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 راهكارهاي عملي براساس مطالعات موردي در درمان بيش فعالي كودكان
 
 

 دانشجوي دكتراي مشاوره، مدرس دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب؛1*موحدياعظم 

 

 UPMتغذيه باليني، دانشکده پزشکي دانشگاه  دكتراي؛موحديدكتر آريو 
 

 

بار  يناولبطور معمول است.  يدوران كودك يتکامل يعصباختالالت  ينتر يعاز شا يکي ADHDيا  يفعال يشب  مقدمه:

ي، و عالئم نظم يب ي،از دست دادن تمركز، فراموش ي،توجه يب ي،فعال يشب .شود ميداده  يصتشخ يدر دوران كودك

تکانشگري از مشخصات اين عارضه است كه ميتواند همه با هم در كودك مشاهده شود يا پله پله مشاهده شوند. عدم 

دار بوده و  ادامه ADHDكودكان مبتال به  ليکن اين امور در. يا مشکالت رفتاري كم و بيش امري معمول است تمركز

و  يدبستان يشپ يندرصد از كودكان سن 10تا  8حدود گردد.  مي با دوستان يامشکالت در مدرسه، خانه، و  سبب بروز

ور قطع مشخص نشده است اما دو عامل تربيتي و تغذيه اگرچه علت اصلي اين مشکل به ط به آن مبتال هستند.دبستاني 

كودكان باوجود تاييد اهميت آنها در ايجاد يا كنترل اين عارضه، مورد بحث و كنکاش بوده است. باتوجه به نقش و 

باشد كه در  اهميت ويژه تغذيه درمجموع در كنار يکي از عوامل موثر در كنترل بيش فعالي تغيير عادات غذايي مي

يق پيش روي يکي از بخشهاي تاثيرگذار در درمان تغيير عادات غذايي مراجعين در نظر گرفته شده است. بسياري تحق

بندي  اند كه در مقاله حاضر جمع از متخصصين براساس تجربيات موردي خويش سعي در كنترل مراجعين داشته

كودك بيش فعال در محدوده  50ي بيش از كنترلي مورد استفاده بر رو-تجربيات عملي و اثرگذاري روشهاي درماني

 باشد. سال گذشته به كلنيك فوق تخصي كودكان پگاه تهران مي 3سال مراجعه كننده طي  8-5سني 

وضعيت كودكان از ديدگاه والدين  DSM-5در اين تحقيق ابتدا براساس پرسشنامه طراحي و اعتبارسنجي شده  روش:

برگزاري جلسات مشاوره ويژه هم با كودك و هم با والدين كودك در كنار تغيير بعضي مورد ارزيابي قرار گرفته سپس با 

مؤثر در درمان مشکالت  ياز روشها يکي يدرمان از اقالم غذايي كودك روند درماني آنها انجام پذيرفت. از آنجا كه بازي

به  يدر خالل باز توان ميدك دارد در رشد كوكه  ينقش مؤثرعالوه  يباز يبطور كل بوده وكودكان  يو روان يرفتار

. لذا در تحقيق حاضر مشاوره كودكان تحت مشاوره براساس روش برد يمسائل و رشد كودك پ يژگيها،از و ياريبس

 اي براساس نظرات متخصص تغذيه تيم انجام پذيرفت.  هاي تغذيه درماني انجام گرديده و مشاوره تشويقي و بازي
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هاي به دست آمده  مورد ارزيابي قرار گرفته داده DSM-5درماني مشاوره مجدداً پرسشنامه  پس از پايان دورهها:  يافته

هاي به دست آمده روش درماني به كار رفته مشتمل  زوجي مورد آناليز قرار گرفت. براساس يافته tبا استفاده از آزمون 

 (.=046/0P؛ =67/15tودكان گرديد )بر بازي درماني و تشويق در كنار تغيير عادات غذايي سبب بهبود وضعيت ك

تجربه درماني مثبت كودكان بيش فعال با وجود سختي ابتدايي در اجرا، نه تنها با مرور زمان گيري:  بحث و نتيجه

براي هم كودك هم والدين راحت خواهد شد، بلکه بهبود و كنترل بسيار موفقي را براي والدين به ارمغان خواهد آورد. 

امري است كه به سادگي نميتوان منکر اهميت آن گرديد، ليکن نقش مشاوره صحيح و همکاري  اگرچه نقش تغذيه

 والدين در درمان از اهميت بيشتري برخوردار است.

 

 .درماني، ريزمغذي ، بازيADHDفعالي،  بيش هاي كليدي: واژه
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