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 11 از 2 صفحه

 

  اشاره 

 ي همه بزرگساالن، ما نظر به شاید. دارند بسیاري هاي تفاوت حرکتی هاي فعالیت و پویایی لحاظ از کودکان

 سایر از را فعال بیش کودکان  که آنچه ولی. بیایند نظر به» فعال بیش« وجوش، پرجنب و پرانرژي کودکان

 پرند، می دوند، می وقفه بی خاصی  هدف کردن دنبال بدون که است آن سازد، می جدا ساالنشان و سن هم

 و ها بازي کارها، بر توجه و تمرکز ي زمینه در فعال بیش کودکان این، بر عالوه. اند ناآرام و خورند می تکان

 ،1 روانی کودکان هاي بیماري آماري و تشخیصی  راهنماي چهارمین طبق. دارند مشکل مدرسه، تکالیف انجام

 تشخیص براي شرح این به اي دوگانه نشانگان و عالئم  داراي (ADHD) 2فعالی بیش -توجه  کمبود اختالل

   : است

 به ابتال  احتمال گوناگون، امور به کافی توجه و تمرکز در ناتوانی: عبارتند از توجه کمبود عالئم) الف

 نیازمند که کارهایی  انجام به نداشتن تمایل ها، دستورالعمل و قوانین از پیروي در ناتوانی شنوایی، مشکالت

 و شخصی، وسایل و اشیا  مرتب کردن گم و پرتی حواس حافظه، ضعف و فراموشی هستند، فکري فعالیت

 .امور بندي طبقه در ناتوانی

 هاي صندلی و میز از رفتن باال پریدن، و دویدن نشستن، آرام در ناتوانی: از عبارتند فعالی بیش عالئم) ب

 سؤاالت، به  پاسخگویی در شتاب کردن، صحبت تند فکري، و مالیم هاي بازي انجام در ناتوانی کالس،

 .حوادث و خطرات مقابل در مراقبت به نیاز و تکانشی رفتارهاي داشتن و صبري بی

. هستند مشاهده قابل و طبیعی کامالً ابتدایی ي دوره کودکان در رفتارها این از بسیاري باشید، داشته نظر در

 گروه دو این موارد،  اغلب در است ممکن آن بر عالوه. رفتارهاست این میزان و شدت است، مهم آنچه اما

 .شوند مشاهده اختالل به مبتال کودك در زمان هم طور به عالئم

 هاي ناتوانی دچار که کودکانی سایر نیز همچون فعالی بیش -توجه کمبود اختالل به مبتال آموزان دانش

 خاصی موضوع با که  زمانی بتوانند، تا دارند نیاز خود آموزشی مربیان و آموزگاران کمک به هستند، یادگیري

 با تنهایی به بتواند آموزگاري اگر حتی موارد، گونه این در. کنند حل را خودشان مشکل شوند، می رو روبه

 مدرسه، شناسان روان تحصیلی، مشاوران متخصصان، سایر از است بهتر هم باز شود، رو روبه مشکالتی چنین

 .بخواهد کمک کودك والدین حتی و بهداشت مربیان

 آموزان دانش در فعالی بیش -توجه کمبود اختالل تشخیص

 به اختاللشان کنند، نمی آغاز را مدرسه که زمانی تا عمالً هستند، اختالل این دچار که آموزانی دانش  بیشتر

 توجهی بی از عالئمی تکانشی،  رفتارهاي داراي که کودکی تشخیص زیرا شود؛ نمی شناخته  دقیق طور
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 او رفتارهاي تواند، می  راحتی به آموزگار و است راحت بسیار درس کالس در است،  فعالی بیش و) تمرکزي بی(

 در آموزانی دانش  چنین آموزگاران که زمانی. کند مقایسه دیگر آموزان دانش  عادي و طبیعی رفتارهاي با را

  که عالئمی دقیق توضیح و مدرسه بهداشت مربیان و مشاوران  به آنان معرفی با توانند می دارند، کالس

 .برآیند آنان به تدریس  براي مناسب آموزشی راهکارهاي کسب درصدد اند، کرده مشاهده

 گوش دیگران سخنان به که هستند کسانی اغلب شوند، می معرفی متخصصان گونه این به که آموزانی دانش

 با آموزان دانش از گروه این تفاوت. دانند نمی را شان تکانشی رفتارهاي علت نیز خود و دهند نمی

 این در دهند، می دست از را خود تمرکز و توجه و رود می سر شان حوصله معمول طور به که آموزانی دانش

 که قادرند سختی به پرتی حواس  ترین کم با فعالی بیش -توجه کمبود اختالل به مبتال آموزان دانش  که است

 را  درسی مباحث و موضوع توانند نمی نیز دلیل همین به. آورند دست  به دوباره درس، بر را تمرکزشان

 که آن بدون آموزان، دانش از گروه این. دهند انجام کامل و درست را تکالیفشان و کنند دنبال پیگیرانه

 بروز خود از تکانشی هاي العمل عکسکنند،  تر، ساده عبارت به فکر رفتارشان  پیامدهاي به نسبت بتوانند

 مثل رفتارش و و اعمال آید می نظر به افتاده عقب و کندذهن ، نارس،ADHDبه  مبتال کودك .دهند می

 .است خودش از تر کوچک  کودکان

 قدم کالس دور مرتب و هستند قرار بی دائم اند، نشسته که هنگامی فعال، بیش -توجه کم کودکان از بسیاري

 در. بگویند را آموزگار سؤال پاسخ و برسد نوبتشان تا کنند صبر توانند نمی ها آن. روند می و راه زنند می

 به مبتال کودکان در ها ویژگی این. کنند صبر بزند،  صدایشان آموزگار که زمانی تا ندارند تحمل حقیقت،

ADHD مزاحم جدي طور به و کند می بروز متفاوت هاي صورت به گوناگون شرایط در. است ماندنی و پایدار 

 .شود می او یادگیري و آموزش فرایند

 مورد) ابتدایی ي دوره( خود تحصیل ي اولیه  دوران در است، ADHD به مبتال که آموزي دانش چنانچه

 رشد بعدي هاي سال در دیگر عالئمی با را اختالل این است ممکن نگیرد، قرار متخصصان  دقیق شناسایی

 عملکرد افت بزهکارانه، رفتارهاي کشیدن، سیگار: عبارتنداز  بعدي مشکالت برخی. دهد نشان نیز خود

 حاصل بنابراین،. شناختی روان و رشد به مربوط اختالالت سایر و مدت، طوالنی هاي محرومیت تحصیلی،

 آموزان دانش اختالالت  تشخیص در تواند می شناسان روان و آموزگاران مدرسه، آموزشی  مربیان هاي بررسی

 .باشد مؤثر بسیار

 و شک دچار یادگیري هاي ناتوانی و اختالالت سایر با فعالی بیش - توجه کمبود بیماري تشخیص براي اگر

 ...و مدرسه حیاط در کالس، در ورزش، ضمن آموز دانش رفتارهاي از تمام، روز یک توانید می اید، شده تردید

 در کودك  شناس روان و متخصص یک با را خود مشاهدات کامل، گزارشی  ي تهیه با و کنید برداري یادداشت
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 گزارش آموز دانش والدین به را مراتب اختالل، عالئم  اولین تشخیص با که است آن دیگر راه. بگذارید میان

 کنند اقدام فرزندشان اختالل عالئم کاهش و حل براي زودتر تا دهید

 هم را واحدي روش هیچ نیستند، هم به شبیه کامالً ADHD اختالل به مبتال آموز دانش دو هیچ که جا آن از

 باید هم آموزشی  هاي شیوه دلیل، همین به. کرد توصیه آنان مشکل با رویارویی براي  یکسان طور به توان نمی

  که دانند می را زیادي مسائل و نکات معلمان و آموزگاران. شوند سازگار آنان هاي ناتوانی و مشکالت نیازها، با

 این فردي هاي ویژگی شناخت با توانند، می  متخصصان. ندارند آشنایی ها آن با اي حرفه متخصصان گاه

 برخی. بشناسند تر بیش و بهتر را قوتشان نقاط و ها توانایی استعدادها، تا کنند کمک  معلمان به آموزان دانش

 به آموزان دانش از گروه این مشکالت از کاستن براي توانند می  آموزگاران که آموزشی راهکارهاي ترین مهم از

  :از عبارتند بندند، کار

 ADHD  به مبتال آموزان دانش در توجهی کم هاي ویژگی شناخت) الف

. بشناسید را "توجه کمبود اختالل" به مبتال  کودکان رفتاري هاي ویژگی کنید، سعی اقدامی هر از قبل -1

 متخصصان و اند گرفته صورت بینایی و شنوایی هاي آزمایش حتم طور به بیماري،  این تشخیص براي

 کالس در آموزگار هدف پس. کنند شناسایی را کودکان  این آموزشی، مشاوران و والدین کمک با اند توانسته

 او اختالل رفتاري عالئم کاهش و کودك نسبی بهبودي موجب تواند می چگونه دریابد، که است  آن درس

 .کند انتخاب باید را راهکاري و روش چه دیگر، عبارت به شود؛

 آموزگار، عنوان به شما. نهراسید دیگر از گرفتن  کمک در. کنید شناسایی را خود امکانات و ها محدودیت  -2

 درمان هاي روش تمامی رفتاري، علوم متخصص و شناس روان یک مثل که باشید داشته انتظار خود از نباید

  منعکس را خود تقاضاي تشویشی و نگرانی هیچ بدون دارید، احتیاج  جانبی هاي کمک به که زمانی. بدانید را

 .کنید

 گیر کناره و خجالتی خیلی اغلب کودکان این. کند مطلع را شما حتماً نیاز صورت در بخواهید، کودك از - 3 

 و کند صحبت کودك با و بنشیند شکیبایی و حوصله نهایت در که است آموزگار ي وظیفه بنابراین،. هستند

 فهمد، می بهتر او که طور آن را درس بتواند هم آموزگار تا بپرسد را سؤاالتش و اشکاالت که بخواهد او از

 راحتی به آن حل براي که دارد  مشکلی بداند، کودك است ضروري این، بر عالوه. دهد توضیح  برایش

 .بگیرد کمک آموزگارش از تواند می

 بتوانند، تا دارند نیاز ها دستورالعمل و قوانین  یادآوري و تکرار به توجه، کمبود اختالل به مبتال کودکان -4

 .کنند عمل موفق شان کالسی  درسی هاي فعالیت در
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 به هستند، مبتال توجه کمبود اختالل به که  کودکانی. بدهید درس اشتیاق و عالقه باانگیزه، کنید سعی -5

 و یکنواختی  موجب شدن گرفته نادیده و ناکامی. دارند نیاز یادگیري لذت کشف  براي خاصی هاي کمک

 توجه هیجاناتشان و عواطف به است، بهتر ها آن در  انگیزه ایجاد براي. شود می کالس در ها آن تحرکی بی

 .کنید

 کالس دیوار به و بنویسید کاغذ روي کنند،  رعایت آموزان دانش دارید انتظار که را مقرراتی و قوانین -6

 .کنند می  عمل بهتر دارد، ها آن از انتظاري چه آموزگار که بدانند آموزان دانش  هنگامی. بزنید

 ي درباره و بنویسید را ها آن. کنید تکرار بار  یک وقت چند هر را خود کار ي شیوه و بندي زمان ي برنامه -7

 .بشنوند را ها آن بار یک از بیش که دارند نیاز توجه کمبود به مبتال آموزان دانش. کنید صحبت ها آن

 هاي نگاه و ها تماس این. کنید برقرار چشمی ارتباط توجه کم آموزان دانش با مرتب طور به کنید سعی -8

 و درس بر تري بیش تمرکز و توجه کند، تشویقشان و درآورند ذهنی هاي بافی خیال از را ها آن توانند می شما

 .باشند داشته کالس فعالیت

 نیاز صورت در بتوانید تا بنشانید) اول ردیف در( خود میز کنار را توجه کمبود اختالل به مبتال آموز دانش -9

 .سازد متمرکز آموزش و کالس درس، بر را خود  توجه کنید، کمک او به

 و قوانین یادآوري و تذکر دادن. نکنید  مسخره و سرزنش را توجهی کم به مبتال آموزان دانش گاه هیچ -10

 .است  کافی او براي ها محدودیت

 و شدنی امکان حد تا که کنید تنظیم خود  توجه کم آموز دانش کار پیشرفت براي جدولی و نمودار -11

 از اگر. کنید ثبت آن بر را او کار پیشرفت میزان آن، به مراجعه با نیز بار یک  وقت چند هر. باشد مسیر

 برنامه تغییر. کنید دنبال را کار تري بیش آمادگی و دقت توجه، با کنید سعی داشتید، فاصله خیلی هدفتان

 حس خود ي برنامه در ضروري تغییري به نیاز چنانچه. است دشوار و سخت بسیار  کودکان این براي

 .بگویید او به  شفاف و ساده طور به را مراتب حتماً کنید، می

 .کند تنظیم مناسب اي برنامه نیز خود ي مدرسه زمان از بعد براي کنید، کمک آموزان دانش به -12

 کمبود به مبتال کودکان. ها آن کمیت بر نه بیفزاید،  آموزان دانش خانگی تمرینات کیفیت بر کنید سعی -13

 عالقگی بی  موجب آور کسالت و زیاد تمرینات. دارند نیاز کمک به خود خانگی تکالیف انجام در اغلب توجه،

 .شود می آموزان دانش از گروه این تر بیش
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 نیمسال ضمن خود تحصیلی عملکرد مرور با بتواند او تا کنید رسم نموداري  روي را آموز دانش پیشرفت -14

 او تشویق و موفقیت شادي، موجب امر همین زیرا است؛  رسیده خود هاي هدف به که دریابد بهتر تحصیلی،

 .شود می

 تکالیف به را دشوار و سنگین تکالیف هستند، توجه کمبود اختالل به مبتال که آموزانی دانش براي -15

 از گروه  این پیشرفت براي توان می که است راهکارهایی بهترین از یکی این. کنید تبدیل آسان و سبک

. شوند می کودك انگیزگی بی و یأس دلسردي،  موجب سنگین وظایف و ها مشق. بست کار به آموزان دانش

 کوچک، هاي بخش به  تکالیف تقسیم با) ".دهم انجام را آن توانم نمی هرگز من": گوید می خود به کودك(

 به  کودکان این کلی، طور به. کند نمی ضعف و ناتوانی احساس کودك و شود می آسان کودك براي ها آن انجام

 از تر بیش ها آن استعدادهاي. گیرند می کم دست را خود هاي توانایی شان، ارزشمندي حس بودن پایین دلیل

 دهند، انجام کمال و تمام را تکالیفشان بتوانند که این از تر کوچک کودکان. کنند می تصور که است آن

 توانند می بدانند که این از) نوجوانان( هم تر بزرگ کودکان و برند می لذت و شوند می خوشحال نهایت بی

 .کنند می ارزش و  نفس  اعتماد به احساس دهند، انجام کامل و درست را تکالیفشان

با  توانید می. دهید قرار خود آموزان دانش با ارتباط  ي سرلوحه را بانشاط و سرزنده شاد، اي روحیه داشتن - 16

 و درس به را توجه کمبود به مبتال آموزان دانش ویژه به آموزان دانش توجه کالس، در خنده و شوخی کمی

 .شوید کالس یکنواختی و سکوت کسالت، از  مانع و کنید جلب کالسی هاي فعالیت

 زندگی زیرا باشید؛ توجه کمبود به مبتال  کودکان پیشرفت و موفقیت ترین کم یافتن وجوي جست در -17

 مکرر هاي تشویق سازنده، و مثبت تعامالت به ها آن. است ضعف و ناکامی شکست، از پر کودکان از گروه این

 ها ارزش به توانند می بهتر طریق این از ها، بچه از گروه این. دارند نیاز خود  مربیان و آموزگاران هاي حمایت و

 و تحرك بی انگیزه، بی موجودي به ها مراقبت و توجهات  این بدون آنان. ببرند پی خود فردي هاي توانایی و

 .شوند می تبدیل  ساکن

 اختالالت و فراموشی داشتن توجه، کمبود اختالل  به مبتال آموزان دانش ي عمده مشکالت از یکی -18

 را ها آن راحتی به بتوانند که کوچکی هاي و یادداشت ها کارت از بدهید، یاد ها آن به. است حافظه به مربوط

 سرود، و شعر یادگیري: از عبارتند حافظه تقویت هاي روش سایر. کنند استفاده باشند،  داشته همراه

 ...و موضوع، هر جزئیات ي درباره کردن صحبت ها، سرنخ یافتن ،)سازي رمز( کدگذاري

 را آموزان دانش حواس تا کنید صحبت آن ي درباره  کمی ابتدا کالس، در فعالیتی و کار هر شروع از قبل -19

 حس تحریک طریق از توجه، کمبود به مبتال کودکان از بسیاري است، شده گزارش. سازید متمرکز آن بر

 طور به را ها آن ها، تعریف شفاهی ي ارائه هنگام بتوانید اگر. شنوایی  حس تحریک تا گیرند می یاد بهتر بینایی
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 .اید کرده انتخاب خود آموزش و یاددهی براي را شیوه بهترین بنویسید، سیاه تخته روي زمان هم

 توجه جلب براي تواند می آموزگار. کنید  سازي ساده را ها جدول و نمودارها راهکارها، ها، روش -20

. کند استفاده گوناگون  هاي طرح و ها شکل ها، رنگ از توجه، کمبود به مبتال آموزان دانش  ویژه به آموزان، دانش

 .آورند می یاد به تر راحت مجدد، یادآوري هنگام و سپارند می خاطر به را مطالب بهتر طریق این از ها آن

 هیچ ها آن. دارند کنجکاوي و وارسی مشاهده،  براي کمی تمایل اغلب توجه، کمبود به مبتال کودکان -21

 نسبت را ها آن که کنید پیدا روشی و راه بکوشید. دهند نمی نشان پیرامونشان و اطراف  شناخت به اي عالقه

دادي؟  انجام چگونه را تکلیفت: بپرسید او از مثال براي. کند  آگاه و حساس گذرد، می اطرافشان در آنچه به

 جشن است؟ براي ناراحت امروز  ات کالسی هم چرا کنی می چیست؟ فکر گذشته درس ي درباره  نظرت

 .قبیل این از و اي؟ گرفته تصمیمی چه مدرسه

 .دهید شرح آموز دانش  براي روشن و واضح را خود انتظارات و ها خواسته -22 

 -گروهی تعامالت هنگام که را ها سرنخ  این کنید سعی ها، آن صحبت لحن یا و صورت دست، حرکات -23

 قصد که زمانی": بگویید او به نمونه براي. بدهید یاد او به گیرند، می قرار استفاده مورد معموالً اجتماعی

 این ".کن شروع نه، سپس یا دهند می گوش همه ببین کنی،ابتدا تعریف گروهی براي را داستانی داري

 است مهارتی این. کنند برقرار ارتباط دیگران با باید چگونه دانند، نمی و اند رفته فرو خود در اغلب  کودکان

 .بگیرند یاد راحتی به توانند می اما دانند، نمی را  آن طبیعی طور به کودکان تر بیش که

 .دهید  شرح آموزان دانش براي کامالً را خود گرفتن امتحان ي شیوه -24

 تقویت موجب کار این. دهید انجام گروهی  هاي بازي توانید می کالس، در خستگی رفع عنوان به -25

 .شود می عالقه و توجه کمبود به مبتال کودکان ي انگیزه

 .بدهید او به کودك  توان حد در و ساده هایی مسئولیت لزوم، صورت در - 26

 از و برسانید کودك والدین اطالع به را خود ي روزانه هاي گزارش و کنید تهیه یادداشتی ي دفترچه -27

 این از  استفاده با. بنویسند شما براي خانه در فرزندشان تغییرات از را خود  مشاهدات بخواهید، نیز ها آن

 .کرد  جلوگیري شدید عاطفی بحران با شدن مواجه از توان می روش

 .بنویسد خاطراتش و رویدادها و روزانه  هاي فعالیت ي درباره نیز خودش کنید، تشویق را کودك -28



 

 11 از 8 صفحه

 

 است محرکی ورزش. برد می باال را کودك تمرکز و توجه قدرت و شود می انرژي افزایش موجب ورزش -29

 را توجه کمبود به مبتال  کودکان توان می رو این از. شود می بدن در گوناگون هاي هورمون  ترشح موجب که

 .بپردازند  ورزش و بازي به تري بیش زمان تا کرد تشویق

  ADHD  به مبتال آموزان دانش در فعالی بیش هاي ویژگی شناخت) ب

 بتوانند، که هستند هایی روش یادگیري نیازمند ها آن. قرارند بی و ناآرام کالس سر اغلب آموزان دانش این -1

 براي ثابتی و مشخص جاي تعیین اقدامات این از یکی. درآورند کنترل تحت را خود تکانشی رفتارهاي

 در کنار یا و کالس آخر ردیف را فعال بیش آموز دانش  که این جاي به تواند می آموزگار. است آموز دانش

 .دهد نشان او به تري بیش توجه تا دهد جاي خودش میز جلوي و اول ردیف را او بنشاند،

 کودك هاي فعالیت از اطالع براي تواند می آموزگار. کند تهیه آموز دانش والدین با ارتباط براي اي دفترچه -2

 که بخواهد او والدین از آموز، دانش  کالسی وظایف و تکالیف انجام از کردن حاصل اطمینان و خانه در

 .بگذارند کودك  رفتاري تغییرات روند جریان در را او و بنویسند برایش او ي روزانه  هاي فعالیت از گزارشی

 سر آرام توانست مدتی براي که زمانی مثال،  براي. کنید تقویت را کودك خوشایند و مثبت رفتارهاي -3

 .کنید حمایت و تشویق نوعی به را او شد، آموزگار ي اجازه منتظر پاسخگویی  براي و بنشیند جایش

 آموز دانش تکانشی رفتارهاي زیادي حد تا تواند می آموزگار داري، خویشتن افزایش هاي روش از استفاده با -4

 و حمایت پذیرش، سازي، آرام  مثل( اضطراب و تنش کاستن هاي روش. درآورد کنترل  تحت را فعال بیش

  موجب و بکاهند کودك پذیري تحریک و هیجان از توانند، می موارد  بسیاري در) آمیز مالطفت رفتارهاي

 .شوند او در رفتار ثبات و آرامش

 آموز دانش ویژه به آموزان، دانش بر ها آن تأثیر و خود رفتارهاي و ها العمل عکس به نسبت باید آموزگار -5

 تنها نه ...و هوا به سر مزاحم، وروجک،: مثل القابی با آموزان دانش این کردن خطاب. باشد  آگاه فعال، بیش

 درونی خود در را ها برچسب و ها ویژگی این کند، می تشویق را او بلکه شود، نمی کودك شدن آرام موجب

 .بگیرد پی را رفتارها همان و سازد

 کامل انجام او براي .برساند انتها به است،  کرده شروع که را کاري کنید، تشویق را فعال بیش آموز دانش -6

 توجه و تشویق به نیاز ...و نویسی داستان کالس، براي دستی کارهاي ي تهیه ریاضی،  تمرینات روزانه، تکالیف

 .دارد

 بر تري بیش توجه و دقت کند، می کمک آموز دانش  به مدرسه تکالیف و کارها دهی سازمان و بندي طبقه -7
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 کارهایش، راندمان بردن باال  براي بخواهد، آموز دانش از تواند می آموزگار مثال، براي. باشد  داشته کارهایش

  براي سومی و انجام، حال در کارهاي براي دیگري شده، انجام  کارهاي براي یکی: کند تهیه پوشه سه

 .دهد انجام باید که کارهایی

 کند، حرکت باید کند می احساس واقعاً که  زمانی دهد، اجازه فعال بیش آموز دانش به تواند می آموزگار -8

 آموز، دانش رفتن  بیرون هاي فاصله کردن تر طوالنی با تدریج به. بزند قدم و برود بیرون  کالس از مدتی براي

 .کند تر بیش کالس در  ماندن براي را آموز دانش ي انگیزه تواند می آموزگار

 کالس به کوچکی صوت ضبط  دهد، اجازه خود فعال بیش -توجه کم آموز دانش به تواند می آموزگار -19

 دهد گوش آموزگار  سخنان به است، الزم که دفعه هرچند منزل، در بتواند تا کند ضبط را او سخنان و بیاورد

 .کند تر بیش را توجهش و

. بکاهد او هاي قراري بی و کودك اضافی حرکات از تواند می بودن مرتب و پذیري نظم به کودك تشویق -10

 در و کند جمع را ها آن  یکی یکی مدرسه، ترك از قبل و کند تهیه کیفش وسایل از یادداشتی مثال، براي

 .گذارد کیفش

 خواندن نوشتنی، تمرینات انجام منظم،  ي مطالعه. باشد داشته ریزي برنامه امتحان روزهاي براي -11

. شود می آموز دانش رفتار ثبات و آرامش موجب گیرد، صورت مرتب و منظم چنانچه... و شفاهی هاي درس

 موضوعات و کند جلب تر بیش کتاب مطالب به را توجهش کند، می کمک آموز دانش به زیر هاي روش

 هر پایان از بعد. کند خالصه جمله دو یکی صورت به را صفحه هر مهم مطالب: بسپارد حافظه به را  تري بیش

 ها، نام زیر. کند یادداشت را درس مهم نکات. بنویسد فصل  آن از خطی چهار اي خالصه کتاب، از فصل

 جداگانه هستند، مهم یا و داند نمی که را کلماتی. بکشد قرمز خط مهم هاي مناسبت و ها مکان ها، تاریخ

. کند رسم دقت با را درس هاي شکل و نمودارها. کند پیدا لغات فرهنگ از را ها آن دقیق  معانی و بنویسد

 ها تاریخ توالی کردن حفظ تر راحت براي. کند نقاشی ساده صورت به را آن درس، مطلب فهمیدن بهتر براي

 .کند پیدا را آن مهم سؤاالت درس هر از بعد. بکشد زمانی محور تاریخی، رویدادهاي و حوادث یا و

 .دهد توضیح آموز دانش براي  کوتاه و واضح شفاف، طور به را خود دستورات و ها خواسته -12

 جانبی هاي کمک از تواند می آموزگار رو این از. برخوردارند  زیادي انرژي و نیرو از فعال بیش آموزان دانش -13

 نه کار، این انجام با. کند استفاده...و  آنان هاي یادداشت کردن جمع ها، بچه هاي ورقه کردن پخش براي  آنان

 .گردد می تقویت او در نیز ارزشمندي و نفس  اعتماد به حس بلکه شود، می ارضا آموز دانش حرکتی نیاز تنها
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 آگاه اشتباهاتش از را او فعال، بیش آموز دانش ناخوشایند رفتارهاي گرفتن نادیده با تواند، می آموزگار -14

 جلوي کودك کردن  شرمنده و مکرر انتقادهاي از تر سازنده و تر عمیق تأثیري کوتاه، و  ساده تذکرهاي. کند

 .دارد آموزان دانش جمع

 موضوعات و مطالب بکوشد، باید آموزگار است، پایین فعال بیش کودکان توجه ي آستانه که جا آن از -15

 و ها فصل به باید گیر وقت و طوالنی هاي درس و تکالیف. کند بیان مختصر و کوتاه بسیار ها آن براي را درسی

 .شوند تقسیم کوچکی بندهاي

 شود می پرت حواسشان راحتی به هستند، تمرکز و توجه ي زمینه در مشکالتی داراي که آموزانی دانش - 16

 سخنانش و آموزگار  به که آن از تر بیش است ممکن ها آن. گردد می منحرف درس موضوع اصلی از فکرشان و

 تکالیفشان  اغلب و کارند فراموش ها آن از گروهی. شوند آموزان دانش سایر رفتار و حرکات متوجه کنند، گوش

 سروصدا پر و شلوغ نظم، بی هم، گروهی و کنند می  گم را خود وسایل مدام دیگر گروهی. دهند نمی انجام را

  .باشد ارزشمند و مفید کودکان  این به دادن درس هنگام تواند می فوق نکات به توجه نتیجه، در. هستند

 زیرنویس

(1) Diagnos�c and Sta�s�cal Manual of Mental Disorders (DSM4). (2) A�en�on 

Deficit Hyperac�ve Disorder(ADHD). (3) A�en�on Dificit Disorder.  

 منابع

 و نائینیان محمدرضا ي ترجمه ،)درمانگري هاي شرو( کودك بالینی شناسی روان موریس، و چویل .1

 . 1378اول، چاپ رشد، انتشارات همکاران،
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 سوي از 1379سال  در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیشبا  اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال ادبیات کودکان حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی در سطح گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این همکاري با شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي اجراي پروژه و مردمی هاي کمک راه از را خود هاي سازمانی هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در درآمد را این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

کودک و اختالل  ,اختالل کمبود توجه ,آموزش به کودکان بیش فعال ,لکودک بیش فعا  :کلید واژه

 ,عالئم بیش فعالی در کودکان ,کودک و ناتوانی در تمرکز  ,بیماری ھای روانی در کودکان ,کمبود توجه

کودک بیش فعال در   ,روشھای تشخیص اختالل بیش فعالی ,روشھای تشخیص اختالل کمبود توجه

 ,دانش آموز بیش فعال ,آموزگار و کودک بیش فعال ,کالس

     :پیوندگاه

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند صندوق آموزش و

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


