
عالئم اختالل بیش فعالی 

کمبود توجه

عالئم بیماری براساس تاریخچه ای که از والدین کسب

می شود، جمع آوری می گردد. عالئم اصلی که در

کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی کمبود توجه

مشاهده میشود، در سه دسته قابل بحث است :

• عالئم مربوط به بیش فعالی
• عالئم مربوط به تکانشگری 
• عالئم مربوط به بی توجهی

  عالوه بر این سه حوزه اصلی، عالئم اختالل در
حوزه های دیگر نیز مشاهده می شود که به طور

جداگانه توضیح داده خواهد شد.

عالئم مربوط به بیش فعالی

انچه در بیش فعالی مهم است، پرتحرکی و بی قراری

کودک است. پرتحرکی در کودک مبتال به این اختالل،

از پرفعالیتی معمولی فراتر است و باعث مزاحمت
برای دیگران می شود. در واقع، عالوه بر کمیت

پرفعالیتی، کیفیت آن نیز متفاوت است؛ اینگونه که

کیفیت مخرب دارد و هدفمند نیست.

ویژگی های تشخیصی پرفعالیتی، شامل شش عالمت

است که لزوما همه آن ها در یک کودک دیده

نمی شود:

• بیش از اندازه وول خوردن دست و پا و پیچ و تاب
خوردن در صندلی

• بیش از اندازه بلند شدن از صندلی در کالس یا
شرایط دیگری که الزم است کودک بنشیند.

• دویدن و پریدن بیش از اندازه، به خصوص در
شرایطی که این رفتارها نامتناسب است.

• همواره در حرکت بودن، طوری که انگار موتوری در
بدن وجود دارد.

• مشکل در مشارکت در بازی هایی که نیاز به نشستن
داشته باشند.

• پرحرفی

توصیف والدین از کودکان بیش فعال اینگونه است؛

هرگز نمی شینند، حتی هنگام غذا خوردن ارام

نمی شینند، همواره روی بلندی راه می روند، بسیار

جسور و نترسند و انگار متوجه خطر نمی شوند،

پرحرف اند و مدام درباره مسائل مختلف سوال های

متعدد می پرسند، گاهی داستان های غیرواقعی

درباره شجاعت خود می گویند یا اتفاق های بسیار

هیجان انگیز تعریف می کنند و در نهایت اینکه،

والدین به دلیل بی احتیاطی آن ها، نگران بروز حادثه

اند.

در کالس بدون اجازه معلم از جا بلند می شوند، سرپا
می ایستند، مدام در حرکت اند، به پشت برمیگردند،

وسایلشان روی زمین می افتد،زیر میز می روند و با

همکالسی ها بدون اجازه صحبت می کنند.

نظر معلم یا مربی مهد کودک دراین باره اهمیت

ویژه ای دارد، چون شاهد میزان فعالیت تعداد
بیشتری از کودکان هم سال در کنار هم است و

می تواند آن ها را مقایسه کند؛ اگر کودکی در مقایسه

با سایر کودکان هم سال خود تحرک بیشتری داشته
باشد، گزارش معلم یا مربی مهد قابل تامل است.

ممکن است بیش فعالی این کودکان زمانی که با

بقیه هم ساالن در فعالیت اند، مثل حیاط مدرسه،
خیلی چشمگیر نباشد. تفاوت زمانی مشهود است

که بر خالف سایر کودکان قادر به نشستن در کالس
نیستند.

بیشترین میزان پرفعالیتی، در کودکان کمتر از سن

مدرسه مشاهده می شود که طبق توصیف والدین

نمی شینند و همواره در حرکت اند.

در سال های ابتدایی مدرسه، پرفعالیتی، اغلب به
شکل وول خوردن و ناآرامی و بی قراری تظاهر پیدا

می کند که به تدریج کمتر می شود.

پرفعالیتی عالمتی از اختالل بیش فعالی کمبود توجه

است که حتی در صورت درمان نشدن به مرور زمان

کمتر می شود و در نوجوانی، اغلب ، به شکل

احساس بی قراری خواهد بود.
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