و  گیری، دلآن عبارتند از: سردرد، گوشهعوارض کمتر شایع 
 .(6)پذیری و افزایش ضربان قلب یا فشار خونتحریک

 تر با کمی تعدیل دوز یا بسیاری از این عوارض خفیف و گذرا هستند و در موارد شدید
مدیریت هستند.  اشتهایی، قابلهای دیگر، مثل خوردن دارو بعد از غذا در موارد بیروش

 ای قلبی دارند باید با داروهای محرک در کودکانی که مشکل زمینه
 و در مواردی ممکن است استفاده از آنها مجاز نباشد.( 6)احتیاط استفاده شوند
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  ؟شوددیده میبزرگساالن هم در توجهی فعالی و کمآیا اختالل بیش

شکار آشود. ممکن است بعد از توجهی در سایر افراد خانواده هم دیده میفعالی و کماختالل بیش
 های فرزندتان را دارید. هنمتوجه شوید شما هم برخی نشا ،شدن مشکل کودک

 ، خانوادگی وغلی و اختالل در روابط بین فردیهای شاین اختالل در بزرگساالن موجب آسیب
 .(1)آن را با روانپزشک در میان بگذارید ،ها در خودتان شدیدشود، اگر متوجه این نشانهاجتماعی می

 

 ترین مشکالت بزرگساالن با این اختالل عبارتند از:مهم

o پرتی و مشکل در تمرکزحواس 
o ها و خشممشکل در کنترل تکانه 

o مشکل در حل مشکالت 

o مشکل در کارکردهای تحصیلی و شغلی 

o مشکل در روابط اجتماعی با دیگران 

o (4)مشکل در روابط خانوادگی و زناشویی 
 



 

 خواننده گرامی؛

 کمپانی ساندوز صرفاً حامی چاپ و تکثیر 

 دیگری ندارد. این کتابچه بوده و مسئولیت


