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کی از ی)attention-deficit/hyperactivity disorderـ  ADHDفعالی (بیش -ختالل نقص توجه ا

کم یو نسبت مرد به زن سه %7-3شایعترین اختالالت روانپزشکی کودکان و نوجوانان میباشد .شیوع آن احتماالً 

عالیم معموال تا سه سالگی  وجود  ع تر است یاول خانواده شا ين اختالل در پسربچه هایاکم است یتا پنج

  دارند

 یثابت ب ي) یک الگوattention deficit/hyperactivity disorder( یش فعالیب-اختالل کمبود توجه

 باشد . یک کودکان با سطح رشد مشابه است میپیدتر از آنچه تیاست ، که فراوانتر و شد یش فعالیو ب یتوجه

از کودکان  یص بعضیظاهر شوند ، هرچند تشخ یسالگ 7د قبل از یاز عالئم با یبعض   ،DSM IV بر طبق 

 شود . یسالها پس از آنکه عالئم آشکار بوده است گذاشته م

 يتکانشگر – یش فعالیو/ یا ب یتوجه یاز ب یب ناشی، تخر ADHD یصیتشخ يبرآورده شدن مالکها يبرا

خارج از مدرسه  يت هایو فعال ی،آموزش یداشته و با کارکرد مناسب اجتماعنه وجود ید حداقل در دو زمیبا

  د .یتداخل نما

ک یوتکی، یا یک اختالل پسیزوفرنیر رشد ، اسکیان اختالل فراگید در جرین اختالل نبایا DMS IV طبق 

  آن نباشد . يبرا يه بهتریتوج يگرید یدهد و اختالل روان يگر روید

 حت اصطالحات مختلف مشخص شده است ت ی/ کمبود توجه سالها در منابع علم یش فعالیاختالل ب
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 .اتیولوژي 

ن آن و یقابل انتظار ب ين اختالل ، رابطه ایا يخاص برا ییایمیو نوروش یکیولوژیزیرغم فقدان اساس نوروفیعل

 وجود دارد. يریر اختالالت یادگیگذارند ، نظ یر میتأثگر که بر عملکرد مغز یاز اختالالت د یانواع

، و صدمه  یمشتملند بر مواجهه با سموم در دوره قبل از تولد، زود رس ADHD يم مطرح شده برایعوامل سه

  ن .یقبل از تولد به سلسله اعصاب جن یکیمکان

ده ش فعال مطرح شیرفتار ب یز به عنوان عوامل احتمالیو قند ن، رنگها ، ثابت نگهدارنده ها  یمواد مکمل خوراک

  د نکردهاند .یی/ کمبود توجه تأ یش فعالین عوامل را در ختالل بیامسبب  ی. قرائن علماند 

  ک :یعوامل ژنت

یک  يوهازان تطابق باالتر در دوقلی/ کمبود توجه مشتمل است بر م یش فعالیک اختالل بیاساس ژنت يقرائن برا

 یت کلیشتر از جمعیفعال دوبار بش یکودکان ب يرهاین همشی. همچن یدو تخمک ينسبت به دوقلوها یتخمک

گران یو د یش فعالیاز خواهر و برادرها ممکن است عمدتا ب ین اختالل قرار دارند . یکیدر خطر ابتال به ا

  نشان دهند . یتوجه یعمدتا ب



  
  

 

۴ 

 

ن یمواجه هستند تا والد ADHDشتر با احتمال ابتالء به ین اختالل بیک کودکان مبتال به ایولوژین بیوالد

 تیبا اختالل سلوك همراه باشد ، اختالالت مصرف الکل و اختالل شخص یدر کودک ADHD یرنده . وقتیپذ

  است . یت کلیع تر از جمعیاو شادر پدر و مادر  یضداجتماع

  عوامل مربوط به رشد :

ممکن است  یفصل زمستان ، در سه ماهه اول حاملگ يمادر به عفونت ها ییارویوجود دارد که رو یقرائن

  ر داشته باشد .یب پذیاز کودکان آس یدر بعض ADHDدر ظهور عالئم  ینقش

  : يب مغزیآس

ب یناتال متحمل آس يیا پر ینیضمن دوره جن ADHDاز کودکان مبتال به  یشد که برخ یم  تصور   ر بازیاز د

،  ی، سم یممکن است حاصل عوامل مخرب عروق یفرض يب مغزیشده اند . آس يو نامحسوس مغز یجزئ

 يه هاجه عفونت ، التهاب یا ضربه باشد . نشانیدر نت یرخوارگیدر اوائل دوران ش یکیزییا ف یکیک ، مکانیمتابول

  ع است .یشتر شایب یت کلین کودکان نسبت به جمعیدر ا یرموضعیغ یعصب

  : یاجتماع – یعوامل روان

ت ین عالئم از محرومیدارند . ا يمحدودتردان توجه یش فعال بوده و میمعموالً ب  م موسساتیکودکان مق

دن به رفته شیو پذ ین رضاعی، مثل انتقال به خانه والد یتیشده و با رفع عوامل محروم یناش یطوالن یجانیه
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ز یر عوامل اضطراب انگی، یا سا یز ، اختالل در تعادل خانوادگیروند. حوادث استرس آم ین میعنوان فرزند از ب

  م هستند .یاختالل سهن یدر شروع و دوام ا

 يو توقعات جامعه برا یخانوادگ –ک ینه ساز ممکن است مشتمل باشد بر مزاج کودك ، عوامل ژنتیعوامل زم

نه یرسد که عامل زم یبه نظر نم ياقتصاد – یرفته شده ، وضع اجتماعیت رفتار یا عملکرد معمول و پذیرعا

  ساز بوده باشد .

  بطور کلی شامل:

 اجتماعی میباشد-شامل تروماي پیش از زایمان و عوامل ژنتیکی روانی .علل احتمالی 1

 .عملکرد نادرست نورادرنژیک و دوپامینرژیک در سیستم هاي نوروترنسمیتر وجود دار د2

 .کاهش خونرسانی لوب فرونتال و کاهش میزان متابولیسم لوب فرونتال تحتانی نیز ذکر شده است3

 ان با بیش فعالی بیشتر یافت شده است.نشانه هاي خفیف عصبی در کودک4

 رینظ يگرین اختالل و اختالالت دیشتر ابتالء به ایبا احتمال ب ADHDخواهران و برادران افراد مبتال به 

ن احتمال یهمچن ADHDکودکان  يروبرو هستند ، خواهر وبرادرها یو اختالالت افسردگ یاختالالت اضطراب

 شان دهند.ن یلین آورده و قرائن شکست تحصیینمرات پا یلیشرفت تحصیپ يهست که در آزمون ها يشتریب
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دهند. هرچند  ینشان م يستریسم ، و هی، الکل ينزیپرکیاز ه يزان باالتریم ADHDن کودکان مبتال به یوالد

نشده  ییکه بچه وارد کودکستان یا مدرسه ابتدا یص معموالً تا زمانیاست ، تشخ یسالگ 3شروع اختالل حدود 

همسن اخذ نشده است ، گذاشته  ياو با همتاها يسه توجه و تکانشگریاز معلم کودك در مورد مقا یاطالعاتو 

 شود ینم

  همراهی با سایر اختالالت :

پزشکی کودك و نوجوان همبودي دارد. فعالی نقص تمرکز در موراد زیادي با سایر اختالالت رواناختالل بیش

اعتنائی، جوئی و بیشوند عبارتند از: اختالل رفتارمقابلهاختالل دیده می شایعترین اختالالتی که همراه این

اختالالت اضطرابی، اختالل وسواس، اختالل سلوك، اختالالت تیک، اختالل یادگیري، اختالل افسردگی و 

ح تمرکز مطرفعالی و نقصمصرف مواد. بنابراین در مواردي که براي کودکی تشخیص اختالل بیشاختالل سوء

  استشود ارزیابی اختالالت همراه نیز ضروريمی

 تشخیص افتراقی

 .اختالل دو قطبی نوع یک :عالیم بیشتر کم و زیاد میشود 1

 .مانیا : تحریک پذیري در بیش فعالی شایعتر است 2

 .اختالل یاد گیري: ناتوانی در محاسبه یا خواندن به علت عدم توجه نمیباشد3
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 فعالیت و گوشه گیري دارند.اختالل افسردگی: کاهش 4

 . اختالل اضطرابی فعالیت بیش از حد و هواس پرتی دارند 5

 : سیر و پیش اگهی

 متغیر بوده به صورتی که اکثر بیماران داراي بهبود نسبی هستند 

عدم توجه معموال اخرین عالمت بهبودي است.بیماران مستعد رفتارهاي ضد اجتماعی،سو مصرف مواد 

 هستند. اشکاالت یاد گیري معموال مادام العمر هستند. واختالفات خلقی

سالگی این کاهش عالئم بخصوص در  17شود. معموال بعد از سن ها کاسته میبا افزایش سن از شدت نشانه

یابند. توجهی و تکانشگري در مراحل بعدي کاهش میهاي بیتر است. نشانههاي پرتحرکی محسوسمورد نشانه

هاي پرتحرکی ممکن سالگی ادامه دارد. در نوجوانان با کاهش نشانه 20ها تا حدود نشانه معموال روند کاهش

است و درمان بصورت زودهنگام قطع شود. بدلیل اینکه نشانه است این تصور بوجود آید که اختالل بهبود یافته

مشکالت تحصیلی شود. در اند این قطع زودهنگام دارو ممکن است باعث تمرکز هنوز کاهش نیافتههاي نقص

شود که در این موارد اختالل بیشسالگی نیز همچنان نشانه هاي اختالل دیده می 20مواردي نیز بعد از سن 

  گردد.تمرکز بزرگسالی مطرح میفعالی و نقص

  : ینیبال يها یژگیو
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ند و ار حساسیبسنسبت به محرك ها  یرخوارانین شیبوده باشد .چن یرخوارگیشروع اختالل ممکن است در ش

 یند . گاهگرد یم یدچار آشفتگ یطیرات محییر تغیرات درجه حرارت ، یا ساییر سروصدا و نور ، تغیتحت تأث

رسد که در ماه اول  یخوابند ، و به نظر م یحال هستند ، اکثر اوقات میشل و ب ین کودکانیز برعکس چنین

 دارند . يرشد آهسته ا یزندگ

  ه کردن معمولتر است .یاد گریو ز یرخوار پرتحرك بودن ، کم خوابیش يهان بچه یهرچند در مورد ا

را شروع کرده اما پس از جواب  یممکن است به سرعت پاسخ به سواالت امتحان ADHDدر مدرسه کودکان 

 يت بردارند . ممکن است نتوانند منتظر نوبت خود شوند و بخواهند به جایدو سئوال دست از فعال یدادن یک

  ار دشوار است .یچند لحظه ، بس يز خاموش کردن آنها برایگر جواب بدهند ، در خانه نیدهرکس 

 یآسان ثبات بوده و به یب یجانیدهند . اغلب از نظر ه یانفجارگونه نشان م يریک پذیغالباً تحر ین کودکانیچن

ع یهمزمان شا یجانیمسائل هرمنتظره است . یر و غیز متغیدهند ، و خلق و عملکرد آنها ن یه یا خنده سرمیگر

  است .

- ی، اختالل حرکت یش فعالیوع عبارتند از : بیب شیشود ، به ترت یش از همه مشاهده میکه ب یاتیخصوص

تکرار  ، یدان توجه ،حواس پرتیت می، اختالل توجه ( محدود یکل ی، کمبود هماهنگ یجانیه یثبات ی، ب یادراک

، ضعف تمرکز ) ، رفتار خلق الساعه ( اقدام قبل از  یتوجه ی، ب ل کارهایدر تکم یو درجازدن ، ناتوان

دن در کالس درس) اختالالت حافظه یو ازجاپر يقراریت ، فقدان سازمان ، بیفعال یرات ناگهانییدن ، تغیشیاند
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 يها ینظم یمبهم و ب یعصب ي، نشانه ها یی، اختالالت تکلم و شنوا يریخاص یادگ یو تفکر ، ناتوان

  ک .یالکتروآنسفالوگراف

 يریاز اختالالت خاص یادگ ین مسائل گاهیع هستند . ای، شا يو هم رفتار يریهم از نظر یادگ یلیمسائل تحص

کسب ،  يکودك و توجه نوساندار او که موجب کند ییا زبان که مربوط به رشد هستند ، یا از حواس پرت

  شوند . یم یگردد ناش ی، و ابراز معلومات م يره سازیذخ

شباهت دارند .  يری، به اختالالت خاص یادگ یگروه يشدت یا آزمون ها یابین مسائل بخصوص هنگام ارزیا

 ین بودن احترام به نفس به علت احساس بیین سندرم و پایواکنش نامطلوب کارکنان مدرسه به رفتار مشخص ا

ن یا يند برایناخوشا یشکست يسه را جاند همساالن همراه شده و مدری، ممک است با اشارات ناخوشا یتیکفا

 و خود ازاري  گردد. ی، رفتار ضداجتماع ین امر ممکن است موجب کنش نمائیکودکان سازد . ا

 تشخیص و عالیم و نشانه ها :

 :ADHD -فعالی بیش -براي اختالل نقص توجه  DSM-IV-TRمعیارهاي تشخیصی  -

 )2) یا (1الف ـ (   

ماه طول بکشد و با سطح رشدي  6عالیم نقص توجه که براي حداقل  . شش (یا بیشتر) از1      

 ناسازگار و ناهماهنگ باشد:
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ـ معموالً از توجه دقیق به جزئیات ناتوان است یا در تکالیف مدرسه، کار یا سایر          

 کند. دقتی میها اشتباهائی از روي بیفعالیت

 هاي مربوط به بازي مشکل دارد. ـ اغلب در حفظ توجه در تکالیف یا فعالیت         

 دهند. شود گوش نمیکه با آنها مستقیماً صحبت میرسد هنگامینظر میـ معموالً به         

کند و از اتمام تکالیف مدرسه، کارهاي خانه یا ها را دنبال نمیـ اغلب دستورالعمل         

 ها وجود ندارد)فهم دستورالعمل وظایف در محل کار ناتوان است (اختالل نافرمانی یا ناتوانی در

 ها مشکل دارد. دهی وظایف و فعالیتـ اغلب در سازمان  

کند ـ معموالً از درگیر شدن در وظایفی که نیاز به تالش ذهنی مستمر دارد اجتناب می         

 و بیزار و ناراضی است (مثل تکالیف مدرسه یا خانه)

بازي، تکالیف کند (مثالً اسبابها را گم میفعالیت ـ معموالً اشیاء الزم براي وظایف یا         

 درسی، کتاب یا وسایل آموزشی)

 هاي روزانه فراموشکار است. ـ اغلب در فعالیت         
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ماه طول بکشد و با  6تکانشگري که حداقل براي  -فعالی . شش (یا بیشتر) از عالیم بیش2      

 سطح رشدي ناسازگار و هماهنگ باشد. 

 فعالی:بیش -      

 خورد. کند یا در جایش تکان میهایش بازي میـ معموالً با دست         

رود نشسته باشد، از جایش بلند میـ اغلب در کالس یا سایر شرایطی که انتظار می         

 شود. 

رود (در نوجوانان یا دود یا از در و دیوار باال میکه تناسبی ندارد میـ اغلب در جائی         

 ها، ممکن است محدود به احساسات ذهنی برقراري باشد)بزرگتر

 هاي تفریحی با آرامش مشکل دارد. ـ اغلب در بازي کردن یا در شرکت در فعالیت         

موتوري او 'کند که انگار است و طوري فعالیت می 'در حال جنب و جوش'ـ معموالً          

 .  'آوردرا به حرکت درمی

 کند. اندازه صحبت میـ اغلب بیش از          

 تکانشگري: -      
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 پراند. هائی میـ اغلب قبل از اتمام سؤاالت، جواب         

 ـ معموالً در انتظار براي رسیدن نوبت خود مشکل دارد.          

شود (مثالً خودش را وارد کند یا سرزده وارد میـ اغلب صحبت دیگران را قطع می         

 کند)ها یا مکالمات میبازي

سالگی  7اند قبل از تکانشگري که ایجاد نقص کرده -فعالی ب ـ برخی عالیم نقص توجه یا بیش   

 اند. وجود داشته

 ها در دو محیط یا بیشتر وجود دارند (مثالً مدرسه [یا کار] و خانه)ج ـ برخی نقایص ناشی از عالمت   

اجتماعی، تحصیلی یا شغلی وجود  د ـ باید شواهد واضحی از نقص قابل توجه بالینی در عملکرد   

 داشته باشد. 

هـ ـ عالیم صرفاً در طی دوره یک اختالل فراگیر رشد، اسکیزوفرنی یا سایر اختالالت پسیکوتیک    

اي یا یک دهند و با یک اختالل روانی دیگر (مثالً اختالل خلقی، اختالل اضطرابی، اختالل تجربهروي نمی

 شود. میاختالل شخصیتی) بهتر توجیه ن

 فعالی، نوع مختلط: اختالل نقص توجه، بیش   
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 اند. ماه قبل وجود داشته 6اگر هر دو جزء معیار الف در طی 

 فعالی، با ارجحیت نوع نقص توجه:بیش -اختالل نقص توجه    

 ) وجود نداشته است. 2) معیار الف وجود داشته اما جزء (1اه گذشته جزء ( 6اگر در طی  

 تکانشگري:  -فعالی فعالی، یا ارجحیت نوع بیشبیش -توجه  اختالل نقص   

 ) وجود نداشته است. 1) معیار الف وجود داشته اما جزء (2ماه گذشته جزء ( 6اگر در طی 

کند، اند که معیارها را تکمیل نمیویژه نوجوانان و بزرگتر) که اخیراً عالیمی داشتهنکته : براي افراد (به   

 باید ذکر شود. 'در بهبود نسبی'

ADHDاي، معموالً همزمان با اختالالت سلوك یا اختالل نافرمانی تکانه -ویژه نوع با ارجحیت تخریبی ، به

 شود.همچنین همراه با اختالالت یادگیري و ارتباطی هم دیده می ADHDشود. جویانه دیده میمقابله

 

با تروماي حوالی  ADHDدهنده نقایص پیچیده ولی مبهم نورولوژیک است. نشان ADHDرسد نظر میبه

تولد و سوءتغذیه زودرس مرتبط است. بروز آن در والدین و خواهر و برادران بیماران افزایش یافته است و 

از نظر خلق و  ADHDتخمکی بیش از دوتخمکی است. کودکان مبتال به میزان همگامی آن در دوقلوهاي تک

شود، اختالل ترین شواهدي که در دستگاه نوروترانسمیتري دیده میزاج) دردسرساز هستند. روشنخو (م
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هستند. کاهش مهار لوبعملکرد نورآدرنرژیک و دوپامینرژیک است. عالیم نورولوژیک غیرموضعی (نرم) شایع

فرونتال و کاهش شود، در این مطالعات کاهش پرفوزیون لوبفرونتال توسط مطالعات تصویري تأیید می

احتماالً ارتباطی به خوردن قند ندارد، تعداد کمی از بیماران  ADHDسرعت متابولیک آن دیده شده است. 

در طی نوجوانی هم عالیم  ADHDبیماران  %20-25گیرند. هاي غذائی قرار میتأثیر افزودنی) تحت%5(شاید 

  مه دارد.دهند و در برخی عالیم تا زمان بلوغ هم ادارا نشان می

ویژه افرادي که اختالل سلوك همزمان دارند، بزهکار یا در آینده دچار اختالل شخصیت ضداجتماعی برخی، به 

 شوند.می

 درمان

هاي درمانی غیرمؤثرترین درمان در این اختالل درمان دارویی است با اینحال در موارد خفیف اختالل روش

توانند به روش هاي تعدیل رفتار توسط والدین، و مشاوره با مدرسه میداروئی نظیر، آموزش والدین، بکارگیري 

ي فرزند پروري خود و در تعامل با کودك، ساختارها و تنهایی کمک کننده باشند. الزم است والدین در شیوه

   ي بدرفتاري کودك پرهیز نمایند.هاي تربیتی تحریک کنندهباشند و از شیوههاي باثبات داشتهروال

مورد مدرسه نیز تعدیل تکالیف و نیز امتحانات، نشستن در ردیف جلو و نزدیک معلم و بکارگیري شیوهدر 

کننده باشد. براي این منظور والدین و معلمین باید توسط متخصصین هاي تشویق و تنبیه مناسب می تواند کمک
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عامل با این کودکان دریافت ها و تهاي الزم را در مورد چگونگی بکارگیري این مهارتاین حوزه آموزش

  نمایند.

  هاي داروئی ضروري است.در موارد شدیدتر اختالل استفاده از درمان

  داروشناختی: 

نفس را با بهبود حسن انطباق بیمار با دهند؛ این داروها اعتمادبهبیماران کاهش می %75ها عالیم را در . محرك1

گیري سطح پالسمائی داروها دهند. اندازهفعالی را کاهش مییشها بدهند. محركوالدین و معلمان افزایش می

 مفید هستند.

ساعته هیچ  8ساله و باالتر مورد تأیید قرار داده است. انواع پیوسته رهش  6براي کودکان  FDAفندیت را متیل

گزارشساعت است، یک ترکیب جدید است.  12، که مدت تأثیر آن Concertaاي ندارند. شدهبرتري ثابت

 هاي اولیه در مورد سابقه خوب از نظر آثار جانبی، باید تأیید شوند.

میCNSفنیدات احتماال با مهار برداشت مجدد دوپامین در اعصاب دوپامینرژیک باعث تحریک مالیم متیل

 هد.دپرتی ، بیقراري حرکتی را مهار و تمرکز حواس را افزایش میشود. این دارو در کودکان مبتال به حواس
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می CNSدر نارکولپسی ، متیل فنیدات با عمل برقشرمخ و ساختارهاي زیر مخ مثل تاالموس باعث تحریک  

خیالی را حرکتی و هوشیاري ذهنی را افزایش و احساس خستگی، سرخوشی مالیم و بیشودو بنابراین فعالیت

 دهد.کاهش می

ساعت است. در صورت وجود  1/2-4/2معادل با کلیوي و نیمه عمر آن متابولیسم آن کبدي و دفع آن عمدتا

قراري ، حساسیت مفرط نسبت به دارو، فشار خون اضطراب قابل مالحظه، فشار عصبی، عصبانیت همراه با بی

هاي رایج، تیکهاي حرکتی به غیر از سندرم باال ، گلوکوم، اختالالت افسردگی قابل درمان باضد افسردگی

Tourettes  سال نباید از این دارو استفاده کرد. 6سن کمتر از و براي کودکان با  

اشتهایی، عصبانیت، اشکال در خواب، آنژین، حساسیت مفرط به دارو، کاردي ، بیفشارخون باال، تاکی 

 باشند.سرگیجه، سردرد ، تهوع، ودرد معده از عوارض جانبی مهم این دارو می

، بیماران مبتال به  Tourettesاي ، بیماران با سابقه سندرممله. براي بیماران مبتال به صرع یا هر نوع اختالل ح

فنیدات ممکن است تیک ایجاد کند، لذا اختالالت رفتاري و سایکوز ، این دارو را باید با احتیاط به کار برد. متیل

  خیص داد.فنیدات را باید قطع کرد تا بتوان علت واقعی تیک را تشقبل از درمان تیک با پیموزاید مصرف متیل

براي بیماران مبتال به فشارخون باال باید با احتیاط مصرف شود. در فواصل زمانی مناسب و در همه بیماران 

گیري کرد. در صورت مصرف و مخصوصا بیماران مبتال به فشار خون باال باید فشار خون را به طور مرتب انداز

 کنترل شود. طوالنی مدت براي کودکان ، باید رشد کودك به طور مرتب
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دو بار در روز (قبل از صبحانه و نهار) مصرف شود و سپس بر  mg/kg1-2سال، با  6درکودکان با سن بیش از 

 شودبه مقدار دارو افزوده می mg/day10-5اساس نیاز وتحمل بیمار به طور هفتگی 

 رسد.فنیدیت میتر از متیلنظر طوالنیدکستروآمفتامین به -مدت تأثیر آمفتامین 

اثر است و بهشود، در دست بررسی است. این دارو، یک داروي طوالنیمدافینیل، که در نارکولپسی استفاده می

 رسد قابلیت سوءمصرف اندکی داشته باشد.نظر می

شود. شروع و مدت اثر آن با تأخیر است، گرم در روز داده میمیلی 75/18 - 5/37صورت دوزهاي پمولین به

 رتباط با سمیت کبدي استفاده محدودي دارد.علت ااما به

 دهد.. گزارش شده کلونیدین و گوانفاسین برانگیختگی را در کودکان دچار این اختالل کاهش می2

همراه با افسردگی یا اضطراب  ADHDها ممکن است در ها، ضدافسردگیدر صورت عدم موفقیت محرك

 همزمان، بهترین باشند.

طور ناگهانی مردند. دزپیرامین گزارش شده اما چهار کودك در طی مصرف دزیپرامین بهپرامین و تأثیرات ایمی

خطر رسد بینظر میمفید هستند و به ADHD) براي venlafaxineگزارش شده پورپروپیون و ونالفاکسین (

  باشند.
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یماران دچار عالیم و والپروتکس در صورت شکست سایر داروها تنها براي بها، لیتیوم یا ديسایکوتیک. آنتی4

 شوندپرخاشگري شدید (احتمال رفتار تخریبی همزمان) استفاده می

در مورد ریسپریدون مکانیسم اثر ضد جنون این دارو مشخص نیست .اثر آن احتماال به خاطر مهار انتخابی مونو 

 H1. a2. a1)می باشد .این دارو همچنین داراي اثر مهاري متوسطی بر گیرنده هاي D2 , 5-HT2آمینرژیک(

 می باشد .

جذب گوارشی دارو زیاد و سریع می باشد و دارو به مقدار خیلی زیاد به پروتئین هاي پالسما متصل می 

ساعت  20-24ر آن )ونیمه عم%15)و مدفوع (%70شود.متابولیسم دارو عمدتا کبدي و دفع آن از طریق ادرار (

 می باشد .

آکاتیزیا ،اضطراب ،عصبانیت ،تاري دید ،اختالل جنسی ،کاهش تمایل جنسی ، سرگیجه ، دیسمنوره ،منوراژي 

،اثرات خارج هرمی ،دیستونی ،پارکینسون ،بی خوابی ،اختالل در دفع ادرار ،تغییرات خلق و خوي ،بی قراري 

رات پوستی وخارش ،اسهال یا یبوست ،سرفه ،خشکی دهان ،سوءها ،اختالل در تمرکز ،مشکالت حافظه اي ،بثو

ضمه ،سر درد ،تهوع ،التهاب بینی و حلق و افزایش وزن وسندرم بدخیم نورولپتیک ،عوارض جانبی عمده این 

 دارو هستند .
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 FDAید ) با دوز واحد روزانه مورد تایvynaseساز دارویی افتامین بنام لیسدکس افتمامین(  . اخیرا یک پیش5

  FDAسال توسط  12-6قرار گرفته است پچ دیترتنا ( جز فعال متیل فیلدیت) براي درمان بیش فعالی در اطفال 

  تایید شده است

 30میلیگرم یا  200میلیگرم  15ساعت در روز مقادیر  9درصورت استفاده از پچ هاي مختلف ویترانا به مدت 

هاي خط دوم شامل ضد افسردگیها مثل بوپروپیون ولبوترین ، میلیگرم ماده فعال به دبن منتقل میشود دارو

ولبوتورین اس ار) ونالفاکسین ،اف کسور و اف کسور ایکس ار و اگونیست هاي گیرنده الفا ادرنژیک (مثل 

کلونیدین کاتاپرس) و گوانفاسین ( تنکس) است اوتومکسیتین( استراترا) مهارکننده باز جذب نور اپینفرین نیز 

 فاده قرار میگیردمورد است

  موارد منع یا احتیاط مصرف دارو:

داروهاي محرك: مصرف داروهاي محرك در بیمارانی که مبتال به گلوکوم زاویه بسته و تیروتوکسیکوز هستند 

منع مصرف مطلق دارد. وجود اختالالت سایکوتیک همراه و مانیاي حاد مهمترین موارد دیگر منع مصرف این 

یشن شدید، موارد احتیاط در مصرف داروها هستند. سوء مصرف همزمان مواد، آنورکسیا نروزا، بی قراري و آژیت

هاي قلبی، دهند. اخیرا اختالالت ساختمانی قلب نظیر تترالوژي فالو، ابنورمالیتی هاي شریاندارو را تشکیل می

ها و درد سینه در ها پرفشاري خون، شکایت از سینکوپ، تاکی آریتمیآئورتیک انسدادي، وضعیتتنگی ساب

ي دارویی اضافه تاکی کاردي بطنی در خانواده به موارد منع مصرف این دستهکودك و سابقه مرگ ناگهانی یا 
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شود. در موارد شده اند. در این موارد مشاوره قلبی با متخصص قلب کودکان قبل از تجویز دارو توصیه می

راي یا انجام اکوکاردیوگرافی بصورت معمول ب EKGاي به نفع مشکالت قلبی درخواست فقدان نشانه یا سابقه

   هاي منوآمین اکسیداز نیز منع شده است.همه بیماران مورد ندارد. مصرف همزمان با مهارکننده

داروهاي غیر محرك: در مورد آتموکستین نیز مصرف دارو در بیماران مبتال به گلوکوم با زاویه بسته منع مطلق 

ها، آنژین صدري و آریتمیشدید، تاکیدارد. همچنین در بیماران مبتال به نقائص ساختمانی قلب، پرفشاري خون 

هاي کاردیوواسکوالر، مصرف همزمان با داروهاي مهارکننده منوآمین اکسیداز منع مصرف دارد. در بیماري

    سربروواسکوالر و در موارد کم فشاري خون نیز با احتیاط مصرف همراه است.

در  EKGنیاز به پایش عملکرد قلبی از طریق  شود وها باید با احتیاط انجاممصرف همزمان کلونیدین با محرك

هاي کاردیو واسکوالر و نارسائی مزمن کلیوي الزم است کلونیدین با احتیاط طول درمان دارد. در موارد بیماري

   مصرف شود.

   هاي غیر داروئی:درمان

یا نوجوان، هاي مدیریت رفتار به والدین، مداخالت رفتاري براي کودك آموزش والدین، آموزش مهارت

هاي ي مدیریت رفتار کودك در کالس مهمترین و مؤثرترین درمانآموزش معلمین در خصوص نحوه

  تمرکز هستند.فعالی و نقصغیرداروئی در اختالل بیش
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اند ولی یا شواهد علمی کافی به نفع اثربخشی هاي اخیر معرفی شدههاي متعدد دیگري نیز در سالاگرچه درمان

ها فاقد اثر دهند که این روشده وجود ندارد و یا اگر شواهدي وجود دارد این شواهد نشان میدرمان مطرح ش

  ها را بعنوان یک درمان مؤثر توصیه نموددرمانی الزم هستند لذا نمی توان آن

  شناختی:روان

ها، تکنیکها ممکن است شامل دارومعموالً درمان چندجانبه براي کودك و خانواده ضروري است. این درمان

ویژه در صورت اختالل رشد درمانی و آموزش اختصاصی (بهدرمانی فردي، خانوادههاي رفتاري، روان

 اختصاصی همزمان). این مداخالت با توجه به احتمال خطر بزهکاري در موارد متوسط تا شدید اساسی هستند .

  گیري:پی

در مصرف داروهاي محرك و غیر محرك در  مدت درمان طوالنی است و ممکن است چندین سال طول بکشد.

شود و الزم گیري فشارخون، پالس، وزن و قد توصیه میي مشکالت قلبی، اندازهابتداي شروع درمان اخذ سابقه

ها تکرار شوند. بدلیل گزارشاتی از موارد نادر لوکوپنی و آنمی ناشی از است حداقل سالی یک بار این ارزیابی

اي در طول درمان توصیه می شود. الزم است کودك در ابتداي درمان، در دوره CBCکم اشتهائی، درخواست 

چندماه اول بصورت ماهیانه و سپس در فواصل طوالنی تر ویزیت شود. همچنین ضروري است در هربار 

یابی پزشکی همراه ارزها و نیز بروز احتمالی اختالالت روانمراجعه عوارض جانبی داروها، میزان بهبود نشانه

  تواند به ارزیابی عملکرد تحصیلی کودك کمک کند.شوند. اخذ گزارش از مدرسه دو بار درسال می
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کودك و نوجوان  یکا روانپزشکیامر یه شده توسط آکادمین ابعاد توصیدر شروع درمان ، تازه تر

)،AACAPه کردها است :یر قبل از شروع درمان با محرك توصیز يها ی)بررس  

  ینینه بالیمعا •

  فشار خون •

  نبض •

  وزن •

 قد •

شود کودکان و نوجوانان تحت درمان با محرك ها از نظر قد ، وزن و فشار خون و نبض هر دو هفته  یه میتوص

  د .یدر مورد آنها به عمل آ ینه جسمیرند و هر سال یک بار معاینه قرار گییک بار تحت معا

  : یاجتماع – یروان يمداخله ها

از  یست و معموالً وجهین اختالل نیجامع کودکان مبتال به ا یدرمان يازهایبرآوردن ن يغالباًبرا ییدارو به تنها

، و ADHDن کودکان مبتال به ی، آموزش والد یاجتماع يمهارت ها ياست . گروه ها یم چند وجهییک رژ

  ثر بخش است .ا ADHDکودکان مبتال به  یت کلیریدر مدرسه و خانه غالباً در مد يرفتار يمداخله ها

که    یت است . به کودکانیحائز اهم یاضاف یتوأم یا اختالالت روانپزشک يریو درمان اختالالت یادگ یابیارز

ا دارو ر یبه آنان داده شود که معن یبازگو شده و فرصت ید هدف دارو درمانیشود با یز میآنان تجو يدارو برا
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کنار گذاشته شده و روشن شود که دارو به ” وانه هستم یدمن ” م نادرست مثل یخود جستجو کنند . مفاه يبرا

  ت ها برخورد کند .یکند که بهتر از قبل با موقع یکودك کمک م

  کند . یم باشند ،اضطرابشان فروکش میط خود سهیشود که در ساختمان مح ین کودکان اجازه داده میبه ا یوقت

ده در صورت برآور یستم پاداش دهیز کودك و یک سن یک رشته انتظارات اییتع ين و معلم برایوالد يهمکار

  شدن انتظارات سودمند است .

ن ت ممکیش احترام به نفس و احساس موفقیز افزایو ن یاجتماع يش مهارت هایمعطوف به پاال یگروه درمان

، مخصوصاً مدرسه  یگروه ينه هایدر عملکرد در زم يادیکه مشکالت ز ADHDکودکان مبتال  ياست برا

  د باشد .یدارند ، مف

  

برنامه ریزي وجود ندارد و ارتباط برنامه ریزي با غذاخوردن در میخورند ولی کودکان   ADHDدر کودکان

ADHD   چیست؟هر انسانی با برنامه اي که به صورت روزانه دارد در هنگام بدون برنامه هستند و برنامه ي

  نامشخص است و همین باعث میشود که وعده هاي غذایی را رعایت نکنند.غذایی این کودکان صبح صبحانه 

مان یک حافظه اي داریم به اسم حافظه ي روزانه که به ما میگوید که برنامه ي روزانه ي همه ي ما در حافظه 

ما چیست و این کودکان به علت کم توجهی شان دچار اشکال در حافظه روزانه میباشند وهمین موضوع باعث 
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  یشود که وعده هاي غذایی و ساعت هاي ان را رعایت نکند.م

وقت خواب و بیداریشان اشکال دارد.همه ي ما انسانها زمان غذا خوردنمان ارتباط با  ADHDدر کودکان 

ندارند به دنبال ان نظم غذا  کان سیکل مناسبی در خواب و بیداريسیکل خواب و بیداري دارد و چون این کود

  خوردن نیز مشکل دارد.(این مشکل مربوط به بی توجهی این کودکان است)

مشکل دیگر این کودکان بی توجهی به رفلکس هاي گرسنگی و سیري است.این کودکان به علت بی توجهی 

ان این کاهش اعتماد به جبراي که دارند دچار محرومیت میشوند و به خاطر همین اعتماد به نفسشان کم میشود 

فشار وارد میشود  این کودکان از جانب دیگران  نفس به صورت غذا خوردن خودش را نشان میدهد.(وقتی به

  به صورت رفلکسی به سمت ریزه کاري سوق پیدا میکنند)

مدت غذا خوردن را رعایت نکنند.(متوسط غذا خوردن در یک  حرکی ست که مشکل دیگر این کودکان پر ت

دقیقه است)ولی این کودکان مدت کوتاهی بعد از غذا خوردن به علت پر تحرکی اي  30-20عادي حدود  فرد

که دارند از مکان غذا خوردن فاصله میگیرند و در نتیجه وقتی احساس گرسنگی پیدا میکنند شروع به غذا 

  فاصله میگیرند.خوردن کرده ولی متوجه احساس سیري نمیشوند و به خاطر همین از مکان غذا خوردن 

مشکل دیگر این کودکان مربوط به حرکات تکانشی میباشد که اینها مشکل مونیتورینگ دارند و دقت در کارها 

اعمال نمیکنند و همین باعث اشکال در تغذیه ي این کودکان میشود.به علت رفتارهاي ناگهانی اداب غذا 

ا خوردن این کودکان کامل نباشد و مشکل اصلی خوردن را تحت تاثیر قرار میدهدو همین باعث میشود که غذ
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سریع غدا میخورند و ولع غذا خوردن دارند و کنترلی در خوردن ندارند وهمین عدم کنترل در خوردن و رفتار 

  سوق و متمایل میکند.  Fast foodتکانشی این کودکان انها را به سمت 

است (ارتباط با لوب فرونتال دارد که در این کودکان کی دیگر از این مشکالت عدم توجه به پاداش و تنبیهات ی

  مشکل دارد) و همین باعث عدم نظم در حس چشایی و عدم رغبت به غذاهاي جدید میشود.

ه ک(به علت بی توجهی این کودکان مورد سرزنش قرار میگیرند) کی از عوارض پیش فعالی افسردگی ست ی

  ها میشود.عث کاهش اشتها و حتی گاه افزایش اشتهمین با

  اشکاالت تغذیه اي :

  .غذا خوردن واکنشی :1

  کودکان به صورت مداوم درخواست غذا دارند و عالقه به غذا خوردن دارند.

  هر وقت به این کودکان اجازه داده شود پرخوري میکند.

  بیشتر وقت را به غذا خوردن صرف میکنند.

  حتی وقتی کامال سیر هستند دنبال غذا میگردنند.

  زنگی مانده اند. Oralیا   Feedingین کودکان این است که از نظر روانشناسی در مرحله مشکل ا

  . غذا خوردن عاطفی :2
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ناراحتی و بی حوصلگی) سراغ خوردن غذا میروند.این -طفی (اضطرابدر این کودکان به دنبال مشکالت عا

  افراد از نظر شخصیتی اضطرابی هستند.

  . عالقه به غذا :3

  به طور مرتب درخواست غذا دارند.این کودکان 

  لذت زندگی به صورت لذت غذایی میباشد و عاشق غذا خوردن هستند.

  دائما منتظر زمان غذا هستند و در حین خوردن غذا لذت خوبی دارند و ارامش به دنبال خوردن غذاست.

  . عالقه به نوشیدن :4

  وشیدنی هاي شیرین هستند.عالقه به نوشیدن و از نوع ن  ADHDتعداد زیادي از کودکان 

  . سیري واکنشی :5

میماند.(سیري به رفلکس شکم بر میگردد) و سریع احساس بچه هایی هستند که در ظرف غذایشان غذا باقی 

  سیري میکنند.

  قبل از تمام شدن غذا احساس سیري میکنند و خیلی راحت سیر میشوند.

  ان وعده عالقه دارند.یکی از مشکالت این کودکان این است که به اسنک و می
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  . کندي غذا خوردن :6

 2هستند که این زمان گاه به   ADHDدقیقه است ولی بعضی از کودکان  30-20زمان غذا خوردن حدود 

  ساعت نیز میرسد. 

  . حین غذا خوردن عاطفی هستند :7

اضطرابی و یا ناراحتی می ولی در حین غذا خوردن حادثه اي این ها کودکانی هستند که میخواهند غذا بخورند 

  افتد که موجب اجتناب کودك از غذا خوردن میشود و یا کودکانی که در خستگی غذا نمیخورند.

  . نق نقوهاي غذایی :8

  از چشیدن لذت نمیبرند و از غذاهاي جدید لذت نمیبرند و امتناع میکنند.

  نکات مهم هنگام غذا خوردن

 محیط غذا خوردن: .١

خورد که محرك هاي محیطی کم باشد به خاطر اینکه محیط غذا خوردن باید مکانی باید در محیطی غذا 

  ارامش بخش باشد.

  باید مکان مشخصی وجود داشته باشد و نباید مکان را دائما جابه جا کرد.

خیلی مهم است که محیط غذا خوردن تلویزیون نداشته باشد.مشکل این ان است که کودك در مقابل ان 
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  ی با دیدن تلویزیون غذا میخورد.شرطی میشود.یعن

جاي مشخصی داشته باشد و مالحظات اخالقی با فرد   ADHDباید در حین غذا خوردن هر کودك 

  کناري خود در سر میز داشته باشد .زیرا کودك با کلنجار رفتن با فرد کناري دچار اختالل تغذیه اي نشود.

باشد و ترجیحا از یک موسیقی ارامش بخش استفاده  در مکانی که کودك غذا میخورد باید نور کافی داشته

  کنند.

 زمان غذا خوردن : .٢

ساعت غذا خوردن باید مشخص باشد (بسته به شرایط هر خانواده است ) و همه ي افراد خانواده این زمان 

  را رعایت کنند.

  قبل از زمان غذا خوردن اسنک و میان وعده به کودك داده نشود.

  .نحوه نشستن :3

راه رفتن در حین غذا خوردن است. (به سبب بلند شدن از میز غذا   ADHDمشکالت کودکان  یکی از

  پیغام سیري از دستگاه گوارش به مغز میرسد و کودك دست از غذا خوردن میکشد)

  .اداب غذا خوردن :4

  باید عواملی که سبب حواس پرتی کودك میشود را از محیط حذف کنیم.
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عال هستند و حتی به ریتالین هم پاسخ مناسبی نمیدهند باید به این کودکان در کودکانی که بسیار پیش ف

دقیقه بعد از غذا خوردن از سر میز بلند شوند و بعد از مدتی دوباره سر میز  20اجازه داد که حدود  

  بنشینند.

د تا شباید حتما دستمال در کنار کودك باشد و سعی شود که در حین غذا خوردن لباس استین کوتاه بپو

  استین لباس خود را حین غذا خوردن کثیف نکند.

  در حین غذا خوردن کم تر صحبت شود.

براي این کودکان باید در ظرف غذا متناسب با تغذیه کودك غذا ریخت و اصرار به خوردن به این کودکان 

  نکنیم.

  مایعات رعایت شود.در حین غذا خوردن باید محدودیت 

در حین غذا خوردن همیشه در حین غذا خوردن به کودکان جمالت منفی و ازاردهنده استفاده کرد.بلکه 

  باید احساسات رد و بدل بشود و سرشار از ارامش و احساس امنیت براي کودك باشد.

  حتما قبل از غذا خوردن کودك یک فعالیتی داشته باشد تا کودك با اشتها غذا بخورد.

  ا خوردن مهم است.ت اصول غذ.رعای5

  عوامل تغذیه اي مورد نیاز در پیش فعالی
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مطالعات فراوانی روي نقش عوامل تغذیه اي در پیش فعالی کودکان مبتال انجام شده است که رعایت ان 

  می تواند نقش بسزایی در این گروه داشته باشد.

  .اسیدهاي چرب ضروري :1

در این افراد به مقدار زیادي  6و امگا  3چرب و امگا  تحقیقات زیادي نشان داده اند که غلظت اسید هاي

پایین تر است.این کودکان عالیم کمبود اسیدهاي چرب ضروري مانند تشنگی زیاد را نشان می 

میگو و شاه ماهی است و -ساردین–ماهی هاي ازاد مانند سالمون  3دهند.بهترین منبع اسید هاي چرب امگا 

تخمه کدو و افتابگردان هستند.دیگر منابع اسید هاي جرب ضروري -کنجد 6منابع اسیدهاي چرب امگا 

  روغن بادام زمینی و روغن زیتون است.-لوبیاي سویا-اجیل ها

  روي و منیزیم:

کنترل سیستم اعصاب مرکزي و محیطی تحت تاثیر این دو ماده است و مطالعات ارتباط بین کمبود روي و 

به طور قابل توجهی   ADHDسطح سرمی روي در کودکان  پیش فعالی را نشان داده است به طوري که

  پایین تر از کودکان طبیعی بوده است.

–بیزاري و نفرت -گریه هاي زیاد-کج خلقی-در کودکان مشکالتی از قبیل خشونت  Znو   Mgکمبود 

اختالل خواب را ایجاد -خستگی -واکنش پذیري بیش از حد به محرك هاي بیرونی -ناتوانی در تمرکز

  کل میزان روي غذایی را تشکیل می دهند. ٪80 -شیر و محصوالت لبنی -میکند.گوشت (قرمز و سفید)
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وي ز منابع نسبتا خوب ریمغزها  و محصوالت سویا ن –لوبیا هاي خشک  –غالت کامل  -پنیر -جگر

  هستند.

  .کلسیم :3

را به وجود اورد.بنابراین با تنظیم یک برنامه ي غذایی مناسب حاوي   ADHDکمبود کلسیم ممکن است 

را  ا مکمل هاي کلسیم این کمبودیسبزیجات برگ سبز و  -بستنی –ماست  -پنیر -کلسیم نظیر : شیر

  برطرف میکند.

  : B6.ویتامین 4

شده است.در  ADHDسبب بهبود رفتار در برخی از کودکان   B6به خصوص   Bویتامین هاي گروه 

با افزایش میزان   B6برخی از این کودکان سطح سروتونین خون پایین است در نتیجه دوز باالي ویتامین 

  سروتونین خون سبب بهبود عالئم میشود.

  سبزیجات و مغزها یافت می شود.–غالت کامل به خصوص گندم  -این ویتامین در گوشت ها

  . اهن :5

کمبود اهن دقت و توجه را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.برخی از مطالعات نشان داده با مکمل 

-غذاهاي دریایی-در این کودکان شده است.بهترین منبع اهن جگر ٪30هاي حاوي اهن باعث بهبود 

  ماهی و ماکیان میباشد. –گوشت کم چرب 
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  ل:غذاهاي تحریک کننده در افراد پیش فعا

 10.شکر : مطالعات نشان می دهد که مصرف شکر ممکن است سطح ادرنالین را در کودکان به میزان 1

  برابر افزایش دهد.پس این نتایج بیانگر ارتباط مستقیم بین رفتارهاي خشونت امیز با دریافت شکر باالست.

  تخم مرغ -لوانی -خیار شور-گوجه فرنگی-توت-پرتقال-الو-هلو-کشمش-زردالو-کیوي-.بادام2

 -کمپوت ها -سس ها -ابلیمو -شکالت -ادامس-.رنگ هاي موجود در غذاهاي اماده بسته بندي شده3

  نوشابه هاي گازدار -کنسروها

 -ابمیوه هاي بسته بندي شده -پوره میوه ها -.مواد نگهدارنده موجود در مواد غذایی از قبیل مرباها4

  ترشیجات و سس هاي ساالد

  نوشیدنی هاي حاوي کافئین و شکالت -کوال -چاي -.قهوه5

  .افزودنیها مثل رنگ هاي مصنوعی بنزات سدیم 6

  .شیرین کننده هاي مصنوعی7

  .شربت هاي رنگ دار مثل دیفن هیدرامین8

  .غذاهاي فست فود9
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  .عسل10

  .اسپري و صابون باي بوي تند11

  غذاهاي مناسب در افراد بیش فعال

  .مواد غذایی طبیعی1

  لوبیا–عدس -جو-ذرت-.برنج2

  .آب فراوان3

  حبوبات)-سویا–.پرتیین با کیفیت باال(گوشت 4

  .مواد غذایی حاوي اسید چرب ضروري5

  .مواد غذایی حاوي روغن گیاهی طبیعی6

  مانند کاهو) .مواد غذایی حاوي منیزیم(حاوي آرام بخش طبیعی7
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  دوم فصل

  مساله انیب
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 تاس  شده شناخته جوانان نو و کودکان نیب در یروانپزشک اختالل نیعتریشایفعال شیب و توجه نقص اختالل

 شیب و توجه نقص اختالل است شده زده نیتخم مدرسه نیسن در کودکان از صد در 12-5 در   اختالل نیا

 کودکان در شده مشاهده حالت تراز دیشد که استیفعال شیب و یتکانش رفتار ویتوجهیب داریپا يالگویفعال

 توجه نقص مدرسه و مدرسه از قبل نیسن در عیشا يرفتار مشکالت باشدیم يرشد سطح و سنّ همان

 ستندین العمل دستور متناسب انجام قادربه خانه و مدرسه در کودکان نیا ) 2-1(.هستند يتکانشگر و يقراری؛ب

 کیحرت و کنندینم يرویپ نیوالد يها خواسته از و هستند نیمعلّم و نیوالد يسو از يشتریب توجه ازمندین و

 هیثانو یافسردگ است عیشا کودکان نیا در یتیکفایب احساس دارند فیضع انگاره هستندخود يانفجار و ریپذ

 سبب توجه نوسان و یپرت ؛حواس است بارزیلیتحص افت عموما و اند حادثه مستعد اغلب .شودیم دهیزدین

 ژهیو يهارفتار به نسبت مدرسه کارکنان مطلوب نا واکنش.شوندیم معلومات  يساز رهی؛ذخ يریفراگ يکند

 احساس به منجر یتیکفا یتیکفا یب احساس لیدل به خود از مراقبت کاهش و اختالل نیا به مبتال کودکان

 نیا )2. ( شودیم یهیتنبخود و یشکن خود یاجتماع ضد يزیر برون احتمال و مدرسه به نسبت نامطلوب

ی بزرگسال اتی کودک از تواندیم اختالل نیاباشدیم مخطلط نوع یفعال شیب غلبه با مجموعه ریز سهي دارا اختالل

  )3. (باشد داشته توجه  حوزه دري متعددي هانقص و عالئم و باشد داشته تداوم

ي دارو مداخالت شامل درمان. باشدیم ازیني ماریب عالئم هنگام به و عیسر درمان تیاهم تبعات نیهم لیدل به 

ی  نظم)5-4(یب نقش اما ستین مشخص قیدقي ماریب زمیمکان وي ولوژیزیپاتوف چه اگر.استیی دارو ریغ و

  .است توجه مورد اختالل نیا در نیدوپام و نینفری اپ نورو  خصوصاً کیوژنیبي هانیام



  
  

 

٣۶ 

 

طالعات زیادي بیان می کم توجهی اختالل غذاخوردن است.م-کی از بیماري هاي همراه با اختالل پیش فعالیی

کم توجهی رابطه اي با استعداد چاقی دارد.این کودکان زیاد پرخور هستند و نمایه -کند که اختالل پیش فعالی

)8-7(ي توده ي بدنی باالتري دارند.  

شیوع باالتر چاقی در بیماران مبتال را می توان با کاهش کنترل در غذا خوردن و رفتار غیر طبیعی توضیح 

ض ابتال به تغییرات رشدي هستند.در گذشته فکر می کردند که رشد وتغییرات در داد.این کودکان بیشتر در معر

کم توجهی به علت افزایش فعالیت در کودکان با چاقی متناقض است ولی هم -کودکان اختالل پیش فعالی

ه کم توجهی داراي مقادیر باالتر نمای-که کودکان مبتال به اختالل پیش فعالیسساکنون نشان داده شده است 

)9-8-7( توده بدنی و درصد باالتري از چربی هستند.  

شواهد اولیه نشان می دهد که کم بودن فعالیت فیزیکی مانعی براي یک کاهش وزن موفقیت امیز در افرادي 

)12-11-10( است که درگیر برنامه هاي درمان چاقی هستند.  

کم توجهی گزارش شده -اختالل پیش فعالیاگر چه شیوع بیشتري از چاقی در نمونه هاي بالینی بیماران با 

کم توجهی در میان کل جامعه در کودکی هنوز مورد تایید -است ارتباط بین اضافه وزن و اختالل پیش فعالی

قرار نگرفته است.از انجا که هر دو مشکل مشترك بوده و به میزان قابل توجهی عملکرد سایکوسوشیال را تحت 

  )13-12-11( تاثیر قرار میدهد.



  
  

 

٣٧ 

 

سال بر طبق مقیاس رتبه بندي  17-11پدر و مادر و فرزندان انها در سنین  2863دریک بررسی جامعه محور 

)14( کم توجهی براساس اختالل روانی رتبه بندي شدند.-اختالل پیش فعالی  

ل درصد از شرکت کنندگان داراي معیارهاي اختال 4,2وزن وقد توسط کارشناسان ارزیابی گردید.به طور کلی 

درصد) در بین 7کم توجهی به میزان قابل مالحظه اي (-کم توجهی بودند.شیوع اختالل پیش فعالی-پیش فعالی

در صد) بود.در یک انالیز  4,9در صد) و کودکان داراي کمبود وزن ( 305کودکان چاق بیش از کودکان نرمال (

برابري 2ان چاق داراي احتمال همبستگی منطقی با کنترل سن.جنسیت و وضعیت اجتماعی و اقتصادي کودک

) از سوي دیگر با تنظیم کلیه ي متغیرها 2,0کم توجهی هستند.(نسبت شانس=-ابتال به اختالل پیش فعالی

)براي وضعیت چاقی هستند.1,9کم توجهی داراي (نسبت شانس=-کودکان داراي اختالل پیش فعالی  

کم توجهی اغلب موارد گزارش شده داراي -براي کلیه گروههاي وزنی کودکان داراي اختالل پیش فعالی

مشکالت غذا خوردن در مقایسه با همتایان غیر بالینی خود هستند.شرکت کنندگان چاق مبتال به اختالل پیش 

کم توجهی باالترین سطح استفاده از خدمات بهداشتی درمانی را داشتند.-فعالی  

 و یجاق به ابتال يبرا یتوجه کم-یفعال شیپ اختالل يدارا کودك کی توجه قابل سکیر از دیبا پزشک کی

  )14(.باشد اگاه یتوجه کم-یفعال شیپ اختالل به ابتال يبرا وزن اضافه يدارا کودك کی

 ییسرپا درمان کی در نیوالد يرفتار يها اموزش از گروه کی نقش یبخش اثر یبررس يبرا مطالعه کی

 اختهپرد کودکان رفتار کنترل در نیوالد نفس به اعتماد شیافزا و کودکان اختالالت کاهش در یروان سالمت



  
  

 

٣٨ 

 

 در ودبهب نیشتریب که شد مشاهده ها حوزهي  هیکل در کودکان يرفتارها در بهبود نیوالد گزارش به بنا.است

 اظهارات بر بنا نیهمچن.دیگرد مشاهده خانواده بر کودك رفتار اثر و کودك و نیوالد روابط و یکل اختالالت

  )15. (افتی شیافزا کودکان رفتار کنترل در انها نفس به اعتماد نیوالد

 و نیوالد اموزش گروه در یتصادف صورت به انها نیوالد که یدبستان شیپ کودك 31 یابیارز به گرید مطالعه

 یاستراتج اموزش شامل که يا هفته 14ي  برنامه کی در 1 گروهي  خانواده. گرفتند قرار انتظار ستیل گروه

 جینتا.دکردن شرکت بود کودکان جاناتیه کنترل بهبود نیهمجن و فعال شیب کودکان يبرا کودکان از مراقبت

 در مربوطه مشکالت و یتوجه کم ـ یفعال شیب اختالل کاهش در برنامه نیا یاثربخش دییتاي  دهنده نشان

  )17-16. (باشد یم یدبستان شیپ کودکان

 اصخ ریتاث با کیستماتیس یبررس کی که است کرده انیب را یوچاق  ADHD نیب ارتباط گرید مطالعه کی در

 کودکان نیا که ADHD کودکان در ان يادیبن کیژنت يها زمیمکان و کالیولوژینوروب و ممکن يرفتارها يرو

BMI يوهاالگ بهبود باعث کودکان نیا مناسب درمان با که کندیم انیب مطالعه نیا.داشتند متوسط از باالتر 

  )18. (شودیم کودکان نیا یوزن تیوضع دبهبو و غذا مصرف

 کودکان يا هیتغذ يرفتارها بر  مادر يراهنما و نیوالد هیتغذ سبک نیب رابطه یبررس به گرید مطالعه در

ADHD نیا یچاق باعث و دادندیم غذا کودکان نیا به با فرکانس با مادران اغلب مطالعه نیا در که.پردازدیم 

  )19( .شدیم کودکان



  
  

 

٣٩ 

 

 منطقه در که hopocretin/orexin ستمیس يها نورون ADHD کودکان در که کرد انیب مطالعه کی در

dorsomedial و perifornial  در که ییها نورون مقابل در و دارد يکمتر تیفعال دارد قرار پوتاالموسیه 

 يورپرخ شیافزا و يداریب کاهش باعث نیا که.باشند یم فعال یلیخ دارند قرار پوتاالموسیه یخارج قسمت

   )20(.شود یم ADHD کودکان در

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 

۴٠ 

 

  

  

  

  

  

  سوم فصل

  اهداف

  

  

  



  
  

 

۴١ 

 

  

 )General Objective( طرح یاصل اهداف-الف

ساله با ابتالي همزمان  اختالل   11-2اموزش گروهی رفتارهاي تغذیه اي به والدین  کودکان بررسی اثر بخشی 

 تغذیه ايبیش فعالی  و اشکاالت رفتار هاي 

  

  

   Specific Objectives)( طرح یفرع اهداف-ب

 مبتال) نیوالد فرم(  ساله 11 -2 کودکان يا هیتغذ يرفتارها CEBQ پرسشنامه نمره نیانگیم سهیومقا  نییتع-1

 هیغذت يرفتارها  یگروه  اموزش دوره در انها نیوالد نکهیا از قبل  يا هیتغذ مشکالت و یفعال شیب اختالل به

  کنترل گروه با کنند شرکت  يا

 مبتال) نیوالد فرم( ساله 11 -2  کودکان يا هیتغذ يرفتارها CEBQ پرسشنامه نمره نیانگیم سهیمقا و نییتع -2

  یگروه  اموزش دوره در انها نیوالد نکهیا از  از بعد ماه 3   يا هیتغذ مشکالت و یفعال شیب اختالل به

  کنترل گروه با کردند شرکت  يا هیتغذ يرفتارها

  



  
  

 

۴٢ 

 

 مبتال)نیوالد فرم( ساله 11-2 کودکان يا هیتغذ يرفتارهاCEBQ پرسشنامه نمره نیانگیم  سهیمقاو  نییتع -3

  یگروه  اموزش دوره در انها نیوالد نکهیا از از بعد  ماه 3 و  قبل  يا هیتغذ مشکالت و یفعال شیب اختالل به

  کنترل گروه با کردند شرکت  يا هیتغذ يرفتارها

  Applied Objectives)( يکاربرد اهداف-ج

ست  شکاالت  رفع يبرا یحل راه به افتنی د   در تواند یم که یفعال شیب به مبتال کودکان يا هیتغذ يها رفتار ا

    شود کودکان نیا خوردن اختالالت و یچاق هنیزم ندهیآ
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  چهارم فصل

  یبررس روش

  

  

  

  

  



  
  

 

۴۴ 

 

 تست انجام و مصاحبه قیطر از ، یقبل کیارگان مشکل چگونهیه بدون  ساله 11-2 نیسن  کودك 60 تعداد ابتدا

 و کودك یروانپزشک تخصص فوق توسط  نیوالد فرم CEBQ)يا هیتغذ مشکالت فهرست(  تست و کانرز

 در  يا هیتغذ مشکالت و یفعال شیب همزمان  ل اختال صیتشخ بهمن 22 و قدس مارستانیب محل در نوجوان

  .شود یم مشخص  آنها

 واردل نیج توسط 2001 سال در که و  بوده یجواب 5 کرتیل صودت به CEBQ يا هیتغذ مشکالت پرشسنامه

 مطالعه نیا رد که است گرفته قرار یبررس مورد نآ یتیدیول و اعتماد تیقابل زانیم و نوشته اکسفورد دانشگاه در

  در همکاران و دوست یتهران دکتر توسط پرسشنامه نیا ن رایا در.آمد بدست%91-%74 حدود کرونباخ يالفا

 گرفته رارق استفاده مورد کودکان یطب مرکز کینیکل در و گرفته قرار ترجمه مورد تهران یپزشک علوم دانشگاه

 نیا.است نشده انجام تاکنون رانیا در ان اعتماد تیقابل و  یتیدیلوا یبررس جهت يا مطاله چگونهیه کنیول

 35 نیا و کندیم تیکفا صیتشخ يبرا 104 نمره حداقل داشتن که باشد یم یجواب 5  سوال 35 يدارا پرسشنامه

 يریس -دنینوش به عالقه -یعاطف خوردن غذا -یواکنش خوردن غذا اختالل جمله از يا هیتغذ مشکل8 سوال

  سواالتودهدیم قرار یابیارز مورد را ییغذا ينقوها نق -یعاطف خوردن غذا نیح -خوردن غذا يکند -یواکنش

  .باشد یم پراکنده صورت به

 شنامهپرس آنها نیوالد بعد. شد گرفته پژوهش در شرکت جهت از یکتب نامه تیرضا کننده شرکت نیوالد از 

CEBQ  کردیرو با يا قهیدق 60 یآموزش یگروه جلسه 4 در نیوالد. ندینما یم پر را يا هیتغد  يرفتارها 

 يرفتارهاCEBQ پرسشنامه مجددا کالس نیا يگزار بر از بعد ماه3و1 سرانجام.کردند شرکت يا هیتغد يرفتارها



  
  

 

۴۵ 

 

 3و1 و بلق نمرات نیانگیم تینها در و.دیگرد نییتع پرسشنامه نیا نمره نیانگیم و نموده پر نیوالد را يا هیتغذ

 مورد spssافزار نرم لهیوس به    CEBQ پرسشنامه  مداخله و کنترل گروه دو در کالسها يبرگزار از بعد  ماه

  .ردیگ یم قرار زیانال

  یفعال شیب اختالل شناخت-اول جلسه:شامل کالسها يمحتوا

    مناسب هیتغذ حیصح واداب غذاخوردن بر موثر عوامل شناخت دوم جلسه

  پرسشنامه در شده مطرح گانه 8 يا هیتغذ يرفتارها مشکالت شناخت– سوم جلسه

  يا هیتغذ مشکالت حیتصح يراهکارها– چهارم جلسه

   .داشت اختصاص نیوالد پاسخ و پرسش به ان قهیدق 15 که بوده قهیدق 60 جلسات زمان مدت

   نیقزو بهمن 22 و قدس مارستانیب به کننده مراجعه ساله 11-2 کودکان از نفر 60 تعداد  مطالعه مورد جامعه

 بدون  و کنترل و مداخله نفره 30 گروه دو در که بود يا هیتغذ مشکالت و یفعال شیب همزمان اختالل به مبتال

 نیالدو از طرح در شرکت يبرا یکتب نامه تیرضا گرفتن  از پس که.بودند   یقبل یجسم مشکل گونه چیه

  .شدند وارد درمطالعهانها

 خصصت فوق با مصاحبه لهیوس به یتوجه یب یفعال شیب اختال صیتشخ– ساله 11-2 نیب سن:ورود يارهایمع

 هپرسشنام توسط يا هیتغذ مشکالت صیتشخ-کانرز پرسشنامه پرکردن و نوجوان و کودك یروانپزشک



  
  

 

۴۶ 

 

CEBQ-اختالت ریسا وجود  عدم-یذهن یماندگ عقب وجود عدم-یقبل شده ثابت یجسم مشکل وجود معد 

  نیوالد نوشتن و خواندن سواد داشتن-مواد مصرف و یروانپزک

 هر در نیوالد شرکت عدم-یجسم مشکالت داشتن-همراه یروانپزشک اختالت ریسا داشتن: خروج يارهایمع

-نوشتن و خواندن سواد داشتن عدم-مواد مصرف و نیوالد  یقبل شده ثابت یروانپزشک مشکالت-جلسه 4

 کودکان نیتالیر از ریغ یروانپزشک يداروها ریاس مصرف

 یگروه اموطش یقبل مطالعات در مداخله از بعد و قبل یفعال شیب نیانگیم اختالف اساس بر نمونه  حجم

 ،]17[است شده انجام 1386 سال در همکاران و يمحرر فاطمه توسط که يا مطالعه طبق. شد خواهد محاسبه

 نیا اریمع انحراف.است بوده) 0-24( 87/6 و 43/10 از عبارتند بیبترت مداخله از بعد و قبل یفعال شیب نیانگیم

  .باشد  یم 10/3 و 62/4 بیبترت زین شاخص

 با برابر زین اریمع انحراف و شده برآورد واحد 43/10-87/6=56/3 حدود با برابر یاختالف ریمقاد نیا به توجه با

  :شود یم محاسبه ریز فرمول به توجه با لذا. میریگ یم 5

  

  

         



  
  

 

۴٧ 

 

 یاحتمال يها زشیر در يریگ نمونه يخطا گرفتن نظر در با. است الزم گروه هر در نمونه 22 تعداد به لذا

 قیطر از ن جوا نو و کودك یروانپزشک تخصص فوق توسط.بود خواهد گروه هر در نمونه n=30 تعداد

-2 کودکان يا هیتغذ اختالالتCEBQ   تست و رانیا در شده اصالح  یفعال شیب کانرز تست انجام و مصاحبه

  .است شده مسجل يا هیتغذ مشکالت و یفعال شیب همزمان اختالل به  ابتال سال 11

  : دادها ياور جمع روش-4

  باشد یم  spss 16 افزار نرم از استفاده با  يامار مشاور يهمکا  با ها داده لیتحل و هیتجز و بوده ازمون قیطر از ياور جمع روش

  : رهایمتغ جدول

  اسیمق  یعلم فیتعر  یفیک  یکم  وابسته  مستقل  ریمتغ عنوان

  يا رتبه  یاسم  گسسته  وستهیپ

 شیب اختالل

 کم– یفعال

  یتوجه

 که يرفتار اختالل ینوع    *        ×

 و مفرط صورت به کودك

 بجن پر و اندازهفعال از شیب

  است جوش و

ADHD-Rating 

scale DSM IV 

 رفتار

  یدرمان

 يریادگی و اصول کاربرد علم    ×        ×

 به شیازما و تجربه بر یمبتن

  



  
  

 

۴٨ 

 

 يعادتها بردن نیب از منظور

  ناسازگار

 هب بدن به ییغذا مواد رساندن    *        ×  هیتغذ

 انتخاب و مناسب ریمقاد

 که ينحو به غذاها انواع

 به انسان روزانه اجاتیاحت

  شود براورده يمغذ مواد

  

  سال  فرد کی اتیح يها سال        ×    ×  سن

 و اذار موجب که يرفتار    *      *    يپرخاشگر

 صدمه ان قصد و شود یم گرانید تیاذ

  است گرید فرد به یروان و یجسمان زدن

  

 کاراف با وستهیپ فرد که یحالت    *      *    یتکانش

 درنگ بدون و شود یم مواجهه دیجد

  کند یم عمل افکار نیا به

  

 نییتع دستورات ياجرا عدم  *        *    ینافرمان

  شده

  

 واکنش و رفتار نوع کی  *        *    يلجباز

 به را خود که نامطلوب

  



  
  

 

۴٩ 

 

 هیگر-گفتن ناسزا صورت

... و دنیکش ادیفر-کردن

  .دهد یم نشان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 

۵٠ 

 

  

  

  فصل پنجم

  افته های

  

  

  



  
  

 

۵١ 

 

 که فتندگر قرار یبررس مورد داشتند زین يا هیتغذ مشکالت که فعال شیب کودکان از نفر 60 تعداد مطالعه نیا در

 یگروه آموزش جلسه 4 در شرکت( مداخله گروه و) آموزش بدون(کنترل گروه دو در یتصادف کامال صورت به

 گروه دو  CEBQ نیوالد يا هیتغذ يرفتارها فهرست پرسشنامه نمره نیانگیم. گرفتند قرار )يا هیتغذ يرفتارها

  .آمد بدست شرح نیبد يامار اطالعات  و شد سهیمقا هم با مداخله از پس ماه کی و قبل

  .شود یم مالحظه آن جینتا1 جدول در که   است شده سهیمقا هم با مارانیب سن نمره نیانگیم ابتدا

  

 ترلکن و مداخله گروه در کننده شرکت یفعال شیب به مبتال کودکان سن نیانگیم سهیمقا -1 شماره جدول

 p-value   کنترل   مداخله  

    اریمع انحراف  نیانگیم  اریمع انحراف  نیانگیم  

  0,51  2,1  7,5  1,7  7,2  سن

  

 تتفاو گروه دو در کننده شرکت مارانیب سن نیانگیم که  شود یم آورد بر نیچن 1 جدول از مطالعه به توجه با

  ) P-value= 0.51(. است نداشته يمعنادار

  است هشد سهیمقا هم با کنترل و مداخله گروه يا هیتغذ يرفتارها فهرست پرسشنامه نمره نیانگیم 2 جدول در



  
  

 

۵٢ 

 

  کنترل و مداخله گروه يا هیتغذ يرفتارها فهرست پرسشنامه نیانگیم سهیمقا -2 شماره

 p-value  مداخله   کنترل 

  اریمع انحراف  نیانگیم  اریمع انحراف  نیانگیم

 از قبل نمرات مجموع

  مداخله

  

115  

  

14,5  

  

112  

  

14,3  

  

0,93  

 از بعد نمرات مجموع

   ماه 1

  

123  

  

14,8  

  

109  

  

14,01  

  

0,27  

 از بعد نمرات مجموع

  ماهه 3

  

134  

  

15,2  

  

98  

  

13,8  

  

0,035  

  

 یم دار یمعن مداخله از بعد ماه سه و ماه کی گروه دو نمره نیانگیم دیآ یم بر جینتا از که طور همان

 يبرا امر نیا که یحال در دهد یم نشان را ماه سه از بعد یمحسوس کاهش مداخله گروه نمره نیانگیباشدوم

 مشکل کیتفک به آنها سهیمقا و يا هیتغذ يرفتارها مراتن نیانگیم نییتع جهت.کند ینم صدق کنترل گروه

  .پردازد یم اشکاالت نیا یبررس به 10-3 جداول يا هیتغذ



  
  

 

۵٣ 

 

  .مینیب یم گروه دو در را یواکنش غذاخوردن نمره نیانگیم 3 جدول در

 و کنترل گروه در کننده شرکت کودکانیواکنش خوردن غذا يا هیتغذ رفتار نیانگیم سهیمقا 3 شماره جدول

  مداخله

 p-value  مداخله   کنترل  

  اریمع انحراف  نیانگیم  اریمع انحراف  نیانگیم

 خوردن غذا

 از قبل یواکنش

  مداخله

  

1209  

  

4,7  

  

12,3  

  

5,02  

  

0,65  

 خوردن غذا

  بعد ماه1 یواکنش

  

15,1  

  

5,7  

  

12,46  

  

4,09  

  

0,06  

 خوردن غذا

  بعد ماه 3 یواکنش

  

17,53  

  

4,71  

  

10,43  

  

4,27  

  

0,04  



  
  

 

۵۴ 

 

-P( است نداشته يمعنادار تفاوت مداخله از قبل در یواکنش خوردن غذادیآ یم بر 3 جدول از که همانطور 

value=0.65 (است نداده نشان يمعنادار تفاوت زین ماه کی از بعد و )P-value=0.06 (بعد  کنیلو نداشته 

  )P-value=0.04( است شده معنادار تفاوت نیا ماه 3 از

  .میکن یم مشاهده را یعاطف غذاخوردن يا هیتغذ رفتار نمره نیانگیم سهیمقا 4 جدول در

  گروه دو در کننده شرکت مارانیب یعاطف خوردن غذا نیانگیم سهیمقا -4 شماره جدول

 p-value  مداخله  کنترل 

   اریمع انحراف  نیانگیم  اریمع انحراف  نیانگیم

 خوردن غذا

  مداخله قبل یعاطف

  

9,4  

  

3,6  

  

9,4  

  

3,6  

  

0,96  

  غذاخوردن

  بعد ماه 1 یعاطف

  

10,3  

  

4,64  

  

9,9  

  

4,55  

  

0,69  

  غذاخوردن

  بعد ماه3 یعاطف

  

14,4  

  

3,9  

  

8,3  

  

3,4  

  

0,03  



  
  

 

۵۵ 

 

 است نداشته يمعنادار تفاوت مداخله از قبل در یعاطف خوردن غذا  يا هیتغذ اشکال 4 جدول از که همانطور

)P-value=0.96 (است نداشته يمعنادار تفاوت زین ماه 1 از بعد و )P-value=0.69 (ماه 3 از بعد  کنیلو 

  P-value=0.03است شده معنادار تفاوت نیا

 یم مشاهده را  مداخله و کنترل گروه دو در غذا به عالقه يا هیتغذ رفتار نمره نیانگیم سهیمقا 5 جدول در

  .میکن

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 

۵۶ 

 

  گروه دو در کننده شرکت مارانیب غذا به عالقه نیانگیم سهیمقا -5 شماره جدول

 p-value  مداخله   کنترل 

   اریمع انحراف  نیانگیم  اریمع انحراف  نیانگیم

 قبل  غذا به عالقه

  مداخله

  

14,36  

  

3,8  

  

14,36  

  

  

3,8  

  

1  

 ماه 1 غذا به عالقه

  بعد

  

14,6  

  

3,06  

  

11,96  

  

4,19  

  

0,09  

 ماه 3 غذا به عالقه

  بعد

  

16,73  

  

2,57  

  

9,66  

  

3,96  

  

0,04  

-P( است نداشته يمعنادار تفاوت مداخله از قبل در خوردن غذا به عالقه دیآ یم بر 5 جدول از همانطورکه

value=1 (است نداشته يمعنادار تفاوت زین ماه 1 از بعد و )P-value=0.09 (نیا ماه 3 از بعد و نداشته 

  p-value=0.04 است نداشته معنادار تفاوت



  
  

 

۵٧ 

 

 یم مشاهده را  مداخله و کنترل گروه دو در دنینوش به عالقه يا هیتغذ رفتار نمره نیانگیم سهیمقا6 جدول در

  .میکن

  گروه دو در کننده شرکت مارانیب دنینوش به عالقه نیانگیم سهیمقا -6شماره جدول

 p-value  مداخله   کنترل 

   اریمع انحراف  نیانگیم  اریمع انحراف  نیانگیم

 دنینوش به عالقه

  مداخله قبل

  

10,7  

  

2,98  

  

10,8  

  

2,95  

  

0,95  

 دنینوش به عالقه

  بعد ماه1

  

11,2  

  

3,31  

  

11  

  

3,51  

  

0,2  

  دنینوش به عالقه

  بعد ماه 3

  

8,6  

  

3,2  

  

10,8  

  

3,54  

  

0,07  

  



  
  

 

۵٨ 

 

 است نداشته يمعنادار تفاوت مداخله از قبل در دنینوش به عالقه میکن یم مشاهده 6 جدول در که همانظور 

)P-value=0.95 (است نداشته يمعنادار تفاوت زین ماه 1 از بعد و )P-value=0.2 (ماه 3 از بعد و نداشته 

  )(P-value=0.07است شده معنادار تفاوت نیا

 یم مشاهده را  مداخله و کنترل گروه دو رادر یواکنش يریس يا هیتغذ رفتار نمره نیانگیم سهیمقا7 جدول در

  گروه دو در کننده شرکت مارانیب یواکنش يریس نیانگیم سهیمقا -7شماره جدول.میکن

 p-value   مداخله   کنترل  

  اریمع انحراف  نیانگیم  اریمع انحراف  نیانگیم

 یواکنش يریس

  مداخله قبل

  

15,9  

  

4,34  

  

16,8  

  

4,4  

  

0,39  

 یواکنش يریس

  بعد ماه 1

  

17,1  

  

4,5  

  

18,4  

  

3,8  

  

0,22  

 یواکنش يریس

  بعد ماه 3

  

18  

  

3,97  

  

20,5  

  

3,99  

  

0,017  

  



  
  

 

۵٩ 

 

-P( است نداشته يمعنادار تفاوت مداخله از قبل یواکنش يریس که شود یم مشاهده 7 جدول در

value=0.39 (است نداشته يمعنادار تفاوت زین ماه 1 از بعد و )P-value=0.22 (نیا ماه 3 از بعد و نداشته 

  ) (P-value=0.017است شده معنادار تفاوت

 مشاهده را  مداخله و کنترل گروه دو رادر غذاخوردن يکند يا هیتغذ رفتار نمره نیانگیم سهیمقا8 جدول در

  م.یکن یم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 

۶٠ 

 

  گروه دو در کننده شرکت مارانیب خوردن غذا يکند نیانگیم سهیمقا -8 

 p-value   کنترل   مداخله 

  اریمع انحراف  نیانگیم  اریمع انحراف  نیانگیم

 غذا يکند

 قبل خوردن

  مداخله

  

12,6  

  

3,8  

  

12,3  

  

3,7  

  

0,94  

 غذا يکند

 ماه 1 خوردن

  بعد

  

13,1  

  

3,95  

  

14,2  

  

3,9  

  

0,28  

 غذا يکند

 ماه 3 خوردن

  بعد

  

8,8  

  

2,34  

  

14,8  

  

4,3  

  

0,035  

 و) P-value=0.94( است نداشته يمعنادار  تفاوت مداخله از قبل خوردن غذا يکند که مینیبیم 8 جدول در 

 معنادار تفاوت نیا ماه 3 از بعد و نداشته) P-value=0.28( است نداشته يمعنادار تفاوت زین ماه 1 از بعد

  ) ( P-value=0.035است شده



  
  

 

۶١ 

 

  

  مداخله و کنترل گروه دو رادر غذاخوردن نیح بودن یعاطف يا هیتغذ رفتار نمره نیانگیم سهیمقا9 جدول در

  میکن یم مشاهده را

  گروه دو در کننده شرکت مارانیب بودن یعاطف خوردن غذا نیح نیانگیم سهیمقا -9 شماره جدول 

 p-value   کنترل   مداخله 

  اریمع انحراف  نیانگیم  اریمع انحراف  نیانگیم

 خوردن غذا نیح

  مداخله قبل  یعاطف

  

13,8  

  

2,84  

  

13,9  

  

2,88  

  

0,92  

 خوردن غذا نیح

  بعد ماه 1یعاطف

  

14,7  

  

3,15  

  

14,7  

  

2,7  

  

0,17  

 خوردن غذا نیح

  بعد ماه 3 یعاطف

  

12,46  

  

3,14  

  

15  

  

3  

  

0,06  



  
  

 

۶٢ 

 

 نداشته يمعنادار تفاوت مداخله از قبل در بودن یعاطف خوردن غذا نیح که دیآیم بر نیچن  9 جدول در از

 بعد و نداشته) P-value=0.17( است نداشته يمعنادار تفاوت زین ماه 1 از بعد و)   (P-value=0.92است

  )(p-value=0.06  است نداشته معنادار تفاوت نیا ماه 3 از

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 

۶٣ 

 

 و کنترل گروه دو رادر غذاخوردن نیح ییغذا يها زدن نق يا هیتغذ رفتار نمره نیانگیم سهیمقا10 جدول در

  میکن یم مشاهده را  مداخله

  گروه دو در کننده شرکت مارانیب ییغذا زدن نق نیانگیم سهیمقا -10 شماره جدول

 p-value   کنترل   مداخله 

  اریمع انحراف  نیانگیم  اریمع انحراف  نیانگیم

 ییغذا ينقوها نق

  مداخله قبل

  

17,8  

  

3,5  

  

17,5  

  

3,4  

  

0,84  

 ییغذا ينقوها نق

  بعد ماه1

  

19,3  

  

3,7  

  

18,4  

  

4  

  

0,39  

 3 ییغذا ينقوها نق

  بعد ماه

  

13,8  

  

3,9  

  

19,5  

  

4,36  

  

0,04  

-P 0.84( است نداشته يمعنادار  تفاوت مداخله از قبل ییغذا  يا زدن نق نمره نیانگیم 10 جدول در 

value= (است نداشته يمعنادار تفاوت زین ماه 1 از بعد و )P-value=0.39 (نیا ماه 3 از بعد و نداشته 

  ) (P-value=0.04است شده معنادار تفاوت



  
  

 

۶۴ 

 

  

  

  

  

  

  فصل ششم

  بحث و نتیجه گیري 

  

  

  

  



  
  

 

۶۵ 

 

  : بحث

 هک یفعال شیب اختالل به مبتال کودکان يرو بر که  سیانگل در  2007 سال در  Danielي  مطالعه اساس بر

 به قهعال عدم و اشتها کاهش-يا هیتغذ مشکالت يدارا  کودکان واین بودند) ییتنها به( نیتالیر با درمان تحت

 هر پرسشنامه. شد ییشناسا يا هیتغذ مشکالت نیا یاموزش کالس جلسه 1 گذاشتن با که بودند خوردن غذا

 رفع و يریگیپ یاموزش يها کالسي  جلسه 4 گذاشتن با ماي  مطالعه در یول بود CEBQ مطالعه دو

 .نشد انجام يکار مشکل رفع جهت در و شد گذاشته جلسه 1 لیدني  مطالعه در ولی شد انجام مشکالت

 نیا در که. شد انجام سال 7-6 کودکان يرو بر که  سیانگل در 2008 سال در  Wiklyي  مطالعه اساس بر

 ودر بودند باال و متوسط BMI يدارا کودکان که بود نیا جهینت و شد یده نمره کودکان نیا BMI مطالعه

 شده دار یمعن) خوردن غذا يکند -غذا به عالقه -یواکنش خوردن غذا( CEBQ (FR-EF-SE) ي  پرسشنامه

 يکند و غذا به عالقه و یواکنش خوردن غذا با باال و متوسط  BMI نیب که داد نشان مطالعه نیا در. بود

  .دارد وجود يا رابطه غذاخوردن

 مشخص باال BMI براساس یچاق و دارد وجود يا رابطه یفعال شیب و یچاق نیب ریاخ مطالعات در که آنجا از

 نیدرا خوردن غذا يکند -غذا به عالقه -یواکنش خوردن غذا فاکتور 3 یبررس رسد یم نظر به. شود یم

  یگروه اموزش است بوده معنادار ماه 3 از بعد ما درمطالعه عامل 3 نیا نکهیا به توجه با.است يضرور کودکان



  
  

 

۶۶ 

 

 در و یفعال شیب اختالل بدون افراد مورد در یکلیو مطالعه گرچه.باشدیم مناسب  فاکتور سه نیا کاهش يبرا

  .است بوده سال 7-6 یسن بازه

  CEBQ پرسشنامه دادن  با ان در که  شد انجام کپنهاك در 2012 سال در  Villiamsي  مطالعه اساس بر

) EF-SE-SR( کودکان نیا در. شد صحبت کودکان نیا هیتغذ مشکالت مورد در  یاموزش کالس در وحضور

 یمعن مشکل 3 نیا زین ما مطالعه در. است شده دار یمعن)  یواکنش يریس -خوردن غذا يکند -غذا به عالقه(

 ما کودکان یول بودند سنی ي بازه بدون و یفعال شیب اختالل بدون کودکان  Viliams مطالعه در. بود دار

ADHD  4 ما اموزش یول شد انجام جلسه کی در مطالعه نیا در اموزش.بودند سال 11-2 یسني  بازه  با 

 ادامه است مناسب ماه 3 زمان اي تغذیه مشکالت رفع يبرا نکهیا به توجه با رسدیم نظر به است بوده جلسه

 .باشد داشته يتر کامل ریتاث مدت یطوالن در بررسی و جلسات

 يگرید یدرمان يکارها راه افتنی آن هدف شد انجام کایامر در 2013 سال در که Amy Jeffersي  مطالعه در

 نیباشدا یم اشتها کاهش نیتالیر عیشا عوارض از یکی نکهیا به توجه با بود یفعال شیب درمان يبرا دارو از ریغ

 بودند يا هیتغذ مشکالت يدارا نیتالیر مصرف دنبال به کودکان زین ماي  مطالعه در. دارد يشتریب تیاهم مسئله

 شد ییشناسا مشکالت نیا یاموزش کالس جلسه 4 گذاشتن با که

 30-10 با درمان تحت که شد انجام  یتوجه یب یفعال شیب اختالل به مبتال کودکان از نفر 60 يرو بر ما مطاله

 اررفت اشکاالت  نیا نکهیا داشت وجود آنها همه در يا هیتغذ يرفتارها اشکاالت و بودند نیتالیر گرم یلیم

 يگرید العهمط به ازین است یفعال شیب با همراه اختالل عنوان به خود ای است نیتالیر با درمان جهینت  يا هیتغذ
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 عنادارم کاهش داردو اموزش به ازین يا هیتغذ اشکال رفع رسدیم نظر به کنیول باشد یم نیتالیر با درمان بدون

  .باشد یم ازین کاهش نیا يبرا وقت زمان نیا نظر به ماه 3 از بعد اشکاالت نیا همه

 ارود نیا قطع لیدال از یکی خود نیا و است اشتها کاهش نیتالیر عیشا عوارض از یکی نکهیا به توجه با 

 يفتارر تیریمد اموزش از استفاده کنار در قیتحق نیا جینتا از استفاده با توان یم باشدیم نیوالد توسط

 يبرا يا هیتغذ يرفتارها یگروه آموطش وPMT آموزش قیتلف از يماریب درمان يبرا) PMT(نیوالد

  .گرفت بهره کودکان نیا در خوردن اختالت از يریشگیپ و دارو قطع از يریجلوگ

 نیوالد التیتحص زانیم ریتاث به توجه بودندبا نشده يساز کسانی التیتحص سطح نظر از نیوالد ما مطالعه در 

 در يا هیتغذ رفتار کاهش عدم لیدال از یکی تواند یم نیا  التیتحص سطح نظر از گروه دو  ها آموزش در

  .باشد کنترل گروه

  

  :شنهاداتیپ

  

 انجام بهتر جهینت به حصول يبرا باالتر يآمار جامعه با ندهیا در يگرید مطالعه که شود یم شنهادیپ

 نیا یبزرگسال در يا هیتغذ اختالل زانیم شود یم انجام که گريید مطالعات در که  شود یم شنهادیپ.گردد

 نجاما ندهیآ در که گريید مطالعات در که  شود یم شنهادیپ.شود یبررس یعصب يپرخور و یچاق مثل کودکان
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 انکودک در همراه اختالل عنوان به يا هیتغذ اشکاالت با فعال شیب کودکان در رآموزشیتاث یبررس شود یم

  . شود انجام نیتالیر با ییدارو درمان بدون

 التیتحص سطح نظر از گروه دو آموزش در نیوالد التیتحص زانیم ریتاث به توجه با است بهتر ضمن در

  .شوند گرفته نظر در کسانی هم با نیوالد
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  پیوست 
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   CEBQ پرسشنامه

  شهیهم  اغلب  یگاه  بندرت  هرگز  سوال

            است خوردن غذا عاشق من فرزند

            خوردیم غذا شتریب شودیم نگران یوقت من فرزند

            دارد يادیز ياشتها من فرزند

            کند یم تمام عیسر یلیخ را شیغذا من فرزند

            دارد عالقه غذا به من فرزند

            دارد یدنینوش درخواست شهیهم من فرزند

            کند یم امتناع دیجد يغذاها ابتداازخوردن در من فرزند

            خورد یم غذا کند من فرزند

            خورد یم کمتر است یعصبان یوقت من فرزند

            برد یم لذت دیجد يغذاها دنیچش از من فرزند

            خورد یم غذا کمتر است خسته یوقت من فرزند

            دارد غذا درخواست معموال من فرزند

            خوردیم شتریب شودیم ازرده یوقت من فرزند

            برد یم لذت غذاها از یعیوس فیط خوردن از من فرزند
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            ماند یم ظرفش داخل من فرزند يغذا خوردن غذا انیپا در

            دکن تمام را شیغذا فرزندمن کشدتایم طول قهیدق30شترازیب

            خورد یم غذا را وقتش شتریب کند دایپ فرصت اگر

            است خوردن غذا زمان دنیرس فرا انتظار در من فرزند

            کند یم يریس احساس شیغذا شدن تمام از قبل من فرزند

            برد یم لذت خوردن غذا از من فرزند

            خورد یم شتریب است خوشحال یوقت من فرزند

            شود یراض غذا با من فرزند که است مشکل

            خورد یم کمتر است ناراحت یوقت من فرزند

            شود یم ریس یاسان به من فرزند

            ردخویشترمیب ندارد دادن انجام يبرا يکار یوقت من فرزند

 يغذا تا گرددیم ییجا دنبال است ریس کامال یوقت یحت

  بخورد را اش عالقه مورد

          

            است دنینوش حال در وستهیپ روز تمام کند دایپ فرصت اگر

             خورده اسنک ان از قبل اگر بخورد غذا تواند ینم من فرزند

            خورد یم یدنینوش کی شهیهم کند دایپ فرصت اگر
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 ار است دهیقبالنچش راکه ییغذاها است عالقمند من فرزند

  بچشد

          

 یم میتصم باشد دهیچش را ییغذا طعم انکه بدون من فرزند

  باشد نداشته دوست را ان که ردیگ

          

            غذاست از پر دهانش شهیهم کند دایپ فرصت اگر

            خورد یم غذا اهسته یلیخ من فرزند

  34-28-19-14-12: یواکنش خوردن غذا

  27-15-13-2: یعاطف خوردن غذا

  22-20-5-1: خوردن غذا به عالقه

  31-29-6: دنینوش به عالقه

  30-26-21-17-3: یواکنش يریس

  35-18-8-4: خوردن غذا يکند

  25-23-11-9: شدن یعاطف خوردن غذا نیح

  3-32-24-16-10-7: ییغذا ينقوها نق
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Abstract 

  

Issue:  

Effects of group feeding behavior to parents of children 2-11 years old with ADHD and at the 
same time developing nutritional behavior problems  

Review:  

ADHD is one of the most common psychiatric disorders in children and adolescents. This 
children, symptoms such as hyperactivity and inattention and impulsivity experience.Most 

patients with comorbidities such as depression, anxiety and eating -Slvk Mvadra years 
experience. In clinical Akhyrmtalat such as obesity and anorexia nervosa eat Mvrdakhtlalat been 
performed in these patients.However, group training resources on eating behaviors parents of 
such children is limited. We investigate the impact of the training on nutritional problems in 
children with ADHD compared to the control group. 

study method : 

60 parents of children with ADHD and nutrition problems in the age range 2-11 years treated 
with 10-30 mg daily Bvdndbh Ritalin tablets were randomly divided into two intervention and 
control groups.dentify their nutritional problems by eating behaviors parents Inventory CEBQ)) 
was carried out while the children had any history of mental illness then eating behaviors parents 
in the intervention group participated in 4 sessions and the average score on the questionnaire 
CEBQ two groups (without training) and one month before and three months after intervention 
through analysis were analyzed using software SPSS16. 

 
Results: 
 The analysis of significant differences between the two groups at one month, three months, p = 
0.04 and P = 0/01 after the intervention showed 
 
Conclusion: 
 Training group feeding behavior of hyperactive children is effective in reducing nutritional 
problems 
 
Keywords:  
attention deficit hyperactivity disorder, behavior & educational town with a group of parents 
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