آشنـایی با نشانـههای
بیشفعالیدرکودکان
ونوجوانان ودرمان آن

مراقب
پرجنب وجوشها
باشید

فاطمه قاسمی پور
کـارشنـاس مـسـؤول بـهـورزی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
فاطمه گندمی
مربی مرکز آمـوزش بـهـورزی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
محمد حسین نخعی
رییسگروه سالمت روانی اجتماعی و
اعتیاددانشگاه علوم پزشکی بیرجند
زهرا نیک اختر
کارشناسسالمت روان معاونت
بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی مشهد
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اهداف آموزشی
امیداست خوانندگان محترم پس ازمطالعه مقاله:

zبـیــشفــعــالــی را تـعــریــف کـنــنــد.
zعالیم بیشفعالی را فهرست کنند.
zتوصیـهها بـه والـدین درخصـوص مراقـبت از کـودک بیـشفـعال را شرح دهنـد.

zتوصیههایی به معلمان درخصوص مدیریت کودک بیشفعال درکالس ارایه دهند.

مقدمه
اخــتــال بیشفعالی و کــم توجهی ،یکی از شایعترین
اختالالت دوران کودکی است که تقریبا ً  5درصد کودکان
سنین مدرسه را تحت تأثیر قــرار میدهد .این اختالل

در پسرها سه تا پنج برابر شایع تر از دختران است.

نشانههای عمده بیشفعالی شامل تحرک و فعالیت بیش

از حد و کاهش توجه و تمرکز اســت .گرچه مــوارد فوق
رفتارهایی است که تمامی کودکان ،مواقعی آنها را نشان

میدهند ،اما درکودکان بیشفعال ،این عالیم بهاندازهای
است که در عملکرد طبیعی آنهــا در منزل ،مدرسه و

ارتباط با همساالن و اطرافیان تداخل ایجاد میکند.

این کودکان به طور مکرر توسط والدین ،معلمان و اطرافیان

به دلیل رفتارهای ناپخته و تکانشی خود سرزنش میشوند

که منجر به کاهش اعتماد بهنفس در آنها میشود .در این

اختالل افت عملکرد تحصیلی و اختالل در برقراری روابط
مناسب با اطرافیان و دریافت بازخوردهای منفی از محیط

و غفلت ،کــودکــان و نــوجــوانــان را مستعد بــروز برخی
از عالیم رفــتــاری مشابه «بیشفعالی -نقص توجه»

میسازد .در واقع عواملی که در بروز اختالالت رفتاری از
جمله بیشفعالی تأثیرگذارند بسیار گسترده هستند و
باید با بررسی های دقیق تعیین شوند.

عالیم اصلی اختالل بی توجهی و بیشفعالی

در نوجوانان و کودکان

اختالل بیشفعالی و کمتوجهی اختاللی اســت که با

نشانههای بیشفعالی (پرتحرکی) در کنار تکانشگری و
کمبود توجه بروز مییابد .مهم ترین عالیم و نشانههای

این اختالل را میتوان به سه بخش تقسیم کرد:

الف) مشکالت توجه و تمرکز
•نقص تمرکز

•رها کردن نابهنگام تکالیف و کارها
•تمام نکردن کارها

نیز منجر به کاهش اعتماد به نفس و احساس ناکامی

آنــان خواهد شــد .امکان ابتال به اضــطــراب ،افسردگی،

اختالل سلوک ،اختالل نافرمانی مقابله ای ،سوء مصرف
مــواد ،پرخاشگری و سایر اختالالت رفتاری در کودکان
مبتال به اختالل «بیشفعالی/کمتوجهی» در صورت

عــدم مداخله مناسب زیــاد اســت .بنابر ایــن شناسایی

عالیم ،تشخیص و ارجــاع بموقع برای درمــان و مداخله
ض ــروری بــوده و میتواند اثــر پیشگیرانه داشته باشد.

این کودکان به طور مکرر توسط والدین،
معلمان واطرافیان به دلیل رفتارهایناپخته

وتکانشیخود سرزنش میشوندکه منجر

به کاهش اعتماد بهنفس درآنها میشود.

عوامل خطر اختالل کم توجهی و بیشفعالی
اگر چه علل بیش فعالی دقیقا ً مشخص نیست اما در

حال حاضر مطالعات ،نقش ژنتیک را در بروز بیماری
تأیید کرده است .عوامل دیگری مثل وزن کم هنگام تولد،
زودرس بودن ،سیگارکشیدن مادر در بارداری و مواجهه

با مــواد سمی در دوره پیش از تولد نیز احتمال بروز
بیشفعالی را افزایش میدهند .افزودنیهای مواد غذایی

مانند رنگ ها ،مواد نگه دارنده و قند نیز به عنوان عوامل
احتمالی در رفتار بیشفعال مطرح شده اند.

عوامل روانی اجتماعی مانند سوء رفتار شدید ،بدرفتاری
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•مکرر از این شاخه به آن شاخه پریدن (تغییر مداوم از
فعالیتی به فعالیت دیگر)

ب) فعالیت و تحرک زیاد

در صورتیکه عالیم درم ــان نشود افــت درســی و عدم
پــیــشــرفــت تــحــصــیــلــی ،آی ــن ــده شــغــلــی ایـــن ک ــودک ــان را

تحت تأثیر قــرار م ـیدهــد .بنا بــه دالیــل فــوق ،اختالل

•بیشفعالی (نسبت به موقعیت و شرایط زیاد است)

بیشفعالی ـــ کــم توجهی بــایــد درم ــان شــود و هــدف از

•صحبت کردن یا سرو صدا کردن بیش از اندازه

آشفتگی کمتری را در زندگی روزمره خود متحمل شود و

•مشکل در یک جا نشستن
•بیقراری یا جنبیدن

ج) رفتارهای تکانشی
•پرخاشگری

•وسط صحبت دیگران پریدن

•پریدن و دویدن ناگهانی و پرتاب اشیا

•مشکل در رعایت نوبت و انتظار کشیدن

درمان کاهش عالیم این بیماری است تا حدی که کودک

عملکرد تحصیلی و ارتباطیاش بهبود یابد.

نقش والدین درمقابل بیش فعالیکودکان ونوجوانان
در مرحله اول والدین باید بدانند که نقش مهمی در
مقابله با بیشفعالی نوجوانان و درمان آن بازی میکنند

و خودشان مسبب اصلی این اختالل رفتاری نیستند.

با توجه به سه دسته عالیم ذکر شده برخی از مبتالیان

والــدیــن با تشخیص بموقع و درمــان کــودک و نوجوان

میدهند و در برخی دیگر بیشتر عالیم کمبود توجه
دیده میشود ،اما اختالل بیشفعالی و کمتوجهی عموما ً

والدین را تشویق کنید تا:

•در مورد عالیم بیماری علل و نحوه درمــان اطالعات

میدهد که در آن کودک هم پرتحرک بوده و هم مشکل

•در هــر زمــان ،از فرزندشان فقــط انتظــار انجــام یــک

به طور عمده نشانههای بیشفعالی و تکانشگری بروز

بـهصــورت مختلط و ترکیبی از نشانههای دو گــروه رخ
توجه و تمرکز دارد.

ب ــرای طــرح تشخیص بــایــد دقــت کــرد کــه پرتحرکی و
رفتارهای تکانشی بیمار باید از حد مــورد انتظار برای

کودکان همسن و همسطح تکاملی زیادتر باشد .عالیم
دستکم باید به مدت  6ماه طول کشیده باشد و برخی

از نشانهها قبل از  12سالگی شــروع شــده باشد .الزم

است این نشانهها حداقل در دو مکان مجزا مثل منزل
و مدرسه اتفاق بیفتد.

روش های درمان بیشفعالی
بیشفعالی اختاللی است که در صورت تشخیص زودرس
و درمــان بموقع میتوان از بسیاری از عــوارض احتمالی

آینده آن جلوگیری کــرد .درمــان ایــن کــودکــان شامل دو
دسته کلی درمانهای دارویی و غیر دارویی است .بسیاری
از متخصصان در درمــان کــودکــان بیشفعال ،از هر دو

ترکیب دارویی و رفتاردرمانی استفاده میکنند .داروهای
مورد استفاده در درمان اختالل در  70تا  90درصد کودکان

مؤثر است و باعث بهبود عالیم اصلی اختالل میشود.
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کمک مهمی به او میکنند.

کسب کنند.

درخواست را داشته باشند.

•از درخواســتی کــه بــه او مــیدهند برنگردند و پیگیری
انجام آن را نیز فراموش نکنند.
•محرک ها را کاهش دهند مثال ً در یک زمان ،تنها یک
اسباب بازی یا تکلیف به او بدهند.

•به او کمک کنند تا تمرکزش را حفظ کند .نظارت بر
تکالیف از حواس پرتی جلوگیری میکند.

•از تنبیه بدنی بپرهیزند زیرا رفتار را بدتر میکند.

•هرتالش یا دستاوردی را پاداش دهند .تشویق میتواند
لفظی یا رفتاری باشد ولــی مهم اســت که برجسته
باشد و بالفاصله پس از رفتار باشد .کودکان ونوجوانان
نیاز دارند که حس کنند در حال پیشرفت هستند.

•فضایی شاد و متنوع برای فرزندان ایجاد کنند.

•با معلم فرزندشان ارتباط مستمر داشته باشند در
صورت لزوم نیازهای آموزشی ویژه وی را با معلم در
میان بگذارند.

•برنامههای شخصی بــرای نــوجــوانــان ایــجــاد کنند تا
میزان حــواس پرتی و فراموشی نوجوانان را تا حد

زیادی کاهش دهند.

•به نوجوان درباره رفتارهای پرخطر آموزش دهند.

•مهمترین نکته این است که والدین هیچ گاه نباید
کودک و نوجوان خود را با کلماتی مانند احمق ،کودن،
حواس پرت و ...صدا بزنند .این کلمات تأثیر بدی بر

روی روحیه نوجوان دارد در تمامی مراحل والدین باید
آرامش خود را حفظ کنند و از بهکار گیری کلماتی که
بار منفی دارند پرهیز کنند.

توصیه هایی برای معلمان

•همیشــه مســؤولیت کارهــاییکــه از عهــده دانــشآمــوز

چون ﻣﻌﻠﻤﺎن در مواجهه مستقیم ﺑﺎ ﻣﺴـﺎیل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ

برمــیآیــد و بــرایش خوشــایند اســت را بــر عهـــدهاش

ﻻزم در ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺶﻓﻌﺎل را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ

•همزمان که نقاط ضعف کودک/نوجوان را شناسایی

ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﯿﺶﻓﻌـﺎل ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺻـﺤﯿﺤﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آنها داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ،ﻧﮕـﺮش ﻧﺎدرﺳــﺖ

و ﮔــﺎه ﺧﺼــﻤﺎﻧﻪ ﯾــﺎ ﺣﺘــﯽ رﻓﺘﺎرﻫــﺎی ﻧﺴــﻨﺠﯿﺪه ﻣﻌﻠﻤﺎن
میتواند ﺗـأﺛﯿﺮات ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺟﺒﺮاﻧـﯽ را ﺑـﺮ آﯾﻨﺪه و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮕﺬارد .لذا به معلمان توصیه میشود:

بگذارند تا انـرژی و تـوان خـود را در راه مثبـت صـرف کند.

میکنند ،بر خوبی های او نیز تأکید کنند.

•بازخوردهای مکرر و مثبت بدهند.

•ﺧﻄﺎﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺖ از ﮐﻮدﮐـﺎن را به ﻃـﻮر اﻏـﺮاق آمیز
ﺑﺰرگ نکنند و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ کنند.

•تکالیف درســی طــوالنــی را بــه چند تکلیف کوتاهتر

•ﻧﻈﻢ را ﺑﺮ ﮐﻼس ﺣﺎﮐﻢکنند ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی

تقسیم کنند.

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜـﻞ ﭘﻨﺠـﺮه ،ﻧـﻮر و ...ﺗـﺎ

•فرصت هایی برای حرکت فیزیکی فراهم کنند و به

ﮐﻮدک ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﻪ ﻫـﻢ رﯾﺨﺘﮕـﯽ

ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺣﺬف ﺷﻮد.

•از کودک بخواهند در جلوی کالس بنشیند.

•اطالعات و آمــوزش الزم را در رابطه با نحوه پاداش
دادن به منظور تقویت یک رفتار یا تنبیـه کــردن به
منظور حذف رفتار را بیاموزند.

•ورزش منظم و فعالیت های بدنی را تشویق کنند.
کودکان اجازه دهند تا در زنگ تفریح بازی کنند.

•ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺑـﺪﻧﯽ ﺳـﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﮑـﺮر ﺑـﺮای داﻧـﺶآﻣﻮزان
ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎل ﻃﺮاﺣﯽ کنند از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن

ﺑﻪ دﻓﺘـﺮ ﻣﺪرﺳـﻪ ،دادن ﻣﺴؤوﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ در
ﮐـﻼس ﻣﺜـﻞ ﺟﻤـﻊ ﮐـﺮدن دﻓـﺎﺗر ﮐﻮدﮐﺎن ،ﭘﺎک ﮐﺮدن
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ﺗﺨﺘﻪ ﺳـﯿﺎه و.....ﺗـﺎ اﻧـﺮژی ﻧﻬﻔﺘـﻪ را ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ

انجام شود و هرسه ماه به پزشک ارجاع شوند.

•ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش از ﻣﻮاد دیداری ﻧﻈﯿﺮ :ﮐﺎﻏﺬ ،ﺧﻤﯿـﺮﮔﻠـﯽ،

مهارتهای «فرزندپروری/فرزند پروری نوجوان سالم»

ﻟﻤﺲ ﮐﻨـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده کنند.

•ثبت نام از والدین برای شرکت در کالسهای آموزش

ﺗﺨﻠﯿــﻪ کنند.

ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣـﻮادی ﮐـﻪ ﮐـﻮدک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را

•فعالیتهای کالسی را بهصورت پایدار و قابل پیشبینی
برنامهریزی کنند.

•بــه کــودک فرصت بیشتری بــرای فهمیدن تکالیف
درسی بدهند.

•تــشــویــق والــدیــن بــه شــرکــت در کــاسهــای آم ــوزش
یا مطالعه کتابهای آموزشی تربیت فرزند

مهارتهای فرزند پــروری که بهطور هفتگی توسط
کارشناس سالمت روان انجام میشود.

نتیجه گیری

•ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯽدﻗﺘـﯽ

با توجه به اینکه اختالل بیش فعالی /نقص تمرکز از

دیگری حتیاالمکان ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﺎن ﮐﻢ کنند.

و شناسایی بموقع آن از بــروز مشکالت روانشناختی

ﻫﻨﮕﺎم اﻣﻼء ﮔﻔﺘﻦ ﯾـﺎ ﺣـﻞ ﺗﻤـﺮﯾﻦ رﯾﺎﺿـﯽ ﯾـﺎ ﻫـﺮ ﺗﮑﻠﯿـﻒ

•ﺗﻤﺎس ﭼﺸﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑـﺎ ﮐـﻮدک ﺣﻔـظ
کنند.

شایعترین مشکالت روانشناختی دوران کودکی است
مانند اضــطــراب ،افــســردگــی ،اخــتــال ســلــوک اختالل

نافرمانی مقابلهای ،سوء مصرف مواد ،پرخاشگری و سایر

•کودکان مبتال به بیشفعالی به دلیل فراموشکاری

اختالالت رفتاری پیشگیری میکند و به عبارت بهتر در

بیشتری نیاز دارند .با قرار دادن این دانش آموزان در

والدین ،مراقبین سالمت و بهورزان از عالیم و نشانههای

و حــواس پرتی ،نسبت به همساالنشان به نظارت
گروهای دو نفره با همکالسانی که میتوانند تکالیف و
کارهای کالسی را به آنها یادآوری کنند و استفاده از

والدین برای همکاری با کودک در تکالیف درسی ،به
آنها کمک کنند.

وظایف بهورز /مراقب سالمت
•پیگیری بیشفعالی در کودکان و نوجوانان در ماه اول
شناسایی هفته ای یکبار و از آن به بعد ماهی یکبار

آینده کودک تأثیر گذار است ،بنابراین افزایش آگاهی

بیماری ،میتواند به شناخت زود هنگام کمک کند و
با اصالح باورهای نادرست والدین ،نگرانی و اضطراب
آنان را کاهش دهد .همچنین افزایش اطالعات و آگاهی

معلمان و والدین در نحوه تعامل با کودکان نوجوانان

بیشفعال زمینه ارتقا و رشد توانمندیها و استعدادهای
آنان را فراهم میکند.

پیشنهادها :اولــویــت دهــی بــه آمـــوزش بسته خدمات
سالمت روان با توجه به ادغام آن در گروههای سنی
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