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 چکیده

یق با اسیییتهاده از منابع بیش فعالی می باشییید. این تحق –هدف از این تحقیق بررسیییی عها های مفتهخ التالق نقو تو ه 

کتابفانه ای  و به صورت بررسی موردی انجام گرفته اسا. التالق کمبود تو ه/بیش فعالی، امروزه یکی از مشکالت بسیار مهم 

ای که مسییا و و مشییکالت مربو  به این بیماری در هر روز از زندگی گونهشییودب بهو محرز در کودکان و نو وانان شیینالته می

 به این التالق، هر روز نیاز به تدوین یک راه حو مطهوب و مناسیییا را  ها بهبود و درمان مناسیییا این بیماران، افراد مبتال

معموالً کودک توانایی دقّا و تمرکز بر روی . بیش فعالی یک التالق رفتاری رشدی اسا -کند. التالق کم تو هی گوشزد می

سا و  شته، یادگیری در او کند ا ضوع را ندا سا. این یادگیری یک مو سیار باال برلوردارا کودک از فعّالیّا بدنی غیر معموق و ب

کند می تواند آینده ی وی را تحا تأثیر قرار دهد. با تو ه به این که پژوهشییگران هنوز به طور قطعی نتوانسییتند عها اصییهی 

اصیهی ایجاد بیش فعالی هموون عوامو بیش فعالی را پیدا کنند در این مقاله تالش شیده که به برلی عها های  -نقو تو ه 

 ا تماعی و .... پردالته شود. -ژنتیکی ، آسیا های مغزی و  عوامو روانی

 .عوامو،بیش فعالی ، کودکان کلیدواژگان :
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 مقدمه

الن ه ریزان و مسئوامروزه بررسی مسا و کودکان و نو وانان لصوصا در دهه الیر در ایران به طور گسترده ای مورد تو ه برنام

عالی اسا که هم در آموزشی و تربیتی و به طور ویژه لانواده ها و والدین قرار گرفته اسا. از  مهه این مسا و التالق بیش ف

ا دچار نگرانی ها و کودکان و هم در نو وانان امروز به عنوان یه مسأله روان شنالتی شنالته شده اسا که بسیاری از والدین ر

و ه بوده که در تآن با مرا عه به مراکز و کهینیک های درمانی کرده اسا. این مسأله آنقدر مورد به تبع آن تالش برای حو 

نواده ها مشاوره بسیاری از کشورها و حتی کشور ایران، انجمن های تفصصی برای درمان آن شکو گرفته و فعالیا کرده و به لا

شودب نالته میشت بسیار مهم و محرز در کودکان و نو وانان التالق کمبود تو ه/بیش فعالی، امروزه یکی از مشکال می دهد.

ر روز نیاز به تدوین یک ای که مسا و و مشکالت مربو  به این بیماری در هر روز از زندگی افراد مبتال به این التالق، هگونهبه

 کند.راه حو مطهوب و مناسا را  ها بهبود و درمان مناسا این بیماران، گوشزد می

معموالً کودک توانایی دقّا و تمرکز بر روی یک موضوع را . یش فعالی یک التالق رفتاری رشدی اساب -کم تو هی  التالق

دگیری کند می تواند نداشته، یادگیری در او کند اسا و کودک از فعّالیّا بدنی غیر معموق و بسیار باال برلورداراسا. این یا

 آینده ی وی را تحا تأثیر قرار دهد.

بیش فعالی باعث التالق در عمهکرد کودک در مسیر آموزش و تربیا او شده و ممکن  -ن التالق مزمن کم تو هی همونی

1اسا آینده وی را دچار انحراف کندب به عبارت دیگر کودک را از مسیر طبیعی رشد محروم نماید. ) بیدرمن و فاراوان ،2005 )

 شایانی به درمان این التالق کند .بررسی سبا شناسی التالق بیش فعالی می تواند کمک 

 بیش فعالی –سبب شناسی اختالل نقص توجه  

رلی از عها بیش فعالی را پیدا کنند در این قسما به ب –پژوهشگران هنوز به طور قطعی نتوانستند عها اصهی نقو تو ه 

 های اصهی مربو  به آن پردالته می شود .

بیش فعالی  دلیو  –وامو ژنتیکی را در ابتالی کودکان به التالق نقو تو ه پژوهشگران و صاحا نظران ع: عوامل ژنتیکی 

می دانند و این یافته ها  حاکی از آن اسا که این التالق  در دوقهوهای یک تفمکی نسبا به دوقهوهای دوتفمکی بیشتر از 

در مورد این التالق  و ود دارد ، اما مکانیزم  معیا  کهی لطر ابتال  به این التالق قرار دارند .البته گرچه  یک مؤلهه  ژنتیکی 

2های روانشنالتی و اعماق فرزندپروری در این  ارتبا  نقش دارد . )هالجینهای روانشنالتی  و محیطی نظیر آشهتگی  ،1385.) 

ال  به نقو تو ه ( در یک پژوهش، فراوانی  این التالق را  در والدین با کودکان مبت1383)در کرمانی ، شیرازی  و نوحه سرا ص

درصد والدین و ود داشا . لوشابی  و همکاران  %76بیش فعالی  مورد بررسی قرار دادند و یافته اند  که سابقه این التالق در  –

( در پژوهش دیگری دریافتندکه میزان این التالق در کودکانی  که سابقه ابتال  به التالق بیش فعالی در والدین و 1385)

 و ود دارد  بیشتر از کودکانی اسا که سابقه ی ابتالء  به التالق بیش فعالی در والدین آنان  و ود ندارند.بستگان آن ها 

بیش فعالی نظر دانشمندان را به لود  ها کرده  -و ود آسیا مغزی در کودکان  مبتال به نقو تو ه : آسیب های مغزی  

بعد از آن دچار آسیا یا ضربه های مغزی شوند که در ابتالی آنان به اسا .ممکن اسا کودکان قبو از تولد، هنگام تولد و یا 

( . نتیجه کار دانشمندان  نشان می دهد که عها ابتالی  بعضی از  2004این التالق نقش زیادی داشته باشد) بوم وهمکاران ، 

کره راسا مغز ،آن ها را به این (.مطالعات محققان بر روی نیم 1385این افراد ، التالق آسیا های مغزی اسا .)هالجین ، 

نتیجه رساند که تو ه و هوشیاری  به طور عمده  تابع نیمکره راسا اسا و آسیا در این نیمکره  باعث التالق درتو ه و 

 –هوشیاری  می شود  و در کنار آن فعالیا های حرکتی عمدی کاهش می یابد و فرد به تکانشگری که در التالق نقو تو ه 

3ایج اسا مبتال می شود ) سانسون ، باچنا ومورینبیش فعالی ر ( یکی دیگر از دستگاه هایی که در فعالیا  تو ه نقش  2000،  

دارد ، دستگاه  فعاق سازی  شبکه ای اسا .این دستگاه  در قسما پایین  مغز قرار دارد و مغز را هوشیار وآماده نگه می دارد 

                                                             
1. Biderman & Faraone 

2.Halgin 
 
3. Sandson,bachna,&morin 



4.کینومورا وهمکاران  ( معتقدند  شواهدی و ود دارد که نشان می دهد در کودکان مبتال  به نقو  1386،   ) به نقو از عهیزاده

بیش فعالی  این دستگاه به درستی کار نمی کند  و به همین دلیو ممکن  اسا گاهی کودک  مایو باشد  بی موقع -تو ه  

ه و هشیار  نگه داشتن مغز باشد و نیز بعضی بفوابد .بنابراین این التالق  ممکن اسا شیوه ای برای پیدا کردن  محرک های تاز

بیش فعالی   –از دانشمندان  در ساق های بعد  از آن ادعا کرده اند که آسیا این منطقه می تواند  فرد را به التالق نقو تو ه 

(  1382همکاران ) مبتال نماید . از سوی دیگر  مطالعات می تواند  باعث بروز بیش فعالی گردد. در پژوهشی  ، تهرانی دوسا و 

 بیش فعالی با عمهکرد لوب فرونتاق  وپره فرونتاق مغز ارتبا  دارد . –نشان دادند که التالق  نقو تو ه 

مطالعات بعضی از پژوهشگران بر روی سالا  و ساز بدن نشان می دهد که این کودکان  در شیمی : عوامل نورو شیمیایی 

ن مطالعات مربو  به دوپامین اسا که در برانگیفتگی مغز نقش اساسی دارد و عصبی مغز دچار مشکو هستند ، از  مهه ای

کودکانی  که دچار کمبود  دوپامین هستندمی توانند در معرض التالق  بیش فعالی قرار بگیرند .به عقیده بعضی از صاحا 

رمانی که امروزه با داروی ریتالین بر نظران  کمبود سولا و ساز  نوراپی نهرین می تواند در این التالق  نقش داشته باشد. د

روی کودکان مبتال  به این التالق  صورت می گیرد ، می تواند  نوراپی نهرین و دوپامین را تحریک  کند تا کمبود این مواد 

دکی ( .ازسوی دیگر ، فرضیه سروتونین نیز مورد مطالعه قرار گرفته اسا ، ولی شواهد  بسیار ان 2003 بران گردد)دنکال ، 

5درحمایا این فرضیه در لصوص نقش آن درسبا شناسی این التالق یافا شده اسا.) دش  ،1991 ) 

بیش فعالی نشان داده شد، ولی –در بعضی از پژوهش ها ی عهمی تاثیر تغذیه بر التالق نقو تو ه : عوامل مربوط به تغذیه 

6)سوان سون ولینزبورن هنوز این عوامو به صورت قطعی پذیرفته نشده اند .در همین زمینه ببه نقو از عهیزاده ،  1989، 

نهری کودکان عادی  انجام  20بیش فعالی و یک گروه–نهری از کودکان با التالق نقو تو ه  20(پژوهشی را بر یک گروه 1386

7.فین گهد % کودکان بعد از مصرف رنگ های مصنوعی  به نارسایی عمهکردی دچار شده اند 85دادند . نتایج نشان داد که   

معتقد بود که بعضی از غذاها اثر سویی دارند، برای مثاق  رنگ های مصنوعی غذاها  ، افزودنی ها که در بعضی از لوراکی ها 

( ، مواد قندی ، مواد تغذیه ای  رنگی کودکان مبتال به این  1386،گو ه فرنگی و پرتقاق و ود دارند ، از این دسته اند ) لعهی ، 

( در یک بررسی پژوهشی نشان داده اند که با افزایش مقدار شکر  1384ریک می کند. امانی و لوا ه موگهی )التالق را تح

فنجان در  3بیش فعالی در دلتران باال رفته بود ونوشیدن چای  بیش از –مصرفی روزانه شدت عارضه ی التالق نقو تو ه 

گر چه عوامو  تغذیه ای در پیدایش و تحریک  این التالق اثر دارند روز با شدت این التالق در پسران  در ارتبا  بوده اسا. ا

 ( 1382ولی به نظر می رسد و در این مورد نیازمند تحقیقات عهمی   دیدتر ودقیق تری هستیم.) کنداق ، 

انسان اثر می  ایعوامو روانشنالتی از دوران بارداری تا هنگام تولد و بعد از آن بر شفصیا و عمهکرده: عوامل روانشناختی  

ی ناسالم لواهد گذارند .بدون شک تاثیری که یک لانواده ی سالم بر رشد همه  انبه کودک می گذارد، متهاوت از لانواده ها

و پرورش  بود.التالفات بین والدین ، ناسازگاری ، پرلاشگری و لهق و لوی اضطراب زای آنها و همونین  دایی والدین

 (.1388و ود آوردناین التالق سهیم هستند)عابدی و قوام، پرورشگاهی کودکان همه در به

بیش فعالی  –کی از عها های مهم التالق نقو تو ه یا یا تماعی را  -دانشمندان عوامو روانی : اجتماعی-عوامل روانی   

ری مهارت های دگیفرض کرده اند .فقدان محیط های ا تماعی با سالتار ، الگوهای نامناسا ، ا تماعی و لانوادگی ، عدم یا

ی کودکان به نقو زندگی و از همه مهم تر رفتارهای لود کنترلی ، فقر اقتصادی و فرهنگی  امعه ولانواده می تواند در ابتال

 (  1385یش فعالی نقش بسزایی داشته باشد.) کاپالن ، ب -تو ه 

ق سهیم هستند . ز در شروع ودوام این التالحوادث استرس آمیز ، التالق در تعادق لانوادگی یا سایر عوامو اضطراب انگی

رج و هفرزندان با  ،در لانواده هایی که بر رفتار کودکان هیچ گونه کنترلی نیسا ، مهارت های اساسی زندگی را نیامولته اند 

یشتر لواهد الق بمرج لانوادگی رشد کرده اند ،طریقه باهم زیستن و چگونه زیستن را نیا مولته اند ،لطر ابتال به این الت

 (1386بود)عهیزاده ،

                                                             
4. Kinomura 
5. Desh 

6.swansonand &Kinsboume 
7-Fingeld 
 



عوامو رشدی مانند: عهونا های مادر درماه های اوق دوران بارداری ممکن اسا در ابتالی کودکان به نقو تو ه : عوامل دیگر

بیش فعالی اثر بگذارد و به عوامو دیگری مانند و ود سرب و نورهای  فهورسنا در محیط زندگی اشاره شده  -

 (.1385اسا)شرودروگوردن،

 بحث و نتیجه گیری

بیش فعالی  دلیو می دانند و این یافته  –پژوهشگران و صاحا نظران عوامو ژنتیکی را در ابتالی کودکان به التالق نقو تو ه 

شتر از  معیا  کهی لطر ابتال   سبا به دوقهوهای دوتفمکی بی سا که این التالق  در دوقهوهای یک تفمکی ن ها  حاکی از آن ا

ما مکانیزم های روانشییینالتی  و به این ال هه  ژنتیکی در مورد این التالق  و ود دارد ، ا تالق قرار دارند .البته گرچه  یک مؤل

محیطی نظیر آشهتگی های  روانشنالتی و اعماق فرزندپروری در این  ارتبا  نقش دارد . و ود آسیا مغزی در کودکان  مبتال به 

را به لود  ها کرده اسا .ممکن اسا کودکان قبو از تولد  ، هنگام تولد و یا بعد از آن  بیش فعالی نظر دانشمندان -نقو تو ه 

( .  2004دچار آسیییا یا ضییربه های مغزی شییوند که در ابتالی آنان به این التالق نقش زیادی داشییته باشیید) بوم وهمکاران ، 

شتر در نیم کره ر شیاری بی ضمن باید تو ه کرد امور مربو  تو ه و هو سیا به این نیم کره باعث در شود لذا آ سا تحهیو می  ا

نیمکره  باعث التالق درتو ه و هوشیاری می شوددر کنار آن فعالیا های حرکتی عمدی کاهش می یابد و فرد به تکانشگری که 

با افزایش بیش فعالی رایج اسییا مبتال می شییود. برلی از پژوهشییگران در  پژوهشییی نشییان داده اند که  –در التالق نقو تو ه 

ضه ی التالق نقو تو ه  شدت عار صرفی روزانه  شکر م شیدن چای  بیش از –مقدار   3بیش فعالی در دلتران باال رفته بود ونو

شمندان عوامو روانی  سا. دان سران  در ارتبا  بوده ا شدت این التالق در پ ا تماعی را یکی از عها های مهم  -فنجان در روز با 

ش فعالی فرض کرده اند .فقدان محیط های ا تماعی با سیییالتار ، الگوهای نامناسیییا ، ا تماعی و بی –التالق نقو تو ه یا 

لانوادگی ، عدم یادگیری مهارت های زندگی و از همه مهم تر رفتارهای لود کنترلی ، فقر اقتصیییادی و فرهنگی  امعه ولانواده 

یی داشییته باشیید. عوامو دیگری نیز هموون عهونا های مادر بیش فعالی نقش بسییزا -می تواند در ابتالی کودکان به نقو تو ه 

بیش فعالی اثر بگذارد و به عوامو دیگری مانند  -درماه های اوق دوران بارداری ممکن اسیییا در ابتالی کودکان به نقو تو ه 

 و ود سرب و نورهای  فهورسنا در محیط زندگی نیز به عنوان عامو بیش فعالی اشاره کرد.

 منابع

(.رابطه شالو های هیجانی و 1386ور،فب ابراهیمی نژاد،غب لضری مقدم،اب عبدالهی،عب بنازاده،نبریحانی،دبنعما اله زاده،ک )لسرو پ

-210صو 2افسردگی با هوشبهر کودکان مبتال به التالق بیش فعالی همراه با کمبود تو ه.مجهه دانشگاه عهوم پزشکی کرمان.شماره 
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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 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. 
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