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 فتارپیشگ
 

-بییش  – توجه نقصالل ــو اخت (ADD) توجه نقص ، اختالل1980در سال 

های رسمی کودکانی شد که دارای مشکالت توجه و تشخیص (ADHD)فعالی 

بـا عنـوان    1960اين رفتارهـا، در سـال    .فعالی بودندوری با يا بدون بیشتکانش

بـه   1980ال اين تغییر در س .بدکارکردی خفیف مغزی برچسب زده شده بودند

زمـانی کـه   ، 1970 ۀدر دهـ  .طـوننی عالقـه و ابهـام را نشـان داد     ۀوضوح سابق

رفتارهـای   بـا ياهای روزانه ؤمحققان و کارورزان بالینی شروع به مرتبط ساختن ر

طولی نکشید کـه   .ای پرداختند، تمرکز تشخیصی تغییر يافتفعاننه و تکانهبیش

آن به طـور وسـی     عه قرار گرفت و درمانه مورد مطالاين اختالل به طور گسترد

  .مورد بحث قرار گرفت

مـه يافـت کـه بـه تیتـر      اتا جائی اد ADHDمناقشه بر سر تشخیص و درمان 

به آسانی با ايـن میـزان   ممکن است والدين  به اين دلیل، .ها کشانده شدروزنامه

 .شـند با مـردد های احتمالی خـود  و هنوز دربارۀ انتخاب شونداطالعات سردرگم 

 ۀهـای جـدی دور  اخـتالل  توجه نقص -و اختالل بیش فعالی توجه نقصاختالل 

تواننـد بـر کـارکرد    که در صـورت عـدم درمـان مـی     کودکی و نوجوانی هستند

اين کتاب که  .بگذارند تأثیرای کودک تحصیلی، زندگی اجتماعی و بازدهی حرفه

و  پايهوبی از دانش ناس و فیرن لیونتال نگاشته شده، تلفیق خ سارتوسط دکتر 

توانند برای کمک به مبتاليان درخصوص های مفیدی است که والدين میبینش

خودشـان و کودکـان دارای مشـکالت    مسايل درمانی، تحصیلی و اجتماعی کـه  

  .استفاده کنند ،شوندبا آنها مواجه میرفتاری و توجهی آنها 



ADHDبه مدت بیش از دو  را و ADD کودکان مبتال به ،دکتر ناس و لیونتال

دکتر نـاس يـک نورولوسيسـت اطفـال اسـت کـه        .اندقرار دادهدهه مورد ارزيابی 

 ،دهد و به هنگـام مصـلحت  دهد، تشخیص میهای نورولوسيکی انجام میارزيابی

يست اطفال است سفیرن لیونتال نیز يک نوروسايکولو .دهددرمان دارويی ارائه می

نقـا  قـوت و ضـعف ايـن کودکـان را در کنـار        دهد وهای انجام میکه ارزيابی

ADDADHDو بهجستجوی شرايط ديگری که به طور معمول در افراد مبتال 

های بـالینی و  قضاوت ،اين دو نفردر اين کتاب،  .کندشناسايی میافتد، اتفاق می

بخـاطر  دکتر ناس و لیونتال  .اندتشخیص مجزای خودشان را با هم ترکیب کرده

 .انـد ای ارائه کردههديهبه والدين نگران روشن، مستقیم و منظم عات مخابرۀ اطال

ADHDاسـت و بـه   هـای دارای کودکـان   اين کتاب، منب  مهمی برای خانواده

  .دهدپاسخ می دانند،که پاسخ آنها را نمیی سؤانت

 

 دکتر هارولد کوپلیویکز
 مدیر مؤسسۀ پژوهش روانپزشکی ناتبان کالین و

العه کودکرئیس بنیاد مط  
 

 



 مقدمه
 

بیماران پـیش آمـده،    برایپاسخی که بعد از ترک مطب انت زياد و بیؤاين کتاب در پاسخ به س

زمـان کمتـری بـرای     ،گاهی اوقات برای ارضاء نیازهای والدين کنجکاو و مـاهر  .نوشته شده است

و  شـده  نگـران نیز والدين از تشخیص پزشـک دسـت پاچـه و     مواقعی .صحبت کردن وجود دارد

و  کـرده را رفـ    آنهـا  توانـد سـوء تفـاهم   انتی که مـی ؤانت خود را مطرح کنند، سؤتوانند سنمی

رونـد يـا   به سراغ مقانت موجود در مجالت می در ساير موارد، والدين .اضطرابشان را کاهش دهد

تـاب  ايـن ک  .داردسـازی   سـاده  کنند که نیـاز بـه توضـی  و   ها کسب میاز رسانهاطالعات ناقصی 

 .کندمیدسترسی سري  به آن اطالعات را فراهم 

بـا   .انت کمک کردنـد ؤ، والدين و کودکان بودند که به ما در پیدا کردن پاسخ اين سما بیماران

يک از آنها و همدردی با مشکالت و کاسـتن   هر ۀنظیر و يگانهای بیدر قدردانی از داستانسعی 

مـا   .فعالی افـزايش دهـیم  و بیش توجه نقصاختالل ۀ دربار را ش خودايم دان، ما توانستهآنها ترس

امیدواريم شما نیز با خواندن اين کتاب بتوانید آگاهی، اطالعات و فهم خود را از اينکه چه اتفاقی 

 .وسعت دهید ،افتدمی خود برای کودک

ز کتـاب ا ايـن  ای کـه در طـول نوشـتن و ويـرايش     شاعبههای بیاز تمام حمايت خواهیممیما 

هـا و  بدون بهرمنـدی از راهنمـايی   .ها و دوستانمان دريافت کرديم، تشکر و قدردانی کنیمخانواده

 .هايمان موفق به اتمـام کتـاب شـويم   توانستیم از طريق تجربهبردباری و عشق آنها، ما هرگز نمی

خش مايلیم از دختر روت، نورا، بخاطر کمکش در مرتب کردن مناب  قابل دسترس در ب        مخصوصا 

 .کنیمآخر کتاب، تشکر 

جهـان   ۀباران خودمان به ما چیزهای زيادی درايم که کودکبی شک ما خیلی خوش اقبال بوده

ما صادقانه امیدواريم که شما نیز به کودکانتان گوش کنید تا آنچه را  .اندو خودشان به ما آموخته

شـما   .اند به شـما يـاد دهنـد   تهآن بر کودک و خانوادشان ياد گرف تأثیرو  ADHD ۀکه آنها دربار

شـروع   کودک خـود به روندی که از قبل در بهترين حامی شدن برای  با نگاهی امیدوارتوانید می

 .ايد، ادامه دهیدکرده
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