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 چکیده 

مورد اهميت از آنجا كه مسأله اخالق و تربيت از نظر اجتماعی و آموزشی و از ديدگاه دين مبين اسالم بسيار 

. می باشد و اينجانب نيز نسبت به اين موضوع حساسيت خاص خصوصاً در زمينه ي دانش آموزان داشته ام 

يكی از دانش آموزان را را از نظر نظم و انضباط  ضعيف و كم  كالسپس از آغاز سال تحصيلی و ورود به 

نگيزگی در يادگيري و بی حوصلگی در ، بی ابيش فعالی انگيزه ديدم و برخی كارهاي غير هنجار از جمله 

، بر آن شدم تا منشأ اين . مشاهده می نمودمرا در مورد او عصبانيت،درگيري با بچه ها تحمل كالس 

و در اين راه از راه هاي متفاوتی استفاده كردم و اقداماتی انجام دادم گرفتن آزمون . مشكالت را پيدا كنم

گرفتن نظر همكالسی هايش در هر دو شرايط، نظرخواهی از هايی در زمان وضع نامطلوب و مطلوب، 

همكاران و مديريت به طريقه پرسشنامه در رابطه با اين موضوع، و كمك گرفتن از والدين اين دانش آموز و 

با توجه به شواهد موجود و وقت اندكی كه در اين راه در اختيار داشتم شروع به كار كردم براي اعتباريابی 

 .ز وجود همكاران، دانش آموزان، اولياء بهره بردماين پروژه ا

براي اينكه انسان بتواند در اجتماع زندگی كند بايد رفتار اجتماعی را بياموزد به اين معنی كه رفتارش بايد 

يكی از راههاي اجتماعی شدن و مورد قبول قرار گرفتن رعايت انضباط و مقرراتی . مورد قبول اجتماع باشد 

مقررات و قوانينی انضباطی رفتار را تحت كنترل درمی آورد و چون اين . تماع حكمفرماست است كه در اج

در . كنترل اغلب مانع انجام خواسته هاي كودكان می شود ، گاهی موجب خشم و عصبانيت آنها می گردد 

د باشد و چگونه تعليم و تربيت كودكان انضباط هميشه مورد توجه بوده ، ولی در اينكه اين انضباط چگونه باي

  . می توان آن را آموزش داد عقايد متفاوت است 
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،عصبانيت و عدم بی انضباطیزود باوري ،از اين رو بنده تصميم گرفتم در سال تحصيلی اخير درباره مشكل 

و عدم توجه او به درس كه احتماال از بيش فعال و عدم توجه او سرچشمه گرفته بود به   . رامبد تمركز 

 .ردازمپژوهش بپ

 

 مقدمه

 بسيار آنها در  توجه دامنهِ. مواجهند  مشكل با  تحصيل در هستند،  توجه  نقص دچار  كه  فعالی  بيش  كودكان

 به  كودكان  اين. باشند  داشته  خواندن  درس  حين را  الزم تمركز توانند  نمی  علت  همين  به و  است محدود

 عملكرد  نتيجه در. دهند  می  نشان  واكنش  بيرونی  محرک  چكترينكو  به و شود  می  پرت  حواسشان  سرعت 

 .شوند  می  مشكل دچار  يادگيري در و آيد  می  پايين  آنان  تحصيلی

. گيرند  می قرار انتقاد مورد  مرتب و گذارند  نمی  ديگران بر  مثبتی تأثير  فعال  بيش  كودكان اجتماعی،  لحاظ از

  اين. انگيزانند برمی خود  به  نسبت را  ديگران انتقاد و شوند  می  اشتباه دچار  اغلب ايين،پ  دقت  دليل  به آنها

 با خود  ارتباط در و شوند  می رو  به رو  دشواري با نيز ها بازي در  حتی. ندارند  توجهی  مسائل  جزئيات  به ها بچه

 و  مدرسه  تكاليف  عهده از و كنند  نمی  پيروي ها دستورالعمل از  اغلب. كنند  می پيدا  مشكل ديگر  هاي  بچه

  می است،  مداوم  ذهنی  تالش  مستلزم  كه  تكاليفی با  شدن درگير از  آنان.آيند برنمی  وظايف و كارها ساير

 از  پيش و زنند  می  حرف  افراطی طور  به. اند فراموشكاري دچار و كنند  می  گم را خود  وسايل اغلب،. پرهيزند

 كار  مزاحم  اوقات  بسياري و  است دشوار  برايشان  ماندن  نوبت منتظر. دهند  می  پاسخ ها، پرسش  شدن  تمام

. يابد می ادامه شخص زندگی سراسر در اختالل اين با همراه مشكالت موارد برخی در .شوند  می  ديگران

 شده كاسته آنها پرتحركی از و ندارند ار بيماري به مربوط عاليم همه بزرگسالی دوره در كودكان اين گرچه

 با نيز كودكان اين از اي عده در. يابد می ادامه آنها تكانشی رفتارهاي و تمركز و توجه مشكالت ولی است

 رفتاري، مختلف هاي حوزه در طبيعی عملكرد و يابد می بهبود آنها عاليم سالگی 11 سن به رسيدن
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. دارد وجود نيز درمان ادامه به نياز يابد می ادامه بيماري كه سانیك در. كنند می پيدا تحصيلی و اجتماعی

 نظم، انتظار آنجا در كه مكانی شود، می آغاز مدرسه به ورود با كودكان اين مشكالت عمده رسد می نظر به

 می مدرسه تكاليف انجام و معلم دستورات از پيروي همساالن، با مناسب ارتباط تحصيلی، پيشرفت انظباط،

 و قرار توجه، تمركز، نيازمند معلم هاي صحبت به فرادادن گوش نوشتن، و خواندن مطالعه، كه آنجا از. درو

 به تبديل آنها براي خواندن درس نتيجه در دارند، مشكل ها زمينه اين در كودكان اين و دارد كافی آرامش

 طوالنی ساعات منزل رد درسی تكاليف انجام ساعات نيست، حل قابل راحتی به كه گردد می معضلی

 نيم از پردازد، می فعاليت و بازي به را زيادي هاي ساعت كه كودكی. است كودک و والد بين كشمكش

 يادگيري مشغول آموزان دانش ساير كه زمانی درس كالس در. است بيزار درسی تكاليف روي نشستن ساعت

 بازي دستی، بغل با زدن حرف ولمشغ آنها دهند، می گوش معلم هاي صحبت به و هستند جديد مطالب

 .هستند وسايل ساير و مداد كتاب، با رفتن ور يا و كردن

 بیان مسئله

 ممكن هميشه دهد، می قرار تأثير تحت را كودكان اين شغلی آينده تحصيلی، پيشرفت عدم و درسی افت

 آنها كارهاي بين در مامنات هاي طرح نتيجه در كنند، رها تمام نيمه اما كنند، شروع را زيادي كارهاي است

 افرادي اينها ديگران ديد از و رسند می دير خود كاري قرارهاي به و هستند فراموشكار شود، می ديده زياد

 و پرخاشگري ، اي، مقابله ايذايی اختالل سلوک، اختالل افسردگی، اضطراب، به ابتالي امكان. هستند بدقول

 مناسب مداخله عدم صورت در توجهی كم ـ فعالی بيش اختالل به مبتال كودكان در رفتاري اختالالت ساير

 رفتارهاي و نظم زدن هم بر دستورات، از پيروي عدم بازي، قوانين رعايت عدم نوبت، نكردن رعايت.است زياد

 قرار الشعاع تحت ترها بزرگ و والدين همساالن، با آنها ارتباط كه شود می باعث كودكان اين در تكانشی

 كنند، می دريافت خود پيرامون از مرتب كه منفی پيامهاي و شوند می طرد خود دوستان جمع از آنها. گيرد

 را حلهايی راه چه. كند می اضطراب و افسردگی مستعد را آنها و زند می لطمه را كودكان اين نفس به اعتماد

 بيش اختالل ديگر، ارشم بی داليل و فوق داليل به كنيد؟بنا می پيشنهاد فعال بيش كودكان درمان براي
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 كودک كه حدي تا است بيماري اين عاليم كاهش درمان از هدف شود درمان بايد توجهی كم ـ فعالی

. يابد بهبود كودک ارتباطی و تحصيلی عملكرد و گردد متحمل خود روزمره زندگی در را كمتري آشفتگی

 هاي درمان شامل و موثرند توجهی كم ـ فعالی بيش با همراه رفتاري اختالالت بر بيشتر درمان اين وضعيت

 فرزندشان، بيماري چگونگی مورد در والدين آموزش بديهی. باشند می والدين آموزش و رفتاري شناختی،

 و كودک براي هم تواند می بسيار...  و تنبيهی مناسب نا هاي شيوه بكارگيري عدم كودک، مثبت رفتارهاي

 .باشد موثر او خانواده براي هم

 وضعیت موجودتوصیف 

سال است كه در نهاد آموزش و پرورش مشغول به خدمت می باشم و هم اكنون نيز  .......مدت  ....اينجانب 

پس از شروع سال تحصيلی .خدمت می نمايم سردرود سوره ابتدايی آموزشگاه  پايه ششمآموزگار در كسوت 

 رامبدظم درباره يكی از دانش آموزان به نام زمزمه هاي از بی انضباطی ، ناهنجاري و انجام رفتار هاي مخل ن

 می درگير دوستانش با .و خود نيز شاهد اين قضيه در اين دانش آموز بی نظم و بيش فعال بودم .می شنيدم

دانش آموزان هم كالسی اش از رفتار هاي او به  است ضعيف بسيار درس در و شتندا درسی تمركز و شد

او به علت بيش فعالی قرص مصرف می كرد و همين موضوع .اعتراض داشتندستوه آمده بودند و به رفتار او 

 .تا اينكه تصميم گرفتم مشكل اخالقی و انضباطی او را بر طرف نمايم .باعث احساس تفاوت در وي شده بود

است به قرار زير می  رامبدبا توجه به شواهدي كه داشته ام مسئله مورد نظرم كه مشكل اخالقی و انضباطی 

 :شدبا

در روزهاي آغازين سال تحصيلی متوجه برخی بی انضباطی و بی انگيزگی هايی از جانب يكی از  دانش  -1

اما بعد از دو سه . شدم به حدي كه اين مسئله نوعی گريز و بيزاري از او به من القا كرد رامبدآموزان به نام 

به اين نتيجه رسيدم كه می توان از در جلسه متوجه شدم كه او كمی آرامتر و متمايل تر به كالس شده و 

و اگرچه شايد اين كار من از  دوستی با او وارد شد و براي اين كار چند بار از خطاهايش  چشم پوشی كردم
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نظر وجدانی  جالب و صحيح نبود اما مرا در جلب اعتماد و دوستی بيشتر با او ياري و او را آرام تر كرد و 

 ی می توان تا حدي مسئله را حل كرد ولی چگونه؟ متوجه شدم با مصالحت و دوست

طی چند ماه متوجه شدم كه از طرف همكاران و عوامل اجرايی و دفتر آموزشگاه  هم به شدت از اين  -1

انجام می دهد خالف مقررات مدرسه است ولی هيچ كس  رامبددانش آموز انتقاد می شود و كارهايی را كه 

 . بر نمی آمددر صدد اصالح وضعيت نابهنجار 

در اين زمينه چندين بار با ايشان برخورد كردم ولی نمی دانستم چه كنم تا جلو اين بی نظمی ها را بگيرم و 

وضع را بهبود بخشم تا اينكه تصميم گرفتم كاري را در زمينه حل مشكل اين دانش آموز انجام دهم و براي 

كه متأسفانه بی انگيزگی و بی عالقگی در حل اين سؤاالت ارائه دادم  رامبداين كار ابتدا پرسشنامه اي را به 

و در زمان انجام اين آزمون با بهانه بيماري پرسشنامه خود را روي ميز گذاشت و . حتی در بين او موج می زد

: وقتی چرايی كارش را جويا شدم با بی تفاوتی شانه ها را باال انداخت و گفت. من امتحان نمی دهم: گفت

اينگونه مسائل مرا بر آن داشت تا در رفع مشكل اين كالس با همكارانم در صدد حل ( تمارض) بيمار بودم

 :و اينگونه شروع كردم. مشكل برآيم

بار به مدرسه آمد  نيدوم يبرا یرا به آموزشگاه دعوت كردم وقت شانيا مادرمسئله ،  تيبرن به واقع یپ يبرا

درمورد : به اوگفتم  د،يبا نامه اطالع ده ديدار يهركار ميايسه بتوانم مرتب به مدر یمن نم: گفت یبا ناراحت

: گفت یتفاوت یناراحت شد وبا ب یلي؟ خ ديبه من بده ديتوان یم یچه اطالعات رامبدنابهنجار  يتارهارف

 ازيآرام شد به اوگفتم هرگز بلكه اون یكم یكردم اورا آرام كنم وقت ینداردابتدا سع يماريگونه ب چيفرزندم ه

بد اخالق است به حرف من  یليگفت او خ شانياخالق او در خانه چطور است ؟ ا دمياز اوپرس. به كمك دارد 

حل مشكل درذهنم   رجهتيتامل نمودم اطالعات ز یوقت. ميدهد خالصه از دست او خسته شده ا یگوش نم

 :شد یبه صورت سوال تداع

 ده است ؟آيا تربيت غلط او، موجب اختالل رفتاري ايشان ش -1-1
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 آيا به خاطر روابط غلط با او، ايشان دچار خود پنداري منفی از خود شده است؟ -1-1

 آيااو دچار كمبود محبت شده است؟  -1-1

 با رفتارهاي خويش می خواهد د يگران را به خود متوجه سازد؟ يآياو  -4-1

 چه راه حل هايی براي مشكل وجود دارد؟  -1-1

      قیوضرورت تحق تیاهم

 يمتاسفانه مد ارس به جا.از مشكالت عمده مدارس ماكمك نكردن به دانش آموزان مشكل دار است یكي

 یدورم شترآنهاراازخوديدارند ب يناسازكار امشكلي یكه عقب افتادگ یآنكه آماده كمك به كسان

 الهستنداوبا نمره ب ياغلب مدارسبه دنبال دانش آموزان قو.دهند یاز خود نشان م یوحالت دفع.سازند

قرار  يمهر یمورد ب فيدر مقابل دانش آموان به ظاهر ضع.پردازطند  یآنهام ميوتكر قيمواقع به تشو شتريوب

 (74ص.1179.یكمال ريم)كنند  یوبه طور ناخواسته آنهارا رها وسركوب م رنديگ یم

رفتار  نيا یزد وگاهسا یرا فراهم م انيواطاف نيهمواره موجبات رنج وزحمت والدبی انضباطی دانش آموزان 

 یباز م زين ليوگاه افراد را از راه تحص.گردد یم زين يوعذاب افراد عاد جاست كه موجب رن ديشد يبه حد

بر  لذا(11ص.1187.یحمزه گنج)گرداند  یمبتال م یاخالق گريوانحرافات د بد دهنیمانند  يیوبه كار ها.دارد

نسل جوان  حيصح يها وهيه از  منابع گوناگون وشكه با استفاد فاستيتكل كيپ .ما خدمتكاران امر آ

 .ميكن تيكشور را هدا يها هيوسرما

مشكلش  یاقدام پزوه نيشده كه دانش آموزمورد نظر ا یناش نجاياز ا قيتحق نيوضرورت ا تياهم

حل  زيمشكل ن جهيعلل مشخص شود راه حل هم مشخص ودر نت یوقت رايز.افتياحتماالكاهش خواهد 

كاران  اندرهمكاران ودست  ريتواند  در موارد مشابه مورد استفاده سا یبدست آمده از آن م جيخواهد شدونتا

 .رديقرار گ تيوترب مرامبدامر ت
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 اهداف پژوهش

 رامبد يمشكالت ناسازگار  يیشناسا: یكل اهداف

 :یجزئ اهداف

 رامبد يحل مشكل ناسازگار يشناخت روشها(  1

 رامبد در یمشكل اخالقارائه راه حل درمورد بوجودآمدن ( 1

 

 

 : یاقدام پزوه نهیشیپ

دانش آموزان  نيانضباط در ب شيافزا يروش ها:مشهد باموضوع یبهشت ديمعلم شه تيدرمركز ترب یقيتحق

صورت گرفته  92دربهار  یدكتر تلخاب يآقا يیبه راهنما یميابراه ديسع يتوسط اقا يیابتدا يدوره 

با توجه به تحقيق .اده از روش ها را نيزمورد بحث قرار داده استو نحوه استف  يپيشنهاد راههايی.است

گيري اين  راههاي براي پيش. داند ي معلم می گيرانه كه مشكالت بی انضباطی را از اقدامات پيش"كانين "

. علل ارائه خواهد شد اينو راههايی براي كاهش   انضباطی را بررسی كرده سپس علل بی. شود یعمل ارائه م

انضباطانه نيز باتوجه به ديدگاههاي دانشمندان ،معلم  انضباطی و بی برخورد با رفتارهاي بیبراي 

 ،مدرسه،دانش آموز و اجتماع

اهميت و ضرورت نظم و انضباط در كالس  روش  یبه بررس يدر مقاله ا يیايريپ نيحس يآقا نيهمچن

س ويژگی هاي رفتاري و اخالقی يك تدريس مناسب    راه ها و فنون ايجاد نظم كالس و يا مديريت كال

موارد  وتوضيحهمچنين در اين مقاله ضمن تبيين . معلم و رابطه ي آن با ايجاد نظم كالس پرداخته است 

ذكر شده و ارائه ي راه حل هاي كاربردي بر مبناي تئوري هاي علم تعليم و تربيت در رابطه با موضوع مقاله 
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موضوع مهم مديريت كالس كه همه ي معلمان و استادان دانشگاه ها و ، در پايان پيشنهادهايی نيز براساس 

 .مراكز آموزش عالی با آن درگير می باشند ، ارائه كرده اند

  يراهكارها هيبه ارا م؟يرا در مدارس برقرار كن حيبا عنوان  چگونه انضباط صح یتوكّل نيخانم مه نامه انيپا

 .پردازد یخود در مورد انضباط م  قيتحق يشنهاديپ

رشد  نهءيمثبت آن در زم يآمدها یو پ راتيانضباط، تأث یاجتماع يدر مورد كاركردها شانيبرنظر ا عالوه

به  دنيو رس تيو هدا  انضباط،رفتار انسان را كنترل.توجه است  از جمله موارد قابل زيانسانها ن تيشخص

كارآمد او به هدر  يرويو ن اردند ینيّعم  فرد شكل يتهايبدون انضباط،فعا.كند یم  ليرا تسه ياهداف فرد

دانش و  یو اجتماع یشخص  یمسئله،بخصوص در مورد كودكان و نوجوانان،كه هنوز در زندگ نيا.رود یم

همواره در   كه یليمسا نيتر از ملموس یكيحال،  نيدر ع.است اند،محسوس اوردهيدست ن  به یتجربهء كاف

انضباط در كالس درس و  يبرقرار دارد،مسئلهء یما مشغول آموزش و پرورش مطرح است و ذهن معلمان ر

پانزده سال  نينخست»: دارد دهيشناس معروف عق ،روان«گزل». آموزان است دانش يمشكالت رفتار  اصالح

  قتيرشد و نمو كودک در حق رايز.است  نيپليسياعمال انضباط و د يسالها یواقع  يمعنا كودک به یزندگ

 دار یمعن يا گونه و به  در زمان درست،در مكان مناسب و درست  حيصح يرهادادن كا انجام يريادگي نديفرآ

  پرورانند؛بلكه یانضباط خاص را در سر نم ايشدن  تيمتحد شدن،منظم بودن،ترب  يكودكان آرزو.است

 «.نباشند  ینظم و انضباط چگونهيو تحت ه رنديبگ  ميخود تصم يآزاد باشند و برا خواهند یم

 شواهد یکي گرد آور

پژوهش ، از چند روش به صورت تركيبی  نيدر  ا. گرد آوري اطالعات روشهاي متعددي وجود داشت براي

در اين پژوهش روشهاي مشاهده ، و مصاحبه واسناد را انتخاب . براي جمع آوري اطالعات استفا ده نمودم 

نمودم و با مصاحبه   يالزم را جمع آوراز طريق مشاهده رفتارهاي او را زير نظر گرفته واطالعات . شده است
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او نظم  كالس را بر هم می زد . اواطالعات الزم بدست آمد  يسابقه رفتار رامبدهمكاران مدرسه و والدين با 

 . و درچنين محيطی آموزش امكان پذير نبود

 كيداد  یب مجوا يبا لحن بد رامبد مداد ینابهنجارش به او تذكر م يبه خاطر كار ها یدركالس وقت وقتی

 یلجباز وكج خلق اريكار را نكرد ،بچه بس نياش ، معذرت بخواهد ا یادب یروز از او خواستم كه به خاطر ب

مرتبا . ماو با بچه ها بگذار يدعواها يگريانجيوم اوآرام كردن  ينصف زنگ كالس را برا مشد یمجبور م. بود

ندارد بلكه روابط  يريبچه كه تقص نيبه خودم گفتم ؛ ا نكهيتوانم ؟تا ا یچرا؟ چگونه م دميشياند  یبا خود م

حل  دياست كه با یوروان يشكل بار آورده است در واقع او دچار مشكالت رفتار نياورا بد یغلط خانوادگ

الزم را جهت حل  يهاييراهنما شانيگذاشتم ا انياز مشاوران ارشد منطقه در م یكيرا با  ئلهلذا  مس. شوند 

سپس با دو تن از مشاورين همكار در اين زمينه مشورت كردم آن ها نيز راهنمايهاي الزم .  مشكل ارائه نمود

رشد ، روابط انسانی در  سیدنبال كتابهاي روانشناسی اختاللهاي رفتاري، روانشنا بعد به. را عرضه داشتند 

دادم تا ببينم مشكل را  آموزشگاه و تحقيقاتی كه در اين زمينه انجام گرفته بود  رفته ومورد مطالعه قرار

. است كه رفتارهاي ايشان مغاير با مقررات كالس می باشد  ياو دانش آموز. چگونه می توانم حل نمايم 

 شيبود، كتابها كهنه و دفترچه هاخوراكی پر از  فشيك هرروزآورد و یرا به مدرسه م یبيپول توج نيشتريب

چسباند   یناخوانا ونارسا بود همه حروف را بهم م اريطش بسدر آنها ، خ یفيتكل چيرنگارنگ اما بدون انجام ه

 :داديخود را نشان م ريز جيشد نتا یمشاهدات من  كامل م یوقت

 . شود می عصبانی سريع و باور زود بسيار

 .است ضعيف بسيار درس در و ندارد درسی تمركز و شود می درگير دوستانش با

 .او هر روز با دانش آموزان دعوا می كند

 .اودر خانه و مدرسه بد اخالق است



 .ربای خرید افیل ورد اقبل وریایش هب سایت مراجعه کنید . افیل ربای مشاهده است ین ا
 

15 
 

 .او از نظر درسی ضعيف است

 .او بی حوصله است

 .روابط والدين با او غلط بوده است

 .معلمين  به او توجه الزم را نكرده اند

 .معلمين  به تفاوتهاي فردي ايشان توجه نكرده اند

 .بهداشت فردي را رعايت نمی كند

 .است ياو دانش آموزي پررو و مغرور

 :جزیه و تحلیل وتفسیرداده هات

داد ه ها استفاده نموده ام كه به  ريوتفس ليوتحل هيدر تجز ميمفاه ميروش ترس يپزوهش از  الگو نيدر ا من

 .ميپرداز یآن م حيتوض

تا بتوانم در ابتدا علت رفتارش را بدانم و بعد بتوانم  مياستفاده نما یمختلف يكردم از منابع و كتابها یسع

علت رفتار  یوچگونگ يیبه دنبال چرا ديبا ليو تحل هيدر تجز. كاهش رفتارش ارائه دهم يرا برا يیراهكارها

 .عامل را مهم دانستم نيبنده چند عاتومطاال1طبق اطالعات بدست آمده  از شواهد  .ميبپرداز يناسازگار

 : نیوالد ضیعوامل تبع

 يمشكل رفتار-گريكديخانواده نسبت به  يااعض يپرخاشگر -نسبت به بچه ها نيوالد يمهر یب: لياز قب

و كم  يمهر یدانش آموز، به خاطرتولد فرزند دوم ، مورد ب یبا توجّه به سوابق خانوادگ..... و نيخود والد

شده و نسبت به آنان احساس خصومت  یتيدچار نارضا نيوالدكار  نيو از ا. قرار گرفته است  نيوالد یتوجهّ

را از خود  ينابهنجار ي، رفتار ها نيجلب توجه والد يدچار ناسازگار شده و برا علت نيو به هم. كرده است 
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 ريو تحق هيرا تنب ي، و يمهر یعالوه برب نياو باعث شده ، والد يو نابهنجار يپرخاشگر. نشان داده است 

 نيابر ابن. شده است  یدر دانش آموزدرون یمنف يخاطر رفتارها نيبزنند ؛ به ا یمنف يها سبكرده و برچ

.  شده است  يیشناسا يرسد مشكل تا حدّ یبه نظر م. شده  ليبر او تحم يديشد یو روان یروح يفشارها

 . به دنبال راه حل رفت  ديمشكل با يیبعد از شناسا

 : يعوامل مدرسه ا

ر خود مورد تمسخ یاز موارد زندگ یاز بچه ها را به خاطر ضعف در  بر خ یدوستان وهم سن وساالن كه برخ

 یافر اد م نگونهياختالالت در  ا نياز ا یعامل بوجود آورنده برخ یخود نوع نيدهند كه ا یقرار م

 يزنند مانند توجه نكردن به تفاوت ها یم ناختالالت دام نيكردن ا ديبه تشد زين نياز معلم یبرخ.شوند

، ابتدا بهتر  يتالالت رفتاررفع اخ يبرا.. موارد درمورد دانش آموزم صادق است نيكه همه ا...آنهاو يفرد

 .گردد نييتع يجهت بهبود اختالالت رفتار  يیاست علل اختالالت مشخص شود تا راه حلها

 

 

 به صورت موقّت دیانتخاب راه جد

رسد  یشده م ينوبت به انتخاب راه حل طبق اطالعات گردآور  كيشواهد  ياز مر حله گرد آور بعد

باشد بنده از نظرات چند فرد اقدام پزوه  یمهم وحساس م یليها خ كه مرحله انتخاب راه حل يیازآنجا.

 .مانند خودم استفاده نموده ام

 نيشود  الزم است كه هر چه زودتر ا یعملكرد آن ها نشان داده م قيبچه ها از طر يمشكالت رفتار چون

مرور باعث  چون در صورت عدم درمان به. رديصورت گ يداده شود و درمان فور صيتشخ هايناسازگار

را دردوران بلوغ و بعد از آن به وجود  ياديشود كه مشكالت ز یم یاجتماع يها يو ناسازگار ياختالل رفتار
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دانش آموزم در نظر دارم  يبردن ناسازگار نياز ب يجا من چند راه حل موقت را كه برا نيكه در ا. آورد  یم

 :عبارتند از 

 يدادن به و تيمسئول ايفعال كردن دانش آموزدر مدرسه و   

 نيتماس با والد 

 در مدارس و خانواده ها ضيبردن تبع ناز بي 

 شود  یدانش آموزم يرفتن ناسازگار نيها كه باعث از ب تيفعال یانجام برخ. 

 یآموز ش درمان 

 و نظارت بر آن دیطرح جد ياجرا  

پرخاشگري ، لج بازي و  رانگيكردن د تيرا می توان در حسادت ،اذرفتار او  رامبدبی انضباطی توجه به  با

براي بهبود ابتدا بهتر است علل اختالالت رفتاري مشخص شود تا راه حل هايی . خالصه كرد یتفاوت یب

 جهت بهبود اختالالت رفتاري تعيين گردد

بهبود  يشاگردم به دست آوردم برا يدرست در صحت ناسازگار صيتشخ يالزم را برا قاتيتحق نكهياز ا بعد

در دانش آموزبه  یراتييرا انتخاب كردم تا با انجام آن راه حلها بتوانم تغ یموقت يرفتار شاگردم راه حلها

 نيدانش آموزم و از ب یكه انتخاب شده بود راه حل برطرف كردن فقر مال يیراه حلها نيكه از ب. وجود آورم 

مشكالت قابل اجرا نبود  یو وجود برخ طيشرا در مدارس و خانواده ها به خاطر مناسب نبودن ضيبردن تبع

 به اجرا در آوردم ريراه حل ها را به قرار ز يۀبق یول

                        يدادن به و تیمسئول ایفعال کردن دانش آموزدر مدرسه    

 حيفرت يدر زنگها خواستم كه چون دانش آموز شانيآموزشگاه مشورت كردم و از ا ريبا مد نكهيبعد از ا 

مواظبت از بچه  تيمسئول  كار به خود دانش آموز نياز ا يريجلوگ يكند برا یم تيدانش آموزان را آزار و اذ

روز به دفتر آموزشگاه بردم به اون گفتم كه  كي را  خاطر دانش آموز نيبه هم ميبده حيتفر يها را در زنگها
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به بعد تو مواظب باش تا آنها با  نيكنند از ا یبا هم دعوا م یليبچه ها خ حيتفر يچون در زنگها دانش آموز

 یبچه هارا بزن يكنند تو حق ندار یم يكه با هم كتك كار يدينكنند و اگر د  يكتك كار ايهم دعوا و 

كه به اون  ديد  دانش آموز یوقت. رديبگ ميخودش در مورد آنها تصم ريتا مد اريدفتر ب هفقط هر دو را ب

 یچشم اجازه، من اصالً نم: به او واگذار شده با احساس پر از غرور گفت  یتيداده شده و مسئول تياهم

دانستم كه  یهم م نبشه به اون گفتم چون م قيتشو شتريب نكهيا يگذارم بچه ها با هم دعوا كنند و من برا

ه بعد و از آن روز ب را به تو بدهد  تيمسئول نيخواهش كردم كه ا رياز مد یمواظب بچه ها باش یتون یتو م

اورد دفتر و چون بچه  یگرفت و م یبا غرور هر دو را م یليكرد خ یدعوا م يگريبا د يهر وقت دانش آموز

آورد به دفتر  یآنها را م یوقت. كردند یدر آمدن همراه اون به دفتر اعتراض نم دنديترس یازش م باًيرقها ت

و  يبر یتون یگفتم كه تو م یبعد به اون مكرد  یم فيما تعر يرا با شرح كامل برا انيداد و جر یم ليتحو

 هيگر ايكند و تيشكا رامبداز دست  یكه كس دميند ايو  دمينشن گرياز آن روز به بعد د یمواظب بچه ها باش

كه به اون داده شده بود توانسته بود اون را از  یتيكرده چون مسئول تياذ ايمرا ترسانده و  رامبدكند كه 

 .كرد یدعوا نم یبچه ها به حرفش گوش كنند خودش با كس نكهيا يكارهاش باز دارد و برا

 نیتماس با والد

رش از او خواهش كنم كه مادكه ضمن مشورت با . بود زدانش آمو مادركه انجام دادم تماس با  يبعد كار

ه گفتم ك او به یانجام دهم تا رفتار فرزندش اصالح شود بعد از سالم و احوال پرس ميگو یكه م يیكارها

 شيرفتار ها نيكنم تا ا یم يیرهاصحبت كنم و به او گفتم كه دارم كا رامبدتماس گرفتم  تا در مورد 

 .درست شود

از كارم  دميد یفقط به حرف شما گوش كند و وقت رامبدگفت مگر  یكرد و م یتشكر م یليخدا خ يبنده  

 .خوشحال شدم  یليخ یلياست خ یراض
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 .شود یدانش آموزم يرفتن ناسازگار نیاز بها که باعث  تیفعال یانجام برخ

در خواندن شعرو  . ودماورا سرگروه نم.  دناو را در بازيهاي دسته جمعی شركت ده گفتم كه  بچه هابه 

واز .  می زدموبراي ابراز محبت ايشان را با نام كوچكش صدا  ردمتمرين مسائل رياضی بيشتراز او استفاده ك

 .دهد در مراسم صبحگاهی دعا بخواند مدير مدرسه خواستم تا اجازه

و  . ، به خاطر تولد فرزند دوم، مورد بی مهري ، كم توجهی قرار گرفته است رامبدتوجه به سوابق خانوادگی  با

براي جلب توجه والدين ، به رفتارهاي نابهنجار روي می آورد واين عمل  باعث می گردد كه والدين عالوه از 

به اين ترتيب رفتارهاي . هاي منفی بزنند سبدنی ، تحقير كرده وبه ايشان بر چبی مهري ، وي را تنبيه ب

 .منفی در او درونی شده وبه خاطر فشارهاي عصبی د چار تناقض نيز می گردد

براي كاهش حسادت ، شركت دادن فرد در گروه واحساس مسئوليت فرد نسبت به گروه ايجاد می گردد واز  

 .كه بين فرزندان تبعيض قائل نشود ورفتارهايشان نسبت به فرد ماليم گرددوالدين فرد خواسته می شود 

كاهش پرخاشگري ولج بازي ، از والدين  خواسته شد كه بين فرزندان تبعيض قائل  نشوند وبا  براي

تا . فرزندخود با ماليمت ومهربانی رفتار كنند وويژگی هاي مثبت فرزند خود را با تشويق تقويت نمايند 

تبعيض وكمبود  يبه نظر می رسد يكی از علتهاي پرخاشگري ولج باز. دچار كمبود محبت نگردد فرزند

پس به فرزند خود برچسب هاي مثبت بزنند تا كودک باور كند كه واقعاً داراي ويژگی هاي .محبت است

 .مثبت است

 

 یآموزش درمان

كه می تواند افراد معلول جسمانی درمانی عبارتست ازمجموعۀاصول وروشهاي آموزشی وروانشناسی  آموزش

در آموزش درمانی تطابق ....، روانی ، ذهنی و عاطفی را تا حد امكان به عضو مفيد كار آمد جامعه تبديل كند

كردم طبق  یمن سع.با محيط خانه ، مدرسه و تغيير نگرش كودک نسبت به يادگيري مسئله اساسی است
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را  يدانش آموز تا حد امكان نگرش و نيز وارتباط با والدصحبت كردن با دانش آمو قيازطر كرديرو نيا

 .دهم ريينسبت به مدرسه وخانواده اش تغ

 شواهد دو گرد آوري 

به وجود آمده است اما  یراتييتغ رامبدكه در  دميرس جهينت نيبه ا ياز آنكه راه حلهارا اجرا كردم تا حد بعد

اول به سراغ دوستانش رفتم ودر  نيهم يرداختم برااطالعات پ يوصحت گفته ها  به جمع آور دييتا يبرا

 اي كنديم تيهنوز هم اذ ايبا شما چطور است آ رامبدرفتار  ااز آنها سوال كردم وگفتم بچه ه رامبد مورد رفتار

اول ما را . كند ینم تيخوب ومهربان شده و حاال مثل اول سال مارا اذ یليخ رامبد دنه كه دوستانش گفتن

مشكل زود باوري وي حل شده بود و بسيار . ميحاال خودش هم مواظب تا ما دعوا نكن ید ولترسان یم یليخ

كرده كه  دييگفته را تا نيصحت ا زيمراجعه كردم او ن يردكتر اكب يبه كتاب آقا یوقت. منطقی شده بود

اشد مطلوب الزم حضور داشته ب يها تيفعال ريتا در مس ميده یم یتيما به كودكان ناسازگار مسئول یوقت

شوند  یم تيهدا تيمسئول رشينوجوان در جهت كنترل رفتار خود و پذ ايروش است كه كودک  نيبودن ا

احساس بزرگ شدن به دانش  نيب نيشود كه در ا یاعتماد به نفس دانش آموزم شيعمل باعث افزا نيكه ا

 .دهد  یآموزدست م

 فيتعر رامبدكه همه از رفتار  دميشن یو م دميد یمكه مدتها بود خودم  نيبه سراغ همكارانم رفتم با ا بعد

صد در صد  نكهيبا ا ندتگف آنهاچطور است  رامبدبه نظر شما رفتار  دميكنند باز هم از همكاران پرس یم

 رييگذشته اش صد در صد تغ يكه نسبت به پارسال و رفتار ها گفتبه جرات   توان یم یخوب نشده ول

 حيتفر يامسال اصال قابل كنترل نبود و آنقدر روزها در زنگ ها ليال و اواكه پارسند كرده و اضافه كرد 

كالس  يرا تو رامبداالن اگر  یبود ول دهكابوس ش كيما مثل  يكه شب ها برا ميديشن یاون را م يصداها

 بعد.كند یسالم م نديب یو هر بار كه ما را م ميشو یكم متوجه حضور اون م یليخ مينيمدرسه نب اطيح اي

به من  یبزرگ یليتشكر كرد و گفت كمك خ ینه كل اي  یهست یراض رامبداز رفتار  دميرساز پدرش پ یوقت
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هم به من  یليكند و خ یكم با برادرش دعوا م یليحاال خ یغصه بود ول كيرفتارش برام  شهيهم ديكرد

 .كرده بود رييدر خانه هم تغ رامبدمتوجه شدم كه  فيتعر یكند و بعد از كل یكمك م

 اعتبار نیارزشیابی تاثیر اقدام جدید وتعی

اولين قدم اين سئوال پيش می آيد كه اين مسئله چرا . نظر می رسد وقتی مسئله اي پيش می آيد  به

بوجود آمده است؟ مشكل چيست واز كجاست؟ قدم بعدي ، پيدا كردن علل مشكل است؟ البته ممكن است 

به احتمال زياد  هاما با مطالعه دقيق مسئله ، علل اصلی مسئل. يك مسئله خاص ، از علل متفاوتی ناشی شود

 يچون علت را تا حد زياد. تشخسص زمان پيدايش مسئله خود خيلی مهم است . مشخص می گردد

 .مشخص می نمايد

 یتفاوت یرفتاري دانش آموز ، عبارت از حسادت ، پررويی ، لج بازي ، پرخاشگري ، بی حوصلگی ، ب اختالالت

درست  يغلط ، رفتارها ياصالح وحذف رفتارها حيصح يها وهيتحصيلی بود كه با استفاده از ش ، ضعف

ناسازگرانه  دانش  يفتارهاماه اول سال ر1در . رفت  ینابهنجار رو به خاموش يورفتارها نيگزيوبهنجار جا

بعد  يدر ماهها يكاربرد يها وهيواصرار بر ش یعمل يكهايسپس با استفاده از تاكت. بوده است اديز اريآموزبس

 يهايراه حلها ،نا بهنجار يبعد از اجرا.رفت  نياز آنها ازب ياريبس یوحت افتيكاهش  ارينابهنجار بس يرفتارها

با .نظم كالس مشاهده نشد یدانش آموان بد و ب ستيدر ل گريد.افت يكاهش  يريدانش آموزبه طور چشمگ

مهربانتر  شيها ینسبت به همكالس.انه برقرار نموده بودبر خالف گذشته رابطه دوست شيها یاغلب همكالس

كرده بود و به طور  دايپ يیاو عزت نفس باال.كرد یم يهمكار یجمع يو بحثها یگروه يو با آنان در كارها

كه به او محول شده بودند،ابراز  يیتهايآموزشگاه با مسئول طيتوانست در مح یم يپرخاشگر دونمثبت و ب

 یورزش صبحگاه تيكتابخانه،هدا يمثبت او در كمك به مرتب نمودن كتابها يانرژ اكنون. ديوجود نما

كردن  یخط یخط يباشد،به جا یم ديآرام ،با محبت و مف اريبس ژهيدر كالس  به وِ.شد یمصروف م...و
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رسد كه او به مدرسه و كالس هم عالقمندتر شده و پدرش  یبه نظر م.كشد  یم بايز يها ینقاش شتريز،بيم

 . باشد یمثبت و قابل ارزش م يبر خالف گذشته نسبت به او نظر هم

از  يمجموعه ا ريز ديمتعدد  ،  با يدانش آموزان در مجموعه عامل ها ینظم یعلل و عوامل ب يیشنا سا

مناسب و  راتييكاهش آن ها ، تغ ايبردن  نياز ب يبرا يكاربرد يراه كار ها يعوامل كشف شوند تا با ارائه 

 . شود جادينظم و انضباط مدرسه ا تيفيكمثبت در 

 کودکان فعالی بیش اختالل   

 تن نظم به سختی به و اند پرتحرک اغلب كودكان. است كودكی دوران خصوصيات از هوايی به سر و شيطنت

 بيشتر او به چه هر و نباشيد وي كنترل به قادر كه باشد بازيگوش چنان فرزندتان كنيد تصور. دهند می در

 «توجهی كم - فعالی بيش اختالل» عنوان تحت را كابوس اين. گيرد می ياد كمتر دهيد می آموزش

 . اند كرده نامگذاري

 1 پسرش كه زمانی 1841 سال در. كرد توصيف را اختالل اين كه بود كسی نخستين «هافمن هريش» دكتر

 . بود آنان رفتار و كودكان درباره كه كرد تاليف مصوري كتاب او براي داشت سال

 به مبتال اي پسربچه از واقعی توصيف اولين واقع در كه ،(ناآرام فيليپ) نام به بود داستانی كتاب اين در

 . است توجهی كم و فعالی بيش اختالل

 تعاريف. دارد ادامه باال سنين تا كه است كودكی دوران در شده شناخته و رايج اختالالت از اختالل اين

  اينكه؛ جمله از شده ارائه كودكان نهاينگو از نزديكی تقريبا

 ناسازگارانه رفتاري هاي واكنش از پيچيده مجموعه يك به توجه كمبود با همراه فعالی بيش اختالل - الف

 . باشد می متمركز مشكالت از يكسري دنبال به كه شود می اطالق
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 و پرتی حواس زياد، فعاليت می،دائ قراري بی نظير عالئمی با كه است يافته فزونی عضالنی هاي فعاليت -ب

 اختالل يك كه شود می گفته نيز پرتحركی سندروم مشكل اين به. گردد می مشخص يادگيري در اشكال

 . است دفاعی جزئی

 عمل يا تكانش حواس، تمركز در ضعف به كه توجه ميدان محدوديت با كه است عالئم از اي مجموعه -ج

 ديگران، صحبت كردن قطع يا كالس در زدن فرياد مثل تفكر ونبد هاي فعاليت نظير تكانه، غيرارادي

 . گردد می مشخص شود، می منجر سن نسبت به نامناسب حد از بيش فعاليت و پرجنبشی

 كم و فعالی بيش اختالل اصلی عالئم كنترل، بدون اعمال و حد از بيش فعاليت پرتی، حواس توجهی، كم

 بارز براساس دليل همين به نيست يكسان عالئم تنوع و ضعف و شدت مختلف افراد در البته. اند توجهی

 . كنند می تقسيم مختلط دسته و توجه كم فعال، بيش دسته سه به را بيماري ها، عالمت از يك هر بودن

 مرتب و زنند می دست اطراف اشياي به هستند، حركت حال در دائم ها بچه اين حد؛ از بيش فعاليت

 دشواري كار درس كالس يا سفره سر نشستن نظير دارند ماندن آرام به نياز كه كارهايی. كنند می صحبت

 . شود می محسوب آنها براي

 خود اعمال بر بود خواهند قادر تدريج به آنها بزرگسالی و نوجوانی سنين در ها، بچه اين شدن بزرگتر با

 كار چند و ساخته مشغول را ودخ اغلب افراد اين كنند می قراري بی احساس خود درون در اما شوند مسلط

 . دهند می انجام هم با را

 واكنش جلوي و كند فكر عمل از قبل نيست قادر بچه رسد می نظر به(: اختياري بی) كنترل بدون اعمال

. ندارند احساساتشان بروز بر كنترلی و آورند می زبان به نامربوطی مطالب اغلب ها بچه اين. بگيرد را هايش

 . شوند می پرخور و دهند می دست از را خوردنشان اغذ كنترل گاهی
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 موضوع روي بر تمركز در ها بچه اين. است توجهی كم فعالی، بيش اختالل عالمت ترين شايع توجهی؛ كم

 در البته. كنند شروع را ديگري كار و كرده رها ناتمام را كار دقيقه چند از پس است ممكن و دارند مشكل

 . داشت نخواهند تمركز در مشكلی رندبب لذت كار از كه صورتی

 كم اثر در و دارند مشكل جزئيات به توجه در. شود می پرت حواسشان صدا يا نور ترين كوچك با افراد اين

 . اند گذاشته كجا را وسايلشان آورند نمی ياد به ها وقت خيلی. شوند می اشتباه دچار مرتبا توجهی

 نيست بيماري معنی به الزاما توجهی كم يا اختيار بی رفتارهاي ،حد از بيش فعاليت قبيل از عالئمی وجود

 7 از پيش و پايين سنين در بايد نيز عالئم. نيست سنش با متناسب كودک رفتار كه شود ثابت بايد اما

 را كودک زندگی بايد عالئم اين اينكه همه از مهمتر. باشد داشته ادامه ماه 6 حداقل و شده شروع سالگی

 . باشد كرده مختل... و اجتماع بازي، زمين مدرسه، خانه، مثل جداگانه مكان دو در حداقل

 مشكل ديگران با ارتباط و مدرسه تكاليف انجام در اما دهند، می بروز را عالئم اين كه كودكانی مورد در

 نس هم كودكان با كودک رفتار كه است مهم بسيار. نيست مطرح توجهی كم - فعالی بيش مشكل ندارند،

 هميشه يا شوند می ايجاد خاص شرايط به پاسخ در عالئم اين آيا كه شود معلوم و شود مقايسه خودش

 است ممكن است استخوان مغز عفونت مثال ديگري بيماري به مبتال كه كودكی مواقع از خيلی. دارند وجود

 . نيست فعالی بيش اختالل وجود معنی به مسلما كه دهد بروز را عالئم اين

 را اش عالقه كودک است ممكن. ببيند كودكش در كسی هر است ممكن را شده گفته عالئم از يكی اقعو در

 غيرقابل طور به حتی يا و ندهد نشان خودش از تلويزيون تماشاي به رغبتی يا و دادن دست از بازي به

 اول وهله در هستند وتمتفا بسيار... و انرژي ميزان شيطنت، نظر از كودكان كه آنجا از. كند شيطنت كنترلی

 . نه يا است سنش با متناسب كودک رفتار آيا كه شود مشخص بايد
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 سير از جزئی كه دهند نشان را عالئم اين كافی رشد عدم دليل به است ممكن سال 6 از كمتر كودكان

 با بيشتري تماس كه كسانی توسط سال 11-6 سنين بيشترين فعالی بيش اختالل. آنهاست رشد طبيعی

 تاييد جهت پزشك به مراجعه آن از پس البته. شود می داده تشخيص... و والدين و معلم مثل دارند دکكو

 . است الزامی آن

  توجهی کم - فعالی بیش اختالل ایجاد علل

 شده بيماري اين دچار كودک، چرا كه است اين كنند مطرح است ممكن والدين كه سواالتی اولين از يكی

 بيماري آمدن وجود به عامل تربيتی هاي روش و اجتماعی عوامل دهد نشان كه كیمدر هيچ تاكنون است؟

 است ممكن زير عوامل. اند دانسته بيولوژيك عوامل را بيماري علت محققان اكثر و است نشده ارائه هستند

 . باشند داشته دخالت بيماري تشديد يا ايجاد در حدي تا

. باشد داشته بيماري ايجاد با اي رابطه است ممكن بارداري ندورا در الكل و سيگار مصرف محيطی؛ عوامل

 . باشد بيماري اين به ابتال عوامل از تواند می نيز سرب با مسموميت

  ساختاري هاي تفاوت و مغزي اختالل و صدمات

 می مغزي صدمات و تصادفات دچار كه كودكانی. بود مغزي صدمات بيماري، ايجاد اوليه هاي تئوري از يكی

 اين به مبتال هاي بچه از كمی درصد البته. دهند می نشان را فعالی بيش اختالل مشابه عالئمی گاهی ند،شو

 . دارند را آن از ناشی مغزي صدمه و سر ضربه سابقه اختالل

 به همسان دوقلوهاي روي مطالعه. شود می ديده فاميل يك افراد در اغلب توجهی كم و فعالی بيش اختالل

 در را نوزاد ابتالي خطر ها، ژن روي مطالعه با توان می حتی امروزه. كند می تاييد را ژنتيك نقش شدت

 . كنند مشخص آينده
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 غذا نگهدارنده مواد مصنوعی، هاي طعم و ها رنگ حاوي غذاهاي از استفاده كه داد نشان گلد ناين تحقيقات

 توصيه و شوند می اختالل اين عثبا كنند می توليد ساليتيك اسيد نمك طبيعی طور به كه ها خوراكی و

 . اند داده كودكان از گروه اين غذايی برنامه در را آن حذف

 

  عصبی - شيميايی توازن خوردن هم به

 مهم بسيار اطالعات پردازش و ذخيره انديشيدن، در كه كنند می ترشح موادي خود از عصبی هاي سلول

 . «اميندوپ» نام به است اي ماده مواد اين از يكی. هستند

 هاي سلول از كه ديگري ماده.است پايين طبيعی طور به توجه كم - فعال بيش كودكان در «دوپامين»

 هوشياري، توجه، حافظه، در كه است «كولين استيل» دارد اهميت بيماري اين در و شود می ترشح عصبی

 . است غيرطبيعی ماده اين مقدار بيماران اين در. دارد مهمی نقش قضاوت و استقالل

 . رود می كار به بيمار براي سه هر از تركيبی اغلب كه دارد وجود اختالل اين براي درمان نوع سه

 مورد مسئله دو آن در و شود می انجام شناس روان پزشك، روان تيم يك توسط درمان اين درمانی؛ روان

 می تشديد را عالئم كه یهاي نگرش و تفكرات ديگري و فرد رفتار و ها واكنش يكی گيرد؛ می قرار توجه

 . كنند

 شيوه اين با. نمايد كنترل را خود رفتار و ها واكنش زا مشكل شرايط در چگونه كه شود می داده ياد بيمار به

 كودک و درآمده كنترل تحت خود، به آسيب و افسردگی خشم، مثل هايی واكنش( درمانی رفتار) درمان

 . يابد دست روشنی فكر به و سازد برقرار جسمش و فكر بين بهتري ارتباط بود خواهد قادر
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 كاهش و نوشابه و آماده غذاهاي حذف با. است شده اثبات عالئم كنترل در غذايی رژيم نقش غذايی؛ رژيم

 پيچيده هاي كربوهيدرات و بيشتر سبزيجات و ميوه حاوي كه سالمت رژيم رعايت و جات شيرينی مصرف

 و آمينه اسيدهاي ،(منيزيوم و روي مثل) معدنی مواد ،(B گروه هاي مينويتا مثل) ها ويتامين افزون و است

 . يابند می كاهش وضوح به بيماري عالئم خون، قند كنترل و ضروري چرب اسيدهاي

 درمان عنوان به روش اين كنار را ها روش ساير اغلب، و است بيماري اين درمان موثرترين دارويی؛ درمان

 محرک داروهاي عنوان تحت شوند، می استفاده بيماري اين در كه داروهايی .برند می كار به كمكی هاي

 .هستند گروه اين داروهاي مشهورترين «ريتالين و آمفتامين» شوند؛ می بندي طبقه

 پیشنهادات

 :عبارتنداز طرح اجراي براي الزم پيشنهادات

 ارتباطی واختالالت رفتاري مشكالت داراي اغلب كه ويژه بانيازهاي آموزان دانش طرح اين اجراي-1

 آموزنيازمنداقدام وهردانش چشمگيراست بسيار واختالالت درمشكالت شودهرچندتنوع می هستندتوصيه

 .است فردي منحصربه

 لذا كند می طلب نيز را والدين  و معلمان وفعال داوطلبانه وهمكاري منظم اي برنامه ارائه طرح اين اجراي-1

 اين باشندتااجراي داشته بامدرسه ومستمري نزديك ارتباط هم آموزان شدان والدين شودكه پيشنهادمی

 .                     گردد پذير امكان طرح

 ؟ دارد همراه به خطراتی چه نشده درمان فعالی بيش

  كنند می تحصيل ترک% 11

 . كنند می تكميل را خود دانشگاهی تحصيالت% 12-1 تنها
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  شوند می جتماعیا ضد هاي فعاليت درگير%  42-12

 .ندارند دوستی اصال يا دارند كمی بسيار دوستان آنها از% 12-72

 .  دارند خود همكاران به نسبت پايينی عملكرد خود شغل در% 72-82

 .رفتاري مشكالت: مدرسه از قبل

 . نفس عزت ،كاهش اجتماعی روابط در مشكالت ، تحصيلی مشكالت رفتاري، مشكالت: مدرسه

 . سيگار قانونی،مصرف ،مشكالت نفس عزت اجتماعی،كاهش روابط در ،مشكالت تحصيلی كالتمش:  نوجوانی

 .تصادفات/آسيب مواد، مصرف نفس، عزت كاهش ، كاري ،مشكالت تحصيلی شكست: دانشگاه

 . مواد مصرف ، تصادفات/،آسيب ارتباطی مشكالت نفس، عزت كاهش شغل، در شكست: بزرگسالی

 یش فعالب کودکان تحصیلی مشکالت 

 هايی توانايی ها آن جمله از كه است گوناگونی عوامل نيازمند تحصيلی موفقيت دانيد می كه همانطوري

 اين اصلی مشكل سه ديگر طرف از و هستند شناختی نواقص دچار كودكان اين اما است سالم شناختی

 بر عالوه. شود می كودک عايد تحصيلی شكست نتيجتاً و دارد می باز تحصيلی پيشرفت از را ها آن نيز كودكان

 الزم تحصيلی موفقيت براي نيز خود هاي توانايی از درست درک و نفس عزت سالم، شناختی هاي توانايی

 نفس عزت اطرافيان و همساالن طرف از شدن طرد و تحصيلی هاي شكست نتيجه در كودكان اين كه هستند

 به مبتال كودک كه آيد می وجود به باطلی و عيوبم چرخه يك دوباره ترتيب بدين و داده دست از را خود

 از كه معنا بدين. نشيند می درپی پی هاي شكست انتظار در و شده آن اسير توجه كمبود/ فعالی بيش اختالل

 نوبه به نيز اين و شود می افراد اين كارآمدي احساس و نفس عزت كاهش باعث تحصيلی شكست طرف يك

 وقتی كه معناست بدين اجتنابی رفتارهاي. آورد می بار به را تحصيلی شكست و اجتنابی رفتارهاي خود
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 رويارويی هنگام كند، كسب موفقيت تحصيلی كارهاي در تواند نمی كه رسد می خود در انتظار اين به كودک

 كند می دوري ها آن از و شده اضطراب دچار امتحانات، و درسی تكاليف با

  فعالی بيش– توجه نقص اختالل به مبتال نكودكا والدين براي توجه مورد نكات

 طبيعی كامالً. شود می كننده فرسوده و آور خستگی اوقات گاهی حتی و است سختی كار بودن مادر و پدر

 به دراينجا. باشيم داشته ها آن براي كاميابى آرزوي هميشه و باشيم نگران فرزندانمان مورد در كه است

 .كنند كمك شما به شرتان و شور پر و انرژي پر فرزند درپرورش دتوانن می كه شود می اشاره نكاتی

 .باشيد داشته روشنی و مشخص قوانين خانه در -1

 خوبی عملكرد دارد، وجود ثابتی و روشن انتظارات كه هايی موقعيت و ها محيط در بيش فعال كودكان

 .سازيد مشخص را رفتار هر امدهايپي و عواقب. كنيد صحبت فرزندتان با خود خانه قوانين مورد در. دارند

 ساز مشكل و ناهنجار رفتارهاي بروز صورت در مناسب هاي تنبيه مورد در و كنيد تشويق را مثبت رفتارهاي

 .برسيد توافق به باهم

 .باشيد داشته منظم خانه -1

 ياري دومفي وسيله هر مناسب مكان كردن مشخص و ووسايل اسباب كردن مرتب خانه، به دادن سامان و سر

 و كمدها دهيد، قرار خانه انباري در را ها آن كنيد، جور و جمع را اضافی وسايل و اسباب. باشد می رسان

 مشخص دقيقاً. بگيريد نظر در اختصاصی هاي مكان مختلف وسايل براي و سازيد منظم و تميز را كشوها

 .برگردد فرد مناسب جاي به بايد استفاده از بعد وسيله هر كه كنيد

 .كنيد تهيه روزانه برنامه -1
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 مسئله اين بيش فعال كودكان مورد در و دهند می پاسخ بخوبی روزانه برنامه داشتن به كودكان تمامی

 چه و بكند چه روز طول در است قرار بداند كند می كمك كودک به روزانه برنامه داشتن. باشد می حياتی

 .دارد رو پيش هايى برنامه

 .كنيد تشويق را دخو كودک هاي تالش -4

 خسته كودكان براي هستند، آسان بيش فعال و سخت بسيار بسيار ما نظر در كه تكاليفی انجام اوقات گاهی

 است ممكن مثالً. دهيد پاداش ها آن نتيجه به توجه بدون را كودكان كوشش و تالش. باشند می كننده

 است اين مهم. نياورد خوبی نمره اما واندبخ درس خوب و كند زيادي تالش رياضی امتحان براي شما فرزند

 .كنيد تشويق دارد كه جزئی هاي پيشرفت و تالش خاطر به را او كه

 .نكنيد فراموش را فرزندتان مثبت نكات -1

 كنيم می فراموش كه شويم می ناپسند رفتارهاي و عادات حذف و تغيير درگير چنان ما اوقات گاهی

 و لباس مدرسه، از بازگشت از بعد بالفاصله شما كودک اگر. كنيم تشويق و تحسين را ها آن مثبت رفتارهاي

 كار تو و دارم دوست را تو رفتار اين من كه بگوييد او به گذارد، می مناسب جاي در مرتب را خود لوازم

 .دهی می انجام خوبی

 .كنيد تقويت را خود فرزند هاي توانايی -6

 رفتارهاي عظيم خيل ميان از ها آن كردن پيدا اوقات گاهی. دارند نظيري بی استعدادهاي فرزندان همه

 و ها توانايی اين. دارند وجود باالخره استعدادها اين كه بدانيد اما رسد، می نظر به سختی كار نامناسب

. شود پيروز و موفق ها آن انجام در شما كودک كه كنيد فراهم هايی موقعيت و بشناسيد را ويژه استعدادهاي

 .شود می شما كودک نفس اعتمادبه تقويت باعث كار اين

 . بگيريد كمك سايرين از -7
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 كمك از يا كنيد برقرار ارتباط درگير والدين ساير با. داريد بيش فعالكودك كه نستيد مادري و پدر تنها شما

 .بگيريد بهره كنند، می فعاليت زمينه اين در كه مراكزي حمايتی يا آموزشی هاي

 .دهيد تراحتاس خودتان به -8

 بيش فعال كودک با زدن سروكله. دهيد اختصاص خودتان به فقط را روز از زمانی. كنيد مراقبت خودتان از

 .نكنيد فراموش را خودتان به توجه. است فرسا طاقت و كننده خسته
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