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  چكيده 

. ميشود مطرح فعال بيش كودكان نام به مشكلي ها خانواده از بعضي در تحصيلي، سال آغاز با ساله همه 

 دخترها برابر سه پسرها در عارضه اين .شود مي ديده كودكان درصد 8 تا 5 در كه است اختاللي فعالي بيش

 آرام جا يك در مدتي براي توانند نمي و هستند ناآرام و قرار بي پرتحرك، بسيار فعال بيش كودكان. است

 را ظروف كنند، مي پرت را اشيا مهابا بي. هستند جوش و جنب و حركت رفتن، راه حال در دايم. بگيرند

  . دهند مي انجام خطرناك و پرمخاطره كارهاي خطر، احساس بدون. شكنند مي

دانش آموزان را را از نظر نظم و انضباط  ضعيف و كم  تعدادي از كالسپس از آغاز سال تحصيلي و ورود به   

، بي انگيزگي در يادگيري و بي حوصلگي در بيش فعالي انگيزه ديدم و برخي كارهاي غير هنجار از جمله 

منشأ اين مشكالت با كمك ساير همكاران . ، بر آن شدم تا نمودممشاهده  هاآنتحمل كالس و . . . را در مورد 

را پيدا كنم. و در اين راه از راه هاي متفاوتي استفاده كردم و اقداماتي انجام دادم گرفتن آزمون هايي در 

 در هر دو شرايط، نظرخواهي از همكاران و انزمان وضع نامطلوب و مطلوب، گرفتن نظر همكالسي هايش

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

به شواهد موجود و وقت اندكي كه در اين راه در اختيار داشتم شروع به كار كردم براي اعتباريابي اين پروژه 

  از وجود همكاران، دانش آموزان، اولياء بهره بردم.
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  موضوع اهميت

براي اينكه انسان بتواند در اجتماع زندگي كند بايد رفتار اجتماعي را بياموزد به اين معني كه رفتارش بايد    

مورد قبول اجتماع باشد . يكي از راههاي اجتماعي شدن و مورد قبول قرار گرفتن رعايت انضباط و مقرراتي 

باطي رفتار را تحت كنترل درمي آورد و چون اين است كه در اجتماع حكمفرماست . مقررات و قوانيني انض

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

تعليم و تربيت كودكان انضباط هميشه مورد توجه بوده ، ولي در اينكه اين انضباط چگونه بايد باشد و چگونه 

هدف از انضباط اين است كه كودك را قادر به سازش با «د عقايد متفاوت است . مي توان آن را آموزش دا

قوانين و مقرراتي كه فرهنگ يك گروه پذيرفته است بنمايد ، به طوري كه رفتار خود را با توقعات و 

 )1379(بدري مقدم ، » خواستهاي گروه اجتماعي كه در آن زندگي مي كند هماهنگ نمايد

بيش فعالي تعدادي از دانش اموزان پايه مشكل  بهتصميم گرفتم در سال تحصيلي اخير از اين رو بنده   

  چهارم ابتدايي پرداخته و نسبت به رفع مشكل آنها اقدام نمايم . 

  

  مقدمه

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

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

 عملكرد  نتيجه در. دهند  مي  نشان  واكنش  بيروني  محرك  كوچكترين  به و شود  مي  پرت  حواسشان  سرعت 

  .شوند  مي  مشكل دچار  يادگيري در و آيد  مي  پايين  آنان  تحصيلي

. گيرند  مي قرار انتقاد مورد  مرتب و گذارند  نمي  ديگران بر  مثبتي تأثير  فعال  بيش  كودكان اجتماعي،  لحاظ از

  اين. انگيزانند برمي خود  به  نسبت را  ديگران انتقاد و شوند  مي  اشتباه دچار  اغلب پايين،  دقت  دليل  به آنها

 با خود  ارتباط در و شوند  مي رو  به رو  دشواري با نيز ها بازي در  حتي. ندندار  توجهي  مسائل  جزئيات  به ها بچه

 و  مدرسه  تكاليف  عهده از و كنند  نمي  پيروي ها دستورالعمل از  اغلب. كنند  مي پيدا  مشكل ديگر  هاي  بچه
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  مي است،  مداوم  ذهني  شتال  مستلزم  كه  تكاليفي با  شدن درگير از  آنان.آيند برنمي  وظايف و كارها ساير

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

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

. يابد مي ادامه شخص زندگي سراسر در اختالل اين با همراه مشكالت موارد خيبر در .شوند  مي  ديگران

 شده كاسته آنها پرتحركي از و ندارند را بيماري به مربوط عاليم همه بزرگسالي دوره در كودكان اين گرچه

 با نيز كودكان اين از اي عده در. يابد مي ادامه آنها تكانشي رفتارهاي و تمركز و توجه مشكالت ولي است

 رفتاري، مختلف هاي حوزه در طبيعي عملكرد و يابد مي بهبود آنها عاليم سالگي 12 سن به رسيدن

. دارد وجود نيز درمان ادامه به نياز يابد مي ادامه بيماري كه كساني در. كنند مي پيدا تحصيلي و اجتماعي

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

 مي مدرسه تكاليف انجام و معلم دستورات از پيروي همساالن، با مناسب ارتباط تحصيلي، پيشرفت انظباط،

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

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

 طوالني ساعات منزل در درسي تكاليف انجام ساعات نيست، حل قابل راحتي به كه گردد مي معضلي

 نيم از پردازد، مي فعاليت و بازي به را زيادي هاي ساعت كه كودكي. است كودك و والد بين كشمكش

 يادگيري مشغول آموزان دانش ساير كه زماني درس كالس در. است بيزار درسي اليفتك روي نشستن ساعت

 بازي دستي، بغل با زدن حرف مشغول آنها دهند، مي گوش معلم هاي صحبت به و هستند جديد مطالب

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

  بيان مسئله

 ممكن هميشه دهد، مي قرار تأثير تحت را كودكان اين شغلي هآيند تحصيلي، پيشرفت عدم و درسي افت

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

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

 و پرخاشگري ، اي، مقابله ايذايي اختالل سلوك، اختالل افسردگي، اضطراب، به ابتالي امكان. هستند بدقول
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 مناسب مداخله عدم صورت در توجهي كم ـ فعالي بيش اختالل به مبتال كودكان در رفتاري اختالالت ساير

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

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

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

 را حلهايي راه چه. كند مي اضطراب و افسردگي مستعد را آنها و زند مي لطمه را كودكان اين نفس به اعتماد

 بيش اختالل ديگر، شمار بي داليل و فوق داليل به كنيد؟بنا مي پيشنهاد فعال بيش كودكان درمان براي

 كودك كه حدي تا است بيماري اين عاليم كاهش درمان از هدف شود درمان بايد توجهي كم ـ فعالي

. يابد بهبود كودك ارتباطي و تحصيلي عملكرد و گردد متحمل خود روزمره ندگيز در را كمتري آشفتگي

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

 فرزندشان، بيماري چگونگي مورد در والدين آموزش بديهي. باشند مي والدين آموزش و رفتاري شناختي،

 و كودك براي هم تواند مي بسيار...  و تنبيهي مناسب نا هاي شيوه بكارگيري عدم كودك، مثبت رفتارهاي

  .باشد موثر او خانواده براي هم

  توصيف وضعيت موجود

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

در خدمت مي نمايم.پس از شروع سال تحصيلي .…شهرستان  … ..آموزشگاه  … پايه چهارم آموزگار كسوت 

 ،...و سري پشت كناري، نفر با صحبت نيمكت، روي شدن جا جابه ؛ چون موارديبرخي از دانش آموزان 

 دفتر، ميز، روي كردن نقاشي زمين، به پا كف ساييدن جاميز، يا ميز روي گرفتن ضرب مانند صدا ايجاد

 دانش ديگر حواس درسي مطالب يادگيري عدم بر عالوه مذكور انآموز دانش مشاهده كردم . ...و كتاب

 به آنها هاي رفتار از  آنها كالسي هم آموزان دانش. دندش مي آنها يادگيري مانع و ردندك مي پرت را آموزان

 ي عالقه ومي ديدم  ديج را مشكل اين كه آنجايي از من.  داشتند اعتراض آنها رفتار به و بودند آمده ستوه

 ،  آمد مي چشم به ديگر آموزان دانش از بيش آنها فعاليت نظر به كه آموزان دانش اين شناخت به زيادي
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در نتيجه تصميم گرفتم با كمك ساير همكاران به رفع مشكالت بيش فعالي اين دانش آموزان . داشتم

  بپردازيم .

      قيوضرورت تحق تياهم

 يمدارس ماكمك نكردن به دانش آموزان مشكل دار است.متاسفانه مد ارس به جا از مشكالت عمده يكي

 يدورم شترآنهاراازخوديدارند ب يناسازكار امشكلي يكه عقب افتادگ يآنكه آماده كمك به كسان

 الهستندوبا نمره با يدهند.اغلب مدارسبه دنبال دانش آموزان قو ياز خود نشان م يسازند.وحالت دفع

قرار  يمهر يمورد ب فيپردازطند .در مقابل دانش آموان به ظاهر ضع يآنهام ميوتكر قيقع به تشوموا شتريوب

 )74.ص1379.يكمال ريكنند (م يوبه طور ناخواسته آنهارا رها وسركوب م رنديگ يم

سازد  يرا فراهم م انيواطاف نيهمواره موجبات رنج وزحمت والددانش آموزان  و بيش فعالي بي انضباطي

گردد.وگاه افراد را از راه  يم زين يوعذاب افراد عاد جاست كه موجب رن ديشد يرفتار به حد نيا يوگاه

گرداند (حمزه  يمبتال م ياخالق گريوانحرافات د بد دهنيمانند  ييدارد.وبه كار ها يباز م زين ليتحص

نسل  حيصح يها وهيوشكه با استفاده از  منابع گوناگون  است فيتكل معلمانبر ما  لذا)52.ص1387.يگنج

 .ميكن تيكشور را هدا يها هيجوان وسرما

با  انمشكلش يوهژاقدام پ نيمورد نظر اان شده كه دانش آموز يناش نجاياز ا قيتحق نيوضرورت ا تياهم

 جهيعلل مشخص شود راه حل هم مشخص ودر نت يوقت راي.زافتياحتماالكاهش خواهد  اجراي راه حل ها 

همكاران  ريتواند  در موارد مشابه مورد استفاده سا يبدست آمده از آن م جيونتاحل خواهد شد زيمشكل ن

 .رديقرار گ تيوترب ميكاران امر تعل اندرودست 

 اهداف پژوهش

 بيش فعالي دانش آموزانمشكالت   يي: شناسايكل اهداف
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 :يجزئ اهداف

 فعالي در دانش آموزان بيشحل مشكل  ي)  شناخت روشها1

 بيش فعالي و بي انضباطي دانش آموزاندرمورد بوجودآمدن مشكل  ) ارائه راه حل2

  شواهد يكگرد آوري 

براي حل مشكل ابتدا تصميم گرفتم اطالعاتي راجع به اين مشكل كسب نمايم . در نتيجه از راه هاي زير 

  استفاده نمودم :

  مشاهده  – 1

از  تعدادي بي انگيزگي هايي از جانب در روزهاي آغازين سال تحصيلي متوجه برخي بي انضباطي و   -الف 

 هنجار غير كارهاي برخي و ديدم انگيزه كم و ضعيف  انضباط و نظم نظراز جمله آنها از   شدم دانش آموزان

 مشاهده آنها مورد در را. . .  و كالس تحمل در حوصلگي بي و يادگيري در انگيزگي بي ، فعالي بيش جمله از

به من القا كرد. اما بعد از دو سه جلسه متوجه  آنها  نوعي گريز و بيزاري از به حدي كه اين مسئله .نمودم

و به اين نتيجه رسيدم كه مي توان از در دوستي  اند كمي آرامتر و متمايل تر به كالس شده آنها شدم كه 

من از نظر  و اگرچه شايد اين كار چشم پوشي كردم  انوارد شد و براي اين كار چند بار از خطاهايش نهابا ا

را آرام تر كرد و  آنهاياري و  نهاوجداني  جالب و صحيح نبود اما مرا در جلب اعتماد و دوستي بيشتر با ا

  متوجه شدم با مصالحت و دوستي مي توان تا حدي مسئله را حل كرد ولي چگونه؟ 

به شدت از اين  طي چند ماه متوجه شدم كه از طرف همكاران و عوامل اجرايي و دفتر آموزشگاه  هم -ب

انجام مي دهد خالف مقررات مدرسه است ولي هيچ كس  آنهاانتقاد مي شود و كارهايي را كه  اندانش آموز

  در صدد اصالح وضعيت نابهنجار بر نمي آمد. 
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  دانش آموزان پرسشنامه – 2

گيزگي و بي عالقگي در ارائه دادم كه متأسفانه بي ان اين دانش آموزان براي اين كار ابتدا پرسشنامه اي را به 

هاي مختلف مثل بيماري موج مي زد. و در زمان انجام اين آزمون با بهانه  آنهاحل اين سؤاالت حتي در بين 

را جويا  انم. وقتي چرايي كارشيامتحان نمي ده ما: مي گفتند و  ندپرسشنامه خود را روي ميز گذاشت و ...

اينگونه مسائل مرا بر آن  .(تمارض) هستيم: بيمار مي گفتندو  تندمي انداخشدم با بي تفاوتي شانه ها را باال 

  داشت تا در رفع مشكل اين كالس با همكارانم در صدد حل مشكل برآيم. 

  پرسشنامه به والدين -3

براي مصاحبه با والدين پرسشنامه اي تهيه كردم و در اختيار والدين دانش آموزان قرار داد م . پرسشنامه در 

  است :زير آمده 

 هميشه اغلب گاهي اصال الف) كم توجهي 

به جزييات بي توجه است و به علت بي دقتي در تكاليف  1

 مدرسه ، كار يا ديگر فعاليت هايش اشتباه مي كند.

	 	 	 	 

 	 	 	 	 نمي تواند روي تكاليف يا فعاليت هاي تفريحي تمركز نمايد. 2

وش نمي كندوقتي با او صحبت مي شود به نظر مي رسد گ 3  	 	 	 	 

از دستور العمل ها پيروي نمي كند و تكاليف مدرسه ، وظايف  4

روزانه و تكاليف شغلي را به اتمام نمي رساند (مي تواند حاصل 

 لجبازي يا عدم فهم دستورالعمل باشد.)

	 	 	 	 

 	 	 	 	 در سازمان دهي به تكاليف و فعاليت هايش مشكل دارد. 5

فعاليت مداوم ذهني مي طلبد بي عالقه است و به تكاليفي كه  6

 از آنها اجتناب مي كند (مثل تكليف خانه يا مدرسه)

	 	 	 	 

وسايلي كه براي تكاليف يا فعاليت هايش نياز دارد را گم مي  7

كند (مانند اسباب بازي ، تكاليف مدرسه ، قلم ، كتاب ، ديگر 

 وسايل)
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واسش را پرت مي كندمحرك هاي خارجي به آساني ح 8  	 	 	 	 

 	 	 	 	 در فعاليت هاي روزمره فراموشكار است. 9

 ب) بيش فعالي 

با بي قراري دست و پايش را تكان مي دهد يا روي صندلي وول  10

 مي خورد

	 	 	 	 

در كالس يا ديگر موقعيت هايي كه آرام نشستن الزم است،  11

 صندلي را ترك مي كند

	 	 	 	 

وقعيت هاي نا مناسب مي دود يا از وسايل باال مي رود (در در م 12

نوجوانان و بالغين مي تواند حاصل احساس دروني بي قراري 

 باشد .)

	 	 	 	 

 	 	 	 	 نمي تواند بدون سر و صدا بازي يا تمرين نمايد. 13

 	 	 	 	 زياد حرف مي زند. 14

 	 	 	 	 صبر كردن و رعايت نوبت برايش مشكل است. 15

مزاحم ديگران است (مثال وسط گفتگو يا بازي ديگران مي پرد  16

 يا در كارشان دخالت مي كند .)

	 	 	 	 

 	 	 	 	 قبل از پايان سوال پاسخ را مي پراند. 17

  

 صحبت هاي مشاور – 4

ضه داشتند . در اين زمينه مشورت كردم آن ها نيز راهنمايهاي الزم را عر انهمكار و با دو تن از مشاورين   

و با اطالعات كه از رفتار اين دانش آموزان به آنها دادم همگي اذعان داشتند كه اين دانش آموزان دچار بيش 

  فعالي هستند .
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  مطالعه - 5

رشد ، روابط انساني در آموزشگاه و  سيدنبال كتابهاي روانشناسي اختاللهاي رفتاري، روانشنا بعد به

جام گرفته بود  رفته ومورد مطالعه قرار دادم تا ببينم مشكل را چگونه مي توانم تحقيقاتي كه در اين زمينه ان

  در زير به بيان اين اطالعات مي پردازم : در اين زمينه اطالعات زير را بدست آوردم .حل نمايم . 

دكان بي توجهي و رفتارهاي ناگهاني بيشتر و شديدتر از كو اختاللي است كه در آن پرتحركي ، بيش فعالي 

درصد كودكان به اين اختالل مبتال هستند و در پسرها شايع تر است . ممكن است  5تا  3ديگر وجود دارد . 

عالئم  . بيشتر عالئم پرتحركي و رفتارهاي ناگهاني و در گروهي عالئم بي توجهي بيشتر ديده شود در بعضي

  :. ايجاد مي گردد سه مشكالت جديسالگي شروع مي شود ولي اغلب در دوران مدر 7اين بيماري قبل از 

ايجاد آن نقش دارند . به نظر مي رسد علت آن  اين بيماري سالهاست كه شناخته شده و وعوامل متعددي در

كودكان مبتال احتماالً در قسمت هايي از مغز كه مسئول توجـه   . بيشتر قص در تكامل سيستم اعصاب باشد

شد دچار نقص جزئي هستند . توارث و ژنتيك در ايـن اخـتالل   هاي حركتي مي با ، تمركز و تنظيم فعاليت

 همچنين در بعضي موارد در جريان حاملگي يا زايمان يا پس از آن صدمات جزئي به ساختمان . نقش دارد

  . مغز وارد مي شود كه مي تواند باعث اين مشكل گردد

  بيش فعالي عالئم

 يم رفتارشان است ، در نتيجه اغلب نمي توانند رفتـار عدم توانايي آنها در حفظ و تنظ مشكل اصلي كودكان

آنهـا مـنظم    مناسبي كه لحظه به لحظه با شرايط محيط هماهنگ باشد نشان دهند . خوابيدن و غذاخوردن

از نظر هيجاني ثبات ندارند  . نيست به نظر ميرسد در همه چيز دخالت مي كنند و مراقبت دائمي نياز دارند

غيرقابل پيش بيني يا ارزيابي است . سـريع از كـوره    دند يا گريه مي كنند و رفتارشان، بطور ناگهاني مي خن

رفتارشان را پيش بيني يا ارزيـابي نماينـد . در فعاليـت هـاي خطرنـاك       در مي روند و نمي توانند پيامدهاي

 ز پايـان احتمال صدمه ديدن آنها زياد است . قبل از فكر كردن عمل مي كننـد ، قبـل ا   شركت مي كنند و
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پرفعاليـت و   سئوال جواب مي دهند ، اشياء را پرتاب مي كنند و ناخواسـته بـه ديگـران صـدمه مـي زننـد ،      

آنهاست كـه آنهـا را بـه حركـت      پرتحرك هستند ، هرلحظه در حال رفتن هستند ، انگار موتوري درون بدن

  .هستند دائمي مجبور مي كند ، نمي توانند آرام بنشينند و بي قرار

الزم دارد مشهودتر اسـت . آنهـا    اختالل تمركز در اين كودكان در كارهايي كه فعاليت دائم و جدي مغزي را

فعاليتهاي لذت بخش با كودكان ديگر تفاوتي نداشـته   ممكن است در تماشاي تلويزيون ، بازي با كامپيوتر و

جام تكـاليف درسـي ) تفـاوت آنهـا بـا      مداوم مغزي و تمركز الزم دارد ( ان باشند ولي در كارهايي كه فعاليت

 نمايان مي شود . به نظر مي رسد مغز آنها اطالعات محيطي را بيش از حد الزم مـي گيـرد ،   كودكان ديگر

رعايـت   . يعني در انتخاب توجه به اطالعات ضروري و بي توجهي و حذف اطالعات غيرضروري ضعف دارنـد 

بيشـتري الزم دارنـد . در انجـام     راي پيروي از قوانين توجهقوانين منزل و مدرسه براي آنان مشكل است و ب

داشتن روابط اجتماعي مناسب با همكالسي هـا   تكاليف مدرسه ، تمركز روي درس ، رعايت قوانين مدرسه و

  .برنامه ريزي نمي كنند مشكل دارند . براي رسيدن به اهداف درازمدت

  بيش فعالي عوارض

اجتماع مردم و مدرسه تأثير سوء مـي گـذارد و باعـث واكـنش      خانواده ، رفتار كودكان روي عملكرد آنها در

، كادر مدرسه و همساالن مي شود . اين رفتارها مشكالت جدي در مدرسـه و   هاي منفي اطرافيان ، خانواده

 مي كند و باعث كاهش اعتمادبه نفس و احساس بي كفايتي در اين كودكان مي گردد . ممكن اجتماع ايجاد

موفقيـت هـاي    ا از مدرسه و اجتماع متنفر گردند . كودكان طبيعي به خـاطر رفتارهـاي مناسـب و   است آنه

موجب پرورش اعتماد به نفس  تحصيلي و اجتماعي زمينه زيادي براي تشويق شدن دارند و همين تشويق ها

كنند  اين موفقيت ها دسترسي پيدا مي كمتر به ADHD و عزت نفس در آنها مي شود ولي كودكان دچار

اختالالت ارتباطي ، مشـكالت تحصـيلي ، اضـطراب     ممكن است به صورت ثانويه دچار ADHD . كودكان

  . افسردگي و بزهكاري شوند



 

د و قابل ويرايش اين اقدام پزوھی با قيمت اين فايل فقط برای مشاھده می باشد . برای خريد فايل ور
 www.asemankafinet.irفقط سه ھزار تومان به سايت علمی و پژوھشی اسمان مراجعه کنيد .

١٤ 

 

  بيش فعالي سير

ميدهـد و بهبـودي    سـالگي رخ  20تا  12متنوع است . بهبودي در صورت وقوع معموالً بين  ADHD سير

 . نيز تـا بزرگسـالي ادامـه مـي يابـد      ر بلوغ بهبود يافته و گاهيسالگي نادر است . گاهي عالئم د 12قبل از 

تـا   15تمركز و رفتارهاي ناگهاني مي تواند باقي بمانـد . در   با افزايش سن پرتحركي كمتر شده ولي اختالل

 همراه با افزايش سن ادامه مي يابد . بدون درمان تنها يك سوم تا نصف كودكان دچار درصد موارد عالئم 20

ADHD   مشـكالت ثانويـه    مي توانند با عالئم خود در زندگي سازگار و منطبق باشند و بقيه مسـتعد بـروز

 . خواهند بود

  بيش فعالي درمان

  ::::    به كار ميرود مي تواند به چهار گروه تقسيم گردد ADHD ADHD ADHD ADHD    درمان هايي كه براي كودكان

  آموزش والدين •

  آموزش آموزگاران •

  استفاده از كالسهاي مخصوص •

  روان شناختي و درمان هاي روييدرمان دا •

  دهد و شامل دو بخش است ؛ آموزش والدين و معلمين بخش مهمي از درمان را تشكيل مي •

  آموزش براي شناخت بيماري •

  هاي درماني آموزش براي بكارگيري روش •

ـ   والدين بايد اين بيماري را به عنوان يك نقص خفيف در مراحل اوليه رشد ه مغز دانسته و به كودك خـود ب

مي تواند رفتاري طبيعي داشته باشد نگاه نكنند ،  ديد كودكي تنبل ، نافرمان ، شرور و فضول كه اگر بخواهد

 . كند با ناتواني خود كه خارج از كنترلش است ، كنار بيايد بلكه او را كودكي بدانند كه تالش مي
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موفقيـت در كودكشـان    د احسـاس والدين بايد راههاي ديگري براي تشويق ، تقويت اعتماد به نفـس و ايجـا  

هايي براي نمايان كردن توانائي هـاي ايـن    بيابند . فعاليت ورزشي ، هنري ، فني ، اجتماعي مي تواند فرصت

تشويق بيشتري به دنبال داشته و مي تواند آثار منفي حاصـل از   كودكان ايجاد نمايد . اين فعاليت ها بالطبع

 البتـه .  گـردد  آن جـايگزين  و بكاهـد  را)  …شدگي ، تنبيـه هـا و   شكست ها ، طرد  ) تجربه هاي بد قبلي

نيستند ،  نبايد تصور كنند كه كودكانشان به دليل اين ناراحتي مسئول اعمال نامطلوب و خالف خود والدين

  . بلكه كودك مي بايد اينگونه رفتارها را جبران كند

در  يند الزم است قـوانين را بـراي آنهـا واضـح تـر ،     قوانين را بياموزند و از آن پيروي نما براي اينكه كودكان

  . همراه نماييم فواصل كمتر و دفعات بيشتر بيان كنيم و سيستم تشويق و تنبيه قوي تري را با آن

مـداومت و همكـاري و همـاهنگي     به زمان ، پشتكار ، كوشـش ،  ADHD برخورد مناسب با كودكان دچار

همواره روحيه اي با نشاط ، شاداب ، طنزپرداز و شوخ  ن و والدين بايدزيادي نياز دارد و به همين دليل مربيا

  . طبع را در خود حفظ نمايند

هيجاني تحريك پـذير و   اين اختالل در بر گيرنده كودكاني است كه از دستورها اطاعت نمي كنند ، از لحاظ

چ يك را به سر انجام برسانند اينكه هي خشن هستند ، پيوسته از يك فعاليت به كار ديگري مي پردازند بدون

بازيها در اين كودكان پايدار نيست ، اغلـب بـه نظـر مـي رسـد كـه        ، تمركز و توجه در كارها و يا فعاليتها و

يا گوش نمي دهند و اينطور به نظر مي رسد كه آنچه را كه گفته شده اسـت   حواسشان جاي ديگري است و

ميانـه   تيزه جو ، نافرمان و پرخاشگر هستند و با كودكـان ديگـر  اكثر اين كودكان بد اخالق ، س نشنيده اند ،

قابل پيش بيني انجـام   خوبي ندارند و به طور كلي لجوج ، رياست طلب و بي انضباط هستند ، رفتارهاي غير

قاپند و به چيزهايي دست مي زننـد كـه    مي دهند ، مرتب در حرف ديگران مي پرند ، اشيا را از ديگران مي

  . ا ندارنداجازه آن ر
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و جوش   كند كه در آن كودك به نحوي مفرط و بيش از اندازه فعال و پرجنب داللت مي فعالي به حالتي بيش

مدرسـه را دچـار    هـا ، اوليـاي   تحرك زياد اين كودكان نه تنها خود آنها را بلكه اطرافيـان ، همكـالس   .است

انـد عاليـم    كه ترك تحصيل كرده ين و افراديكند. از آن جايي كه در ميان درصد بااليي از معتاد مشكل مي

  .بيش فعالي در كودكي قابل مشاهده است

 كودكان بيش فعال در معرض خطر بااليي از اختالل سلوك ، شخصيت ضد اجتماعي و سوء مصرف از طرفي

ردار بسـزايي برخـو   مواد مخدر قرار دارند لذا آگاهي همگان بويژه والدين و معلمان در اين حاالت از اهميـت 

كند كه نتواند آرام  ايجاد مي شرايطي را براي كودك (ADHD) فعالي است. نقص در تمركز يا اختالل بيش

 .را به يك موضوع خاص معطوف كند و بدون حركت بنشيند، رفتارش را كنترل كرده و توجه خود

تواننـد يكجـا آرام    اين كودكان وقتي كه بزرگتر مي شوند در كارهاي گروهي مشكل دارند و در مدرسه نمي

مي شوند. بـيش فعـالي ممكـن اسـت بـه       بگيرند به طور مكرر از جاي خود بلند مي شوند و يا از ميز آويزان

جهيدن و باال و پـايين پريـدن در موقعيتهـاي نـامربوط ،      صورت بر قراري ، ناآرامي در جاي خود ، دويدن ،

  .ود مي يابداز حد حرف زدن نيز نم ناتواني در ساكت ماندن و يا بيش

گريه زياد دارند ، به نور و  اين كودكان معموال در نوباوگي عالئمي از خود نشان مي دهند مانند : خواب كم و

غير عادي پاسخ مي دهند ، مرتب در حال جلو  صدا و حرارت و ساير تغييرات محيطي به سرعت به گونه اي

نمي گيرند و جيغ مي زنند و لگد مي اندازنـد و   مادر آرام و عقب كردن خودشان هستند ، معموال در آغوش

مشكل دارنددر اين نوع اختالل ممكن است بر اثر باال رفـتن سـن كـودك ،     حتي در گرفتن پستان مادر هم

حل شود اما اين كودكان اگر به حال خود گذاشته شـوند در بزرگسـالي رفتارهـاي ضـد      مسئله خود به خود

  .از خود نشان مي دهند اجتماعي

و ناگهاني است و خطر را  كثر اين كودكان از هوش باال برخوردارند و كارهايي كه انجام مي دهند غير مترقبها

  .احساس نمي كنند
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اين اختالل كمبود تمركز و توجه ، بيش فعالي و پرخاشگري است ،  به طور كلي مي توان گفت الگوي پايدار

كودك ثابت باشد تا بتوانيم بگوييم كه كـودك دچـار   خصوصيات حداقل به مدت شش ماه در  البته بايد اين

  .اختالل شده است اين

وراثـت ، مشـكالت و    علل ايجاد اين اختالل هنوز به طور قطعي ناشناخته است ، عوامـل متعـددي از قبيـل   

متغيرهاي محيطي مطرح شده است امـا   مسائل در هنگام تولد ، عوامل عصب شناختي ، حساسيت غذايي و

آن است كه پسران بيشتر از دختران به اين اختالل مبتال  يد و يا رد نشده اند. پژوهشها حاكي ازهيچ يك تاي

  .مي شوند

 كودكان روشهاي رفتار درماني به همراه رژيم غذايي خاص و داروهايي كه پزشك براي درمان در درمان اين

  .اين اختالل تجويز مي كند بهترين نتايج را در كنترل عالئم دارد

مسير بـه   كودكاني بايد با مراجعه به روانپزشك و يا روانشناس با شكيبايي و ثبات قدم در اين دين چنينوال

  .فرزندشان كمك كنند

  عالئم بيش فعالي

  ناآرامي و قراري بي  •

  چيزي از رفتن باال يا و ديگر سوي به سويي از مداوم دويدن   •

  .ندارند را كار اين اجازه كه وقتي صندلي از آمدن پايين  •

  كردن بازي صدا و سر بي در توانايي عدم  •

  كردن صحبت حد از بيش  •

  .است نشده تمام هنوز كه پرسشي به فكر بدون و ناگهاني دادن پاسخ  •
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  خود نوبت براي كردن صبر در توانايي عدم  •

  پريدن ديگران بازي وسط اجازه بدون  •

  پريدن ديگران صحبت وسط  •

 تجزيه و تحليل

 نش آموزان را مسخره مي كند.اوهر روز دا

 او هر روز با دانش آموزان دعوا مي كند.

 اودر خانه و مدرسه بد اخالق است.

 او از نظر درسي ضعيف است.

 او بي حوصله است.

 روابط والدين با او غلط بوده است.

 معلمين  به او توجه الزم را نكرده اند.

 معلمين  به تفاوتهاي فردي ايشان توجه نكرده اند.

 بهداشت فردي را رعايت نمي كند.

 است. ياو دانش آموزي پررو و مغرور

 تجزيه و تحليل وتفسيرداده ها:

 فرايند اين از حاصل اطالعات مورد اين در چند ي مطالعه و محترم همكاران و والدين نظر بررسي از پس

  .   است رزي شرح به وتحليل تجزيه هاي يافته خالصه كه گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد
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 نيز معلول رفتار زيادي حدود تا علت آن رفع با كه دارد علتي)  منفي يا مثبت(  رفتاري هر كه آنجا از  

  . شود استفاده پرسش شش روش از شد سعي مرحله اين در. شود مي مرتفع

 انبي محققان. است نشده شناخته درستي به هنوز كه دارد شناختي زيست منشاء فعالي بيش ايجاد علل

  .   است اختالل اين آمدن وجود به عامل محيطي و ژنتيكي عوامل از تركيبي احتماال كه كنند مي

.  دارد نياز كامل ارزيابي يك به تشخيص،. ندارد وجود دهد تشخيص را فعالي بيش كه آزمايشي يا آزمون

 نوعي به مدرسه در ناين دانش آموزا از بنده هاي يافته و مشاهدات تمام كه بود ازين حاكي پرسشنامه

 بيش معرف رفتارهاي كه ميدهد نشان پرسشنامه بررسي.  دارد وجود نيز آشنايان و خانه محيط در ديگر

 او در است  توجهي كم به مربوط كه رفتارهايي تاحدودي و است مالحظه قابل انآموز دانش اين در فعالي

  .   دارد وجود

 مواد و سديم بنزات ، مصنوعي هاي رنگ چون هايي افزودني( ها خوراكي برخي تاثير دانشمندان تحقيقات

  ) اند رسانده اثبات به فعالي بيش عالئم افزايش در را)ها بستني در موجود

 دانش به نسبت زماني مكان هر در تقريبا فعال بيش آموز دانش ، نيست وزمان مكان به محدود فعالي بيش 

  .  دهد مي جامان بيشتري اي حاشيه فعاليتهاي ديگر آموزان

  

 به صورت موقّت ديانتخاب راه جد

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

باشد بنده از نظرات چند فرد اقدام پزوه  يمهم وحساس م يليكه مرحله انتخاب راه حل ها خ يي.ازآنجا

 مانند خودم استفاده نموده ام.

درمان اين مشكل اوليا و معلمان بايد درباره چگونگي رفتار با اين گروه از دانش آموزان اطالعات كافي  براي

داشته باشند. معلمان بايد با شناسايي به موقع دانش آموزان بيش فعال آن ها را به مشاوران مدارس يا هسته 

اين دانش آموزان مهربان و صبور باشند،  هاي مشاوره ارجاع دهند تا تحت درمان قرار گيرند..معلمان بايد با

آن ها را به رسميت بشناسند، در فعاليت هاي مشاركتي آن ها را نيز شركت دهند و براي انتقال مطالب 

درسي از وسايل كمك آموزشي و بازي استفاده كنند. ارائه تكاليف كمتر به دانش آموزان بيش فعال ضروري 
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ها بايد شفاف تر و گام به گام ارائه شود ضمن اين كه تعامل اولياي  مي باشد و توضيح مطالب درسي به آن

دانش آموزان بيش فعال با مدرسه به پيشرفت تحصيلي آن ها كمك مي كند. خانواده دانش آموز بيش فعال 

بايد با وي با مهرباني رفتار كنند و از مقايسه و سرزنش كردن فرزند خود به طور جدي خودداري كنند و با 

جعه به مشاور يا پزشك در صورت نياز راهكار مناسبي براي درمان اين اختالل به كار بگيرند. انجام مرا

فعاليت هاي ورزشي به ويژه شنا، دوچرخه سواري و دويدن براي دانش آموزان بيش فعال بسيار مؤثر مي 

ن ها بايد از خوردن مواد براي اين افراد بسيار مفيد است هم چنين آ 3باشد و خوردن مواد غذايي حاوي امگا

مواد تند و ترش تحريك پذيري دانش آموزان بيش فعال را  	غذايي شيرين به جز عسل خودداري كنند.

والدين دانش آموز بيش فعال، نبايد از داشتن  .افزايش مي دهد بنابراين مصرف اين مواد نيز بايد كاهش يابد

دام كنند بلكه با همكاري با مربيان مدرسه و استفاده از چنين فرزندي نگران باشند و به تنبيه و تحقير اق

توانمندي مشاوران، آگاهي خود را نسبت به اين اختالل افزايش دهند و به روش علمي براي درمان آن اقدام 

    .كنند

  : ها حل راه به بخشي اعتبار

 بيشتري اعتبار از ها حل راه اينكه براي شده انتخاب ي ها حل راه اجراي زمينه در بيشتر اطمينان براي 

 آنها كه شد ارائه ،بود منتتقد همكاران و مشاور يك از متشكل كه گروهي به نظر اظهار جهت باشند برخوردار

 حدود تا بود وارد من موقتي حلهاي راه به كه اندكي انتقادهايي دادند ارائه خصوص اين در خودرا نظرات نيز

 نسبتا حد تا شده ارائه هاي حل راه كلي طور به كرد ياري را من هشپژو در بهتر نتيجه به رسيدن در زيادي

 .بود تاييد مورد زيادي

  :شيوه هاي اجرا

پس از اعتبار بخشي راه حل هاي انتخاب شده آنها را به مرحله اجرا در آوردم . در مرحله اول موافقت والدين 

اغلب به دليل خجالت يا وحشت  آنهاكه والدين شان جلب كردم ، جالب اينجا بود انرا براي كمك به فرزندآنها

مي كنند كه اين خود مي توانست سرآغاز بروز مشكالت  آمدن به مدرسه امتناعشان اناز رفتار نادرست فرزند
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 آنها عديده ي ديگري باشد . درنهايت آنها را مجاب كردم كه ارتباط تنگاتنگ آنها با مدرسه مخصوصا معلمان

را به من منتقل  آنهاد بسيار مهم است. از آنها خواستم كارهاي مثبت نباط مستقيمي دارشان ارتانكه با فرزند

را تنبيه نكنند  آنهارا تشويق كنم. به آنها گفتم تحت هيچ شرايطي  آنهاكنند تا به هر نحو كه من ميدانم ، 

  .واهد بودپرخاشجو، عصبي، تندخو، كالفه و... مي شود و نتيجه برعكس خ آنهاچرا كه با تنبيه 

  . غذاهاي كه باعث ازدياد اين رفتارها مي شود نگنجانندآنها ضمنا در رژيم غذايي 

در منزل به اقداماتي كه در نظر داشتم در  انضمن ارتباط با والدين و آگاه شدن از وضعيت دانش آموز

  .مدرسه نيز ادامه دادم

ك پنجره بود را عوض كردم تا كمي از عواملي كه كه انتهاي كالس و تقريبا نزديآن دانش آموزان ابتدا جاي 

 .مي شود را از بين ببرم آنهاباعث حواس پرتي 

هر دانش آموز گفتم كه ميخواهم چيدمان دانش آموزان را عوض كنم با اين كار دانش آموزان هفته بعد به 

 زرنگ و مودب را كنار يك دانش آموز بيش فعال قرار دادم .

وسايل كمك آموزشي را در كالس بيشتر كردم؛ فيلم، نوارهاي آموزشي، 		فاده از است 	از زمان اي تصميم

بيش فعال را مشتاق درس و  انفعاليت هاي گروهي و.... اين مسأله همه دانش آموزان مخصوصا دانش آموز

 .كالس مي كرد

  .زنش قرار ندادمرا مورد سر آنهاانتقاد نكردم و  اندر مقابل همكالسي هايش آنهااز آن به بعد هرگز از 

 .درس سوال كردم  آنهاكمتر از 

، چرا كه از نظر شخصيتي در زمره مدندمطابق نظر مشاوران آنها به خوبي از عهده انجام اين مسائل برمي آ

 .نيستند» خجالتي»و » كم رو«قرار داشته و » مدير«و » راهبر«افراد 



 

د و قابل ويرايش اين اقدام پزوھی با قيمت اين فايل فقط برای مشاھده می باشد . برای خريد فايل ور
 www.asemankafinet.irفقط سه ھزار تومان به سايت علمی و پژوھشی اسمان مراجعه کنيد .

٢٢ 

 

س كردم زيرا كودكان بيش فعال در آن واحد دستورالعمل هاي درسي را گسسته و به صورت جدا جدا تدري

 .تمركز بر روي چند عنوان و يا فعاليت نيستند قادر به

    .از معلم ورزش او خواستم كه ورزشهاي متنوعي را براي آنها در نظر بگيرد

 2شواهد  

ور مزكور به طان ماه از اعمال روشهاي پيش گفته و كنترل و نظارت بر رفتار دانش آموز  2با گذشت 

ضمنا الزم به يادآوري است كه من از ابتداي سال تحصيلي جاري  		شدم آنها شاهد بهبود رفتار 		عجيبي

مورد پژوهش بودم لذا شناخت من در  انآموز عالقه مند به كمك به اين نوع دانش آموزان و مشخصا دانش

 منحصر به شروع پژوهش نمي شود آنها 	مورد خصوصيات

  به شرح ذيل است: آنهاوضعيت بهبود يافته  درس از شواهد من در كالس

  در سر كالس كاهش يافتآنها  	تعداد تكان خوردنهاي •

  ند.كمتر به بيرون نگاه ميكرد 	،آنهاباتوجه به عوض شدن مكان  •

  دنكنفرانس ده انكه درس گذشته را با زبان خودش ندبسيار راغب بود •

  ندمي پريد ديگرشان  كمتر ميان صحبتهاي من و همكالسيهاي •

  پرت مي شود اند و كمتر حواسشنبه درس من گوش ميده آنهابطور محسوسي متوجه شدم كه  •

  ند .بشدت به كارهاي گروهي كه نقش تاثير گزاري درآانها داشته باشد، عالقمند شد •

  دند و به تكليفي ديگر بپردازنرها كناند را تا تكليفي را كه تمام نكرده  نددوست نداشت •

  آنها كمتر گم مي شد .ي وسايل و ملزومات درس •

باقبل ، از ساير همكاران و دانش آموزان ديگر نيز سوال كردم كه آنهابطور  آنها ومقايسه آنها 	درباره وضعيت

  دانش آموزان بيش فعال مورد نظر دادند .خبر از بهبود رفتار  	باور نكردني



 

د و قابل ويرايش اين اقدام پزوھی با قيمت اين فايل فقط برای مشاھده می باشد . برای خريد فايل ور
 www.asemankafinet.irفقط سه ھزار تومان به سايت علمی و پژوھشی اسمان مراجعه کنيد .

٢٣ 

 

و  	يل كارم دوباره به سراغ آنان رفتمكمك گرفته بودم براي تكم آنهاضمنا چون در انجام پژوهش از والدين 

 آنهاآنها نيز يافته هاي من را تاييد كردند و متذكر شدند كه 	راجويا شدم  دانش آموزان بيش فعالوضعيت 

  در خانه :

  وندسراغ بازي نمي ر نرسدبه اتمام  انتا تكاليفش •

  داشتن آرامش نسبي در اكثر اوقات •

  دنكمتر به امور فيزيكي خطرناك مي پرداز •

  اجازه مي گيرند . در اغلب مواقع براي انجام كار •

   نتيجه گيري و پيشنهادات

به طور كلي مي توان گفت الگوي پايدار اين اختالل كمبود تمركز و توجه و رفتارهاي تكانشي و بيش فعالي 

ي است و بسيار ضرور آنها بيش فعال در درمان انخانواده ومعلمان از دانش آموز است. حمايت روحي رواني 

د.معلمان و والدين نبتواند بر مشكالت خود فائق آي آنهاكاسته شده و آنها شود از شدت بيماري  موجب مي

توانند به  دانش آموز بيش فعال هر چقدر آگاهي خود را در مورد بيماري فرد افزايش دهند، بيشتر و بهتر مي

زان هم مهم است. در نهايت بايد توجه داشت اين دانش آمو  شبانگاهي  كمك كنند.رژيم غذايي و خواب آنها

عالوه بر پيگيري درمان پزشكي، بردباري و صبر و استفاده از ابزارهاي تشويقي به جاي سرزنش و تنبيه، 

  مبتال به بيش فعالي است.  انعامل اساسي در كنترل و بهبود دانش آموز
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