هعیاسّای  DSM-5تشای اختالل ADHD
هجوَعِ ای فشاگیش اص سفتاسّای تی تَجْی /تیص فعالی کِ تاعج هختل ضذى عولکشد
اجتواعی ،تحصیلی ،یا ضغلی هی ضًَذ ٍ خصَصیت اصلی آى هعیاس  2 ٍ 1هی تاضذ:
 .1تی تَجْی :ضص سوپتَم یا تیطتش اص سوپتَم ّای صیش کِ تِ هذت حذاقل  6هاُ اداهِ
داضتِ اًذ ٍ دس فعالیت ّای اجتواعی ٍ تحصیلی  /ضغلی تاحیش هستقین هی گزاسًذ.
الف -فشد هعوَالً تِ جضئیات تَجِ ًطاى ًوی دّذ یا دس تکالیف هذسسِ ،یا سایش فعالیت ّا
اضتثاّاتی اص سٍی تی دقتی هشتکة هی ضَد.
ب -هعوَالً ًوی تَاًذ تَجِ خَد سا تِ کاسّای جذی یا فعالیت ّای تفشیحی حفظ کٌذ.
جٍ -قتی کسی هستقیواً تا اٍ حشف هی صًذ ،هعوَالً تٌظش هی سسذ کِ گَش ًوی دّذ (تٌظش
هی سسذ حَاسص جای دیگشی است).
ت -هعوَالً ًوی تَاًذ گام تِ گام ٍ طثق دستَسالعول ّا پیص تشٍد ٍ ًوی تَاًذ تکالیف
هذسسِ ،کاسّای هعوَلی ،یا ٍظایف خَد دس هحل کاسش سا تِ پایاى تشساًذ (هخال :کاسی سا
ضشٍع هی کٌذ اها خیلی صٍد توشکضش سا اص دست هی دّذ ٍ تِ آساًی حَاسص تِ چیض
دیگشی پشت هی ضَد).
ث -هعوَالً ًوی تَاًذ کاسّا ٍ فعالیت ّای خَد سا ساصهاى دّی کٌذ ٍ تِ آًْا ًظن دّذ
(هخالً :وی تَاًذ اضیا ٍ اهَال خَد سا هٌظن ٍ هشتة ًگِ داسد ،دس کاسّایص ضلختِ ٍ تی ًظن
است ،دس هذیشیت صهاى ضعیف است).
د -هعوَالً اص اًجام دادى کاسّایی کِ تِ تالش رٌّی هستوش ًیاص داسد اجتٌاب هی کٌذ یا تا تی
هیلی تِ اًجام دادى آًْا هی پشداصد (هخال :اص تکالیف کالسی یا خاًگی هتٌفش است).

چ -هعوَالً لَاصم ضشٍسی تشای اًجام دادى تکالیف یا کاسّای هختلف سا گن هی کٌذ (هخالً
لَاصم هذسسِ ،هذاد ،دفتش ،کتاب ،کلیذ ،عیٌک ،هَتایل ٍ .)...

 -2تیص فعالی ٍ تی فکشی:
ضص سوپتَم یا تیطتش اص سوپتَم ّای صیش کِ تِ هذت حذاقل  6هاُ اداهِ داضتِ اًذ ٍ دس
فعالیت ّای اجتواعی ٍ تحصیلی  /ضغلی تاحیش هستقین هی گزاسًذ.
الفٍ -قتی ًطستِ است هعوَالً دست ٍ پاّای خَد سا تکاى هی دّذ.
ب -دس هَاقعی کِ اًتظا س هی سٍد سٍی صٌذلی خَد تٌطیٌذ ،هعوَالً صٌذلی سا تشک هی
کٌذ.
ج -دس هَقعیت ّای ًاهٌاسة ،ایي طشف ٍ آى طشف هی دٍد یا اص ٍسایل هختلف تاال هی
سٍد.
ت -هعوَالً ًوی تَاًذ تذٍى سش ٍ صذا ساُ اًذاختي یا حشف صدى تِ تاصی یا سایش فعالیت ّای
تفشیحی تپشداصد.
ثّ -ویطِ دس حال جٌة ٍ جَش است یا تٌظش هی سسذ ّش لحظِ هوکي است حشکت کٌذ،
طَسی سفتاس هی کٌذ کِ اًگاس یک هَتَس هحشکِ اٍ سا َّل هی دّذ (هخال :دس سستَساى ًوی
تَاًذ تِ هذت طَالًی آسام تٌطیٌذ یا اگش هی ًطیٌذ ًاساحت است ،دیگشاى هوکي است فشدی
تی اسام ٍ تی قشاس تیاتٌذ ٍ احساس کٌٌذ ًوی تَاًٌذ حشف ّای اٍ سا دًثال کٌٌذ).
د -هعوَالً صیاد حشف هی صًذ.
چٌّ -گاهی کِ سَال تِ پایا ى ًشسیذُ ًاگْاى پاسخ هی دّذ تذٍى آًکِ تا دقت تِ پاسخ خَد
فکش کٌذ (ًوی تَاًذ هٌتظش تواًذ ًَتت حشف صدى اٍ تشسذ).
ح -هعوَالً ًوی تَاًذ هٌتظش ًَتتص تواًذ (هخال :تِ ٌّگام اًتظاس دس صف).

 -3قثل اص  12سالگی ،چٌذیي سوپتَم تی تَجْی یا چٌذیي سوپتَم تیص فعالی -تی فکشی
ٍجَد داضتِ اًذ.
 -4چٌذیي سوپتَم تی تَجْی یا چٌذیي سوپتَم تیص فعالی -تی فکشی دس دٍ یا چٌذ
هَقعیت هحیطی هطاّذُ هی ضًَذ (هخال :دس خاًِ ،هذسسِ ،یا هحل کاس ،تِ ٌّگام حضَس دس
کٌاس اعضای خاًَادُ یا خَیطاًٍذاى یا دس سایش فعالیت ّا).
 -5ضَاّذ ٍاضح ًطاى هی دٌّذ کِ ایي سوپتَم ّا دس عولکشد اجتواعی ،تحصیلی ،یا ضغلی
فشد اختالل ایجاد هی کٌٌذ یا کیفیت آًْا سا پاییي هی آٍسًذ.
 -6ایي سوپتَم ّا صشفاً دس طَل اتتال تِ اسکیضٍفشًی یا سایش اختالالت سایکَتیک سٍی ًوی
دٌّذ ٍ یک اختالل سٍاًی دیگش ًوی تَاًذ دلیل تْتشی تشای آًْا تاضذ (هخالً  :اختالل خلقی،
اختالل اضطشاب ،اختالل گسستگی ،اختالل ضخصیت ،هسوَهیت یا سٌذسم پشّیض اص هادُ).

تْیِ ٍ تٌظین :هصطفی پیوثشی ،کاسضٌاس اسضذ سٍاى ضٌاسی

