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 مقدمه

 

اختالل نقص توجه و بيش فعالی شرایطی عصبی است که توجه بسـياری  

های اخيـر بـه خـود جلـ      معلمان و آموزش عمومی را در سال از والدین،

نقـص توجـه، بـيش فعـالی و     ) سراسر تاریخچه این اختاللکرده است. در 

هـای آن صـورت گرفتـه    هایی بـرای شناسـایی ویژگـی   تکانشگری( تالش

اند به فهم و تشخيص این های اخير محققان توانستهاست.اما فقط در دهه

اختالل و فراهم کردن حمایت از دانش آمـوزان مبـتال بـه آن ناآـل آینـد.      

مثبـت و  هـای   الل نقص توجه و بيش فعالی داللـت آگاهی روز افزن از اخت

داشـته اسـت. از یـك طـرم حجـم عظـيم       منفی را برای مربيـان در پـی   

های به روزی را برای معلمان فـراهم  قيقات آموزشی در این زمينه، ایدهتح

غنـی شـده اسـت. از طـرم      منابع آورده است و منجر به دسترسی آنها به

ممکن است از تشـخيص برخـی شـرایط و     از والدین و مربيان گر بعضیدی

الگوهای رفتاری مشابه به عنوان اختالل نقص توجه و بيش فعالی حيـرت  

زده شوند. به هر حال جدای از این تناقض، معلمان باید به صورت روزانـه  

با چالش کار با دانش آموزان مبتال به اختالل نقص توجه و بيش فعالی رو 

 به رو شوند.

ان مبتال به اختالل نقـص توجـه و بـيش فعـالی در     معموال دانش آموز

دستيابی به موفقيت تحصيلی و اجتمـاعی بـا مشـکالت زیـادی رو بـه رو      

هستند. مشکالتی نظير عدم توانایی سازماندهی و انجـام تکـاليک کـه بـه     

کننـد، عالآمـی بـرای شناسـایی      مـی  شکل نمره کالسی پایين نمود پيـدا 

شـوند. دانـش آمـوزانی کـه      مـی  قـی اختالل نقص توجه و بيش فعـالی تل 
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دهنـد در برقـراری و حفـ      مـی  از تکانشگری از خود نشـان هایی  گرایش

ارتباط مثبت با همساالن و معلم مشـکل دارنـد. بـا افـزایش سـن دانـش       

تواند منجـر بـه امـر مـارپيچی      می ،آموزان این مشکالت به هم گره خورده

کتسـاب نمـره پـایين در    شود بدین گونه که ناتوانی در سازماندهی باعث ا

دروس، یاس تحصيلی و مشکل ارتباطی با همساالن و ایـن امـر بـه نوبـه     

خود منجر به احساس طرد و افسردگی و در نهایت افسردگی نيز منجر به 

زمـانی کـه والـدین،     شود. های دانش آموزکارکرد تمامی حوزه در اختالل

 مـوزان کننـد  مهم شروع بـه همکـاری بـا ایـن دانـش آ      معلمان و دیگران

 توان با امر مخرب مارپيچی مقابله کرد. می

ریزی و کمك بـه  يش رو کمك به معلمان برای برنامههدم راهنمای پ

دانش آموزانی است که نشانگان اختالل نقـص توجـه و بـيش فعـالی را از     

دهند. در برخی از موارد بررسـی و شناسـایی رسـمی دانـش      می خود بروز

 امـری اجتنـاب ناپـ یر   نقص توجه و بيش فعـالی  مبتال به اختالل آموزان 

تـوان زمينـه   د دیگر بدون ارزیابی رسـمی نيـز مـی   است اما در برخی موار

 را فراهم نمود. کس  موفقيت این دانش آموزان
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 مقدمه مترجم

 

گوناگونی رو به رو است که بایـد بتوانـد بـه مناسـ      های  در عصر کنونی، نظام آموزشی با چالش

موجود، آموزش دانش آمـوزانی اسـت   های  را بدهد. از جمله چالشها  پاسخ این چالش ترین وجه

گيـرد کـه بـی    را دربرمـی ای  که دارای اختالالت گوناگون هستند. این اختالالت طيـک گسـترده  

توجهی به هریك از آنها عواق  جبران ناپ یری را برای نظام آموزشی در سطح خرد و جامعـه در  

آمـوزان در سـطح   آورد. یکی از اختالالتی که سطح شيوع آن در بين دانـش  یم سطح کالن به بار

باالیی قرار دارد، اختالل نقص توجه و بيش فعالی است. معموال ایـن دانـش آمـوزان بـا برچسـ       

 زدن و تحت عناوینی چون خرابکـار، قـانون شـکن، بـی اسـتعداد و ... از چرخـه آمـوزش حـ م        

 آورد. می را برای جامعه به بارهایی  ه خود هزینهشوند و این موضوع نيز به نوب می

منحصر به فـردی  گيرد، آنچه که باید در امر آموزش دانش آموزان بيش فعال مورد توجه قرار 

ای بسـياری از دانـش آمـوزان بـا مداخلـه     این دانش آموزان و توجه به نيازها و عالآـ  آنهاسـت.   

به آموزش خود ادامه داده و روال عادی در پيشرفت تحصـيلی را   ،مختصر و طراحی برنامه اصالح

و حـ فی در برابـر ایـن    ای  باید به این نکته توجه داشت که برخـورد مقابلـه   دنبال خواهند نمود.

آمـوزان دارای  دانش آموزان نتيجه عکس خواهد داد. احترام توام با کرامت و دخيل نمودن دانـش 

 درسه، زمينه بهبود آنها را فراهم خواهد کرد.نقص توجه در امورات اجتماعی م

در مورد آموزش دانش آموزان مبتال به نقص توجه و بيش فعالی نظرات گوناگونی اراآـه شـده   

آنچه که باید در نظام آموزشی مورد توجه قرار گيرد بستر سـازی  ها  است، اما جدای از این نظریه

محتوا، تنظيم محيط و شيوه تدریس برای ایـن   گ اری، تعيينالزم در تمامی ابعاد از جمله هدم

رایج در مدارس کنونی پاسخگوی نيازهای ایـن قشـر   های  دانش آموزان است. بدون شك آموزش

مـومر، افـزایش دانـش     هبردهایاز دانش آموزان نيست.بنابراین هدم مترجمان این کتاب اراآه را

در مـورد دانـش آمـوزان بـيش      تخصصی معلمان، ارزیابی دقي  و دوری جستن از پيش قضـاوتی 

 اصالحی، شيوه ارزیابی تيمـی و مشـاهده  های  برنامهکتاب حاضر با بهره بردن از  فعال بوده است.

توانسته است راهکارهای مفيدی را برای بهبود و پيشرفت تحصيلی این دانش آموزان فراهم کند. 

هرچند کوچك در راه خدمت به کنندگان از این کتاب بتوانند گامی اميد است که تمامی استفاده

 های آنان بردارند.دانش آموزان شریک و نجي  ایران زمين و خانواده
 حسنا احمدزاده                                                    

 صادق موسوی                                                            
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