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 چکیده 

بیش فعالی در دوره های مختلف زندگی می باشد. این تحقیق با  –هدف از این تحقیق بررسی شکل گیری اختالل نقص توجه 

اختالل کمبود توجه/بیش فعالی، امروزه یکی از ررستی موردی انجام گرفته است . استتااده از منابع کتابخانه ای  و به وتورب ب

ای که مسائل و مشکالب مربوط به این بیماری در گونهشود؛ بهمشکالب بسیار مهم و محرز در کودکان و نوجوانان شناخته می

مطلوب و مناسب را جه  بهبود و درمان مناسب  هر روز از زندگی افراد مبتال به این اختالل، هر روز نیاز به تدوین یک راه حل

شزد می س  -اختالل کم توجهی کند.این بیماران، گو شدی ا معموالً کودک توانایی دقّ  و . بیش فعالی یک اختالل رفتاری ر

ورداراس . تمرکز بر روی یک موضوع را نداشته، یادگیری در او کند اس  و کودک از فعّالیّ  بدنی غیر معمول و بسیار باال برخ

 این یادگیری کند می تواند آینده ی وی را تح  تأثیر قرار دهد.اختالل بیش فعالی را می توان در دوره های مختلف اعم از :
دوره حستتتی حرکتی، دوره پیش عملیاتی، دوره عملیاب عینی،دوره تاکر انتزاعی و در امتداد دوره تاکر انتزاعی ربزرگستتتالی  

بیش فعالی در دوره های  –وره ها می تواند مقدمه ای برای شناخ  شکل گیری اختالل نقص توجه بررسی کرد . بررسی این د

 مختلف زندگی باشد.

 .بیش فعالی، کودکان ، دوره  کلیدواژگان:
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 مقدمه

و مسئوالن  ه ریزانامروزه بررسی مسائل کودکان و نوجوانان خصووا در دهه اخیر در ایران به طور گسترده ای مورد توجه برنام

عالی اس  که هم در آموزشی و تربیتی و به طور ویژه خانواده ها و والدین قرار گرفته اس . از جمله این مسائل اختالل بیش ف

ا دچار نگرانی ها و کودکان و هم در نوجوانان امروز به عنوان یه مسأله روان شناختی شناخته شده اس  که بسیاری از والدین ر

وجه بوده که در ترای حل آن با مراجعه به مراکز و کلینیک های درمانی کرده اس . این مسأله آنقدر مورد به تبع آن تالش ب

نواده ها مشاوره بسیاری از کشورها و حتی کشور ایران، انجمن های تخصصی برای درمان آن شکل گرفته و فعالی  کرده و به خا

شود؛ ناخته میشاز مشکالب بسیار مهم و محرز در کودکان و نوجوانان اختالل کمبود توجه/بیش فعالی، امروزه یکی  می دهد.

ر روز نیاز به تدوین یک ای که مسائل و مشکالب مربوط به این بیماری در هر روز از زندگی افراد مبتال به این اختالل، هگونهبه

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

معموالً کودک توانایی دقّ  و تمرکز بر روی یک موضوع . یش فعالی یک اختالل رفتاری رشدی اس ب -اختالل کم توجهی 

یادگیری کند می تواند  را نداشته، یادگیری در او کند اس  و کودک از فعّالیّ  بدنی غیر معمول و بسیار باال برخورداراس . این

 .آینده ی وی را تح  تأثیر قرار دهد

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

1اس  آینده وی را دچار انحراف کند؛ به عبارب دیگر کودک را از مسیر طبیعی رشد محروم نماید. ر بیدرمن و فاراوان ،2005  

الی در دوره های مختلف می تواند کمک بسیاری در درمان و شناخ  اختالل بیش فع –بررسی شکل گیری اختالل نقص توجه 

 بیش فعالی کند.

 بیش فعالی –شکل گیری اختالل نقص توجه 
بیش فعالی در دوران نوزادی  –واحب نظران متوجه شدند که اختالل نقص توجه : دوره حسی حرکتی )نوزادی و خردسالی( 

آمد ها خود را به وورب نق و نوق و بد قلقی نشان می دهندربرای مثال نوزاد بیش از حد پیش در آمد هایی دارد. این پیش در 

وول می خورد، ابراز هیجاناب او افراطی اس  و تنظیم فیزیولوژیکی خوبی ندارد . البته تمام کودکان مبتال به اختالل نقص توجه 

بیش  –که ویژگی های فوق را دارند به اختالل نقص توجه بیش فعالی تمام وااب فوق را ندارد و از طرفی تمام نوزادانی  –

فعالی دچار نمی شوند ولی نق و نوق و بد خلقی خطر ابتالی کودکان به اختالل ذکر شده رابیشتر کندربوم ،اسمدلر و 

2فرسبرگ ،2004.  

مشکالب  سالگی 3عالی در اغلب کودکان مبتال به اختالل نقص توجه / بیش ف: دوره پیش عملیاتی )کودکان پیش دبستانی ( 

د و کودکان مبتال رفتاری دارند و نوع ترکیبی این اختالل در کودکان پیش دبستانی  از محبوبی  آنان نزد دوستانشان می کاه

دی در آنان بیشتر به این اختالل در زمینه یادگیری با مشکالب جدی رو به رو خواهند بود و نیز احتمال مصدومی  های غیر عم

ترس و پر درد سر رو مادرها نیز اداره کردن کودکان پیش دبستانی مبتال به اختالل نقص توجه / بیش فعالی را پر اساس . پد

مارند. فشار شمی دانند و انطباق و هماهنگی کودک و تقوی  کنندگی را در تربی  چنین کودکانی کمتر از حد معمول بر می 

ای خسته کننده و ین مقطع  بیشتر اس  و بعضی از والدین در پاسخ به رفتار هروانی والدین و ناهماهنگی زن و شوهر ها در ا

ا افزون تر رمنای کودکان مبتال به این اختالل به روش های خشن و تنبیه متوسل می شوند که این کار می تواند مشکالب 

  .1388نماید رعابدی و قوام، 

سالگی شروع می شوند تا دوران  6بیش فعالی  که قبل از  –ص توجه عالئم اختالل نق: دوره عملیات عینی )کودکان دبستانی(

دبستان ادامه می یابند.گزارش اغلب والدین نشان می دهد که این کودکان در مقطع پیش دبستانی نیز رفتارهای مشکل آفرینی 

اعی مورد نیاز برای این سن ،  . عدم برخورداری از مهارب های اجتم1385کاپالن و سادوک ،  1997در خانه داشتند ربارکلی ، 

در بین این کودکان مشهود اس  . ضمن اینکه همچنان در رابطه با همساالن مشکل دارند ، والدین آن ها باید آن ها را زیر نظر 

راقب داشته باشند . کودکان مبتال به این اختالل نمی توانند وظایف روزمره خود را به خوبی انجام دهند بنابراین باید همواره م
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آن ها بوده و راهنمایی شوند. از ویژگی های این کودکان حرف نشنوی و پرخاشگری اس  ، بدیهی اس  که بعضی از والدین 

برخورد منای با آن ها می کنند و همین امر باعث مشکالب جدی تری در یادگیری می شود و خطر ابتالی آن ها به اختالل 

گر این کودکان ناسازگاری در مدرسه ، عدم رعای  نوب  ، قطع کردن حرف دیگران و سلوک را باال می برد . از ویژگی های دی

نیمه کاره رها کردن کارها اس  و همچنین دوستان و آشنایان این کودکان از آنها فاوله می گیرند در نتیجه منزوی می شوند 

3، جانسون و اریک 2009رجوینر و همکاران ،    .1386، علیزاده ،  1385، 
یاد در مدرسه و بیش فعالی مبتال هستند به احتمال ز–اکثر نوجوانان که به اختالل نقص توجه : تفکر انتزاعی )نوجوانی( دوره

ن مرتکب به دزدی محیط اجتماعی نافرمانی خواهند داش  و قواعد را به شدب نقض می کنند . احتمال اینکه این گروه از کودکا

بیش  –قص توجه ن . نوجوانان مبتال به اختالل 1991وک شوند نیز بیشتر اس  ربارکلی و سایر رفتارهای مرتبط با اختالل سل

ل ، اخراج از مدرسه فعالی اکثراً بی قرارند و پاهای خود را تکان می دهند . آن ها بی وقاه حرف می زنند و احتمال ترک تحصی

مام نمی کنند و گروهی بیش فعالی دوره دبیرستان را ت–جه از نوجوانان مبتال به اختالل نقص تو30در آن ها زیاد اس  و تقریبا %

لی و ناکارایی  . مردودی های مکرر و ناکامی های تحصی1997هم که دیپلم می گیرند عمدتا به دانشگاه نمی روند ربارکلی، 

ال به این اختالل مبت اجتماعی و خانوادگی هم در نوجوانان مبتال به این اختالل دیده می شود. طبق نظر پژوهشگران نوجوانان

  .1384در معرض مواد ، وابستگی زود هنگام به آن قرار دارند رشیرازی و توکلیان ، 

نوجوانان مبتال به این اختالل در خانواده ناسازگارند و با پدر و مادر خود اختالف دارند ، به ویژه اگر دارای اختالالب دیگری 

عزب ناس نوجوانان مبتال به این اختالل نیز پایین اس  و اکثراً روابط اجتماعی نامناسبی مانند سلوک و نافرمانی مقابله ای باشند. 

4وندر ،2009دارند و خطراب تصادف ناشی از رانندگی همواره آنان را تهدید می کند رمک کلوسکی ، پرکنیس و دیونر ،  ،1387 

  .1386، علیزاده 

نقص توجه  از کودکان مبتال به 30ها نشان می دهد که مشکالب حداقل % پژوهش: در امتداد دوره تفکر انتزاعی )بزرگسالی(

ین مشکالب آن ها را بیش فعالی در بزرگسالی ادامه می یابد و بسیاری از این افراد مشکالب دوران کودکی خود را دارند که ا –

جتماعی دارند ، اختالل شخصی  ضد ابیش فعالی_تح  تاثیر قرار می دهند .بعضی از بزرگساالن مبتال به اختالل نقص توجه 

 45تا% 23س  که او به مصرف الکل و مواد روی می آورند و مشکالب ارتباطی ، میان فردی زیادی دارند .گزارش ها حاکی ازآن 

هم  %66تا 30مشکالب جدی میان فردی دارند و 75مشکل سوء مصرف الکل دارند،%27آن ها شخصی  ضد اجتماعی دارند ،%

ب همراه همچون  .میزان بزهکاری و مشکل آفرینی در بزرگساالنی که دارای اختالال1998رفتاری دارند ربار کلی، مشکالب جدی

ل نقص توجه از سلوک و اختالل شخصی  ضد اجتماعی دارند بیش از انواع دیگر اس  و میزان بزهکاری درافراد مبتال به اختال

زهکاری بیش فعال ، ب-انشگری اس . درمورد افراد مبتال به اختالل نقص توجه تک_نوع عمدتاً کم توجه کمتر از نوع بیش فعالی 

 ، دستگیری قانونی و زندان رفتن گزارش می شود.

لی ،سوء در رابطه با جوانان خطر ابتال به مشکالتی چون خطر خودکشی، مشکالب زناشویی ،تصادف ، سوء سابقه ی شغ

آمده 2-2ول  . بقیه مشکالب مربوط به این اختالل در جد1387دارد روندر، مصرف مواد و اختالل شخصی  ضد اجتماعی وجود

  .1386:به نقل از علیزاده ،1997اس  ربار کلی ،

 بیش فعالی در دوره های مختلف رشد –شکل گیری اختالل  نقص توجه . 1جدول
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 افسردگی دزدی ، دروغگویی

شخصی  ضد 

 اجتماعی

 بحث و نتیجه گیری

بیش فعالی در دوران نوزادی پیش در آمد هایی دارد. این پیش در آمد ها  –شدند که اختالل نقص توجه واحب نظران متوجه 

ستتالگی  3خود را به وتتورب نق و نوق و بد قلقی نشتتان می دهند.اغلب کودکان مبتال به اختالل نقص توجه / بیش فعالی در 

دبستتتانی  از محبوبی  آنان نزد دوستتتانشتتان می کاهد و  مشتتکالب رفتاری دارند و نوع ترکیبی این اختالل در کودکان پیش

کودکان مبتال به این اختالل در زمینه یادگیری با مشتتتکالب جدی رو به رو خواهند بود و نیز احتمال مصتتتدومی  های غیر 

ر مدرسته و بیش فعالی مبتال هستتند به احتمال زیاد د–عمدی در آنان بیشتتر است . اکثر نوجوانان که به اختالل نقص توجه 

محیط اجتماعی نافرمانی خواهند داشتتت  و قواعد را به شتتتدب نقض می کنند . احتمال اینکه این گروه از کودکان مرتکب به 

 – . نوجوانان مبتال به اختالل نقص توجه 1991دزدی و سایر رفتارهای مرتبط با اختالل سلوک شوند نیز بیشتر اس  ربارکلی 

و پاهای خود را تکان می دهند . آن ها بی وقاه حرف می زنند و احتمال ترک تحصتتتیل ، اخراج از بیش فعالی اکثراً بی قرارند 

بیش فعالی دوره دبیرستان را تمام نمی کنند –از نوجوانان مبتال به اختالل نقص توجه 30مدرسه در آن ها زیاد اس  و تقریبا %

 . بعضی از بزرگساالن مبتال به اختالل نقص توجه 1997ربارکلی، و گروهی هم که دیپلم می گیرند عمدتا به دانشگاه نمی روند 

شکالب ارتباطی ، میان فردی _ صرف الکل و مواد روی می آورند و م ضد اجتماعی دارند و به م صی   شخ بیش فعالی، اختالل 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the development of attention deficit hyperactivity disorder 

in different stages of life. 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 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 or her future. Hyperactivity disorder can 

occur in a variety of periods including: motor sensory period, preoperative period, objective operation 
period, abstract thinking period and along the abstract thinking period (adulthood). Check out . Studying 

these courses can be an introduction to understanding the development of attention deficit hyperactivity 

disorder in different stages of life. 
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