
فزون کنشی/ اختالل نارسایی توجه 

“ADHD”

دکتر تیموریجناب آقای : استاد گرامی 

زینب آزادوار



:تاریخچه

این مورد توجه زیادی واقع شده است اما اختالل نقص توجه یا "ADHD"در سالیان اخیر•

.یک تشخیص تازه کشف شده نیست اختالل

یقرار این در قطعه شعری به نام فیلیپ بهاینریش هافمن یک پزشک و شاعر آلمانی به نام ۱۸۶۵در سال •

.می گویند "فزون کنشی/نارسایی توجه "اختالل را برای اولین بار توصیف می کند که امروزه با آن اختالل 

،فرمانینیز از کودکان صحبت کرد که لجاجت و ناجورج استیل در اوایل قرن بیستم پزشکی به نام •

.فزون کنشی از ویژگی های آنها بود /مشکالت توجه ،تکانشگری 

فاقد توانایی بازداری یا هنامید یعنی کودکانی ک"کنترل اخالقی معیوب"او این کودکان را دارای 
.هستندفاقد امتناع از تکانشگری در رفتارهای نامناسب



:تاریخچه

ADHDه های کودکان مبتال بدر پنج مورد با نشانه استیلآزمودنی ها و توصیفات

.یا بدون اختالل سلوک مطابقت دارد همراه 

یک وجود آسیب مغزی خفیف . 1

دارای . هستندهوش طبیعی2

شیوع . بیشتر در مردان3

تاثیر . وراثت 4

دیگر . (مثل افسردگی و تیک )جسمانی یا روانشناختی 5



:تاریخچه

گزارش ندمی بردرنج سر زخمهایمشکالت رفتاری مشابهی را در سربازانی که از کورت گلداشتاین•

.، پاسخدهی اجباری به محرک جاماندگی در،رفتارهای مانند فزون کنشیداد، 

ودندبکه فزون کنش و حواس پرت مانده ای عقب کودکانرا برای نشانگان اشتراوس اصطالح ، نس ورنر و آلفرد اشتراوس یها•
.ندنمودمطرح 

عی نیز ممکن است با تحقیق بر روی کودکان فلج مغزی با بهره هوشی طبیعی نشان داد کودکان با بهره هوشی طبینیز شانک ویلیام •
.نشان دهندازخود حواس پرتی و فزون کنشی 

،یکه دارای بهره هوشی طبیعمیشد در نظر گرفته یودکانکبرای بسیاری از (۱۹۵۰)تا آن زمان"آسیب دیده مغزی خفیف"عنوان•
.  تکانشگری بودند/نارسایی توجه 

.خفیف شدمغزی دیده جایگزین آسیب "فزون کنشنشانگان کودکان کودک "اصطالح ،۱۹۶۰در دهه •



ADHDتعریف 

استفاده برای یک اصالح کلیADHDاختالل، روانیدر راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت 

:شده و افراد مبتال را به زیر گروه های زیر تقسیم می کند

۱-ADHD  نوع غلبه با نارسایی توجه

2-ADHD نوع غلبه با فزون کنشی

3-ADHD  ترکیبی نوع



:شیوع 

o هستنداز مراجعات کلینیک های مشاوره کودکان با مشکالت رفتاری حدوداً نیمی.

oADHD اختالل رفتاری در سنین کودکی استشایع ترین.

o مبتال هستند این اختاللبه جمعیت مدرسه درصد ۷تا 3بین حدودا.

o ۱به 3حدود در.استدخترانبیشتر از پسرانشیوع در نسبت.

o ارسایی توجهنوع غلبه با ندر دختران بیشتر است ونوع غلبه با فزون کنشی احتماالً در پسران.



نشیکفزون /توجهاختالل نارسایی مالک های تشخیصی 

:2یا 1شماره موارداز یکی ( الف 

نارسایی توجه . 1:
 (حول فردناسازگارانه و ناهمخوان با سطح ت)دندست کم شش ماه تداوم داشته باش،که از نشانه های نارسایی توجه مورد ۶حداقل
.می شونداه از عهده توجه به جزئیات برنیامد یا در تکالیف مدرسه و دیگر فعالیت ها از روی بی دقتی مرتکب اشتباغلب -•
.در حفظ توجه در تکالیف و یا بازی با دشواری مواجه است اغلب •
.لب وقتی مورد خطاب مستقیم قرار می گیرد به نظر می رسد که نمی شنود اغ•
.از راه کارها پیروی نکرده و از عهده تمام کردن تکالیف مدرسه و یا وظایف دیگر بر نمی آید اغلب •
.در سازماندهی تکالیف در فعالیت ها با مشکل مواجه است اغلب •
(مثل تکلیف مدرسه)انجام تکلیف های که مستلزم تالش ذهنی مداومت اجتناب می کنددر اغلب •
(مانند اسباب بازیها کتاب و مداد )اشیا ضروری را برای انجام تکلیف یا فعالیت ها گم می کند اغلب •
.به آسانی بر اثر محرک های مزاحم دچار حواس پرتی می شود اغلب •
.اغلب در فعالیت های روزمره خود فراموشکار است•



فزون . :کنشی 2

 اشند دست کم شش ماه تداوم داشته بتکانشگری  ، / های فزون کنشیمورد از نشانه ۶حداقل.
(ناسازگارانه و ناهمخوان با سطح تحول فرد)
.نشسته وول می خورد حالت دستها و پاها اغلب بی قرار است و در •
.رک می کند در کالس یا دیگر موقعیت هایی که انتظار می رود یکجا بنشیند اغلب صندلی خود را ت•
.در موقعیت های نامناسب بیش از اندازه می دود یا باال و پایین میرود•
واجه برای شرکت آرام و بی سر و صدا در بازی ها یا فعالیت های اوقات فراغت اغلب با مشکل م•

.است
.اغلب در حال جنب جوش است•
.اغلب بیش از اندازه حرف می زنند •

نشیکفزون /توجهاختالل نارسایی مالک های تشخیصی 



تکانشگری. 3:
.اغلب قبل از تمام شدن پرسش ها پاسخ می دهد •
.منتظر نوبت ماندن اغلب برایش دشوار است•
.اغلب مزاحم کار دیگران می شود •

نشیفزون ک/اختالل نارسایی توجه مالک های تشخیصی 



فزون کنشی/توجهاختالل نارسایی مالک های تشخیصی 

قبل از ،دندتکانشگری یا نارسایی توجه که موجب اختالل ش/از نشانه های فزون کنشیبرخی (   ب
.سالگی وجود داشته اند۷

ه محل برای مثال در مدرس) از اختالل های ناشی از نشانه ها در دو یا بیش از دو موقعیت برخی ( ج
(کار یا خانه وجود دارند

غلی وجود تحصیلی و ش،ی اجتماعیورباید شواهد بالینی روشن و معناداری از اختالل در کنش(د
.داشته باشد

گی یا انه های این اختالل به طور انحصاری طی دوره اختالل فراگیر تحولی روان گسیختنش( ه
تالل از جمله اخ)دیگر اختالل های روان گسیختگی دیده نمی شود و یا یک اختالل روانی دیگر 

شودبهتر توجیه نمی (اختالل تجزیه ای یا اختالل شخصیت،اختالل اضطرابی،خلقی 



:کدگذاری مبتنی بر زیرنوع 

ماه ۶برای 2و الف ۱اگر هر دو مالک الف :فزون کنشی نوع ترکیبی/اختالل نارسایی توجه 

.گذشته مطابقت کند

ماه گذشته ۶برای ۱اگر مالک الف :فزون کنشی غلبه نوع با نارسایی توجه /اختالل نارسایی توجه

.مطابقت نداشته باشد 2مطابقت کند ولی مالک الف 

۶برای 2ک الف اگر مال:تکانشگری/با فزون کنشیغلبهفزون کنشی نوع /اختالل نارسایی توجه 

.مطابقت نداشته باشد ۱ماه گذشته مطابقت کند ولی مالک الف 

مل این که در حال حاضر نشانه هایی دارند که با مالکهای کایدر مورد کدگذاری برای افراد:تذکر

.را مطرح کرددر حال بهبودی نسبی اختالل مطابقت ندارد باید تشخیص 



:شناسایی 

:چهار جزء مهم در سنجش کودکان 

(بررسی جهت تومورهای مغزی،مشکالت تیروئید، اختالالت صرع)بررسی پزشکی •

مصاحبه بالینی•

(معلمین و والدین )مقیاسهای ارزیابی •

مشاهدات رفتاری•



:علتها 

.را ناشی از آسیب مغزی می دانستند اختاللدر اوایل قرن بیستم صاحب نظران 

  MRI  ،PET ،FMRIمغزی مانند با تحول تکنیکهای تصویر برداریپژوهشگران 

.دادندوعصب شناختی ، در این اختالل را نشان سنجش های معتبرتری در تایید نقش وراثت 



:سطوح مغزی آسیب دیده 

: ADHDمبتال به یکسان در سه ناحیه از مغز افراد نابهنجاریهای 

(دمی گلوبوس پالیدوسهسته )عقده های پایه ، پیش پیشانی لوبهای ، لوبهای پیشانی 

مخچه و جسم پینه ای 

.فتار هستند در جلوی مغز قرار دارند و مسئول کنشهای اجرایی وتوانایی خود تنظیمی ر: لوبهای پیش پیشانی و پیشانی

.در اعماق مغز قرار گرفته اند و مسئول هماهنگ سازی و کنترل رفتار حرکتی هستند: عقده های پایه 

.در قسمت پایینی مغز ، مسئول هماهنگی و کنترل رفتار حرکتی است: مخچه 

.دو نمیکره است شامل میلیونها رشته که دو نمیکره مغز را به یکدیگر متصل کرده و مسئول ارتباطات میان: جسم پینه ای 

.کوچکتر از افراد سالم است  ADHDاین نواحی در کودکان وبزرگساالن مبتال به اندازه "



:علتها 

درگیر در اختاللانتقال دهنده های عصبیADHD:
. دخیل هستند در این اختالل "دوپامین و نوراپی نفرین"انتقال دهنده دو •
.میباشندانتقال پیام میان سلول های عصبی مسئولنتقال دهنده عصبی مواد شیمیایی هستند که در مغزا•

 عوامل وراثتی:
.دارد وراثتیمبنای ADHDمعتقدند که دو قلو ها و مطالعات ژنتیکی مولکولی،خانواده:اکثر صاحبنظران با مطالعه بر سه منبع •

نیز است و والدین این کودکان درصد 32حدود ADHDه احتمال ابتالء خواهر یا برادر کودک مبتال بمطالعات خانواده در •
(درصد ۵۷حدود )دیگران مبتال به آن هستنداز بیشتربرابر ۸تا 2احتمالبه 

.استاحتمال شیوع بیشتر در دوقلوهای همسان نسبت به غیر همساندوقلوها اتمطالعدر •
ژن هایی که در تنظیم دوپامین نقشخصوص احتمال دخالت ژن های متعدد به (و پروتئینDNA ،RNA)ژنتیک مولکولیمطالعاتدر •

.را تایید کردنددارند
 وزن ؟ف ایمان مشکالت ز،همچنین سرب در زمان بارداری و دخانیات ،تنباکو ،برخی سموم مانند الکل تاثیر : سموم و عوامل پزشکی

.نیز کودک را درمعرض خطر ابتال به این اختالل قرار میدهد پایین هنگام تولد



(الگوی بار کلی)ویژگی های روان شناختی و رفتاری 

.کلید ماجراست بازداری رفتاری پیشنهاد کرده که در آن  ADHDمدلی برای بارکلی  راسل 

ایجاد کرده ، آگاهی زمان و مدیریت و مشکالت کنش های اجراییزمینه را برای ، مشکالت بازداری رفتاری یعنی 

.میکند با مشکل مواجه رفتارهدفمند پایدار فرد را در توانایی  نتیجه در 

حال انجام در متوقف کردن یک پاسخ انتخاب شده یا در حال انجام یا حفظ پاسخ دردرتوانایینا: بازداری رفتاریاختالل در •

.و محرکهای متعارضبرابر وقفه و جلوگیری از پاسخ بی درنگ 

خودداری از قطع صحبت دیگرانیا برای نوبتکشیدنانتظارناتوانی در:انندم

(ناهنجاری در هسته ای دمی مغزوجود حتمال ا)



(الگوی بار کلی)ویژگی های روان شناختی و رفتاری 

های خود هدایتگرتنظیم کردن رفتاردر توانایی نا: کنش های اجراییاختالل در •
راه حلهای انتقالوتحلیل مشکالت ، کنترل هیجانات، گفتار درونی ،حافظه کاری بعلت اختالل در 

.مسئله به دیگران یک 
(لپ های پیشانی و پیش پیشانیاحتمال وجود ناهنجاری در )

زمان و درکمدیریت،آگاهی ناتوانی در•

(بازداری ضعیف و آسیب خود تنظیمی ناشی از )هدفمند پایدارناتوانی در رفتار•
.نیز ناشی از اختالل در پایداری هدف است توجه پایدار ضعیف احتماال -

.



ویژگی های روان شناختی و رفتاری

خانه استفاده از اجتماع و،کمک کردن به خودناتوانی در مانند : رفتار سازشیناتوانی در •

.اده شده است ناتوانی با عقب ماندگی ذهنی ربط داین . ( تصادفات بیشترورانندگی تخلفات :مثال )

وطرد اجتماعیدوستان صمیمی بسیار کم:مشکالت در معاشرت با همساالن•



:موقعیت های همبود 

،طراباض،مانند پرخاشگریاختالالت هیجانی ، ناتوانی های یادگیری،عالوه بر مشکالت رفتاری

.داروهای غیر مجاز در سنین پایین ، تنباکو ،الکل مانند سوء مصرف مواد 

(تجربه میکننداحتماال حدود دو برابر بیشتر از افراد عادی) 



:مالحظات آموزشی 

:ADHDبررسی دو جنبه برنامه ریزی آموزشی برای دانش آموزان مبتال به 

ساختار کالس درس و رهبری معلم    (الف

سنجش رفتار کنشی و خود مدیریتی مبتنی بر وابستگی( ب

:کالس درس و رهبری معلم ساختار 

ساختار را برای دو خصوصیت   ADHDاز نخستین پایه گذاران برنامه آموزشی برای کودکان ویلیام شانک 

:کالس درس مطرح نموده است 

کاهش محرکهای نامربوط به یادگیری و افزایش مواد مهم برای یادگیری-۱

یک برنامه ساختدار با تاکید زیاد بر رهبری معلم -2



:جدول معرفی، هدایت و خاتمه درسها 

:معرفی درسها 
تهیه یک پیش سازمان دهنده •
مرور درسهای قبلی •
تعیین انتظارات آموزشی•
تعیین ابزار مورد نیاز•
معرفی منابع دیگر•
ساده کردن زمان بندی، انتخابات و راهکارها•

:هدایت درسها 
.قابل پیش بینی باشید •
حمایت از مشارکت کودک در کالس•
بررسی عملکرد کودک•
زآموسنجش مرحله به مرحله عملکرد دانش •

:راهکارهای تکمیلی 
راهکارهای شفاهی•
راهکارهای کتبی•
رتقسیم تکلیف به واحدهای کوچکت•
کاهش یا حذف آزمونهای زماندار•

:به پایان رساندن درسها 
اخطار قبل از پایان درس•
بررسی تکلیف ها•
مرور درس بعدی•



:مالحظات دارویی 

بازداریباعث کنترل و دنرک های روانی که سطوح دوپامین و نوراپی نفرین را فعال می کنداروها و مح
:میشوند کنش های اجرایی و رفتار 

ریتالین یا فندیتمتیل 
(با تجویز کمتر)آدرال

:ریتالینمکانیسم عمل 
آزادسازی دوپامین و نوراپی نفرین 

توانمند سازی کنشهای اجرایی مغز 
ساعت تاثیر آن از بین میرود۴گذشت ازپس دارو است و بعد مصرف ساعت 2تا۱دارو بین رتأثی

میزان دوز مصرفی آن در افراد گوناگون یکسان نیست 
نمرات امتحان می شود وانجام تکالیف،رفتار کالمی بهتر ،اثربخشی موجب پیشرفت تحصیلی 

دندرصد از افراد به این دارو به آن پاسخ خوبی نمی ده3۰حدود 
یک بروز تاگاهوتحریک پذیری د،سردر،درد شکمی،کاهش اشتها،بی خوابی : اثرات جانبی شامل

(ود رم زماندار ریتالین توصیه می شفاستفاده از )نتیجه معکوس و تحریک پذیری بیشتر کودک صورت می گیرددارو احتماال با کاهش اثر 



:مالحظات دارو درمانی

دقیق رفتار دانش آموز و محیط تحلیل دارو نباید با مشاهده اولین مشکالت رفتاری تجویز شود تنها پس از •

وبا وجود اثربخشی دارو و بازداری رفتار و کنش های اجرایی نتایج چشمگیری بر نتایج تحصیلی افراد نداشته •

.نمی کندتمام مشکالت تحصیلی را حل 

.شوددوز مناسب دارو تجویز باید•

.استنباید کودک تصور کند که دارو جایگزینی برای خود مسئول و خودانگیختگی •

.باشندوالدین و معلمان باید کار با کودک مسئولیت پذیر و خالق •

.هستندمحرک های روانی مواد کنترل شده •

.ندممکن است خواهر و یا برادر و دوستان سعی کنند اثر آن را تجربه کن•

.استارتباط بین والدین پزشکان معلمان و کودک کلید نهایی استفاده از اثر بخشی از دارو •



:بزرگسالیبه ADHDانتقال 

.در بزرگسالی نیز عالیم اختالل را نشان می دهند ADHDمبتال بهکودکاندو سوم •

.است درصد ۵تا ۴در بزرگسالی مانند کودکی حدود نرخ شیوع •

ن ایبهترین روش تشخیص تاریخچه شخصی اما وجود ندارد ، آزمون خاصی نیزدر بزرگسالیADHDتشخیصجهت •

.در بزرگسالی استاختالل 



:دربزرگسالی ADHDتشخیصیمعیارهای 

:مورد از موارد زیر باشد 12آشفتگی مزمن که حداقل شامل ( الف 

احساس موفقیت کم ،نرسیدن به هدف•

مشکل در سازماندهی•

طفره رفتن مزمن یا مشکل در آغاز کردن یک فعالیت•

انجام همزمان چندین کار، مشکل در به پایان رساندن فعالیتها•

تمایل به گفتن هرچی به ذهن میرسد، بدون مالحظات زمانی یا مناسبت آن•

همیشه در پی تحریک بودن•

بردبار نبودن در برابر کسالت•

و،اغلب با حواس پرتی آسان،مشکل در تمرکز توجه ،تمایل به رهاکردن کار یا گفتگ•

.توانایی تمرکزباال در بعضی مواقع همراه میشود 

اغلب خالق، مبتکر و باهوش باال•

شده مشکل در پیروی از برنامه های تعیین •
بی صبری ، تحمل کم در برابر ناکامی•
تکانشگری کالمی یا عملی •
تمایل به نگرانی بی دلیل و بی پایان•
حس نا ایمنی•
نوسانهای خلقی ، تغییر پذیری خلق •
بی قراری شناختی یا فیزیکی•
تمایل به رفتار اعتیادی•
مشکالت مزمن در زمینه عزت نفس•
خویشتن نگری نادرست•
، یا شیدایی-تاریخچه خانوادگی اختالل نارسایی توجه یا بیماری افسردگی•

سوءمصرف مواد یا دیگر اختالالت کنترل خلق یا تکانه

از اکثر تر بیش، قابل مالحظه ای آن رفتار را در اندازه ایمی کند که د صدقفرمورد صورتی دردرها تنهامعیاراین:نکته
.، داشته باشدافراد با سن عقلی مشابه 



:پی آمدهای بزرگساالن

چنینهم،افسردگی،اضطراب،ضد اجتماعیختالل های دارای ا ADHDمبتال به بزرگساالن •

.نیز روبرو هستند و خانوادگیمشکالت استخدامیو شکست در مدرسه با

.وجود دارند که در کار و زندگی موفق بودند نیزاین حال تعداد زیادی با •

.روبرو هستند قرار گرفتنسرپرستانمورد سرزنش ،کسل شدن ،کنار آمدن با دیگرانمانندیمشکالتبااشتغالزمینه در •

رساند و مناسب موفقیت کار برای افراد انتخاب شغلی است که توانایی های فرد را به حداکثر و ضعف هایش را به حداقل بکلید •

.نیاز فرد در برابر استقالل باشد 

را در برنامه ریزی فعالیتها وتمرکز بر اهدافش  ADHDبه موجب آن یک دوست یا درمانگر،فرد مبتال به :  مربیگریتکنیک •

.تشویق و مورد حمایت قرار میدهد 



با تشکر از توجه شما

پایان


