
ADHD – آشفتگی زندگی روزمره 

کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است.  ولی در 
کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه(، شدت اين مشکالت به حدی است که زندگی 

روزمره را مختل کرده و بر رشد طبيعی آنها تاثير می گذارند.1 

زندگی روزمره کودکان مبتال به ADHD، ممکن است آشفته باشد. آنها اغلب اشيا را گم می کنند و زمان و 
تکاليف درسی خود را فراموش می کنند. در ضمن، برای کودکان مبتال به ADHD انتظار در صف يا انجام 

وظايفی که مطلوب آنها نيست، اغلب کار مشکلی است. آنها همچنين ممکن است به راحتی با ديگران مشاجره 
کنند زيرا اين کودکان سريعتر از همساالن خود، و اغلب بر سر کوچکترين مسائل، آشفته و عصبانی می شوند.

کودکانی که از پشتيبانی و درمان مناسب بهره مند نمی شوند در معرض خطر افت درسی و از دست دادن 
اعتماد به نفس قرار می گيرند.2

آنها ممکن است برای يافتن دوست و مواجهه با موقعيتهای اجتماعی با مشکل مواجه شوند.
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ADHD چيست؟

ADHD مخفف عبارت Attention Deficit Hyperactivity Disorder )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( است. 
درباره ناهنجاری ADHD که بين 3 تا 5 درصد کودکان دبستانی به آن مبتال هستند، مستندات زيادی وجود دارد 

و تحقيقات گسترده ای در اين خصوص صورت گرفته است.

نشانه های اصلی ADHD عبارتند از:

•  کمبود توجه  
•  رفتارهای بی منطق  

•  بيش فعالی  

به عبارت ساده تر، کودکان مبتال به ADHD در زمينه حفظ تمرکز و کنترل رفتارهای غير منطقی خود با مشکالت 
زيادی روبرو هستند. در خانواده هايی که يکی از والدين به ADHD مبتال بوده است، احتمال ابتالی يکی از 

کودکان به اين ناهنجاری باال خواهد بود. امروزه شواهد علمی ثابت کرده است که ابتال به ADHD تا اندازه ای 
ارثی است.1

نشانه: کوتاهی مدت تمرکز 

1.  متمرکز کردن فکر بر روی يک کار، برای وی مشکل است 

2.  اغلب در انجام تکاليف درسی مرتکب اشتباهات ناشی از بی دقتی می شود 

3.  به نظر می رسد که در هنگام صحبت مستقيم با وی، به گوينده توجه نمی کند 

4.  در زمينه انجام دستورالعمل ها با مشکل روبرو است و اغلب در انجام کارهای مختلف شکست می خورد 

5.  سازماندهی وظايف و فعاليتها برای وی مشکل است 

6.  تمايلی برای انجام وظايفی که نيازمند فعاليت ذهنی است، ندارد 

7.  رويدادهای اطراف، حواس وی را به آسانی پرت می کند 

8.  اغلب در زندگی روزمره خود فراموشکار است 

9.  اغلب اشيا را گم می کند 
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نشانه: بيش فعالی 

1.  اغلب در کنترل حرکات دست و پا يا نشستن در يک جا، با مشکل روبرو است 
2.   اغلب در کالس يا در ساير وضعيت هايی که از وی انتظار می رود تا به مدت طوالنی در جای خود 

بنشيند، از جا بلند می شود 
3.   اغلب بيش از آنچه مقتضای موقعيت وی است، به اطراف حرکت می کند، خود را باال می کشد يا از اجسام 
باال می رود. اين نشانه در افراد بالغ و بزرگساالن ممکن است به يک احساس درونی بيقراری محدود شود. 

4.  بازی کردن يا انجام فعاليتهای تفريحی به روش آرام و بی سر و صدا، اغلب برای وی مشکل است 
5.  اغلب به نظر می رسد که در حال "دويدن" يا چرخيدن است

6.  اغلب بيش از اندازه صحبت می کند 

نشانه: رفتارهای بی منطق  

1.   اغلب قبل از اينکه سوال فرد به پايان برسد، با عجله پاسخهايی را بر زبان می آورد 
2.  اغلب برای منتظر ايستادن در صف مشکل دارد 

3.  اغلب در کار ديگران وقفه ايجاد می کند و مزاحم آنها می شود )مثاًل ورود بدون اجازه به گفتگو يا بازی ديگران(

نحوه تاثير گذاری ADHD بر روی خانواده چگونه است؟

زندگی با ADHD در درجه اول برای خود کودک يا نوجوان مشکل است. ولی، داشتن يک کودک مبتال به 
ADHD برای والدين نيز سخت و طاقت فرسا است.

اين مشکالت به ويژه در شرايط درخواست مطالبات قابل توجه است. بسياری از کودکان مبتال به ADHD به 
سرعت و با احساسات قوی واکنش نشان می دهند که شايد اين معنی را در بر داشته باشد که آنها به 

درخواستهايی که آنها را مشکل می پندارند، با عصبانيت و اعتراض پاسخ می دهند. حتی مسائل جزيی می 
تواند به طغيان و صحنه های مملو از احساسات منجر شود.

الزم است تا والدين با نحوه عملکرد چنين کودکانی آشنايی داشته باشند تا رفتار کودک خود را با امر و نهی، 
اظهارات منفی و تهديد به تنبيه کنترل نکنند.

بدون شناخت کافی از نحوه تاثيرگذاری کودک مبتال به اين ناهنجاری ها، اين خطر وجود دارد که والدين 
مسئول رفتارهای فوق شناخته شده و مورد سرزنش قرار بگيرند.
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داشتن يک برادر يا خواهر مبتال به ADHD نيز سخت و طاقت فرسا است. در اکثريت قريب به اتفاق موارد، 
برادر يا خواهرهای سالم )غير مبتال به ADHD( ممکن است در خانواده از آزادی عمل الزم بهره مند نشوند که 

اين امر می تواند به بروز شرايط ناسازگاری منجر شود.

وظيفه من به عنوان پدر/مادر چيست؟

اگر شما يک پدر/مادر وظيفه شناس هستيد، می توانيد به متخصص کودکان، معلم مدرسه يا کلينيک ويژه کودکان و 
نوجوانان مراجعه کنيد.

داشتن حداکثر اطالعات ممکن درباره عملکرد کودک شما در مدرسه، در مواجهه با دوستان و در منزل، برای 
گروه ارزيابی ضروری است. بنابراين بهتر است با مسئوالن مدرسه يا پيش دبستانی صحبت کنيد تا از نحوه 

عملکرد کودک خود در آن محيط اطالع کسب کنيد.

وظيفه سيستم مراقبتهای بهداشتی چيست؟

آزمايش ساده ای برای تشخيص ADHD وجود ندارد. تشخيص اين ناهنجاری به ارزيابی گسترده، تا حدی شامل 
مصاحبه های دقيق با والدين کودک و گاهی اوقات نيز با خود کودک نياز دارد.

اطالعاتی نيز از کارکنان دبستان يا پيش دبستانی جمع آوری خواهد شد زيرا ارزيابی نحوه عملکرد کودک در محيطهای 
مختلف اهميت زيادی دارد.  فرآيند تشخيص ممکن است شامل تست های روانشناسی و آزمايشات پزشکی نيز باشد.2 

ارزيابی کلی يک فرآيند گروهی است که اين گروه عمدتًا متشکل از يک پزشک، يک روانشناس و يک 
متخصص آموزش و پرورش است.

چه کمکهايی ارائه می شود؟

 با اينکه درحال حاضر روشی برای درمان کامل ADHD وجود ندارد، ولی راهکارهای مناسبی در اين زمينه 
ارائه می شود. نتايج مطلوب درمانی اغلب از طريق اقدامات حمايتی روانی-اجتماعی در کنار تجويز دارو، 

حاصل می شود.

در مورد کودکان، حمايت روانی-اجتماعی معمواًل شامل ترکيبی از آموزش والدين، اقدامات مدرسه ای، و اقداماتی 
است که در ارتباط مستقيم با کودک و به شکل حل مشکل و آموزش مهارتهای اجتماعی دنبال می شود.2

مزايای استفاده از دارو عبارت است از بهبود تمرکز که کسب دانش، اطالعات و آموزش ها را آسان می کند. 
برای بسياری از افراد، استفاده از دارو زندگی روزانه را مطلوبتر می کند.
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آيا در مورد ADHD سوالی داريد يا آيا مايليد تا اطالعات بيشتری درباره 
اين ناهنجاری کسب کنيد؟

می توانيد به سايت های زير مراجعه کنيد:

 www.levemedadhd.dk
 Janssen ارائه شده توسط ،)ADHD( اطالعات درباره اختالل نقص توجه/بيش فعالی

 www.adhd.dk

www.netdoktor.dk

مراجع:
"درباره کودکان و جوانان مبتال به اختالل نقص توجه/بيش فعالی" نوشته دورتی دام و پر هوه تامسن

اطالعات اين بروشور در نوامبر سال 2007 جمع آوری شد.
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