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EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 
(DEHB) 

DEHB NEDİR  

Çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluğudur. Günümüzde önemli halk sağlığı sorunu olarak 

karşımıza çıkan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB),  7 yaşından önce başlayan 

ve bireyin gelişim düzeyine uygun olmayan, dikkati bir noktaya toplayamama, unutkanlık, 

dikkatin kolayca dağılması, eşyalarını ve oyuncaklarını sık sık kaybetme gibi dikkat eksikliği 

belirtileri ile birlikte kendi yaşıtlarına nazaran evde ve okulda daha hareketli olma 

davranışlarıyla kendini gösteren bir rahatsızlıktır. 

Tedavisine erken başlanıldığı takdirde belli bir düzelme görülür. Bu yapılmazsa erişkinlik dönemine kadar 

pek çok psikiyatrik ve sosyal soruna yol açabilme özelliği vardır. Bu nedenle DEHB'yi basit, gelip geçici bir 

yaramazlık olarak ya da dikkat dağınıklığı şeklinde algılamamak gerekir. 

Bu sorun, gelişimsel olarak üç temel alanda problem oluşturmaktadır. Bunlar; 

 Dikkat süresi kısalığı, 

 Kendini kontrol etmede güçlük çekme, 

 Davranışlarda ya da düşüncelerde ataklık ve huzursuzluk olarak görülmektedir. 

Bu sorunu olan çocuklarda temelde dikkat problemlerine rastlanırken,  bir kısmında da aşırı hareketlilik 

görülmektedir. Bu sorun; 

1. Aşırı hareketlilik ile birlikte olan dikkat eksikliği (DEHB), 

2. Aşırı hareketlilik olmaksızın dikkat eksikliği bozukluğu (DEB) olarak ikiye ayrılmaktadır. 

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Başka bozukluklarla da 

çok sık olarak birliktelik gösterir. DEHB’nin ortaya çıkmasında; hem psiko-sosyal hem de biyolojik ve genetik 

etkenlerin rol oynadığı düşünülmektedir. 

Psiko-sosyal Etmenler 

 İlk çocukluk dönemindeki eğitim hataları, 

 Aşırı beklenti (çocuktan yapabileceğinden fazlasını bekleme) 

 Korkulu olma, 

 Az ya da yanlış motivasyon, 

 Gelişim krizleri, 

 Olumsuz yaşam şartları, 

Biyolojik ve Genetik Etmenler 

 Beyin zedelenmesi 

 Genetik etkenler 

 Beyindeki yapısal ve işlevsel anormallikler 

 Biyokimyasal değişimler 

 Merkezi sinir sistemindeki yapısal ve işlevsel bozukluklar 

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU CİNSİYETE GÖRE FARKLI GÖRÜNÜM SERGİLER Mİ? 

DEHB’nin cinsiyete ilişkin farklılığı bulunmaktadır. Erkekler hiperaktivite, dürtüsellik, dikkatsizlik alanlarında 

sorun yaşarlarken kızlarda bunların yanı sıra aşağıda yer alan özellikler görülür; 

 Sınıf ortamında sessiz olmaları ve uyumlu davranışlar sergilemeleri nedeniyle erkek çocuklarının 

birçoğunda görülen problem davranışları sergilemezler. 
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 Akademik, sosyal ve duygusal alanlarda ciddî sorunlar yaşamalarına rağmen çevresindekiler 

gerçekte yaşadıkları ciddî problemlerin etkilerini fark edemezler. 

Bunların dışında, 

 Kaygı ve depresyona daha fazla yatkın olma, 

 Çok çalışmalarına rağmen akademik başarısızlık gösterme (özellikle ilköğretimin 5. sınıfından 

itibaren), 

 Dürtüsellik belirtileri olarak aşırı yemek yeme ve riskli alışkanlıklar edinme (sigara, alkol ve ilaç 

kullanma ile karşı cinsle ilgili sorunlar), 

 Olumsuz benlik algısına ilişkin problemleri yoğun olarak yaşama, 

 Özellikle hiperaktivite yerine ara vermeksizin konuşma (hyperverbal),  dedikodu yapma ve her 

konuda fikir beyan etme, 

 Duygu durum değişikliği yaşama, 

 Öfke nöbetleri sergileme  

gibi özellikler de göstermektedirler. 

DEHB olan kız çocukları, erkeklerde gözlenebilen ve dikkat çeken hiperaktif davranışları göstermemesi 

nedeniyle okul yaşamının ilk yıllarında fark edilmemektedir. DEHB belirtilerinin sınıf seviyesi arttıkça 

akademik güçlük yaşamalarına yol açması nedeniyle daha geç yaşlarda fark edilmektedir. 

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNA EŞLİK EDEN SORUNLAR 

DEHB tanısı ile değerlendirilen çocuklarda diğer gelişimsel ve psikolojik bozuklukların birlikte görülme sıklığı 

farklılık göstermektedir. Ancak DEHB olan çocukların 1/3 ünde DEHB’ye eşlik eden bozukluklardan en az bir 

ya da daha fazlası birlikte görülmektedir. 

DEHB’ye okul sorunları ve öğrenme bozuklukları, karşıt olma, karşıt gelme bozuklukları, davranım 

bozukluğu, depresyon ve kaygı bozuklukları, arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar, bağlanma bozuklukları, madde 

bağımlılığı eşlik etmektedir. 

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN GELECEĞİ 

Toplumda, bu sorunun yaş ilerledikçe kendiliğinden azalacağı ve geçeceğine ilişkin yaygın kanılar 

bulunmaktadır. Araştırmalar, bu sorunun gidişinin farklı kişilerde, farklı seyirler gösterdiğini göstermektedir. 

Bu sorunu olan çocukların yaklaşık %40’ında belirtilerin ileriki yaşlarda da devam ettiği belirlenmiştir. Bu 

sorunlara duygusal ve sosyal sorunlar da eşlik etmektedir. Etkili bir tedavi ve eğitim programı 

uygulanmadığında bu bireylerde yetişkin yaşamda hareketlilik azalmakta, huzursuzluk ve dikkat dağınıklığı 

ise aynı kalmaktadır. Ayrıca bu bireylerde suçlu alt kültürüne girme, madde bağımlılığı, kişiler arası 

ilişkilerde sorunlar ortalamanın üstünde olmaktadır. 

DEHB'NİN GÖRÜLME SIKLIĞI VE YAYGINLIĞI 

DEHB'nin zeki çocuklarda daha sık görüldüğü gibi yanlış bir kanı vardır. Birçok anne -baba, çocuklarındaki 

belirtileri zeki ya da yaramaz oldukları için gösterdiklerini söylemektedirler. Böyle bir yaklaşım sadece 

sorundan kaçmak için olabilir. Ayrıca uzun vadede tedavi edilmesi mümkün olan bir bozukluğun bu 

yaklaşımla kalıcı sorunlara yol açmasına neden olabilir. DEHB, her zekâ düzeyindeki çocukta görülebilir. 

Kız çocuklarda DEHB'nin dikkat eksikliğinin önde geldiği tip, erkek çocuklarda ise hiperaktif-dürtüsel tip daha 

sık görülmektedir. Dikkat eksikliğine bağlı DEHB'nin görülme durumu çok fazla önemsenmediğinden kızlarda 

DEHB'ye daha az rastlandığı gibi yanlış bir kanı oluşmuştur. Bununla birlikte her bir belirti iki cinste de 

görülebilir. 
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DEHB sadece çocuklarda rastlanan bir bozukluk değildir. Bazı araştırmalar DEHB'nin yaşam boyu 

sürebileceğini göstermektedir. DEHB tanısı konulan çocukların % 70- 80'i gençlik döneminde bu belirtileri 

sürdürmeye devam etmektedir. % 30–65 'lik kısmının ise yetişkinlikte tüm klinik belirtileri göstermeye 

devam ettiği bilinmektedir. 

Sadece ABD' de ortalama 2 milyon civarında DEHB'li okul çağı çocuğu vardır. 

AYIRICI TANI 

Sürekli koşan, gürültü yapan ve çok konuşan çocuklara hemen hiperaktif etiketi yapıştırılması ailelerde ve 

okullarımızda sıklıkla rastlanan bir durumdur. Aslında hareketli olmakla hiperaktiviteyi bir birinden ayırmak 

oldukça güçtür. 

3 yaşından küçük çocuklarda aşırı hareketlilik, dikkatsizlik, atak davranışlar görülebilir. Ancak bu çocuklar 

istedikleri bir aktivite ile karşılaştıklarında dikkatlerini yoğunlaştırabilirler. Resim yapabilirler, müzik 

dinleyebilirler, oyunları organizedir. 

Yapılan araştırmalarda DEHB tanısı konulmayan çocuklarda da endişe hali saptanmıştır. Endişe kolay 

uyarılabilme, huzursuzluk hali ile ortaya çıkabilir. Ancak DEHB tanısı konulan çocuklarda ikinci bir belirti 

olarak eşlik edebilir. 

Pratik zekâsı yüksek olanlar, zihinsel engelliler, okul ortamında sıkılanlar vb. birçok öğrenci grubu okulda çok 

hareketli olabilir. IQ’ su düşük olan öğrenciler, düzeylerine uygun olmayan bir içerik ve yöntemle 

karşılaştıklarında uyumsuzluk, dikkatsizlik gösterebilirler. 

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖĞ) dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ve matematik becerilerinde 

güçlükle kendini gösteren çok boyutlu bir bozukluktur. 

Özel öğrenme güçlüğü gösteren çocukların güçlükleri tek bir alan ya da birkaç alanla sınırlı olabilmektedir. 

Örneğin ÖÖG gösteren çocukların sadece okuma becerilerinde, sadece yazma becerilerinde, sadece 

aritmetik becerilerinde işlev bozukluğu görülebilir. İfade edici dil sorunları vardır, küçük yaşlardan itibaren 

hareketlilikleri yoktur. Ancak okul başarısı gösterememeleri ve buna eklenen uyum sorunları 

hareketliliklerini arttırabilir. 

Zihinsel geriliği olan çocuklarda ek bir DEHB tanısı ancak, DEHB belirtileri çocuğun zihin yaşına göre aşırı ise 

ve diğer ölçütler uyuyorsa bir uzman tarafından konulabilir. Zekâ düzeyi yüksek olan, ancak okuldaki 

konuları basit bulan çocuklar da dikkatsizlik belirtileri gösterebilirler. 

DEHB olan çocukların okul başarıları, arkadaşlarına göre düşüktür. Bu çocukların, bireysel olarak uygulanan 

IQ testlerinde bilişsel gelişimi daha düşük görülmektedir. Bunun nedeni, zihinsel gelişimi için gerekli olan 

odaklanma eksikliği ve zihin tembelliği olabilir. 

Tanı Ölçütleri 

DEHB’nin temel belirtileri içinde yer alan dikkat eksikliği, ataklık ve aşırı hareketlilik belirtilerinin ayırt edici 

tanı ölçütlerine göre değerlendirilmesi aşağıda yer almaktadır. 

1. Dikkatsizlik 

 Çoğu zaman ayrıntıya dikkat etmede başarısızdır veya okulla, işiyle ilgili ya da başka etkinliklerde 

dikkatsizce hatalar yapar. 

 Çoğu zaman görevlerinde ve oyun etkinliklerinde dikkatini sürdürmede güçlük çeker. 

 Çoğu zaman kendisiyle doğrudan konuşulduğu zamanlar dinlemez görünür. 

 Çoğu zaman yönergeleri başından sonuna kadar takip etmez ve okul ödevlerini, görevlerini, 

sorumluluklarını çalıştığı yerde bitirmez. (Bitirememesinin nedeni karşıt tepki göstermesi veya 

yönergeleri anlamakta başarısız olması değildir). 
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 Çoğu zaman görevleri veya etkinlikleri organize etmekte güçlük yaşar.  

 Çoğu zaman uzun süreli bilişsel çaba gerektiren görevlerden (okul veya ev ödevleri gibi) kaçınır, 

hoşlanmaz veya gönülsüzce yapar. 

 Çoğu zaman görevleri veya etkinlikleri için gerekli şeyleri (oyuncak, okul ödevi, kalem, kitap veya 

araçlar) kaybeder. 

 Çoğu zaman dış uyarıcılar kolaylıkla dikkatini dağıtır. 

 Çoğu zaman günlük işlerini unutur. 

 (Çocuğun “dikkatsizlik” semptomlarından altısı ya da daha fazlasını, en az altı aydır uyumsuzluk 

yaratacak ve gelişim düzeyine uygun olmayan şekilde göstermesi gerekir.) 

2. Hiperaktivite 

 Çoğu zaman elleri, ayakları kıpır kıpırdır ya da oturduğu yerde kıpırdanıp durur. 

 Çoğu zaman sınıfta ya da oturması beklenen diğer durumlarda oturduğu yerden kalkar. 

 Çoğu zaman uygunsuz olan durumlarda koşuşturup durur ya da tırmanır. 

 Çoğu zaman, sakin bir biçimde, boş zamanları geçirme etkinliklerine katılma ya da oyun oynama 

zorluğu vardır. 

 Çoğu zaman hareket hâlindedir ya da bir motor tarafından sürülüyormuş gibi davranır. 

 Çoğu zaman çok konuşur. 

3. Ataklık (impulsivite) 

 Çoğu zaman sorulan soru tamamlanmadan cevabını yapıştırır. 

 Çoğu zaman sırasını bekleme güçlüğü vardır. 

 Çoğu zaman başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer. (Örnek: Başkalarının 

konuşmalarına ya da oyunlarına karışır). 

(Hiperaktivite-ataklık belirtilerinden altısı ya da daha fazlasını, en az altı aydır uyumsuzluk yaratacak ve 

gelişim düzeyine uygun olmayan şekilde göstermesi gerekir.) 

Çocukta yukarıda yer alan tanı ölçütlerinin yanı sıra; 

 Belirtilerin 7 yaşından önce başlaması 

 Belirtilerden kaynaklanan bazı sorunların iki ya da daha fazla ortamda (okul/iş ve ev) görülmesi, 

 Bu belirtilerden aile ve öğretmenin şikâyetçi olması 

 Belirtilerin 6 ay boyunca devam etmesi, 

 Yaygın gelişimsel bozukluk, zihinsel ve gelişimsel yetersizlik ve diğer psikolojik bozuklukların 

olmaması, 

 İşitme ve görme yetersizliklerinin olmaması gerekmektedir. 

DEHB'Lİ ÇOCUKLARIN İLAÇLA TEDAVİSİ 

Dikkat problemlerinde genel olarak kullanılan ilaçlar, uyarıcılardır. Bu ilaçlar, çocukların daha iyi 

odaklanması için beyinlerini uyartmaktadır. Çocukların yaklaşık %70'inde ilaçların odaklanmaya yardım 

ettiği dikkat yeteneğini ölçen standart testlerle kanıtlanmıştır. 

Eğer DEHB'ye öğrenme güçlüğü eşlik ediyorsa uyarıcı bir ilaç kullanımının, okul başarısı üzerinde olumlu 

etkiye yol açması beklenemez. Hekimler, uyarıcı ilaçların bazı yan etkileri olabileceğini belirtmektedir. 

Bunlar: uykusuzluk, iştah azalması, sinirlilik, karın ve baş ağrısı, kilo kaybı, tikler, huzursuzluk hissi, sivilce, 

sersemleşme, kusma ve deri döküntüsüdür. 

6 yaşından küçük çocuklara verilmemesi gerekir. 
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DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

Bebekliklerinde anne-babaları tarafından huysuz, huzursuz, uykusuz, güç bir bebek olarak tanımlanan 

çocuklardır. Yürümeye başladıkları andan itibaren aşırı hareketlilikleri, kıpır kıpır oluşlarıyla, yerinde 

duramayışlarıyla dikkati çeken, disipline edilemeyen, kurallara uymayan çocuklardır. 

DEHB genellikle 3 yaş civarında belirgin hale gelir. Problemin "Hiperaktivite bozukluğu" olarak 

adlandırılabilmesi için çocuğun kendi yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında fazla hareketli olması ve bu davranışların 

hem okul yaşantısında hem de ev yaşantısında sorun oluşturması gerekir. 

Aşırı Hareketlilik: 

Hiperaktif çocuklar hemen hemen her çeşit uyaranın peşinden koşarlar. 

Aileler çocuklarının çok yaramaz olduklarından, durdan sustan 

anlamadıklarından, TV' deki en sevdikleri çizgi filmi izlerken bile hareketsiz 

duramamalarından, hiç bir oyuncağı ile uzun süre oynayamamalarından 

yakınırlar. 

Kreşlerde, anaokullarında daha ilk günden itibaren yaramaz ve hareketli 

oluşları, kurallara uymayışları, diğer çocuklarla uyumlu ilişki kuramayıp daha çok ısırma, tükürme, tekme 

atma gibi zarar verici ve öfkeli davranışlara girmeleriyle dikkati çekerler. 

Genellikle yürüme gibi motor davranışları erken gelişirse de kendi kendine giyinme, pabucunu bağlama, 

düğmesini ilikleme gibi ince motor hareketlerinde geri oldukları, hep sakar ve beceriksiz çocuklar olarak 

tanımlandıkları görülür. 

Aşırı hareketlilik sorunu olan çocuklar yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında, enerjileri hiç bitmeyecekmiş 

görünümündedirler. Keyfi ve amaçsız davranışlarını, bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle sürdürürler. 

Bu çocuklar her zaman düz duvara tırmanır gibi hareket eder ve dağınık, dökük saçık bir görünüm 

sergilerler. 

Hiperaktif çocuklar, yaşıtlarına göre daha hareketlidirler. Ataklık biçimde sergilenen bu hareketlik bir amaca 

yönelik değildir. Bu davranışlar, çocuk ve çevresi için sorun oluşturmaktadır. Aşırı hareketliliğin genel 

özelliklerine bakıldığında aşırı huzursuzluk, kıpırdanıp durma, sessiz, dikkatli ve kontrollü davranışların 

sergilenmesi gereken ortamlarda davranışları kontrol edemeyip daha hareketli olma, yerinde oturamama 

ve aşırı konuşma özellikleri göstermektedir. Bazı çocuklar doğuştan enerjik olduklarından hareketlilik 

düzeyleri yüksektir. Bu nedenle her hareketlilik hiperaktivite değildir. Normal çocuklarda görülen 

hareketlilik ile hiperaktivite arasında aşağıdaki gibi farklılıklar bulunmaktadır. 

Hareketlilik Hiperaktivite/Aşırı hareketlilik 

 

 Hareketlilikte davranış, uyumlu ve devamlı 
niteliktedir. 

 

 Davranış keyfi ve amaçsızdır. 

 Hareketlilik, belli bir amaca yöneliktir. 
 Çocuklar tepkilerini kontrol altına alamazlar ve 

kontrolsüz bir hareketlilik sergilerler. 

 Ortam sınırlayıcı ve dikkati yoğunlaştırmak 
gerekiyorsa, çocuğun hareketliliği azalır. 

 Ortam sınırlayıcı ve dikkati yoğunlaştırmak 
gerekiyorsa, çocuğun hareketliliği artar. 

 Kaygılı çocuklarda hareketlilik ortama 
yöneliktir. Stresli durumlarda hareketlilikleri 
artar. 

 Aşırı hareketli çocuklar heyecan verici 
ortamlarda sakinleşirken, normal durumlarda 
hareketlilik düzeyleri artar. 

 sürekli hareket halinde. 
 Sınıf içerisinde yanındakiyle 

sürekli konuşuyor. 
 Uyarılana kadar kalemi ile 

sürekli tempo tutuyor. 
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Dikkat Eksikliği: 

Aşırı hareketlilik sorunu, ilköğretim döneminde etkisini bir süre daha sürdürmekte ve daha sonra genellikle 

kontrol altına alınmaktadır. Ancak bu dönemde de karşımıza çocuğun öğrenme sorunları çıkmaktadır. DEHB 

olan çocuklar genelde normal ya da normale yakın bir zekâya sahip olmalarına rağmen okuma yazmayı 

zamanında öğrenemezler. Öğretmenleri ve ailesi çocuğun zekâsı 

konusunda doğal olarak endişeye kapılırlar. Oysa DEHB olan 

çocuklarda asıl sorun dikkati toplayamamaktan kaynaklanır. 

Bu çocuklar dikkatlerini uzun süre belirli bir noktada 

toplayamazlar. Bu nedenle de öğrenmede büyük güçlükler 

yaşarlar. Bu öğrencilerin pek çoğunda öğrenme bozukluğu görülür. 

Ödevlerine istekli bir şekilde başlarlar. Ancak bir yerinde takılırsa 

hemen vazgeçerler. Yazıları bozuktur. Defterleri kirli ve düzensizdir. Öğretmenleri tarafından çoğu zaman, 

dersi izleyemedikleri, sık sık başka şeylerle ilgilendikleri ve arkadaşlarının dikkatini dağıttıkları için tembel, 

akılsız, uyumsuz olarak nitelenirler. 

Bu çocuklar dikkatlerini ayrıntılara vermezler. Özellikle zihinsel çabayı gerektiren faaliyetlerden kaçınırlar. 

Oyuncaklarını, kalemlerini, kitaplarını sık sık kaybederler. İnsan resmi çizmelerinde, geometrik şekilleri 

kopya etmede başarılı değillerdir. 

Yukarıdaki belirtilen özelliklerin dışında, Dikkat Eksikliği Bozukluğu olan çocukların şu özellikleri vardır: 

 Bireyin yaşına ve gelişim düzeyine göre dikkat süresi ve yoğunluğu azdır, 

 Dikkatin bir noktaya toplamasında zorluk çekerler, 

 Dış uyaranlar dikkati kolayca dağıtır, 

 Unutkanlıkları vardır, 

 Eşyaları veya oyuncaklarını çok sık kaybederler, 

 Organizasyon ve uyum sürecinde yaşanılan problemlerden dolayı genel bir dağınıklık ve 

düzensizlikleri vardır, 

 Gün içinde sık sık hayallere dalarlar, 

 Yönergeleri dinleme ve izlemede zorluk çekmedirler. 

Dürtüsellik: 

Dürtü denetimlerindeki eksiklik dolayısıyla sürekli çevreleri ile çatışma halinde saldırgan davranışlar 

gösterirler. Huysuz, patavatsız, yerli yersiz soru soran hem kendilerini hem 

çevrelerini sürekli zor durumda bırakan bireyler olarak tanımlanırlar. Kolay 

heyecanlanabilir oluşları, engellenmeye katlanamamalarına bağlı olarak 

ortaya çıkan bir bozukluktur. 

Tutarsız, sabırsız oluşları, çabuk değişebilmeleri gibi nedenlerle sosyal 

ilişkileri zayıftır. Bu çocuklar erişkinlerin kurallarına uymayı istememelerine 

karşın, arkadaş ilişkilerinde emredici ve denetleyicidirler. Çevre koşullarına 

uyum göstermelerinde yavaşlık gözlenir. 

DEHB olan çocuklar alışkın olmadıkları ortamlarda önceleri çok kaygılıdırlar. Bu 

kaygı dışarıya saldırganlık olarak yansır. Arkadaşlarının onların beceriksizliğini 

anlayıp alay etmemesi için kendileri arkadaşları ile alay eder. 

 Yönergeleri takip etmede 
çok güçlük çekiyor. 

 Ders dinlerken başka bir 
evrende gibi görünüyor. 

 Okuma etkinliklerinde sıra 
ona geldiğinde hiçbir zaman 
doğru yeri bulamıyor. 

 

 

 Yapacağı işin sonunu 
düşünmeden hareket eder. 

 Aklına geleni hemen  yapar.  
 Sırasını beklemede zorluk yaşar, 
 Konu anlatılırken ilgisiz bir 

soruyla sınıfın dikkatini dağıtır. 
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Kardeşleriyle olan ilişkilerinde kabalıklarına, saygısızlıklarına, vurup kırıcılıklarına, onları korkutarak veya 

döverek eziyet ettiklerine sıklıkla rastlanır. Kardeşlerin daha başarılı olduğu durumlarda ortaya çıkan 

imrenme ve kıskanma duyguları ilişkileri büsbütün bozar. 

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNA EŞLİK EDEN DİĞER DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ 

Düzensizlik: 

Bu çocuklar düşüncelerini ya da yapması gereken önemli işleri sıraya koyamamaktadır. Okulla ilgili kitapları 

ya da futbol çalışmasıyla ilgili önemli materyalleri sınıfa götürmeyi unutmakta ve 

bunların nerede olduğunu hatırlayamamaktadır. Aileler tarafından bir gece öncesine 

kadar hatırlatılmasına rağmen çantasını ve ödevlerini hazırlamada eksiklikleri 

bulunmaktadır. DEHB olan çocuklar organize olamamaları sonucunda ödevlerini 

tamamlamada da zorluk yaşamaktadırlar. 

Sosyal Becerilerde Yetersizlik: 

DEHB olan çocukların bulundukları akran grubunda sosyal kabul görmeye yönelik güçlü istekleri vardır. 

Ancak bu çocuklar genellikle sosyal ipuçlarını algılamakta zorluk yaşamaları nedeniyle bulunduğu grupta 

istenmeyen davranış gösterirler. DEHB olan çocuk kendisine söylenen aşağılayıcı ve kırıcı sözlere karşı 

koymakta zorlanırken diğer çocuklar bu sözlerin kendileriyle ilgili olmadığını düşünerek üstünde 

durmamaktadır. Çoğu zaman DEHB’li çocuk, başkalarının oyununa davet 

edilmeden karışması nedeniyle oyunlarda istenmemekte bu durum aklında 

yalnızca oyuna katılma isteği olan çocuk için anlaşılmaz olmaktadır. DEHB 

olan çocuklar küçük grup ve bire bir ilişkilerde bile daima patron ya da ilk 

kişi olmayı istemektedirler. Bu durum sosyalleşmelerini engellemektedir. Bu 

çocuklar, bulundukları ortamlarda zaman içinde davranışlarını kontrol ederek uyum sağlasalar da ergenlik 

döneminde sosyal uyum gerektiren farklı ortamlarda iletişim güçlükleri yeniden ortaya çıkmaktadır.  

Hiperaktif çocuklar genel olarak büyüklere ve diğer çocuklara karşı arkadaşçadırlar ve onlar gibi olmak 

isterler. Büyüklerin sevgisini kazanmak için onlara sık sık yardım ederler ve böylece başarılarını en iyi şekilde 

göstermeye çalışırlar. Ayrıca, birlikte çalışma esnasında işler ve iletişim kurma üzerinde konsantre olmadaki 

yetersizlikleri ve kısa bir sürenin dışında, grubun bir parçası gibi hareket edememeleri, diğer çocuklarla 

oynamalarını güçleştirmektedir. Oyunda sakin ve uygun giden anlar sık sık bir itiraz veya kontrol edilemeyen 

bir davranışla bozulmaktadır. Aniden saldırıcı olabilirler veya hiçbir sebep olmadan diğerlerinin işine 

görevine karışabilirler. 

Hiperaktif çocukların bu sınırsız enerjiyi (masaları, sandalyeleri yerine koyma, boya fırçalarını yıkama, yerde 

bulunan eşyalarını derleyip toparlama gibi) aktif işlere yöneltildiği zaman fonksiyonel olabilmekte ve iyi 

işbirliği yapabilmektedirler. 

Saldırgan Davranışlar: 

Bu özellik DEHB olan çocuklar için uzun vadede olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. DEHB’ye eşlik eden 

saldırgan davranışlar olduğunda çevresiyle olan iletişimi azalmakta, çocuğun davranışını idare etmek ve 

anlaşmak zor olmaktadır. Saldırgan davranışlar sıklıkla DEHB’ye eşlik eden “Karşıt Olma Bozukluğu” ya da 

“Davranım Bozukluğu”nun göstergesi olabilmektedir. Saldırgan davranışların olması durumunda çoklu 

tedavi programı gerekmekte ve/veya yoğun davranış müdahalelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Anlama Becerileri: 

Aşırı Hareketli çocuklar, sessizce oturamadıkları, talimatları veya açıklamaları dinleyemedikleri ve bir iş 

üzerinde konsantre olamadıkları için anlama becerisi kazanmada güçlük çekerler. Onlar bir işi izledikçe o iş 

güçleşir, ilgileri çabuk dağılır ve işlerinden ayrılıp başka şeylere yönelirler. 

Hiperaktif çocuklar, sakin anlarında diğer her zamanki anlarından da çok bilgili ve kabiliyetleri görülebilirler. 

Çocukların bu sakin ve huzurlu anları, sınıfta gürültü seviyesi düştüğü ve sınıf tenhalaştığı zaman en iyi 

şekilde elde edilmektedir. 

Olumsuz Benlik Algısı: 

“Benlik Algısı” ve “Kendini Değerli Bulma” doğuştan gelen bir özellik olmayıp sosyal ve fiziksel çevrede 

zaman içinde oluşur. Benlik algısının en çok geliştiği dönem okula başlama yaşıdır. Çocuğun yaşıtları ile 

beraber olması, yaşıtlarından aldığı geri bildirimler, okulda elde ettiği yeni bilgiler, 

okul başarısı, evin dışında bir yetişkin ile (öğretmen) olan ilişkileri burada rol oynar. 

Birinci sınıftan sonra okul başarısı benlik algısının gelişimini etkiler. DEHB olan 

öğrenciler okulda yaramaz, tembel, sıra dışı… vb. olarak nitelendirilmektedir. Bu 

etiketleme, çocukların kendilerini olumsuz algılamalarına ve özgüvenlerinin 

düşmesine sebep olmaktadır. Okul başarısı düşük olan bu çocuklarda korku, okula 

gitmek istememe, başarılı çocukların yanında kendilerini küçük görme gibi olumsuzluklar görülür. 

Başarısızlık deneyimleri ve çevreden aldıkları olumsuz geri bildirimler sonucunda bu çocuklar olumsuz benlik 

algısı geliştirmektedirler. Bu durum DEHB olan çocukların kendilerini var olan potansiyellerinden daha 

düşük algılamalarına ve zaman içinde akademik ve sosyal ortamlara uyum sürecinde olumsuz 

etkilemektedir. Bu çocuklar akran ilişkilerinde de sorunlarından dolayı dışlanmış ve uyumsuz olarak 

değerlendirilmişlerdir. Öfke patlamaları şeklindeki atak davranışları nedeniyle isimleri; “hiper, engelli, sakar, 

topu hedefine bile atamaz.” olarak nitelendirilmektedir. Bu durum çocukların; hayal kırıklığı, yetersizlik 

yaşamalarına ve incinmelerine sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak çocuklarda sorunlu davranışlar 

görülmektedir. 

Birçok hiperaktif çocuk kendini başarısız olarak görür. Onlar genellikle, zorluğun, kontrol edemedikleri 

davranışlardan ileri geldiğinin farkındadırlar. Bu hal onları hata yapma (bloklara çarpıp devirme, meyve 

suyunu dökme gibi) korkusu içinde kıvrandırır. Çünkü onlar, gerçekten oyunlara katılıp oynamak ve diğer 

çocuklarla iyi geçinmek istemektedirler. Gün boyunca aktif olarak ihtiyaçları olan bazı şeyleri aradıkları ama 

bulamadıkları görünümündedirler. Onlar, koşuşturdukça bir yerlere çarparak sık sık yaralanabilirler ve bu 

hal de kendilerini yardımsız ve korumasız hissetmelerine sebep olur. Dikkatleri 1 dakika sürebilir, arkasından 

ağlama ve perişanlık gelir. 

Heyecan Arayışı: 

DEHB olan çocukların bu özelliği diğer özellikleri kadar sık ortaya çıkmamaktadır. Bu çocukların bir kısmının 

az uykuya gereksinim duymalarından dolayı hiperaktif davranış sergiledikleri görülmektedir. 

Tren veya arabalara asılarak gitme ya da ağaçların tepesine tırmanma gibi tehlikeli davranışlar 

sergilerler. Yaptıkları bu davranışlar, ağır yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu 

davranışların daha az tehlikeli olanları ise caddede bisiklete binme garajın ve ağaçların 

tepesinden atlama ya da keskin bıçakla hokkabazlıktır.  Bu durum DEHB’nin diğer özellikleri 

gibi derece derece ve kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. 

Dalgınlık/Uyku Hali: 

Bu çocuklar, sınıf ve buna benzer yapılandırılmış ortamları sıkıcı bulmaktadırlar. 

Ders esnasında dikkatlerinin çekilmediği ve etkileşimde bulunulmadığı durumlarda 
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sık sık uykulu oldukları görülmektedir. Bu nedenle sınıf içerisinde yerinde oturamama ya da palyaço tarzı 

hareketlerle farkında olmadan dalgınlık/uyku hâllerini engellemektedirler. 

Bellek Sorunları: 

Bu çocukların bellek işleyişinde güçlükleri vardır. Belleğe ilişkin asıl sorun, söylenen sözün çocuğun dikkat 

alanına girmemesi nedeniyle öğrenmede yetersizlik yaşanmasıdır. Aileler ve öğretmenler sıklıkla bu 

çocukların unutkanlıklarından yakınmaktadırlar. Bellek sorunları özellikle çocuklardan bir şey yapmaları 

istendiğinde ya da birkaç yönerge aynı anda verildiğinde yaşanır. 

Israrcı Tutum: 

Bu çocuklar bir düşünceye takıldıklarında, sürekli o düşünce ile meşgul olmaktadırlar. Sınıf içinde 

öğretmenlerini hep aynı tip sorular sorarak rahatsız etmektedirler. Bu çocuklar ipuçlarını yorumlamakta da 

zorlanmaktadırlar. Örneğin, takıntılı düşüncelerinden dolayı yetişkinlerin defalarca söylemiş olduğu “hayır 

öyle değil”  gibi olumsuz verilen cevapları bile anlamak istememektedirler. 

Tutarsızlık: 

DEHB’nin en belirgin özelliğidir. Bu çocuklar çok değişkendirler. Çevresindekiler, onların iyi ve kötü 

günlerinin olduğuna inanırlar. Bazı günler verilen ödevlerin hepsini tamamlarken ertesi gün hiç 

dokunmayabilirler. Genellikle bu durum çocuğu akademik yönden başarısızlığa itmektedir. Ayrıca bu 

çocukların geçişlerde ve değişikliklere uyum sağlamada güçlükleri vardır. Bunlar; 

 Aile yaşantısındaki önemli değişimler (eşlerin ayrılması, boşanma, kardeşin doğumu gibi) 

 Yaz saati uygulamasında bir saatin ileri/geri alınması gibi küçük değişiklikler, 

 Normalde iyi olarak görülebilen ev ve araba alma ya da değiştirme gibi değişikliklerdir. 

Hareket Becerileri/Koordinasyon Güçlükleri: 

Bu çocuklar için en zor iş, kaba ve ince hareket becerilerini istenilene uygun şekilde kullanmaktır. Açıkçası 

onlar, sık sık kontrolsüz bir şekilde yaptıkları vücut hareketlerini kontrol altına alamamaktadırlar. Bu devamlı 

hareketlilik başka alanlardaki işlevselliği çok zorlaştırmaktadır. 

Buna rağmen, bu çocuklar, tırmanma, bisiklet sürme ve atlama gibi kaba hareket 

oyunlarında zevk alır görünmektedirler. Ancak bunların muntazam olmayan hareket 

gelişimleri diğer çocuklarla iyi, başarılı oyun oynamalarına bağlıdır. Mesela, bir topu duvara 

atıp çarptırmayı çok iyi başarabildikleri halde topu başka bir çocuğa atmakta zorluk çektikleri görülmektedir. 

DEHB olan çocukların çoğu ince motor becerisi gerektiren işlerde özellikle yazı yazmada zorluk yaşarlar. 

 

 

 

 

Bazıları ince motor becerilerinde sorun yaşarken bunun yanında çok azının kaba motor 
becerilerinde zorlukları bulunmaktadır. Bu nedenle çocuklar bazı spor dallarında 
mükemmel performans gösterirler. Bu alanlardaki yetenekleri, sınıf içerisindeki başarısızlıklarıyla denge 
oluşturmaktadır. 

Konuşma ve Dil Becerileri: 

Birçok hiperaktif çocuk dili anlar, iyi kullanabilir. Ancak onların, bir iş üzerinde durma veya söylemek 
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istedikleri şey üzerinde zihinlerini konsantre etme zorlukları olduğundan düşünüp söylemek istedikleri 

konuyu karıştırabilirler. Bu sebeple ne söylediklerinin anlaşılması zordur. Onların konuşması bilgi ve fikir 

alışverişinden ziyade size, karışıklık ve şaşkınlık içindeymişler gibi gelir. Buna ilave olarak onların konuşması 

çoğu kez öyle hızlı olur ki, kelimeleri ve düşünceleri birlikte koştururlar. Bu sebepten birçok hiperaktif çocuk, 

istediğini ifade edebilmek için 1. derecede işaret lisanını kullanır. Onların, kendilerini ifadede kelimeleri 

kullanmaları için teşvike ve cesarete ihtiyaçları vardır. 

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNA BENZER BELİRTİLER 

Sağlığa ilişkin bazı durumlar DEHB’ye benzer özellikler göstermektedir. Aileler ve öğretmenler çocuğu 
hiperaktif, dürtüsel ve dikkatsiz olarak nitelemeden önce aşağıda yer alan sorunların olup olmadığının 
araştırılması için hekimle iş birliği içinde olmalıdırlar. 
 Alerji,  Astım ve Solunum Problemleri – Dikkati azaltır. 

 Şeker Hastalığı – Dikkati azaltır. 

 İşitme ve Görme Sorunları – Aşırı hareketlilik ve başka davranışsal sorunlar yaratır. 

 Demir Eksikliğine Bağlı Kansızlık – Dürtü kontrolünü azaltır. 

 Kurşun Zehirlenmesi – Hiperaktiviteyi arttırır. 

 Bazı ilaçlar – Çocuğun devamlı kullandığı ilaç hiperaktif belirtiler yaratabilir. 

 Nörolojik Sorunlar – Çocuğun geçirdiği hafif epileptik nöbetler bir anda dikkatinin dağılmasına neden 
olur. 

 Psikiyatrik Sorunlar – Bazen stres, sıkılma, depresyon ve kaygı DEHB belirtileri yaratır. 

 Tiroit Sorunları – Tiroit bezi uykuyu, duyguları ve faaliyeti etkileyen hormonlar salgılar. Bu 
hormonlardaki değişiklik DEHB belirtileri yaratır. 

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN AİLELERİNE VE ÖĞRETMENLERİNE 

GENEL ÖNERİLER 

Dikkatsizlik İle İlgili: 

1. Öğrencinizi size yakın bir sırada oturtun. Özellikle cam kenarı ve arka sıralarda oturtmayın. 

2. Yönergelerinizi açık ve net vermeye çalışın.Size kulak verilip verilmediğini anlamaya çalışın. 

3. Yönergelerinizi verirken yavaş ve kısa konuşmaya özen gösterin 

4. Yönergeler uzun verildiğinde görevin başlamasından önce yönergeyi öğrenciye tekrar ettirin. Grup 

önünde bu yaklaşımı yapmaktan kaçının. 

5. Gerektiğinde örnekler kullanın. 

6. Sözel yönergeleri görsel uyarıcılarla destekleyin. 

7. Çalışmaları birkaç bölüme ayırın 

8. Her bir bölümü tamamladıkça mola verin. Öğrenciye devam etmeden önce dinlenme fırsatı verin. 

9. Dikkatini toplamakta güçlük çektiğinde, daha önce üzerinde anlaştığınız bir işaret ile öğrencinizi 

uyarın. 

Dürtüsellik ve Agresif Davranışları İle İlgili: 

1. Bu çocuklardaki kontrol eksikliği; bu çocukların kötü olduklarından, arsız olduklarından değil, yapısal 

bozukluklarındandır. 

2. Çocukların dürtüsel davranışlarını mümkün olduğu kadar görmeyin. 

3. Öğrenci yanlış davrandığında altta yatan nedeni anlamaya çalışın. 
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4. Kuralları net ve çok açık belirleyin. 

5. Kuralları daima pozitif olarak belirleyin. 

6. Kuralları sıkça tekrarlayın. 

7. Kuralları yazın ve sınıfta dikkati çekecek bir yere asın. 

8. Ufak yanlışları cezalandırmayın. 

9. Aynı yanlışa her zaman aynı tepkiyi verin. 

10. Öğrencileriniz kontrolü yitirdiği durumlarda sakin olmaya çalışın. 

11. Akılcı öğütler vermekten kaçının. 

12. Tartışmayın. 

13. Güç mücadelesine girmeyin. 

14. Öğrenciyi sakinleştirmek, kontrolü sağlamak için onu sakin bir yere gönderin. 

15. Öğrencinizle ikiniz aranızda kısa molalar için anlaşabilirsiniz. 

16. Öğrencinizin kontrolünü kaybetmeye başladığı zamanın belirtilerini tanımasını ona öğretin. (Kızgın 

yüz ifadesi, ses tonunun düşmancalığı, öfkeli kelimeleri kullanım, inatçılık, anksiyete halinde artma, 

ağlamaya meyilli hal) 

Hareketlilik İle İlgili: 

1. Fiziksel hareket için öğrenciye gün boyu fırsat sağlayın. Bu öğrencinin aşırı hareketliliğini azaltır. 

(Ofise bir kısa ziyaret yapmak, bir diğer öğretmene not götürmek, tahtayı silmek, ders sırasında 

kullanılan materyalleri toplamak, kalem açmak v.s.) 

2. Öğrencinin sınıfa ilişkin görevlerini tamamlarken; Ayağa kalkmasına, ayaklarını sallamasına, 

sandalyede ileri geri sallanmasını izin verin. 

3. Hiperaktif davranışları azaltması için öğrenciye imkân veren ince motor davranışları görmezden 

gelin.(Parmakları ile sıraya hafifçe vurma, sıranın üstünde kâğıt parçaları ile oynama, küçük objelerle 

oynama, karalama yapma gibi.) 

4. Öğrenciye kontrolünü yakında kaybedeceğini gösteren işaretleri tanımayı öğretin. (Yüz ve kulakların 

kızarması, kalbin çarpması, anksiyete, midenin sıkışması) 

5. Kontrolünü kaybetmeden önce, düşüncelerini ve duygularını sözelleştirmeyi çocuğa öğretin (Bu 

ödev çok zor. Bu çalışmayı anlamadım. Beni yalnız bırakın. Öfkelenmeye başlıyorum gibi.). 

6. Harekete geçmeden önce düşünmesini, durmasını çocuğa hatırlatmak için not defterine ya da 

sıranın üstüne basit görsel ipuçları verin.(Örneğin, Kontrolünü sağladığında alacağı ödülün resmi 

gibi.) 

7. Rutin işleyişteki değişiklikler stresi arttırıp, anksiyete ve öfkeye yol açabilir. Uyumu kolaylaştırmak 

için değişikliklerle ilgili bilgiyi öğrenciye bildirin. (Öğretmenin yokluğunu birkaç gün önceden 

bildirmek, Bir faaliyetin sonlanmasına beş dakika kaldığını bildirmek gibi.) 

8. Öğrencinin, yapılandırılmamış, kalabalık ve çok sesli ortamlarda davranışları üzerindeki kontrolünü 

yitirdiğini unutmayın. Aşırı uyarıldığını fark ediyorsanız (tedirgin olduklarını, utandıklarını, 

arkadaşlarının kendilerine dokunmasından rahatsız olduklarını da dile getirebilirler) Kalabalık 

koridorlardan kaçınmak için sınıfı 2–3 dakika öncesi terk etmesine izin verin. 

9. Gerilimi azaltmak için mizahı kullanın. Mizahın kullanımı öğrencinin zihnini başka yöne çeker ve 

olması yakınlaşan bir durumu bertaraf eder. 

10. Stres altındaki bir çocuk kendiliğinden ve kolaylıkla seçenekleri üretemez. Çatışmaları çözümlemek 

için alternatif çözümleri araştırın. 
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11. Uygun dürtü kontrolünü yansıtan davranışlarda ve yeniden kontrol sağlandığında öğrenciyi 

ödüllendirin. 

Problem Çözme İle İlgili: 

1. Problem durumlarında kullanılan etkili stratejileri öğrenci ile tartışın. 

2. Problemi teşhis etmesini ve sözel olarak belirlemesini öğrenciye öğretin (Problem nedir? 

Arkadaşlarıma vurdum) 

3. Uygun amaçları teşhis etmeyi öğrenciye öğretin (problemi çözerek sen ne kazanacaksın? Sıkıntıya 

girmeyeceğim ve diğer insanlarla daha iyi anlaşacağım) 

4. Probleme çözümler ve alternatif tepkileri üretmede öğrenciye yardım edin (vurmak yerine ne gibi 

şeyler yapabileceğini düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Yumruklar yerine kelimelerle dövüşmeye ne 

dersin? Mümkün ama annem ve babam bazı kelimeler söylediğimde kızıyorlar. Onlarla birlikte 

uygun kelimelerin listesini yapabilirsin Onları uygun gördüğü kelimeleri kullanabilirsin.) 

5. Üretilen alternatif çözümlerin değerlendirilmesinde öğrenciye yardım edin. 

6. Çocuğa davranışındaki değişikliğin sonuçlarını nasıl değerlendireceğini öğretin. 

7. Davranışındaki değişikliğin sonuçları hakkında nasıl pozitif ifadeler kullanacağını gösterin 

(kızdırıldığımda kavgaya girmemeyi çok iyi becerdim. Kendimle gurur duyuyorum.) 

Çalışma Alışkanlıklarını Geliştirmek ve Başarıyı Arttırmak İle İlgili: 

1. Öğrenciye her çalışma esnasında aklında tutabileceği miktarda bilgi sunun. 

2. Ödevlerin uygunluğunu değerlendirin. Öğrencide engellenme yaratacak(çok zor ve çok uzun) bir 

görev vermeyin. Bunun yanı sıra sıkıcı olabilecek (çok kolay, çok kısa, çok tekrarlayıcı)görevlerden de 

kaçının. Öğrenciye gerektiği kadar nitelikli ve incelikli görevler verin. 

3. Öğrenci başarılı oluncaya kadar ödevle ilgili beklentilerinizi azaltın. Öğrenci başarı gösterdikçe 

ödevlerin güçlüğü ve uzunluğu giderek arttırılabilir. 

4. Öğrenciyi sınıf ödevini bitirmeden eve göndermekten kaçının. Bitirilmemiş ödev çocukta ve 

ailesinde sıkıntı yaratır ve aralarında güç savaşına yol açar. Öğrenci okulda ödevini bitirmezse, 

enerjisi azalacağından evde de tamamlamakta zorluk çekecektir. Öğretmen öğrencinin 

başarabileceği bir seviyede azaltılmış olan ödevde kararlı ise, öğrenci ya boş ya da okuldan sonra 

bitirilmemiş ödevini kalarak tamamlamalıdır. Bu sürenin kısa olmasına dikkat edilmelidir. Öğretmen 

ve ebeveyn için elverişsiz bir durum olsa bile, ödev tamamlanmadığı sürece bu durumun sürekli 

uygulanmasında yarar vardır. 

5. Ödev vermeseniz bile öğrencinizin evde yarım saatlik bir çalışma periyodunu sürdürmesine destek 

olun. 

6. Ödev kontrolünü mutlaka yapın. 

7. Öğrenme isteğini kamçılayan (laboratuar vs.) ilginç bir çevre yaratın. Farklı modaliteler 

yoluyla(görsel, işitsel, dokunma, motor...) öğrenmesine olanak tanıyın. 

8. Yeni bilgi ve becerileri verdikten hemen sonra, başarılı olmasını beklemeyin. Sözel bilgiyi kısa 

aralıklarla kesin ve yeniden gözden geçirip özetleyin ve öğrencinin tekrar etmesini sağlayın. 

9. Öğrencinin ne kadar küçük olursa olsun başarısını ödüllendirin. Öğrencinin başarısının adımlarını 

açık bir şekilde tanımlayarak, gayretini ve coşkusunu arttırın. 

10. Başarı sağlamak için sorumluluk üstlenmesinde öğrenciye cesaret verin. Çok fazla koruyucu olmak, 

çocuğun kişisel başarı duygusunun gelişmesine engel olabilir. 

11. Yanlışların önemli öğrenme deneyimleri sağladığı noktasından hareketle, başarısızlığının 
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sorumluluğunu da üzerine alması için öğrenciye cesaret verin. 

12. Daha kısa ve daha kolay okuma parçaları üzerinde okuma pratikleri yapın. 

13. Uygun hızda okuma güçlüğü varsa geribildirim ve karşılaştırma sağlaması için teyp kaydı kullanımını 

destekleyin. 

14. Konuyu okumadan önce, varsa giriş, özet, gözden geçirme sorularını ya da parçanın sonundaki 

anlama ve yargılamaya ilişkin soruları okumasını önerin. İkinci aşamada bu sorulara cevap bulmak 

amacıyla okusun. Bu yöntem, öğrencinin edindiği bilgiye ilişkin farkındalığını arttırır. 

15. Yeniden okuma aşaması sırasında kolaylık sağlaması için, konunun önemli yerlerinin altının 

çizilmesine ya da not edilmesine destek verin. 

16. Yüksek sesle tekrarı destekleyin. 

17. Öğrencinin kim, ne zaman, nerede, nasıl ve niçin detaylarına odaklanmasını ve bu anahtar 

kelimelerle düşüncelerini organize etmesini sağlayın. 

18. Matematikte süre kullanmayın, zamanlı testler öğrencide stres yaratır. 

19. Test başlamadan önce, öğrencinin test formatını incelemesine izin verin(çoktan seçmeli, doğru-

yanlış, boşluk doldurma gibi) 

20. Genellikle yavaş çalıştıklarından testi tamamlamaları için ek süre verin. 

21. Sorulara verdiği cevapları gözden geçirmesi için destekleyin. 

22. Öğrencinin probleminden çok, yeteneklerini derecelendirin. Örneğin, el yazısını, noktalamalarını, 

harf ve hece hatalarını değil de, tarih sınavının içeriğini değerlendirin. 

23. Öğrencinin yanlış cevaplarının sayısından çok doğru cevaplarının sayısı ile ilgilenin. 

Duygusal Olarak Güvenli Bir Çevre Oluşturmak İle İlgili: 

1. Bütün öğrenciler aynı özelliklere sahip değildir. Bireysel farklar ve ihtiyaçlar vardır. 

2. Öğrencinin entelektüel kapasitesini ortaya koyan ve benlik saygısını geliştiren eğitici bir çevre 

yaratmalı. 

3. Sınıf ve okulda öğrencinin özellikleri ile uyumlu değişiklikler yapılmalı. 

4. Destekleyici çevre, anksiyete ve stresi azaltır. 

5. Öğrenciye saygılı davranışlarda model olunmalı. 

6. Öğrenciyi arkadaşlarının anlamasına yardımcı olun. 

7. Öğrencinin septomlarına duyarlı olun ve ona empatik yaklaşın. Eğer öğretmen belirtilere duyarsız 

ise akranları da öğrenciye olumsuz tepki verirler. 

8. Öğrenciye derste uygun olmayan davranışlarından ötürü şımarık, aptal, tembel, yaramaz gibi sözler 

kullanmayın. 

9. Sınıf arkadaşlarının önünde eleştirmekten kaçının. 

10. Sınıfta yanına öğrenci ile uyumlu bir ilişki sürdürebilecek uygun bir öğrenci oturtmaya çalışın(iyi not 

tutabilen, konuşmayan, verilen görevi yerine getirebilen ona yardım eden birisi olmasına dikkat 

edin) 

11. İhtiyaç hissedilirse sınıf dışında da destek olabilecek bir iki arkadaştan yararlanın. 

AİLEYE PRATİK ÖNERİLER 

1. Çocuğunuza yapmaması gereken davranışı söylemekten çok, yapması gereken davranışı söyleyin ve 

yapın. Nasıl davranması konusunda çocuğunuza model olun. 

2. Kendi başına güzelce giyinmek, kapıyı yavaş örtmek gibi küçük davranışları yaptığı zaman bile 
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çocuğunuzu ödüllendirin. Övgüyle, güzel cümlelerle, gülümseyerek onları ödüllendirin. Ancak aşırıya 

kaçmayın. Bu çocuklar, gerçek övgüyle sahte övgüyü ayırabilecek özelliktedir. 

3. Sarılarak, dokunarak, okşayarak onu sevin. Birlikte oynadığınız bazı oyunları fiziksel temas 

gerektirenlerden seçebilirsiniz. 

4. Çocuğunuzu sadece iyi not aldığında değil, ödevini yapmaya gayret ettiğinde de ödüllendirin. 

5. Talimat verirken, ilk önce çocuğunuzun dikkatini çekin. Gözlerinin içine bakın. Sonra ne istediğinizi 

açıkça ve sakin bir ses tonuyla söyleyin. Ondan talimatı size tekrarlamasını isteyin. Gereksiz tekrarlar 

yaptırmayın. 

6. Basit ve kısa talimatlar vermeye çalışın. Zor işler için aynı anda bir veya en fazla iki tane talimat 

verin. 

7. DEHB'li çocukları susturmak ya da sakinleştirmek için aileler tutamayacağı sözler verirler. Söz 

verecekseniz, mutlaka yapabileceğiniz şeyler için söz verin. 

8. Çocuğunuza uygun zamanlarda evde yapabilecekleri işler konusunda sorumluluklar verin. Aşırı 

koruyucu tutum takınarak sorumluluk almasını engellemeyin. 

9. Bir şeyleri paylaşmak için çocuklarınıza zaman ayırmaya gayret edin. Onlara ve onlarla birlikte 

eğlenceli hikâyeler okuyun; soru sormaları, hikâyeyi tartışmaları, hikâyeyi anlatmaları için onlara 

cesaret verin. 

10. Çocuğunuzun kendinden yaşça küçük birine bir şey öğretmesini sağlayın. Bu durum, çocuğunuzun 

sorumluluk almasını kolaylaştıracaktır. 

11. Küçük şeyler de olsa, çocuğunuzun olumlu yönlerini ön plana çıkarmaya çalışın. Bunları vurgulayın 

ve onları cesaretlendirerek, öz güvenlerini geliştirin. 

12. Çocuğunuza talimat verirken, bunu bağırarak yapmayın. Bu durumda çocuğunuz talimatın 

anlamından çok, sesinizin yüksekliğine odaklanacaktır. 

13. Dikkatini yoğunlaştıracak oyunlar oynayın. Örneğin aile albümünüzü birlikte inceleyin ve hoşlandığı 

bir fotoğrafı ayırın. Bu fotoğrafa bir süre bakmasını sağlayın. Daha sonra bu fotoğrafı kapatıp, ona 

bu fotoğrafla ilgili sorular sorun. 

14. Çocuğunuzun nelere ilgi duyduğunu araştırın. Onların bir listesini yapın. İlgi duyduğu konularla 

akademik konuları birleştirmeye çalışın. 

15. Aile toplantıları düzenleyerek yakın akrabalarınızla evde ya da dışarıda toplanın. DEHB'li çocuklar 

tanıdıkları insanlar yanında daha az kaygı duyarlar. 

ÖĞRETMENLERE PRATİK ÖNERİLER 

1. DEHB'li çocuğun masanızın yanına ya da ders esnasında en çok bulunduğunuz bir yere yerleştirin. 

Böylece bu çocukların kafasını karıştıran, onları dersten uzaklaştıran engellerin önünü kesmiş 

olursunuz. 

2. Okuldan sonraki zamanlarına ait planlarını yapmalarında onlara yardımcı olmaya çalışın. 

3. Zamana dayalı sınavların sıklığını azaltın. Bu tür sınavlar, DEHB’li çocukların bildikleri şeyleri 

göstermelerine pek fazla katkı sağlamaz. 

4. Ev ödevlerinin miktarından çok, kalitesine yönelin. DEHB'li öğrenciler genellikle az ödeve ihtiyaç 

duyarlar. 

5. Büyük ödevleri, küçük parçalara ayırın. Bu, DEHB’li öğrenciler için çok önemlidir. Ağır ödevler 

çocuğu ezebilir ve çocuk ,"Bunu asla yapamayacağım " şeklinde duygusal bir tepkiyle geri çekilir. 

6. Sınıf duvarlarına öğrencilerin dikkatlerini dağıtıcı şeyler asmayın. Bu tür uyaranlar, DEHB’li 

çocukların dikkatinin kolayca dağılmasına sebep olur. Potansiyel görüntü ve gürültü kaynaklarının 
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bu öğrencilerin arkasına yerleştirilmeleri daha iyi olur. 

7. DEHB'li çocukları, sınıfta hoşlandıkları bir arkadaşıyla eşleştirin ve dost olmalarını sağlayın. Bunu 

pekiştirin. 

8. Beklentilerinizi açıkça ifade edin, imalı konuşmayın. 

9. Mümkün olduğunca çocuğa sorumluluk verin. Ancak vereceğiniz sorumluluklar çocuk tarafından 

ceza olarak algılanacak şekilde ağır olmasın. 

10. Bu çocukların çoğuna el yazısı zor gelir. Alternatifler geliştirmeyi düşünün. Örneğin, sözel testler 

uygulayın. 

11. Evde yüksek sesle okuma çalışması yapması için onu cesaretlendirin. Mümkün olduğunca sınıfta 

sesli okuma yaptırın. Hikâye anlatımını kullanın. Çocuğun bir konuyu devam ettire bilme becerisini 

kazanmasına yardımcı olun. 

12. Sözel olmayan ipuçlarını kullanın. Dersi anlatırken, dikkatsiz çocuğun yanına gidin ve omzuna 

dokunun. Ders ilerlerken sınıfta dolaşın ve çocuğun kitabından okunan ya da tartışılan bölüme 

parmağınızla dokunun. 

13. Doğru söylemediklerini kabul ettirerek onları yalanla yüzleştirmeyin. 

14. Bir öğretmen olarak kendi hızınızı değerlendirin. Sınıfta konuları işlerken ne kadar hızlı ne kadar 

yavaş olduğunuzu sınayın. 

15. Ailelerle olumlu ilişkiler geliştirin. Ödevleri açık bir şekilde yazarak, aile üyelerini işin içine katın. 

Ödevlerin geri verilme tarihinin bulunduğu, ödev bitiminde ailelerin imza atabileceği bir ödev 

programının hazırlanması yararlı olabilir. 

16. Öğrenciniz talimatları takip etmekte zorlanabilir. Bunun için talimat vermeden önce öğrencilerinizin 

dikkatini çekin. Uyarıcı ipuçları kullanın. Yazılı direktifleri sözlü direktiflerle besleyin. 

17. Bir seferde bir talimat verin. Öğrenciye talimatı tekrarlatarak anlaşıldığından emin olun. 

18. Öğrenci bir oyunda sırasını beklemede zorluk çekiyorsa, ona sorumluluk gerektiren bir iş verin. Bu, 

takım kaptanlığı, hakemlik gibi sorumluluklar olabilir. 

19. DEHB'li öğrenciler, bir ödevi yaparken kendi hızlarına göre değerlendirilmelidir. Diğer çocuklarla 

kıyaslama yaparak hızını belirlemeye çalışırsanız, DEHB belirtileri artar. 

20. DEHB'li öğrenciler, sıralarında bağımsız çalışmanın aksine öğretmen tarafından doğrudan 

sorumluluk verildiğinde yani doğrudan öğretim yapıldığında daha başarılı olmaktadır. 
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