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 چكيده

 آرام جا یك توانند نمی و اند پرتحرک بسيار -آید برمی عنوان این از كه همانگونه - فعال بيش كودكان    

 می را اشيا آنان. دارند نيز خرابكاری برای اجبار و اضطرار نوعی زیاد، بسيار ناآرامی بر اضافه آنها. بنشينند

 را هایشانبازی اسباب تنها نه و دهند می نشان خود از بسيار كنجكاوی همچنين. كنند می پرتاب یا شكنند

 دوست را خطرناک كارهای. كنند می خراب و دستكاری نيز را منزل وسایل و اشياء بلكه كنند، می خراب

 آنها بزرگساالن از برخی. زند سرمی آنها از مهابا بی رفتارهایی بنابراین. كنند نمی خطر احساس ابداً و دارند
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 كه است واقعيت این نشانگر مهابا بی رفتارهای این كه حالی در كنند؛ می تصور شجاع و باک بی افرادی را

 بچه این در - باشد داشته وجود كودكان در بایستی و است طبيعی احساس یك كه - واقعی خطر احساس

 نشانه چاقو و كارد چون وسایلی به عالقه و - كبریت با بازی جمله از - خطرناک های بازی. ندارد وجود ها

 .هاست بچه این غيرطبيعی رفتارهای و هاگرایش از دیگری های

 خطری كنند، خطر احساس آنها برابر در باید طبيعی طور به كه اشيایی و كارها مورد در فعال بيش انكودك

 رفتارهای آنها از بعضی مثالً شود؛ می دیده بعضاً كودكان این در سلوک اختالالت و كنند؛نمی احساس

 نيز حيوانات به است ممكن. كنند می تهدید را نانآ دیگران به رساندن آسيب برای یا دارند پرخاشگرانه

 و قوانين از تخلف كه كارهایی كلی طور به و تقلب و سرقت چون اعمالی در دیگر بعضی. بزنند صدمه

سال سابقه كار در       آموزگار كودكان استثنایی    اینجانب ..كنند می شركت شود می محسوب مقررات

مشغول به خدمت هستم. در این       آموزشگاه استثنایی     و پرورش دارم .و هم اكنون در مقطع آموزش 

رنج می برد بنابر بيش فعالی و كمبود توجه آموزشگاه با دانش آموزی به نام زهرا برخورد كردم كه از مشكل 

 این تصميم گرفتم در رابطه با این موضوع به تحقيق و پژوهش بپردازم: 

 

 همقدم

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

 به كودكان این. باشند داشته خواندن درس حين را الزم تمركز توانند نمی علت همين به و است محدود
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 عملكرد نتيجه در. دهند می نشان واكنش بيرونی رکمح كوچكترین به و شود می پرت حواسشان سرعت

 .شوند می مشكل دچار یادگيری در و آید می پایين آنان تحصيلی

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

 این. انگيزانندبرمی خود به نسبت را دیگران انتقاد و شوند می اشتباه دچار اغلب پایين، دقت دليل به آنها

 با خود ارتباط در و شوند می رو به رو دشواری با نيز هابازی در حتی. ندارند توجهی مسائل جزئيات به هابچه

 و مدرسه تكاليف عهده از و كنند نمی پيروی هادستورالعمل از اغلب. كنند می پيدا مشكل دیگر های بچه

 می است، مداوم ذهنی تالش مستلزم كه تكاليفی با شدن درگير از آنان.آیندبرنمی وظایف و كارها سایر

 از پيش و زنند می حرف افراطی طور به. اندفراموشكاری دچار و كنند می گم را خود وسایل اغلب،. پرهيزند

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

. یابد می ادامه شخص زندگی سراسر در اختالل این با همراه مشكالت موارد برخی در .شوند می دیگران

 شده كاسته آنها پرتحركی از و ندارند را بيماری به مربوط عالیم همه بزرگسالی دوره در كودكان این گرچه

 با نيز كودكان این از ای عده در. یابد می ادامه آنها تكانشی رفتارهای و تمركز و توجه مشكالت ولی است

 رفتاری، مختلف های حوزه در طبيعی عملكرد و یابد می بهبود آنها عالیم سالگی 12 سن به رسيدن

. دارد وجود نيز درمان ادامه به نياز یابد می ادامه ماریبي كه كسانی در. كنند می پيدا تحصيلی و اجتماعی

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

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

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

 به تبدیل آنها برای خواندن درس نتيجه در دارند، مشكل ها زمينه این در كودكان این و دارد كافی آرامش
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 طوالنی اتساع منزل در درسی تكاليف انجام ساعات نيست، حل قابل راحتی به كه گردد می معضلی

 نيم از پردازد، می فعاليت و بازی به را زیادی های ساعت كه كودكی. است كودک و والد بين كشمكش

 یادگيری مشغول آموزان دانش سایر كه زمانی درس كالس در. است بيزار درسی تكاليف روی نشستن ساعت

 بازی دستی، بغل با زدن حرف مشغول آنها دهند، می گوش معلم های صحبت به و هستند جدید مطالب

 .هستند وسایل سایر و مداد كتاب، با رفتن ور یا و كردن

 بيان مسئله

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

 آنها كارهای بين در ناتمام های طرح نتيجه در كنند، رها تمام نيمه اما كنند، شروع را زیادی كارهای است

 افرادی اینها دیگران دید از و رسند می دیر خود كاری قرارهای به و هستند فراموشكار شود، می دیده زیاد

 و پرخاشگری ، ای، مقابله ایذایی اختالل سلوک، اختالل افسردگی، اضطراب، به ابتالی امكان. هستند بدقول

 مناسب مداخله عدم صورت در توجهی كم ـ فعالی شبي اختالل به مبتال كودكان در رفتاری اختالالت سایر

 رفتارهای و نظم زدن هم بر دستورات، از پيروی عدم بازی، قوانين رعایت عدم نوبت، نكردن رعایت.است زیاد

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

 كنند، می دریافت خود پيرامون از مرتب كه منفی پيامهای و شوند می طرد خود ستاندو جمع از آنها. گيرد

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

 بيش ختاللا دیگر، شمار بی دالیل و فوق دالیل به كنيد؟بنا می پيشنهاد فعال بيش كودكان درمان برای

 كودک كه حدی تا است بيماری این عالیم كاهش درمان از هدف شود درمان باید توجهی كم ـ فعالی
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. یابد بهبود كودک ارتباطی و تحصيلی عملكرد و گردد متحمل خود روزمره زندگی در را كمتری آشفتگی

 های درمان شامل و موثرند توجهی كم ـ فعالی بيش با همراه رفتاری اختالالت بر بيشتر درمان این وضعيت

 فرزندشان، بيماری چگونگی مورد در والدین آموزش بدیهی. باشند می والدین آموزش و رفتاری شناختی،

 و كودک برای هم تواند می بسيار...  و تنبيهی مناسب نا های شيوه بكارگيری عدم كودک، مثبت رفتارهای

 .باشد موثر او خانواده برای هم

 وجودارزیابی از وضع م

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم و هم اكنون در آموزشگاه      مدت      اینجانب 

در خدمت دانش آموزان هستم. در بين این دانش آموزان     در حال خدمت هستم و در مقطع     استثنایی 

اختالالت رفتاری ناشی از  موردی به نام زهرا وجود داشت كه دارای اختالالت رفتاری زیادی بود كه این

بيش فعالی و كمبود توجه او بود بنا بر این درصدد بر آمدم تا این مشكل را در دانش آموز مذبور برطرف 

 نمایم.

 اهداف گزارش :

 هدف اختصاصی :

 استثنایی آموزشگاه دبستانی آموز دانش زهرا رفتاری اختالالت حل

 اهداف جزئی :

 ری در دانش آموز شده است.چه چيزهایی سبب اختالالت رفتا
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 با چه روش هایی اختالالت رفتاری در دانش آموز استنثائی را می توان حل كرد

 مقایسه با شاخص :

 در مقایسه با شاخص باید اختالالت رفتاری این دانش آموز كاهش یابد.

 جمع آوری اطالعات

 نامطلوب رفتارهای توانم  می ونهچگ اینكه خودیعنی(گزارش تخصصی)تحقيق مساله ازتعيين پس    اینجانب

     استثنایی پيش دبستانی آموزشگاهآموز  دانش دریك وكمبودتوجه پرخاشگری

 وبررسی مطالعه به اقدام انتخابی دركيس  رفتار این ایجادكننده وعوامل علل رابهبودبخشم؟بمنظورشناسای

 با كارخود و نموده زمينه رایند محكم و متقن وشواهد مدارک آوری وجمع مزبور وعوامل علل وجستجوی

 :داد راتغيير موجود وضع توان می چگونه كه فكربودم ودراین آغازكردم كيس رفتارهای مشاهده

 یك مدت به امر درابتدای :معين آموزدرمدت عملكرددانش وبررسی مشاهدهرفتارها(الف

 رفتاردانش ومشاهده طالعهم.ورزیدم مبادرت طبيعی وضعيت آموزدریك رفتاردانش وبررسی مطالعه به هفته

 آموزدرحياط حضوردانش بری،ویاهنگام مشبك درس،كارگاههای كالس مثل طبيعی های آموزدرموقعيت

 رفتاركيس در ای مداخله هيچگونه  بدون مرحله دراین واینجانب گرفته صورت تفریح وزنگهای مدرسه

 دوستانش،درمحيط و ها همكالسی با درتعامل آموز عملكرددانش و رفتارها ضبط و ثبت و مشاهده ،صرفابه

 .نوشتم را رفتاراو دیگرسياهه عبارتی به یا و نمودم اقدام آموزشی
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 مشاهده  و آموز دانش تحصيلی پرونده بامطالعه :آموز دانش تحصيلی پرونده مطالعه(ب

 مبردهنا كه شوم می متوجه آموز دانش هوشی های تست نمرات ازجمله درپرونده مندرج اطالعات ومقایسه

 . است شده داده تشخيص مرزی ویژه درحدآموزش هوشی ازنظربهره

 دانش مشكالت وضعيت درخصوص اطالعاتی مهم منابع ازجمله :همكاران از وجو پرس(ج

 راطی آموزان دانش رفتاری ومسایل آمارمشكالت بيشترین قاعدتا بودچراكه مشاورمدرسه ،(زهرا)آموز

 و اطالعات ترین محرمانه تواندخازن ومی داشته دریافت توبویامك شفاهی بصورت مستقيم گزارشات

 و استثنایی مدرسه مشاور بين وتنگاتنگی نزدیك ارتباط اینكه به وباتوجه.گردد تلقی آموزان اسراردانش

 درحياط آموزان شاهدوناظرعملكرددانش دائما تفریح زنگهای درطول او و وجوددارد دبيران

 و رفتارها موردچگونگی رادر بسيارباارزش توانداطالعات اومی. است آموزشی مدرسه،راهروهاوفضاهای

 .دهد ارائه ما به آموزان دانش عملكردهای

 ها وتغييرداده وتحليل تجزیه

 نامبرده.است بسياری سازشی و رفتاری مشكالت درگير ذهنی ماندگی عقب به آموزباابتالی دانش معموالً

 هنوزبخاطركنترل. است داشته ادامه رونددرمان این تاكنون و  قرارگرفته درمان تحت طفوليت ازاوایل

 قرص مثل عصبی كننده كنترل ازداروهای تابحال كودكی خودازهمان تكانشی وحركات فعالی بيش مشكالت

  تحت(عدد1شبی)امينپر كالمی وقرص(عدد1روزی)ریتالين وقرص(عدد1شب و عدد1 صبح) ریسپریدون

 اندوطبق اوتغييریافته تجویزی وهایردا نامبرده پزشكی های درنسخه تهالبّ.)نماید می استفاده پزشك نظر

 درتسكين بخش آرام داروهای اینگونه مصرف هرچند.(نماید  رااستفاده فوق پزشكی،داروهای نسخه آخرین



 فایل فقط برای مشاهده است .این 

ویرایش این گزارش تخصصی  برای خرید فایل ورد و قابل

 ن به سایت مراجعه کنید .امبا قیمت فقط دو هزار تو
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 وضعف آلودگی خواب توان می داروها این جانبی عوارض اماازجمله.موثرند آموزبسيار دانش بيماری عالیم

 رفتارهای نسبی كنترل به درمانی دارو تاكنون بهرحال. برد نام را منگی و گيجی و دید رار،تاریاد كنترل

 مختلف ورفتاری تربيتی بازدارنده اقدامات وعليرغم است اوميسرنبوده كامل ودرمان  انجاميده آموز دانش

 .اند اونشده جدی رفتار اصالح به موفق

 جدید حل راه وانتخاب موجود های حل راه بررسی

 بدست براطالعات تكيه با و نامبرده  آموز دانش رفتاری اختالالت درخصوص آمده بعمل بررسيهای به باتوجه

 : نمودم جدیدخود حل راه انتخاب و تحقيق موضوع واستنتاج تحليل به اقدام ذیل ازمنابع آمده

 (او رقتاروعملكردواقعی)آموز دانش رفتارطبيعی مشاهده-1

 وتست مشاوره كارشناس آموزبه دانش ارجاع مدرسه مدیر باهماهنگی-2

 بيماری آموزیك دانش رفتاری اختالل كه است نكته نشانگراین آموزهم دانش ای مشاوره پرونده مطالعه-3

 .دارد جدی دارویی رفتارودرمان اصالح برنامه یك به واحتياج است ومادرزادی ارثی

 ریزی برنامه ازیك نيازمنداستفاده ومقررات نظم رعایت بهاو نمودن آموزومقيد رفتاردانش به بخشيدن نظم-4

 مثبت تقویت وروشهای تشویقی طرح آموزبوسيله دانش روزانه رفتاری وتغييردرعادات ومنسجم مداوم تربيتی

 .  ميباشد رفتاری قرارداد رفتاروتنظيم منفی و

 آن بر نظارت و جدید طرح اجرای 

 :از عبارتند كه  كردم استفاده تقویت نامهحاضرازچهاربر پژوهش برنامه در همچنين



 فایل فقط برای مشاهده است .این 

ویرایش این گزارش تخصصی  برای خرید فایل ورد و قابل

 ن به سایت مراجعه کنید .امبا قیمت فقط دو هزار تو
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 پاسخ ثابتی تعداد ارائه اموزدربرابر ازدانش معينی پاسخ تقویت*:ثابت نسبی تقویت-1

 تقویت تعدادپاسخ چه ازدادن بعد كه نيست آموزمعلوم دانش برای برنامه دراین*:متغير نسبی تقویت -2

 .شد خواهد

 .ميشود تقویت دهی ازپاسخ معينی زمان مدت زگذشتآموزبعدا دانش*:ثابت ای فاصله تقویت-3

 داند نمی آموز ودانش است  متغير روش هادراین تقویت بين زمانی های فاصله*:متغير ای فاصله تقویت-4

 .خواهدشد تقویت وقت چه كه

 مشاهده را كيس طبيعی رفتار ، جلسه پنج بمدت6/11/92تا1/11/92ازتاریخ مشاهده ای برنامه دراولين

 پرخاشگرانه ورفتارهای نظرداشتم اوراتحت رفتار اصالح دربرنامه دیگر جلسه پانزده بمدت آن از پس دمنمو

 خود وبررسی مشاهده دومين. رسيد پایان به باموفقيت24/11/92 درتاریخ برنامه این. ام نموده ثبت را او

 ازرفتارآزمودنی طبيعی مشاهده هجلس پنج مدت به درابتدا.دادم انجام آموز دانش توجه كمبود رفتار رابرروی

 مشاهده ومورد داشتم نظر تحت خود رفتار وتغيير اصالح برنامه رادر او جلسه پانزده طی وسپس.آورم بعمل

 .گردید واقع موثر درعمل خوشبختانه انجاميد بطول 27/12/92 تاریخ نيزتا برنامه واین دادم قرار وارزیابی

 ارزیابی بعد از احرای طرح

 ذیل تغييرات متوجه وی رفتار گيری اندازه وجداول ستونی آموز،نمودارهای دانش رفتارهای نيمرخ بامشاهده

 مورد آموز دانش در پرخاشگری رفتار ميزان فوق ستونی نمودار در:  آموز دانش رفتار نيمرخ شویم می

 اندازه فرم در او رفتاری اطالعات ثبت از پس.  است شده گذاشته نمایش به مشاهده جلسه 20 طی تحقيق



 فایل فقط برای مشاهده است .این 

ویرایش این گزارش تخصصی  برای خرید فایل ورد و قابل

 ن به سایت مراجعه کنید .امبا قیمت فقط دو هزار تو
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( پایه خط)  اوليه اطالعات:   A1 درمرحله اوالً.دادم قرار آزمایش طرح در را نامبرده رفتار فراوانی گيری

)  كالمی پرخاشگری قالب در آموز دانش پرخاشگری مرحله این در. نمودم ثبت جلسه  5 مدت به را رفتارش

 در ثانياً. گردیده ثبت فقط(  دیگران  به تهاجم و اذیت و آزار و دادن هل)  فيزیكی پرخاشگری ،( فحاشی

 های تقویت طریق از)  متغير نسبی تقویت و ثابت نسبی تقویت های برنامه از استفاده با:     B1مرحله

 مغایر و مطلوب رفتار تقویت)  ناهمساز رفتار تقویت روش و(  آفرین – مرحبا – احسنت گفتن مثل كالمی

 مرحله در ثالثاً.  نمودم اقدام آموز دانش به امتيازی كارتهای ارائه و( خاموشی و سكوت مثل پرخاشگری با

A2  (مرحله به بازگشت  )او  به پاداش و تقویت و نموده قطع جلسه 5 مدت به را رفتارش اصالح برنامه 

.  گرفتم سر از مجدداً را كيس رفتار اصالح و درمانی اقدامات:   B2 چهارم مرحله در باالخره و.  دادم نمی

 یا و رایگان تغذیه از شدن محروم مثل:  رفتار كاهش منفی روشهای از ، او پرخاشگرانه رفتارهای ثبت ضمن

 ترسيم ستونی نمودار به عنایت وبا آمده بعمل مشاهدات به باتوجه طرح پایان در. جستم سود هم خاموش

 نيمرخ. شدم خود كيس پرخاشگرانه رفتار دردفعات محسوس كاهش متوجه A جدول اطالعات براساس شده

 مورد كيس در توجه كمبود رفتار به مربوط شده ثبت دقایق موارد   B  ستونی نمودار در:  آموز دانش رفتار

 اندازه فرم در او رفتاری های داده و اطالعات ثبت از پس.  است شده داده نمایش جلسه 20 طی ، تحقيق

 را رفتارش پایه خط: A1 مرحله در.  دادم قرار  ABAB    درمانی طرح در را نامبرده ، رفتار ای فاصله گيری

 آنكه بدون.  نمودم یادداشت و ثبت جلسه 5 مدت به

 ای فاصله تقویت های برنامه  از استفاده با:  B1  مرحله در سپس. بنمایم رفتارش در ای مداخله هيچگونه

 و مطلوب رفتار تقویت)  ناهمساز رفتار تقویت شرو كالمی تقویت كمك با و متغير ای فاصله تقویت و ثابت

 ارائه و( معلم دستورات از كردن سرپيچی و دیگران و معلم به ندادن گوش و اعتنایی بی حاالت با مغایر



 فایل فقط برای مشاهده است .این 

ویرایش این گزارش تخصصی  برای خرید فایل ورد و قابل

 ن به سایت مراجعه کنید .امبا قیمت فقط دو هزار تو
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   A2 یعنی سوم مرحله در نيز و نموده اقدام ایشان به مدرسه صف سر در جایزه اهدای و امتيازی های كارت

:    B2 یعنی چهارم مرحله در باالخره و نموده كيس رفتارهای ثبت فقط و رفتار اصالح برنامه قطع به اقدام: 

 و تقویت در سعی رفتار  دهی شكل روش از گيری بهره با و نموده شروع دوباره را كيس رفتار اصالح اقدامات

 كاهش توجهم ما طرح این اجرای از روز 20 از پس پایان در.  نمودم كيس در كردن توجه رفتار افزایش

 .          شدم خود كيس در معلم به دادن توجه رفتار افزایش بالعكس و اعتنایی بی و توجهی كم رفتار قاطع

 نقاط قوت اجرای طرح

 كار جوانب به باتوجه.شد آوری جمع آن ونتایج پژوهی طرح اجرای چگونگی درباره الزم اطالعات ازاینكه پس

 به دیگران،دست ازسوی رابطه دراین اظهارشده انتقادات و اتنظر نقطه خودوپذیرش شخصی ازدیدگاه

 .زدم جدید اقدام ارزیابی

 فعالی بيش)نامطلوب رفتار وقوع دفعات ميزان ازرفتاركيس اوليه وشواهد اطالعات باتوجه(الف

 ای مالحظه قابل كاهش نشانگر كه ثانویه های باشواهدوداده ودرمقایسه بوده بسيارباال(وكمبودتوجه

 .است داشته بررفتاركيس مطلوب ماتاثيری پژوهش آزمایشی طرح گفت توان می باشد، می رفتارها ینگونهدرا

 وبعدازاجرای قبل موردتحقيق كيس رفتاری شرایط آموزومقایسه دانش ازوالدین نظرخواهی به توجه با(ب

 كه.ایم شده انهدرخ وچه درمدرسه آموزچه دانش نامطلوب رفتارهای درميزان محسوسی كاهش متوجه طرح

 .است ساخته رافراهم والدینش رضایت موجبات امرخود این



 فایل فقط برای مشاهده است .این 

ویرایش این گزارش تخصصی  برای خرید فایل ورد و قابل

 ن به سایت مراجعه کنید .امبا قیمت فقط دو هزار تو
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 كارآزموده نفرازدبيران4مدیرو نفر1شامل)ارزیاب ازگروه آورده بعمل های نظرسنجی به توجه با وباالخره(ج

 توام یومفيدخودورهنمودها سازنده وانتقادات نظرات باارائه آن تاپایان اجرای ازابتدای كه(باشد می وباتجربه

 .اند كرده گزارش دررفتاركيس مطلوب نمودند،تغييرات كارمااقدام ارزیابی به سازی شفاف با

 می پی نكته این به نامبرده رفتاری وتوان تحصيلی عملكرد آموزوافزایش دانش پيشرفت به باتوجه بنابراین

 باناتوانيهای آموزان دانش بویژه آموزان رفتاردانش باتغييرواصالح توانددررابطه جدیدمامی طرح كه بریم

 .باشد موثروكارآمد هم( استثنایی)ویژه

 نتایج ارائه و نظر تجدید

 اشاره درفوق كه اعتبارسنجی معيارهای بوسيله پژوهش طرح موفقيت ميزان ازبررسی پس درپایان

 باحضورگروه ای نيزدرجلسه درمدارس آزمایش طرح این اجرای خاص های ومحددودیت معایب.گردید

 :برشمرد مواردذیل توان رامی آن اجرای موانع ترین عمده كه قرارگرفت وتحليل موردتجزیه یابارز

 نقاط ضعف طرح

 وزمان كمبودوقت-1 

 رفتاردرمانی خاص فضای به توجه با درمدارس طرح اجرای كمبودامكانات-2

 آن اجرای جهت همكاران استقبال عدم-3 

 .نمود مطرح ذیل صورت رابه طرح این اجرای مثبت نتایج نميتوا آن عليرغم طرح گيربودن وقت دليل به



 فایل فقط برای مشاهده است .این 

ویرایش این گزارش تخصصی  برای خرید فایل ورد و قابل

 ن به سایت مراجعه کنید .امبا قیمت فقط دو هزار تو
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 بانيازهای آموزان دانش كالسهای به بخشيدن ونظم دركنترل موثری تواندنقش می طرح این اجرای-1

 .باشد داشته(استثنایی)ویژه

 .خواهدداد راافزایش وكادرمدرسه آموزان،دبيران دانش درميان وهمكاری مشاركت-2

 .گردد می فراهم آموزان دانش وتربيتی وتحصيلی رفتاری مشكالت تربه رومنسجمبهت رسيدگی امكان-3

 همكاران سایر و آموزان،معلمان دانش در وپویایی ونشاط آموزش در تحرک ایجاد-4

 روش توانندموثرترین می عليهذا شوند نمی تغييررفتارمحسوب حل تنهاراه وتقویت هرچندپاداش -5

 .گردند محسوب( استثنایی)ویژه بانيازهای آموزان رفتاردردانش تغييرواصالح

 تحليل روحيه افزایش منجربه كه طرح اجرای مهارتهاوروشهای به ودبيران معلمان وآموزش مجهزساختن-6

 .شود می درآنها نفس به واعتماد گرانه

 .آموزشی كاروفعاليت درعرصه معلمان ودانش علم وتحقيق وعمل علم فاصله كاستن-7

 .آموزان دانش وتربيتی رفتاری تمشكال كاهش-8

 .استثنایی درمدارس آموزش بهبودشرایط-9

 .تحقيق این اجرای ازطریق مان وشغل حرفه شرایط به نسبت وهمكارانم درمن مثبت ایجادنگرش-10



 فایل فقط برای مشاهده است .این 

ویرایش این گزارش تخصصی  برای خرید فایل ورد و قابل

 ن به سایت مراجعه کنید .امبا قیمت فقط دو هزار تو
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 كودكان فعالی بيش اختالل

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

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

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

 . اند كرده نامگذاری

 پسرش كه زمانی 1845 سال در. كرد توصيف را اللاخت این كه بود كسی نخستين «هافمن هریش» دكتر

 . بود آنان رفتار و كودكان درباره كه كرد تاليف مصوری كتاب او برای داشت سال 3

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

 . است توجهی كم و فعالی بيش اختالل

 تعاریف. دارد ادامه باال سنين تا كه است كودكی دوران در شده شناخته و رایج اختالالت از اختالل این

  اینكه؛ جمله از شده ارائه كودكان اینگونه از نزدیكی تقریبا

 ناسازگارانه رفتاری های واكنش از پيچيده مجموعه یك به توجه كمبود با همراه فعالی بيش اختالل - الف

 . باشد می متمركز مشكالت از یكسری دنبال به كه شود می اطالق

 و پرتی حواس زیاد، فعاليت دائمی، قراری بی نظير عالئمی با كه است یافته فزونی عضالنی های فعاليت -ب

 اختالل یك كه شود می گفته نيز پرتحركی سندروم مشكل این به. گردد می مشخص یادگيری در اشكال

 . است دفاعی جزئی



 فایل فقط برای مشاهده است .این 

ویرایش این گزارش تخصصی  برای خرید فایل ورد و قابل

 ن به سایت مراجعه کنید .امبا قیمت فقط دو هزار تو
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 عمل یا تكانش حواس، تمركز در ضعف به كه توجه ميدان محدودیت با كه است عالئم از ای مجموعه -ج

 دیگران، صحبت كردن قطع یا كالس در زدن فریاد مثل تفكر بدون های فعاليت نظير تكانه، غيرارادی

 . 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 یكسان عالئم تنوع و ضعف و شدت مختلف افراد در البته. اند توجهی

 . دكنن می تقسيم مختلط دسته و توجه كم فعال، بيش دسته سه به را بيماری ها، عالمت از یك هر بودن

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

 دشواری كار درس كالس یا سفره سر نشستن نظير دارند ماندن آرام به نياز كه كارهایی. كنند می صحبت

 . شود می محسوب آنها برای

 خود اعمال بر بود خواهند قادر تدریج به آنها سالیبزرگ و نوجوانی سنين در ها، بچه این شدن بزرگتر با

 كار چند و ساخته مشغول را خود اغلب افراد این كنند می قراری بی احساس خود درون در اما شوند مسلط

 . دهند می انجام هم با را

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

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

 . شوند می پرخور و دهند می دست از را خوردنشان غذا كنترل گاهی
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 موضوع روی بر تمركز در ها بچه این. است توجهی كم فعالی، بيش اختالل عالمت ترین شایع توجهی؛ كم

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

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

 كم اثر در و دارند مشكل جزئيات به توجه در. شود می پرت حواسشان صدا یا نور ترین كوچك با افراد این

 . اند گذاشته كجا را وسایلشان آورند نمی یاد به ها وقت خيلی. شوند می اشتباه اردچ مرتبا توجهی

 نيست بيماری معنی به الزاما توجهی كم یا اختيار بی رفتارهای حد، از بيش فعاليت قبيل از عالئمی وجود

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

 را كودک زندگی باید عالئم این اینكه همه از مهمتر. باشد داشته ادامه ماه 6 حداقل و شده شروع سالگی

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

 مشكل دیگران با ارتباط و همدرس تكاليف انجام در اما دهند، می بروز را عالئم این كه كودكانی مورد در

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

 هميشه یا شوند می ایجاد خاص شرایط به پاسخ در عالئم این آیا كه شود معلوم و شود مقایسه خودش

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

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

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

 غيرقابل طور به حتی یا و ندهد نشان شخود از تلویزیون تماشای به رغبتی یا و دادن دست از بازی به
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 اول وهله در هستند متفاوت بسيار... و انرژی ميزان شيطنت، نظر از كودكان كه آنجا از. كند شيطنت كنترلی

 . نه یا است سنش با متناسب كودک رفتار آیا كه شود مشخص باید

 سير از جزئی كه دهند نشان را عالئم این كافی رشد عدم دليل به است ممكن سال 6 از كمتر كودكان

 با بيشتری تماس كه كسانی توسط سال 12-6 سنين بيشترین فعالی بيش اختالل. آنهاست رشد طبيعی

 تایيد جهت پزشك به مراجعه آن از پس البته. شود می داده تشخيص... و والدین و معلم مثل دارند كودک

 . است الزامی آن

  یتوجه كم - فعالی بيش اختالل ایجاد علل

 شده بيماری این دچار كودک، چرا كه است این كنند مطرح است ممكن والدین كه سواالتی اولين از یكی

 بيماری آمدن وجود به عامل تربيتی های روش و اجتماعی عوامل دهد نشان كه مدركی هيچ تاكنون است؟

 است ممكن زیر عوامل. ندا دانسته بيولوژیك عوامل را بيماری علت محققان اكثر و است نشده ارائه هستند

 . باشند داشته دخالت بيماری تشدید یا ایجاد در حدی تا

. باشد داشته بيماری ایجاد با ای رابطه است ممكن بارداری دوران در الكل و سيگار مصرف محيطی؛ عوامل

 . باشد بيماری این به ابتال عوامل از تواند می نيز سرب با مسموميت
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  ساختاری های فاوتت و مغزی اختالل و صدمات

 می مغزی صدمات و تصادفات دچار كه كودكانی. بود مغزی صدمات بيماری، ایجاد اوليه های تئوری از یكی

 این به مبتال های بچه از كمی درصد البته. دهند می نشان را فعالی بيش اختالل مشابه عالئمی گاهی شوند،

 . ارندد را آن از ناشی مغزی صدمه و سر ضربه سابقه اختالل

 به همسان دوقلوهای روی مطالعه. شود می دیده فاميل یك افراد در اغلب توجهی كم و فعالی بيش اختالل

 در را نوزاد ابتالی خطر ها، ژن روی مطالعه با توان می حتی امروزه. كند می تایيد را ژنتيك نقش شدت

 . كنند مشخص آینده

 غذا نگهدارنده مواد مصنوعی، های طعم و ها رنگ حاوی ایغذاه از استفاده كه داد نشان گلد ناین تحقيقات

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

 . اند داده كودكان از گروه این غذایی برنامه در را آن حذف

 

  عصبی - شيميایی توازن خوردن هم به

 مهم بسيار اطالعات پردازش و ذخيره اندیشيدن، در كه كنند می ترشح وادیم خود از عصبی های سلول

 . «دوپامين» نام به است ای ماده مواد این از یكی. هستند
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 های سلول از كه دیگری ماده.است پایين طبيعی طور به توجه كم - فعال بيش كودكان در «دوپامين»

 هوشياری، توجه، حافظه، در كه است «كولين تيلاس» دارد اهميت بيماری این در و شود می ترشح عصبی

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

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

 مورد مسئله دو آن در و شود می انجام شناس وانر پزشك، روان تيم یك توسط درمان این درمانی؛ روان

 می تشدید را عالئم كه هایی نگرش و تفكرات دیگری و فرد رفتار و ها واكنش یكی گيرد؛ می قرار توجه

 . كنند

 شيوه این با. نماید كنترل را خود رفتار و ها واكنش زا مشكل شرایط در چگونه كه شود می داده یاد بيمار به

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

 . یابد دست روشنی فكر به و سازد برقرار جسمش و فكر بين بهتری ارتباط بود خواهد قادر

 كاهش و نوشابه و آماده غذاهای حذف با. است شده اثبات عالئم كنترل در غذایی رژیم نقش غذایی؛ رژیم

 پيچيده های كربوهيدرات و بيشتر سبزیجات و ميوه حاوی كه سالمت رژیم رعایت و جات رینیشي مصرف

 و آمينه اسيدهای ،(منيزیوم و روی مثل) معدنی مواد ،(B گروه های ویتامين مثل) ها ویتامين افزون و است

 . یابند می كاهش وضوح به بيماری عالئم خون، قند كنترل و ضروری چرب اسيدهای
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 درمان عنوان به روش این كنار را ها روش سایر اغلب، و است بيماری این درمان موثرترین دارویی؛ درمان

 محرک داروهای عنوان تحت شوند، می استفاده بيماری این در كه داروهایی. برند می كار به كمكی های

 .هستند گروه این داروهای مشهورترین «ریتالين و آمفتامين» شوند؛ می بندی طبقه

 شنهاداتپي

 :عبارتنداز طرح اجرای برای الزم پيشنهادات

 ارتباطی واختالالت رفتاری مشكالت دارای اغلب كه ویژه بانيازهای آموزان دانش طرح این اجرای-1

 آموزنيازمنداقدام وهردانش چشمگيراست بسيار واختالالت درمشكالت شودهرچندتنوع می هستندتوصيه

 .است فردی منحصربه

 كند می طلب نيز را والدین  و معلمان وفعال داوطلبانه وهمكاری منظم ای برنامه ارائه رحط این اجرای-2

 این باشندتااجرای داشته بامدرسه ومستمری نزدیك ارتباط هم آموزان دانش والدین شودكه پيشنهادمی لذا

 .                     گردد پذیر امكان طرح

 ؟ دارد اههمر به خطراتی چه نشده درمان فعالی بيش

  كنند می تحصيل ترک 35%

 . كنند می تكميل را خود دانشگاهی تحصيالت %20-5 تنها

  شوند می اجتماعی ضد های فعاليت درگير % 40-50
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 .ندارند دوستی اصال یا دارند كمی بسيار دوستان آنها از 50-70%

 .  دارند خود همكاران به نسبت پایينی عملكرد خود شغل در 70-80%

 .رفتاری مشكالت: مدرسه از قبل

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

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

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

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

 HD / AD كودكان تحصيلی مشكالت 

 هاییتوانایی هاآن جمله از كه است گوناگونی عوامل نيازمند تحصيلی موفقيت دانيدمی كه همانطوری

 این اصلی مشكل سه دیگر طرف از و هستند اختیشن نواقص دچار كودكان این اما است سالم شناختی

 بر عالوه. شودمی كودک عاید تحصيلی شكست نتيجتاً و داردمی باز تحصيلی پيشرفت از را هاآن نيز كودكان

 الزم تحصيلی موفقيت برای نيز خود هایتوانایی از درست درک و نفسعزت سالم، شناختی هایتوانایی

 نفسعزت اطرافيان و همساالن طرف از شدن طرد و تحصيلی هایشكست يجهنت در كودكان این كه هستند

 به مبتال كودک كه آیدمی وجود به باطلی و معيوب چرخه یك دوباره ترتيب بدین و داده دست از را خود

 از كه معنا بدین. نشيندمی درپیپی هایشكست انتظار در و شده آن اسير توجه كمبود/ فعالیبيش اختالل



 فایل فقط برای مشاهده است .این 

ویرایش این گزارش تخصصی  برای خرید فایل ورد و قابل

 ن به سایت مراجعه کنید .امبا قیمت فقط دو هزار تو

 

25 
 

 نوبه به نيز این و شودمی افراد این كارآمدی احساس و نفسعزت كاهش باعث تحصيلی شكست طرف یك

 وقتی كه معناست بدین اجتنابی رفتارهای. آورد می بار به را تحصيلی شكست و اجتنابی رفتارهای خود

 رویارویی نگامه كند، كسب موفقيت تحصيلی كارهای در تواندنمی كه رسدمی خود در انتظار این به كودک

 كندمی دوری هاآن از و شده اضطراب دچار امتحانات، و درسی تكاليف با

. گرددمی كودكان این تحصيلی شكست باعث كه هستند نيز یادگيری اختالل دچار كودكان این از برخی •

 نشان LD اختصاری عالمت با كه هستند ریاضيات یا و نوشتن خواندن، در مشكالتی یادگيری هایاختالل

 اختالل یا بيماری عدم و كافی آموزش طبيعی، هوش وجود با LD به مبتال كودكان همه. شودمی داده

 كه AD/HD كودكان بنابراین. دهندمی نشان خود از فوق هایزمينه در را مشكالتی دیگر شناختیروان

 خود با همراه شكالتم عالوه به ریاضيات یا نوشتن خواندن، در مشكل خاطر به. هستند نيز LD دچار

AD/HD شوندمی تحصيلی شكست دچار. 

 بر بالغ و هستند ویژه هایآموزش نيازمند توجه كمبود/ فعالیبيش اختالل به مبتال كودكان از نيمی حدود •

 از و شد اشاره بدان فوق در كه معيوب چرخه از هااین كه كنندمی تكرار را تحصيلی پایه یك آنان درصد 30

 . شودمی ناشی اند،همراه اختالل این با كه دیگری ایهاختالل

 این هوشبهر. نيست اینچنين كه صورتی در كنيد تلقی ذهنی ماندهعقب را كودكان این اول نگاه در شاید •

 بدست تری كمنمره دیگر كودكان از هوشی هایآزمون در اینكه دليل اما است كودكان سایر شبيه كودكان

 این بنيادین مشكالت این بر عالوه و مدتكوتاه حافظه در مشكل جمله از ناختی،ش نقایص آورند،می

 در را هامهارت و هاقابليت هوشی هایآزمون. است فعالیبيش و تكانشگری توجهی،بی یعنی كودكان
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 ارزیابی مسئله حل گوناگون هایشكل و حافظه درک، ریاضی، واژگان، دانستن مثل ایجداگانه هایزمينه

 كودكی واژگان اگر. است یكسان جداگانه هایزمينه از هریك در عادی كودک یك عملكرد معموالً. كنندمی

 كه است ممكن اما باشدمی سنی هنجار مناسب نيز مسئله حل و حافظه معموالً باشد، عادی سنش برای

 ميانگين دارد احتمال رو این از. باشند داشته نابرابر رشد توجه، كمبود/ فعالیبيش اختالل به مبتال كودكان

. باشد افتاده عقب دیگر بعضی در و پيشرفته ها زمينه این از بعضی در AD/HD به مبتال كودک هایتوانایی

 را پنجم كالس ریاضيات بتواند سوم كالس در است ممكن توجه كمبود/ فعالیبيش اختالل به مبتال كودک

 كه معنا بدین. است نابرابر رشد مفهوم همان این و باشد ومد كالس حد در خواندن نظر از ولی دهد انجام

 نيازمند ترتيب بدین و روندنمی پيش به برابر صورت به تحصيلی گوناگون هایزمينه در كودكان این

 سایر و هوشی گوناگون هایتست توسط كودكان دقيق ارزیابی نيز كار این الزمه كه هستند ویژه هایآموزش

 . است هاییتست

 ADHD درمان های روش 

. باشند می ADHD درمان برای داروها مشهورترین از ریتالين و امفتامين دكس مانند محركی داروهای   

 محرک داروهای داشت توجه باید.  انجامد می عالئم كاهش به ، كودكان %70-60 در داروها این از استفاده

. كنند می بازگشت بيماری عالئم از بسياری دارو قطع زا پس و بمانند باقی بدن در كه دارند تاثير زمانی تا

 خلقی تغييرات ، تيك ، درد سر ، اشتها كاهش مانند جانبی عوارض دچار دارو با درمان تحت كودكان برخی

  شوند می...  و
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 درمانی روان

 بازی و یكاردرمان ، خانوادگی مشاوره اجتماعی، های مهارت آموزش ، شناختی -رفتاری های درمان شامل  

 رفتارهای تمرین ، رفتاری و هيجانی های كاركردی بد كاهش در سعی ها روش این در.  باشد می درمانی

 و فردی ميان ارتباطی های مهارت آموزش مبتال، كودكان در حركتی -حسی هماهنگی افزایش ، جدید

 . شود می خانواده در رفتاری الگوهای اصالح

 ( نوروفيدبك) تكنولوژیك درمان

 جهان درمانی معتبر مراكز از بسياری در امروزه نوروفيدبك، مانند تكنولوژیك درمانی روش از استفاده    

 گفته كه چرا.  باشد می مبتال فرد به «مغز تنظيمی -خود آموزش»  هدف، فيدبك نورو در.  شود می انجام

 رفتارهای و توجه تنظيم در لذا و ندارد را هایش فعاليت دقيق تنظيم توانایی مغز كودكان این در شود می

 از استفاده و موقع به تشخيص با توانند می هستند، فعال بيش كه كودكانی. » شود می مشكل دچار دیگر

 .« باشند داشته موفقيتی با توام و طبيعی زندگی مناسب، های درمان

 در كه روندی– توجه مشكالت به مبتال كودكان درمان برای جایگزین هایشيوه یافتن به والدین توجه اخيراً

 اینكه به والدین از برخی. است گرفته قرار توجه مورد پيش از بيش -دهدمی روی پزشكی هایحوزه بيشتر

 كه هستند این خواهان دیگر برخی اما. دهندنمی اهميتی كند، مصرف دارو AD/HD درمان برای كودكشان

 این. دارند باز -شودمی تلقی AD/HD استاندارد درمان كه– ریتالين مانند داروهایی مصرف از را كودكانشان

 اینكه دیگر و دهدمی دست از را خود اثربخشی گاهی ریتالين اینكه یكی دارد؛ دليل دو عمدتاً والدین گرایش

 .شودمی سبب را جانبی عوارض
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 تنظيمی خود بلكه د،كنن نمی درمان را AD/HD به مبتال افراد مركز این در معتقدند آتيه مركز درمانگران

 . آموزندمی آنها به را

 فعالی بيش– توجه نقص اختالل به مبتال كودكان والدین برای توجه مورد نكات 

(ADHD) 

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

 به دراینجا. باشيم داشته ها آن برای كاميابى آرزوی ههميش و باشيم نگران فرزندانمان مورد در كه است

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

 .باشيد داشته روشنی و مشخص قوانين خانه در -1

. دارند خوبی عملكرد دارد، وجود ثابتی و روشن انتظارات كه هایی موقعيت و ها محيط در ADHD كودكان

 .سازید مشخص را رفتار هر پيامدهای و عواقب. كنيد صحبت فرزندتان با خود خانه قوانين مورد در

 ساز مشكل و ناهنجار رفتارهای بروز صورت در مناسب های تنبيه مورد در و كنيد تشویق را مثبت رفتارهای

 .برسيد توافق به باهم

 .باشيد داشته منظم خانه -2

 یاری مفيدو وسيله هر مناسب مكان كردن مشخص و ووسایل اسباب كردن مرتب خانه، به دادن امانس و سر

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



 فایل فقط برای مشاهده است .این 

ویرایش این گزارش تخصصی  برای خرید فایل ورد و قابل

 ن به سایت مراجعه کنید .امبا قیمت فقط دو هزار تو

 

29 
 

 مشخص دقيقاً. دبگيری نظر در اختصاصی های مكان مختلف وسایل برای و سازید منظم و تميز را كشوها

 .برگردد فرد مناسب جای به باید استفاده از بعد وسيله هر كه كنيد

 .كنيد تهيه روزانه برنامه -3

 حياتی مسئله این ADHD كودكان مورد در و دهند می پاسخ بخوبی روزانه برنامه داشتن به كودكان تمامی

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

 .دارد رو پيش هایى

 .كنيد تشویق را خود كودک های تالش -4

 خسته كودكان برای هستند، آسان ADHD و سخت بسيار بسيار ما نظر در كه تكاليفی انجام اوقات گاهی

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

 است این مهم. نياورد خوبی نمره اما بخواند درس خوب و كند زیادی تالش ریاضی امتحان برای شما فرزند

 .كنيد تشویق دارد كه جزئی های پيشرفت و تالش خاطر به را او كه

 .نكنيد فراموش را فرزندتان مثبت نكات -5

 كنيم می فراموش كه شویم می ناپسند رهایرفتا و عادات حذف و تغيير درگير چنان ما اوقات گاهی

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

 كار تو و دارم دوست را تو رفتار این من كه بگویيد او به گذارد، می مناسب جای در مرتب را خود لوازم

 .دهی می انجام خوبی
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 .كنيد تقویت را خود فرزند های ییتوانا -6

 رفتارهای عظيم خيل ميان از ها آن كردن پيدا اوقات گاهی. دارند نظيری بی استعدادهای فرزندان همه

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

. شود پيروز و موفق ها آن انجام در شما كودک كه كنيد فراهم هایی موقعيت و بشناسيد را ویژه استعدادهای

 .شود می شما كودک نفس اعتمادبه تقویت باعث كار این

 . بگيرید كمك سایرین از -7

 كمك از یا كنيد برقرار ارتباط درگير والدین سایر با. دارید ADHDكودک كه نستيد مادری و پدر تنها شما

 .بگيرید بهره كنند، می فعاليت زمينه این در كه اكزیمر حمایتی یا آموزشی های

 .دهيد استراحت خودتان به -8

 ADHD 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

  رسهمد و معلمان براى پيشنهاد چند 

 (.شود مى كودكان این پرتى حواس باعث) كنيد پرهيز...  و عكس پوستر، با دیوارها تمام كردن پر از •

 .بنشينند در از دور و كالس جلوى در كودكان این است بهتر •

 .شوند تبدیل دیگر هاى بچه تفریح و شوخى موضوع به ندهيد اجازه و باشيد آنها نفس عزت مراقب •
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 و شنيدارى دیدارى،) چندحسى آموزش هاى روش از و دهيد ارائه توجه جالب و مهيج لىشك به را درس •

 .كنيد استفاده( جنبشى

 .شوند مى خسته بقيه از تر آسان و زودتر ADHD كودكان. دهيد آموزش روز اول را تر مشكل هاى درس •

 .دهيد آموزش را سازماندهى و مطالعه هاى مهارت •
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