
 
 

از موارد تا  یاریدر بسخخ یشخخونو ول یم تشخخصیص داد  ی( معموال در کودکADHD) فعالی شیاختالل نقص توجه و ب

سال . برنو یاختالل رنج م نیاز ا کایفرد بزرگسال در آمر ونیلیکودک و د  م ونیلی. حوود شش مابوی یادامه م یبزرگ

ADHD کودکان است. کودکان مبتال به  یاختالل روان نیعتریشاADHD فعال باشنو و قادر به کنترل  شیممکن است ب

شنو.  یتکانه ها شنو. ا ایخود نبا شته با شکل دا ست در جلب توجه م سه و خانه  ی،رفتارها در زنوگ نیممکن ا مور

 کنو. یم اختالل ایجاد

کودک شروع به  یمورسه، وقت ییابتوا یمعموالً در سالها یماریب نیتر از دختران است. ا عیپسران شا دراین اختالل 

 شود. یکشف م ،کنو یجلب توجه م

ست در مو ADHDمبتال به  بزرگساالن سامانوه تیریممکن ا شکل  نیی، تعیزمان،  شغل دچار م شتن  اهواف و نگه دا

 یا به اعتیاد روی آورنو. ممکن است در روابط، عزت نفس دچار مشکل شونو نیشونو. همچن

 در کودکان ADHDعالئم 

 شونو: یم میعالئم به سه دسته تقس

 :ADHDکودک مبتال به  یاطیاحت یب

 شود یم شانیپر یراحت به 

 کنو یرا تمام نم یکارها ایدهو  یها را انجام نم دستورالعمل 

 وده یرسو که گوش م ینظر نم به 

 است دقت یکنو و ب ینم توجه 

 کنو یروزانه را فراموش م یتهایفعال 

 روزانه مشکل دارد یکارها یسازمانوه در 

 به نشستن دارنو ازیکه ن وانجام ده یی راکارها دنوار دوست 

 گم کردن وسایل 

 خیال پردازی روزانه دارد 

 

 



 
 

 ADHD: (Hyperactivity)کودک مبتال به  یفعال شیب

 ًو پیچ و تاب میصورد. در حالت نشسته، پریشان است و مرتب جا یه جا می شود غالبا 

 سر و صوا مشکل دارد یب یباز در 

 ونی، ماننو دودر حال حرکت است شهیهم  

 صحبت کردن زیاد و بوون وقفه 

 ADHD: (Impulsivity)کودک مبتال به  یریپذ کیتحر

 نواشتن صبر برای انجام فعالیتها و عوم رعایت نوبت 

  انجام کارها بوون توجه به عواقب آنها و به زبان آوردن صحبتهای نسنجیو 

  کنو یرا قطع م گرانیدصحبت 

 در بزرگساالن: ADHDعالئم 

 مزمن یو فراموش یریپ 

 اضطراب 

 نیینفس پا عزت 

 در محل کار مشکالت 

 تیدر کنترل عصبان مشکل 

 یریپذ کیتحر 

 ادیاعت 

 میشود ویام نا یراحت به 

 احساس کسالت مزمن 

 دتمرکز مشکل دار هنگام 

 یخلق نوسانات 

 یافسردگ 

 ADHD دالیل بروز

 ممکن است منجر به آن شود، از جمله: زیچ نیچنو نویگو ی. محققان مستیمشصص ن ADHDعلت 



 
 

 :وراثت

 ADHD دارد.تکرار و به ارث رسیون به  لیتما 

 یی:ایمیتعادل ش عدم

 ممکن است از تعادل خارج شود. ADHDمغز در افراد مبتال به  ییایمیمواد ش 

 ی:مغز راتییتغ

 کمتر فعال هستنو. ADHDکننو در کودکان مبتال به  یاز مغز که توجه را کنترل م یمناطق

سفیضع هیتغذ ش گاری، عفونت،  شونیک صرف مواد در دوران باردار الکل ونی، نو سوء م شو مغز یم یو   یتوانو بر ر

 بگذارد. ریکودک تأث

 :سموم

 بگذارنو. ریکودک تأث یممکن است بر رشو مغز ،ماننو سرب

 ی:اختالل مغز ای یمغز بیآس

 جادیا یتوانو در کنترل تکانه ها و احساسات مشکالت یم ،شود یم و یمغز که لوب فرونتال نام یصومه به قسمت جلو

 کنو.

ADHD شص یدرمان نم ای یریشگیقابل پ شو. اما ت شتن  صیبا ش یبرنامه درمان کیزود هنگام، به عالو  دا  یو آموز

 .کنو تیریتا عالئم را مو ،کمک کنو ADHDبزرگسال مبتال به  ایتوانو به کودک  یمناسب، م

 : صیتشخ

Anxiماننو اضخخطراب ) یگریاختالالت د رای، زنیسخختسخخاد   ADHD صیتشخخص et yی(، افسخخردگ (Depressi on ،)

Slاختالالت خواب ) eep Probl emsیریادگیدر  یاز انواع ناتوان ی( و برخ (Learni ng Di sabi l i t i es هم )

 را نشان دهنو.  یتواننو عالئم مشابه یم

 .استروانشناس  ایبه عهو  پزشک  ADHD یینها صیهرحال تشص به

 



 
 

 ADHDدرمان 

 درمان کرد. و تراپی توان با دارو یرا م ADHDاز عالئم  یاریبس

 طول توجه شونو.  شیکمک کرد  و باعث افزا یو تکانش یفعال شیتواننو به کنترل رفتار ب یم برخی داروها: داروها

 کمک کنو. اریبس توجه و تمرکزتوانو به کودکان مبتال به اختالل کمبود  ی: داشتن ساختار و روال مرفتاردرمانی

شاور ( یدرمان روان شها ADHDتوانو به فرد مبتال به  یم :)م سات و  یرا برا یبهتر یکمک کنو تا رو سا مقابله با اح

ممکن اسخخخت  نیتوانو به بهبود عزت نفس آنها کمک کنو. مشخخخاور  همچن یم نی. همچناموزدیخود ب یسخخخرخوردگ

 کنو. ککم ADHDبزرگسال مبتال به  ایخانواد  را در درک بهتر کودک  یاعضا

 و اشتراک را آموزش دهو. صبر کردنماننو  ییتوانو رفتارها یم یاجتماع یمهارتها آموزش

. گرو  ها   باشنوکننو یاری یبانیو پشت رشیتواننو در پذ یابه ممش یازهایاز افراد با مشکالت و ن یتیحما یها گرو 

 ارائه دهنو.  ADHDدر مورد  شتریکسب اطالعات ب یبرا یتواننو راه یم نیهمچن

 

           http://rasadmedlab.comگرو  علمی شبکه آزمایشگاهی رصو                                 
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