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 چکیده

نه باشد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخابیش فعالی می -هدف از این تحقیق بررسی اختلالات توأم با اختلال نقص توجه 

جه/بیش فعالی، امروزه یکی از مشکلات بسیار مهم و محرز ای  و به صورت بررسی موردی انجام گرفته است. اختلال کمبود تو

ای که مسائل و مشکلات مربوط به این بیماری در هر روز از زندگی افراد مبتلا به گونهشود؛ بهدر کودکان و نوجوانان شناخته می

. کندین بیماران، گوشزد میاین اختلال، هر روز نیاز به تدوین یک راه حل مطلوب و مناسب را جهت بهبود و درمان مناسب ا

بیش فعالی یک اختلال رفتاری رشدی است. معمولاً کودک توانایی دقّت و تمرکز بر روی یک موضوع را  -اختلال کم توجهی 

نداشته، یادگیری در او کند است و کودک از فعّالیّت بدنی غیر معمول و بسیار بالا برخورداراست. این یادگیری کند می تواند 

های یادگیری، مشکلات اجتماعی، تواند مشکلات ویژه را مانند: ناتواناییوی را تحت تأثیر قرار دهد. این اختلال می آینده ی

نارسایی شناختی، مشکلات حرکتی و مشکلات هیجانی مختلف ایجاد کند که می تواند باعث افت تحصیلی شدید شود. در این 

 شود.تحقیق سعی شده به بررسی این مشکلات پرداخته 

 بیش فعالی، بی توجهی ، کودکان. کلیدواژگان:

 

 

  

 

 

 مقدمه 

امروزه بررسی مسائل کودکان و نوجوانان خصوصا در دهه اخیر در ایران به طور گسترده ای مورد توجه برنامه ریزان و مسئولان 

ها و والدین قرار گرفته است. از جمله این مسائل اختلال بیش فعالی است که هم در آموزشی و تربیتی و به طور ویژه خانواده

و  هاز به عنوان یه مسأله روان شناختی شناخته شده است که بسیاری از والدین را دچار نگرانیکودکان و هم در نوجوانان امرو

های درمانی کرده است. این مسأله آنقدر مورد توجه بوده که در به تبع آن تلاش برای حل آن با مراجعه به مراکز و کلینیک
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اوره ها مشرمان آن شکل گرفته و فعالیت کرده و به خانوادههای تخصصی برای دبسیاری از کشورها و حتی کشور ایران، انجمن

ود؛ شمی دهد. اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی، امروزه یکی از مشکلات بسیار مهم و محرز در کودکان و نوجوانان شناخته می

 تلال، هر روز نیاز به تدوین یکای که مسائل و مشکلات مربوط به این بیماری در هر روز از زندگی افراد مبتلا به این اخگونهبه

 کند.راه حل مطلوب و مناسب را جهت بهبود و درمان مناسب این بیماران، گوشزد می

بیش فعالی یک اختلال رفتاری رشدی است. معمولاً کودک توانایی دقّت و تمرکز بر روی یک موضوع  -اختلال کم توجهی 

الیّت بدنی غیر معمول و بسیار بالا برخورداراست. این یادگیری کند می تواند را نداشته، یادگیری در او کند است و کودک از فعّ

 آینده ی وی را تحت تأثیر قرار دهد.

بیش فعالی باعث اختلال در عملکرد کودک در مسیر آموزش و تربیت او شده و ممکن  -همچنین اختلال مزمن کم توجهی 

(  1،2002کودک را از مسیر طبیعی رشد محروم نماید. ) بیدرمن و فاراواناست آینده وی را دچار انحراف کند؛ به عبارت دیگر 

 بیش فعالی می تواند کمک شایانی به درمان وکنترل اختلال بیش فعالی کند. –بررسی اختلالات توأم با اختلال نقص توجه 

 های یادگیری ناتوانایی

له این های مشابهی دارند که ازجمهای یادگیری ویژگیتواناییبیش فعالی با کودکان مبتلا به نا –کودکان مبتلا به نقص توجه 

های یبیش فعالی دارای ناتوانای-ها می توان حواس پرتی و بی توجهی را نام برد. اغلب کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه ویژگی

و از انجام تکالیف درسی  هایی مانند ریاضیات ،خواندن و نوشتن از خود ضعف نشان می دهندیادگیری هستند و در درس

،مخصوصا تکالیف پیچیده خودداری می کنند. این کودکان در حافظه کوتاه مدت و بلند مدت خود دچار مشکل هستند و نمی 

(در 1338(.علاقبند و مومنی )1391؛ به نقل از علیزاده 1892توانند مطالب را خوب پردازش نمایند )کا تاریا و همکاران ،

ت بیش فعالی بیشتر از کودکانی اس-ان داده اند که میزان اختلال یادگیری در کودکان مبتلا به نقص توجه های خود نشبررسی

 که به این اختلال مبتلا نبوده اند.

درصد نوسان  21-90بیش فعالی در جمعیت مبتلا به ناتوانی یادگیری ، بین  -ها در مورد وجود اختلال نقص توجه تخمین

 –(.بنابراین اگر کودکی  دچار ناتوانی  یادگیری است خیلی احتمال دارد که دچار اختلال نقص  توجه 2002دارد ) بارکلی ، 

ها مشکلات قابل توجهی درحفظ کردن اطلاعات پیچیده دارند ، به ویژه  وقتی باید آن بیش فعالی تشخیص داده شود و برعکس.

 (1393، 2سیلکوتیزاز راهبردهای سازماندهی ومرور استفاده کنند. ) 

 مشکلات اجتماعی  

بیش فعالی رفتارهای  اجتماعی خود  –پژوهشگران در تحقیقات خود نشان داده اند که کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه 

 الکودکان مبتلا به این اختل گیرند.شان قرار نمیمشکل دارند. این کودکان اغلب زورگو و پرحرف هستند. مورد پذیرش همسالان

در  (1391شیرازی و همکاران ) (.1882، 3)فلیسک مستعد اختلالات دیگری از جمله شخصیت ضد اجتماعی و سلوک هستند

دیگر مشکلات  اجتماعی  تحقیقات خود نشان داده اند که این کودکان در خطر مصرف مواد و وابستگی زودهنگام آن قرار دارند.

 (.1391زاده ،مربوط به این اختلال در زیر آمده است.) علی

  زبان دشمنانه و بی ادبانه 

  ضعف در ارتباط با همتایان 

  تخطی از دستورات 

 پرخاشگری ، دزدی ، دروغگویی 

  ضعف در کنترل خود و خطر پذیری بالا 

  ضعف در مهارت اجتماعی حل مسئله 

                                                             
1. Biderman & Faraone 
1- Selicoleas 
3-  flicek 



 نارسایی شناختی 

در  است. علاوه بر این کودکان مبتلا به این اختلالبیش فعالی بی توجهی  -یکی از مشکلات اصلی کودکان مبتلا به نقص توجه 

تر از زیر متوسط( درک ضعیفی از زمان، برآورده و نمره پایین 10-3های شناختی دیگر مثل نقایص خفیف هوشی )تقریباً زمینه

تاری، کلامی، نقایص گفبازگو کردن زمان به طور نادرست، نبود وجدان، ناپختگی در زبان درونی، کاهش حافظه فعال کلامی و غیر 

 (.1892نقص در حل مسئله کلامی، گفتار محاوره ای افراطی و... مشکل دارند)بارکلی،

 مشکلات حرکتی 

از جمله رفتارهای کودکان مبتلا به نقص توجه بیش فعالی مشکلات حرکتی است. این کودکان دائما در حال جنب و جوش 

ین کودکان بی قرار هستند ،مدام به این طرف و آن طرف می روند ،بالا و پایین هستند. والدین و معلمان گزارش می کنند.که ا

بیش فعالی نمی توانند کارهای سازمان یافته را انجام دهند و در کنترل اعمال خود  -می پرند.کودکان مبتلا به نقص توجه 

های ظریف و این ضعف در مهارت ( گزارش می کند که این کودکان در هماهنگی ضعیف هستند و1892عاجزند. بار کلی )

 بیش فعالی درزیر آمده است:-بعضی از مشکلات حرکتی کودکان مبتلا به نقص توجه ها به طور کامل مشخص است.درشت آن

  .دست و پا چلفتی و بی ثبات هستند و اغلب پرخاشگرند 

  22تأخیر در هماهنگی حرکتی بیش از% 

  گی حرکتی و حرکات بیش ازحد.علایم خفیف عصب شناختی  مرتبط با هماهن 

  های حرکتی درشت.کندی در فعالیت 

 .خطرات زیاد در هنگام  بازی و دوچرخه سواری 

دوند و یا از درختان بالا می روند و به سبب اینکه راه و روش بیرون رفتن از ها از این طرف به آن طرف خیابان میاین بچه

خانواده را با مشکل روبرو می کنند و می توان گفت این کودکان به  اندازند،می دانند، خود را به خطرموقعیت خطرناک را نمی

 اصطلاح دردسر ساز هستند. 

 مشکلات هیجانی 

گرچه اضطراب زیاد می تواند به  شود.بیش فعالی اختلالات اضطرابی دیده می-در بعضی از کودکان مبتلا به نقص توجه 

ان مبتلا کودک شود.این دو از هم تشخیص داده می ولی با شناسایی سایر نشانگان، فعالی و حواس پرتی تظاهرکند،صورت بیش

باز خورد مثبتی از اطرافیان دریافت نمی کنند و همین موضوع باعث می  بیش فعالی به سبب عملکرد ضعیف، –به نقص توجه 

ی خود تکانش رفتارهای بیش فعالی و ها کاهش پیدا کند و عملکردشان بدتر شود. این کودکان بهسببشود که عزت نفس آن

درک صحیحی از واقعیت ندارند و حتی در شناخت پیامد رفتارهای خود دچار مشکل هستند و در مواردی  منزوی و مضطرب 

( والدین کودکان با 1391حبرانی،  ؛1391بنازاده،  و عبدالهی نژاد، خضری مقدم،خسروپور، ابراهیمی ؛1391شوند )علیزاده، می

 آنان نسبت به همسالان یابی دارند.ای در دوستکنند کودکانشان مشکلات قابل ملاحظهبیش فعال، گزارش می -توجه نقص 

آمیز اجتماعی منجر به نا امیدی، سرخوردگی، خود به احساسات دیگران توجه کمتری دارند.همچنین کمبود تجربیات موفقیت

ین کودکان می شود.بعضی دیگر از مشکلات هیجانی این کودکان به شرح کم شدن اعتماد به نفس و ضعف در خود پنداره ی ا

 زیر است:

  خودکنترلی هیجانی ضعیف 

  مشکلات عمده در تحمل ناکامی 

  سیستم برانگیختگی با واکنش پذیری  پایین 

  افسردگی و عزت نفس پایین 

  ، (.1391؛ خسروپور ، 1390خلق متغیر و غیر قابل پیش بینی ) شریفی در آمدی 

 اضطراب مدرسه 



تواند مفید، سازنده و حتی لذت بخش باشد و فرد در مورد اضطراب مدرسه می توان بیان کرد که اضطراب در سطح متوسط می

نماید: اما اگر اضطراب از این سطح فراتر رفت، استعداد را تخریب می کند و باعث عدم تمرکز و اختلال را وادار به انجام امور می

 (.1393ی گردد )داوودیان، حافظه م

فراتر رفتن احساس اضطراب از حد آستانه ای ، دارای تأثیری ویرانگر است ، که به بازداری عقلی می انجامد و با کاهش کم 

های هوش همراه بوده ، فرآیند تمرکز قدرت حافظه را به اختلال دچار می کند و در برخی و بیش مهم بازده ی عقلی در آزمون

شکست محدود تحصیلی )در نوشتن، حساب کردن و جز آن( می انجامد؛تا آن جا که برخی از مؤلفان ، رفتارهای مرضی  موارد به

هایی دانسته اند که فرد در مقابل اضطراب به کار می گیرد.از آنجا که خواندن ونوشتن و گوش فرا دادن به را به عنوان راه حل

و آرامش کافی نیازمند است ، این کودکان نمی توانند در این زمینه آرامش لازم را های معلم ، به تمرکز، توجه ، قرار صحبت

داشته باشند و اضطراب و بیقراری آنها به معضلاتی در تحصیل منجر می شود؛ افت و عدم پیشرفت تحصیلی ، آینده ی شغلی 

های منفی دریافت می کنند ؛پیامهایی خود پیاماین کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد در نتیجه ، به صورت مداوم از پیرامون 

 که شخصیت و اعتماد به نفس آنها را در هم می کوبد.

ها اضطراب مدرسه است ؛ یک حالت هیجانی  نامطلوب که با پریشانی  و این اضطراب انواع مختلفی دارد که یکی از آن

و منبع اصلی  آن ترس از شکست و فقدان  اعتماد تشویش همراه است و تحت عوامل  موقعیتی و خصیصه ای شکل می گیرد 

(.همانطور که اشاره شد اضطراب مدرسه از چهار مؤلفه تشکیل می شود که عبارت 1332به نفس است.)ابوالمعالی و همکاران ، 

(. از ابعاد دیگر 1391های فیزیو لوژیک و فقدان اعتماد بنفس )بیابانگرد،است از : اضطراب امتحان ، ترس از ابراز وجود ، واکنش

ها می تواند به احساس تنهایی ، اضطراب ، عزت نفس های ارتباطی است. فقدان این مهارتاضطراب مدرسه ضعف در مهارت

 (.2003های تحصیلی منجر شود )اسپتزبرگ، پایین ، افسردگی و شکست

مورد توجه قرار گرفت و  1890های از طرفی همایندی اختلال بیش فعالی / نقص توجه با پدیده اضطراب از اوایل سال

بیش فعالی توأم با اختلال اضطرابی به خصوص اختلال اضطراب  –های زیادی از بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه نمونه

عالی فبیش  –های همراه در مبتلایان به اختلال نقص توجه فراگیر گزارش شده است. اختلال اضطرابی جزء شایع ترین اختلال

در صد از کودکان مبتلا به اختلال نقص  30( در مطالعه خود نشان دادند که حدود 1391قرار می گیرد. حبرانی و همکاران )

ا عصبی در کودکان مبتل -های رشدیها و کمبودیبیش فعالی ، دارای اختلال اضطرابی نیز هستند.  علاوه بر آن، نقص –توجه 

ی توجهی های بیش فعالی و بلی توأم با اضطراب افزایش می یابد. کودکان مبتلا به دلیل نشانهبیش فعا –به اختلال نقص توجه 

ها قرار های رفتاری و همچنین خطر همراه شدن با سایر اختلالها از جمله مشکلات تحصیلی ، اختلالدر معرض انواع آسیب

 ها بحث خواهد شد.دارند که در زیر در مورد مشکلات تحصیلی آن

 شکلات تحصیلی م 

های مختلف آموزشی از جمله عملکرد تحصیلی ضعیف ، مردودی و بیش فعالی با مشکلاتی در زمینه –اختلال نقص توجه 

های اخلالگری در موفقیت تحصیلی ( و با مشکلات سازگاری در مدرسه و رفتار2002، 1ترک مدرسه همراه است) دیویدس وگسپر

 بیش از یک چهارم کودکان مبتلا به این اختلال مردودی را تجربه می کنند.ارتباط نزدیکی دارد به طوری که 

؛ دوپائول و 2001ها از مدرسه اخراج می شوند) بارکلی،درصد آن 20تا  10ها تجدید می آورند و تقریباً بیش از نیمی از آن

س و مدرسه جهت درمان ارجاع داده می شوند. ها در ابتدا به دلیل مشکلات مربوط به در(. در واقع ، بسیاری از آن2009، 2پاور

بیش فعالی متداول است. اگر چه مطالعات نشانگر مشکل در کل  –مشکلات تحصیلی در بین کودکان دارای اختلال نقص توجه 

های حیطه تحصیلی است، اما مشکلات تحصیلی در اساس به مشکلات انگیزشی ، مشکلات مربوط به توجه ، ضعف در مهارت

(. برخی از مشکلاتی که کودکان مبتلا  به این اختلال در عملکرد 1881هی به سوالات امتحانی مرتبط می شود )بارکلی،پاسخ د

 (:1399تحصیلی خود دچار آن می شوند در زیر آمده  است )عابدی و قوام،

 تکالیف مدرسه را ناتمام می گذارند و در مواردی که فعالیت ذهنی را می طلبد، اجتناب می کند. 

                                                             
4 -Davids &Gastpar 
1-Dupaul & power 
 



  .اغلب برای تمرکز بلند بلند می خوانند 

 های خارجی حواسسشان پرت می شود و نمی توانند هنگام شروع کار تمرکز کند.با محرک 

 ها هنگام نوشتن و یا شرح دادن درسی به سبب بی توجهی از خود ضعف نشان می دهند.آن 

 .اغلب کتاب و قلم و اسباب بازی خود را گم می کنند 

  هایش عقب می افتد.همکلاسیدر خواندن از 

 ها تحمل ماندن تا پایان کلاس درس را ندارند و ممکن است به بهانه ی مختلفی مانند نوشیدن آب یا دستشویی از آن

 کلاس بیرون روند.

 های عادی مدرسه تحمل داشته باشند.نمی توانند تا هنگام شروع و تمام کردن کار 

  پنداشتند از صندلی بلند می شوند.در مدرسه نا آرام هستند و هرگاه خود 

 نتیجه گیری  بحث و

له این های مشابهی دارند که ازجمهای یادگیری ویژگیبیش فعالی با کودکان مبتلا به ناتوانایی -کودکان مبتلا به نقص توجه 

های اییفعالی دارای ناتوان بیش-ها می توان حواس پرتی و بی توجهی را نام برد. اغلب کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه ویژگی

 هایی مانند ریاضیات ،خواندن و نوشتن از خود ضعف نشان می دهند و از انجام تکالیف درسی،یادگیری هستند و در درس

مخصوصا تکالیف پیچیده خودداری می کنند. پژوهشگران در تحقیقات خود نشان داده اند که کودکان  مبتلا به اختلال  نقص 

شان لی رفتارهای اجتماعی خود مشکل دارند. این کودکان  اغلب زورگو و پرحرف هستند. مورد پذیرش همسالانبیش فعا -توجه 

قرار نمی گیرند.کودکان مبتلا به این اختلال مستعد اختلالات دیگری از جمله  شخصیت  ضد اجتماعی و سلوک هستند. در 

اضطرابی  دیده می شود.گرچه اضطراب زیاد می تواند به صورت  بیش فعالی اختلالات-بعضی از کودکان مبتلا به نقص توجه 

بیش فعالی و حواس پرتی  تظاهرکند ،ولی با شناسایی سایر نشانگان ،این دو  از هم تشخیص داده می شود.کودکان مبتلا به 

می شود  موضوع باعث باز خورد مثبتی از اطرافیان دریافت نمی کنند و همین بیش فعالی به سبب عملکرد ضعیف، -نقص توجه 

 ها کاهش پیدا کند و عملکردشان بدتر شود.که عزت نفس آن
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate disorders associated with attention deficit 

hyperactivity disorder. This research was conducted using library resources and as a case study. 

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder is one of the most important problems in children 

and adolescents today, so that issues and problems associated with this disease need to be 

formulated daily in the lives of people with this disorder. It highlights a desirable and 
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appropriate solution to improve and treat these patients. Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder is a developmental behavior disorder. Usually the child is not able to concentrate on 

a subject, learning is slow and the child has unusual and very high physical activity. This slow 

learning can affect his future. This disorder can cause special problems such as learning 

disabilities, social problems, cognitive impairment, motor problems and various emotional 

problems that can cause severe academic failure. This study attempts to investigate these 

problems. 

Keywords: Hyperactivity, Inattention, Children. 

 



 


