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مقدمه :بيش فعالي يا  ADHDيکي از شايع ترين اختالالت عصبي تکاملي دوران كودكي است .بطور معمول اولين بار
در دوران كودكي تشخيص داده ميشود .بيش فعالي ،بي توجهي ،از دست دادن تمركز ،فراموشي ،بي نظمي ،و عالئم
تکانشگري از مشخصات اين عارضه است كه ميتواند همه با هم در كودك مشاهده شود يا پله پله مشاهده شوند .عدم
تمركز يا مشکالت رفتاري كم و بيش امري معمول است .ليکن اين امور در كودكان مبتال به  ADHDادامهدار بوده و
سبب بروز مشکالت در مدرسه ،خانه ،و يا با دوستان ميگردد .حدود  8تا  10درصد از كودكان سنين پيش دبستاني و
دبستاني به آن مبتال هستند .اگرچه علت اصلي اين مشکل به طور قطع مشخص نشده است اما دو عامل تربيتي و تغذيه
كودكان باوجود تاييد اهميت آنها در ايجاد يا كنترل اين عارضه ،مورد بحث و كنکاش بوده است .باتوجه به نقش و
اهميت ويژه تغذيه درمجموع در كنار يکي از عوامل موثر در كنترل بيش فعالي تغيير عادات غذايي ميباشد كه در
تحقيق پيش روي يکي از بخشهاي تاثيرگذار در درمان تغيير عادات غذايي مراجعين در نظر گرفته شده است .بسياري
از متخصصين براساس تجربيات موردي خويش سعي در كنترل مراجعين داشتهاند كه در مقاله حاضر جمعبندي
تجربيات عملي و اثرگذاري روشهاي درماني-كنترلي مورد استفاده بر روي بيش از  50كودك بيش فعال در محدوده
سني  8-5سال مراجعه كننده طي  3سال گذشته به كلنيك فوق تخصي كودكان پگاه تهران ميباشد.
روش :در اين تحقيق ابتدا براساس پرسشنامه طراحي و اعتبارسنجي شده  DSM-5وضعيت كودكان از ديدگاه والدين
مورد ارزيابي قرار گرفته سپس با برگزاري جلسات مشاوره ويژه هم با كودك و هم با والدين كودك در كنار تغيير بعضي
از اقالم غذايي كودك روند درماني آنها انجام پذيرفت .از آنجا كه بازي درماني يکي از روشهاي مؤثر در درمان مشکالت
رفتاري و رواني كودكان بوده و بطور كلي بازي عالوه نقش مؤثري كه در رشد كودك دارد ميتوان در خالل بازي به
بسياري از ويژگيها ،مسائل و رشد كودك پي برد .لذا در تحقيق حاضر مشاوره كودكان تحت مشاوره براساس روش
تشويقي و بازيدرماني انجام گرديده و مشاورههاي تغذيهاي براساس نظرات متخصص تغذيه تيم انجام پذيرفت.
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يافتهها :پس از پايان دوره درماني مشاوره مجدداً پرسشنامه  DSM-5مورد ارزيابي قرار گرفته دادههاي به دست آمده
با استفاده از آزمون  tزوجي مورد آناليز قرار گرفت .براساس يافتههاي به دست آمده روش درماني به كار رفته مشتمل
بر بازي درماني و تشويق در كنار تغيير عادات غذايي سبب بهبود وضعيت كودكان گرديد ( t=15/67؛.)P=0/046
بحث و نتيجهگيري :تجربه درماني مثبت كودكان بيش فعال با وجود سختي ابتدايي در اجرا ،نه تنها با مرور زمان
براي هم كودك هم والدين راحت خواهد شد ،بلکه بهبود و كنترل بسيار موفقي را براي والدين به ارمغان خواهد آورد.
اگرچه نقش تغذيه امري است كه به سادگي نميتوان منکر اهميت آن گرديد ،ليکن نقش مشاوره صحيح و همکاري
والدين در درمان از اهميت بيشتري برخوردار است.
واژههاي كليدي :بيشفعالي ،ADHD ،بازيدرماني ،ريزمغذي.

