
 تعریف اختالل بیش فعالی/نقص توجه 

تحرک  نی. اباشدداشته  معمول از اندازه شیو جنب وجوش ب ادیشود که کودک تحرک ز یگفته م یبه حالت یفعال شیب

یبا ب ،یفعال شیب .شود یدر خانه و مدرسه م انشیخود و اطراف یبرا ییکودک باعث دردسرهارفتارهای تکانشی  باال و 

.دهدیدر کودک، خود را نشان م یو ناآرام از حد صحبت کردن شیب ،یقرار  

مانند مشکل در  یموارد ،کمبود توجه عالئم باشد. و تمرکز بیش فعالی و تکانشگری ممکن است همراه با کمبود توجه  

کار  کی رتوجه بدر حفظ  یدارند، ناتوان تمرکزبه  ازیکه ن ییپرت شدن حواس، اجتناب از انجام کارها ف،یوظا یِسازمانده

 ایاست که در عملکرد  یمداوم یالگو این عالیم به شکلاست.  )پشتکارضعیف( کار تا انتها کیو مشکل در دنبال کردن 

.کندیم جادیرشد کودک، اختالل ا  

 رایز شوند،یموفق نم یو شغل یلیتحص یوجود، در زندگ نیبا ا یول باشندباهوش و با استعداد  کودکان نیاممکن است    

.رندیکار بگدرست به یسرشار خود را در جهت یو استعدادها یتمرکز کنند و انرژ یزیبر چ توانندینم  

 علت بیش فعالی چیست ؟ 

 نیدر بروز ا یرینقش چشمگ کیولوژیو عوامل ب کیژنت یندارد، اما به طور کل یموارد علت واضح شتریدر ب یفعالشیب

.اختالالت در کودکان دارد  

 درمان اختالل بیش فعالی ـ عدم تمرکز چیست ؟ و چرا الزم است که درمان صورت بگیرد ؟

مختلف  یعملکرد کودک در عرصه ها یکه رو یریکه دارد و تأث یاتیخصوص لیکمبود توجه به دل -یفعال شیب اختالل

 ،یاز دارودرمان یبیافراد ترک نیدرمان ا.است یدرمان اختصاص ازمندین یگرید یماریمانند هر ب گذارد،یم یو یزندگ

هر چقدر در سن پایین تری درمان شروع گردد نتایج بهتری  .است یو کاردرمان یرفتاردرمان ،آموزش والدین

  حاصل میشود.

و بر پرتحرکی و رفتارهای تکانشی کنترل پیدا  کند دایبهبود پ فعالشیکه تمرکز کودکان ب شودیباعث م یدارودرمان

و منجر به ترک تحصیل در  کودکان خدشه وارد نشود نیبه عزت نفس و اعتماد به نفس ا یآموزش ستمیتا در س کند

  ادامه یابد. ،تا زمانی که احتالل وجود دارد برای ادامه بهبودی الزم است که درمان کودکان نشود.

 بیش فعالی تا چه زمانی ادامه دارد؟

 میو پس از آن عالکاهش می یابد  یفعال شیمربوط به ب میابتدا عال معموالً سیر این بیماری به این صورت خواهد بود که  

 .شوند یکمبود توجه رفع م میعال تیو در نها در دوره بلوغ تشدید میشود( یتکانشگر میعال )البتهیتکانشگرمربوط به 

بزرگتر می شود دراثر تکامل  فرد مبتال تدریج کهب به عبارت دیگرنادر است.  یسالگ 12قبل از  یخود به خود یبهبود

 81مغز آرام آرام عالیم پرتحرکی کاهش می یابد ولی عالیم کم تمرکزی و تکانشگری تا اواخر نوجوانی یعنی حدود 

کودک در تمام دوران  ط،یشرا نیدر بهتر نیبنابرا  یابد.عضی مواقع بعد از آن هم ادامه میسالگی و در ب 2۰سالگی الی 

عملکرد  یکمبود توجه رو -یفعال شیاز ابتال به اختالل ب یناش راتیبرد و تأث یاختالل رنج م میاز عال ییابتدا لیتحص

ودکان کعوارض جبران ناپذیری برای آنها به دنبال داشته باشد.تواند  یاعتماد به نفس و خلق او م ،یاجتماع ،یلیتحص



کنند و در معرض  ینم دایالزم را در مدرسه پ ییشوند، توانا یکمبود توجه که درمان نم -یفعال شیمبتال به اختالل ب

زد و خورد ، رفتارهای پر خطر و پرخاشگری  ،  لجبازی،یافسردگ ، ، اضطرابیاختالالت رفتار یبرا یتر شیخطر ب

الت احتمال بروز مشکو در سنین باالترهستند. و بزهکاری مصرف مواد مخدر ازجمله رانندگی پر سرعت و بی احتیاط و 

خانوادگی مثل بی ثباتی، طالق، تغییر شغل، تصادفات رانندگی و اقدام به رفتارهای خالف قانون نیز در آن ها بیش تر 

 است.

 درمان بیش فعالی چیست ؟ 

که  یو معتبر قیدق قاتیتحق نیکمبود توجه است. براساس آخر -یفعال شیاختالل ب هایدرمان یجزء اصل ییدرمان دارو

گام اول درمان  ییکمبود توجه انجام شده،  درمان دارو -یفعال شیدر اختالل ب ییردارویو غ ییدارو یدرمان ها یرو

معموالً . استتوجه و تمرکز  شیو افزا یدرمان با هدف کاهش تحرک و تکانشگر . کمبود توجه است -یفعال شیاختالل ب

ساعت پس از  4و حداکثر تا  تاثیر آن پیدا میشود( کوتاه اثرنوع )متیل فنیدیت  قرصساعت پس از خوردن تا یک مین

 یکودک برا ازین یکننده  نیشود که تأم میتنظ یطور دیزمان مصرف دارو با نیکند. بنابرا یم دایادامه پتاثیر خوردن 

.باشد درسهدر منزل و م یبهتر شدن عملکرد و  

 عوارض دارو ها چیست ؟

 یاز عوارض داروها یاریبس .و دل درد است، سردردیخواب یمحرک شامل کاهش اشتها، ب یعوارض داروها نیتر عیاش

دارو با  که یشوند. در صورت یتر مکم جیترند و به تدرشیکه معموالً در شروع درمان ب یمعن نیبه ا هستند یمحرک موقت

کاهش  یبرا حلهاییاز راه  توانیم نیتر خواهد بود. هم چنشدت عوارض کم ابد،ی شیافزا جیتدرمقدار کم شروع شود و ب

از مصرف  یناش ییاشتها یب. شود مصرف غذاصرف بعد از  دارو ییاشتها یکاهش اثرات ب یبرا. مثالً کردعوارض استفاده 

صرف مغذا  در آن زمانو  ماند یم یمحرک باق یساعت پس از مصرف داروها 4آن تا حداکثر  یدارو مانند اثرات درمان

 میتنظ یتوان زمان آن را طور یدر کودک شود، م یخواب یکه مصرف دارو منجر به بروز ب یدر صورت نیهم چن گردد.

 ریتأث نیرفته باشد، چرا که ا نیاز ب یعارضه قبل از زمان خواب و نیاو  با ساعت خواب فرد فاصله داشته باشدکرد که 

.واهد داشتساعت پس از مصرف آن دوام خ ۵الی  4حداکثر تا  زیمحرک ن یداروها  

 آیا دارو ها باعث وابستگی در فرد می شود ؟

هرگز قادر به قطع آن  گریشود و د یبه آن ها م ادیاعصاب منجر به اعت یباورند که مصرف داروها نیاز مردم بر ا یاریسب

این در حالی است که بسیاری از بیماران به دالیل مختلف و بدون مشکل، دارو ها را قطع و وصل می ها نخواهند بود. 

پزشک مصرف شود، با در نظر  زیکه با تجو ییمسلماً دارو دارو هاست .به کنند و همین عمل نشان دهنده عدم وابستگی 

به منظور درمان  نیو با مقدار مع یخوراک قیطرمحرک از  یکه داروها یزمانبنابراین  .گرفتن تمام جوانب خواهد بود

وابستگی ندارند.شوند،  زیکمبود توجه تجو -یفعال شیاختالل ب  

اما  ستندیذاتا بد ن کودکان نیبدانند که ا دیبا نیاما والد ستین یفعال کار ساده ا شیکنار آمدن با کودکان ب

مورد خانواده، معلم و مدرسه  نیتوانند رفتار خود را کنترل کنند. در ا ینم یدرمانبدون مصر ف دارو و رفتار 

.دداشته باشن یهمکار گریکدیبا  بهتر است  




