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  فعال شیمطلوب در تعامل با کودکان ب ي: راهکارهایفعال شیب

  محسن کردلو / کارشناس ارشد علوم تربیتی و آموزگار مدارس استان زنجان
  مدارس آزاد سما کرج زینب اسماعیلی / کارشناس آموزش و پرورش تطبیقی آموزگار ابتدایی

  شناسی تربیتیاسماعیل آزادي / کارشناس ارشد روان
  

  :چکیده
سالگی شروع می شـود. پژوهشـگران معمـوالً در     7اختالل بیش فعالی به عنوان یک الگوي تکانشگري و بی توجهی توصیف شده است که غالباً قبل از 

چرا که اکثر اولیا و مربیان به دلیل آشـنا نبـودن بـا ریشـه ي مشـکالت رفتـاري و نیازهـاي         تشخیص این اختالل از گزارش هاي معلمان استفاده می کنند.
هدف  ارائـه ي راه کارهـاي پیشـنهادي     عاطفی، رفتاري و آموزشی این کودکان معموالً در تعامل و آموزش آنها با مشکالت متعددي  روبرو می شوند.

ازي در کـاهش      براي  تعامل مطلوب اولیا با کودکان بیش فعال در ان، نقـش ـب خانواده و معلمان در کالس درس در رابطه با نیازهاي تحصیلی خاص آـن
-پیشـرفت  اختالالت بیش فعالی، کالس مناسب براي کودکان و آموزش مدیریت خشم می باشد.نتایج حاصل از پژوهش ها نشان می دهد که با وجـود 

امل زیاد با کودکان بیش فعال هستند، جایگاه و اهمیت ویژه خود را در ایجاد تمرکز، کـاهش  هاي زیست شناختی و پزشکی، والدین و معلمان که در تع
ود عملکـرد  عالئم تکانشگري به دور از هرگونه برچسب زدن به کودك و کنترل این اختالل دارند. این مقاله راهنمایی براي اولیا و مربیان در جهت بهبـ 

ا این کودکان بتوانند با بازخورد مناسـبی کـه از تعامـل بـا محـیط و افـراد آگـاه دارنـد، اسـتعدادهاي خـود را           آنان در تعامل با کودکان بیش فعال است ت
  .پرورش دهند، از توانایی هاي خود استفاده کنند و از موجودیت خود خشنود باشند

  اختالل، بیش فعالی، راهکارهاي تعاملی، والدین و معلمان   : هاي کلیدي واژه
  

     

  مقدمه
شـناختی   تـرین مشـکالت روان  فعالی یکی از شایعبیش

(محمد  شود.کودکی تشخیص داده میاست که در دوران
تواند با میـزان  هایی که می)یکی از اختالل1385 اسماعیل،

ــیوع  ــا  4ش ــروز    6ت ــب ب ــودکی موج ــنین ک ــد در س درص
 باشـد می 1بیش فعالی توجه/نارساییمشکالتی شود اختالل 

، DSM-IV-TR). طبق 2000آمریکا،پزشکیروان(انجمن 
توجهی ي بیتشخیص یا تایید وجود عالئم متعدد در زمینه

و  آیـد عمل مـی ه تکانشگري یا هر دو آنها ب-یا بیش فعالی
تکانشـگر و یـا نـوع     -فعـال بـیش  توجـه، نوع فرعی بی 3به 

 5تـا   3). حـدود  2،2005شـود(گاب مرکـب آن تقسـیم مـی   
توجه/ داراي اختالل نارساییدرصد کودکان سنین مدرسه 

در  تـر اسـت.  برابر شـایع  2-9 و در پسرها هستند فعالیبیش

                                                                                   
1  . Attention –Deficit/Hyperactivity Disorder(ADHD) 

Gaub.2  

درصـد گـزارش    5/8الی  5/5 مطالعات کشور ما شیوع آن
-) در گـزارش 2007( و همکاران 3همچنین فیاد شده است.

ــار مــی ،هــاي خــود اخــتالل در کنــد کــه شــیوع ایــن  اظه
همچنین  فقیر است.کشورهاي ثروتمند بیشتر از کشورهاي

ي ابــتالي ســابقه ،عوامــل خــانوادگی مثــل تعــداد فرزنــدان
پریشـی و وزن  والدین به بیش فعالی یا سایر اختالالت روان

تواند از دیگر عوامل بروز این اختالل پایین هنگام تولد می
ــا  30همچنــین باشــد کــه داراي درصــد از کودکــانی  70ت

فعالی هستند عالئم این اختالل بیش اختالل نارسایی توجه/
دهند.(موسسـه ملـی   را تا بزرگسالی نیـز از خـود نشـان مـی    

  ).2008 بهداشت روان،
نداشـتن تـاب مقاومـت در     این اختالل با عالئمی ماننـد 

طـرد شـدن از    ثبـاتی خلقـی،  بـی  کج خلقـی،  برابر ناکامی،
طرافیان همـراه اسـت(دبو   سوي همساالن و واکنش شدید ا

                                                                                   
3.Fayyad 
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 نقـص اخـتالل   ). نیز1990-1997بارکلی(). 1،2007و پرینز
 هاي مرضی مانند عـدم توجـه،  اي از نشانهتوجه را مجموعه

ــداختن خواســته   ــاخیر ان ــه ت ــا،اشــکال در ب ــیش ه ــالی، ب فع
در برخی  کند.کوتاه توجه معرفی میيتکانشگري و دامنه

و  2هیجانی،پرخاشگري،اختالالت سلوكموارد عدم رشد 
افت تحصیلی نیـز بـا ایـن اخـتالل همـراه اسـت. بـر اسـاس         

وقتی عملکرد ضعیفی  )1978(3خانواده پویایی براون نظریه
ایـن اخـتالف روي    در روابط زناشویی وجود داشته باشـد، 

 عملکــرد و رفتــار انعکــاس و گذاشــته تــاثیر کــودك رفتــار

توجــه/ اخــتالل نارســاییرفتارهــاي  صــورتهخــانواده را بــ
فعـال در  که کودك بـیش دهد. محیطینشان میفعالی بیش

بیند و والدینی که کودك با آنهـا زنـدگی   آن آموزش می
کنـد و حتـی خـود کودکـان نیـز داراي تـنش فراوانــی       مـی 

 دهنـد و توانایی سازگاري کمی را از خود نشان مـی  هستند
براي کـاهش   نابراینب ).1390شهیدي و خوشابی، (صادقی،

مشکالت الزم است اصالحاتی در محیط و روابـط انسـانی   
ــا آنهــا در تعامــل اســت   ــردي کــه کــودك ب ــین ف ــ و ب ه (ب

والدین بـا   انجام گیرد. معموالً خصوص والدین، آموزگار)
-می برخوردبیماري یکنه یک مشکل عنوانبه این اختالل

زیـاد ایـن   دلیـل تنـوع و تعـداد    ه ). بـ 4،2000(مونـدن  د.کنن
ــال، روش   ــیش فع ــان ب ــانی  مشــکالت در کودک ــاي درم ه

(رامسـی   مشاوره رفتاردرمانی، مختلفی اعم از دارودرمانی،
ارائه شـده   ... 6) و آموزش مدیریت والدین2007 ،5و راسل

  ).2009است (فابیو و همکاران،
ي الگوهـاي رفتـاري   در حال حاضـر از طریـق مشـاهده   

و بـا انجـام ارزیـابی     پرداختمعین که به شرح آن خواهیم 
از کودك از طریق مشاهده یا مصـاحبه و دریافـت نظـرات    

توان به تشخیص این اختالل پرداخـت.در  اولیا و مربیان می
                                                                                   

Deboo &prinz.1  
2.Conduct disorder 
3.Brown 
4.Munden 
5.Ramsay&Russell 
6. Family function 

این میان مشاهدات والدین و معلمان از رفتارهـاي کـودك   
سـزایی دارد. بـا توجـه بـه     ه در ارزیابی از کودکان نقـش بـ  

ــ   ــارکرد خــانواده و مح ــدن ک ــل ش ــه  مخت ــی ک یط آموزش
بیند و تاثیرپـذیري کودکـان از   کودك در آن آموزش می

ي بین خود با اولیا و مربیان و همچنین ایجـاد اخـتالل   رابطه
این مطالعه در راستاي احساس نیـاز   ،ساالن در روابط با هم

آنهـا   به آموزش اولیا و مربیـان بـا هـدف تغییـر در نگـرش     
نمنـدي  ارت و توي راهکارهایی در جهـت ایجـاد مهـا   ارائه

الزم در جهت تعامل هر چه بهتر و بهبود کارکرد هر یـک  
دو نهـاد مدرســه و خــانواده انجـام شــده اســت.تا از ایــن    از

کــارکرد مدرسـه و خــانواده ي کودکــان   طریـق بتوانــد بـر  
ي نامناسـب موجـود را   و سبک رابطـه  فعال اثر بگذاردبیش

تعامـل بـا   تـري را در  تغییر داده و الگـوي ارتبـاطی مناسـب   
  فعال جایگزین کند.کودکان بیش

تمامی کودکانی که مبتال به این اختالل هسـتند نیازمنـد   
تواننـد بـا اسـتفاده از    بلکـه مـی   هـاي ویـژه نیسـتند.   آموزش

-آنان را در محـیط  ،هاي رفتاري به والدین و مربیانتوصیه
، 7(لرنـرو لونتـال   هاي معمولی با سایر کودکان نگهداشـت. 

1995.(  
  

فعال با تاکید بر اخـتالل  مشخصات رفتاري کودکان بیش
  در نقص توجه

  حرکت بدون هدف دست و پا                               -1
  گیري آموزش                                 ناتوانی در پی -2
       پیچ و تاب خوردن در حالت نشسته -3
  ها                            ها و بازيتغییر مکرر فعالیت -4
  گم کردن مکرر وسایل شخصی  -5
  انجام کارهاي خطرناك در اثر بی احتیاطی       -6
  در حال حرکت بودن غالباً -7
              پرحرفی -8
  ایجاد دردسر براي هم کالسی ها                      -9

                                                                                   
7. Lerner&Lowental 
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 پاسخ سریع قبل از شنیدن سوال به طور کامل -10
  رعایت نکردن نوبت  -11
  هاي بیرونی حواس پرتی در اثر محرك -12
  سر و صداي زیاد هنگام بازي کردن -13
  گوش ندادن به صحبت دیگران در اثر بی توجهی-14
  هاسرپا بودن در اکثر موقعیت -15
  دقتیاشتباه مکرر در اثر بی -16
  قطع صحبت یا مداخله در کار دیگران -17
  خارج شدن از صندلی بدون اجازه -18
اشـکال در برقـراري ارتبــاط بـا هــم کالسـی هــا و در      -19

  نتیجه عدم پذیرش از جانب همساالن                           
  اختالل در یادگیري و انجام چند کار با یکدیگر -20
  

  کودکان بیش فعال: اولیا و تعامل با
خـانوادگی در ارتبـاط بـا     -تاثیر نقـش عوامـل ژنتیکـی   

هاي کلیدي در درمان یکی از طرحنقص توجه بیش فعالی 
و خانواده مسـلماً بـا وجـود     زیرا عملکرد والدین آن است.

ممکـن اسـت    مشکالت فراوانی که این اختالل در پی دارد
ارزیـابی  با این حال،  بر پیامدها و سیر بیماري تاثیر بگذارد.

هــاي درمــانی را بــا توانــد مداخلـه ي والــدین مــیو مداخلـه 
چرا که باعث همکاري بیشـتر   موفقیت بیشتري همراه کند.

موجـود   هـاي پـژوهش شـود.  ن میي درماوالدین در زمینه
 -دهد که بین رفتارهاي نامناسـب در روابـط والـد   نشان می

ــیش فعــالی رابطــه  ــد و اخــتالل ب ــاداري وجــود فرزن ي معن
. پژوهشی که بـارکلی در  )2008 ،1دارد(مک برنت و فیفنر

هـاي فرزنـد   ) بـه منظـور بررسـی تـاثیر مهـارت     2000سال (
فعالی انجـام داده بیـانگر   بیش توجه/نقصپروري بر اختالل 

این است که گرچه رفتارهاي منفی مانسبت به فرزند مبـتال  
  هـاي ایـن اخـتالل را تشـدید     به این اختالل عالئـم و نشـانه  

 )2000(بـارکلی،  نیسـت  ولی صرفا دلیل ایجاد آن کند،می
توان نتیجه گرفت که این روابط نامناسب بین والـدین  می و

                                                                                   
1.McBurnett&Pfiffner 

 دهدیک دور باطل رخ می صورته و کودك بیش فعال ب
گونـه کـه والـدین بـر      ).همـان 2،2008(لیفور،هارولد و تپـر 

هـاي  فرزندان نیز بـا ویژگـی   گذارند،افراد خانواده تاثیر می
شخصــیتی خــود نیــز تــاثیرات قابــل مالحظــه اي بــر رفتــار  

ــز  ــدوالــدین نی ــاي ایــن کودکــان معمــوال  خــانواده .دارن ه
کننــد و احســاس فشــارهاي روانــی بیشــتري را تحمــل مــی

، 4،2005، النـگ 3،2007(موسـی  صالحیت کمتـري دارنـد  
) بــا توجــه بــه محــدودیت 1995 ،6بالــدوین2005 ،5نئوفیتــو

زیادي کـه والـدین کودکـان داراي اخـتالل بـا آن روبـرو       
هســتند ایــن والــدین در معــرض فشــار فرزنــدپروري و      

شـامل اضـطراب و    )2004که ( پیامدهاي ناگوار آن هستند
تعارضات  )7،2000تمبز، متیسنو دالگارد تایرد،( افسردگی،

ــدریچ9رابینســن ،8(مورگــان فرزنــدي -منفــی والــد  ،10و آل
و  11(اتکینسـون  ایجاد دلبستگی نـاایمن در کـودك   )2000

(رودریگــز و   ســوء اســتفاده جســمی   )2000 همکــاران،
) و مشـکالت عـاطفی رفتـاري در کـودك     1997، 12گرین

پـور و  نقـل از متـولی  (بـه   شودمی و همکاران)13(گلدبرگ
پـدران و مـادران کودکــان    ). در ایـن میـان  1388 رشـیدي، 

نسبت به کودکـان  فعالی توجه/ بیشداراي اختالل نارسایی
تري نیاز دارند. هاي ارتباطی اختصاصیبه مهارت ،غیرمبتال

آموزش والدین و دادن اطالعـات الزم و کـافی در تعامـل    
فعـالی  کاهش عالئم بیشتواند در با کودکان بیش فعال می

فرزندي مفید و  -و مشکالت رفتاري آنها و تضادهاي والد
هنگـام   کودکـان معمـوالً   ازگـروه والـدین ایـن   موثر باشـد. 

بیشتري اسـتفاده   دستوريهاي تعامل با فرزند خود از روش
                                                                                   
2. Liffore, Harold&Thapar 
3  .  Musa 
4  .  Lange 
5  . Neophyto 
6  .  Baldwin 
7. Tayerd,Tambs, Mathiesen&Delgard 
8  .  Morgan 
9  .  Rabinson 
10  .  Aldridge 
11  . Atkinson 
12  .  Rodriguez & Green 
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بینانـه در  کنند و منفی نگرند و داراي باورهـاي غیرواقـع  می
ا در نظـر گـرفتن شـرایط    مورد خود و کودکشـان هسـتند.ب  

لزوم آموزش والـدین جهـت حفـظ سـالمت      ،توصیف شد
چـرا کـه داشـتن     شـود روان خود و کـودك احسـاس مـی   

جایگزین فرزندپروري  تواندمی زمینه الزم در ایناطالعات
دور از هي مثبــت و بــو رابطــه ناکارآمــد و اســتبدادي شــود

  تنش و اضطراب را بین والدین و کودك ایجاد کند.
ــیش   ــان ب ــا کودک ــا ب ــال مــیدر تعامــل اولی ــوان راهفع  ت

هـا   کارهایی را براي مدیریت در رفتار ارائه داد.ایـن روش 
محرومیـت   ،تواند شامل مواردي از جمله اقتصاد ژتـونی می

و مواردي از این قبیل باشد که در ادامه به شرح هر یک از 
هاي فـوق  در هر یک از روش موارد خواهیم پرداخت.این 
تــوان آموخــت کـه موقعیــت و شــرایطی را  والــدین مـی بـه  

فراهم کنند که کـودك در آنهـا بـه موفقیـت دسـت یابـد.       
اي ي مداخلـه ي یک برنامـه ها ارائهیکی دیگر از این روش

ي مداخلـه اي بـه   به والدین است که به عنـوان چنـد برنامـه   
ایـن   سري توصیه به والـدین ارائـه شـده اسـت.     همراه یک

  اي شامل موارد ذیل می باشد.مداخلهي برنامه
  توجه مثبت به کودك -1
 هاي غیرکالمی مانند نگاه محبت آمیـز، استفاده از تشویق -

  بغل کردن و .... دست کشیدن روي سر،
  و..... خیلی خوبه هاي کالمی مانند عالیه، تشویق -
در صورت انجام کار نامناسب توسط کودك براي چند  -

خـود را از کـودك برگردانـد و در    تـوان توجـه   لحظه مـی 
صورت ادامه داشتن کار نامناسب توسط کودك می تـوان  

ي وي را بـه صـورت موقـت و بســیار    فعالیـت مـورد عالقـه   
کوتاه مدت قطع کرد و به او گفت که فعال کار یا بازي مـا  
تمام شده و هر وقت او به روش مناسب رفتار کنـد دوبـاره   

  د یافت.فعالیت مورد دلخواه ادامه خواه
هاي متضاد با رفتار منفـی   توجه مقتدرانه به تمام فعالیت -2

  کودك:
ي موقع دستور دادن به کودك بازخورد فوري دربـاره  -

ــام آن      ــونگی انج ــد و چگ ــتور بدهی ــراي دس ــوه ي اج نح
 درخواست را نظاره کنید.

ــان  - ــر زم ــک     ،در ه ــام ی ــار انج ــط انتظ ــودك فق از ک
 درخواست را داشته باشید.

هـاي کالمـی اسـتفاده    انجام دستور از تشـویق در خالل  -
 شود.

ــا     - ــد ت ــاده باش ــد س ــودك بای ــدین از ک ــت وال درخواس
 کودك توانایی انجام آن را داشته باشد.

 در صورت عدم توانایی کودك در انجام درخواسـت،  -
درخواست محدود دیگري تعیین کنید تا کـودك توانـایی   

 کنید)یانجام آن را داشته باشد.(از دستور اول چشم پوش
 صدور دستورهاي موثر: -3
هایی که از کودك می خواهید انجـام  روي درخواست -

دهد فکر کنید و سعی کنید دستورهاي ساده و مشخص به 
 کودك دهید.

    دهیــد برنگردیــد واز درخواســتی کــه بــه کــودك مــی -
 گیري انجام آن را خودتان نیز فراموش نکنید.پی
تقاضـا و خـواهش   صـورت  ه هیچ وقت دستورها نباید ب -

 مــثال آیــا وقــت خــواب نیســت؟که پاســخ ایــن  بیــان شــود.
 ها معموال از طرف کودك منفی خواهد بود.سوال

هاي والـدین توسـط   آموزش عدم مداخله و قطع فعالیت-4
  کودك:

 جهت طی این هدف کـه شـامل چنـدین مرحلـه اسـت     
 خواهیم که مشغول کاري شود.(مثالًنخست از کودك می

ــا اســباب بــازي در اتــاق خــود)  ــازي ب و پــس از حصــول  ب
خـواهیم  اطمینان از درك دستور توسط کـودك از او مـی  

مثالً بـه کـودك بگوییـد     که او نباید فعالیت ما را قطع کند.
مـانی و  پس تو در اتاق مـی  خواهم با تلفن صحبت کنم.می

ــی  ــایلت بـــازي مـ ــا وسـ ــع کنـــی و مکالمـــهبـ              ي مـــرا قطـ
   فعـالیتی کــه از کــودك   ،(بایـد در نظــر داشــت  کنــی.نمـی 

بلکـه بایـد    نبایدکسل کننـده باشـد.   ،خواهیم انجام دهدمی
ــدتی  یفعــال ــه ي اوســت.پس از م ــورد عالق       تی باشــد کــه م
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توان فعالیت خودمان را قطع و پیش کـودك رفتـه و از   می
که به حـرف شـما گـوش داده بـازخورد مناسـبی بـه او       این

(ایـن نکتـه    تا فعالیتش را ادامه دهـد  دز او بخواهیو ا بدهید
ــدا    ــه در ابت ــت ک ــر داش ــد در نظ ــت  را بای ــد فعالی ــاي بای ه

درخواستی از کودك کوتـاه باشـد و بعـد بـه مـرور زمـان       
  )تر نمودها را طوالنیفعالیت

ــراي    -5 اجــراي سیســتم اقتصــاد ژتــونی و کســب امتیــاز ب
  دریافت جایزه در خانه:

 اشیاي رنگـی و ...  با استفاده از ستاره،تواند این کار می
بـه   بایـد  با کودك صحبت کنید و به او بگویید که او باشد

دهـد تشـویق   خاطر کارهاي خوبی که در خانـه انجـام مـی   
اگـر   ایـد. شود و شما برنامه اي براي این کار در نظر گرفته

ساله اسـت هـر ژتـون را     4-5کودك در سنین پایین یعنی 
ن رنگ آن یک امتیاز در نظر بگیریـد و  بدون در نظر گرفت

دهد که تو یک کار خوب به او بگویید هر ستاره نشان می
سـاله اسـت بـه او بگوییـد      6-8اگر کـودك   .ايانجام داده

سـپس هـر    امتیازهاي مختلف دارد. ،مختلفهاي رنگکه 
رنگ ژتون را همراه امتیاز آن روي یک مقـوا بچسـبانید و   

دهیـد و در مقابـل انجـام هـر     در معرض دید کودك قـرار  
کارخوب کـودك بـا توجـه بـه امتیـاز تعریـف شـده یـک         

ــد.   ــار او بگذاری ــی در اختی ــون رنگ ــاً ژت ــودك   حتم ــه ک ب
یادآوري و تاکید شود که ژتون وقتی به او تعلق می گیـرد  
که فعالیت مورد نظر بـا اولـین درخواسـت و بـدون تکـرار      

  انجام شود.
  ر نامناسب:تنبیه کودك هنگام انجام رفتا -6
جریمه نوعی از تنبیه است که درصورت لزوم می توان  -

از آن استفاده نمود.به این شکل که تا سه مـی شـمارم اگـر    
درخواست مورد نظر را انجام ندهی تعدادي از امتیـازت را  

ها نبایـد پـی در پـی اسـتفاده     البته جریمه دهی.از دست می
 چون تاثیر خود را ازدست می دهد. شود

 ت شکل منفی تري از جریمـه اسـت و عبـارت   محرومی
منظـور  ه ست از قرار دادن فرد در مکانی سـاکت و تنهـا بـ   ا

صـورت  ه البته محرومیت نیز نباید ب ي محرومیت.طی دوره
چراکه تـاثیر خـود را ازدسـت     م و مکرر استفاده شود.ومدا
 دهد.می

یــادگیري تنبیــه کــودك در زمــان انجــام رفتارهــاي نــا  -7
 مناسب:
ــد بــراي تنبیــه کودکــان از سیســتم اقتصــاد   در ا بتــدا بای

صورت گزینشی بـراي  ه ژتونی استفاده نمود و پس از آن ب
به این شکل کـه اگـر    موزش نظم از جریمه استفاده کنید.آ

 کودك کاري را انجام ندهد از امتیازش کـم خواهـد شـد.   
  ).1385 (صمدي،

  

  

  تعامل معلمان با کودکان بیش فعال
مشـکالت   فعالی در کودکان معمـوالً وجود عالئم بیش

در انجـام   تحصیلی را به همراه دارد.ایـن کودکـان معمـوالً   
دقیــق  و کامــل تکــالیف و کنتــرل هیجــان در روابــط بــین  

کننـد.  فردي با همسـاالن و حتـی معلمـان مشـکل پیـدا مـی      
در مواجهه ي مسـتقیم   ،از آنجا که معلمان).2003  ،(اسنیدر

با  مسـائل تحصـیلی کودکـان بـیش فعـال هسـتند  و نقـش        
ــدي در شناســایی، ــن    کلی ــان ای ــد درم ــی رون ارجــاع و حت

الزم است تا راهکارهاي الزم را در تعامـل  ،دارند کودکان
فعال را بدانند تا بتوانند عملکـرد صـحیحی   با کودکان بیش

 ،1(گرینهیـل و هیچـت مـن    را در تعامل با آن داشـته باشـند  
نگـرش   ). چرا که ناآگاهی معلمان در این خصوص،2009

رفتارهــاي نســنجیده و  یــا حتــی نادرســت و گــاه خصــمانه
توانـد تـاثیرات غیرقابـل جبرانـی را بـر      نادرست معلمان مـی 

 روش آموزگـاران  آینده و سرنوشت این کودکان بگذارد.
ــا ایــن       ــالس و برخــورد ب ــاه در مــدیریت ک ــق و آگ موف
                                                                                   
1. Greenhill &Hechtman. 

  فعالیت پاداش  امتیاز
  پوشیدنلباس   بازي در حیاط   2
  قطع نکردن صحبت بزرگترها  رفتن به پارك  5
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-دعوت ،جاي دستوره دموکراتیک است یعنی ب ،کودکان
یـک  آمـوز تحر جاي اعمال فشار بر دانشه ب کننده هستند.
  کنند.راهنمایی می ،جاي تسلط داشتنه و ب کننده هستند

 دبایــ پـس بـا توجــه بـه اهمیــت لـزوم آگــاهی معلمـان،     
ي نحوه آموزش الزم را در رابطه با و اطالعات آموزگاران

 هپاداش دادن به منظور تقویت یک رفتار یا تنبیـه کـردن بـ   
ــذف  ــد  منظــور ح ــار را بیاموزن ــ  ،رفت ــم بای ــاي  دمعل رفتاره

آمـوز از  نامناسب را از طریق بی توجهی یا بـازداري دانـش  
 محرومیـت)  (از طریـق  مورد عالقه اش مورد تنبیه کارهاي

 آمـوز جلـوتر باشـد.   قرار دهد و همیشه یک قـدم از دانـش  
ــه ــئولیت همیش ــاییمس ــهکاره ــده از ک ــش يعه ــوزدان        آم

         اش عهـــده و بــرایش خوشــایند اســت را بــر     آیــد برمــی 
گذاریم تا انـرژي و تـوان خـود را در راه مثبـت صـرف      می

توان این ایده را در آنان تلقین کرد کـه حـال کـه    کند. می
دیگران مرا دوست دارند،چه بهتر که کارهاي خوبی انجام 

  )2007باشند(بارکر، دهم تا بیشتر مرا دوست داشته 
  

  راهبردهاي آموزشی در اصالح  رفتار:
آمـوز داریـد   را در دانـش  قصد تغییـر آن  رفتاري را که -1

مثال آرام نشستن در کالس و حـرف کسـی    مدنظر بگیرید.
  را قطع نکردن.

 ي مثبتـی را انتخـاب کنیـد.(مثال برچسـب،    کنندهتقویت -2
  آزاد براي انجام کار دلخواه و...).وقت تحسین، خوراکی،

آموز توضـیح  اجراي منظم قواعد در کالس براي دانش -3
  داده شود.

هـا  ارتباط بین قواعد و نحوه ي استفاده از تقویت کننده -4
هـا  آموز توضیح داده شود کـه چـه موقـع از آن   براي دانش

  استفاده خواهد شد.
آمــوز توضــیح داده شــود کــه در صــورت بــراي دانــش -5

 انجـام مکـرر رفتــار مناسـب در آینـده چــه اتفـاقی خواهــد      
  .افتاد

  

  پاسخ:-آموزش تاخیر
شـود کـه   آموز آموزش داده مـی به دانش در این روش

هـایی  و در انجام فعالیـت  فکر کند قبل از عمل درك کند،
که نیاز به تمرکز و فکر دارد این جمالت را با خود تکـرار  

  پاسخ بده. تامل کن، ببین، گوش کن، کند:
  

  اجراي نقش مثبت از طریق تئاتر و نمایش:
آمـوز  توانـد نقـش خـود را بـا دانـش     در اینجا معلـم مـی  

یعنـی معلـم دانـش آمـوز بـیش فعـال باشـد و         وض کنـد. ع
آموز بیش فعال نقش معلم را بـازي کنـد.این کـار بـه     دانش
کند تا به درك درست تـري نسـبت   آموز کمک میدانش

هـم   ي قضاوت سایرین نسبت به خویش نائل شود.به نحوه
هـاي افـراد دوسـت    تـوان ویژگـی  چنین از ایـن طریـق مـی   

 بـا دقـت، بـا ادب،    از: قابـل اعتمـاد،  داشتنی را که عبارتنـد  
شـناس  وقت درستکار، با مالحظه، مسئول، متفکر، راستگو،

  را به دانش آموز آموزش داد. ... و
ي توجــه کوتــاه و  دامنــهتکــالیف درســی بــا توجــه بــه  -

و تمرینـات یـا تکـالیف     شـود محدود کودکـان تنظـیم مـی   
 اسـتفاده از  شـود. هاي کوچکتر تقسیم مـی طوالنی به بخش

ــن مــورد مــی زمــان ــد مفیــد و مــوثر باشــد. ســنج در ای  توان
گـاهی   ،توان به کـودك فرصـت داد تـا خـود    همچنین می

مکـارنی و   (اسـتیفن،  سرعت تکالیف خـود را تنظـیم کنـد   
 ).2004،  1آنجال

-هـاي بـدنی سـودمند و مکـرر بـراي دانـش      فعالیت دبای -
فعال طراحی کرد تـا انـرژي نهفتـه    آموزان تکانشگر یا بیش

به طرق مختلف از جمله فرستادن به دفتـر مدرسـه،دادن    را
هاي مختلـف در کـالس مثـل جمـع کـردن دفـاتر       مسولیت
دادن فرصـتی بـراي تیـز     ، پاك کردن تخته سـیاه، کودکان

ایسـتادن پشـت میـز     کردن مداد خود یا گرفتن یاد داشـت، 
 تحریــر بعــد از اتمــام کــار کــالس تخلیــه نمایــد (اســتیفن، 

 ).2004مکارنی و آنجال، 
                                                                                   
1. Stephen,  Mccarney&Angela 
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صـورت  ه هایی کـه بـ  استفاده از خودآموزي1مایکن بام
گفتار گام به گـام و درونـی هسـتند را بـا هـدف ایجـاد یـا        

  فعـال پیشـنهاد   آمـوزان بـیش  تقویت دقـت و تمرکـز دانـش   
  باشد:که شامل مراحل ذیل می کندمی

(چکار بایـدکنم؟). ب) روش حـل   ،الف) تعریف مساله
هـاي  راه را طـی کنم.ج)جملـه  قرار است من تا آخر ، مساله

بایـد آن   هنگام روبه رو شدن.(آها این کار درست نیسـت. 
را دنبـال کـنم.). د) خـود    را پاك کنم و با دقـت بیشـتر آن  

تـوانم بگـویم کـه کـارم را     حاال می ،(تمام شد دهیتقویت
  درست انجام داده ام).

که توسط دکتر رابـرت بـا هـدف     2روش جریمه کردن
ــ  ــت ب ــوق رواج یاف ــتگاه    ف ــه از دس ــت ک ــکل اس ــن ش ه ای

-شـودکه بـه دانـش   چراغ قوه استفاده مـی  خودکاري مانند
ثانیـه اي کـه بـر انجـام دقیـق تکـالیف        60آموز برابر با هـر  

آمـوز از  اگـر دانـش   دهـد. جـایزه مـی  ، خود متمرکز اسـت 
انجام تکلیـف منحـرف شـود معلـم از دسـتگاه چـراغ قـوه        

روشـن شـدن چـراغ بـه     به این ترتیب که با  کنداستفاده می
 دهـد کـه امتیـازش کـم شـده اسـت.      آموز اخطار میدانش

دهـد کـه اسـتفاده از ایـن روش نیـز در      ها نشان میپژوهش
افزایش قدرت تمرکز و حتی ایجاد رفتارهـاي مناسـب نیـز    

  باشد.بسیار مفید می
ــ  ــز ب ــا  ه روش محــروم کــردن نی ــی انضــباطی ی ــال ب دنب

اي او را چنـد دقیقـه   آموز به این قصـد کـه  بدرفتاري دانش
همچنین روش  دنبال دارد.ه رفی بگکه نتایج ش کندمنزوي 

شـود  آموز فرصت داده مـی تغییر رفتار تام فلن که به دانش
دهـد  تا پایان شمارش عدد از عمل خالفـی کـه انجـام مـی    

 تواند درکالس درس مفید باشـد.(باربارا، می؛ دست بردارد
2006.(  

درس بایـد مـدنظر داشـته    ن در کـالس  انکاتی که معلم
  باشند:

                                                                                   
1  . Miechenbaum 
2  .  The response cast procedure 

  مقررات ساده و مشخصی در کالس وصف کنید. -١
گیري توانمندي کنید تا به شکلنظم را بر کالس حاکم -٢

کودك کمک کند. عواملی کـه باعـث بـه هـم ریختگـی      
تـا   نـور و ...  تمرکز حواس کودکان می شود مثـل پنجـره،  

  حذف شود. جاي ممکن
 ،ردیفــی صــورت عــادي وه بــ هــافــرم چیــنش صــندلی -٣

مــانع جلــب توجــه کودکــان بــیش فعــال و کنتــرل  معمــوالً
وشه هاي کـالس  گپس از خاصیت  شود.عملکرد آنان می

را به صورت اریب بنشانید و خـود   کودکان . استفاده کنید
  ي کالس بنشیند.معلم در گوشه

  
  
  
  
  
صورت کلی کودکان نیـاز بـه تشـویق دارند.توصـیه     ه ب -٤

زود بـه زود تشـویق شـوند و     فعـال شود کودکان بـیش  می
  در مدت زمان کوتاه دریافت کنند. ،هاي پیاپیپاداش

تماس چشمی خود را به طور مستمر بـا کـودك حفـظ     -٥
  کنید.

آمیـز  طـور اغـراق  هخطاهاي این دست از کودکـان را بـ   -٦
  بزرگ نکنید و در صورت امکان چشم پوشی کنید.

یـد  در آموزش کودکان بیش فعال به این نکته دقـت کن  -٧
که آنها نادان نیستند. بلکه آنها مشـکل در تمرکـز و دقـت    

بـه همـین جهـت اشـتباهات و خطاهـاي آنهـا ناشــی        دارنـد 
  دقتی آنان است.بلکه ناشی از بی ،نادانی نیست

دقتـی  منظور کاهش بیه ب و دلیل مشکل تمرکز آنانه ب -٨
هنگام امالء گفتن یـا حـل تمـرین ریاضـی یـا هـر تکلیـف        

  حداالمکان فاصله ي خود را با آنان کم کنید. ،دیگر
 را تقسـیم کنیـد.   آنزمـان انجـام    ،هنگام انجام تکالیف -٩

  نوبت بنویسد.  3مثالً از او بخواهید تا مشق را در 
ي در صورتی که حین انجام تکلیـف کـودك اجـازه    -١٠

 معلم
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  ي این کار را بدهید.تحرك خواست به او اجازه
ــ  -١١ داري نظیــر ســعی کنیــد هنگــام آمــوزش از مــواد دی

کاغذ خمیـر گلـی و مـوادي کـه کـودك      ،مجسمه ،نقاشی
هـا نشـان   بررسـی  را لمس کنـد اسـتفاده کنیـد.   تواند آنمی

ــق دیــدن و لمــس کــردن   مــی ــد ایــن کودکــان از طری ده
  یادگیري بهتري را دارند.

تکرار رمز موفقیت  ،در آموزش این دسته از کودکان -١٢
  معلمان است.

  رخواســت کمــک از د اغلــب ایــن کودکــان معمــوالً -١٣
 معلم، لبخند ها را به این کار تشویق نمودباید آن ترسندمی

ــار آن ارتبــاط چشــمی ــرام  و ایســتادن در کن ــی احت هــا یعن
اما باید دقت کرد کـه کودکـان بـیش    ، گذاشتن به کودك

ــم وابســته نشــو   ــه کمــک معل ــا حفــظ ناز حــد ب د(کمک ب
  استقالل).

  
  هاي کنترل خشم:راه

ــا کــج خلقــی خــود  بــیشبســیاري از کودکــان  فعــال ب
بـی وقفـه بحـث و     آورند.وجود میه مشکالت فراوانی را ب

در خانـه و   کننـد. از قـوانین سـرپیچی مـی    کننـد، جدل مـی 
تواند بـا  ابراز خشم می مدرسه مشکالتی را به بار می آورند

(مشـت گـره کـردن یـا پشـت چشـم        استفاده از زبـان بـدن  
 کتـک زدن)  ،یا حرکتی خـاص(مو کشـیدن   نازك کردن)

دکـان نیـز عصـبانیت خـود را بـه      وبعضـی از ک  شـود.  انجام
صورت پیچیده تر ابراز می کنند.طوري که والدین متوجـه  

مثالً بعضـی از کودکـان    شوند.احساس عصبانیت آنان نمی
خاطر اجبار در انجام تکـالیف مدرسـه شـروع بـه گریـه      ه ب

برخـی از کودکــان احسـاس عصـبانیت خــود را     کننـد. مـی 
 زننـد. مـی  کنند و به خود یـا وسـایل خـود صـدمه    ن میپنها

مثالً ممکن است شخصـی سـخنی راجـع بـه او بگویـد کـه       
ارزشی شود و احساس کند که موجود بی او ناراحتی باعث

هـاي خـود   است پس شروع به خراب کردن اسـباب بـازي  
کند. در این مواقع اولیا می توانـد بپرسـند کـه چـه چیـز      می

 ی اوقـات شده است.ممکن اسـت گـاه  موجب عصبانیت او 
او خود نیز جواب این سوال را ندانـد.اما ایـن سـوال باعـث     

کـه  شود تا خود کودك علت را جستجو کند.در حالیمی
هـا عکـس العمـل والـدین غـر زدن و       در برخی از موقعیت

سرزنش آن هاست.این کـار تغییـري را در کـودك پدیـد     
ل را بـا کـودك   مشک ،آورد بلکه باید در زمان آرامشنمی

طور روشن براي هم تعریـف  ه در میان گذاشت .قوانین را ب
هـاي بـدنی در   فعالیـت  کنند و منتظـر کسـب نتیجـه باشـند.    

سـریع راه   دویـدن،  کاهش خشونت کودکـان مـوثر اسـت.   
هاي موثر براي رهایی از تنش و شنا کردن از روش و رفتن

  عصبانیت باشد.
  
  
  
  
  
  
  

درسـتی  ه که کودکان بتوانند عصـبانیت خـود را بـ   براي این
  کار انجام دهند:سه کنترل کنند باید بتوانند 

  ها و امیال خود را شناسایی کنند.خواسته -1
  ها و امیال خود را بیان کنند.خواسته -2
شـرایط   در صورت برآورده نشدن امیالشـان خـود را بـا    -3

  وفق دهند.
مـوارد اول و دوم را نادیـده و مـورد    بسیاري از والـدین  

خواهد کودکشـان  گیرند.آنها دلشان میسوم را در نظر می
داننـد حتـی دلیـل عصـبانیت آنهـا      امـا نمـی   ،را کنترل کنند

 دلیـل عصـبانی اسـت.   گیرند کودك بیو نتیجه می چیست
ویت در دسـت دارد و  کسـاله اي بیسـ   4مثال اگـر کـودك   

خـوابی  ن است از بـی کند ممکویت دیگري طلب میکبیس
 برد و تحت فشار است یا دلیل دیگري وجود دارد.رنج می

  ).2005دلیلی وجود دارد(سونا،زیرا همیشه 

انضباطی یا بدرفتاري  روش محروم کردن نیز به دنبال بی
اي منزوي کند آموز به این قصد که او را چند دقیقهدانش

که نتایج شگرفی به دنبال دارد. همچنین روش تغییر رفتار 
شود تا پایان آموز فرصت داده میتام فلن که به دانش

 دهد دست شمارش عدد از عمل خالفی که انجام می
 باشدتواند درکالس درس مفید بردارد؛ می



    117پیاپی   – 4شماره  - 1392  –سال سیزدهم 
 

46 

 

  نقش بازي در کاهش اختالالت بیش فعالی:
کودك است. در رابطه با نقش بازي بازي دفتر تجارب

 هـاي پـژوهش روي رشد شناختی عـاطفی جسـمانی و ...   به
زیــادي صــورت گرفتــه اســت کــه همگــی دال بــر داشــتن 

ي بازي در زندگی کودکان و رشد شخصـیت  اهمیت ویژه
شـود و  کودکـان در بـازي خالصـه مـی    دنیـاي  آنان اسـت. 

  کند.ي رشد فردي را در ابعاد مختلف فراهم میزمینه
کودکـان در  که براي اینهاییها و بازياز جمله فعالیت

 ،نقاشـی  ،گـل  ،امل خمیـر بـازي  نظر گرفته شـده اسـت، شـ   
اي هاي رایانـه و حتی بازي (اریگامی) کردن کاغذ تا ،تئاتر

آرام کـه همـاهنگی چشـم و دسـت در آن در نظـر گرفتــه      
 20کـه زمـان بـازي بیشـتر از     البته مشروط بـه ایـن   ؛شودمی

، بـه نقـل   2005(مرکز ملی اختالالت،.طول نینجامدهدقیقه ب
 که معمـوالً  فعالبیشدر رابطه با کودکان ).1389 از نوري،

 مختـل  را آنـان  عملکرد کهطوري هستند زیاد داراي انرژي
 ،کنـد کند و روابط بین فردي آنها را دچـار مشـکل مـی   می

هـایی اسـت کـه    ها بـراي ایـن کودکـان بـازي    بهترین بازي
ي هیجانات مـازاد آنـان   زمینه و فرصت الزم را براي تخلیه

فعالیـت   کـه ورزشـی  هايکالس در شرکت مثالً فراهم کند
ــی   ــرد م ــادي را از ف ــرژي زی ــدفیریکــی و ان ــه ، طلب از جمل

تواند بـراي ایـن    هاي رزمی و ... میورزش ،والیبال ،فوتبال
  کودکان مفید و موثر باشد.

نقـص توجـه نیـز اگـر بخـواهیم      بـا  در رابطه با کودکان 
توان کنیم از بازي میبه این موضوع نگاه ترتخصصی کمی

به منظور تشخیص اختالالت و حتی درمان آن هم استفاده 
هاي بـازي درمـانی در   (بازي درمانی). از جمله روش کنیم

-مـی ) CBT(1رفتـاري  –درمـان شـناختی   روش ،این حیطه
 فکـر کـن،   درنـگ کـن،   را با آمـوزش توان آنباشدکه می
ــن شــیوه ). 1998 (گراهــام، ردتوصــیف کــ ،عمــل کــن ای

-ي اولیا انجـام مـی  درمانگران البته با مداخلهمعموالً توسط 

                                                                                   
1 . Cognitive Behavior Terapy 

(از  هـا هـاي مختلفـی از بـازي   در ایـن روش تکنیـک   شود.
..) .جمله حرکت آهسـته،کاله مهمـانی روي سـر هیـوال و     

هـاي مـورد اسـتفاده در    ). تکنیک2،2002وجود دارد.(شافر
ــی  مولفــه 3ایــن روش  ــوع حســی حرکت ــارز دارنــد. تن ي ب

ــت ــا در انجــام تکنیــکداشــتن تمرکــز  هــافعالی ــام وه انج
که انجام و اجرایش بـراي کـودك   بخشهاي لذتتکنیک

هـاي طراحـی شـده بـراي ایـن      آسان است.از جمله فعالیـت 
  باشد:دست از کودکان شامل موارد ذیل می

در این فعالیت کـودك بایـد ضـمن توجـه      را بینداز:آن -1
  بر شی معین فعالیت خاصی را انجام دهد.

ــن فعالیــت از کــودك خواســته   کــن:را لمــسآن -2     در ای
شود که بـا چشـمان بسـته و بـا اسـتفاده از حـس المسـه        می

  فعالیت مورد نظر را انجام دهد.
جلب توجـه کـودك    هدف دقت کن و توپ را بینداز: -3

  هـا  به جزئیات و انجـام هـر چـه دقیقتـر حرکـات و فعالیـت      
  باشد.می

بـر   خاطر بسپار:کودك باید ضمن توجهه توجه کن و ب -4
هـاي مـنظم بایـد سـعی کنـد آنهـا را بخـاطر        اشیا و فعالیـت 

هدف از انجام این بازي حفـظ توجـه بـراي مـدت      بسپارد.
  طوالنی تر است.

مـثالً بـا اسـتفاده از     تر انجام بده:کار را در زمان طوالنی -5
خواهیم  می کودك از و کنیممی ایجاد را مسیري نوار یا میله

روي مسیر راه برود.سپس زمان راه تواند آرام و دقیق تا می
و همچنـین مشـخص    شـود گیـري مـی  رفتن کودك اندازه

متـر از مسـیر را بـا دقـت و     کنیم که کودك چند سـانتی می
  روي مسیر میله راه رفته است.

این فعالیت بـراي بهبـود رفتارهـاي     بگو: کن،عمل بگو، -6
در ایـن بـازي از    بدون تفکرکودکان طراحـی شـده اسـت.   

حـین بـازي و    واهیم که قبل از انجـام بـازي،  خکودك می
  پس از بازي به ارزیابی خود بپردازند.

ایـن فعالیـت نیـز در     دویدن داخل ماز و صحبت کردن: -7
                                                                                   
2  . Shawfer 
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مراحل باالتر کـه کـودك قـدرت تمرکـز بیشـتري را دارا      
شـود کـه در   گردد و از کودك خواسته میاجرا می ،باشد

  دهد.یک زمان واحد دو کار متفاوت را انجام 
  

  گیري:نتیجه
تــوان نتیجــه گرفــت کــه داشــتن حاضــر مــی مطالعــهاز 

 تواند نگرانی و اضطراب اولیـا می ،آگاهی و اطالعات الزم
فعـال  و معلمان را که در ارتبـاط مسـتقیم بـا کودکـان بـیش     

کـاهش داده و در عـین حـال باورهـا و اســنادهاي      ،هسـتند 
ي ارتقـا و  نهزمی ،آنان را اصالح نمایند و در نهایتنادرست

ــراهم رشــد اســتعدادها و توانمنــدي   هــاي فــردي آنــان را ف
  کنند.
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