
 

 
 

اختالل بيش فعالي- كم توجهي 
چيست؟ 

 بيش فعالي از شايع ترين –اختالل  كم توجهي 
 درصد از تمام 30-40اختالالت كودكان است.

موارد كودكاني كه به كلينيك ها ارجاع داده     
مي شوند دچار اين اختالل هستند . 

غالباً افراد مبتال به اين اختالل دو دسته عالئم را 
 نشان مي دهند كه عبارتند از : 

 نشانه هاي بي توجهي -1
 نشانه هاي بيش فعالي -2

برخي از كودكان هر دو عالمت و برخي بيشتر    
بي توجهي و يا بيشتر بيش فعالي را نشان            

مي دهند. از داليل ظاهر شدن اين اختالل در 
كودكان مي توان به علل ارثي و ژنتيكي ، عوامل 

قبل و بعد  از  تولد( مسموميت،ضربه ، عفونت و..) ، 
مصرف مواد مخدر و الكل توسط مادر در زمان 

بارداري  اشاره كرد . 
 

 نشانه هاي كم توجهي
در  ترتيب هستند.و نظم دقت و بياين كودكان بي

پيروي از  هاي ديگران،دادن به حرفگوش
ها و انجام دادن تكاليف به خصوص دستورالعمل

.  تكاليف طوالني مشكل دارند

 اغلب، اشياء پرتي مي شوند.راحتي دچار حواسبه
در الزم براي تكاليف يا بازي خود را گم مي كنند. 

بازي كردن با يك اسباببازي خانه به سرعت از
.  روندبازي ديگر ميشوند و سراغ اسبابخسته مي
دستورات معلم را  انگيزه هستند،بي در مدرسه

كنندو ممكن است در فكر و رؤيا فرو مي فراموش
بروند و خيالبافي كنند. 

والدين اين كودكان مجبورند كه هر چيزي را 
كودك ،  دهند و در نهايت هم تذكررچندين با

اين  ممكن است به سرعت آن را فراموش كند.
 مي كنندا ره تمامكودكان غالباً كارهايشان را نيمه

 ممكن است علي رغم هوش باال قادر به عملكرد و
 تحصيلي مناسب نباشند.

 

 نشانه هاي بيش فعالي

 :نشانه هاي بيش فعالي شامل 
آرامي و دخالت در كار ديگران ناپذيري ، ناخستگي

اين كودكان خارج از نوبت صحبت و بازي  است.
توانند صبر و حوصله داشته باشند و نمي مي كنند.

يا بي سر و صدا بازي كنند. 
هنگام تماشاي تلويزيون به سمت باال، پايين و دور 

 غالباً به نظر مي رسد كه صندلي حركت مي كنند.
در حال راه رفتن هستند و توسط يك موتور در 

حال حركت اند. دست و پاها اغلب آرام و قرار 

ندارند و در حالت نشسته تكان مي خورند. در 
كالس يا موقعيت هاي ديگري كه الزم  است 

 مي كنند. تركبنشينند، اغلب صندلي خود را 
ممكن است بدون مالحظه در خيابان بدوند. 

 و حتي در موقع غالباً در حد افراط حرف مي زنند
خواب هم درمقايسه با كودكان عادي نا آرامي 

 بيشتري دارند.
 
 
 
 

 درمان دارويي

درمان كنوني اختالل كم توجهي - بيش فعالي 
استفاده  از دارو و درمان هاي  رواني- اجتماعي 

است.  
داروهاي محرك مهمترين دارو هاي مورد استفاده 

 بيش فعالي –براي درمان اختالل كم توجهي 
است. از جمله دارو هايي كه در حال حاضر مورد 

 استفاده قرار مي گيرند عبارتند از :
 ريتالين، متيلين، دكسدرين و سيلرت .

اين داروها باعث افزايش توجه و تمركز كودك به 
محرك هاي مطلوب  و كاهش توجه كودك به 

محرك هاي مزاحم مي شود و همچنين از ميزان 
سطح فعاليت اضافي كودك مي كاهد. 

اگر بيش فعالي در كودكي 
درمان نشود داراي عوارض 

، شخصيتي  ، رفتاري ذهني
 . و اجتماعي است



 

 
 

عوارض جانبي داروهاي محرك معموالً خفيف 
 بوده و به آساني قابل كنترل هستند.

درمان دارويي اين كودكان حتماً بايد تحت نظر 
روانپزشك انجام شود. 

 
 
 

 
 درمان رواني - اجتماعي

درمان رواني- اجتماعي بر آموزش مهارتهاي  
فرزند پروي به والدين و مديريت رفتاري كودك 

(از طريق پاداش ،حذف امتياز و ...) ، افزايش 
سازگاري اجتماعي كودك ، افزايش مهارتهاي 

تحصيلي و كاهش استرس والدين يا خانواده تأكيد 
 دارد.

چند توصيه براي والدين كودكان بيش فعال و    
كم توجه : 

كيف مدرسه، لباسها و اسباب بازيها را هر روز  •
 در جاي مشخص و ثابتي قرار دهيد

تلويزيون، راديو و كامپيوتر را خاموش كنيد.  •
مخصوصاً هنگامي كه كودك در حال انجام 

. تكاليف مدرسه است

به جاي بحث، توضيح طوالني، متقاعد كردن يا  •
دستورات واضح، روشن و ، گول زدن كودك 

مختصر به او بدهيد كه مسئوليتهايش را به او 
 . يادآوري كند

از تعيين هدف و جايزه استفاده كنيد. يك  •
ليست از اهداف و رفتارهاي مورد نظر تهيه 

كنيد و رفتارهاي مثبت را در آن عالمت بزنيد 
سپس براي تالش كودك خود جايزه تعيين 

 كنيد. 
در برابر يك رفتار نامناسب به جاي فرياد زدن  •

يا تنبيه بدني، يكي از امتيازات او را لغو كنيد. 
در مورد كودكان كوچكتر مي توان به سادگي 
آنان را تا موقعي كه رفتار بهتري نشان دهند 

 ناديده گرفت.
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان قزوين 
معاونت بهداشتي 

 مركز بهداشت شهيد بلنديان شهرستان قزوين

 ا�تالل � فعا�ی - �م �و��ی

 
 

 تهيه و تنظيم : فاطمه نوري

كارشناس واحد سالمت رواني ،اجتماعي 

و اعتياد 

) 174انتشارات كميته علمي- اجرايي آموزش وارتقاي سالمت(

 1391پاييز

ثرترين درمان اين بيماري ؤم درمان دارويي؛
است و اغلب، ساير روش ها را كنار اين روش 

 .به عنوان درمان هاي كمكي به كار مي برند

 

 

 

 


