
پریا حبرانی

روانپزشک کودک و نوچوان 

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

 ADHDمدیریت رفتار کودکان 
در پاندمی کرونا



رونا پیش امده در زندگی ما بدنبال کتغییرات 

تغییر در روتین ها•

نرفتن به مدرسه •

محرومیت از شرکت در فعالیت های خارج از منزل •

جدایی از دوستان و کسانی که دوستشان داریم •



حضور در مدرسه و محیط اجتماعی مدرسه ، ساختار •

مشخص و نظم بیشتری را به همراه دارد که به دانش

آموز کمک می کند کارآیی بهتری داشته باشد 

اپ در تمرکز بر تکالیف روتین در حالیکه جلوی لپ ت•

محیط منزل با عوامل پرت کننده حواس خود چالشی 
جدی در این کودکان ایجاد می کند

• . 

مدرسه در خانه 



دی محیط اجتماعی مدرسه خود جذابیت هایی برای رضایتمن•

و نیاز برای تعامل اجتماعی را فراهم می کند 

نی می کودکانی که قبال با کمک نشانه ها و پاداش های بیرو•

ن با توانستند زمان و اجرای تکالیف را مدیرت کنند اکنو

چالش مواجهه می شوند

مسیولیت اموزش از معلمان به والدین محول شده است •



محدودیت های اجتماعی 

محدود شدن فعالیت های فیزیکی و مفرح در بیرون از•

منزل

جدایی از گروه دوستان •

تولد و ) محدود شدن مراسم و برنامه های اجتماعی •

...(سالگردها و 

•



مداخالت کلی  در کنترل رفتارهای

ADHDکودکان 

مداخالت دارویی•

اجتماعی –مداخالت رفتاری و روانشناختی •

کودک–

خانواده –

مدرسه–



تعامل دوسویه •

ر کودک پرخاشگر تر                والد تبیه کننده ت•

کمتر موثر

کودک تکانشگرانه عمل می کند •

والد تکانشگرانه پاسخ می دهد•

واکنش والد با تاخیر زیاد است •

تعامل کودک و والد



م                       ر                     پ

پیامد ها-رفتار     -موقعیت های مقدم   

موقعیت های مقدم•

آنچه که در ابتدا می آید 

قوانین 

انتظارات 

ارتباط

فرزند پروری 

پ-ر –برنامه م 



قوانین باید روشن و واضح باشد •

انتظارات باید روشن و واضح باشد  •

ارتباط باید روشن و واضح باشد •

غیر فعال 

پرخاشگر

آمرانه و محکم 

•



تماس چشمی•

بت به وضوح و دقیق با یک تن کالمی طبیعی صح•

کنید

ه که دستور خود را در یک جمله ساده با تاکید بر آنچ•

باید انجام دهد 

ه است  مطمین شوید که کودک ، آنچه را گفته اید شنید•

مهارت ارتباطی 



باید ، آنچه که کودک باید انجام دهد و نه آنچه که نرفتار
انجام دهد 

 افزایش رفتارهای دلخواه

کاهش رفتارهای غیر دلخواه

رفتار



پاداش ، دادن یک پیامد مثبت •

(ی خارج کردن ، محروم کردن ، بیش اصالح)تنبیه ، •

د پیامد باید قابل پیش بینی باش

پیامد ، واکنش به رفتار 



ADHDآموزش به خانواده در باره 

بر رفتار کودکADHDاثر •

(انتظارات غیر واقعی)ADHDاثر دارو بر •

آموزش روش های موثر دیسیپلینی•

در ارتباط باشد ADHDبا سایر والدین •

از خودش مراقبت کند •



شکار رفتار مثبت•

ی کودکان پر تحرک به پاسخ های سریعتر•
.  ارندبرای تقویت رفتارهای مثبت خود نیاز د

حظه تشویق یا تنبیه باید برای کار همان ل•
. کودک انجام شود

تسریع پاسخ ها و پیامدهای رفتاری 

:  برجسته بودن پاسخ ها 



.  تشویق بر تنبیه ارجحیت دارد•

رد تنبیه باید گاه به گاه، پس از تشویق موا•

مثبت، خفیف، تنها برای یک عمل منفی 

جام مشخص و بالفاصله پس از رفتار منفی ان
. شود

.  کودک بداند چرا تنبیه می شود•

.فقط از تنبیه های مجاز استفاده نمایید•

: ارجحیت تشویق بر تنبیه 



عینی کردن دستورات ، اطالعات ، زمان 
و انگیزه  



ماسک وتمیز کننده های دست را نزدیک در 

ورودی بگذارید



از ساعت و تایمر استفاده کنید 

ساعت در همه جای منزل •

یک ساعت بزرگ در اتاق کودک•

...برای انجام کارها ، مشق نوشتن ، حاضر شدن •



پاسخ های والدین باید در زمانها و مکانهای•

مختلف ثابت و یکسان بوده 

پدر و مادر هر دو پاسخ یکسان و ثابتی•
.  نشان دهند

•

: ثبات در پاسخ ها 



ه در کودکان پر تحرک توانایی صبر و تحمل و ب•
.تعویق انداختن خواسته ها ضعیف است

اماکن جدید و عمومی می تواند باعث تحریک •
کودکان پر تحرک شده و باعث بروز رفتارهای 

.  زشت در آنها گردد

برای ورود به چنین اماکنی باید کودک را از قبل•
.آماده کرد

کات چنین شرایطی قابل پیش بینی است و رعایت ن•
یاد شده می تواند مانع بروز رفتارهای مشکل زا در

.  کودک گردد

: توانایی پیش بینی مشکالت 



ود را با فرزندان بحث نکنید، خونسرد باشید و خ•
.  کنترل نمایید

ت که به یاد داشته باشید کودکتان دچار بیماری اس•

علی رغم میل خود نمی تواند همیشه رفتاری 
. صحیح داشته باشد

با آرامش و شوخ طبعی و طنز به مشکل نگاه •
.  کنید

اشته باشد به یاد داشته باشید آن که باید رفتاری صحیح د

.  شما هستید



مدرسه در خانه 



ا یک برنامه منظم که به روتین های معمول زندگی شما نزدیک ب•
شد 

اجازه ندهید برنامه های کار و زندگی معمول شما خیلی با هم •
.همپوشانی داشته باشند 

سریع سعی کنید قبل و یا بعد از برنامه کار روزانه یک پیاده روی•
ر همانگونه که به طور معمول به مدرسه می رفتید و یا به خانه ب

میگشتید با کودک داشته باشید 

از همان لباس مدرسه که کودک می پوشید استفاده کنید •

زمان خواب و بیداری را مثل زمانی که مدرسه می رفتید تنظیم•
کنید 

یک برنامه منظم را پیگیری کنید



ایجاد یک فضای فیزیکی مطلوب برای کارو

تکلیف

و سعی کنید که یک فضای مرتب و لذت بخش برای کار•

تکلیف فراهم کنید 

همه آنچه را که کودک الزم دارید در دسترس باشد•

ما محیط خود را شکل میدهیم ولی بعد از یک مدت محیط •

ما را شکل می دهد 

•



نید از زمان سنج ، لیست و یاد آورها استفاده ک

•



.  ندکودکان پرتحرک در رعایت قوانین مشکل دار•

باید برای هر کار قوانین مشخص و ملموسی •
. تنظیم نمود و در اختیار کودک قرار داد

ودک قبل از شروع هر کار باید قوانین آن کار با ک•
مرور شود

قوانین را مشخص کنید 



راندمان کار بچه های پر تحرک کمتر از بچه های •
. طبیعی می باشد

.اییدحجم تکالیف را با میزان توانایی کودک تنظیم نم•

به دقت به ترتیب ابتدا به حجم تکلیف انجام شده، سپس•
.عمل بها دهید

سعی کنید به سرعت عمل بها ندهید مگر آن زمان که•
تمام موارد دیگر اصالح شده باشد

: کاهش حجم تکالیف 



... تکالیف  •

...زمان امتحان •

.سواالت برای دانش آموز خوانده شود•

دفترچه یادداشت•

نظارت بر دارو•



. ارندکودکان پر تحرک انگیزه و تمرکز کمتری برای یادگیری د•

روشهای آموزشی آنها باید با استفاده از وسایل کمک درسی و •
.کمک آموزشی، جالب و جذاب باشد

ای روشهای آموزشی آنها باید انعطاف پذیر بوده، از زنگ تفریح ه•

بیشتری استفاده کند و همچنین خود بچه ها را نیز در تدریس
. مشارکت دهد

:  روش تعلیم را تغییر دهید 



•

محکم •

صبور •

با ثبات •

عالقمند•

والدین درنقش معلم 



آموزش خصوصی انفرادی •

کالس مخصوص•



سالم ورزش ، فعالیت فیزیکی و رژیم عذایی

وراپی ورزش و فعالیت فیزیکی باعث افزایش دوپامین و ن•

نفرین و سروتونین در مغز میشود که منجر به بهبود

تمرکز میشود 

های بخصوص فعالیت هایی که نیازمند تمرکز بر فعالیت•

...بدنی است مثل رقص ، ژیمناستیک ، اسکیت بورد و

(دویدن ، پیاده روی ) حرکات تکراری ساده •



برنامه منظم ارتباط مجازی داشته باشید 

ا سعی کنید که یک برنامه اسنک روزانه با یک دوست ی•

نهار با دوستی را به طور مجازی ترتیب دهید 

•



والد ین باید از خودشان مراقب کنند

سالم بخورید•

استراحت کنید•

ورزش کنید•

مراقب سالمتی خود باشید•


