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 چكيده

 پشت کناری، نفر با صحبت نیمکت، روی شدن جا جابه چون مسایلی با درس کالس رد ناآرامی

 کردن نقاشی زمین، به پا کف ساییدن جامیز، یا میز روی گرفتن ضرب مانند صدا ایجاد ،...و سری

 شوند، می خیره آموزگار به آموزان دانش این اغلب. شود می مشخص... و کتاب دفتر، میز، روی

 به فقط و نویسند می چه دانند نمی مدت، این تمام در اما کنند، می ادداشتی را درسی نکات

 ور غوطه خود رویای در حقیقت در اما کنند، می یادداشت و شنیده را چیزی غیرارادی صورت

 (.شدن رویایی از ای نمونه) هستند

 بیش و تمرکز در ناتوانی» به مبتال آموزان دانش درصد ۰۱ تا ۵ آموزشی روانشناسان آمار اساس بر

 ADD به مبتال آموزان دانش از نفر ۲ تقریباً کالس هر در ترتیب، این به و هستند( ADD) «فعالی

 .هستند



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

مان گزارش تخصصی با قیمت فقط دوهزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آس

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید . 

4 
 

 چه اگر. است خود همساالن از تر فعال کودک ژنتیکی، صورت به بلکه نیست، بیماری عارضه این

 دلیل به کودکی از اما ،گیرند می قرار باال هوشی ضریب با کودکان زمره در کودکان این اغلب

 بازی تلویزیون، تماشای از خود همساالن از زودتر بوده، دقت بی و حوصله کم مسأله، این وجود

 بوده االنتقال سریع بسیار نکات، این همه وجود با. هستند تحرک حال در دایما و شده خسته... و

 .باشد مسأله همین آنها ستگیخ و حوصلگی بی این دالیل از یکی شاید و دارند باالیی گیرایی و

 آموزشی _ روانشناسی مرکز اعالم طبق. است کودک همراه کماکان عارضه این مدرسه، دوران در

 ضروری نکته این به توجه. دارد کودکان این درمان در مهمی تأثیر والدین و آموزگار نقش آمریکا

 نامطلوب شیطنت بازی، لج سر از و است ارادی غیر «فعالی بیش» به مبتال افراد رفتارهای است

 … پایه آموزگار … اینجانب. نیستند «آزار» قصد به و «هدفمند» رفتارها عبارتی به و نبوده... و

 و فعالی بیش مشکل از که کردم برخورد کیانا نام به آموزی دانش با  کالسم در … آموزشگاه

 پژوهش و تحقیق به موضوع ینا با رابطه در گرفتم تصمیم این بنابر برد می رنج توجه کمبود

 . بپردازم

 : کليدینکات 

 راهکارها -فعال بیش  –اموز دانش 

 

 

 

 

 مقدمه

 مطرح فعال بيش کودکان نام به مشكلی ها خانواده از بعضی در در نظام آموزشی کشور با آغاز سال تحصيلی

 برابر سه پسرها در عارضه این. شود می دیده کودکان درصد 8 تا 1 در که است اختاللی فعالی بيش. ميشود

 جا یک در مدتی برای توانند نمی و هستند ناآرام و قرار بی پرتحرک، بسيار فعال بيش کودکان. است دخترها
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 را ظروف کنند، می پرت را اشيا مهابا بی. هستند جوش و جنب و حرکت رفتن، راه حال در دایم. بگيرند آرام

 .  دهند می انجام خطرناک و پرمخاطره کارهای خطر، احساس بدون. شكنند می

 این مدرسه به ورود با ولی شود، می تحمل یا و کنترل منزل در دبستان سن از قبل فعال بيش کودک

 نظم خوردن برهم موجب خود رفتارهای با مدرسه در کودکان این. کنند می پيدا بيشتری نمود مشكالت

 از .ندارند را شان تكاليف انجام حوصله معموال. کنند می اختالل ایجاد کالس معمول روند در و شده کالس

 به. شود می مدرسه از فعال بيش کودک انزجار باعث نظم بی آموز دانش با دبستان اوليای برخورد دیگر طرف

 .ندارند را مدرسه به رفتن به تمایلی کودکان این اغلب که طوری

 کودکان که شود می باعث نقص این. است همراه تمرکز در نقص و توجهی کم با اغلب فعالی بيش عارضه

 است شان عهده به که وظایفی توانند نمی. باشند نداشته موضوعات روی الزم و کافی توجه و مرکزت مبتال،

 .دارند مشكل شان شخصی وسایل یافتن در اغلب و فراموشكارند. دهند انجام کامل بطور

 دینوال توسط عارضه این مختلف ابعاد شناخت توجه، کم و فعال بيش کودکان با مناسب رفتار در اول گام با

 و همكاری سعی، پشتكار، زمان، نيازمند که است کودکان این با مناسب برخورد بعدی گام. است معلمان و

 نشاط، با و کنند مدارا همواره باید کودکان با برخورد در معلمان و والدین بنابراین. است زیادی هماهنگی

 .باشند مهربان و شوخ

 بيش فعالم به نام کيانا کار کنم و او را کنترل نمایم. اینجانب تصميم دارم روی یكی از دانش آموزان
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 بيان مسئله

 موجب تواند می امر این. گيرد می قرار سرزنش یا و تنبيه مورد فعال بيش کودک ها خانواده از بعضی در

 به کودک آینده زندگی در را مضاعفی مشكالت و شود کودک نفس به اعتماد کاهش همچنين و افسردگی

 از توان می اصولی رفتاری گرفتن پيش در و والدین طرف از اختالل این پذیرش با که صورتی در .آورد وجود

 .نمود آماده جامعه به آن از پس و مدرسه به ورود برای را کودک و کاست آن عوارض

 لتبدی کودک پيشرفت برای ابزاری به را آن و نمود استفاده فرصت یک عنوان به اختالل این از توان می حتی

 هم که ورزشهایی. نمایيد استفاده ورزش مانند مفيد فعاليتهای در کودک العاده فوق انرژی از مثال برای. کرد

 تشویق که است بدیهی. باشد داشته زیاد انرژی به نياز شنا، و فوتبال دو، مانند هم و باشد کودک عالقه مورد

 .شد اهدخو اش عالقه مورد ورزشی رشته در کودک پيشرفت باعث والدین

 را او استعداد و ها توانایی کنيد سعی کودکتان موفقيت برای. است خود خاص های توانایی دارای کودکی هر

 در است ممكن استعدادها این. کنيد ایجاد فضا او استعدادهای شكوفایی و ظهور برای سپس و کنيد کشف

 این در کودک رشد زمينه نمودن فراهم با .باشد...  و فنی هنری، ورزشی، فعاليتهای از اعم مختلف های زمينه

 کم او رفتاری اختالالت و شده تقویت کودک نفس به اعتماد تدریج به آنها، انجام برای او تشویق و فعاليتها

 .شد خواهد تر رنگ

 درست رفتار به آنها خالقيت و هوش رشد و ظهور و هستند مهربان و خالق باهوش، اغلب کودکان این

 کم و فعالی بيش اختالل دارای جهان در تاثيرگذار افراد از برخی که بدانيد نيست بد. دارد بستگی اطرافيان

 دليل به ولی اند شده اخراج مدرسه از غيرمتعارف رفتارهای دليل به آنها از تعدادی حتی. اند بوده توجهی

 تبدیل بزرگی هبرانر و نویسندگان، هنرمندان، دانشمندان، به آنها صحيح تربيت و خانواده های حمایت

 لينكلن آبراهام و پاستور لویی بتهوون، ادیسون، توماس انيشتن، آلبرت به توان می افراد این جمله از. اند شده

 .نمود اشاره



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

مان گزارش تخصصی با قیمت فقط دوهزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آس

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید . 

7 
 

 

 اهميت موضوع

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

 آنها کارهای بين در ناتمام های طرح نتيجه در کنند، رها تمام نيمه اما کنند، روعش را زیادی کارهای است

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

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

 مناسب مداخله عدم صورت در توجهی کم ـ فعالی بيش اختالل به مبتال کودکان در رفتاری اختالالت سایر

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

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

 کنند، می دریافت خود پيرامون از مرتب که منفی پيامهای و شوند می طرد خود دوستان جمع از آنها. گيرد

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

 بيش اختالل دیگر، شمار بی دالیل و فوق دالیل به کنيد؟بنا می پيشنهاد فعال يشب کودکان درمان برای

 کودک که حدی تا است بيماری این عالیم کاهش درمان از هدف شود درمان باید توجهی کم ـ فعالی

. یابد بهبود کودک ارتباطی و تحصيلی عملكرد و گردد متحمل خود روزمره زندگی در را کمتری آشفتگی

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

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

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

 .باشد موثر او خانواده برای هم

 توصیف وضعیت موجود
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 …سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم و هم اکنون در آموزشگاه ..…مدت  …اینجانب 

در خدمت دانش آموزان هستم. در بين این دانش آموزان موردی به نام  …در حال خدمت هستم و در مقطع 

شت که دارای اختالالت رفتاری زیادی بود که این اختالالت رفتاری ناشی از بيش فعالی و وجود دا کيانا

 کمبود توجه او بود بنا بر این درصدد بر آمدم تا این مشكل را در دانش آموز مذبور برطرف نمایم.

 گزارش تخصصی :اهداف 

 اصلی :هدف 

 رفتار دانش اموز بيش فعالکنترل 

 جزئی :اهداف 

 علل بيش فعالی دانش اموزبررسی 

 روش هایی جهت کنترل رفتار دانش آموز بيش فعالن بكاربرد

 با وضع مطلوب :یسه مقا

مقایسه با وضع مطلوب ، رفتار دانش آموز بيش فعال باید کنترل شود و از بيش فعالی دانش آموز کاسته در 

 شود .

 آوری اطالعاتجمع 

 وجستجوی وبررسی مطالعه به اقدام انتخابی درکيس  رفتار این ایجادکننده وعوامل علل بمنظورشناسای

 مشاهده با کارخود و نموده زمينه دراین محكم و متقن وشواهد مدارک آوری وجمع مزبور وعوامل علل

 :داد راتغيير موجود وضع توان می چگونه که فكربودم ودراین آغازکردم کيس رفتارهای
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 : معين آموزدرمدت عملكرددانش وبررسی رفتارها مشاهده(الف

 مبادرت طبيعی وضعيت آموزدریک رفتاردانش وبررسی مطالعه به هفته یک مدت به امر درابتدای

 حضوردانش ویاهنگام درس، کالس مثل طبيعی های زدرموقعيتآمو رفتاردانش ومشاهده مطالعه.ورزیدم

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

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

 .نوشتم را رفتاراو دیگرسياهه عبارتی به یا و نمودم اقدام آموزشی دوستانش،درمحيط

 :آموز دانش تحصيلی پرونده مطالعه(ب

 تست نمرات ازجمله درپرونده مندرج اطالعات ومقایسه مشاهده  و آموز دانش تحصيلی پرونده بامطالعه 

 داده صتشخي مرزی ویژه درحدآموزش هوشی ازنظربهره نامبرده که شوم می متوجه آموز دانش هوشی های

 . است شده

 :همكاران از وجو پرس(ج

 قاعدتا بودچراکه مدرسهمعاون  ،(کيانا)آموز دانش مشكالت وضعيت درخصوص اطالعاتی مهم منابع ازجمله 

 ویامكتوب شفاهی بصورت مستقيم گزارشات راطی آموزان دانش رفتاری ومسایل آمارمشكالت بيشترین

 اینكه به وباتوجه.گردد تلقی آموزان اسراردانش و اطالعات ترین محرمانه تواندخازن ومی داشته دریافت

 دائما تفریح زنگهای درطول او و وجوددارد انآموزگار و معاون بين وتنگاتنگی نزدیک ارتباط

 توانداطالعات اومی. است آموزشی مدرسه،راهروهاوفضاهای درحياط آموزان شاهدوناظرعملكرددانش

 .دهد ارائه ما به آموزان دانش عملكردهای و رهارفتا موردچگونگی رادر بسيارباارزش
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 ها وداده وتحليل تجزیه

رفتارهای  دالیل و شود تر روشن برایم بود، کرده مشغول خود به را ذهنم که ای مسئله اینكه برای

 .برآمدم مختلف ومنابع روشها از اطالعات آوری جمع درصدد دهم، قرار بررسی مورد را او عادیغير

 : از عبارتند شده، گرفته بهره آنها از پژوهش این در که روشهایی

 مختلف های موقعيت آموزدر دانش رفتار مشاهده – 0

 او والدین و آموز دانش خود با مصاحبه – 1

 گرفت قرار آموز دانش مختلف آموزگاران اختيار در که ای پرسشنامه اجرای – 3

 کالس در سنجی گروه اجرای – 4

 :باشد می زیر قرار به نياز دمور اطالعات کسب منابع

 آموز دانش خود:  الف

 آموز دانش والدین:  ب

 او های همكالسی:  ج

 آموز دانش دیگر آموزگاران:  د

 وی تحصيلی پرونده:  ه

 او از همكاران اغلب. شدم جویا وی رفتار مورد در را نظرشان و رفتم همكاران دیگر  سراغ به مرحله اولين در

 خود و غرور به را وی ولی کردندمی عنوان مثبت نكته عنوان به را او باالی ذهنی درک گرچه. بودند ناراضی
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 می فردی را او هم کيانا  های همكالسی کردند می متهم خود، کردن مطرح برای نظمی بی و خواهی

 بسيار شلوغ کار پر حرف و لوس است.به طوری که بچه ها را زیاد اذیت می کند. که دانستند

 او خود آموز، دانش مورد در اطالعات کسب منابع از یكی که آنجایی از و کيانا  وضعيت از دقيق سیبرر برای

 مورد در او، اعتماد جهت به اول جلسه در است ذکر به سواالتی در مورد خودش پرسيدم.الزم از باشد، می

 برای. نمودم اکتفا هایش خواسته و عالیق درباره صحبت تنها و نكردم ای اشاره همكالسيها با او مشكالت

 مورد در تا دادم قرار همكاران از نفر3 اختيار در و نمودم تهيه ای پرسشنامه تر دقيق اطالعات گردآوری

 و حاالت پرسشنامه این اجرای از شده استخراج نتایج براساس که نمایند نظر اظهار او رفتاری خصوصيات

 .داشت را فراوانی بيشترین زیر رفتارهای

 مورد بی و زیاد بحث و جر – 0

 اطرافيان نظرات و ها خواسته به توجه عدم – 1

 عواطف و احساسات کنترل در توانایی عدم – 3

 اطرافيان سخنان پذیرش در کردن مقاومت – 4

 بودن کنجكاو و زیاد سئواالت کردن مطرح – 1

 انتظارات و پرسشنامه از آمده بدست نتایج از برخی جلسه این در کردم، دعوت او از   دیگری جلسه در

 گوش حوصله کالس در بنابراین و ندارد عالقه درس به که بود معتقد وی. شد مطرح او از ها همكالسی

 همچنين رود،می سر اش حوصله که کند می تكرار زیاد را مطالب آموزگاربرخی اینكه و ندارد کردن

 .ودنم مطرح خودش به نسبت همكالسی ها برخی رفتار از انتقاداتی
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 نكرد، مخالفتی او کنم صحبت او والدین با باشد الزم شاید که کردم مطرح آموز دانش با مصاحبه جلسه در

 که بود معتقد مطالب این  تایيد ضمن وی گرفتم تماس کيانا  با مادر بيشتر اطالعات کسب برای بنابراین

 هيچكس گيرد، می اشكال چيز همه هب است، کرده سر درد دچار هم را ما و شلوغ کار است پر خيلی کيانا 

 .کنند اجرا را او دستورات همه دارد انتظار خانه در و ندارد قبول را

 ویژگيهای و بيش فعالی با ارتباط در که مقاالتی و کتب و متون به آمده بدست اطالعات تكميل برای

 مشكل با مرتبط شده مطرح موارد از ای خالصه به که نمودم مراجعه ، داشتم اختيار در ، آمد سر کودکان

 .شود می اشاره بررسی، مورد آموز دانش

 جدید حل راه وانتخاب موجود های حل راه بررسی

 بدست براطالعات وباتكيه آموزنامبرده دانش رفتاری اختالالت درخصوص آمده بعمل بررسيهای به باتوجه

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

 (او رقتاروعملكردواقعی)آموز دانش رفتارطبيعی مشاهده-0

 وتست مشاوره کارشناس آموزبه دانش ارجاع مدرسه مدیر باهماهنگی-1

 به احتياج آموز دانش رفتاری اختالل که است نكته نشانگراین آموزهم دانش ای مشاوره پرونده مطالعه-3

 .ددار رفتار اصالح برنامه یک

 ریزی برنامه ازیک نيازمنداستفاده ومقررات نظم رعایت اوبه نمودن آموزومقيد رفتاردانش به بخشيدن نظم-4

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

 .  ميباشد رفتاری قرارداد رفتاروتنظيم منفی و
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 آن بر نظارت و جدید طرح اجرای 

 پاسخ ثابتی تعداد ارائه اموزدربرابر ازدانش معينی پاسخ تقویت*:ثابت نسبی تقویت-0

 تقویت تعدادپاسخ چه ازدادن بعد که نيست آموزمعلوم دانش برای برنامه دراین*:متغير نسبی تقویت -1

 .شد خواهد

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

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

 .خواهدشد تقویت وقت چه که

 مشاهده را کيس طبيعی رفتار ، جلسه پنج بمدت6/00/96تا0/00/96ازتاریخ مشاهده ای برنامه دراولين

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

 خود وبررسی مشاهده دومين. رسيد پایان به باموفقيت14/00/96 درتاریخ برنامه این. ام نموده ثبت را او

 ازرفتارآزمودنی طبيعی مشاهده جلسه پنج مدت به درابتدا.دادم انجام آموز دانش توجه بودکم رفتار رابرروی

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

 .گردید واقع موثر لدرعم خوشبختانه انجاميد بطول 17/01/96 تاریخ نيزتا برنامه واین دادم قرار وارزیابی

 بعد از اجرای طرحارزیابی 

 11 طی تحقيق مورد آموز دانش در پرخاشگری رفتار ميزان فوق آموز دانش رفتارهای نيمرخ بامشاهده

 فراوانی گيری اندازه فرم در او رفتاری اطالعات ثبت از پس.  است شده گذاشته نمایش به مشاهده جلسه

 کاهش منفی روشهای از ، او پرخاشگرانه رفتارهای ثبت ضمن. دادم قرار آزمایش طرح در را نامبرده رفتار

 داتمشاه به باتوجه طرح پایان در. جستم سود هم خاموش یا و رایگان تغذیه از شدن محروم مثل:  رفتار

 . شدم خود کيس پرخاشگرانه رفتار دردفعات محسوس کاهش متوجه آمده بعمل
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 روش کالمی تقویت کمک با و متغير ای فاصله تقویت و ثابت ای فاصله تقویت های برنامه  از استفاده با

 و گراندی و معلم به ندادن گوش و اعتنایی بی حاالت با مغایر و مطلوب رفتار تقویت)  ناهمساز رفتار تقویت

 ایشان به مدرسه صف سر در جایزه اهدای و امتيازی های کارت ارائه و( معلم دستورات از کردن سرپيچی

 و نموده کيس رفتارهای ثبت فقط و رفتار اصالح برنامه قطع به یاقدام سوم مرحله در نيز و نموده اقدام

 شكل روش از گيری بهره با و نموده شروع دوباره را کيس رفتار اصالح یاقدامات چهارم مرحله در باالخره

 اجرای از روز 11 از پس پایان در.  نمودم کيس در کردن توجه رفتار افزایش و تقویت در سعی رفتار  دهی

 در معلم به دادن توجه رفتار افزایش بالعكس و اعتنایی بی و توجهی کم رفتار قاطع کاهش متوجه طرح این

 .          شدم خود کيس

 قوتنقاط 

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

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

 .زدم جدید اقدام ارزیابی

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

 ای مالحظه قابل کاهش نشانگر که ثانویه های باشواهدوداده ودرمقایسه بوده بسيارباال(وکمبودتوجه

 .است داشته بررفتارکيس مطلوب ماتاثيری پژوهش آزمایشی طرح گفت توان می باشد، می رفتارها دراینگونه

 وبعدازاجرای قبل موردتحقيق کيس رفتاری شرایط آموزومقایسه دانش ازوالدین نظرخواهی به هتوج با(ب

 که.ایم شده درخانه وچه درمدرسه آموزچه دانش نامطلوب رفتارهای درميزان محسوسی کاهش متوجه طرح

 .است ساخته رافراهم والدینش رضایت موجبات امرخود این



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

مان گزارش تخصصی با قیمت فقط دوهزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آس

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید . 

15 
 

 کارآزموده انآموزگارنفراز4مدیرو نفر0شامل)ارزیاب ازگروه آورده بعمل های نظرسنجی به توجه با وباالخره(ج

 توام ومفيدخودورهنمودهای سازنده وانتقادات نظرات باارائه آن تاپایان اجرای ازابتدای که(باشد می وباتجربه

 .اند کرده گزارش دررفتارکيس مطلوب نمودند،تغييرات کارمااقدام ارزیابی به سازی شفاف با

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

 ویژه باناتوانيهای آموزان دانش بویژه آموزان رفتاردانش باتغييرواصالح توانددررابطه جدیدمامی طرح که بریم

 .باشد موثروکارآمد هم

 ضعفنقاط 

 اشاره درفوق که اعتبارسنجی معيارهای بوسيله پژوهی اقدام طرح موفقيت يزانم ازبررسی پس درپایان

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

 :برشمرد مواردذیل توان رامی آن اجرای موانع ترین عمده که قرارگرفت وتحليل موردتجزیه ارزیاب

 انوزم کمبودوقت-0 

 رفتاردرمانی خاص فضای به توجه با درمدارس طرح اجرای کمبودامكانات-1

 آن اجرای جهت همكاران استقبال عدم-3 

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

 .باشد داشته  آموزان دانش هایکالس به بخشيدن ونظم درکنترل موثری تواندنقش می طرح این اجرای-0

 .خواهدداد راافزایش وکادرمدرسه انآموزگارآموزان، دانش درميان وهمكاری مشارکت-1

 .گردد می فراهم آموزان دانش وتربيتی وتحصيلی رفتاری مشكالت تربه بهترومنسجم رسيدگی امكان-3
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 همكاران رسای و آموزان،معلمان دانش در وپویایی ونشاط آموزش در تحرک ایجاد-4

 روش توانندموثرترین می عليهذا شوند نمی تغييررفتارمحسوب حل تنهاراه وتقویت هرچندپاداش -1

 .گردند محسوب   آموزان رفتاردردانش تغييرواصالح

 گرانه تحليل روحيه افزایش منجربه که طرح اجرای مهارتهاوروشهای به معلمان وآموزش مجهزساختن-6

 .شود می درآنها نفس به واعتماد

 .آموزشی کاروفعاليت درعرصه معلمان ودانش علم وتحقيق وعمل علم فاصله کاستن-7

 .آموزان دانش وتربيتی رفتاری مشكالت کاهش-8

  آموزش بهبودشرایط-9

 .تحقيق این اجرای ازطریق مان وشغل حرفه شرایط به نسبت وهمكارانم درمن مثبت ایجادنگرش-01

 گيرینتيجه 

 و نادرست پاسخ آسان های آزمون به( ADD) فعال بيش آموزان دانش مواقع بسياری در که این مهم نكته

 را آزمون های سؤال یا سؤال اگر است بهتر توجه جلب برای! دهند می درست پاسخ سخت های تست به

 آموزان دانش مخصوصا آموزان دانش همه تا کنيد استفاده رنگی و بزرگ حروف از نویسيد، می تخته روی

 .شود متوجه نظر مورد

 آنها خود نزد حداقل یا و نكنيد صحبت کسی با او... و ها اشتباه ها، ناآرامی ها، شيطنت درباره گاه هيچ

 .نكنيد بازگو را مسأله
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 قصد به و کرده هدفمند را رفتارشان پس آن از و کند می... و عصبی پرخاشجو، تر، ناآرام را آنها مسأله این

 .کرد خواهند شيطنت آزار،

 .بدهيد شخصيت آنها به و داده افزایش را آنها نفس به اعتماد و نفس عزت توانيد می که جایی تا* 

 نقل با را آنها خطای غيرمستقيم بلكه نكنيد؛ تنبيه را آنها زد، سر آنها از خطایی منزل یا کالس در اگر* 

 .کنيد گوشزد... و حكایت

 خواهيد بهتری نتيجه کنيد، برخورد منطق و حوصله و صبر مهربانی، مالیمت، با آنها با نميزا هر به* 

 .گرفت

 پيشنهادات

 :عبارتنداز طرح اجرای برای الزم پيشنهادات

 ارتباطی واختالالت رفتاری مشكالت دارای اغلب که ویژه بانيازهای آموزان دانش طرح این اجرای-0

 آموزنيازمنداقدام وهردانش چشمگيراست بسيار واختالالت مشكالتدر شودهرچندتنوع می هستندتوصيه

 .است فردی منحصربه

 لذا کند می طلب نيز را والدین  و معلمان وفعال داوطلبانه وهمكاری منظم ای برنامه ارائه طرح این اجرای-1

 این اجرایباشندتا داشته بامدرسه ومستمری نزدیک ارتباط هم آموزان دانش والدین شودکه پيشنهادمی

 .                     گردد پذیر امكان طرح

 ؟ دارد همراه به خطراتی چه نشده درمان فعالی بيش

  کنند می تحصيل ترک% 31
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 . کنند می تكميل را خود دانشگاهی تحصيالت% 11-1 تنها

  شوند می اجتماعی ضد های فعاليت درگير%  41-11

 .ندارند دوستی اصال یا دارند کمی بسيار دوستان آنها از% 11-71

 .  دارند خود همكاران به نسبت پایينی عملكرد خود شغل در% 71-81

 .رفتاری مشكالت: مدرسه از قبل

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

 . سيگار قانونی،مصرف الت،مشك نفس عزت اجتماعی،کاهش روابط در ،مشكالت تحصيلی مشكالت:  نوجوانی

 .تصادفات/آسيب مواد، مصرف نفس، عزت کاهش ، کاری ،مشكالت تحصيلی شكست: دانشگاه

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

  کودکان تحصيلی مشكالت 

 هایی توانایی ها آن جمله از که است ونیگوناگ عوامل نيازمند تحصيلی موفقيت دانيد می که همانطوری

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

 بر عالوه. شود می کودک عاید تحصيلی شكست نتيجتاً و دارد می باز تحصيلی پيشرفت از را ها آن نيز کودکان

 الزم تحصيلی موفقيت برای نيز خود های توانایی از درست درک و نفس عزت سالم، شناختی های توانایی

 نفس عزت اطرافيان و همساالن طرف از شدن طرد و تحصيلی های شكست نتيجه در کودکان این که هستند

 به مبتال کودک که آید می وجود به باطلی و معيوب چرخه یک دوباره ترتيب بدین و داده دست از را خود

 از که معنا بدین. نشيند می درپی پی های شكست انتظار در و شده آن اسير توجه کمبود /فعالی بيش اختالل
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 نوبه به نيز این و شود می افراد این کارآمدی احساس و نفس عزت کاهش باعث تحصيلی شكست طرف یک

 یوقت که معناست بدین اجتنابی رفتارهای. آورد می بار به را تحصيلی شكست و اجتنابی رفتارهای خود

 رویارویی هنگام کند، کسب موفقيت تحصيلی کارهای در تواند نمی که رسد می خود در انتظار این به کودک

 کند می دوری ها آن از و شده اضطراب دچار امتحانات، و درسی تكاليف با

 کمک شما به شرتان و شور پر و انرژی پر فرزند درپرورش توانند می که شود می اشاره نكاتی به دراینجا

 .کنند

 .باشيد داشته روشنی و مشخص قوانين خانه در -0

 خوبی عملكرد دارد، وجود ثابتی و روشن انتظارات که هایی موقعيت و ها محيط در بيش فعال کودکان

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

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

 .برسيد توافق به باهم

 .باشيد داشته منظم خانه -1

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

 و کمدها دهيد، قرار خانه انباری در را ها آن کنيد، رجو و جمع را اضافی وسایل و اسباب. باشد می رسان

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

 .برگردد فرد مناسب جای به باید استفاده از بعد وسيله هر که کنيد

 .کنيد تهيه روزانه برنامه -3
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 مسئله این بيش فعال کودکان مورد در و دهند می پاسخ بخوبی روزانه امهبرن داشتن به کودکان تمامی

 چه و بكند چه روز طول در است قرار بداند کند می کمک کودک به روزانه برنامه داشتن. باشد می حياتی

 .دارد رو پيش هایى برنامه

 .کنيد تشویق را خود کودک های تالش -4

 خسته کودکان برای هستند، آسان بيش فعال و سخت بسيار بسيار ام نظر در که تكاليفی انجام اوقات گاهی

 است ممكن مثالً. دهيد پاداش ها آن نتيجه به توجه بدون را کودکان کوشش و تالش. باشند می کننده

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

 .کنيد تشویق دارد که جزئی های پيشرفت و تالش طرخا به را او که

 .نكنيد فراموش را فرزندتان مثبت نكات -1

 کنيم می فراموش که شویم می ناپسند رفتارهای و عادات حذف و تغيير درگير چنان ما اوقات گاهی

 و لباس رسه،مد از بازگشت از بعد بالفاصله شما کودک اگر. کنيم تشویق و تحسين را ها آن مثبت رفتارهای

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

 .دهی می انجام خوبی

 .کنيد تقویت را خود فرزند های توانایی -6

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

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

. شود پيروز و موفق ها آن انجام در شما کودک که کنيد فراهم هایی موقعيت و بشناسيد را ویژه استعدادهای

 .شود می شما کودک نفس اعتمادبه تقویت باعث کار این
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 . بگيرید کمک نسایری از -7

 کمک از یا کنيد برقرار ارتباط درگير والدین سایر با. دارید بيش فعالکودک که نستيد مادری و پدر تنها شما

 .بگيرید بهره کنند، می فعاليت زمينه این در که مراکزی حمایتی یا آموزشی های

 .دهيد استراحت خودتان به -8

 بيش فعال کودک با زدن سروکله. دهيد اختصاص خودتان به طفق را روز از زمانی. کنيد مراقبت خودتان از

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

  مدرسه و معلمان براى پیشنهاد چند 

 (.شود مى کودکان این پرتى حواس باعث) کنيد پرهيز...  و عكس پوستر، با دیوارها تمام کردن پر از •

 .بنشينند در از دور و کالس جلوى در ودکانک این است بهتر •

 .شوند تبدیل دیگر هاى بچه تفریح و شوخى موضوع به ندهيد اجازه و باشيد آنها نفس عزت مراقب •

 و شنيدارى دیدارى،) چندحسى آموزش هاى روش از و دهيد ارائه توجه جالب و مهيج شكلى به را درس •

 .کنيد استفاده( جنبشى

 مى خسته بقيه از تر آسان و زودتر بيش فعال کودکان. دهيد آموزش روز اول را تر مشكل هاى درس •

 .شوند

 .دهيد آموزش را سازماندهى و مطالعه هاى مهارت •
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