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 چکیده 

از آنجا که مسأله اخالق و تربیت از نظر اجتماعی و آموزشی 

و از دیدگاه دین مبین اسالم بسیار مورد اهمیت می باشد و 

اینجانب نیز نسبت به این موضوع حساسیت خاص خصوصًا در 
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زمینه ی دانش آموزان داشته ام . پس از آغاز سال تحصیلي 

را را از نظر نظم و  یكي از دانش آموزان کالسو ورود به 

انضباط  ضعیف و کم انگیزه دیدم و برخی کارهای غیر هنجار 

، بی انگیزگی در یادگیری و بی حوصلگی بیش فعالی از جمله 

را در مورد او عصبانیت،درگیری با بچه ها در تحمل کالس 

. ، بر آن شدم تا منشأ این مشکالت را مشاهده می نمودم

راه های متفاوتی استفاده  پیدا کنم. و در این راه از

کردم و اقداماتی انجام دادم گرفتن آزمون هایی در زمان 

وضع نامطلوب و مطلوب، گرفتن نظر همكالسي هایش در هر دو 

شرایط، نظرخواهی از همکاران و مدیریت به طریقه پرسشنامه 

در رابطه با این موضوع، و کمک گرفتن از والدین این دانش 

شواهد موجود و وقت اندکی که در این آموز و با توجه به 

راه در اختیار داشتم شروع به کار کردم برای اعتباریابی 

این پروژه از وجود همکاران، دانش آموزان، اولیاء بهره 

 بردم.

براي اینكه انسان بتواند در اجتماع زندگي كند باید 

رفتار اجتماعي را بیاموزد به این معني كه رفتارش باید 

اجتماع باشد . یكي از راههاي اجتماعي شدن و مورد قبول 

مورد قبول قرار گرفتن رعایت انضباط و مقرراتي است كه در 

اجتماع حكمفرماست . مقررات و قوانیني انضباطي رفتار را 

تحت كنترل درمي آورد و چون این كنترل اغلب مانع انجام 

خواسته هاي كودكان مي شود ، گاهي موجب خشم و عصبانیت 

مي گردد . در تعلیم و تربیت كودكان انضباط همیشه  آنها

مورد توجه بوده ، ولي در اینكه این انضباط چگونه باید 

باشد و چگونه مي توان آن را آموزش داد عقاید متفاوت است 

 .  

از این رو بنده تصمیم گرفتم در سال تحصیلی اخیر درباره 

 رامبد ز ،عصبانیت و عدم تمرکبی انضباطیزود باوری ،مشکل 

و عدم توجه او به درس که احتماال از بیش فعال و عدم   .

 توجه او سرچشمه گرفته بود به پژوهش بپردازم.
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 مقدمه

 با تحصیل در هستند، توجه نقص دچار که فعالی بیش کودکان

 به و است محدود بسیار آنها در توجه دامنه  . مواجهند مشکل

 داشته خواندن درس حین را الزم تمرکز ندتوان نمی علت همین

 به و شود می پرت حواسشان سرعت به کودکان این. باشند

 نتیجه در. دهند می نشان واکنش بیرونی محرک کوچکترین

 دچار یادگیری در و آید می پایین آنان تحصیلی عملکرد

 .شوند می مشکل

 بر مثبتی تأثیر فعال یشب کودکان اجتماعی، لحاظ از

. گیرند می قرار انتقاد مورد مرتب و گذارند نمی دیگران

 و شوند می اشتباه دچار اغلب پایین، دقت دلیل به آنها

 هابچه این. انگیزانندبرمی خود به نسبت را دیگران انتقاد

 با نیز هابازی در حتی. ندارند توجهی مسائل جزئیات به

 های بچه با خود ارتباط در و شوند می رو به رو دشواری

 پیروی هادستورالعمل از اغلب. کنند می پیدا مشکل دیگر

 وظایف و کارها سایر و مدرسه تکالیف عهده از و کنند نمی

 تالش مستلزم که تکالیفی با شدن درگیر از آنان.آیندبرنمی

 می گم را خود وسایل اغلب،. هیزندپر می است، مداوم ذهنی

 زنند می حرف افراطی طور به. اندفراموشکاری دچار و کنند

 نوبت منتظر. دهند می پاسخ ها،پرسش شدن تمام از پیش و

 کار مزاحم اوقات بسیاری و است دشوار برایشان ماندن

 اختالل نای با همراه مشكالت موارد برخي در .شوند می دیگران

 در كودكان این گرچه. یابد مي ادامه شخص زندگي سراسر در

 از و ندارند را بیماري به مربوط عالیم همه بزرگسالي دوره

 و تمركز و توجه مشكالت ولي است شده كاسته آنها پرتحركي

 این از اي عده در. یابد مي ادامه آنها تكانشي رفتارهاي

 مي بهبود آنها عالیم يسالگ 12 سن به رسیدن با نیز كودكان

 اجتماعي رفتاري، مختلف هاي حوزه در طبیعي عملكرد و یابد

 مي ادامه بیماري كه كساني در. كنند مي پیدا تحصیلي و

 رسد مي نظر به. دارد وجود نیز درمان ادامه به نیاز یابد

 شود، مي آغاز مدرسه به ورود با كودكان این مشكالت عمده

 تحصیلي، پیشرفت انظباط، نظم، رانتظا آنجا در كه مكاني

 انجام و معلم دستورات از پیروي همساالن، با مناسب ارتباط

 و خواندن مطالعه، كه آنجا از. رود مي مدرسه تكالیف

 تمركز، نیازمند معلم هاي صحبت به فرادادن گوش نوشتن،

 این در كودكان این و دارد كافي آرامش و قرار توجه،

 آنها براي خواندن درس نتیجه رد دارند، مشكل ها زمینه
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 نیست، حل قابل راحتي به كه گردد مي معضلي به تبدیل

 بین كشمكش طوالني ساعات منزل در درسي تكالیف انجام ساعات

 و بازي به را زیادي هاي ساعت كه كودكي. است كودك و والد

 درسي تكالیف روي نشستن ساعت نیم از پردازد، مي فعالیت

 مشغول آموزان دانش سایر كه زماني درس سكال در. است بیزار

 مي گوش معلم هاي صحبت به و هستند جدید مطالب یادگیري

 یا و كردن بازي دستي، بغل با زدن حرف مشغول آنها دهند،

 .هستند وسایل سایر و مداد کتاب، با رفتن ور

 بیان مسئله

 كودكان این شغلي آینده تحصیلي، پیشرفت عدم و درسي افت

 زیادي كارهاي است ممكن همیشه دهد، مي قرار ثیرتأ تحت را

 طرح نتیجه در كنند، رها تمام نیمه اما كنند، شروع را

 شود، مي دیده زیاد آنها كارهاي بین در ناتمام هاي

 و رسند مي دیر خود كاري قرارهاي به و هستند فراموشكار

 ابتالي امكان. هستند بدقول افرادي اینها دیگران دید از

 مقابله ایذایي اختالل سلوك، اختالل افسردگي، اب،اضطر به

 به مبتال كودكان در رفتاري اختالالت سایر و پرخاشگري ، اي،

 مناسب مداخله عدم صورت در توجهي كم ـ فعالي بیش اختالل

 عدم بازي، قوانین رعایت عدم نوبت، نكردن رعایت.است زیاد

 در انشيتك رفتارهاي و نظم زدن هم بر دستورات، از پیروي

 همساالن، با آنها ارتباط كه شود مي باعث كودكان این

 جمع از آنها. گیرد قرار الشعاع تحت ترها بزرگ و والدین

 از مرتب كه منفي پیامهاي و شوند مي طرد خود دوستان

 كودكان این نفس به اعتماد كنند، مي دریافت خود پیرامون

 مي طراباض و افسردگي مستعد را آنها و زند مي لطمه را

 فعال بیش کودکان درمان براي را حلهایي راه چه. كند

 دیگر، شمار بي دالیل و فوق دالیل به کنید؟بنا مي پیشنهاد

 از هدف شود درمان باید توجهي كم ـ فعالي بیش اختالل

 آشفتگي كودك كه حدي تا است بیماري این عالیم كاهش درمان

 عملكرد و گردد متحمل خود روزمره زندگي در را كمتري

 درمان این وضعیت. یابد بهبود كودك ارتباطي و تحصیلي

 توجهي كم ـ فعالي بیش با همراه رفتاري اختالالت بر بیشتر

 والدین آموزش و رفتاري شناختي، هاي درمان شامل و موثرند

 بیماري چگونگي مورد در والدین آموزش بدیهي. باشند مي

 هاي شیوه رگیريبكا عدم كودك، مثبت رفتارهاي فرزندشان،

 و كودك براي هم تواند مي بسیار...  و تنبیهي مناسب نا

 .باشد موثر او خانواده براي هم
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 بیان وضع موجود

سال است كه در نهاد آموزش و  .......مدت  ....اینجانب 

پرورش مشغول به خدمت مي باشم و هم اكنون نیز در كسوت 

خدمت  ردرودس سوره ابتدایی آموزشگاه  پایه ششمآموزگار 

مي نمایم.پس از شروع سال تحصیلي زمزمه هاي از بي 

انضباطي ، ناهنجاري و انجام رفتار هاي مخل نظم درباره 

و خود نیز  مي شنیدم. رامبدیكي از دانش آموزان به نام 

شاهد این قضیه در این دانش آموز بی نظم و بیش فعال 

 در و شتندا درسی تمرکز و شد می درگیر دوستانش با بودم.

دانش آموزان هم كالسي اش از رفتار  است ضعیف بسیار درس

هاي او به ستوه آمده بودند و به رفتار او اعتراض 

او به علت بیش فعالی قرص مصرف می کرد و همین داشتند.

تا اینكه تصمیم  موضوع باعث احساس تفاوت در وی شده بود.

 .گرفتم مشكل اخالقي و انضباطي او را بر طرف نمایم

با توجه به شواهدی که داشته ام مسئله مورد نظرم که مشکل 

 است به قرار زیر می باشد: رامبداخالقی و انضباطی 

در روزهای آغازین سال تحصیلی متوجه برخی بی انضباطی  -1

و بی انگیزگی هایی از جانب یكي از  دانش آموزان به نام 

ری از شدم به حدی که این مسئله نوعی گریز و بیزا رامبد

او به من القا کرد. اما بعد از دو سه جلسه متوجه شدم که 

او کمی آرامتر و متمایل تر به کالس شده و به این نتیجه 

رسیدم که می توان از در دوستی با او وارد شد و براي این 

و اگرچه شاید این  كار چند بار از خطاهایش  چشم پوشی کردم

نبود اما مرا در جلب کار من از نظر وجداني  جالب و صحیح 

اعتماد و دوستی بیشتر با او یاری و او را آرام تر کرد و 

متوجه شدم با مصالحت و دوستی می توان تا حدی مسئله را 

 حل کرد ولی چگونه؟ 

طی چند ماه متوجه شدم که از طرف همکاران و عوامل  -2

اجرایی و دفتر آموزشگاه  هم به شدت از این دانش آموز 

انجام می دهد خالف  رامبدشود و کارهایی را که انتقاد می 

مقررات مدرسه است ولی هیچ کس در صدد اصالح وضعیت 

 نابهنجار بر نمی آمد. 

در این زمینه چندین بار با ایشان برخورد کردم ولی نمی 

دانستم چه کنم تا جلو این بی نظمی ها را بگیرم و وضع را 

را در زمینه حل بهبود بخشم تا اینکه تصمیم گرفتم کاری 

مشکل این دانش آموز انجام دهم و برای این کار ابتدا 

ارائه دادم که متأسفانه بی  رامبدپرسشنامه اي را به 
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انگیزگی و بی عالقگی در حل این سؤاالت حتی در بین او موج 

می زد. و در زمان انجام این آزمون با بهانه بیماری 

من امتحان نمی پرسشنامه خود را روی میز گذاشت و گفت: 

دهم. وقتی چرایی کارش را جویا شدم با بی تفاوتی شانه ها 

را باال انداخت و گفت: بیمار بودم )تمارض( اینگونه مسائل 

مرا بر آن داشت تا در رفع مشکل این کالس با همکارانم در 

 صدد حل مشکل برآیم. و اینگونه شروع کردم:

را به  نشایا مادرمسئله ،  تیبرن به واقع یپ یبرا

بار به مدرسه آمد  نیدوم یبرا یآموزشگاه دعوت کردم وقت

 میایتوانم مرتب به مدرسه ب یگفت: من نم یبا ناراحت

به اوگفتم : درمورد  د،یبا نامه اطالع ده دیدار یهرکار

به من  دیتوان یم یچه اطالعات رامبدنابهنجار  یتارهارف

 چیرزندم هگفت: ف یتفاوت یناراحت شد وبا ب یلی؟ خ دیبده

 یکردم اورا آرام کنم وقت ینداردابتدا سع یماریگونه ب

به کمک دارد .  ازیآرام شد به اوگفتم هرگز بلکه اون یکم

گفت او  شانیاخالق او در خانه چطور است ؟ ا دمیاز اوپرس

دهد خالصه از دست او  یبد اخالق است به حرف من گوش نم یلیخ

حل مشکل  رجهتیعات زتامل نمودم اطال ی. وقتمیخسته شده ا

 شد: یدرذهنم  به صورت سوال تداع

آیا تربیت غلط او، موجب اختالل رفتاري ایشان شده است  -1-2

 ؟

آیا به خاطر روابط غلط با او، ایشان دچار خود  -2-2

 پنداري منفي از خود شده است؟

 آیااو دچار كمبود محبت شده است؟  -3-2

واهد د یگران را به با رفتارهاي خویش مي خ یآیاو  -4-2

 خود متوجه سازد؟

 چه راه حل هایي براي مشكل وجود دارد؟  -5-2

      قیوضرورت تحق تیاهم

از مشکالت عمده مدارس ماکمک نکردن به دانش آموزان  یکی

آنکه آماده کمک به  یمشکل دار است.متاسفانه مد ارس به جا

دارند  یناسازکار امشکلی یکه عقب افتادگ یکسان

از خود نشان  یسازند.وحالت دفع یدورم آنهاراازخودشتریب

وبا نمره  یدهند.اغلب مدارسبه دنبال دانش آموزان قو یم

پردازطند  یآنهام میوتکر قیمواقع به تشو شتریوب الهستندبا

قرار  یمهر یمورد ب فی.در مقابل دانش آموان به ظاهر ضع
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د کنن یوبه طور ناخواسته آنهارا رها وسرکوب م رندیگ یم

 (74.ص1379.یکمال ری)م

 نیهمواره موجبات رنج وزحمت والدبي انضباطي دانش آموزان 

 دیشد یرفتار به حد نیا یسازد وگاه یرا فراهم م انیواطاف

گردد.وگاه  یم زین یوعذاب افراد عاد جاست که موجب رن

 ییدارد.وبه کار ها یباز م زین لیافراد را از راه تحص

گرداند  یمبتال م یاخالق گریدوانحرافات  بد دهنیمانند 

 کیبر ما خدمتکاران امر آ.پ  لذا(52.ص1387.ی)حمزه گنج

 یها وهیکه با استفاده از  منابع گوناگون وش فاستیتکل

 .میکن تیکشور را هدا یها هینسل جوان وسرما حیصح

شده که دانش  یناش نجایاز ا قیتحق نیوضرورت ا تیاهم

تماالکاهش خواهد مشکلش اح پژوهش نیآموزمورد نظر ا

 جهیعلل مشخص شود راه حل هم مشخص ودر نت یوقت رای.زافتی

تواند   یبدست آمده از آن م جیحل خواهد شدونتا زیمشکل ن

 اندرهمکاران ودست  ریدر موارد مشابه مورد استفاده سا

 .ردیقرار گ تیوترب مرامبدکاران امر ت

 اهداف پژوهش

 رامبد یبیش فعال مشکالت  یی: شناسایکل اهداف

 :یجزئ اهداف

 رامبد یحل مشکل ناسازگار ی(  شناخت روشها1

 در بیش فعالی( ارائه راه حل درمورد بوجودآمدن مشکل 2

 رامبد

 جمع آوری اطالعات

 نیگرد آوري اطالعات روشهاي متعددي وجود داشت. در  ا براي

پژوهش ، از چند روش به صورت تركیبي براي جمع آوري 

مودم . در این پژوهش روشهاي مشاهده ، اطالعات استفا ده ن

و مصاحبه واسناد را انتخاب شده است. از طریق مشاهده 

 یرفتارهاي او را زیر نظر گرفته واطالعات الزم را جمع آور

 رامبدهمکاران مدرسه و والدین نمودم و با مصاحبه  با 

اواطالعات الزم بدست آمد . او نظم  كالس را  یسابقه رفتار

 زد و درچنین محیطي آموزش امكان پذیر نبود. بر هم مي 

نابهنجارش به او تذکر  یبه خاطر کار ها یدرکالس وقت وقتی

روز از او  کیداد  یجواب م یبا لحن بد رامبد مداد یم

کار  نیاش ، معذرت بخواهد ا یادب یخواستم که به خاطر ب
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 مشد یبود. مجبور م یلجباز وکج خلق اریرا نکرد ،بچه بس

 یدعواها یگریانجیوم اوآرام کردن  یگ کالس را برانصف زن

چرا؟  دمیشیاند  ی. مرتبا با خود مماو با بچه ها بگذار

بچه که  نیبه خودم گفتم ؛ ا نکهیتوانم ؟تا ا یچگونه م

شکل  نیاورا بد یندارد بلکه روابط غلط خانوادگ یریتقص

است  یوروان یبار آورده است در واقع او دچار مشکالت رفتار

از مشاوران  یکیرا با  ئلهحل شوند . لذا  مس دیکه با

الزم را  یهاییراهنما شانیگذاشتم ا انیارشد منطقه در م

جهت حل مشکل ارائه نمود . سپس با دو تن از مشاورین 

همکار در این زمینه مشورت كردم آن ها نیز راهنمایهاي 

دنبال كتابهاي روانشناسي  الزم را عرضه داشتند . بعد به

رشد ، روابط انساني در  سيختاللهاي رفتاري، روانشناا

آموزشگاه و تحقیقاتي كه در این زمینه انجام گرفته بود  

رفته ومورد مطالعه قرار دادم تا ببینم مشكل را چگونه مي 

است كه رفتارهاي ایشان  یتوانم حل نمایم . او دانش آموز

را  یبیپول توج نیشتریمغایر با مقررات كالس مي باشد . ب

بود، کتابها خوراکی پر از  فشیک هرروزآورد و یبه مدرسه م

 یفیتکل چیرنگارنگ اما بدون انجام ه شیکهنه و دفترچه ها

ناخوانا ونارسا بود همه حروف را  اریدر آنها ، خطش بس

 ریز جیشد نتا یمشاهدات من  کامل م یچسباند  وقت یبهم م

 :دادیخود را نشان م

 . شود می عصبانی عسری و باور زود بسیار

 درس در و ندارد درسی تمرکز و شود می درگیر دوستانش با

 .است ضعیف بسیار

 او هر روز با دانش آموزان دعوا مي كند.

 اودر خانه و مدرسه بد اخالق است.

 او از نظر درسي ضعیف است.

 او بي حوصله است.

 روابط والدین با او غلط بوده است.

 ا نكرده اند.معلمین  به او توجه الزم ر

 معلمین  به تفاوتهاي فردي ایشان توجه نكرده اند.

 بهداشت فردي را رعایت نمي كند.

 است. یاو دانش آموزي پررو و مغرور



این فایل برای مشاهده است . برای خرید فایل ورد و قابل 
دوهزار تومان به ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط 

 سایت مراجعه کنید .
 

11 
 

 ادبیات و پیشینه پژوهش

مشهد باموضوع:روش  یبهشت دیمعلم شه تیدرمرکز ترب یقیتحق

 ییابتدا یدانش آموزان دوره  نیانضباط در ب شیافزا یها

 یدکتر تلخاب یآقا ییبه راهنما یمیابراه دیسع یقاتوسط ا

و نحوه   یپیشنهاد راههایيصورت گرفته است. 90دربهار 

استفاده از روش ها را نیزمورد بحث قرار داده است.با 

توجه به تحقیق "كانین "كه مشكالت بي انضباطي را از 

گیري داند. راههاي براي پیشي معلم ميگیرانهاقدامات پیش

 انضباطي را بررسي كردهشود. سپس علل بي یعمل ارائه ماین 

علل ارائه خواهد شد. براي  اینو راههایي براي كاهش 

انضباطانه نیز باتوجه انضباطي و بيبرخورد با رفتارهاي بي

به دیدگاههاي دانشمندان ،معلم ،مدرسه،دانش آموز و 

 اجتماع

اهمیت و  یبه بررس یدر مقاله ا ییایریپ نیحس یآقا نیهمچن

ضرورت نظم و انضباط در كالس  روش تدریس مناسب    راه ها 

و فنون ایجاد نظم كالس و یا مدیریت كالس ویژگي هاي رفتاري 

و اخالقي یك معلم و رابطه ي آن با ایجاد نظم كالس پرداخته 

موارد ذكر  وتوضیحاست . همچنین در این مقاله ضمن تبیین 

ربردي بر مبناي تئوري هاي شده و ارائه ي راه حل هاي كا

علم تعلیم و تربیت در رابطه با موضوع مقاله ، در پایان 

پیشنهادهایي نیز براساس موضوع مهم مدیریت كالس كه همه ي 

معلمان و استادان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي با آن 

 درگیر مي باشند ، ارائه کرده اند.

 حیچگونه انضباط صحبا عنوان   یتوّکل نیخانم مه نامهانیپا

 یشنهادیپ  یراهکارها هیبه ارا م؟یرا در مدارس برقرار کن

 پردازد. یخود در مورد انضباط م  قیتحق

انضباط،  یاجتماع یدر مورد کارکردها شانیبرنظر ا عالوه

 تیرشد شخص نهءیمثبت آن در زم یآمدهایو پ راتیتأث

،رفتار توجه است.انضباط از جمله موارد قابل زیانسانها ن

 لیرا تسه یبه اهداف فرد دنیو رس تیو هدا انسان را کنترل

و  اردند ینیّ مع فرد شکل یتهای.بدون انضباط،فعاکندیم

مسئله،بخصوص در مورد  نی.ارودیکارآمد او به هدر م یروین

 یو اجتماع یشخص یکودکان و نوجوانان،که هنوز در زندگ

 نیاست.در ع ند،محسوسااوردهیدست ن به یدانش و تجربهء کاف

همواره در آموزش و  که یلیمسا نیتراز ملموس یکیحال،

 دارد،مسئلهءیمپرورش مطرح است و ذهن معلمان را مشغول 

 یمشکالت رفتار انضباط در کالس درس و اصالح یبرقرار

دارد:  دهیشناس معروف عق،روان«گزل»آموزان است. دانش
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 یسالها یواقع یمعناهکودک ب یپانزده سال زندگ نینخست»

رشد و نمو کودک در  رایاست.ز نیپلیسیاعمال انضباط و د

در زمان  حیصح یرهاانجام دادن کا یریادگی ندیفرآ قتیحق

 داریمعن یاگونهو به درست،در مکان مناسب و درست

 ایشدن  تیمتحد شدن،منظم بودن،ترب یاست.کودکان آرزو

آزاد  خواهندیم نند؛بلکهپرورایانضباط خاص را در سر نم

نظم و  چگونهیو تحت ه رندیبگ میخود تصم یباشند و برا

 «نباشند. یانضباط

 تجزيه و تحلیل وتفسیرداده ها:

 هیدر تجز میمفاه میروش ترس یپزوهش از  الگو نیدر ا من

 حیداد ه ها استفاده نموده ام که به توض ریوتفس لیوتحل

 .میپرداز یآن م

تا  میاستفاده نما یمختلف یابع و کتابهاکردم از من یسع

بتوانم در ابتدا علت رفتارش را بدانم و بعد بتوانم 

و  هیکاهش رفتارش ارائه دهم. در تجز یرا برا ییراهکارها

 یعلت رفتار ناسازگار یوچگونگ ییبه دنبال چرا دیبا لیتحل

 عاتومطاال1.طبق اطالعات بدست آمده  از شواهد  میبپرداز

 عامل را مهم دانستم. نیبنده چند

 : نيوالد ضیعوامل تبع

 یپرخاشگر -نسبت به بچه ها نیوالد یمهر ی:ب لیاز قب

 نیخود والد یمشکل رفتار-گریکدیخانواده نسبت به  یاعضا

دانش آموز، به  یو..... با توّجه به سوابق خانوادگ

 نیوالد یو کم توجهّ  یمهر یخاطرتولد فرزند دوم ، مورد ب

 یتیدچار نارضا نیوالدکار  نیاست . و از اقرار گرفته 

 نیشده و نسبت به آنان احساس خصومت کرده است . و به هم

، رفتار  نیجلب توجه والد یعلت دچار ناسازگار شده و برا

و  یرا از خود نشان داده است . پرخاشگر ینابهنجار یها

را  ی، و یمهر یعالوه برب نیاو باعث شده ، والد ینابهنجار

 نیبزنند ؛ به ا یمنف یها سبکرده و برچ ریو تحق هیتنب

شده است . بنابر  یدر دانش آموزدرون یمنف یخاطر رفتارها

شده . به  لیبر او تحم یدیشد یو روان یروح یفشارها نیا

شده است .  بعد از  ییشناسا یرسد مشکل تا حدّ  ینظر م

 به دنبال راه حل رفت .  دیمشکل با ییشناسا

 : یعوامل مدرسه ا

از بچه ها را به خاطر ضعف  یدوستان وهم سن وساالن که برخ

دهند  یخود مورد تمسخر قرار م یاز موارد زندگ یدر  بر خ

اختالالت  نیاز ا یعامل بوجود آورنده برخ یخود نوع نیکه ا
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به  زین نیاز معلم یشوند.برخ یافر اد م نگونهیدر  ا

توجه نکردن  زنند مانند یم ناختالالت دام نیکردن ا دیتشد

موارد درمورد  نیآنهاو...که همه ا یفرد یبه تفاوت ها

، ابتدا  یرفع اختالالت رفتار یدانش آموزم صادق است.. برا

جهت بهبود   ییبهتر است علل اختالالت مشخص شود تا راه حلها

 گردد. نییتع یاختالالت رفتار

 به صورت موّقت ديانتخاب راه جد

نوبت به انتخاب راه حل  کیاهد شو یاز مر حله گرد آور بعد

که مرحله  ییرسد .ازآنجا یشده م یطبق اطالعات گردآور 

باشد بنده از نظرات  یمهم وحساس م یلیانتخاب راه حل ها خ

 مانند خودم استفاده نموده ام. پژوهشگرچند فرد 

عملکرد آن ها نشان  قیبچه ها از طر یمشکالت رفتار چون

 هایناسازگار نیر چه زودتر اشود  الزم است که ه یداده م

. چون در صورت ردیصورت گ یداده شود و درمان فور صیتشخ

 یها یو ناسازگار یعدم درمان به مرور باعث اختالل رفتار

را دردوران بلوغ و بعد  یادیشود که مشکالت ز یم یاجتماع

جا من چند راه حل  نیآورد . که در ا یاز آن به وجود م

دانش آموزم در  یبردن ناسازگار نیاز ب یموقت را که برا

 نظر دارم عبارتند از :

 دادن به  تیمسئول ایفعال کردن دانش آموزدر مدرسه و

   یو
 نیتماس با والد 
 در مدارس و خانواده ها ضیبردن تبع ناز بی 
 رفتن  نیها که باعث از ب تیفعال یانجام برخ

 شود . یدانش آموزم یناسازگار
 یآموز ش درمان 

 و نظارت بر آن ديجدطرح  یاجرا  

را مي توان در رفتار او  رامبدبي انضباطي توجه به  با

 یپرخاشگري ، لج بازي و ب گرانیکردن د تیحسادت ،اذ

خالصه كرد. براي بهبود ابتدا بهتر است علل اختالالت  یتفاوت

رفتاري مشخص شود تا راه حل هایي جهت بهبود اختالالت 

 رفتاري تعیین گردد

درست در صحت  صیتشخ یالزم را برا قاتیتحق نکهیاز ا بعد

بهبود رفتار شاگردم  یشاگردم به دست آوردم برا یناسازگار

را انتخاب کردم تا با انجام آن راه  یموقت یراه حلها

در دانش آموزبه وجود آورم . که از  یراتییحلها بتوانم تغ
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که انتخاب شده بود راه حل برطرف کردن  ییراه حلها نیب

در مدارس و  ضیبردن تبع نیدانش آموزم و از ب یفقر مال

 یو وجود برخ طیخانواده ها به خاطر مناسب نبودن شرا

راه حل ها را به قرار  یۀبق یمشکالت قابل اجرا نبود ول

 به اجرا در آوردم ریز

                        یدادن به و تیمسئول ايفعال کردن دانش آموزدر مدرسه    

 شانیآموزشگاه مشورت کردم و از ا ریبا مد نکهیبعد از ا 

دانش آموزان  حیتفر یدر زنگها خواستم که چون دانش آموز

کار به خود  نیاز ا یریجلوگ یکند برا یم تیرا آزار و اذ

 یمواظبت از بچه ها را در زنگها تیمسئول  دانش آموز

روز به دفتر  کی را  خاطر دانش آموز نیبه هم میبده حیتفر

 یچون در زنگها بردم به اون گفتم که دانش آموز آموزشگاه

به بعد تو  نیکنند از ا یبا هم دعوا م یلیبچه ها خ حیتفر

نکنند و   یکتک کار ایمواظب باش تا آنها با هم دعوا و 

بچه  یکنند تو حق ندار یم یکه با هم کتک کار یدیاگر د

خودش در  ریتا مد اریدفتر ب هفقط هر دو را ب یهارا بزن

که به اون  دید  دانش آموز ی. وقتردیبگ میرد آنها تصممو

به او واگذار شده با احساس  یتیداده شده و مسئول تیاهم

گذارم بچه ها  یپر از غرور گفت : چشم اجازه، من اصاًل نم

بشه به  قیتشو شتریب نکهیا یبا هم دعوا کنند و من برا

بچه  مواظب یتون یدانستم که تو م یهم م ناون گفتم چون م

را به تو  تیمسئول نیخواهش کردم که ا ریاز مد یها باش

 یگریبا د یو از آن روز به بعد هر وقت دانش آموز بدهد 

اورد  یگرفت و م یبا غرور هر دو را م یلیکرد خ یدعوا م

در آمدن همراه  دندیترس یازش م باً یرقدفتر و چون بچه ها ت

آورد به  یا مآنها ر یکردند. وقت یاون به دفتر اعتراض نم

ما  یرا با شرح کامل برا انیداد و جر یم لیدفتر تحو

و  یبر یتون یگفتم که تو م یکرد بعد به اون م یم فیتعر

 ایو  دمینشن گریاز آن روز به بعد د یمواظب بچه ها باش

کند که  هیگر ایکند و تیشکا رامبداز دست  یکه کس دمیند

که به  یتیسئولکرده چون م تیاذ ایمرا ترسانده و  رامبد

اون داده شده بود توانسته بود اون را از کارهاش باز 

 یبچه ها به حرفش گوش کنند خودش با کس نکهیا یدارد و برا

 کرد. یدعوا نم

 نيتماس با والد

بود. که  زدانش آمو مادرکه انجام دادم تماس با  یبعد کار

 یکه م ییرش از او خواهش کنم که کارهامادضمن مشورت با 

انجام دهم تا رفتار فرزندش اصالح شود بعد از سالم و  میگو
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 رامبدگفتم که تماس گرفتم  تا در مورد  او به یاحوال پرس

 نیکنم تا ا یم ییرهاصحبت کنم و به او گفتم که دارم کا

 درست شود. شیرفتار ها

فقط  رامبدگفت مگر  یکرد و م یتشکر م یلیخدا خ یبنده  

 یلیاست خ یاز کارم راض دمید یبه حرف شما گوش کند و وقت

 .خوشحال شدم  یلیخ

 یرفتن ناسازگار نیها که باعث از ب تیفعال یانجام برخ

 شود. یدانش آموزم

او را در بازیهاي دسته جمعي شركت  گفتم كه  بچه هابه 

. در خواندن شعرو  تمرین مسائل ودم. اورا سرگروه نم دنده

براز محبت ایشان وبراي ا ردمریاضي بیشتراز او استفاده ك

. واز مدیر مدرسه خواستم تا  می زدمرا با نام كوچكش صدا 

 اجازه دهد در مراسم صبحگاهي دعا بخواند.

، به خاطر تولد فرزند  رامبدتوجه به سوابق خانوادگي  با

دوم، مورد بي مهري ، كم توجهي قرار گرفته است. و  براي 

ي مي آورد جلب توجه والدین ، به رفتارهاي نابهنجار رو

واین عمل  باعث مي گردد كه والدین عالوه از بي مهري ، وي 

هاي منفي  سبرا تنبیه بدني ، تحقیر كرده وبه ایشان بر چ

بزنند. به این ترتیب رفتارهاي منفي در او دروني شده وبه 

 خاطر فشارهاي عصبي د چار تناقض نیز مي گردد.

واحساس براي كاهش حسادت ، شركت دادن فرد در گروه  

مسئولیت فرد نسبت به گروه ایجاد مي گردد واز والدین فرد 

خواسته مي شود كه بین فرزندان تبعیض قائل نشود 

 ورفتارهایشان نسبت به فرد مالیم گردد.

كاهش پرخاشگري ولج بازي ، از والدین  خواسته شد كه  براي

بین فرزندان تبعیض قائل  نشوند وبا فرزندخود با مالیمت 

ني رفتار كنند وویژگي هاي مثبت فرزند خود را با ومهربا

تشویق تقویت نمایند . تا فرزند دچار كمبود محبت نگردد. 

تبعیض  يبه نظر مي رسد یكي از علتهاي پرخاشگري ولج باز

وكمبود محبت است.پس به فرزند خود برچسب هاي مثبت بزنند 

 تا كودك باور كند كه واقعًا داراي ویژگي هاي مثبت است.

 یآموزش درمان

درماني عبارتست ازمجموعةاصول وروشهاي آموزشي  آموزش

وروانشناسي كه مي تواند افراد معلول جسماني ، رواني ، 

ذهني و عاطفي را تا حد امكان به عضو مفید كار آمد جامعه 

تبدیل كند....در آموزش درماني تطابق با محیط خانه ، 



این فایل برای مشاهده است . برای خرید فایل ورد و قابل 
دوهزار تومان به ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط 

 سایت مراجعه کنید .
 

16 
 

ري مسئله اساسي مدرسه و تغییر نگرش كودك نسبت به یادگی

صحبت کردن با  قیازطر کردیرو نیکردم طبق ا یاست.من سع

دانش آموز تا حد امکان  نیدانش آموز وارتباط با والد

 دهم. رییرا نسبت به مدرسه وخانواده اش تغ ینگرش و

 ارزيابی بعد از اجرا )نقاط قوت (

 جهینت نیبه ا یاز آنکه راه حلهارا اجرا کردم تا حد بعد

 یبه وجود آمده است اما برا یراتییتغ رامبده در ک دمیرس

 یاطالعات پرداختم برا یوصحت گفته ها  به جمع آور دییتا

از  رامبد اول به سراغ دوستانش رفتم ودر مورد رفتار نیهم

با شما چطور  رامبدرفتار  اآنها سوال کردم وگفتم بچه ه

 دنه که دوستانش گفتن ای کندیم تیهنوز هم اذ ایاست آ

خوب ومهربان شده و حاال مثل اول سال مارا  یلیخ امبدر

حاال خودش  یترساند ول یم یلیکند. اول ما را خ ینم تیاذ

مشکل زود باوری وی حل شده . میهم مواظب تا ما دعوا نکن

دکتر  یبه کتاب آقا یوقتبود و بسیار منطقی شده بود. 

 کرده دییگفته را تا نیصحت ا زیمراجعه کردم او ن یراکب

تا در  میده یم یتیما به کودکان ناسازگار مسئول یکه وقت

 نیالزم حضور داشته باشد مطلوب بودن ا یها تیفعال ریمس

نوجوان در جهت کنترل رفتار خود و  ایروش است که کودک 

 شیعمل باعث افزا نیشوند که ا یم تیهدا تیمسئول رشیپذ

س احسا نیب نیشود که در ا یاعتماد به نفس دانش آموزم

 دهد . یبزرگ شدن به دانش آموزدست م

 یکه مدتها بود خودم م نیبه سراغ همکارانم رفتم با ا بعد

کنند  یم فیتعر رامبدکه همه از رفتار  دمیشن یو م دمید

چطور  رامبدبه نظر شما رفتار  دمیباز هم از همکاران پرس

  توان یم یصد در صد خوب نشده ول نکهیبا ا ندتگف آنهااست 

گذشته اش صد  یکه نسبت به پارسال و رفتار ها گفتت به جرا

 لیکه پارسال و اواند کرده و اضافه کرد  رییدر صد تغ

 یامسال اصال قابل کنترل نبود و آنقدر روزها در زنگ ها

 کیما مثل  یکه شب ها برا میدیشن یاون را م یصداها حیتفر

 اطیح ایکالس  یرا تو رامبداالن اگر  یبود ول دهکابوس ش

و هر بار  میشو یکم متوجه حضور اون م یلیخ مینیمدرسه نب

 دمیرساز پدرش پ یوقت بعدکند. یسالم م ندیب یکه ما را م

تشکر کرد و گفت  ینه کل ای  یهست یراض رامبداز رفتار 

غصه  کیرفتارش برام  شهیهم دیبه من کرد یبزرگ یلیکمک خ

هم  یلیکند و خ یکم با برادرش دعوا م یلیحاال خ یبود ول

متوجه شدم که  فیتعر یکند و بعد از کل یبه من کمک م

 کرده بود. رییدر خانه هم تغ رامبد
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 نقاط ضعف

 همکاری نکردن والدین دانش آموز

 نتیجه گیری

نظر مي رسد وقتي مسئله اي پیش مي آید . اولین قدم  به

این سئوال پیش مي آید كه این مسئله چرا بوجود آمده است؟ 

ز كجاست؟ قدم بعدي ، پیدا كردن علل مشكل مشكل چیست وا

است؟ البته ممكن است یك مسئله خاص ، از علل متفاوتي 

 هناشي شود. اما با مطالعه دقیق مسئله ، علل اصلي مسئل

به احتمال زیاد مشخص مي گردد. تشخسص زمان پیدایش مسئله 

مشخص مي  یخود خیلي مهم است . چون علت را تا حد زیاد

 نماید.

رفتاري دانش آموز ، عبارت از حسادت ، پررویي ،  التاختال

، ضعف  یتفاوت یلج بازي ، پرخاشگري ، بي حوصلگي ، ب

اصالح وحذف  حیصح یها وهیتحصیلي بود که با استفاده از ش

 نیگزیدرست وبهنجار جا یغلط ، رفتارها یرفتارها

ماه اول سال 2رفت . در  ینابهنجار رو به خاموش یورفتارها

بوده است.  ادیز اریناسازگرانه  دانش آموزبس یافتارهر

 یها وهیواصرار بر ش یعمل یکهایسپس با استفاده از تاکت

کاهش  ارینابهنجار بس یبعد رفتارها یدر ماهها یکاربرد

راه  یرفت .بعد از اجرا نیاز آنها ازب یاریبس یوحت افتی

افت یکاهش  یریدانش آموزبه طور چشمگ یهایحلها ،نا بهنجار

نظم کالس مشاهده  یدانش آموان بد و ب ستیدر ل گرید.

بر خالف گذشته رابطه دوستانه  شیها ینشد.با اغلب همکالس

مهربانتر و با  شیها یبرقرار نموده بود.نسبت به همکالس

کرد.او  یم یهمکار یجمع یو بحثها یگروه یآنان در کارها

 دونکرده بود و به طور مثبت و ب دایپ ییعزت نفس باال

که  ییتهایآموزشگاه با مسئول طیتوانست در مح یم یرخاشگرپ

 ی. اکنون انرژدیبه او محول شده بودند،ابراز وجود نما

 تیکتابخانه،هدا یمثبت او در کمک به مرتب نمودن کتابها

 اریبس ژهیشد.در کالس  به و   یو...مصروف م یورزش صبحگاه

ن کرد یخط یخط یباشد،به جا یم دیآرام ،با محبت و مف

رسد که او  یکشد .به نظر م یم بایز یها ینقاش شتریز،بیم

به مدرسه و کالس هم عالقمندتر شده و پدرش هم بر خالف گذشته 

 باشد.  یمثبت و قابل ارزش م ینسبت به او نظر

دانش آموزان در مجموعه  ینظم یعلل و عوامل ب ییشنا سا

 از عوامل کشف یمجموعه ا ریز دیمتعدد  ،  با یعامل ها

 نیاز ب یبرا یکاربرد یراه کار ها یشوند تا با ارائه 
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 تیفیمناسب و مثبت در ک راتییکاهش آن ها ، تغ ایبردن 

 شود.  جادینظم و انضباط مدرسه ا

 كودكان فعالی بیش اختالل   

. است کودکی دوران خصوصیات از هوایی به سر و شیطنت

 یم در تن نظم به سختی به و اند پرتحرک اغلب کودکان

 به قادر که باشد بازیگوش چنان فرزندتان کنید تصور. دهند

 دهید می آموزش بیشتر او به چه هر و نباشید وی کنترل

 بیش اختالل» عنوان تحت را کابوس این. گیرد می یاد کمتر

 . اند کرده نامگذاری «توجهی کم - فعالی

 را اختالل این که بود کسی نخستین «هافمن هریش» دکتر

 برای داشت سال 3 پسرش که زمانی 1845 سال در. کرد توصیف

 آنان رفتار و کودکان درباره که کرد تالیف مصوری کتاب او

 . بود

 در که ،(ناآرام فیلیپ) نام به بود داستانی کتاب این در

 بیش اختالل به مبتال ای پسربچه از واقعی توصیف اولین واقع

 . است توجهی کم و فعالی

 کودکی دوران در شده شناخته و رایج تاختالال از اختالل این

 نزدیکی تقریبا تعاریف. دارد ادامه باال سنین تا که است

  اینکه؛ جمله از شده ارائه کودکان اینگونه از

 یک به توجه کمبود با همراه فعالی بیش اختالل - الف

 می اطالق ناسازگارانه رفتاری های واکنش از پیچیده مجموعه

 . باشد می متمرکز مشکالت از رییکس دنبال به که شود

 نظیر عالئمی با که است یافته فزونی عضالنی های فعالیت -ب

 در اشکال و پرتی حواس زیاد، فعالیت دائمی، قراری بی

 نیز پرتحرکی سندروم مشکل این به. گردد می مشخص یادگیری

 . است دفاعی جزئی اختالل یک که شود می گفته

 که توجه میدان محدودیت با که است عالئم از ای مجموعه -ج

 تکانه، غیرارادی عمل یا تکانش حواس، تمرکز در ضعف به

 قطع یا کالس در زدن فریاد مثل تفکر بدون های فعالیت نظیر

 نامناسب حد از بیش فعالیت و پرجنبشی دیگران، صحبت کردن

 . گردد می مشخص شود، می منجر سن نسبت به

 بدون اعمال و حد از شبی فعالیت پرتی، حواس توجهی، کم

. اند توجهی کم و فعالی بیش اختالل اصلی عالئم کنترل،

 نیست یکسان عالئم تنوع و ضعف و شدت مختلف افراد در البته

 ها، عالمت از یک هر بودن بارز براساس دلیل همین به
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 مختلط دسته و توجه کم فعال، بیش دسته سه به را بیماری

 . کنند می تقسیم

 هستند، حرکت حال در دائم ها بچه این حد؛ زا بیش فعالیت

. کنند می صحبت مرتب و زنند می دست اطراف اشیای به

 سر نشستن نظیر دارند ماندن آرام به نیاز که کارهایی

 . شود می محسوب آنها برای دشواری کار درس کالس یا سفره

 بزرگسالی و نوجوانی سنین در ها، بچه این شدن بزرگتر با

 شوند مسلط خود اعمال بر بود خواهند قادر یجتدر به آنها

 اغلب افراد این کنند می قراری بی احساس خود درون در اما

 . دهند می انجام هم با را کار چند و ساخته مشغول را خود

 قادر بچه رسد می نظر به(: اختیاری بی) کنترل بدون اعمال

. بگیرد را هایش واکنش جلوی و کند فکر عمل از قبل نیست

 و آورند می زبان به نامربوطی مطالب اغلب ها بچه این

 غذا کنترل گاهی. ندارند احساساتشان بروز بر کنترلی

 . شوند می پرخور و دهند می دست از را خوردنشان

 توجهی کم فعالی، بیش اختالل عالمت ترین شایع توجهی؛ کم

 و دارند مشکل موضوع روی بر تمرکز در ها بچه این. است

 کار و کرده رها ناتمام را کار دقیقه چند از پس است ممکن

 لذت کار از که صورتی در البته. کنند شروع را دیگری

 . داشت نخواهند تمرکز در مشکلی ببرند

. شود می پرت حواسشان صدا یا نور ترین کوچک با افراد این

 مرتبا توجهی کم اثر در و دارند مشکل جزئیات به توجه در

 آورند نمی یاد به ها وقت خیلی. دشون می اشتباه دچار

 . اند گذاشته کجا را وسایلشان

 بی رفتارهای حد، از بیش فعالیت قبیل از عالئمی وجود

 اما نیست بیماری معنی به الزاما توجهی کم یا اختیار

 عالئم. نیست سنش با متناسب کودک رفتار که شود ثابت باید

 و شده روعش سالگی 7 از پیش و پایین سنین در باید نیز

 این اینکه همه از مهمتر. باشد داشته ادامه ماه 6 حداقل

 مثل جداگانه مکان دو در حداقل را کودک زندگی باید عالئم

 . باشد کرده مختل... و اجتماع بازی، زمین مدرسه، خانه،

 در اما دهند، می بروز را عالئم این که کودکانی مورد در

 ندارند، مشکل گراندی با ارتباط و مدرسه تکالیف انجام

 که است مهم بسیار. نیست مطرح توجهی کم - فعالی بیش مشکل

 معلوم و شود مقایسه خودش سن هم کودکان با کودک رفتار

 می ایجاد خاص شرایط به پاسخ در عالئم این آیا که شود
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 مبتال که کودکی مواقع از خیلی. دارند وجود همیشه یا شوند

 است ممکن است استخوان مغز عفونت مثال دیگری بیماری به

 بیش اختالل وجود معنی به مسلما که دهد بروز را عالئم این

 . نیست فعالی

 در کسی هر است ممکن را شده گفته عالئم از یکی واقع در

 دست از بازی به را اش عالقه کودک است ممکن. ببیند کودکش

 ندهد نشان خودش از تلویزیون تماشای به رغبتی یا و دادن

 که آنجا از. کند شیطنت کنترلی غیرقابل طور به حتی یا و

 متفاوت بسیار... و انرژی میزان شیطنت، نظر از کودکان

 کودک رفتار آیا که شود مشخص باید اول وهله در هستند

 . نه یا است سنش با متناسب

 کافی رشد عدم دلیل به است ممکن سال 6 از کمتر کودکان

 رشد طبیعی سیر از یجزئ که دهند نشان را عالئم این

 توسط سال 12-6 سنین بیشترین فعالی بیش اختالل. آنهاست

 والدین و معلم مثل دارند کودک با بیشتری تماس که کسانی

 پزشک به مراجعه آن از پس البته. شود می داده تشخیص... و

 . است الزامی آن تایید جهت

  توجهی کم - فعالی بیش اختالل ايجاد علل

 این کنند مطرح است ممکن والدین که سواالتی اولین از یکی

 هیچ تاکنون است؟ شده بیماری این دچار کودک، چرا که است

 عامل تربیتی های روش و اجتماعی عوامل دهد نشان که مدرکی

 اکثر و است نشده ارائه هستند بیماری آمدن وجود به

 عوامل. اند دانسته بیولوژیک عوامل را بیماری علت محققان

 دخالت بیماری تشدید یا ایجاد در حدی تا است کنمم زیر

 . باشند داشته

 ممکن بارداری دوران در الکل و سیگار مصرف محیطی؛ عوامل

 با مسمومیت. باشد داشته بیماری ایجاد با ای رابطه است

 . باشد بیماری این به ابتال عوامل از تواند می نیز سرب

  ساختاری های تفاوت و مغزی اختالل و صدمات

. بود مغزی صدمات بیماری، ایجاد اولیه های تئوری از یکی

 گاهی شوند، می مغزی صدمات و تصادفات دچار که کودکانی

 البته. دهند می نشان را فعالی بیش اختالل مشابه عالئمی

 و سر ضربه سابقه اختالل این به مبتال های بچه از کمی درصد

 . دارند را آن از ناشی مغزی صدمه

 فامیل یک افراد در اغلب توجهی کم و فعالی شبی اختالل

 نقش شدت به همسان دوقلوهای روی مطالعه. شود می دیده
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 مطالعه با توان می حتی امروزه. کند می تایید را ژنتیک

 . کنند مشخص آینده در را نوزاد ابتالی خطر ها، ژن روی

 حاوی غذاهای از استفاده که داد نشان گلد ناین تحقیقات

 خوراکی و غذا نگهدارنده مواد مصنوعی، های طعم و ها رنگ

 کنند می تولید سالیتیک اسید نمک طبیعی طور به که ها

 برنامه در را آن حذف توصیه و شوند می اختالل این باعث

 . اند داده کودکان از گروه این غذایی

 

  عصبی - شیمیایی توازن خوردن هم به

 در که دکنن می ترشح موادی خود از عصبی های سلول

 یکی. هستند مهم بسیار اطالعات پردازش و ذخیره اندیشیدن،

 . «دوپامین» نام به است ای ماده مواد این از

 طبیعی طور به توجه کم - فعال بیش کودکان در «دوپامین»

 شود می ترشح عصبی های سلول از که دیگری ماده.است پایین

 در هک است «کولین استیل» دارد اهمیت بیماری این در و

. دارد مهمی نقش قضاوت و استقالل هوشیاری، توجه، حافظه،

 . است غیرطبیعی ماده این مقدار بیماران این در

 ترکیبی اغلب که دارد وجود اختالل این برای درمان نوع سه

 . رود می کار به بیمار برای سه هر از

 روان پزشک، روان تیم یک توسط درمان این درمانی؛ روان

 می قرار توجه مورد مسئله دو آن در و شود یم انجام شناس

 نگرش و تفکرات دیگری و فرد رفتار و ها واکنش یکی گیرد؛

 . کنند می تشدید را عالئم که هایی

 زا مشکل شرایط در چگونه که شود می داده یاد بیمار به

 شیوه این با. نماید کنترل را خود رفتار و ها واکنش

 و افسردگی خشم، مثل ییها واکنش( درمانی رفتار) درمان

 بود خواهد قادر کودک و درآمده کنترل تحت خود، به آسیب

 فکر به و سازد برقرار جسمش و فکر بین بهتری ارتباط

 . یابد دست روشنی

 شده اثبات عالئم کنترل در غذایی رژیم نقش غذایی؛ رژیم

 شیرینی مصرف کاهش و نوشابه و آماده غذاهای حذف با. است

 و بیشتر سبزیجات و میوه حاوی که سالمت رژیم رعایت و جات

 مثل) ها ویتامین افزون و است پیچیده های کربوهیدرات

 ،(منیزیوم و روی مثل) معدنی مواد ،(B گروه های ویتامین
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 خون، قند کنترل و ضروری چرب اسیدهای و آمینه اسیدهای

 . یابند می کاهش وضوح به بیماری عالئم

 اغلب، و است بیماری این درمان موثرترین دارویی؛ درمان

 کمکی های درمان عنوان به روش این کنار را ها روش سایر

 می استفاده بیماری این در که داروهایی. برند می کار به

 شوند؛ می بندی طبقه محرک داروهای عنوان تحت شوند،

 گروه این داروهای مشهورترین «ریتالین و آمفتامین»

 .هستند

 پیشنهادات

 :عبارتنداز طرح اجرای برای الزم تپیشنهادا

 اغلب که ویژه بانیازهای آموزان دانش طرح این اجرای-1

 می هستندتوصیه ارتباطی واختالالت رفتاری مشکالت دارای

 وهردانش چشمگیراست بسیار واختالالت درمشکالت شودهرچندتنوع

 .است فردی منحصربه آموزنیازمنداقدام

 وهمکاری منظم ای برنامه ارائه طرح این اجرای-2

 کند می طلب نیز را والدین  و معلمان وفعال داوطلبانه

 ارتباط هم آموزان دانش والدین شودکه پیشنهادمی لذا

 طرح این باشندتااجرای داشته بامدرسه ومستمری نزدیک

 .                     گردد پذیر امکان

 ؟ دارد همراه به خطراتي چه نشده درمان فعالي بیش

  كنند مي تحصیل كتر 35%

 . كنند مي تكمیل را خود دانشگاهي تحصیالت% 20-5 تنها

  شوند مي اجتماعي ضد هاي فعالیت درگیر%  40-50

 دوستي اصال یا دارند كمي بسیار دوستان آنها از 50-70%

 .ندارند

 خود همكاران به نسبت پاییني عملكرد خود شغل در 70-80%

 .  دارند

 .فتاریر مشکالت: مدرسه از قبل

 روابط در مشکالت ، تحصیلی مشکالت رفتاری، مشکالت: مدرسه

 . نفس عزت ،کاهش اجتماعی
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 اجتماعی،کاهش روابط در ،مشکالت تحصیلی مشکالت:  نوجوانی

 . سیگار قانونی،مصرف ،مشکالت نفس عزت

 مصرف نفس، عزت کاهش ، کاری ،مشکالت تحصیلی شکست: دانشگاه

 .تصادفات/آسیب مواد،

 ارتباطی مشکالت نفس، عزت کاهش شغل، در شکست: لیبزرگسا

 . مواد مصرف ، تصادفات/،آسیب

 بیش فعال کودکان تحصیلي مشكالت 

 عوامل نیازمند تحصیلي موفقیت دانیدمي كه همانطوري

 سالم شناختي هایيتوانایي هاآن جمله از كه است گوناگوني

 طرف از و هستند شناختي نواقص دچار كودكان این اما است

 پیشرفت از را هاآن نیز كودكان این اصلي مشكل سه دیگر

 كودك عاید تحصیلي شكست نتیجتاً  و داردمي باز تحصیلي

 درك و نفسعزت سالم، شناختي هايتوانایي بر عالوه. شودمي

 الزم تحصیلي موفقیت براي نیز خود هايتوانایي از درست

 شدن طرد و صیليتح هايشكست نتیجه در كودكان این كه هستند

 و داده دست از را خود نفسعزت اطرافیان و همساالن طرف از

 آیدمي وجود به باطلي و معیوب چرخه یك دوباره ترتیب بدین

 آن اسیر توجه كمبود /فعاليبیش اختالل به مبتال كودك كه

 كه معنا بدین. نشیندمي درپيپي هايشكست انتظار در و شده

 احساس و نفسعزت كاهش باعث تحصیلي شكست طرف یك از

 خود نوبه به نیز این و شودمي افراد این كارآمدي

. آورد می بار به را تحصیلي شكست و اجتنابي رفتارهاي

 این به كودك وقتي كه معناست بدین اجتنابي رفتارهاي

 تحصیلي كارهاي در تواندنمي كه رسدمي خود در انتظار

 و درسي تكالیف اب رویارویی هنگام كند، كسب موفقیت

 كندمي دوري هاآن از و شده اضطراب دچار امتحانات،

 نقص اختالل به مبتال كودكان والدین براي توجه مورد نكات

  فعالي بیش– توجه

 خستگي اوقات گاهي حتي و است سختي كار بودن مادر و پدر

 مورد در كه است طبیعي كامالً . شود مي كننده فرسوده و آور

 آن براي كامیابى آرزوي همیشه و باشیم راننگ فرزندانمان

 مي كه شود مي اشاره نكاتي به دراینجا. باشیم داشته ها

 شما به شرتان و شور پر و انرژي پر فرزند درپرورش توانند

 .كنند كمك

 .باشید داشته روشني و مشخص قوانین خانه در -1
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 انتظارات كه هایي موقعیت و ها محیط در بیش فعال كودكان

 مورد در. دارند خوبي عملكرد دارد، وجود ثابتي و نروش

 و عواقب. كنید صحبت فرزندتان با خود خانه قوانین

 .سازید مشخص را رفتار هر پیامدهاي

 مناسب هاي تنبیه مورد در و كنید تشویق را مثبت رفتارهاي

 به باهم ساز مشكل و ناهنجار رفتارهاي بروز صورت در

 .برسید توافق

 .باشید داشته منظم خانه -2

 و ووسایل اسباب كردن مرتب خانه، به دادن سامان و سر

 مي رسان یاري مفیدو وسیله هر مناسب مكان كردن مشخص

 را ها آن كنید، جور و جمع را اضافي وسایل و اسباب. باشد

 و تمیز را كشوها و كمدها دهید، قرار خانه انباري در

 نظر در اختصاصي هاي مكان مختلف وسایل براي و سازید منظم

 استفاده از بعد وسیله هر كه كنید مشخص دقیقاً . بگیرید

 .برگردد فرد مناسب جاي به باید

 .كنید تهیه روزانه برنامه -3

 مي پاسخ بخوبي روزانه برنامه داشتن به كودكان تمامي

 مي حیاتي مسئله این بیش فعال كودكان مورد در و دهند

 بداند كند مي كمك دككو به روزانه برنامه داشتن. باشد

 رو پیش هایى برنامه چه و بكند چه روز طول در است قرار

 .دارد

 .كنید تشویق را خود كودك هاي تالش -4

 سخت بسیار بسیار ما نظر در كه تكالیفي انجام اوقات گاهي

 مي كننده خسته كودكان براي هستند، آسان بیش فعال و

 ها آن نتیجه به توجه بدون را كودكان كوشش و تالش. باشند

 ریاضي امتحان براي شما فرزند است ممكن مثالً . دهید پاداش

. نیاورد خوبي نمره اما بخواند درس خوب و كند زیادي تالش

 كه جزئي هاي پیشرفت و تالش خاطر به را او كه است این مهم

 .كنید تشویق دارد

 .نكنید فراموش را فرزندتان مثبت نكات -5

 رفتارهاي و عادات حذف و تغییر گیردر چنان ما اوقات گاهي

 ها آن مثبت رفتارهاي كنیم مي فراموش كه شویم مي ناپسند

 از بعد بالفاصله شما كودك اگر. كنیم تشویق و تحسین را

 جاي در مرتب را خود لوازم و لباس مدرسه، از بازگشت
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 را تو رفتار این من كه بگویید او به گذارد، مي مناسب

 .دهي مي انجام خوبي كار تو و دارم دوست

 .كنید تقویت را خود فرزند هاي توانایي -6

 اوقات گاهي. دارند نظیري بي استعدادهاي فرزندان همه

 كار نامناسب رفتارهاي عظیم خیل میان از ها آن كردن پیدا

 استعدادها این كه بدانید اما رسد، مي نظر به سختي

 ویژه هاياستعداد و ها توانایي این. دارند وجود باالخره

 در شما كودك كه كنید فراهم هایي موقعیت و بشناسید را

 تقویت باعث كار این. شود پیروز و موفق ها آن انجام

 .شود مي شما كودك نفس اعتمادبه

 . بگیرید كمك سایرین از -7

 با. دارید بیش فعالكودك كه نستید مادري و پدر تنها شما

 هاي كمك از ای كنید برقرار ارتباط درگیر والدین سایر

 مي فعالیت زمینه این در كه مراكزي حمایتي یا آموزشي

 .بگیرید بهره كنند،

 .دهید استراحت خودتان به -8

 خودتان به فقط را روز از زماني. كنید مراقبت خودتان از

 و كننده خسته بیش فعال كودك با زدن سروكله. دهید اختصاص

 .نكنید فراموش را خودتان به توجه. است فرسا طاقت
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 چاپ_تجربی تحقیقات مبانی_1371_قشالقی،محمد-1

 .ورزش المپیک انتشارات____اول

 چاپ_درعمل پژهش عملی_1383_پویا،اقبال قاسمی-2

 وتربیت مرامبدت پژوهشکده انتشارات__ششم

 ونوجوانان کودکان شناسی روان_1384_فر،بهروز میالنی-3

 نشرقومس هشتم چاپ_استثنایی

 اختاللهای درمان_1380_صطفیتبریزی،م-4

 خالق خواندن،تهران،انتشارات
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دوهزار تومان به ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط 

 سایت مراجعه کنید .
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 نارسایهای_1379_ونادری مریم_نراقی سیف-5

 مکیال ویژهدریادگیری،تهران،انتشارات

-تهران(_تاعمل ازنظریه)یادگیری اختاللهای_1387_احدی،حسن-6

 نشرارسباران

 کودکان وآموزش شناسی روان_1385_رامبدکاکاوند،-7

 ررواننش_تهران_استثنای

 چاپ نوین پرورش شناسی رون_1387_اکبر رامبد-سیف-8

 نشردوران_دوم

 ،اختاللهای(1377)،جیزهراکاپلدن،هارولد،ای،سادوک،بنج-9

 هللا زهرا ترجمه_ونوجوانی کودکی دوران وروانی رفتاری

 راهگشا انتشارات_شیراز_قاضل

 اقدام)درآموزش پژوهشگری مهارت_1384_امیرحسینی،خسرو-10

 (پژوهی


