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پیشگفتار
اختالل کمبود توجه بیش فعالی ،الگوی پایدار بیتوجهی و یا بیش فعالی  /تکانشگری
است که شدیدتر و شایعتر از آن است که معموالً در همساالن بهنجار این کودکان دیده
میشود (انجمن روان پزشکی آمریکا .)9370 ،اختالل کمبود توجه  /بیش فعالی یکی از
شایعترین اختالالت رشدی عصبی در کودکان است که حدود  3کودکان دنیا را تحت
تأثیر قرار میدهد (پالتزیک ،دی لیما ،هرتا ،بیدرمن و رد9331 ،؛ کیانی و هادیان فرد،
 .)7013نتایج مطالعات ،شیوع بیشتر این اختالل را در مردان نسبت به زنان (بین  0تا 73
برابر) نشان میدهد (گاب و کارلسون.)7111 ،
پژوهشها هم نقش عوامل خطر ژنتیکی (آرنستن9331 ،؛ اکس کو فایر9333 ،؛ فرمن،
 )9373و هم عوامل خطر غیرژنتیکی (ژوزف9333 ،؛ فروالیچ و همکاران )9377 ،را در
بروز اختالل کمبود توجه بیش فعالی نشان دادهاند (قمری گیوی ،نریمانی و محمودی،
 .)7017اختالل کمبود توجه بیش فعالی ممکن است همه وجوه زندگی کودک را تحت
تأثیر قرار دهد (عابدی ،پیروزیجردی و یارمحمدیان .)7019 ،در حقیقت ،اختالل کمبود
توجه بیش فعالی نه تنها بر خود کودک ،بلکه بر والدین و خواهر و برادرهای او نیز اثر
میگذارد و موجب آشفتگی خانواده و عملکرد زناشویی میشود .اثرات منفی اختالل
کمبود توجه بیش فعالی بر کودکان و خانوادههای آنها از سنین پیش دبستانی تا ابتدایی
و نوجوانی تغییر میکند؛ به این صورت که در دورههای سنی مختلف ،نمودهای متفاوت
اختالل خود را نشان میدهد .اختالل کمبود توجه بیش فعالی ممکن است تا دوره

بزرگسالی باقی بماند و موجب شکست در زندگی حرفهای و شخصی شود (نریمانی
شاهعلی و کیامرثی7010 ،؛ موحدی ،علیزاده گورادل و محمودعلیلو.)7019 ،
به نظر میرسد در جریان پیشرفت اختالل ،بروز نشانهها در دوران بزرگ سالی تغییر
میکند (برامهام ،یانگ ،موریس و آشرسون 9333 ،الف 9333 ،ب؛ ویز و هاچمن7110 ،؛
به نقل از یانگ و برامهام)9331 ،؛ بیش فعالی و تکانشگری با افزایش سن کاهش پیدا
میکند ،اما مشکالت توجه تا اواسط سنین بزرگسالی و باالتر ادامه مییابد (برامهام و
همکاران 9333 ،الف 9333 ،ب؛ به نقل از بانگ و برامهام .)9331 ،اختالل کمبود توجه
بیش فعالی با افزایش هزینههای مراقبت از سالمت برای والدین و اعضای خانواده همراه
است (هارپین .)9333 ،در بیشتر موارد علی رغم درمان دارویی نشانههای اختالل باقی
مانده و در نوجوانی و بزرگسالی نیز فرد مبتال را آزار میدهد .این نشانهها در بسیاری از
حوزههای زندگی فرد مانند عملکرد تحصیلی ،روابط اجتماعی با همساالن و همچنین
بزرگساالن ایجاد اختالل میکنند .عالوه بر این چنین کودکانی در نوجوانی و بزرگسالی
در معرض خطر بیشتر ابتال به رفتارهای ضد اجتماعی ،سومصرف مواد و الکل هستند
(بخشایش.)7041 ،
بازی درمانی برای کودکان یک تجربه یادگیری منحصر به فرد ،در مطلوبترین شرایط
ارتقاءدهنده رشد است و به همین دلیل ،از دیدگاه رشدی با هدفهایی هماهنگ با اهداف
مدرسه ،یعنی کمک کردن به کودکان برای یاد گرفتن درباره خودشان و دنیای خودشان
به آن پرداخته میشود .بازی درمانی کمکی برای محیط یادگیری و تجربهای است که به
کودکان کمک میکند تا فرصتهای یادگیری در کالس را به حداکثر برسانند .بخش

عمدهای از آنچه کودکان در رابطه بازی درمانی میآموزند یادگیری شناختی نیست ،بلکه
یادگیری تجربی شهودی رو به رشد درباره خود است که در طی فرآیند تجربه درمانی
رخ میدهد .این نوع یادگیری درباره خود در رابطه بازی درمانی کودک _ محور ،محصول
نوعی از رابطه است که در بازی درمانی تسهیل میشود (لندرث.)9379 ،
بازی از آن جهت جنبه درمانی دارد که رابطه امنی را میان کودک و بزرگساالن ایجاد
میکند .بنابر این کودک آزادی دارد تا خود را با اصطالحات خود ،به روش خود و در
زمان خود بیان کند ،کودک میتواند نحوهی صحیح برقراری تعامالت اجتماعی را از طریق
بازیهای دسته جمعی ،نمایشی و  ...بیاموزد (محمد اسماعیل .)7010 ،تجربیات نشان
داده است میزان اثربخشی این آموزشها و درمانها بر روی کودکان بیش فعال در محیطی
مثل کالس بازی بسیار مؤثر است تا مکانی مانند کلینیکهای درمانی (رضویین.)7041 ،
از جمله افرادی که در زمینه بازی درمانی فعالیت داشتهاند میتوان به افراد زیر اشاره کرد.
کاکس ( )7130و فلمینگ و اسنایدر ( )7111با کمک بازی درمانی پی بردند که بازی به
صورت گروهی در سازگاری شخصیتی و اجتماعی بسیار تأثیرگذار است .پلهام ()7119
نیز به تأثیر بازی درمانی بر ناپختگی اجتماعی کودکان اشاره کرد .اکسالین ( )7114به اثر
بازی درمانی بر بهبود اللی انتخابی در کودکان پرداخت .برنت ( )9337همچنین به اثر
بازی درمانی و سازگاری کودکان اشاره کرد (لندرث.)9379 ،
در این کتاب سعی شده است تا در ابتدا گامی رو به جلو در تشخیص و ارزیابی صحیح
و بهنگام اختالل بیش فعالی و کمبود توجه برداریم و در ادامه بازیهای درمانی مؤثر در
کاهش نشانهها و بهبود عالیم را معرفی کنیم.
سخنی از مؤلفین
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پیش درآمدی بر اختالل بیش فعالی /نقص توجه
کودکان از لحاظ فعالیتهای حرکتی با یکدیگر تفاوت دارند .ممکن است همه کودکان
به نظر بزرگساالن بیش فعال باشند ولی به نظر میرسد که بعضی کودکان هرگز از حرکت
باز نمیایستند .آنان درسنین پیش از دبستان بدون این که هدفی داشته باشند بدون وقفه
میدوند ،باال میروند و میخزند وقتیکه بزرگتر میشوند ناتوانی مشخصی برای آرام
نشستن نشان داده و بهطور افراطی تمایل به بیقراری دارند .یک مشاهدهگر میتواند دریابد
که آنها بیش از کودکان دیگر فعال بود وفعالیتشان کیفیتی بیهدف و تصادفی دارد (آزاد،
.)7043

تاریخچه اختالل بیش فعالی  /نقص توجه
تعاریف ،نشانگان و دیدگاههای متخصصان در حوزهی اختالل بیش فعالی و نقص توجه
از قرن  71تا به امروز دستخوش تغییرات و تحولهای زیادی بوده است و در تبیین این
اختالل ،اسامی و نظریههای تبیینی متفاوتی تا به امروز مطرح شده است .شاید بتوان اولین
توصیفهای ارئه شده از این اختالل را به اواسط قرن  71و شعری از هنریج هافمن،
پزشک و شاعر آلمانی نسبت داد .شعر هافمن در مورد فلیپ بیقرار بود که در آن شاعر
به فقدان کنترل تکانش در فلیپ اشاره میکند (بارکلی :9331 ،ماش و بارکلی.)9331 ،
عالوه بر گزارش هافمن از فلیپ بیقرار شواهد علمیتری از وجود این اختالل به معنای
همراهی بیش فعالی و نقص توجه در دست است که به اوایل قرن  93بر میگردد.
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جرج اف استیل 7اولین نویسندهی شناخته شدهای است که توجه جامعه را به این اختالل
به عنوان همراهی نقص توجه و تمرکز و بیش فعالی جلب کرد .استیل به این نتیجه رسیده
بود که کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی و نقص توجه در نگهداری توجه مشکل داشته
و بر رفتارهای خود بازداری اختیاری اندکی دارند (هاالهان ،کافمن و پولمن :7010 ،9ماش
و بارکلی.)9331 ،
هنیز و آلفرد اشتراوس 0در سالهای  7103و  7113دست به آزمایشها و بررسیهای
متعدد زدند که در نتیجه آن ،پس از این مطالعات به کودکانی که ظاهراً بیش فعال و حواس
پرت بودند به عنوان افرادی که نشانگان اشتراوس را نشان دادهاند اشاره میکردند .ورنر
اشتروس آسیب خفیف مغزی را نیز جزیی از نشانگان این اختالل میدانستند.
ویلیام کار کروکشانک 1در ادامه مطالعات ورنر و اشتراوس به بررسی نشانگان این اختالل
و ارتباط آن با آسیبهای مغزی و هوش طبیعی پرداخت .وی اولین برنامه آموزشی را
برای کودکان مبتال به این اختالل طراحی نمود و همراهی نشانگان این اختالل با آسیب
مغزی خفیف تا سالهای  7133رایج بود .اما به مرور و با اظهار نظر متخصصان این حوزه
روز به روز کمرنگتر شد .در سال  7133به بعد آسیب مغزی خفیف جای خود را به
نشانگان بیش فعالی داد .در اواسط دهه  7113شواهدی مطرح شد مبنی بر این که کودکان
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پیش فعال هم چنین نقایص عمدهای در تداوم توجه و کنترل تکانهها دارند .شهرت عنوان
بیش فعالی نیز در دهه  7143کمرنگ شد .چرا که نتایج پژوهشها بر این نکته اذعان
داشتند که نقص توجه و تمرکز در بیش فعالی از مسائل اصلی این دست کودکان در این
اختالل است (هاالهان ،کافمن و پولمن7010 ،؛ ماش و بارکلی ،9331 ،حسینزاده ملکی،
 .)7019هر چند امروزه ،هنوز بر سر تعریف و نامگذاری این اختالل بحثهایی مطرح
است اما آن چه در  DSM-3مطرح شده به عنوان یک الگوی ثابت مورد پذیرش قرار
دارد .در نهایت میتوان گفت اختالل بیش فعالی و نقص توجه یک الگوی پایدار در نقص
توجه و بیش فعالی و رفتارهای تکانش است که برخی از نشانههای آن پیش از سن هفت
سالگی ظاهر میشود (کیانی و هادیان فرد7013 ،؛ محمدی ،مالمیر ،خالقی و امینی.)7011 ،
در حال حاضر بررسی ابعاد گوناگون این اختالل هم چنان ادامه دارد و جنبههای جدیدی
از آن مورد توجه میباشد .از جمله موضوعاتی که هم اکنون مورد توجه میباشد میتوان
به بررسی نظریههای تبیینی ،ارزیابی شیوههای درمانی ،ارزیابی شیوههای سنجش و
تشخیص نشانههای اختالل بیش فعالی و نقص توجه در بزرگساالن اشاره نمود
(حسینزاده ملکی.)7019 ،

نشانههای کمبود توجه  -بیش فعالی درکودکان
این عالئم از سه جنبه مورد بررسی قرار میگیرند.
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الف) کمبود توجه
)7

عدم توانایی درتمرکز و توجه کافی هنگام انجام کارها و فعالیتهای روزانه (مثل

انجام تکالیف درسی و وظایف خانگی)
)9

احتمال ابتال به مشکالت شنوایی

)0

بیتوجهی به سخنان سایرین

)1

ناتوانی در پیروی از فرمانها و دستورالعملها

)3

ناتوانی درطبقهبندی وسازمان دادن امور

)3

عدم تمایل به انجام کارهایی که نیازمند فعالیت فکری و تمرکزند.

)1

گم کردن مداوم اشیاء اسباب بازیها و وسایل مدرسه

)4

فراموشی در انجام فعالیتهای روزانه

)1

حواس پرتی

)73

داشتن رفتارهای تکانشی

)77

ناتمام گذاشتن کارها

ب) بیش فعالی
)7

ناتوانی درآرام نشستن.

