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 چکیده 

تشخیصی است  هایاختالل ترینشایع از  (Attention deficit Hypractivity Disorder) یفعالبیشاختالل نارسایی توجه و 

شیوع  .(۱۳۸۴، قربانی روچی یترجمه ، ۲۰۰۰، )اسمیت و یارتی و تکانشی همراه است فعالبیش، توجهیبی هاینشانهکه با 

درصد  ۶۰تا  ۴۰حدود  تقریباًکه از این میان  اندزدهدرصد تخمین  ۷تا  ۳این اختالل را در کودکان مدرسه رو در حدود 

پرتحرکی و ، حرکات تکانشیدچار مبتال به این  آموزدانش .دهندمینشان  سالیبزرگنوجوانی و  یدورهاختالل را تا  هاینشانه

ان و معلمان درگیری آموزدانشبا سایر ، کنندمیمدرسه ایجاد  یطمحمشکالتی را در کالس و هستند و  ازحدبیش قراریبی

که این  دریافتم، دقیق هایمشاهدهو  از معلمانتنی چند  با نظرتبادلپس از بحث و  .کنندنمیاز قوانین مدرسه اطاعت ، دارند

 ADHDی همراه با نقص توجه با فعالبیش دارای اختالل  در این مطالعه یموردبررس مهدکودک آموزدانش ازجمله انوزآمدانش

بنابراین  .مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه بررسی نمودم ازجملهمختلف  هایروش را با  آموزدانشبرای اطمینان خاطر  باشندیم

، منابع مطالعاتی، از همکارانم موردنظرتا در جهت رفع مشکل بکوشم و برای رسیدن به هدف  دانستممیوظیفه  بر خود

و کمک گرفتم. هدف از این اقدام پژوهی کاهش میزان پرتحرکی و نقص توجه  مهدمدیر  خصوصاًوالدین و ، کارشناسان

بنابراین در این تحقیق ابتدا به  . زدندیمبر هم  شدتبهبود که نظم مدرسه و آرامش کالس را  آموزدانشتکانشی  حرکات

و مصاحبه با  فعالیشب) قراریب آموزدانشو اطالعات و شواهدی را از طریق مشاهده رفتار  امپرداخته توصیف وضعیت موجود 

نموده  یآورجمع مدرسه و تدارک دیدن یک نمونه پرسشنامه را همکاران و دیگر کارکنان ، انآموزدانشوالدین و معلم و دیگر 

کتابخانه مشاوران و... ، ی( سعی کردم از منابعی چون اینترنتفعالبیش) قراریبیو سپس برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 هاآنده اعتباربخشی یهالحراهعوامل مختلف این مشکل پرداختم و با انتخاب  وتحلیلیه تجزاستفاده کنم و در مرحله بعد به 

 شدم. فعالیشب آموزدانشو در پایان هم شاهد بهبود رفتار  درآورمرا به اجرا 

 .اختالل، نقص توجه، نارسایی توجه، انآموزدانش، یفعالبیش :یدواژهکل
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 مقدمه

سعی در  هادرمان ی همراه با نقص توجه یکی از اختالالت روانی شایع در کودکان است که انواع متعددی از فعالبیش اختالل 

توسط پزشک آلمانی به نام هنری هافمن شناسایی  ۱۸۴۵این اختالل نخستین بار در سال  اند.داشتهمهار کردن این شرایط 

ی و نارسایی فعالبیش ییدهپد»یکا این اختالل را چنین تعریف کرد: آمر پزشکیروان . برای اولین بار انجمن (۱۹۹۰،)تیلور شد

زود برانگیختگی و در بسیاری از ، توجهیبی، وضعیتی در کودکان است که طی آن کودک بدون دلیل خاصی (ADHD) توجه

و حالت تکانشی این  یختگیمهارگس .«دهدیمی و پرتحرکی از خود نشان فعالبیش اشیعقالنمواقع نسبت به سن تقویمی و 

منجر به بروز اختالالت  هاآندامن زده و اشکال در توجه و تمرکز در برخی از  هاآنرا در  یضداجتماعکودکان رفتارهای 

و  کفایتییباحساس ، نفساعتمادبهعوارض این اختالل باعث کاهش  .(۱۹۸۶، )فیلیپ گراهام شودمی هاآنیادگیری در 

. پیامد رفتاری این دهدیمرا افزایش  پزشکیروان و احتمال ابتالی آنان به دیگر مشکالت  شودمیاحساس ناخشنودی در آنان 

در حال حاضر  .دانندیمحدی که آن را یک مشکل اساسی بهداشتی و بالینی  کودکان توجه زیادی را به خود جلب کرده تا

درصد برای  ۱۹رقم  کهیطور بهدرصد باالیی را به خود اختصاص داده است و  تالل در بسیاری از نقاط جهان شایع بودهاین اخ

ان مدارس به علل مختلف از مشکالت رفتاری رنج آموزدانش ٪۱۰حدود  المللیینبطبق آمارهای  .است ذکرشدهپسران 

. شناخت مشکالت این گروه از کندیمیک کالس را مختلف  هایفعالیتو این مشکالت گاه برنامه آموزشی یا کل و  برندیم

کودکان  جانبههمهدر زمینه رشد  وپرورشآموزش به پیشبرد اهداف  هاآنالزم برای  یهاکمککودکان و نوجوانان و تدارک 

حتی برای دقایقی آرام نشسته و به سخنان آموزگار یا  تواندینمکه  انی وجود دارندآموزدانش. در این بین کندمیکمک 

و ممکن است از   گذاردمی سوء  تأثیردر خانواده و اجتماع  هاآن گوش فرا دهند. رفتاران کودکان روی عملکرد  ینشانوالد

دگی و بزهکار شوند. مدرسه و اجتماع متنفر گردند و ممکن است دچار اختالالت ارتباطی و تحصیلی و اضطراب و افسر

سالگی نادر است. بدون درمان تنها یک  ۱۲و بهبود قبل از  دهدمیسالگی رخ  ۲۰تا  ۱۲بین  معموالًبهبودی در صورت وقوع 

با عالئم خود در زندگی سازگار و منطبق باشند و بقیه مستعد بروز مشکالت   توانندمیی فعالبیشسوم تا نصف کودکان دچار 

و ممکن است والدین تا وقتی فرزندشان وارد مدرسه نشده متوجه مشکل  آغازشدهسالگی  ۷. مشکالت قبل از ثانویه خواهد بود

بازی و سرگرمی تنها برای مدتی او را  وسایل .او را بر حسب شیطنت و بازیگوشی تلقی کنند یشدهانجاماو نگردند و کارهای 

نیاز به تنبیه ندارد بلکه تنها ، . این کودککندمیرا جستجو  یاتازهچیز  قراریبو  ناآرامو پس از مدت کوتاهی  کندمیسرگرم 

، ناآرام، قتدیب، ی بوده و این عارضه او را بازیگوشفعالبیشمبتال به  چراکهبه کمک همه برای بازیافتن آرامش خویش دارد 

این اختالل و  یبنددرجه با توجه به استفاده از ابزارهای گوناگون در  این اختالل میزان شیوع کرده است. پرتحواس 

ان  آموزدانشدرصد  ۵تا  ۳مربوط به میزان بروز این اختالل در آمریکا حدود  هایگزارش . باشدمیمتغیر  گیریاندازه یهامالک

  طور بهی همراه با نقص توجه فعالبیشاختالل  .(۱۹۹۱، )کاپالن و سادوک باشدمیمدارس در سنین پیش از بلوغ 

منجر به بازخورد منفی در  هامهارتنقص در  .زندمیشناختی او آسیب  هایمهارتبه شخصیت بارز کودک و  یامالحظهقابل

 علیرغم تحقیقات فراوانی که برای شناخت علت یا علل. (۱۳۸۳، )محمد اسماعیل شودمی هاآنمختلف طبیعی  هایحوزه 

ADHD   از اندعبارتکه در این زمینه وجود دارند  هاییفرضیه قطعی به دست نیامده است.  ینتیجهصورت گرفته هنوز: 

 .ژنتیکی است و توارث در بروز آن نقش مهمی دارد یینه زماین اختالل دارای -۱ 

هدفمند  هایفعالیت یدهسازماندر لوب فرونتال که برای توجه و  وسازسوختکاهش  ازجملهاختالل در فعالیت مغز -۲

 ضرورت دارد. 
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 هاآن نوراپی نفرین و پایین بودن سطح سرتونین خون در  احتماالًعملکرد پایین دوپامین و -۳

 تیروئید یغدهناهنجاری های  -۴ 

مشکالت ، کمبود اکسیژن هنگام تولد، وارده به مادر در دوران بارداری هایاسترس  ازجمله یاکتسابعوامل محیطی و -۵ 

 American Psychiatric )۱۹۸۷) سرب. کمبود آهن و مسمومیت با، مننژیت، عفونت، سرخجه درون رحم، هنگام زایمان

Association, 

 

 ADHD تشخیصی اختالل  یهامالک

افراد مبتال .ی که از نظر رشدی نامتناسب استفعالبیشو  یتکانش گر، توجهیبیاز  اندعبارتاصلی این اختالل  هاینشانه

 زیر به میزان مختلفی دارای اختالل هستند.  هایحوزه در یکی از  معموالًبه این اختالل 

 (قراریبیو پاها و وول خوردن روی صندلی ) هادستبازی با  غال با-۱ 

 از آرام نشستن روی صندلی در مواقع ضروری ناتوان است. -۲ 

 .کندمیمحیطی به راحتی حواس او را پرت  یهامحرک-۳ 

 مشکل دارد. هایبازگروهی یا  هاییتموقعدر رعایت کردن نوبت در -۴ 

 .دهدمیتمام شود پاسخ  سؤالقبل از اینکه  غالباً-۵ 

 یا عدم درک دستورات  یامقابلهتابع دستورات نیست نه به علت رفتار -۶ 

 از حفظ توجه برای مدت طوالنی ناتوان است  هایبازدر تکالیف و -۷ 

 .شودمیفعالیتی دیگر کشانده  یسوبهک عمل تمام نشده از ی غالباً-۸ 

 آرام ناتوان است.  طوربهاز بازی کردن -۹

 .کندمی یپرحرف غالباً -۱۰

 .شودمیو یا سرزده وارد بازی دیگران  کندمیدیگران را مختل  هایفعالیت غالباً  -۱۱ 

 توجهی ندارد. شودمیبه آنچه گفته  رسدمیاغلب به نظر -۱۲

 .کندمیو کتاب و خود را گم  یبازاسباباغلب وسایل ضروری -۱۳

 .زندمیبدن در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی دست به کارهای خطرناک -۱۴ 

کودک مشاهده شود و شروع آن قبل از  در رفتارمورد از موارد باال  ۳حداقل  و ماه ادامه داشته باشد ۶هر مالک باید حداقل 

 . ,American Psychiatric Association )۱۹۸۷) .سالگی باشد ۹
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نبوده  بخشیجه نتصد در صد  صورتبه یکیچهاست اما  شدهتوصیه درمانی مختلفی برای این اختالل  هایروش تاکنون

 وجود دارد. نظراختالف، درمان هایروش ینمؤثرتر یدربارهاست و 

 

 :شدهانجام  یهاپژوهشمروری بر 

تغییرات  ، شامل ترکیب دارویی، یچندوجهبا رویکرد  ADHDی فعالبیشدر تحقیقی که برای درمان اختالل نقص توجه 

یک روش اثربخش و پربازده  عنوانبهپیشنهادی  هایروشیکی از ، و خدمات کمکی صورت گرفته یامدرسه سازگاری ، رفتاری

و تحقیق  یلفرا تحلاین مبحث نتایجی از یک  .باشدمیان آموزدانشتحصیلی برای افزایش توجه  یمیخودتنظموفق  یوربهره

خود نظارتی همراه با تقویت خود مدیریتی و خود تقویتی ( را برای ، یخود نظارتنوع مداخله خودتنظیمی )  ۴علمی از کاربرد 

برای رفتارهای تکلیفی و . ۱.از تربزرگدرمان  ۴که در آن اثرات ترکیبی برای این  کندمیگزارش  ADHDارای د هایبچه 

است و نتایج داللت دارد که مداخالت خودتنظیمی برای  شدهگرفتهتحصیلی اندازه  وریبهرهدقت و ، رفتارهای نامناسب

 .(۲۰۰۵.ام، اسچارتس، . ال۱، تروت، ) رید .اندبودهاثربخش  ADHDدارای  هایبچه 

و دقت در عملکرد تحصیلی بر روی   خود نظارتی تأثیربه بررسی  توانیم ADHD مطالعات در زمینه درمان ازجمله

اشاره نمود که در آن یک برنامه خود نظارتی و افزایش دقت  ADHD  /ODD ان دارای اختالالت یادگیری و اختاللآموزدانش

در  شانیلیتحصآن در بهبود و اصالح عملکرد تحصیلی و افزایش دقت  اثربخشیان ارائه گردیده و آموزدانشبرای کمک به 

 (.۱۹۹۹، جنکینز، مری آن، ام. شیما بوکورو، )سرنا .مدرسه به اثبات رسیده است

از مدیریت  هاآنرا که در  ایمداخلهمطالعه  ۱۵۰تعداد ( ۱۹۹۳بکر و نرو )، فیوری، دیگر از نوع فرا تحلیلدر یک مطالعه 

آنان نشان دادند که استفاده از ، بر اساس یک تحلیل کیفی .قراردادندبود را مورد بازنگری  شدهاستفادهرفتاری و خود مهارگری 

که این راهبردها  رسدمیبه نظر  .اندبوده پاسخ در ایجاد تغییرات مطلوب مؤثر  راهبردهای کاهش رفتار و هزینه، تقویت مثبت

 .شوندمیافزایش زمان پایدار ماندن در انجام تکلیف و بهبود عملکرد تحصیلی ، موجب کاهش سطح فعالیت
 

 وضعیت موجود  یفو توص  مسئلهمشخص نمودن  

 یاگله مهدکودکدر کسوت مدیر در  مهدکودکصاحب امتیاز از ، سال است که تحت نظارت بهزیستی ۸مدت  جانباین

و انجام رفتارهای مخل نظم درباره  انضباطییب، از ناهنجاری ییهازمزمه . پس از شروع سال تحصیلی نمایمیمایران خدمت 

از  هایشیهمکالسو خود نیز شاهد این قضیه در مورد این نوآموز بودم. معلم و  شنیدمیمیکی از شاگردانم به نام اهورا 

، درسوسط آمدن در کالس ، در کالس ازحدبیش رفتارهای او به ستوه آمده بودند و به رفتار او اعتراض داشتند. تکان خوردن 

رعایت نکردن نوبت ، دادن سؤاالتباه به انجام ندادن تکالیف و پاسخ اشت، وسط حرف دیگران پریدن تمرکز روی درس نداشتن

مشکلی وجود  حتماًو مسائلی بودند که موجب شکایت معلم شده بود. احساس کردیم که  هایهمکالسکتک زدن ، در بازی

تصمیم به مداخله گرفتم.  مهدکودکبیشتر جلب شد و پس از مشورت با مشاور  مسئلهبه این  توجهمانبه همین دلیل ، دارد

 .تم را چنین مطرح نمودملذا سواال

 ؟کاهش دهم آموزدانشاین  را در قراریبیپرتحرکی و  توانمیمچگونه -۱
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 ؟در کالس را افزایش دهم آموزدانش ینتوجه اتمرکز و  توانممیچگونه  -۲ 

 ؟آموزش دهم آموزدانشاین احترام به قوانین و مقررات مدرسه را به  توانممیچگونه -۳ 

 ؟کاهش دهم آموز رادانشاین  با آموزش والدین اختالالت رفتاری توانممیچگونه -۴ 

به هم ریختن ، عدم توجه و تمرکز بر روی درس، از تحرک زیاد در کالس هاآن ، داشتیممربیان  سایردر جلساتی هم که با 

معضلی حل نشدنی عنوان را  آموزدانشآموزشی و تربیتی کالس توسط این  یهابرنامهنظم کالس و به مسخره گرفتن 

 است. شدهانجامان آموزدانشکه بر روی یکی از . روش پژوهش حاضر از نوع اقدام پژوهی بوده نمودندمی

 

 گردآوری اطالعات

 : مشاهده1شواهد  

پرسشنامه و مصاحبه و از منابع و مراجعی چون ، در این مرحله از پژوهش جهت یافتن اطالعات از سه روش مشاهده

 شدهاستفادهرایانه و اینترنت ، مجالت، هاکتاب مهدکودکمشاور ، والدین نوآموز، مهدکودکمعلم و دیگر کارکنان ، همکاران

که  بساچهو  دهدمیشاهد عینی و ناظر مستقیم وقایعی هستیم که اطراف ما رخ ، همه ما در هر لحظه از زمان بیداری .است

 شدهثبت جانباینمستقیم توسط  طوربهمشاهداتی که  .یک مشاهده ساده اولین قدم برای شروع مبحث جدید در علم باشد

 :زیر است  قراربه

 .تکان خوردن در سر جا و در اغلب موارد بازی با دست و پا-۱

 .بیرونی هایتحرک در مواجهه به  قراریبیکردن و  تابیبی -۲ 

 .هاآنقبل از کامل شدن  سؤاالت پاسخگویی به -۳ 

 .گروهی هایموقعیتعدم رعایت نوبت در جریان بازی یا -۴

 .دستورالعملو پیروی نکردن از  شدهخواسته به پایان نرساندن کارهای -۵

 .توجه نکردن به درست انجام دادن تکالیف و بازی-۶

 .ناتمام رها کردن یک فعالیت و پرداختن به فعالیت دیگر-۷

 .نداشتن آرامش هنگام بازی در اکثر اوقات-۸ 

 .اندازهصحبت کردن بیش از -۹

 .قطع صحبت یا فعالیت دیگران در اغلب موارد -۱۰

 .دیگران هایصحبتگوش نکردن به  -۱۱ 



6 
 

 .مهدکودکدر  مورداستفادهگم کردن وسایل و ملزومات -۱۲ 

 .پرداختن به امور فیزیکی خطرناک بدون در نظر گرفتن عواقب آن -۱۳ 

 

 گردآوری اطالعات

 : مصاحبه2شواهد  

. شودمیگردآوری  دوجانبهاز راه ارتباط مستقیم و  موردنیازمصاحبه یک ابزار سنجش است که به کمک آن اطالعات 

همه با ، صورت گرفت مهدکودکمعلم و دیگر کارکنان ، همکاران ،که در همین خصوص با والدین ایمصاحبه( با ۱۳۹۰، )سیف

 .کردند تائید آموزدانشاین عالئم را در  نظراتفاق 
 

 مصاحبه با والدین

و دیپلم  دارخانه. مادرش باشدمیکه شغل پدرش کارمند و تحصیالتش دیپلم  باشدمی چهارماههسال و  ۶کودک ، اهورا

 مثالعنوان به است  پرخطری. در مصاحبه با مادر اظهار داشت که اهورا دارای رفتارهای باشدمی فرزندتکو اهورا  باشدمی

جدی دست خود را   طوربهچند جای سرش شکسته است و یا اینکه با چاقو چندین بار ، همه جای بدن او کبود است معموالً

که فلفل خورده است و در آرام نشستن  دارد انگار وجوشجنبار پدر اهورا معتقد است که اهورا بسی همچنینبریده است و... 

ناتوان است. در مصاحبه با والدین متوجه شدم که والدین متوجه این عالئم در فرزندشان شده بودند و چندین بار به 

ماهه  ۳ده و یک دوره شان اظهار کردند دکتر فرنام برای اهورا ریتالین تجویز کرهایصحبت مراجعه کرده بودند. در  پزشکروان 

مصرف آن را قطع کرده بودند در یک نوبت دیگر به دکتر ، مصرف کرده است اما بنا به توصیه اطرافیان مبنی بر عوارض مزمن

ممنوع کرده بودند و از ایشان خواسته بودند در صورت بروز مشکل در  مطلقاًغنی زاده مراجعه نموده و ایشان مصرف قرض را 

او شکایت دارد و معتقد است که او مرتب وسایلش  حوصلگیبیو  دقتیبیمراجعه کنند. معلم اهورا نیز از  اًمجددزمان مدرسه 

و در انجام تکلیفی که نیاز  گیردنمی روی صندلی آرام  ایلحظه. برای گنجدنمی. در نظم کالس کندمیو یا گم  گذاردمیرا جا 

 .کندمیحرکتی حواس او را پرت  ترینکوچک  تمرکز و دقت دارد بسیار عاجز و ناتوان است و

 

 گردآوری اطالعات

 : پرسشنامه3شواهد  

اطالعات به مشاهده و پرسشنامه بسنده نکردم و تصمیم گرفتم وضعیت اهورا را در منزل مورد بررسی قرار  آوریجمع برای 

 است(. ضمایمتدارک دیدم و از مادر اهورا خواستم آن را کامل کند. )صورت پرسشنامه در  ایپرسشنامهدهم. بنابراین 
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 هادادهتجزیه و تحلیل و تفسیر  

تجزیه  چند در این مورد اطالعات حاصل از این فرآیند مورد ایمطالعهاهورا و همکاران محترم و پس از بررسی نظر والدین 

 تجزیه و تحلیل به شرح زیر است: هایافتهیخالصهو تحلیل قرار گرفت که 
 

 اولیه  هایافتهیخالصه

در این  شودمیاز آنجا که هر رفتاری )مثبت یا منفی( علتی دارد که با رفع آن علت تا حدود زیادی رفتار معلول نیز مرتفع 

 .مرحله سعی شد از روش شش پرسش استفاده شود

 ؟ آید می  به وجودی فعالبیش چرا -1

 احتماالًکه  کنندمیاست. محققان بیان  نشدهشناخته یدرستبهدارد که هنوز  شناختیزیست شأ منی فعالبیشعلل ایجاد  

 ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی عامل به وجود آمدن این اختالل است.

 ؟ شودمی ی چگونه تشخیص داده فعالبیش -2 

به یک ارزیابی کامل نیاز دارد. پرسشنامه حاکی از  یصتشخی را تشخیص دهد وجود ندارد. فعالبیشآزمون یا آزمایشی که 

دیگر در محیط خانه و آشنایان نیز وجود دارد. بررسی  ینوعبهبنده از او در مدرسه  هاییافتهاین بود که تمام مشاهدات و 

ارهایی که مربوط است و تا حدودی رفت مالحظهقابل آموزدانشی در این فعالبیشکه رفتارهای معرف  دهدمیپرسشنامه نشان 

 .است در او قرار دارد یتوجهکمبه 

 است؟  فعالیش بچه کسی -3

با شرایط   لحظهبهلحظه رفتار مناسبی که  توانندمیاغلب ن درنتیجه، کسانی که توانایی در حفظ و تنظیم رفتارشان ندارند

 یا ارزیابی است. بینیپیشغیرقابلرفتارشان  طورکلیبهمحیط هماهنگ باشد نشان دهند. 

 ؟شودمی ی فعالبیش چه چیزی باعث افزایش  -۴ 

، های بستنمواد موجود در ، بنزات سدیم، مصنوعی هایرنگچون  هاییافزودنی) هاخوراکیبرخی  تأثیرتحقیقات دانشمندان 

 .اندرساندهی به اثبات فعالبیشو...( را در افزایش عالئم  یو نارنگگوجه ، شکالت

 ؟گیردی می بیشتر کجا و چه زمانی صورت  فعالبیش -۵ 

ان دیگر آموزدانشدر هر مکان و زمانی نسبت به  تقریباًفعال  آموزدانش، ی محدود به مکان و زمان نیستفعالبیش

 .دهدمیبیشتری انجام  ایحاشیه هایفعالیت

 چه خطراتی به همراه دارد؟   نشدهدرمان ی فعالبیش -۶ 

. این کودکان ممکن است دچار گذاردمیسوء  تأثیردر خانواده و اجتماع و مدرسه  هاآن ی عملکرد فعالبیشرفتار کودکان 

 نفسعزتاختالالت ارتباطی و تحصیلی و اضطراب و افسردگی و بزهکاری شوند. دوستان بسیار کمی دارند یا دوستی ندارند و 

 . یابدمیکاهش  هاآن 
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 موقتی هایحلراهیا    حلراهانتخاب  

موفقیت گام بردارند. با افزایش سن پرتحرکی کمتر  سویبه فعالبیش ان آموزدانشکه  شودمیاصالح رفتار و آموزش باعث 

درصد موارد عالئم همراه با افزایش سن  ۲۰تا  ۱۵باقی بماند. در حدود  تواندمیشده ولی اختالل تمرکز و رفتارهای ناگهانی 

و منطبق شوند و  سازگار خودبا این عالئم در زندگی  توانندمیو بدون درمان تنها یک سوم تا نصف این کودکان  یابدمیادامه 

عملکردهایی را در این زمینه  توانیم فعالبیشبقیه مستعد بروز مشکالت ثانویه خواهند شد. برای اصالح رفتارهای کودکان 

 بکار برد. برای درمان این کودکان اولیا و معلمان باید درباره چگونگی رفتار با این گروه کودکان اطالعات کافی داشته باشد.

 آموزش معلم -۲      آموزش والدین-۱ 
 

 آموزش والدین

و والدین اهورا تشکیل دادیم و موارد زیر آموزش داده شد. گوش دادن و صحبت  مهدکودکبا حضور مشاور  ایجلسه  

با ، در هنگام صحبت کردن با کودک ارتباط چشمی برقرار شود .کردن را بیاموزید. رفتار خود را با سن کودک متناسب کنید

ا برای بروز رفتارهایش کشف کنید صحبت کنید. خود را جای کودک بگذارید. سعی کنید هدف او ر آمیزمحبتجمالت ساده و 

کودک خود وقت بگذارید. آرام ولی محکم صحبت کنید. احساساتتان را به کودک بگویید.  هایصحبت و برای گوش دادن به 

تحسین و تشویق کردن در موقع کارهای خوب و مناسب. گفتن کلمات مهرآمیز و با .توجه خوب و مثبت به کودک نشان دهید

 خودداری کردن.  کنندهخسته او را در آغوش گرفته و نوازش کردن و بوسیدن و از جمالت تکراری و ، توجه به سن او

دیگر مقایسه نکنید: باید حدود یک ساعت از وقت خود را اختصاص به کودک خود بدهیم تا او در کنار ما  افرادکودک را با 

و مناسب بدهیم: کودکان  مؤثربیه نکنیم. به کودک دستورات احساس امنیت بکند. او را مقابل کارهایش با دیگران مقایسه و تن

را یاری کنیم تا در مواقع کار افکار خود را   هاآنی در کنترل حواس و تمرکز ناتوان هستند. پس باید فعالبیش دچار اختالل 

همان کار کند. برای اینکه این کودکان قوانین را بیاموزند و از آن پیروی کنند الزم به ذکر است قوانین واضح و در  متمرکز

 را با آن همراه نماییم. تریی قوفواصل زمانی کمتر و در دفعات بیشتر بیان شود و سیستم تشویق 

 

 آموزش معلم و راهنمایی او

 .دارند دبستانییشپ سال سابقه تدریس  ۹که لیسانس آموزش ابتدایی دارد و  دباشمیخانم رمضانی ، آموزدانشمعلم 

 :به شرح زیر است شدهدادهراهکارهایی که در جهت بهبود مشکالت اهورا به ایشان 

 .فعال تدریس هایروشاستفاده از  -۱

 . مناسب تشویق و تنبیه هایروشاستفاده از  -۲

 .عدم استفاده از تنبیه بدنی -۳

 .یآموزش کمکاستفاده از وسایل  -۴

 .برقراری ارتباط حسنه و چشمی با کودک -۵
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 .گروهی و به رسمیت شناختن او هایفعالیتترغیب کودک به  -۶

 .اییشنامهنمااستفاده از روش گردش علمی و  -۷

 .به کودک احترامییبجلوگیری از هر نوع برخورد لفظی و  -۸ 

 .استفاده از موسیقی در کالس در موقعیت مناسب -۹ 

 .فردی هایتفاوتباال بردن آگاهی و اطالعات در زمینه روانشناسی و  -۱۰

 معلم باید با این گروه کودکان مهربان و صبور باشد. -۱۱ 

 ارائه شود. گامبهگام و ترشفافباید  هاآنارائه تکلیف کمتر به این کودکان ضروری است و توضیح مطالب درسی به  -۱۲ 

و دویدن  یسواردوچرخه ، شنا یژهوبهورزشی  هایفعالیتطبق مطالعاتی که در این زمینه انجام دادیم دریافتیم که انجام 

عسل خودداری کنند. مواد تند و  جزبهباید از خوردن مواد غذایی شیرین  هاآن ینچنهمبرای این افراد بسیار مفید است. 

که این موارد را به خانواده متذکر شدم ، بنابراین مصرف این مواد باید کاهش یابد دهدمیرا افزایش  هاآن پذیرییک تحرترش 

 .نمایند نامثبتتوصیه شد تا بر اساس عالقه کودک او را در کالس شنا و یا ژیمناستیک  هاآنو به 

 

 اجرا  هایشیوه

. در مرحله اول موافقت والدین او را برای کمک به درآوردمرا به اجرا  هاآن شدهانتخاب هایحلراهبه  اعتباربخشیپس از 

فرزندشان جلب کردم. جالب اینجا بود که والدین او اغلب به دلیل خجالت یا وحشت از رفتار نادرست فرزندشان از آمدن به 

را مجاب کردم که ارتباط  هاآنکه ، گردد ایعدیدهبروز مشکالت  سرآغاز توانستمیامتناع کرده و این خود  مهدکودک

خواستم کارهای  هاآنمعلم او که با فرزندشان ارتباط مستقیمی دارد بسیار مهم است. از  مخصوصاً مهدکودکبا  هاآنتنگاتنگ 

گفتم تحت هیچ شرایطی او را تنبیه نکنند  هاآن ه او را تشویق کنم ب، مثبت او را به من منتقل کنند تا به هر نحو که میدانم

در رژیم غذایی او غذاهایی که باعث  ضمناًخواهد شد.  برعکسو نتیجه  کندمیعصبی و کالفه ، تنبیه او را پرخاشجو چراکه

را نگنجانند. از کودک در انجام کارهای روزمره مانند کمک کردن به مادر استفاده کنند. و از خود  شودمیازدیاد رفتارها 

انجام دادن تکالیفش و خواندن درس و دیدن تلویزیون و بازی کردن استفاده  موقعبهدر کارهایش و  ریزیبرنامهکودک برای 

به اقدامات که در نظر داشتم نیز ادامه دادم. ابتدا جای او که ، نزلکنند. ضمن ارتباط با والدین و آگاه شدن از وضعیت او در م

را از بین ببرم اما  شودمیاو  پرتیحواسنزدیک پنجره بود را عوض کردن تا کمی از عواملی که باعث  تقریباً وسط کالس و 

نگ و درسخوان بود را کنار او نشود و یکی از کودکان دیگر کالس که کودکی آرام و زر کارآگاه یناسعی کردن او از دلیل 

 که درس گوش بدهد. کردممیاو را وادار  این کارنزدیک او باشد و با  توانستمیاز این به بعد معلم بیشتر  ترتیباینبه، نشاندم

و نوارهای آموزشی ، را در کالس بیشتر کند و از فیلم آموزشیکمکاز آن زمان به بعد از معلم خواستم استفاده از وسایل 

از  .کردمیرا مشتاق درس و کالس  فعالبیشکودکان  مخصوصاًهمه کودکان  مسئلهگروهی و... استفاده کند. این  هایفعالیت

مورد سرزنش قرار ندهند و از او انتقاد نکنند. چون در طی  هایشهمکالسیتمامی پرسنل و معلم خواستم هرگز او را در مقابل 

و مشکالت  زدممیسر  هاکالسرا نیز به عهده دارم هر هفته به  هاکالسخودم مسئولیت آموزشی ، فعالیت ام هایسالاین 
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با حضور من بیگانه  هابچه بنابراین  کردممیمعلم تدریس  جایبه شدمیو گاهی اگر نیاز  کردممیآموزشی معلمان را مرتفع 

حساسیت بیشتری در مورد مداخله و درمان رفتارهای اهورا  زمانی کهرا داشتم. از  کالسشانتجربه حضور در  قبالً نبودند و 

حضور یافتم  کالسشانکه در  باریکم را اجرا کنم. موردنظر هاییک تکنبود تا بتوانم  ترپررنگ کالسشان ایجاد شد حضورم در 

از عمده انجام این مسائل  یخوببه هاآنظر مشاوران ناستم جای من باشد و مانند من درس را توضیح دهد. مطابق از اهورا خو

مدیر« قرار داشته و »کم رو« و »خجالتی« نیستند. از آن به بعد از »از نظر شخصیتی در زمره افراد »راهبر« و  چراکه آیندیبرم

در آن واحد قادر به  فعالبیشتدریس کند زیرا کودکان  جداجدا صورتبه درسی را گسسته و  یهادستورالعمل معلم خواستم 

متنوعی را برای اهورا در  یهاورزش تمرکز بر روی چند عنوان یا فعالیت نیستند. در طی این مدت از معلم ورزش نیز خواستم 

از معلم خواستم که کارهایی که باعث جمع شدن تمرکز است را بیشتر در   هاحلراه نظر بگیرد. عالوه بر نظارت بر اجرای 

 هایبازیدر آن نقش دارد مانند ایفای نقش و پانتومیم و  فعالبیشکه کودک  هاییبازیکالس انجام دهد یعنی استفاده از 

  .ارکتیگروهی و مش

 

 :هاحلراهاصالح و تعدیل و تغییرات الزم در اجرای  

فردی کودکان و محیط فیزیکی  هایتفاوتدر ابتدا مشکالتی که در اجرای این طرح وجود داشت نظیر انجام فعالیت و 

 جدیدی به معلم ارائه نمودم. هایحلراهدرس و... را فهرست کردم و سپس 

مسئولیت پاک  مثالً. شودمیکاسته  اشانرژی : با مسئولیت دادن به او تا حدودی از فعالبیشدادن مسئولیت به کودک  -۱ 

شد که به  تأکیدشود.  و شادابکم  اشانرژیکه با باال و پائین پریدن از  شودمیکردن تخته را به او سپردیم این کار باعث 

لیتی به او داده شود که نیاز باشد کودک از صندلی خود بلند شود و آن مسئولیت را انجام  مسئو حتماًو  باریکدقیقه  ۱۵مدت 

 .دهد

که دیگران نسبت به  آیدمی به وجودسطحی در کودکان  هایبرداشت: گاهی اوقات فعالبیشاهمیت دادن به کودک  -۲

به ارتباط چشمی و  مجدداًاین احساس را برطرف کرد که  توانمی هاآن و اهمیت دادن به  تائیدهستند اما با  توجهبی هاآن 

 .شد تأکیدگوش دادن فعال 

 شودمیمحبت کردن و دوست داشتن: بعضی اوقات خشم و عصبانیت دیگران باعث بروز حرکات ناپسند در این کودکان  -۳

 .که دیگران به او عالقه دارند فهمدمیو با این کار او 

نیز ابراز وجود کند تا بتواند احساسات  فعالبیشدر کالس درس اجازه داده شود که کودک  هاوقتی آزادی بیان: بعض -۴

 خود را بیان کند.

کار نیز بازی کردن است. از معلم ورزش خواستم که در زنگ ورزش با مسئولیت دادن به کودک  مؤثرترینبهترین و  -۵

 و انفرادی انرژی کاذب او خنثی شود.گروهی  هایبازیو آوردن وسایل ورزشی و  فعالبیش
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 بازخورد 

عجیبی شاهد بهبود  طوربهشده و کنترل و نظارت بر رفتار کودک مذکور  گفتهپیش هایروشماه از اعمال  ۲ باگذشت

نوآموزان مرکز   تمامیبهبه کودک  مندعالقهالزم به یادآوری است که من از ابتدای سال تحصیلی جاری  ضمناًرفتار او شدم. 

بودم لذا شناخت من در مورد خصوصیات او محضر به  موردپژوهشکودک  خصوصاًشناخت و مرتفع کردن مشکالت آنان 

ه داشته و مرتب در جلسات مشاوره با روانشناس و . همچنین در این مدت تعامل با والدین اهورا ادامشودمیشروع پژوهش ن

 شرکت داشتند و در مسیر درمان با ما هنگام بودند. مهدکودکمشاور 

 او به شرح ذیل است: بهبودیافتهشواهد من در کالس درس پس از وضعیت 

 او در سر کالس کاهش یافت. هایخوردن تعداد تکان -۱

 .کردمیکمتر به بیرون نگاه ، شدن مکان او در کالس عوضبهبا توجه  -۲ 

 توضیح دهد. هایشهمکالسیبسیار راغب بود که در مورد درس گذشته صحبت کند و برای  -۳ 

 . پریدمیکمتر میان صحبت دیگران  -۴ 

 . شودمیو کمتر حواسش پرت  دهدمیمحسوسی متوجه شدم که او به درس گوش  طوربه -۵

 شد.  مندعالقهداشته باشد  هاآندر  تأثیرگذاریبه کارهای گروهی که نقش  شدتبه -۶

 .دوست نداشت تا تکالیفی که تمام نشده است را رها کند و به کاری دیگر بپردازد -۷

 .شدمیوسائل و ملزومات درسی او کمتر گم  -۸

امیدبخشی جز از بهبود  طوربه هاآن کردن که  سؤالاز سایر همکاران و مشاور او نیز ، درباره وضعیت و مقایسه او با قبل

با آنان داشتم و  ایمصاحبه چون در انجام پژوهش از والدین او کمک گرفته بودم برای تکمیل کارم دوباره  ضمناًرفتار او دارند. 

 کردند و متذکر شدند که  تائیدمن را  هاییافتهنیز  هاآنوضعیت اهورا را جویا شدم. 

 . رودنمیتا تکالیفش به اتمام نرسد سراغ بازی  او در خانه •

 .داشتن آرامش نسبی در بیشتر اوقات •

 .پردازدمیکمتر به امور فیزیکی خطرناک  •

 .گرفتمیدر اغلب موارد برای انجام کاری اجازه  •

 

 هاپیشنهادو    گیرینتیجه

وضعیت عادی مدرسه و کالس ، و عدم توجه به دستورات و مقررات مدرسه ازحدبیشبه علت حرکات  ADHDان آموزدانش

 پذیریتحریک غالباً.رفتار تکانشی است و یادز وجوشجنب ، توجهیبیچنین کودکانی  یمشخصه در واقع وجه  زنندمیرا برهم 

، است )کاپالن و سادوک غیرمنتظرهمتغیر و  هاآنبوده و خلق و عملکرد  ثباتبیو از نظر هیجانی  دهندمینشان  انفجارگونه

ی است. حمایت فعالبیشکمبود توجه و تمرکز و رفتارهای تکانشی و ، گفت الگوی پایدار این اختالل توانمی طوربه(. ۱۹۹۴
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از شدت بیماری کاسته  شودمیبسیار ضروری است و موجب  هاآنروحی روانی خانواده و معلمان از این کودکان در درمان 

در مورد این بیماری  راآگاهی خود  هرچقدر فعالبیششده و او بتواند بر مشکالت خود فائق آید. معلمان و والدین کودکان 

 درنهایتبه او کمک کنند. رژیم غذایی خوب و خواب شبانگاهی این کودکان مهم است.  توانندمیبیشتر و بهتر ، افزایش دهند

عامل ، سرزنش و تنبیه جایبهبردباری و صبر و استفاده از ابزارهای تشویقی ، باید توجه داشت عالوه بر پیگیری درمان پزشکی

 ی است.فعالبیشکنترل و بهبود کودک مبتال به اسامی در 
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