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 نویسنده مقدمه
 به نیاز (ADHD) فعالی بیش /نقص توجه اختالل مانند ای پیچیده اختالل توضیح برای

 درک بدون ADHD مديريت و تشخیص درک،. هست مختصر و واضح رويکردی

 بر مطالعۀ مبتنی رويکرد يك از راهنما اين. است ناقص ها آن چگونگی و همبود اختالالت

 استفاده همبود اختالالت کنار در ADHD مديريت و تشخیص نحوه توضیح برای موردی

 فرد منحصربه انداز چشم يك به منجر مورد هر موضوع، اين پیچیدگی باوجود. کند می

 تا دهد می اجازه ها مورد توصیف در مناسب رويکرد. شود می ADHD بیماران به نسبت

 و برنامه يك به سپس و بزنند دست تر گسترده افتراقی تشخیص به بالینی متخصصان

 مانند مختلف های زمینه در تحقیق پیشینۀ بررسی طريق از مورد هر. برسند روشنی درک

 .شود می حمايت مديريت های روش و تشخیص شناسی، سبب گیرشناسی، همه

 همبود  ADHD با که  مهمی اختالالت از برخی کتاب اين در موجود های فصل 

. شخصیت و مواد مصرف دوقطبی، افسردگی، اختالالت مانند کند می بررسی را هستند

 مورد در که جديدی های يافته به فصل يك و ADHD و تمارض بررسی به فصل يك

 شامل کتاب اين است شده داده اختصاص کنند می بحث ADHD و چاقی بین ارتباط

 مروری پژوهشی سوابق و است بالینی متخصصان برای مناسب و کاربردی موردهای

 درمانگران روان به کمك برای متعددی منابع کتاب اين در. دارد وجود واضح گسترده

 ها اين بیفزايند ADHD با همبود های بیماری مورد در خود دانش بر که دارد وجود

 .فراوان منابع و ها سايت وب بندی، درجه های مقیاس ها، پرسشنامه: از اند عبارت

       موورد     در           متفواوتی        هوای         حووزه   .    است     شده      تهیه        آموزشی       مقاصد      برای     فقط        راهنما     اين

ADHD   کنویم       موی        تشويق    را           خوانندگان    ما      است،      نشده     ثبت        راهنما     اين    در    که      دارد      وجود        

 .    دهند       ادامه      منظم     طور    به      مورد     اين    در     شان     خود        اطالعات          روزرسانی    به    که

 جوزف سادک
 

  



 مترجمان مقدمه
تووورين اخوووتالالت دوران  فعوووالی يکوووی از رايووو  اخوووتالل نقوووص توجوووه/ بووویش

ايوون اخووتالل تووا دوران بزرگسووالی   موووارد کووودکی اسووت کووه حوودود نیمووی از    

يابووود. اموووروزه تحقیقوووات بسووویار زيوووادی در حووووزه ايووون اخوووتالل   اداموووه موووی

کوووه بیشوووترين مشوووکل ايووون اخوووتالل  انووود نشوووان دادهوجوووود دارد. تحقیقوووات 

بوووا تکوووانش گوووری  .گوووردد در بزرگسوووالی بوووه حووووزه تمرکوووز و توجوووه برموووی 

ای ديگووری  گونووه خووود را بووه  ممکوون اسووت  يابوود و افووزايش سوون کوواهش مووی   

دوران کووودکی  بووه هووا اکثوور تحقیقووات و درمووان   نشووان دهوود. تمرکووز اصوولی   

 است و به بزرگسالی اين اختالل توجه کمی شده است.

در بزرگسووالی عال ووم شووبیه سوواير اختالالتووی اسووت کووه در حوووزه تمرکووز         

در تشووخیص دقووت انجووام نشووود ممکوون    اگوور . و تکووانش گووری مشووکل دارنوود  

ی کووه درمووان  التاسووت منجوور بووه شکسووت درمووان شووود. يکووی از سوواير مشووک     

نموووده اسووت وجووود اخووتالالت همبووود اسووت کووه در       دشوووارايوون اخووتالل را  

برخوووی عال وووم يکسوووان هسوووتند و بايووود در حووووزه توجوووه متخصصوووان بوووالینی 

د و شخصووویت مووورزی، مصووورف مووووا  اخوووتالل قووورار گیووورد. اختالالتوووی مثووول 

هسوووتند. گروهوووی ديگووور نیوووز  ADHDاخوووتالل دوقطبوووی بسووویار شوووبیه بوووه 

ی دسترسووی بووه داروهووا و منووافع اقوودام بووه تمووارض ايوون       راممکوون اسووت بوو  

 اختالل کنند.

الی ايووون سووودر کشوووور موووا تمرکوووز از سووواير نقووواط جهوووان بووور دوران بزرگ  

شووود  اغلووب بووا اخووتالالت مشووابه اشووتباه گرفتووه مووی   .توور اسووت کوومنیووز اخووتالل 

رو تصوومیم بوور آن   ازايوون شووود. یانوودک توجووه هووا ممکوون اسووت  همبووودی و بووه

. دکتوور جوووزف سووادک   کنوویمب اگوورفتیم کووه شووروع بووه ترجمووه ايوون کتوو      

اسووووت و  ADHDداران حوووووزه  يکووووی از پوووورچم ،نويسوووونده ايوووون کتوووواب 

 .انجام داده استتحقیقات بسیاری در اين حوزه 
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