
حفظ توجه و تمرکز 

حفظ توجه برای انجام و تکمیل تکلیف ها ضروری

است، بنابراین:

• زمان شروع و پایان تکلیف را بنویسید؛ برای مثال:
از ساعت چهار بعدازظهر شروع و تا ساعت هشت

باید تمام شود.

• برنامه های تقویت کننده ای را به کار ببرید که
شامل تشویق های متعدد، فوری و موثر باشد؛ برای

مثال، زمان انجام تکلیف به او سرکشی کنید. در

زمان استراحت، او را تشویق کنید. جایزه هایی مثل

خوراکی محبوبش را به او بدهید.

• تکالیف را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید و
در فاصله بین انجام آن ها، به فرزندتان استراحت
های کوتاه بدهید. به او کمک کنید تا تکالیف فردا را

تقسیم کند و در هر نوبت زمانی، قسمت خاصی از

ان را انجام دهد و در پایان انجام هر قسمت

استراحت کند و جایزه کوچکی به عنوان پاداش

بگیرد.
• از یادآورهای زمانی برای تکمیل تکالیف استفاده
کنید؛ برای مثال، ساعت یا گوشی همراه را تنظیم

کنید تا در زمان مشخصی زنگ بزند یا موسیقی

بنوازد تا مشخص شود وقت شروع یا پایان کار

رسیده است.

• زمان مناسب انجام تکلیف را به طور دقیق
انتخاب کنید؛ یعنی زمانی مناسب که فرزندتان

استراحت کرده و گرسنه نیست و پرداختن به

تکالیف نیز تداخلی با برنامه های محبوبش ندارد،

برای مثال؛ زمان پخش مسابقه مهم فوتبال یا

برنامه محبوب تلویزیونی وقت مناسبی برای انجام

کارهای مدرسه نیست.

• نظارت تک به تک داشته باشید، کسانی که مبتال به
اختالل کم توجهی/بیش فعالی هستند، بیشترین سود

را از نظارت و توجه تک به تک می برند. دادن دستور
کلی به گروهی از بچه ها و سرزدن به آن ها، تاثیر

چندانی بر فرد مبتال به اختالل کم توجهی/بیش فعالی

ندارد. درعوض، باید به رفتار و عملکرد هرفرد،

جداگانه و اختصاصی، توجه کنید و بازخورد الزم را به

او بدهید.
• سعی کنید تکالیف جذابتر شوند. استفاده از
کامپیوتر، بازی و سابقه کمک می کند توانایی فرد در

حفظ تمرکز روی تکلیف خواسته شده و انگیزه و

عالقه او برای یادگیری افزایش یابد

• به سرعت بعد از انجام تکالیف، واکنش مناسب
نشان دهید تا فرزندتان متوجه شود نظر شما درباره

عملکرد او چیست، اینگونه، او متوجه درستی یا

نادرستی تکلیف میشود و ان ها را اصالح می کند.

• هنگام انجام تکلیف بیشتر به او توجه و سرکشی
کنید و با نوازش یا گفتن جمله ای کوتاه او را تشویق

کنید. هرچه فرزندتان بزرگ تر میشود، بیشتر از پیش

باید در به وجود اوردن تغییرات مثبت محیطی نقش

داشته باشد و با والدین همکاری کند.
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