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 درباره نویسنده

 

 کارولینلاي  پزشلکی  دانشلگاه  روانپزشلکی  دکتر راسلل اي بلارکلی اسلتاد   

 بلالینی  روانشناسلی  بلالینی،  روانشناسلی  در سله زمینله   او .اسلت  جنوبی

 دکتلر  .دارد شناختی تخصص عصب بالینی روانشناسی و نوجوان، و کودك

جلد کتاب  22تاکنون  که است بالینی متخصص و استاد دانشمند، بارکلی

او بارهلا بله    بلالینی  هلاي  کتلاب  ،جهانی بندي بر طبق رتبه منتشر کرده و

 توجله/  شلده اسلت. کتلاب اخلتالل نارسلایی      المللی، تحسلین  بینصورت 

 کله در  درملان اسلت،   و تشخیص به دستیابی براي یراهنمای: کنشی فزون

 از بلیش  همچنلین  اسلت. او  مندي آماده بهره چهارم نسخه در حاضر حال

اختالل  درمان و ارزیابی ،ماهیت به مربوط کتاب فصل و علمی مقاله 275

 . اواسلت  کلرده  منتشر آن با مرتبط اختالالت و کنشی توجه/فزون نارسایی

اخللتالل  ات مربللوط بلله گزارشلل بللالینی خبرناملله سللردبیر و بنیانگللذار

سال است کله ایلن    24 حاضر حال در که است، کنشی توجه/فزون نارسایی

 به را مدارس در آموزشی هاي کالس بارکلی شود. دکتر خبرنامه منتشر می

 مبلتال  کودکلان  براي ابتدایی، مدارس در فدرال تحقیقات از بخشی عنوان

 بلا  همچنلین  او .اسلت  کلرده  طراحی کنشی فزون/توجه نارسایی اختالل به

 اخلللتالل بللله مبلللتال کودکلللان ملللدیریت دربلللاره مدرسللله هلللزاران

 هلزاران بله   و اسلت  کلرده  مشلورت  در مدرسه، کنشی فزون/توجه نارسایی

 اسلت. دکتلر   داده آملوزش  خلود  هلاي  در کارگاه ،این اختاللباره در معلم

 مللی  تلویزیلون  هلاي  و برنامه المللی بین کنفرانس 800 از در بیش بارکلی



 کلرده  ارائله  و درباره این اخلتالل مبلاحثی ارزشلمند را    شده است دعوت

 هلاي  انجملن  از متعلددي  جوایز خود، اي حرفه هاي موفقیت براي است. او

 است. کرده تخصصی دریافت

 

 



 

 گفتار مولف پیش

 

 کودکلان  واللدین  ،بلالینی  متخصصلین  براي زیادي هاي کتاب من چه اگر

 اخلتالل  بله  مبتال بزرگساالن کنشی و فزون/توجه نارسایی اختالل مبتال به

 بله  کله  اسلت  ملن  کتاب اولین این اما ام، نوشته کنشی فزون/توجه نارسایی

 را کتلاب  ایلن  ملن  .اسلت  شده طراحی مربیانمعلمان و  براي خاص طور

 بلا  جزء اولین کسانی هستندکه ها آن که دانم می زیرا نوشتم، معلمان براي

 کودکلان  اتفلا   بله  قریلب  اکثریت که کنند برخورد می آموزشی مشکالت

 تجربله  شلان  تحصلیل  طلول  در کنشی فزون/توجه نارسایی اختالل به مبتال

 کنند.   می

 حلوزه  کله  ، با توجه به اینبودکه این کار این انجام براي دیگرم انگیزه

 بیشلترین  وهاي مهم زنلدگی ایلن کودکلان اسلت      جنبه از دیگر آموزشی

 و درصد باالیی از کودکلان که  با توجه به ایننقش را در زندگی آنها دارد و 

، به تالیف ایلن  کنشی هستند فزون/توجه نارسایی اختالل به مبتال نوجوانان

 اخلتالل  بله  مبلتال  نوجوانلان  و کودکان از درصد 90 از . بیشاثر پرداختم

درس از  کلالس  را در عاطفی و رفتاري مشکالت کنشی فزون/توجه نارسایی

مدرسه دچلار مشلکل    در همساالن خود رابطه با در دهند و میخود نشان 

 در مختلفلی  نلاگوار  پیاملدهاي  و ی دارنلد پلایین  تحصیلی بوده و پیشرفت

 خلدمات  در هلا  دادن آن ؛ ماننلد قلرار  دارد وجلود  مشلکالت  این با ارتباط

 ایلاالت  در. اخراج از مدرسه و مدرسه رفتن وقفه در، رسمی ویژه آموزشی

ایلن   بله  مربلوط  مشلکالت  دلیلل  به ها آن از درصد 40 تا 30 بین متحده
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 5-10 تنهلا  خلود را ادامله نخواهنلد داد.    تتحصلیال  مدرسله،  در اختالل

 برابلر  3- 7 کله  رسلانند  دانشگاهی خود را به پایلان ملی   تحصیالت درصد

 بله  کملك  خالصله،  طلور  بله  .اسلت  متحلده  ایاالت ملی میانگین از کمتر

 در مدرسله  کنشی فزون/توجه نارسایی اختالل به مبتال نوجوانان و کودکان

 است. ها در زندگی آن مهم حوزه یك

 در دیگري که در حلوزه ملدیریت ایلن کودکلان     هاي با توجه به کتاب

 بخوانید؟ کتاب را این چرا پس ،وجود دارد مدرسه

 از فراتلر  کله  اسلت  ایلن  سازد می فرد به منحصر را کتاب این که آنچه

، به مشکالت ایلن کودکلان و   نوجوانان و کودکان آشکار مشکالت توصیف

مشکالت این کودکلان   نیز دیگر هاي کتاب .پردازد می مدرسه درنوجوانان 

 توضللی  از فراتللر کتللاب ایللن امللا .دهنللد مللی توضللی  درس کللالس را در

 ملورد  کتلاب در  ایلن  این اخلتالل در ملدارس اسلت.    مشکالت "ییچرا"

 اخلللتالل کودکلللان مبلللتال بللله   روانشلللناختی عصلللب مشلللکالت

شلود،   می مدرسه مختلفی مشکالت که منجر به کنشی فزون/توجه نارسایی

 گرداند. شما را مطلع می

 یللك از بیشللتر مراتللب بلله کنشللی فللزون/توجلله نارسللایی اخللتالل 

 دری مشلکل  اخلتالل  ایلن  .اسلت  تکانشگري یا کنشی، فزون توجه، نارسایی

 در ملوثر  عملکلرد  بلراي  مهلم  سیسلتم  یلك  - اسلت  مغز اجرایی سیستم

 يبیشلتر  جزئیلات  3 فصل) زندگی مهم هاي حوزه از بسیاري در و مدرسه

 .(کنلد  ارائله ملی   کنشلی  فزون/توجه نارسایی اختالل در مغزنقش  مورد در

 کنشلی  فلزون /توجله  نارسلایی  اختالل گرفت، خواهید یاد شما که همانطور

 این اخلتالل  که معنی این به شود، می مغز عادي عملکرد در اختالل باعث
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 کله  آنجلایی  از اسلت و ( EFDD) اجرایلی  عملکلرد  نارسلایی در  یك       واقعا 

ضلعف در   این اختالل به است، خودتنظیمی اساس و پایه اجرایی سیستم

 اخللتالل چللرا کله  دارد مسللهله بیلان مللی  انجاملد. ایللن  خلودتنظیمی مللی 

 مشکل را بیشترین که است هایی اختالل از یکی کنشی فزون/توجه نارسایی

 و بلالینی  روانشناسلی  در ما کند و ایجاد می روانشناختی اختالالت در بین

 .آن هستیم به دنبال درمان مرتب طور به روانپزشکی

 متخصلص  پزشلك  و معلم بهتواند  می بهتر فهمیدن چرایی این مسهله

 بله  مبلتال  نوجلوان  یا کودك یك ساز مشکل رفتار دالیل درك. کند کمك

 هلاي  روش انتخلاب بله   درس کلالس  در کنشی فزون/توجه نارسایی اختالل

 معلمان که کند می مسهله مشخص این .کند بهتر کمك می خاص مداخله

 اسلت  ایلن  مهلم  بلکله  در این زمینه به کودکلان کملك کننلد،    توانند می

 را اصولی توانند می -ها درمان و مشکالت دالیل - «دلیل» درك معلمان با

 توسلعه  بلراي  اصول این از و کنند درك را هستند ها درمان این اساس که

 گفته به معلمان اغلب مثال، عنوان به کنند. استفاده خود جدید مداخالت

کارهلاي   ،دبگیریل را در نظلر   کلار  از ناشلی  پیاملدهاي  فراوانی که شود می

 یلا  و دی کودکان را کاهش دهیورزش هاي فعالیت ،دکنی کودکان را محدود

 کودکلان  براي کودك کار محل دررا ( است که آنچه هر) يبیشتر ساختار

دیگلر   میلان در کنشلی   فلزون /توجله  نارسلایی  اختالل به مبتال نوجوانان و

 انجلام  هلا  آن بلراي  را کلار  ایلن  بایلد  ما چرا . چرا؟ددر نظر بگیری کودکان

 پاسل   دهلیم؟  ملی ن انجلام  کودکلان  دیگر براي را کار این که وقتی دهیم

 املا  باشد، درست است ممکن موثر است. این کاراین  که است این درست

 کلار  چیلزي  چلرا  کله  بدانیلد  اسلت  بهتر کنید؟ نمی فکر این طور شما آیا
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 اثربخشلی  دالیل از آگاهی کند؟ کار است ممکن که آن فقط نه و کند می

 ملا  به بهتر و بیشتر هاي درمان توسعه براي بیشتري قدرت و درك درمان،

 دهد؟ می

 بریتانیلا  دریایی نیروي را در نظر بگیرید که چگونه کالسیك یك مورد

 تواند در درملان  می لیمو مانند مرکبات خانواده هاي متوجه شدند که میوه

 دادن بلا  فقلط  کله  شدند متوجه نهایت در آنها بله، .موثر باشد اسکوربوت

شود که آنها بتواننلد   باعث می دیگران نه و ملوانان از ها به برخی میوهاین 

ها باعث کار کردن بهتر  این میوه چرا دانستند نمی ها آن اما. کنند بهتر کار

بله   ابلتال  در ویتلامین  کمبود نقص درباره ها آن که هنگامی شود. ها می آن

 درمان به تنها نه توانستند دیگر ملوانان همه و آنها گرفتند، یاد اسکوربوت

 و درملان  بله  این و کنند کمك نیز آن از جلوگیري براي بلکه اسکوربوت،

ایلن  . شلد  نیلز منجلر   ویتلامین  کمبود هاي نشانه سایر از جلوگیري حتی

  .است کنشی اختالل نارسایی توجه/فزون با مشابه وضعیت

 توانلد  ملی  "افتاده اتفاقی چه" قبل از "افتد می اتفا  این چرا" دانستن

 بله  منجر حتی و بخشد بهبود را جاري هاي درمان اثربخشی زیادي حد تا

کله   گلویم  ملی  شلما  بله  ملن  اینجا در .شود ما بهتر و جدید هاي پیشرفت

 در کنشلی  فزون/توجه نارسایی اختالل به مبتال نوجوانان و کودکان "چرا"

 تنها نه که دهد می توانایی شما به که دهند؛ می نشان مشکالتی را مدرسه

 داشلته  شناخت کنشی فزون/توجه نارسایی اختالل ماهیت مورد در بیشتر

 ایلن  کله  آنچه .موثرتر عمل نمایید مشکالت آن با برخورد در بلکه باشید،

 از شلما بابلت   زیلادي  زملان  که است این سازد می فرد به منحصر را کتاب

 نقلل  و تحقیقلات  هلاي  یافته ضروري،غیر توضیحات ها، داستان از بسیاري
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 هلا  فصلاین  در من هاي بسیاري دارید. مشغله شما .نخواهم گرفت ها قول

 نارسللایی اخللتالل بلله مبللتال کودکللان مشللکالت کلله دهللم مللی توضللی 

 چله  دهلد،  می رخ مشکالت این چرا چیست، مدرسه در کنشی فزون/توجه

اگر موضلوعی در ارتبلاط بلا شلما      .شود انجام باید چیزي چه و بکنید باید

 داریلد،  نیلاز  کله  اطالعاتی کتاب هاي بخش در نباشد، مطرح نخواهد شد.

 اظهارات و کنید استفاده توانید می شما اقدامات موثري که لیست با همراه

بله طلور    هلا  روش این سازي پیاده براي نیاز مورد مراحل از دقیق و روشن

 را هلا  داسلتان  نیسلت، اگلر   بیشلتري  در واقع چیلز  .کامل ارائه شده است

         دقیقلا   اگلر  بخوانیلد، املا   خلوب  رملان  یلك  توانیلد  ملی  همیشه بخواهید،

 اختالل به مبتال نوجوان یا کودك یك به چیزي چه که بدانید خواهید می

 بایلد  شلما  چرا کند و درس کمك می کالس کنشی در فزون/توجه نارسایی

 کند. میکمك شما  به      قطعا  کتاب این دهید، انجام را آن

مفیلد   توانلد  ملی  مشکالت حل براي که آنچه از لیستی یك کتاب این

 کلودك  یك به کمك براي را خود اهداف بنابراین و کند می فراهم را باشد

بیلان   کلالس  در کنشلی  فلزون /توجله  نارسایی اختالل به مبتال نوجوان یا

 دهیلد. البتله   انجام را ها روش این همه که ندارم انتظار من البته، دارد. می

 سلط   در مدرسله،  کلودك  مشلکالت  شلود،  برداشلته  بایلد  کله  هایی گام

 مراحلل،  ایلن  اجلراي  بلراي  الزم منلابع  و فرصت زمان، بلوغ، و تحصیالت

در  کملك  براي مادر و پدر همکاري موارد برخی در و مدرسه هاي سیاست

 بلراي  برنامله  یلك  طراحلی  در دانید، می که همانطور مراحل است. اجراي

 یلك  شلما  بلراي  ملن  بنلابراین . اسلت  خیلی مهم زمینه کودك، به کمك

 بله  کملك  بلراي  گلرفتم کله   نظلر  در را چیزهایی از اي گسترده مجموعه
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با توجله بله   کنشی  فزون/توجه نارسایی اختالل به مبتال نوجوان یا کودك

 کله  دانلم  ملی  بله کلار بگیریلد.    او بلراي را  برنامه بهترین، نظرمورد  زمینه

 هلاي  راه بایلد  چیسلت و  نوجلوان  یلا  کلودك  بلراي  چیز بهترین دانید می

 نارسلایی  اخلتالل  با مرتبط خاص مشکل یك موثر درمان براي را جدیدي

 ایلد املا در   بلا آن مواجله بلوده    خود درس کالس که در کنشی فزون/توجه

 بنلابراین  باشلید،  داشلته  هملراه  آن را        لطفلا   کنلیم،  کشف اید ندیده اینجا

. دهلم  انجلام  را کلار  هملین  بعلدي  نسلخه  در معلمان سایر براي توانم می

 . (comcast.net6769drbarkley@)آدرس ایمیل من 

 تشکر  با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drbarkley6769@comcast.net
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 مترجمان گفتار پیش

 

انگیزه ترجمه کتاب حاضر معرفی اثري ارزنده در حیطه کودکان با نیازهاي ویژه، به معلمان ایلن  

بتوانند با این گلروه از کودکلان تعاملل داشلته و     تري  کودکان بوده است تا با آگاهی بهتر و کامل

 اي بهتر هدایت کنند. استعدادشان را به سوي آینده

کنشلی کله در    فلزون /توجله  نارسایی اختالل آموز مبتال به هاي رفتاري دانش بسیاري از ویژگی

هلا،   پرتلی، درگیلري بلا همکالسلی     مدرسه بروز می یابد مانند عملکرد تحصیلی ضلعیف، حلواس  

هاي معلم؛ زمینه آشفتگی در روابط بین فلردي را   توجهی به تکالیف و قواعد مدرسه و صحبت بی

آملوزان موجلب    کند و رفتارهاي این دانش فراهم کرده و واکنش منفی اولیاء مدرسه را تشدید می

هلا، طلرد شلدن از سلوي همسلاالن و ایجلاد        نگرش منفی همساالن و بزرگساالن نسلبت بله آن  

 شود. بسامانی در محیط مدرسه و خانواده میدرگیري و نا

هلا بلا    تواند موجب قطع ارتباط خلانواده آن  آموزان حتی می هاي رفتاري این دانش نابهنجاري

آشنایان، دوستان و بستگان شود زیرا در بسیاري از مواقع اعضاي خانواده از رفتارهلاي نامناسلب   

شوند. اما چنانچه والدین و اولیاء مدرسله   فرزندشان شرمنده، خسته و مستاصل شده و منزوي می

شناسی( و راهبردهلاي تشخیصلی و درملانی ایلن اخلتالل       با عوامل ایجادکننده، تشدیدگر )سبب

زیرا بسیاري از این تجربیلات ناخوشلایند بله علدم      ؛شود ها کاسته می آشنا باشند از این واماندگی

در ملورد ایلن اخلتالل بلر نحلوه تفسلیر        گردد و آگاهی علمی آشنایی علمی با این اختالل بر می

آملوزان تلیثیر                                                       آموز و نهایتا  نحوه برخورد و رفتارشان با این دانلش  والدین و معلمان از رفتار دانش

 گذارد. می

آنچله  کنشی پیچیده است و تاکنون فهلم دقیقلی از    شناسی اختالل نارسایی توجه/فزون سبب

تلوان   البته با توجه به اطالعلات فعللی ملی    است؛شود، به دست نیامده  که موجب این اختالل می

شناختی است و طبق  کنشی یك اختالل ارثی زیست عصب گفت که اختالل نارسایی توجه/ فزون

 عوامل ژنتیکی و زیست شناختی، نقلش اولیله را در   ،هاي انجام شده هاي بسیاري از پژوهش یافته

متغیرهاي محیطی و فلردي متعلددي    هاي تحول، سبب شناسی این اختالل دارند و در طی دوره

ممکن است ظهور و مزمن شدن عالئم را تحت تیثیر قرار دهد. بنابراین واللدین و معلملان نبایلد    

کودك را مقصر به حساب بیاورند زیرا در بسیاري از مواقع رفتار کودك به دلیل شرایط محیطلی  

 و موقعیتی است که در آن قرار گرفته است.

گذرانند بسلیاري از   آموزان بخش اعظمی از اوقات خود را در مدرسه می شبه دلیل این که دان

کنشلی توسلط معلملان،     آموز مبتال به اختالل نارسایی توجه/ فلزون  هاي رفتاري دانش نابهنجاري
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شناس مدرسه در آگاه کلردن   کارکنان و مسهوالن مدرسه قابل مشاهده است، بنابراین نقش روان

هاي نگران کننده اختالل نارسایی توجله/   به عوامل خطرساز و نشانهسایر کارکنان مدرسه نسبت 

کنشی اهمیتی بسیار دارد و از طرفی دیگر اگر به سنین مدرسه بله عنلوان سلنین حسلاس      فزون

اهمیلت آشلنایی کارکنلان مدرسله بلا مشلکالت رفتلاري         ،هلا بنگلریم   یادگیري برخی از مهارت

 شود. آموزان دو چندان می دانش

آملوزان انتظلار    هلاي رفتلاري دانلش    ه اهمیت آشنایی کارکنان مدرسه با نابهنجلاري با توجه ب

رود که روانشناس مدرسه با انلواع اخلتالالت مطلرح شلده در راهنملاي تشخیصلی و آملاري         می

کنشی آشنایی کافی داشته باشد و اعضلاء و   اختالالت روانی از جمله اختالل نارسایی توجه/ فزون

اي در جهلت غربلال فعالیلت     هلا آشلنا کنلد و وسلیله     لمان را با تشلخیص کارکنان آموزشی و مع

آموز را بر حسلب انحلراف از مسلیر     کودکان در مدارس باشد، به طوري که رفتارهاي خاص دانش

 براي ارزیابی رسمی و تشخیص دقیق به متخصص ارجاع دهد. کرده وتحول بهنجار ارزیابی 

یعنلی ارزیلابی جلامع و تشلخیص دقیلق صلورت        ترین جنبه درمان موفق پس از اینکه مهم 

رسلد. ملداخالت    گرفت و اختالالت همبود در نظر گرفته شدند، نوبت بله مداخلله و درملان ملی    

آملوز آنقلدر    ها شکل بگیرد و دانلش  تواند بسیار مفید باشد زیرا قبل از اینکه نگرش زودهنگام می

اغللب  شلد.  رفتلارش را بهبلود بخ   کند کله  به او کمك می ،شکست بخورد که به درماندگی برسد

درمان مؤثر درمان چندوجهی است، اما به طور کلی انتخاب نوع درمان تحت تیثیر علواملی مثلل   

شدت اختالل، اختالالت همراه و نگرش راجع به مصرف دارو و..... قرار دارد و اما مهم ایلن اسلت   

اي اسلت کله    کند، برنامله  ل میآموز را تسهی که برنامه درمانی جامع که پرورش و یادگیري دانش

مدرسه، پزشکان و متخصصان در اجراي آن بلا هلم    بتال، والدین، معلمان، روانشناسآموز م دانش

 مشارکت و همکاري مؤثر داشته باشند.

آملوزان   روانشناختی دانلش  ت محورهاي اصلی آموزشی، توانبخشی ودر این اثر سعی شده اس

. ایلن کتلاب   کنشی به طلور کللی ملورد بحلث قلرار گیلرد       نمبتال به اختالل نارسایی توجه/ فزو

مبلتال بله اخلتالل    کودکلان  واللدین  و  بیشتر این اخلتالل بلراي معلملان   تواند براي شناخت  می

مفید بوده و راهی را براي حمایت و کملك بله ایلن کودکلان هملوار      کنشی  نارسایی توجه/ فزون

   نماید.
 

 


