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 کودکاني خود اطرافيان و بستگان در کنيد، دقت اگر شايد .ايد ه دشني را عبارت اين حال به تا حتما فعال بيش هاي بچه 

 به و بپرد پايين و باال زياد که را اي بچه هر روزها اين ها ه خانواد .برند مي کار به آنها مورد در را عبارت اين ببينيدکه

 اين کردم مي فکر پيش وقت چند .پزشک به مراجعه نيازمند و دانند مي فعالي يشب به مشکوک  بسوزاند آتش اصطالح

 بعد هاي سال و خودم هاي کودکي از که آنجا تا است؟ شده ها ه خانواد سالمت ادبيات وارد زماني چه از اصال  فعالي بيش

 درواقع .نبود مصطلح و گير همه حد اين تا ،داشتيم هم اگر يا نداشتيم فعالي بيش نام به اصطالحي ما آورم، مي ياد به آن از

 به کرد نمي شيطنت و نشست مي گوشه يک زياد کودکي اگر روزها آن .بود امروز برعکس کامال روزها آن شرايط شايد

 در که شده چه حاال .دانستند مي يهتر پربن و تر سالم را او داشت، تحرک بيشتر چه هر و کردند مي شک اش سالمتي

 دانش کرده؟ پيشرفت علم است؟ شده زياد دانيم، مي فعالي بيش به مشکوک را آنها که کودکاني آمار دهه، يک از کمتر

 ها ه خانواد ذهن در فرزندان، به حد از بيش توجه دليل به که است توهمي فعالي، بيش اينکه يا شده؟ بيشتر ها ه خانواد

 است گرفته شکل

 :زندگي يک داستان

 داشت طبيعي وزن و قد بود، آرام خيلي رفت نمي راه که زماني تا .افتاد رفتن راه به برديا که شد روعش زماني ازاز ما مشکل

 ايستاد، پايش روي که بعد کمي و برود راه پا و چهاردست توانست وقتي ز ا ما ا رفت مي پيش خوب چيز همه خالصه و

 بينيم، نمي اتاق در دويدن حال در را او وقتي .بدود طرف آن و طرف اين به دارد دوست هميشه برديا .شد عوض چيز همه

 هيچ انگار .است تر فعال خيلي سا لهايش و همسن از .کند مي خراب را خانه وسايل از يکي دارد که شويم مي مطمئن

 وايلا .بيفتد خانه لوازم جان به گوشتي پيچ و باآچار دارد دوست .برد مي رو از را همه .شود نمي تمام اش انرژي وقت

 نمي انجام آخر تا را کاري هيچ .شد هم تر کنترل غيرقابل شد، تر بزرگ چه هر ولي بود بامزه همسرم و من براي کارهايش

 وکند  مي اذيتش خانه در بودن تنها شايد گفتيم .رود مي ديگري کار دنبال و گذارد مي رهکا نيمه را يهايش باز همه دهد،

 را کار اين هم وقت چند .بردارد دست ريکاخراب و شيطنت از کمي بگيرد، قرار ساالنشهم بين در و برود مهدکودک به اگر

ي م گاز و نيشگون را آنها يد،کش مي را ديگر هاي بچه موي .دکر مي اذيت را ها بچه همه مهدکودک در ...اما کرديم

 ديگر هاي بچه مثل تواند نمي نچو شايد» :گفت مي مهد مربي .دکر مي پرتاب شان سمت به را ها بازي ب اسبا ، گرفت

 حرف بايدکم  کم که بود رسيده سني به برديا .باشد همين کارهايش دليل بود ممکن دکن مي حسادت آنها به کند صحبت
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 تسد مدام کند، تفهيم پدرش و من به را حرفي خواست مي وقتي .بود سخت خيلي رايشب کار ين ا ولي گرفت مي ياد زدن

 خالصه .شد مي عصباني فهميديم، نمي را او منظور اينکه از و دکر مي ادا را ناواضحي کلمات و داد مي تکان را هايش

 برديا براي دنيا کار آورترين عذاب .نرود آنجا به ديگر داديم ترجيح کرد، ايجاد مهدکودک در برديا که دردسرهايي با اينکه

 آتش روي دکن مي داند، فکرن کس هر که دکن مي رفتار يطور .بنشيند جا يک دقيقه چند کنيم مجبور را او که است اين

 هست، جا همان که وسايلي با دکن مي سعي.شود رها موقعيت اين ز ا خواهد مي و دنک مي بيقراري مدام .است نشسته

 به قاشق و بشقاب بايد بدهيم غذا او به خواهيم مي وقتي .است مصيبت هم او به دادن غذا .بياورد بار به رياخرابک يک

 و برود بيرون نتواند تا ببنديم را خانه در بود کافي چون کمتربود، بردياا ب مان گرفتاري قبال .بيفتيم راه دنبالش به دست

 .کند درست خطر خودش براي تواند مي خودش شده، تر بزرگ که االن اما برداريم دستش جلوي از هم را خطرناک وسايل

 بدو بدو .ترسيدم .آمد نمي صدايي هيچ .نيست د،نک مي سروصدا که ديگر هاي قتو مثل برديا ديدم و کردم دقت روز يک

طبقه  از زحمت به داشت و بود کرده راباز لها کريستا قفسه در کردم؟ پيدا کجا را اوکنيد مي فکر .آمدم بيرون آشپزخانه از

 بار يک .دکر مي تکه تکه را بچه يشهش هاي ه بريد شکست، مي ها طبقه آن از يکي اگر .رفت مي باال آن اي شيشه هاي

 و بود کرده باز را بالکن در ديگري روز .ريخته پايين دکور روي از را نها گلدا همه جاروبرقي، بلند لوله با ديدم و آمدم ديگر

 طبقه در ما خانه !کنيد فکر .بود شده موفق هم درصد 50 تقريبا .شود رد نرده ههاي ميل الي از داشت سعي نيرو تمام با

 .است انداخته همسايه خانه به بالکن، از را خانه دمپاييهاي و پياز و زميني سيب مثل چيزهايي هم بار چند .است چهارم

 .است دوران اين الزمه شيطنت و بازي گويندشلوغ مي گذارم، مي ميان در فاميل گترهاي بزر با را برديا رفتارهاي وقتي

 طرف از .است کرده گم را شيطنتها اين مرز و حد واقعا او ولي نيست بچه ديگر که ندک رفتار ما مثل هم او باشد قرار اگر

 روانشناس پيش آخر .ببرم روانشناس پيش را او بايد معتقدند و دارد فعالي بيش او که گويند مي دوستانم از نفر چند ديگر

 چه هر .بدهم گوش بايد کسي چه رفح به دانم نمي ند؟ک مي شيطنت خيلي است، پرانرژي خيلي پسرم بگويم و بروم

 خودش کارهاي براي راهي او م،کن مي محدود را او چه هر .شوند مي گتر بزر هم يهايش خرابکار شود، مي گتر بزر برديا

 مي انجام را کار اين سختي به هنوز او ولي ندکن مي صحبت راحتي به برديا سن هم کودکان بيشتر االن .دکن مي پيدا

 و دارد مشکل کار اين براي او ولي شونديم دوست و ندکن مي برقرار ارتباط هم با زود و راحت بسيار ديگر هاي بچه .دهد

 تنهايي به برديا معموال کنند، بازي هم با تا کنيم مي جمع اتاق يک در را ها بچه وقتي .دکن مي دعوا ديگران با مدام
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 مي سو يک از .دکن مي نگران مراکم  کم رفتار اين ولي اردد را خودش دنياي .شود مي دويدني بازي يک انجام مشغول

 از که شوم روبرو مشکلي با فردا کنم، تلقي برديا رشد از اي مرحله را رفتارها اين دهمو گوش گترها بزر حرف به اگر ترسم

 به را او اگر که گرانمن ديگر سوي از .دهم انجام کاري آنها مهار و کنترل براي نتوانم و باشد گرفته نشأت رفتارها همين

 به و بگذارم اسم فرزندم روي جهت بي و بيخود ببرم، شناس روان پيش فعالي بيش احتمال با و دوستانم حرف خاطر

 مورد در ولي ام شنيده را آن نام فقط حال به تا  فعالي بيش از من .دهند قرار خطاب نام اين با را او که دهم اجازه ديگران

 به توانم مي چطور !نه؟ يا است مشکل اين دچار فرزندم که بفهمم بايد کجا از .ندارم اطالعي هيچ آن عوارض و ويژگيها

 بدون و خانه در را او توانم مي باشد، فعالي بيش مبتالبه برديا گر ا ينکها و اورديي دست به را اش سالمتي تا کنم کمک او

 و صدا و سر شرايط همين با اگر اصال کنم؟ مراجعه پزشک روان به بايد حتما اينکه يا کنم درمان نپزشک روا به مراجعه

 اين در را فرزندم منو لطفا رفت؟ نخواهد بين از خود به خود او شدن تر بزرگ با رفتار اين کنم، تحمل را او رفتارهاي

 کنيد راهنمايي خصوص

 معلم مهربان حال مرا درک کن

 توي حتي کند مي پرت هم را ديگران حواس کشد، مي سرک حياط توي زند، مي حرف مدام شود بند جا يک تواند نمي

 خودتان ...که هم نمراتش .کنيد عوض را اش مدرسه بگوييم شما به مجبوريم برود پيش همينطور اگر .رود مي راه کالس

 مي ارفش محکم را پسر دست رسدمي  که خانه به .شود مي اشک از پر چشمهايش و شود يم نگران مادر. دانيد مي بهتر

 چيزهايي آن همه از خبري نخواند درس اگر که کند مي تهديدش و ريزد مي بيرون را بها کتا .برد مي کيفش سمت به و دهد

 و ديشب فيلم دستي، بغل کن پا مدرسه، حياط خانه، حياط از چشم تواند نمي اما ترسد مي پسرک .نيست باشد بود قرار که

 فعال بيش کودک يک هم شما شايد .شود مي پرت حواسش مدام و کند جمع را سشحوا تواند نمي بردارد؛ فردا ميهماني

 و دارد عاليمي چه فعالي بيش دانيد مي اصال .دارد کالس در فعال بيش کودک چند که باشيد معلمي شايد يا باشيد داشته

 بعضي انجام در و است ناآرام و قراربي آموز دانش فعالي، بيش اختالل در کرد؟ رفتار فعال بيش آموز دانش يک با بايد چگونه

 موجب کرده خسته را خود نتيجه بدون و است تالش در هدف بي و بوده ناتوان مدرسه در يادگيري و تکاليف مانند کارها از

 تظاهرات جمله از عارضه ينا .باشد داشته آرامش محل يک در طوالني زمان تواند نمي و شود مي ديگران اذيت و ناراحتي

 آسيبهاي به مربوط را علتش و شناسند مي هايپرکينتيک نشانگان عنوان به را آن که است توجه و تمرکز در ختاللا اصلي
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 برخي .است نداشته وجود يا و نبوده مشخص آموزان دانش ين درا مغزي آسيب سابقه اغلب چند هر .دانند مي مغز در جزيي

 نتايج .برخوردارند کمتري هوش از آنان که معتقدند برخي مقابل در اند، ش هو با آموزان دانش اين که معتقدند افراد از

 توجه به مربوط عملکرد در مشکلها برخي وجود اما نيستند کمتري هوش داراي آموزان دانش اين که دهد مي نشان بررسيها

 دخترها از بيشتر بربرا سه پسرها ميان اين در که شود مي افراد اين هوشي عملکرد در مشکل بروز موجب حواس تمرکز و

 معتقدند محققان برخي .برد نام را غذا هاي چاشني و شکر تواند مي هم اختالل اين تشديدکننده عوامل از .شوند مي مبتال

 فعالي بيش اختالل ايجاد خطر عوامل از پروتئين کم غذايي رژيم و سنگين فلزات با مسموميت غذايي، حساسيتهاي که

 رواني عاليم تواند مي B گروه ويتامينهاي خصوص به ويتامينها کمبود و ضروري چرب يدهاياس و منيزيم کمبود .هستند

 .کند ايجاد يريپذ تحريک و بيقراري اضطراب، افسردگي، قبيل از زيادي

 يش فعالياختالالت نقص توجه ب

اد يت زيفعال -2و  يتوجه يب -1باشد. يدو بعد م ين مشکالت کودکان مدرسه رو است دارايع تريشا

ته و افيسازمان  ي، ضعف در مهارتهايت، حواس چرتيآن با توجه و تمرکز ضع يتوجه ينوع ب. يو تکانشگر

 يز گفته مين يشود. به نوع دوم آن عدم مهار رفتار يک مشخص ميف بدون نظارت نزديل وظاياشکال در تکم

قص توقف و تفکر قبل از عمل ن ييدر توانا يعنيشود. يم و مهار رفتار شناخته ميدر تنظ ييشود که با نقصها

اما  زنند يش از حد حرف ميپرند و بين مييدوند، باالل و پايقرار هستند، م ينا آرام و بن کودکان يوجود دارد.ا

توجه  ييويديو يدمانند بازيشد يزشيط انگيش فعال در شراياز کودکان ب ياريکنند.بس يرا منتقل م ياطالعات کم

 .دهندينشان م يعيطب

                                                                                                                            يش فعاليص اختالالت بيتشخ يهامالک

                                                                                                       ا موارد شماره دويک يموارد شماره  –الف 
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نداشته  يماه که با سطح رشد کودک همخوان 6عدم توجه حداقل  يش تر از نشانه هايا بيوجود شش مورد 

                                                                                                                                                         . محسوب شود ير انطباقيباشد و غ

 ه                                                                                                              توج عدم

ب( )  ر کارهايف روزمره و سايو وظا يف درسيدر تکال يدقت يا بيات يي)الف( توجه نکردن به جز

                                                                                                                                        يا بازيف يانجام تکال    مشکل در حفظ توجه و تمرکز هنگام 

 )ج( گوش ندادن به حرف طرف مقابل 

ه ط کار)البتيف خود در محيا وظايف روزمره ي، وظايف درسيم نکردن تکال)د( دنبال نکردن آموزشها و تما

 دن دستورالعمل ها و آموزشها(يا نفهميل مخالفت ينه به دل

 ف و کارها يتکال ي)ه( اشکال داشتن در سازمانده

 يرسدف يخواهند مثل تکال يم يکه تالش مستمر ذهن ييا امتناع از انجام دادن کارهاي يزاري)و( اجتناب ، ب

 خانه  يا کارهاي

مانند فراموش کردن اسباب بازيها، هستند يف و کارها ضروريانجام تکال يکه برا ييزهاي)ز( جا گذاشتن چ

 تکاليف مدرسه، مداد و خودکار، کتاب يا وسيله خاص 

 )ح( پرت شدن حواس در اثر محرکهاي فرعي

 )ط( فراموش کردن کارهاي روزانه

  يش فعاليب
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 شان نا آرام است.يخورند و دستها و پاها يمخود وول  يدر جا -1

 کند.يخود را ترک م يم جايگر که انتظار نشستن داريد يا جاهايدر کالس  -2

رود در بزرگساالن ممکن است به  ين مييا پايا باال و يدود  يم ينامناسب بطور افراط يدر جاها -3

 مربوط باشد. يقرار يب ياحساسات ذهن

 و صدا مشکل دارند.سر يب يتهايا فعاليها يدر باز -4

 شوند. يتوسط موتور رانده م ييغالبا در حال حرکت هستند و اغلب چنان هستند که گو -5

 زنند. يش از اندازه حرف ميغالبا ب -6

 يتکانشگر

 دهند. ياسخ مقبل از تمام شدن پرسش پ -7

 شان مشکل است.يدر انتظار نوبت ماندن برا -8

ا مکالمات آنها را ي يشوند.مثال باز يها مکار آن يسستگچرند و باعث گ يگران ميد يوسط کارها -9

 کنند. يقطع م

 وجود دارد. ياز نشانه ها قبل از هفت سالگ يبرخ –ب 

 ا خانهيط کار يت وجود دارد. مانند مدرسه ، محيا چند موقعياز نشانه ها در دو  يبرخ -ج

 باشد. وجود داشته يا شخصي  يلي، تحص ياجتماع ير در کارکرد هايد اختالل چشمگيبا -د

 باشد. يگريم اختالالت ديا عاليگر ربط داشته باشد  و يد به اختالالت ديم نبايعال -ه

 يش فعالينادرست در مورد اختالل کمبود توجه همراه با ب يباورها

 هستند. يش فعالياختالل ب يتمام کودکان دارا -1
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 است. يتوجه ين اختالل بيا ينشانه اصل -2

 ت از آن وجود دارد.يدر حما يقات اندکيص مد روز است و تحقيشخک تين اختالل يامروزه ا -3

 ف است.يخف يب مغزياز آس ين اختالل در اصل ناشيا -4

 شود. يمربوط م يتعامل اجتماع ينه چگونگيآنها در زم يآنها از نا آگاه يمشکالت اجتماع -5

 يل مير مواد مخدر تبديکنندگان سان آنها را به مصرف يتاليل رياز قب يمحرک روان ياستفاده از داروها -6

 کند.

 ن اثر را دارند.ين کودکان اين داروها فقط درايکنند ا يفعال کردن، آرام م يداروها آنها را به جا -7

 يريادگي يآنها از سبکها يريبهره گ يدهند برا يش از حد واکنش نشان مين کودکان به محرکها بيچون ا -8

 شد.بدون ساختار با دبايآنها  يريادگيط ي، محيعيطب

 اين اختالل در بزرگسالي ناپديد مي شود. -9

 يش فعالياختالل کمبود توجه / ب يات عموميخصوص

 ياصل ينشانه ها

 عدم توجه:

نواخت، کيکه  يفيف مخصوصا در تکالير مستمر تکاليادامه ندادن توجه و انجام غ يعنيعدم توجه  

 ي.گاهشود يسه ميزان توجه مقايو م يهمسن خود در پاسخدهو خسته کننده است. کودک با کودکان  يطوالن

گر عدم توجه يد ياز نشانه هاشود. يان مينما يو فراموش کار ي، حواس پرتينظم ياوقات به صورت ب
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ند بودن، تها، کير مکرر فعالييمه کاره رها کردن کارها، تغير اشاره نمود:تمرکز نداشتن و نيتوان به موارد زيم

و  يکنواخت و خسته کننده. رسش مغزي يش خطا در کارهايمه کاره رها شده و افزايکار نبرنگشتن سراغ 

 در پرورش توان توجه کردن دارند. يتجربه نقش مهم

 :يتکانشگر – يفعالش يب

ن رفتارها يکارها اشاره دارد. ا ينکردن از برخ ينامناسب و خودار يبه کنترل نکردن تکانه ها

مشکل  -4و وول خوردن  يقرار يب -3درماندن از کنترل حرکات بدن  -2ز حد ش ايتحرک ب -1عبارتند از 

گران يو قطع کردن حرف د يپر حرف -5که مشغول انجام دادن آنها است. ييفرد در متوقف کردن رفتارها

جه يش از حد پاسخ دادن که نتيعجول بودن و ب يلحظه ا ينداختن وسوسه ها و خواسته هاير نيبه تاخ -6

اصوال رفتار اين کودکان بي قاعده است.عملکرد کودک در هنگام انجام  است. يتکانش يش خطا هايآن افزا

زماني از روز اين فعاليت را انجام مي دهد و اينکه کودک اينکه در چه  -1تکليف به اين موارد بستگي دارد 

ف چقدر الزام تکلي -3تکليف از لحاظ ميزان سازماندهي چه قدر پيچيده است.  -2خسته است و يا خير 

عدم نظارت والدين در انجام تکاليف. بنابراين مشخص است که اين کودکان  -4مند است.آور و قاعده 

  عملکردهاي مختلفي در زمانهاي مختلف و وضعيت هاي مختلف داشته باشد.

 روشهاي درمان بيش فعالي:

 آموزش والدين -3درماني رفتار  -2دارو درماني )محرکها، غير محرکها و ضد افسردگيها(  -1

پژوهشها نشان مي دهد که با  دارو درماني به همراه رفتاردرماني رفتارهاي تکانشي و تمرکز حواس بيشتر 

 تحت کنترل قرار مي گيرند. درمانگر تالش ميکند که الگوي رفتار را با موارد زير اصالح نمايد.
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 سرو سامان مجدد مدرسه و محيط خانه-1

 و دستور العمل هاي سادهارايه فرمان  -2

تدوين يک سامانه پايدار پاداش براي افزايش رفتارهاي مناسب و ايجاد پيامد منفي براي رفتارهاي  -3

 نامناسب

 طرحهاي پيشنهادي:

ايجاد يک روال عادي: يک برنامه مشخص از زمان بيداري تا خواب براي کودک طراحي  -1

مد که کي موقع خواب است، کي کنيد و در جاي مشخصي نصب نماييد تا کودک بفه

 موقع بازي و يا انجام تکاليف مدرسه است و غيره.

کمک کردن به کودک براي سازماندهي وسايل کودک: کيف، لباس، اسباب بازيها و  -2

وسايل کودک را هر روز در جاي مشخصي قرار دهيد و بدين ترتيب کودک وسايل 

  خود را کمتر گم ميکند.

کن: تلويزيون، راديو و بازيهاي کامپيوتري را خاموش کنيد.  پرهيز از عوامل حواس پرت -3

 مخصوصا زمانيکه کودک تکاليف مدرسه را انجام مي دهد.

محدود کردن انتخابها: به کودک پيشنهاد انتخاب دو چيز را بدهيد. به اين ترتيب کودک  -4

 شما تحريک و دستپاچه نمي شود.

گول زدن وتوضيح و تفسير طوالني از تعامالت خود و کودکتان را تغيير دهيد: بجاي  -5

 دستور العمل هاي کوتاه و شفاف استفاده کنيد تا کودک وضايفش را به ذهن بسپارد.

http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/


 

12021921190و   12026019190دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران            
 tabrizslp.blog.ir و goftardarmanitabriz.com و goftardarmaniazarbaijan.com و com.گفتاردرمانی
 
 

از پاداش و بيان اهداف استفاده کنيد: از چارتي ايتفاده کنيد که در آن اهداف مشخصي  -6

ي ايد واقعوجود دارد رفتارهاي مثبت را پيگيري کنيد و به آنها پاداش بدهيد. اهداف ب

 باشد تا کودک هرروز موفقيت را تجربه نمايد.

نظم دادن موثر: بجاي فرياد زدن و کتک زدن براي رفتار نامناسب از اخراج موقت يا  -7

حذف امتيازها براي اصالح رفتار استفاده کنيد. ممکن است با يک بي توجهي و يا چشم 

 پوشي  رفتار کودک کوچکتر شما بهبود يابد.

کمک کنيد تا استعدادهايش را کشف کند:همه کودکان به تجربه کردن  به فرزندتان -8

موفقيت احتياج دارند تا احساس خوبي در مورد خودشان داشته باشند.فعاليت هاي 

هارتهاي اجتماعي کمک مي کند )مانند ورزش و کودک شما به رشد عزت نفس و م

 هنر(.

ي، آموزش انفرادي، بکارگيري روشهاي درماني ديگر مي تواند کاردرماني، گفتاردرمان -9

 رژيم غذايي و غيره باشد

 :وعيش

 4درصد است. شيوع در پسرها  5تا  3شيوع انواع اختالل کمبود توجه / بيش فعالي در محصالن، 

برابر شيوع آن در کل جمعيت است.ميزان شيوع اين اختالل در فرهنگها و کشورهاي مختلف متفاوت است. 

سالگي است و کودکان در حال رشد را در معرض انواع مشکالت رفتاري،  9تا  6سن اوج اين تشخيص 

  اجتماعي و تحصيلي قرار مي دهد.

 توجه يينارسا يبزرگساالن دارا يشنهاد شده برايپ يصيار تشخيمع   

http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/


 

12021921190و   12026019190دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران            
 tabrizslp.blog.ir و goftardarmanitabriz.com و goftardarmaniazarbaijan.com و com.گفتاردرمانی
 
 

، فراوانم تر از اکثر افراد يکند که رفتار مورد نظر به طور قابل توجه يصدق م يار زمانيک معيتوجه:

 .مشاهده شود يذهنهمان سن 

 ر وجود داشته باشد.يمزمن که در آن دست کم دوازده مورد از موارد ز يآشفتگ ينوع -الف

نکه فرد عمال چقدر به اهدافش يدن به اهداف بدون در نظر گرفتن ايشرفت و نرسياحساس عدم پ .1

 ده استيرس

 يدر سازمانده يداشتن مشکالت .2

 در شروع کردن ا مشکليمسامحه در امور به طور مزمن  ينوع .3

 ن کار باهم مشکل در اتمام کارهايشروع چند .4

 ا مناسب بودن اظهخار نظريون الزام در توجه به زمان کندبديل به گفتن آنچه در ذهن خطور ميتما .5

 اديک زيتحر يمکرر برا يجستجو .6

 يخستگ يرياحساس تحمل ناپذ .7

ک يا يک صفحه و يکز ا انحراف از مريو  ي، مشکل در توجه، ناهماهنگيسهولت در حواس پرت .8

 اوقات يش از حد در برخيتمرکز ب ييگفتگو غالبا همراه با توانا

 و با هوش هستند يغالبا خالق، شهود .9

 مناسب ياز روشها يرويمعقول و پ يها يت خط مشيرفتن و رعايمشکل در پذ .11

 يبا، تحمل کم ناکاميناشک .11

 و هم در عمل ي، هم کالميتکانش .12
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به  يتوجه ي، بينگران يبرا يزيافتن چي يبرا يگرديل به پيانتها، تما يل و بيدل يب يل به نگرانيتما .13

 ده انگاشتن آنهايا ناديو  يخطرات واقع

 يحس نا امن .14

 ک برنامهيا يک فرد ياز  ييژه هنگام رهايخلق، به و يدارينوسانات خلق، ناپا .15

 يا شناختي يجسمان يقرار يب .16

 ياديل به رفتار اعتيتما .17

 مشکالت مزمن با عزت نفس .18

 نادرست يخود مشاهده گر .19

 يبزرگسال يامد هايپ

 و تصادفاتي، مشکالت شغليلي، شکست تحصيافسردگو ي، اضطرابين افراد اختالل ضد اجتماعيا

مانند  يرگين افراد اگر اختالل همراه دين اختالل دارند. اينسبت به بزرگساالن بدون ا يشتريل بياتومب

دارند.ذکر  يرکمت ين اختاللت همراه دستاورد هايه افراد فاقد انسبت بداشته باشند  يا پرخاشگري يافسردگ

ار هستند برخورد يو زندگ يشغل يت باالين اختالل از موفقيا يت دارد که بزرگساالن دارايز اهمين نکته نيا

 دارند. يشاد ييو زناشو يخانوادگ ياز آنها زندگ ياريو بس

 اشتغال:

ا ين اختالل انتخاب شغل و يا يژه در افراد داراي، به ودر اشتغال همه مردم  يدياز نکات کل يکي

البا به ت غياست که نکات قوت خود را به حداکثر و نکات ضعف را به حداقل برسانند. موفق ير زندگيمس
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ت يه وضعن افراد با توجه بيفرد سازگار باشد. ا يهايازين يها و ب يازمنديوابسته است که با ن يافتن شغلي

و  با انعطاف يط هايا محيدارند و  يف روشنيا خطوط قدرت و وظايباشند که  ييبال کارهاد به دنيخود با

 استقالل خود فراهم آورند. يفراهم آور يمتنوع را برا

 :ازدواج و خانواده

همسران اين افراد بطور مکرر از مشکالتي در زمينه گوش کردن، دل مشغولي، فراموشکاري، غير 

و درهم وبرهم  بودن و از اين قبيل شکايت مي کنند. در اين اختالل، فرد مي  قابل اعتماد بودن، آشفتگي

تواند اثر منفي بر کل خانواده داشته باشد. والدين داراي اين اختالل، اداره روزانه زندگي فرزندانشان را 

 مشکل مي دانند. 

يات مرتبط با اين وزش تمام اعضاي خانواده درباره واقعبه نظر صاحبنظران اولين گام درمان، آم

باشد، بنابراين توصيه شده است که تمام اعضاي  اختالل مي باشد. اين اختالل نوعي موضوع خانوادگي مي

 خانواده بايد در درمان آن مشارکت کنند.

 خانواده يهمه اعضا ير برايچشمگ يوه اين اختالل هر روز و به شي، ايمشکالت پزشک يبرخالف برخ

رفتار اول صبح را تحت تاثير قرار مي دهد، تعطيالت و کل زمانها را تحت تاثير اين مشکل، ملموس است. 

قرار ميدهد، اجازه دهيد هر کدام از اعضاي خانواده، بخشي از راه حل باشند، درست همانگونه که هرکدام 

 از اعضاي خانواده، بخشي از مشکل شده اند. 

 در زوج ها يش فعاليا بت اختالل کمبود توجه همراه بيرينکته درباره مد 52
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د يانتو يص، هرچه مينان از تشخيص درست بوده است. به محض اطميمطمئن باشيد که تشخ -1

 د.يرياد بگين اختالل يدرباره ا

ما خوب با آن آشنا  يه که هم يروان شناخت يد. بر سر چندراهيداشته باش يحس شوخ طبع -2

د. شوخ يند بخندبل يم، با صداينيرا برگز يکيه و خنده ي، گريوانگين ديد بيه بايک ثانيم و در کمتر از يهست

 ن اختالل است.يستن در کنار ايشاد ز يسدي، عامل کليطبع

نه يزم نيدر ا ين اختالل داده شد، شما هم مطالعاتيص اين که تشخيد. پساز ايآتش بس اعالم کن -3

 د.يد را تکان دهيد و پرچم سفيبکش يقيد، نفس عميانجام داد

 د.يگفتگو اختصاص ده يرا برا يقتو -4

 يزيد که چه چييد.به هم بگويياست را به هم بگو د. آنچه در ذهنتانيدرون خود را آشکار کن -5

 يزي، چه چر کندييتغ يزيد چه چيخواه يد، ميرا دوست دار يزيرساند، چه چ يت ميشما را به اوج عصبان

ل ين اختالل، تمايا يد. افراد دارايگو ها را انجام دهن گفتيد ايش از آنکه واکنش نشان دهيبماند. پ يباق

 ن مورد، آخر خط، خود بحث است.يدارند بحث را نابهنگام خاتمه دهند و زود به آخر خط برسند، در ا

 د کرد.ين صورت فراموش خواهيرر ايد. در غيسيشنهادات خود را بنويتها و پيشکا -6

حرفه  يکمک ها يازمند برخين مرحله نيکن است در اد. مميکن يزيرا برنامه ر يبرنامه درمان -7

 د.يد، اما بهتر است خودتان آنرا آغاز کنيباش يا

 ن اختالل،يا ياصل ياز نشانه ها يکيدکه يد. به خاطر داشته باشيکن يروين برنامه پياز ا -8

 ک برنامه تا آخر است.ياز  يرويدر پ يناکارآمد

http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/


 

12021921190و   12026019190دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران            
 tabrizslp.blog.ir و goftardarmanitabriz.com و goftardarmaniazarbaijan.com و com.گفتاردرمانی
 
 

د يتهد يبرا د.نهيد از آن بطور سازنده استفاده کنيکن يسع د.يه کميگر تهيکدي يبرا ييفهرستها -9

 ا بحث کردن.ي

 شوند. يکمتر فراموش م ينوشتار يامهايد. پيک تخته اعالنات داشته باشي -11

 ن، دريتخت، داخل ماش يل: بااليد از قبيحساس و قابل د يادداشت را در مکانهاي يبرگه ها -11

 د.يا داخل آشپزخانه نصب کنيتوالت، و

د با روح ين کار بايد. ايادداشت کنيد انجام دهد را يخواه يم يگريد که آنچه را ديتوجه کن -12

 خودکامه. يوه اينه به شار انجام شود يک معاون و دستي

را متاثر  يش و عملکرد جنسيتو.اند گرا ين اختالل نيد. ايخود سامان ده يجنس يبه زندگ -13

 گر.يز دين اختالل مربوط است نه چيبه ا د که مشکالتيکند. بهتر است بدان

 د.يزيز کننده بپرهييخت و پاش کننده و تمير ياز الگو -14

 د.يزيبپره يرونيم کننده بيسرو صدا کننده و تنظ ياز الگو -15

 درمانده و ياختالل خود را قربان يد که همسر دارايد. نخواهيزيد بپرهيو ص يقربان ياز الگو -16

 د.يرحم همسر بدون اختالل ، همه کاره نشان ده يب يرها شده در دستها

ن همسر بدون اختالل است يمضحک اغلب ا يوه ايد. به شيز کنيت پرهيارباب و رع ياز الگو -17

 اختالل است. يت همسر دارايکند رعيکه احساس م
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وج ز د. اکثريزيوه معمول تعامل بپرهي، به عنوان شيگر آزاريد _يکشمکش خود آزار ياز الگو -18

ل پشت سر گذاشته شود و افراد ين مسايد است ايپردازند. ام يا ضد حمله به هم ميها، اوقاتشان را به حمله 

ن يتواند در ا ياست که م يد، لذت پنهانيد از آن آگاه باشيطه حل مسئله شوند. آنچه شما بايوارد ح

 فرد. يود نه ريکن يد خشم خود را بر اختالل خاليکن يافت شود. سعيکشمکشها 

به طور کلي، مراقب پوياي هاي کنترل، تسلط و فرمانبرداري که در پس زمينه اکثر روابط کمين  -19

 کرده است باشيد، چه رسد به روابطي که با اختالل توام باشد.

نوارهاي منفي گرايي را بشکنيد. نوارهاي منفي گرايي مي توانند بي رحمانه، بخشش ناپذير، و  -21

فرد کار کنند. اين نوارها با مضاميني از قبيل تو نمي تواني يا تو کودني يا تمام نخواهد شد دايم روي ذهن 

پخش مي شوند. اين نوار ها مي توانند در اثناي کار، يا هنگام روابط عاشقانه رخ دهند. اگر سرشار از افکار 

 منفي باشيد، رمانتيک بودن مشکل است.

  آزادانه از تحسين استفاده کنيد. -21

درباره مديريت خلق بياموزيد. پيش بيني، يکي از بهترين راهها براي کمک به هر کسي در  -22

برخورد با فراز و نشيب هاي پيش روست. اگر از قبل بدانيد که وقتي مي گوييد: صبح بخير عزيزم ممکن 

الق با انديشه طاست بشنوييد که ميشود دست از سرم برداري رابطه اي برقرار خواهد شد ،بهتر است بدون 

 اين پاسخ کنار بياييد.

 سازماندهي کار را به کسي که سازمان دهنده بهتري است واگذار کنيد. -23

 براي هم وقت بگذاريد. -24

http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/


 

12021921190و   12026019190دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران            
 tabrizslp.blog.ir و goftardarmanitabriz.com و goftardarmaniazarbaijan.com و com.گفتاردرمانی
 
 

از اين اختالل به عنوان بهانه استفاده نکنيد. هرکدام از زوج ها بايد مسئوليت اعمالشان را بر  -25

  عهده بگيرند.

 ش فعاليد رفتار کودکان ببهبو يهفت راهکار برا

 عملي نمودن بعضي از اصول رفتاردرماني حتي بدون حضور درمانگر در بعضي موارد امکان پذير است. 

به »دکتر ويليام پلهام رئيس مرکز پژوهشکده کودک وخانواده در دانشگاه نيويورک در بافالو معتقد است:

ي همچنين و«. و اصالح رفتار امکان پذير استکمک تربيت صحيح و شايسته در بسياري از مواقع تغيير 

مشکل اصلي در اين است که هيچ کدام از ما آموزش نديده ايم که چطور والد خوبي باشيم »معتقد است: 

 والدين بايد قوانين مشخصي را براي برخورد«. در حالي که کودکان نيازمند والديني با مهارت و صبور هستند

يد مبهم و هم چنين خيلي وسيع باشد( نکته بسيار مهم در ) البته قوانين نبا و تربيت کودک در نظر بگيرند

 اين است که قوانين را به صورت ثابت و دائمي به اجرا در آوريد. 

 دهد: يشنهاد ميپ يدکتر پلهام هفت راهکار عمل

 مطمئن باشيد کودک دستورات شما را کامالً درک کرده است.  (1

گوييد اين کار را انجام بده و آن کار را انجام نده کافي نيست بايد اطمينان فقط صرف اين که به کودک ب

حاصل کنيد که وي دستورات و خواسته شما را کامالً درک کرده. بهتر است ليستي از قوانيني را که مد 

نظر داريد بنويسيد و آن را در جايي که بيشترين محل رفت و آمد کودک است قرار دهيد. براي مثال 

 تي از کارهاي حتي جزيي که کودک براي مدرسه رفتن بايد انجام دهد تهيه نماييد. ليس

دستورات بايد با جمالتي روشن و واضح بيان شود. دستورات را يک بار با هم مرور کنيد. براي آنکه 
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 متوجه شويد که آنرا درک کرده. 

 دستورات را به صورت واضح و روشن ارائه دهيد.  (2

را به اسم صدا کنيد تا مطمئن شويد که توجه وي به شما جلب شده سپس دقيقاً خواسته در ابتدا کودک 

خود را بيان کنيد. به عنوان مثال فرض نماييد در صف طوالني مغازه اي براي خريد ايستاده ايد شما بايد 

له که پسر مفقط اکتفا کردن به اين ج« استيو کنار من بايست و دست به هيچ چيز نزن»اينگونه عمل کنيد 

خوبي باش کافي نيست زيرا ممکن است کودک دقيقاً متوجه نشود که چه کاري را نبايد انجام دهد و در 

 آخر پيامد عدم اطاعت را به وي تذکر دهيد و هميشه نسبت به گفته خود ثبات عمل داشته باشيد. 

 انتظار کامل بودن نداشته باشيد. (3

کودک قرار دهيد. انتقاد بيش از حد از کودک فقط باعث مي شود که  تعادلي ميان تحسين وانتقاد کردن از

کار مي توانيد از تشويق هاي کوچک استفاده کنيد و رابطه شما و کودکتان خدشه دار شود و به جاي اين 

 صبور باشيد تا به تدريج رفتار وي در جهت مطلوب سوق پيدا کند. 

استفاده کنيد. اگر کودک براي انجام « / سپسوقتي » براي تشويق نمودن رفتار خوب کودک از جمله (4

باشه »عمل مطلوب از شما اجازه خواست ولي قبل از آنکه تکاليفش را تکميل کرده باشد. به وي بگوييد 

ع براي کودک کوچکتر موضو«. ولي وقتي اتاق را تميز کردي سپس مي تواني با دوستانت بيرون بروي

 فوراً بعد از تکميل وظايف به کودک ارائه دهيد.  بسيار مهم آن است که پاداش را

 سيستم اقتصاد ژتوني را به منظور پاداش به کار ببريد.  (5

شيشه اي را انتخاب کنيد و هر زمان که از کودک خواستيد کاري را انجام دهد و او اطاعت کرد يک تيله 

 يله به عنوان تنبيه از شيشه خارجداخل شيشه بيندازيد وهرزمان که از دستورات شما سر پيچي کرد دو ت

http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/


 

12021921190و   12026019190دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران            
 tabrizslp.blog.ir و goftardarmanitabriz.com و goftardarmaniazarbaijan.com و com.گفتاردرمانی
 
 

کنيد ودر پايان روز بر اساس تعداد تيله هاي داخل شيشه پاداش کوچکي به او بدهيد. اين روش براي 

 اطاعت نمودن کودک از دستورات والدين مؤثر است. 

 تکنيک هاي انضباطي را با بزرگ شدن کودک تغيير دهيد.  (6

مقابل رفتار نامناسب آنها بي توجهي کنيد و به رفتارمطلوب آنها در مورد کودکان بزرگتر بهتر است در 

 پاداش دهيد. براي مثال ممکن است فرزند شما درخواست کند مدتي را با دوستانش باشد. 

 از معلمان مدرسه درخواست کنيد روش رفتاري يکساني را در مدرسه اعمال کنند.  (7

روزانه است. به منظور تعيين نمودن رفتارهاي کالسي  والد گزارش -بهترين وسيله براي همکاري معلم 

مطلوب با معلم مالقات کنيد. در ساعت پاياني مدرسه معلم مي تواند ارزيابي جديدي از عملکرد رفتاري 

شته شده را با کودک به خانه بفرستد. پاداش وي براي کودک در طي يک روز داشته باشد و ارزيابي نو

ه مي تواند بازي کردن خارج از خانه باشد. اگر فرزند شما در مقطع داشتن عملکرد خوب در مدرس

 راهنمايي يا دبيرستان است حتماً از مشاور مدرسه راهنمايي بخواهيد. 

بسياري از والدين بدون کمک حرفه اي از اين تکنيک ها استفاده مي کنند و اگر شما براي اجراي چنين 

 که در کالس هاي برنامه آموزش والدين شرکت نماييدراهکارهايي به مشکل برخورديد بهتر است 

 توجهند کم معموال فعال بيش هاي بچه

 دهد ينم گوش معلم يها صحبت به نکهيا بر يمبن خود فرزند مدرسه از ييهاه نام نيوالد که يزمان

 رفتار نيا يبرا ياحتمال ليدل کي، شوند يم نگران ،کنند يم افتيدر « کند يجادميا مشکل کالس در» اي «

 کند يم يسع معموال فعال شيب کودک اگرچه.باشد توجه نقص با همراه يفعال شيب اختالل» توانديم کودک

 معلمان، .ندکيم جاديا مشکل او يبرا اغلب کالس به توجه عدم و يتکانش رفتار اما باشد يآموزخوب دانش
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 چه نديبگو قايدق توانند ينم اما  است متفاوت» اي « دارد يبد رفتار کودک ننديب يم  دوستان و نيوالد

 .دارد يمشکل

 ،يفعال شيب به مبتال کودک در اما دارند تيفعال اي يتکانشگر ،يپرت س حوا توجه، عدم کودکان همه

 در يفعال ش يب  .است يرشد دوره همان در اي  همسن کودکان از دتريشد و دارتريپا ميعال و رفتارها نيا

 يفعال شيب دچار آنها نيوالد که ييها بچه در يفعال شيب  .شوديم دهيد مدرسه نيسن يها بچه از درصد 3 -5

 .دهد يم رخ درصد 5 احتمال به اند ه بود

  :دهد يم  نشان را ميعال نيا از يبرخ اوقات شتريب فعال، شيب کودک کي

 توجه در مشکل -

 يدقتي ب يرو از کردن اشتباه و اتيجزئ به توجه م عد   - 

 يپرت س حوا  -

 مدرسه ليوسا کردن گم و فيتکال کردن فراموش   -

 فيتکال و مدرسه کار کامل انجام در مشکل   -

 دادن گوش در مشکل  - 

 گترها بزر يها چندمرحل يدستورها از يرويپ در مشکل  -

 يصبر يب  -

 خوردن وول  -
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 .رفتن باال اي دنيدو شدن، بلند خود يجا از اديز  -

 ناآرام يازب و زدن حرف اديز - 

 مزاحمت جاديا و گرانيد صحبت قطع -

 اختالالت ريسا است ممکن فعال شيب کودک .شود يبررس دقت به ديبا يفعال شيب ميعال با کودک

 هم را )يافسردگ -ييدايش( ويدپرس -کيمان اي يافسردگ -ياضطراب يماريب سلوک، اختالل مثل ينپزشک روا

 .باشد داشته

 مخدوش اشي اجتماع روابط و کند دايپ يليتحص افت است ممکن ح،يحص درمان بدون يکودک نيچن

 او ستند،ين واقف او مشکل به که يها خانواد و آموزگاران و تيموفق تا کنديم تجربه را شکست شتريب شود،

  .باشد ديمف تواند يم دارو مصرف که دهند يم نشان يروشن به قاتيتحق جينتا .دهند يم قرار انتقاد مورد را

 يرفتارها ، تمرکز توانند يم « نيپمول»و « نيدکستروآمفتام «، » داتيفن ليمت» مثل محرک ياروهاد

 يبرخ و « نيديکلون «، » نيگوانافاس» مثل داروها ريسا .بخشند بهبود را يسازمانده يتها مهار و هدفمند

 .باشند سودمند است ممکن زين هاي ضدافسردگ

 ،ياجتماع يتها مهار آموزش ،يشناخت ي رفتار ينها درما شامل ديمف يدرمان يکردهايرو ريسا

 ميتنظ ،يپرخاشگر کنترل در تواند يم  يرفتاردرمان .هستند کودک يآموزش برنامه ليتعد و نيوالد آموزش

 کودک نفس به اعتماد شيافزا در تواند يم يدرمان شناخت  .کند کمک يزده با شيفزاا  و يجتماع ايرفتارها

 مهار توانند يم ن ي. والدکند تيتقو او در را مساله حل يتها مهار و دهد کاهش را يمنف ارافک باشد، موثر

 عالئم به تواند يم  آموزش ليتعد .بدهند او به دستور کي فقط بار هر مثال اموزند،يب را فرزند تيريمد يتها
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 رد،يگ يم مناسب درمان و است يفعالش يب دچار که يکودک .بپردازد زين يريادگي يناتوان با همراه يفعال شبب

 را او ،دهد يم نشان را يفعال شيب هيشب يرفتارها و ميعال کودک اکر .داشت خواهد يموفق و فعال يزندگ

 .کند درمان و دهد صيتشخ را تيوضع نيا تا ديببر نوجوان و کودک نپزشک روا نزد

 نوجوان و کودک نپزشک روا ي،شوشتر  يميحک ترايم دکتر 

 بشناسيم؟ کجا از را فعال بيش کودکان

 واقعيت اما اند ه برشمرد يفعاليش دچارب کودکان شناسايي ايرب فراواني هاي شانهن اکنون ت اگرچه

 براي و باشد اختالل اين وجود قطعي نشانه واندتي نم تنهايي به هانشانه  اين از يک  هيچ که است اين

 افراد در اصلي نشانه چهار حال اين با .است نياز ردمو رفتاري تکميلي هاي بررسي نهايي، نتيجه به رسيدن

 :دارد وجود مشترک طوربه    اختالل اين دچار

 در حتي .بمانند جايک  در حرکت بدون کوتاهي، مدت براي حتي توانند نمي کودکان اين -1

 هاي دسته( اي وسيله با و خورند يم تکان خود جاي در مدام کنند، کار اين به مجبور را آنها که شرايطي

 قرار و آرام و ايستنديشوند،م يم خيزنيم   خود جاي سر گاهي .کنند مي ازيب )فرش هاي ريشه يا صندلي

 .ندارند

 هر هستند، کاري مشغول وقتي يعني .است يين پا کودکان اين در توجه آستانه معمول هطور ب  -2

 هميشه شفعال بي کودکان واقع در .کند جلب خود سوي به را آنها توجه يتواند م اطراف از عالمتي و صدا

 .هستند جانبي وقايع زنگ به گوش
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 پا کي تحر آستانه ه مربوطب اصل در که نشانه اين .است ضعيف شفعال بي کودکان در تمرکز -3

 معطوف دارند، تمرکز به نياز که عهايي موضو به را خود ذهن تواند کودکن يشود م اعث آنهاست،ب در يين

 .کند

 پرخطر تهاي فعالي از کودکان اين .هستند پرخطري کودکان معموال شفعالي بي به مبتال نکودکا -4

 خود بدن افتادن، از ترس بدون که شده ديده بارها مثال .يدهند م انجام راحتي به را آن معموال و ندارند ترسي

 برنده وسايل از کودکان که ياي طبيع ترس بدون و راحتي به يا يبرند م بيرون ساختمان پنجره از نيمه تا را

 .يکنند م کار وسايل اين با دارند، چاقو مثل

 از غير به اما است شفعالي بي دچار افراد شناسايي براي اصلي ههاي نشان از معموال نشانه چهار اين

 :باشند موثر کودکان شفعالي بي صتشخي در يتوانند م نيز آنها که دارد وجود نيز مواردي اينها،

 معين مقررات و قوانين از اطاعت .نيستند قانونمندي افراد معموال شفعالي بي به مبتال نکودکا  -1

 .است دشوار آنها براي معموال ...و شهر خانه، مدرسه،

 .است کي دينام و فعال بسيار کودکان اين حرکتي موتور  -2

 دليل به يتواند م نيز نشانه اين .هستند تحصيلي افت دچار اغلب )مدرسه سنين( باالتر سنين در  -3

 .باشد آنها کافي تمرکز عدم

 مثل تکاليفي انجام از کودکان اين معموال .دهند انجام را هشان روزمر تکاليف يتوانند م سختي به  -4

 .يروند م طفره مدرسه تکاليف

 .يدهند م انجام را تکاليفشان طوالني بسيار مدت در معموال  -5
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 از شدن بلند بدون که شآموزان دان قيه رخالفب معلمب ز گرفتنا جازه رايا مدرسه،ب سنين در  -6

 م حرکت زباله سطل يا هسياه تخت خروجي، در سمت به بعد و يگيرند م اجازه معلم از اول خود، جاي

 .يگيرند م اجازه خود کار انجام براي او از و يروند م معلم نزد يشوند، م بلند جايشان از يکنند،

 .کنند دخالت کارها همه انجام در دارند دوست موالمع کودکان اين  -7

 منظمي و پايدار دوستان يتوانند م معموالن که ست ينا شفعاال ي کودکانب ههاي شان ديگرن زا  -8

 ه معموالب خاص، رفتارهاي روز دليلب ه کهب يآيد م پيش دليل اين به معموال وضعيت اين .باشند داشته

 دوستان سرعت

  .کنند حفظ را آنها يتوانند نم و يدهند م دست از را خود

 بايدها

 ديبا را ييکارها چه که باشد نيا شفعالشان يب کودک مورد در هها خانواد از ياريبس پرسش ديشا

 دهند؟ انجام آنها با برخورد در

 صول کها يها خانواد .است مشکل نيا درباره دانش و يآگاه شيافزا اقدام، نيتري اساس و نياول  -1

 .کند کمک مشکل نيا با مقابله يبرا او به تواندي م بهتر داند، راب شفعال ي کودکب ا رخوردب بحيصح

 خواهنداي م ون نندکيم ستفاده انکارا سميمکان از فرزندانشان يشفعال يب مقابل در هها خانواد از يليخ  -2

 يباق همچنان مشکل که يحال در است مساله صورت کردن پاک فقط نکار، ناي ماا رندايپذ راب مشکل ني

 .است
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 کودکانشان يبرا استفاده مورد يداروها دارد مکان کها يميقد تفکر ني اا همچنانب هها خانواد يرخ ب -3

 از را يدارودرمان يبرا گروه يشها تال تمام تواندي م کار نيا که نندکيم قطع را او يداروها باشد، ادآورياعت

 .باشند داشته را يهمکار حداکثر ،يدارودرمان در نپزشک ارو با ديبا هها خانواد .ببرد نيب

 قيتشو يفکر و ستايا يهاي باز انجام به شتريب تمرکز جاديا يبرا را خود کودکان توانندي م هها خانواد  -4

 .کنند

 است يورزش ي آموزش يسها کال در آنها تنام ثب شفعال، يب کودکان يبرا ديمف اريبس يکارها از يکي  -5

 .کند ارضا را کودکان نيا در زيتوخ جس و تحرک به ازين تواندي م که

 رند،يگ اربهک خودب شفعال يب کودک مورد در را آن توانندي م هها خانواد که ييشها رو گريد از  -6

 انجام از کودکان نيا نکهيا به توجه با مثال .است کتر کوچ يشها خ هب آنهاب ه محولهب يکارها ميتقس

 فيتکال نيا کودک که کنند مينظ تيها رنام توانندبي م هها خانواد شوند،ي م دلزده زود مدرسه فيتکال مستمر

 .دهد انجام نوبت چند در را

 نبايدها

 آمدن وجود به باعث اصالح، يبرا حيصحيمها اقدا کنار در ينشناس روا در يگريد دهيپد هر مانند يشفعال يب

 تيوضع تنها نه که شودي م هها خانواد يسو از نادرست يتارهارف يريلگ شک جهيدرنت و غلط يباورها يبرخ

 :آورد وجود به او يبرا زين را يگريد عوارض است ممکن بلکه دهدي نم بهبود را شفعال يب کودک

 اجتناب کار نيا از ديبا هها خانواد و ستين حيصح چوجه يه به کودکان نيا اصالح يبرا يبدن هيتنب  -1

 .کنند
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 .کرد منتقل يرفتار صورت به را مها ايپ شتريب و زيپره يکالم يمها ايپ از ديبا المقدوري حت -2

 را کارها نيا رايز کرد بيتأد صطالح ها کردنب حبس مثل يعمال اا توانبي م ران شفعال ي کودکانب -3 

 .دهدي نم انجام ياراد

 .ديکش رخش به را سال و مسن کودکانه حيصح رفتار و کرد سهيمقا گرانيد با را او مدام دينبا  -4

 .کنند عمل و دهند گوش ما دستورات و تها حينص به کودکان نيا که ميباش نداشته انتظار  -5

 اخراج کالس از را کودکان نيا خطا، نيکتر کوچ با که باشند داشته توجه ديبا آموزگاران مدرسه، در  -6

 .است زهيجا کي ند،يبنش جا کي تواندي من و خواهدي نم که يکودک يبرا کالس از اخراج درواقع .نکنند

 .نشاند شآموزان دان گريد از جدا کالس در را کودکان نيا دينبا  -7

 از امان» مانند ييتها عبار با و ديزيبپره کودکان نيا يبرا شفعال يب کلمه از استفاده و زدن برچسب از  -8

 .دينده قرار خطاب مورد را آنها ...و « تو دست

 دينبا هها خانواد نيبنابرا باشد داشته آن اصالح در يمطلوب ريتاث تواندي نم غلط رفتار کي دنکر قيتشو  -9

 .کنند تيحما ق،يتشو با را خود کودک غلط يرفتارها

 دانشگاه مدرس و شناس روان /يرزاق زيپرو دکتر

 :اختالل بيش فعالي

 مدرسه نيسن کودکان درصد ٥ بايتقر که است يکودک دوران اختالالت نيتر عيشا از ييک ،يتوجه کم و يفعال شيب اختالل

 و توجه مشکل و يتکانشگر ازحد، شيب تيفعال و تحرک شامل اختالل نيا عمده يها يژگيو .دهد يقرارم ريتأث تحت را

 الفع شيب کودکان اما دهند، يم نشان را آنها يمواقع کودکان، يتمام که است ييرفتارها فوق موارد گرچه .باشد يم تمرکز
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 تداخل انياطراف و همساالن با ارتباط و مدرسه منزل، در آنها يعيطب عملکرد با که دهند يم نشان را فوق عالئم يا درجه به

 سرزنش خود يتکانش و ناپخته يرفتارها ليدل به انياطراف و نيمعلم ن،يوالد توسط مکرر طور به کودکان نيا .کند يم جاديا

 شوند، يم مدرسه وارد کودکان نيا يزمان اوقات اکثر .گردد يم آنها نفس به اعتماد بر ءسو راتيتأث به منجر که شوند يم

 شوند تر دهيچيپ و تر افتهي سازمان تر، منظم يعملکردها وارد رود يم انتظار آنها از که يزمان در شوند، يداده م صيتشخ

 صرف و بوده دختران از تر عيشا پسران در يوجهت کم  يفعال شيب اختالل.گردند يموثرتر ارتباط وارد خود همساالن وبا

 و مهدکودک مدرسه، در منزل، رب  عالوه کودکان نيا .اشدب ي سالگ ٧ ز قبال از دياب ي ماريب  شروع ص،يتشخ سن ز نظرا

 .دهند يم نشان خود از يگوناگون يرفتار گرمشکالتيد يمکانها ريسا

 :باليني مشخصات و عالئم

 :از عبارتند اللاخت نيا عمده يژگيو سه

 اديز تحرک و تيفعال•

 تمرکز و توجه در اختالل•

 يتکانش يرفتارها•

  :زياد تحرک و فعاليت

 آرام يا لحظه .شوند ينم خسته گاه چيه رسد يم نظر به و هستند جوش و جنب و حرکت حال در اوقات اکثر کودکان نيا

 خوردن وول و يقرار يب است ممکن زين خواب در يحت خورند، يم وول مرتب نند،يبنش يا لحظه باشد قرار اگر .ندارند قرار و

 پا و باال رفتن، راه دن،يدو حال در مرتب آنها .است تر مشخص و بارزتر مدرسه از قبل نيسن در يفعال شيب .مينيبب را آنها

 را خود فيتکال و نشسته آرام يصندل يرو توانند ينم آنها کودک مهد در .هستند ... و ها يصندل و مبلمان يرو رفتن نيي

 .دوند يم سو آن و سو نيا کالس وسط بلکه دهند، انجام

 :تکانشي رفتار

http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/


 

12021921190و   12026019190دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران            
 tabrizslp.blog.ir و goftardarmanitabriz.com و goftardarmaniazarbaijan.com و com.گفتاردرمانی
 
 

 .زنند يم يکار نجام ا به دست کنند، فکر اعمالشان جهينت و امديپ به آنکه بدون فعال، شيب کودکان اکثر رسد يم نظر به

 نيوالد يسو از موضوع نيا و رنديگ ينم عبرت درس باز يول ننديبب را خود اعمال يمنف جهينت بارها است ممکن آنها گرچه

 انياطراف آزار و تياذ يبرا و يتعمد آنها يرفتارها و هستند نافرمان و لجباز آنها که شود يم ريتعب يا گونه به انياطراف و

 .است کار عاقبت و آخر دنيسنج و کردن فکر زا قبل  کردن عمل آنها يصلا ت مشکال که يحال در .است

 نيست يادگيري در ناتواني معناي به فعالي شبي

 دارد؟ وجود يادگيري اختالل و فعالي بيش بين اي رابطه چه

 درصد 30 تا 15 حدود ست ا حاکي موجود هاي ه داد .است شايع نسبتا فعالي بيش يادگيري، اختالل به مبتال کودکان در

 تغيير توجهي، بي مانند عالئمي کودکان ين ا است ممکن .هستند فعالي دچاربيش همزمان يادگيري ختالل دچارا کودکان

 در .باشند داشته کردن کپي در دقت کمبود و گفتار پردازش در اشکال پرفعاليتي، بودن، تکانشي پرتي، حواس توجه، سريع

 آن بر عالوه زهامرو که حالي در کردند، مي تاکيد يادگيري ناتواني با کانکود فعالي بيش بودن همراه به روانشناسان گذشته

ه ب است ممکن کودکان اين .گيرد مي قرار بررسي مورد همراه مشکالت عنوان به نيز تکانشگري و توجه به مربوط نقايصي

 مصرف بويژه دارويي هاي درمان اند، داده نشان پژوهشي شواهد .باشند داشته کافي تمرکز يادگيري و مطالعه براي سختي

 .است داشته تاثير کودکان اين ليتحصي عملکرد بهبود در ريتالين

 داد؟ تميز اختالالت ساير از را يادگيري اختالالت توانمي  چگونه

 برخي ميان که فراواني تشابهات علت به اوقات گاهي.دارد ويژه اهميت اختالالت ساير از يادگيري اختالل افتراقي تشخيص

. شود مي دور درمان صحيح مسير ز ا کودک درنتيجه شود، زده اشتباهي برچسب کودک به است ممکن دارد، وجود اختالالت

  :از است عبارت شوند، مي گرفته اشتباه اختالل اين با گاهي که يهايي بيمار و اختالالت برخي

  :ذهني ماندگي عقب
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 ادراکي زباني،مشکالت مشکالت مانند هايي ويژگي يادگيري، اختالل با کودکان همانند ذهني ماندگي عقب به مبتال کودکان

 زمينه تمام در يادگيري، اختالل داراي کودکان برخالف ذهني مانده عقب کودکان اما دهند، مي بروز خود از فعالي بيش و

 .کند روشن را مساله اين حدودي تا تواند مي هوشي هاي آزمون .دارند کندي رشد ها

  :رفتاري  هيجاني اختالالت

 ادامه براي کافي انگيزه کودک، اگر ولي است، دشوار بسيار يادگيري اختالل از رفتاري و هيجاني مشکالت تشخيص اگرچه

 .داد تشخيص را يادگيري اختالل توان مي باشد، داشته تحصيل

 (ADHD): فعالي بيش  توجه نقص اختالل

  اندهيسازم هاي مهارت از اختالل و  ، يادگيري هستند و پرتحرکي و توجه مشکالت دچار ADHD اختالل مبتاليان چون

 توانايي با همسطح کودک تحصيلي پيشرفت اگر همه، اين با .شوند مي داده تشخيص هم ز ا سختي هب رخوردارنيستند،ب

 .شوند مي شناسايي فعالي بيش  توجه نقص اختالل عنوان به د،باش نداشته وجود زيادي تفاوت آنها ميان و باشد او فردي

 گيرد انجام درماني مداخالت بايد دو هر براي است بديهي هک شود مي ديده هم با اختالل دو اين گاهي

 شود؟ مي ظاهر موقع چه يادگيري اختالالت

 که زماني همان شود؛ مشاهده ول ا کالس در است ممکن کودکان در يادگيري مشکالت پژوهشگران، برخي اظهارنظر بنابر

 دچار درسي تکاليف انجام در خود هايي همکالس رساي به نسبت و گيرد مي قرار آموزشي و گروهي هاي موقعيت در کودک

 با ابتدايي دوره تحصيلي پايين مقاطع در - باشند داشته بااليي هوش اگر بخصوص - کودکان برخي گاهي .شود مي مشکل

 يا چهارم کالس تا است ممکن اختالل مواقعي، چنين در .کنند يم  جبران را خواندن در ناتواني حدس، و حافظه از استفاده

 تشخيص بايد هنگامي حال، هر به .شودن آشکار بيشتر

 با شود مي مشخص صورت اين در و باشد داشته حضور مدرسه در سال دو حداقل کودک که شود گذاشته يادگيري اختالل

 که شود حاصل اطمينان بايد .نه يا است ناتوان يادگيري از هنوز مدرسه، در شده هاراي شهاي آموز

 قابل کودک عملکرد معلم، يا مادر توسط انفرادي آموزش و کالس در عمومي آموزش وجود با اضيري مورد در بخصوص

 .است قبول
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 داد؟ تشخيص مدرسه سن از قبل توان مي را يادگيري اختالل آيا

 آموز براي کودک تا کرد صبر دبستان دوم کالس تا بايد يادگيري اختالل تشخيص رايب که اورند براي پژوهشگران بيشتر

 وجود يها ناتوان از اي وليه ههايا شان دبستان،ن ز پيشا سنين در غلب ا.اشد داشتهب کافي فرصت مدرسه در مناسب شهاي

 وضعيت سن، ا درمقايسهب عالئم ين گرا مواقعيا چنين در .باشد کرده جلب خود به را والدين توجه است ممکن که دارد

 براي .باشد يادگيري اختالل ندهنده نشا تواند مي زياد احتمال به نباشد، انتظار قابل کودک شناختي توانايي يا آموزشي

 .شود ارزيابي مجرب درمانگر يک توسط بايد کودک اختالل، اين زودهنگام تشخيص

 است؟ موثر يادگيري اختالل زودهنگام تشخيص در عواملي چه

 زودهنگام پيگيري ولي شود، نمي يادگيري اختالل ايجاد سبب قطع طور به درکودک اوليه هشداردهنده عالئم از يک هر وجود

 دهد، کاهش را تحصيلي شکستهاي تواند مي تنها نه هستند، خطر معرض در که کودکان اين براي مناسب ريزي برنامه و

 :باشند داشته را عالئم اين از مورد چند يا يک است ممکن کودکان اين .کند مي پيشگيري آن بروز از وسيعي حد در بلکه

 باشند، رو به رو مشکل با کلمات تلفظ در باشند، کند ديدج لغات يادگيري در کنند، صحبت خود همسن کودکان از ديرتر

 مشکل دچار سن با متناسب زباني مهارت شناختي واج آگاهي مهارت فراگيري در نباشند، ها ه واژ صحيح يادآوري قادربه

 دنبال را اي مرحله چند قواعد يا دستورها نباشند قادر باشند، ناتوان رنگها و فتهه روزهاي ها، ه شمار الفبا، يادگيري در باشند،

 درشت و ظريف حرکتي هاي مهارت کسب در نکنند، رعايت را صحيح توالي و ،ترتيب ها داستان بازگويي يا تعريف در کنند،

 تعامل داراي و باشند داشته تاخير ...و الهمس حل و کردن فکر توانايي مانند شناختي هاي مهارت کسب در باشند، تاخير دچار

 .ندهند آنها به عاطفي مناسب هاي پاسخ و نباشند همساالن با مناسب

 شود؟ مي درمان يادگيري اختالل آيا

 و برداشته مغز دروني دهاي عملکر درک در بلندي گامهاي علم .کند تغيير تواند مي مغز که باورند اين بر دانشمندان برخي

 يادگيري ختالالتو ا ها اتوانين درمان براي اي ه تاز اميد که آورده ارمغان هب  را اعصاب پذيري ترميم نام به مهمي کشف

 شکل به چهارم سه تغيير براي العمر م مادا توانايي که دارد اشاره مغز طبيعي عملکرد به اعصاب پذيري ترميم ويژگي  .است

 مساله اين درک براي .دارد يادگيري و تجربه به پاسخ در را تازه مغزي ايله سلو آوردن وجود به و جديد عصبي ارتباطات
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 مجدد، کشي سيم با تلفن شرکت شود، خراب شهر از خاصي منطقه در تلفن خطوط اگر کنيم استفاده تلفن از است بهتر

 به امر اين و کندي م مختل را ارتباطات معمولي خطوط مغز، معيوب سيمکشي مشابه طور به .کند مي برطرف را خرابيها

 مجدد، سازماندهي و با يادگيري مناسب شرايط تحت تواند يم  مغز ولي شود، مي اطالعات پردازش در اختالل باعث آساني

 ارتباطات با تواند مي مغز دارند، نوشتن و خواندن اختالل که افرادي در نابراينب  .آورد وجود به جديدي عصبي اتصاالت

 و باشد خفيف اختالل DSM-TV اساس، بر .کند تسهيل شدت که مواردي در را نوشتن و خواندن تهاي مهار جديد عصبي

 به بسته شديدتر موارد در .کرد حل را مشکل دبستان دوم يا اول سال واخر تاا توان مي شود، شروع بموقع کمکي آموزشهاي

 درمان از درمانگر و والدين هدف .يابد ادامه نيز دبيرستان اواخر تا است ممکن کمکي و ويژه آموزش نقايص، شدت و الگو

 .باشند داشته پيشرفت انتظار او از کودک توانايي حد در و برسانند ممکن سطح باالترين به را کودک مهارت که باشد اين بايد

 يتهران الهه اکبر پزشكي علوم دانشگاه علمي هيات عضو *

 است؟ فعال شيب ا فرزندتانيآ

 از بسياري نگراني البته و کودکان از بسياري مشکل فعالي، شبي و توجهي کم فعال اختالل بيش کودکان براي آزموني 

 بيش حتما باشد، بازيگوش و داشته زيادي جوش و جنب فرزندشان اگر کنند مي فکر مادرها و پدر از خيلي .است والدين

 حساب به را آن و گيرند نمي جدي را کودکشان مفرط خرابکاري و شيطنت حتي والدين برعکس، از بعضي .است فعال

 کم و فعالي بيش مشکل به فرزندتان دريابيد کند مي کمک شما به آزمون اين .گذارند مي او بودن کنجکاو و تيزهوشي

 اين زير، هاي سوال به دادن جواب هنگام .نه يا است دچار توجهي

 :باشيد داشته نظر در را ها نکته

 .دبگيري نظر در را فرزندتان سن •

 .دهيد قرار دادن پاسخ مالک گذشته ماه 6 در را فرزندتان رفتار •

 .باشد کودک يک درمان يا تشخيص مالک نبايد تنهايي به آزمون اين که کنيد توجه •

 مقابل در ها گزينه از هريک امتياز) کنيد انتخاب را رو هب ور هاي گزينه از يکي هريک، براي و بخوانيد را زير ه هاي گزار

 .بخوانيد را آزمون تفسير و کنيد حساب را امتيازهايتان مجموع نهايت، در و  )شده نوشته اآنه
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 :اول قسمت

 دارد؟ دقتي بي از ناشي هاي اشتباه اش مدرسه تکاليف انجام در يا کند نمي توجه ييات جز به فرزندتان .1

 کند؟ حفظ آن پايان تا و کار يک انجام حين را توجهش تواند مي سختي به .2

 دهد؟ نمي گوش رسد مي نظر به کنيد، مي صحبت او با مستقيما تيوق .3

نمي  عمل درست دستورات به شود، مي داده او به که دستوراتي فهميدن و کارها انجام به باطني ميل داشتن باوجود .4

 برساند؟ پايان به را کاري تواند نمي و کند

 دهد؟ نظم فعاليتهايش و وظايف به تواند مي دشواري به .٥

 رود؟ مي طفره آنها انجام از و ندارد دوست دارند، نياز ذهني مداوم تالش به که اييکاره .6

 )... و بازي اسباب کتاب، مداد،( کند؟ مي گم را تکاليفش يا کارها انجام براي الزم وسايل .٧

 کنند؟ مي پرت را حواسش آساني به ديگر کهاي محر يا صداها .8

 است؟ فراموشکار اش روزانه فعاليتهاي در .9

 لولد؟ مي و خورد مي وول جايش سر نشسته، وقتي و دهد مي کانت را پاهايش يا رود مي ور دستهايش با .11

 کند؟ مي ترک را صندلي بنشيند، جايش سر است الزم که مواقعي .11

 رود؟ مي باال صندليها از و دود مي اطراف و دور به حد از بيش بنشيند، جايش سر است الزم که مواقعي .12

 است؟ دشوار برايش صدا و سر بي يهاي باز انجام .13

 اند؟ گذاشته کار موتور بدنش در انگار است، حرکت حال در روز تمام .14

 زند؟ مي حرف حد از بيش .1٥

 دهد؟ مي جواب عجله با شود، تمام سوال اينکه از قبل پرسيد، مي سوال او از وقتي .16

 است؟ دشوار برايش نوبت رعايت .1٧

 پرد؟ مي آنها کار يا ديگران حرف وسط .18

 کند؟ مي بحث االنبزرگس با .19

 رود؟ مي در کوره از .21

http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmaniazarbaijan.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://goftardarmanitabriz.com/
http://tabrizslp.blog.ir/
http://tabrizslp.blog.ir/


 

12021921190و   12026019190دکتر جعفر معصومی            دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه تهران            
 tabrizslp.blog.ir و goftardarmanitabriz.com و goftardarmaniazarbaijan.com و com.گفتاردرمانی
 
 

 کند؟ مي سرپيچي بزرگساالن قوانين و اه خواسته از آگاهانه .21

 کند؟ مي اذيت را ديگران عمدا .22

 داند؟ مي خود هاي ي بدرفتار يا خطاها مسوول را ديگران .23

 رنجد؟ مي ديگران از سادگي به و است حساس .24

 است؟ ميل بي يا عصباني .2٥

 کند؟ تالفي دارد دوست و است توز کينه .26

 ترساند؟ مي يا کند مي تهديد را ديگران کند، مي قلدري .2٧

 اندازد؟ مي راه به کاري کتک .28

 زند؟ يم گول را ديگران و گويد مي دروغ دردسر، از شدن خالص يا دهد، انجام بايد که کارهايي از فرار براي .29

 کند؟ مي فرار مدرسه از .31

 دهد؟مي  فيزيکي آزار را ديگران .31

 است؟ ديدهدز ارزشمند اشيا .32

 کند؟ مي خراب را ديگران وسايل عمدا .33

 )اسلحه آجر، چوب، چاقو،( .کنند ايجاد جدي صدمه توانند مي که برده کار به را اشيايي .34

 دهد؟ مي آزار را حيوانات .3٥

 بياورد؟ بار به خرابي که کند مي روشن آتش عمدا .36

 شود؟مي  کسي ماشين يا کار محل يا خانه وارد اجازه يب  .3٧

 ماند؟ مي بيرون منزل از زهاجا بدون شب .38

 است؟ کرده فرار منزل از شبانه .39

 است؟ داده قرار جنسي سوءاستفاده مورد را کسي .41

 است؟ نگران يا هراسان مضطرب، .41

 ترسد؟ مي جديد چيزهاي امتحان از خطا، احتمال خاطر به .42
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 کند؟ مي حقارت يا ارزشي بي احساس .43

 ؟کند مي رتقصي احساس و سرزنش را خودش مشکالت، بروز دليل به .44

 دوست را من کسي» :گويد مي .ندارد دوست و خواهد نمي را او کسي کند مي حس و کند مي تنهايي احساس .4٥

 « .ندارد

 است؟ افسرده يا دار غصه ناراحت، .46

 __کشد؟مي  خجالت هميشه و است خود ظاهر و رفتار نگران .4٧

 3هميشه        2اغلب       1اوقات گاهي         1هرگز

 :دوم قسمت

 کودک ملکردع .1

 است؟ چگونه مدرسه در فرزندتان کلي عملکرد .2

 است؟ چگونه فرزندتان خواندن .3

 است؟ چگونه فرزندتان نوشتن .4

 است؟ چگونه فرزندتان رياضي .٥

 است؟ چطور والدينش با او ارتباط .6

 است؟ چطور برادرش و خواهر با او ارتباط .٧

 است؟ چطور همساالنش با او ارتباط .8

 است؟ چگونه )تيمي هاي بازي مانند( معيج هاي فعاليت در او مشارکت .9

 ٥دارد جدي مشکل     4دارد اندکي مشکل    3ميانگين     2ميانگين از باالتر      1عالي

 آزمون تفسير

 دقت اما کنيد، ارزيابي را حدستان اين تا يکند م کمک شما به آزمون اين است، شفعال بي فرزندتان يکنيد م فکر هم شما اگر

 سوال چند يا يک به مثبت پاسخ همچنين .گيرد قرار تشخيص نبايد مالک و يتواند نم تنهايي به آزمون اين که باشيد داشته

 :کنيد توجه زير ههاي نکت به آزمون ههاي نمر تفسير براي .مشکل نيست وجود نشانه
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 48 لهاي سوا بين در و هايد داد « هميشه تقريبا» يا « اغلب» پاسخ سوال 6 به حداقل 9 تا 1 لهاي سوا بين اگر )الف •

 متوجهي ک اختالل با کودکتان احتماال داريد، « جدي دارد مشکل» يا « دارد اندکي مشکل پاسخ کي حداقل 55 تا

 .روبروست

 لهاي سوا بين در و هايد داد  « هميشه تقريبا» يا « اغلب» پاسخ سوال6 به حداقل 18 تا 10 لهاي سوا بين در اگر )ب •

 بي اختالل با فرزندتان احتماال هايد، داشت « دارد جدي مشکل» يا « دارد اندکي مشکل  پاسخ يک قلحدا 55 تا 48

 .روبراست شفعالي

 ( متوجهي ک و شفعالي بي اختالل با کودکتان احتماال هايد، گرفت آزمون از را « ب» و « الف» نتيجه دو هر اگر )ج •

ADHD ( روبراست.  

  کرد؟ يتوان م چه

 متوجهي ک اختالل تشخيص .ببريد نشناس روا يا نپزشک ارو يک نزد را فرزندتان حتما هايد، گرفت ج يا ب، الف، جنتاي اگر

 رسيد، قطعي به تشخيص يتوان نم نيز آزمون اين انجام از بعد حتي .نيست يها سادگ اين به ) ADHD ( شفعالي بي و

 برنام نشناس روا يا نپزشک يک روا با مالقات براي بزنيد، ندتانفرز به برچسبي هرگونه اينکه از قبل است بهتر بنابراين

 مورد در کودک حضور در خصوص به و تصميم نگيريد فرزندتان وضعيت مورد در نپزشک روا با مشورت بدون .کنيد هريزي

 .نزنيد حرفي شفعالي بي

 فعال يشب آموز دانش با معلم برخورد طرز

 رفتارهاين همه هکننده توجي يتواند م است شفعال بي او اينکه دانستن تنها آيا چيست؟ شفعال ي شآموزب دان ا درستب رفتار

 مدرسه از اخراج به تهديد را او حتي يا گذشت او از سرسري يا بود جدي او با بايد باشد؛ نهايش نخواند درس حتي و ادرست

 رعايت را شفعال بي آموز دانش با درست رفتار يک لحداق زير هکارهاي را انجام با يتوان م گرفته انجام شهاي پژوه طي .کرد

 .نشود بيشتري مشکالت دچار او تا کرد

 کمک بيشتر شآموزتان دان به يتوانيد م بدانيد، بيشتر هقدر چ هر .بياموزيد اختالل ين موردا در يتوانيد م هقدر چ هر  -1 

 .شود هتر سنجيد و شتربي او با رفتار در هم شما خود آرامش يشود م باعث کار اين .کنيد
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   .است نيازمند شما تشويق به ديگران از بيش او .کنيد تشويق يدهد، م انجام صحيحي کار وقتي را شآموز دان - 2

 همند بهر آنها تجربه از يتوانيد م سها تما اين در .کنيد صحبت دارند را شما مشابه مشکل که معلماني و مربيان ساير با -3

 .کنيد صحبت آنها درباره مدرسه مشاور با حتما و هستند اعتمادتر قابل که کنيد استفاده تجربياتي از يدکن سعي البته .شويد

 کنيد سعي .پرسيد منزلب در رفتارش از و باشيد تماس در لتان شفعا بي شآموز دان والدين با مرتب هطور ب - 4

 .کنيد گله شآموز دان بد رفتار ز مداما ينکه تاا دهيد دلگرميب آنها به

 است بهتر همچنين .ندهيد قرار شود او سپرتي حوا موجب ست ممکنا که جايي ا پنجرهي کنار را او صندلي يا نيمکت - 5

 امتحان او از و برده تتر خلو فضايي در را او مثال براي شويد قائل خاصي شرايط او براي دادن جواب درس يا و امتحان موقع

 .بگيريد

 او به نفس به اعتماد دادن .دهد انجام گروهي صورت به را کارهايش تا کنيد عضو کالس وهيگر کارهاي در را او - 6

 يکنيد؟ نم کالس نماينده محدود مدت براي را او چرا اصال يکند م بيشتري کمک

 هم کودک ادرم و پدر از رابطه اين در .دارد نياز کوتاه زمان در پياپي شهاي پادا ه وب ا.کنيد تشويق زود ه زودب را و ا -7

 .بگيريد کمک

 م کم را او سپرتي حوا  کار اين .کنيد نگاه هرو روب از را او و کنيد حفظ مستمر هطور ب او با را خود چشمي تماس - 8

 .يکند

 کاغذ، گچ، مانند( لمسي موارد و )فيلم و عکس مجسمه، نقاشي، مانند( ديداري موارد خصوص به گها رن از کنيد سعي - 9

 و ديدن راه از يادگيري در شآموزان دان اين که است داده نشان يها بررس نتيجه .کنيد استفاده بيشتر )اينها ندمان و خمير

 .صرف کردن صحبت تا دارند بهتري وضعيت کردن لمس

 .کنيد استفاده تدريس براي آموزشي کمک وسايل و چهره و دست حرکات ز ا- 10

 او متوجهي ک تشديد مانع درس به شفعال بي شآموز دان همندي عالق .دکني تدريس ح مفر را درس امکان حد تا - 11

 .شد خواهد
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 به را او ميتواند او با برخورد در کنترل نداشتن و شما عصبانيت .باشيد منعطف و صبور شآموزان دان اين با برخورد در - 12

 .کند زده مدرسه فضاي و درس از کل

 شفعالي بي کودک رفتار مقابل در خصوص به باشد داشته تحمل و باشد صبور يدبا معلم و هستيد کالس يک معلم شما - 13

 ديگر و ناظم و مدير از حتما راه اين در .را شما بعد و يدهد م آزار را خود اول که رفتاري است رفتار اين دچار ناخواسته که

 .بگيرد کمک هم مها معل

 آگاهي با يتوانيد م شما .هستند يخبر ب رايج اختالل اين به کودکشان ابتالي از مادرها و پدر از خيلي نکنيد فراموش - 14

 در شما هوشياري .دهيد ارجاع مشاور به را آنها سرعت به و کنيد کمک شآموزان دان اين شناخت به بيماري اين عاليم از

 .است زياد بسيار شآموزان دان در هيجانات از ناشي شهاي واکن .کند دگرگون را کودک آينده يتواند م باره اين در باره اين

 مشکالت همچنين کرده خودنمايي کها ي يات يهدف وب مکرر حرکات و لکنت صورت به که است شهايي واکن جمله آن از

 معلمانش و همساالن احتماال و والدين نگرش با ياش شخصيت و ذهني رشد تعارض در ريشه يتواند م شآموز دان رفتاري

 .باشد داشته او رفتار يا سالمت در روشني انعکاس يتواند م شآموز دان درباره والدين گاهي و مادر زياد نگراني يا و باشد داشته

 بهداشت و رويش اختالل هساز زمين هم و ناپسند عادت يک هعنوان ب هم سالگي چهار از پس مکيدن انگشت رفتار ادامه

 نها دندا

 هم زدن حرف زباني نوک صورت به کردن صحبت مشکل شآموزان دان اين از بعضي در .گيرد قرار نظر و توجه مورد بايد

 زندگي در استرس وجود و رواني آزردگي از يتواند م مدرسه سنين در مکيدن انگشت ابتدايي عادت ماندن جا بر .يشود م ديده

 توهين و تحقير به خانواده افراد توسل کند شديد يا و طوالني را رفتار اين است ممکن بيشتر که آنچه .کند حکايت شآموز دان

 دهد کاهش را رفتار اين شدت يا ادامه يتواند م بيشتر که طرحي .است عادت اين ترک براي خواهش حتي يا تنبيه و اصرار و

 جويدن ناخن .بود خواهد آن ترک براي جايزه تعيين گاهي و آن انجام به نسبت يتوجهي ب و شآموز دان از والدين حمايت

 داشته شدت انگشتان نوک ديدن آسيب حد تا است ممکن و است شآموزان دان در استرس از ناشي فتارهاير جمله از نيز

 جويدن ناخن چون .است والدين کردن ناراحت و دادن آزار به شآموز دان ناخودآگاه ميل براي انگيزه گاهي عادت اين .باشد

 براي
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 ز خودا ضمني ناخشنودي اظهار براي را شخصي آزار اين شآموز دان و نيست ناراحتي بدون و خوشايند نيز شآموز دان خود

 واکنش معلولي و علت رابطه بيان مشکل اين رفع ههاي را موثرترين از يکي .کند ناراحت نيز را آنها تا يپذيرد م والدين رفتار

 و باشند داشته موثري نقش ديتوانن م مدارس بهداشت مربيان زمينه اين در که است والدين ناخوشايند رفتار به نسبت کودک

 راهنمايي را آنها وي براي نتري ام خانوادگي محيط ايجاد و شآموز دان بيشتر چه هر حمايت زمينه در والدين آشنايي جهت در

 کودکان براي مفيد هاي بازي و ها فعاليت .کنند

 برخوردار بسياري اهميت از منزل در جهکودکان بيش فعال و کم تو با کار روند پيگيري که آنجا از  توجه کم و فعال بيش

 وظيفه انجام و خشک بصورت تمارين ي ارائه طرفي از و بود خواهد کننده کمک کودکان اين درمان پيشرفت در و است

 هايي بازي کودکان اين فراغت اوقات براي شود مي سعي اينجا در .داشت نخواهد مناسبي همکاري و کرده خسته را کودک

  .شود دنبال ها آن مناسب همکاري با نيز کودکان اين درمان ي پروسه لذت ايجاد ضمن هک شود پيشنهاد

 .بپردازد کودکان اين در پرتحرکي تعديل به تا شود مي انجام حسي يکپارچگي هدف با که هايي فعاليت و ها بازي  -1

 پيش الگو اين طبق که اشيدب داشته مدنظر را نکته اين ذيل هاي فعاليت و ها بازي پايان و شروع در :نکته

 رود مي باالتر فعاليت ي ادامه با هيجان بتدريج شده شروع پايين حرکتي و هيجاني سطح يک از فعاليت الگو اين در .برويد

 اوج ي درنقطه را آن فعاليت به دادن پايان براي که است آن درست .يافت خواهد افزايش نيز کودک برانگيختگي سطح و

 اينصورت غير در .دهيم پايان را آن سپس و برسيم برانگيختگي و هيجاني پايين سطح به که برويم پيش يطور و نکنيم رها

 .شد خواهد وي بيشتر پرتحرکي موجب شده گفته فعاليت

 عمقي حس تحريك جهت هايي فعاليت

 مقاومتي رفتن پا و دست چهار  شني باتالق

 دست چهار ثانيه 20 مدت به دارد قرار مقاومت تحت که حالي در است، پا و دست چهار روي بر کودک که مادامي :هدف

 .رفت خواهد پا و
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 ها، ران بر بگيريد، قرار کودک سر پشت .اند کرده گير گل در زانوهايش و ها دست که سازد مي وانمود کودک :اجرا روش

 واقع کودک مقابل در همچنين .نداريد ازب رفتن از را کودک اما کنيد، ايجاد مقاومت و بياويزيد کودک هاي قوزک يا زانوها،

 .نماييد ايجاد مقاومت وي در هايش، شانه داشتن نگه با و

 کاال نقل و حمل

 خواهد جا جابه متر 3 را آن عضالني، قدرت از استفاده با بدهيد، کودک به دادن هل و کشيدن براي را سنگيني جسم :هدف

 .کرد

 سمج از استفاده با بازي، کاميون :اجرا روش

 بايست کودکان .کرد خواهد ايجاد را نظر مورد داد درون مقوايي، سورتمه حتي يا و فرقون دستي، چرخ يک در سنگيني

 يکپارچگي و عمقي حس تحريک نتيجه .نمايند بارگيري شخصيم جاي از و فرستاده معيني مقصد به را کاال تحويل کاميون

  .باشد مي فضا در ايشاعض و بدن از بيشتر آگاهي و بهتر بدني درک آن،

 راني غلتك

 .رفت خواهد راه زير شرح به نوبت، سه در و دقيقه3 مدت به هايش دست بر متري چند کودک :هدف

 داشتن نگه سفت با کودک .گذارد مي زمين بر را ها دست و کشيده دراز بزرگ توپ يک روي شکم بر کودک :اجرا روش

 را او نياز صورت در و گرفته را کودک هاي ساق سپس و ها ران ابتدا .رود يم راه جلو به ها دست با ممکن جاي تا بدن،

 کودک پشت بر و برداشته را توپ .افتد مي زمين روي بر شکم به سپس رفته، جلو به ممکن جاي تا کودک .کنيد حمايت

 .بغلتانيد

 .دکن مي تکرار اتاق دور به رفتن با را روند اين و رفته توپ سراغ به مجدداً کودک

 :فرقون

 .رفت خواهد راه فرقون، مانند متر چند و نموده صاف را بازوهايش کودک :هدف
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 مي را فعاليت اين شوند مي داشته نگه شما يا و ديگري همبازي توسط پاهايش و رفته راه ها دست بر کودک :اجرا روش

 .کرد ارائه مسابقه يا بازي شکل در آساني به توان

 که شوند مي موفق ديگر برخي و دهند انجام (ها دست بر نه) ساعد روي بر را فعاليت اين ودکانک از برخي است الزم :نکته

 .بروند راه عقب به

 حبوبات کيسه با بازي

 .داد خواهد هل درستي به مسيري در سر با را حبوبات کيسه کودک پيگيري، جهت مسيري و حبوباتي کيسه با :هدف

 حبوبات کيسه و آيد در پا و دست چهار حالت به بخواهيد کودک از .کنيد تهيه بوباتح يا برنج از کوچکي کيسه :اجرا روش

 عضالت همزمان انقباض موجب بازي اين .دهد مي هل مسير طول در سر با را کيسه کودک .باشد زمين روي بر مقابلش در

 فوقاني قسمت و گردن

 زند مي (praxis) زمين به محکم را سرش کودک اگر و اردد حرکتي ريزي برنامه به نياز بازي اين :نکته .شود مي پشت

 .نماييد استفاده بالش از کنيد سعي آن بجاي.داد ادامه حبوبات کيسه با را فعاليت نبايست

 جانوري هاي رفتن راه

 .کشاند خواهد متر چند به را خود ها، ساق نه و بازوها و ها دست از استفاده با کودک :هدف

 روز مختلف ساعات در ضمناً .باشند مؤثر حسي هاي محرک کسب در توانند مي جانوري متنوع يها رفتن راه :اجرا روش

 .شوند صف به بعد دور و داده انجام را جانور يک رفتن راه بخواهيد کودکان از .هستند اجرا قابل هم اي وسيله به نياز بدون

با  کشيده، هايش ساق و کشانده جلو به را خود ازوهايشب با کشيده، دراز در « رفتن راه فوکي » زمين بر کودک که مادامي

 مي عمل مشابه طريق به طرفين، به بيشتر حرکت با مار شوند، مي کشيده هايش ساق و کشانده جلو به را خود بازوهايش

 انجام ند،ک مي پرتاب هوا به بدن پشت در را ها ساق و گذاشته زمين بر را ها دست که کودکي توسط هم االغ لگدپراني .کند

 .گيرد مي

 کوهنوردي
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 .کشاند خواهد متر چند را خود طناب، بر هايش دست گذاشتن با کودک :هدف

 کشاندن و طناب گرفتن با ها آن .بگيرند شده، متصل ثابتي مکان به که را طنابي و کشيده دراز زمين بر کودکان :اجرا روش

 تمرين نيز ديگر هاي وضعيت و وضعيت اين در اسکوتر از تفادهاس با .هستند کوهنوردي حال در که کنند مي وانمود خود،

 .نماييد

 و عقب، به متمايل نشستن يا (جلو در پاها با) نشستن مانند ديگر هاي وضعيت در کوهنوردي بخواهيد کودکان از :تغييرات

  .کنند تمرين هم را پشت به کشيدن دراز يا

 سواري تيوپ

 .پريد خواهد يوپت روي بر بار چندين دقيقه دو مدت در کودک :هدف

 که نشيند مي طوري پرش ي تخته يا خوشخواب تشک (تراکتور يا کاميون تيوپ) بزرگي تيوپ روي بر کودک :اجرا روش

 حال در که مادامي کند مي سعي سپس بپرد، افتادن بدون مرتبه ده کند مي تالش کودک .گيرند قرار بيرون در پايش دو هر

  .بپرد هم پايين و باال است، وپتي دور پهلو از حرکت

  .گيرند قرار تيوپ طرف دو در پاهايش که نحوي به دهد انجام نشسته حالت در را فعاليت همين بخواهيد کودک از :تغيير

 گروه سر از پيروي به غلتيدن

 .غلتد مي مجزا طور به و بوده سر از غلت شروع غلتيد، خواهد متر چند کودک :هدف

 سرگروه، از کردن پيروي و ديگران روي از نزدن غلت خصوصاً .شود گفته آن قوانين و بازي بايستي کانکود به :اجرا روش

 بازوهاي با .بغلتيد سر، باالي در کشيده بازوهاي با .بغلتيد ديگر اتاق طرف به شکلي، هر به :است آمده زير در مثال چند

 دو جهت هر در را غلتيدن .بغلتيد (پاها) ها ساق بين بالش حفظ با .بغلتيد حبوبات کيسه داشتن نگه و سر باالي در کشيده

 .کنيد تقويت

 نرم توپ
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 خواهد حرکت پاها يا زانو سمت به ها دست طرف از متوالي بار چندين گرفته، قرار توپ روي بر دمر کودک که مادامي :هدف

 .کرد

 از .بپرد پايين و باال و نشسته آن روي بر يستبا کودک .دهيد قرار تشک  تعدادي روي بر CP بزرگ توپ يک :اجرا روش 

 شما کشانده ثابت هاي دست طرف به را خود که نحوي به دهد حرکت را خودش و گرفته را شما هاي دست بخواهيد کودک

 حرکت زانوها سمت به ها دست طرف از و کشيده دراز توپ روي بر بخواهيد کودک از .(کند دوري ها آن از) بدهد هل يا

 .نمايد برگشتي و رفت

 چرخان دوک

 .چرخيد خواهد دور افتادن بدون ثانيه چند مدت به کودک :هدف

 مي دور سپس و ايستاده، گشوده بازوهاي با ها آن .هستند ريسندگي هاي دوک که سازند مي وانمود کودکان :اجرا روش

 .بخوانند را سرودي و چرخند

 فرفره شدن کوک

 .چرخيد خواهد افتادن، بدون بار ده ثانيه 30 مدت در و ايستد مي کودک :هدف

 نماييد يادآوري کودک به .دهيد قرار کودک شلوار جيب درون را بلند طناب يک از متر سانتي دوازده يا ده مقدار :اجرا روش

 يتهدا نحوي به را طناب .بپيچد کمرش دور به طناب تا گذاشته سر بر را (ها دست) بازوها خود دور به چرخيدن هنگام که

 و کنيد صبر شد، (اصطالح به) کودک اينکه از بعد .بخورد سر پا هاي قوزک طرف به نگذاريد و شود بسته محکم که کنيد

 .شود باز طناب و بچرخد کودک تا کشيده آرامي به را طناب سپس .بشويد وي احتمالي سرگيجه رفع منتظر

 بازي طناب

 از افتادن، بدون و آن با تماس بدون تواند مي کودک شود، مي داده بتا و پيچ زمين روي بر آرامي به طنابي وقتي :هدف

 .بپرد رويش
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 بايد بازي اين .است برخوردار زيادي تنوع از بازي طناب .دارند عالقه طناب روي از پريدن به کودکان از بسياري :اجرا روش

 با بازي مار شروع، براي مناسب روش .بشود نوبتش دو، هر پريدن هم و گرداندن هم هرکس که نحوي به شود سازماندهي

 بدن شوند، مي انجام هاي گرداندني بازي وقتي .شود داده تاب و پيچ عقب و جلو به و واقع زمين روي بر طناب  است طناب

 .کند قطع را وسط خط دست که دهيد قرار طوري را

 شنا

 نخواهد بروز خود از دفاعي يا نامطلوب واکنش هيچ فعاليت، در شده ارائه اي المسه تحريکات دريافت از پس کودک :هدف

 .داد

 و پريده استخر درون نوبت به بخواهيد کودکان از .بسازيد استخري ديگر، تشکي روي بر تشک يک گذاشتن با :اجرا روش

 ات .نمايند خشک خودشان يا شما را پاهايشان و ها دست کف بايد شدند خارج وقتي .بروند تشک ديگر طرف به خيز سينه

 و ها دست کردن خشک اول، با .کنند خشک را شما هم ها آن دهيد اجازه حتي و داده تماس ايشان با را حوله ممکن جاي

 خشک نيز را صورتش و گردن پشت، شکم، توانيد مي دهد، جازها کودک اگر اما .يابد مي خاتمه فعاليت و است کافي پاها

 .نماييد

 فرش روي بر کرال

 .بود خواهد آن به موافقي يا مخالف واکنش هيچ دادن نشان با اي، المسه حرکم به کودک پاسخ :هدف

 فعاليت تماماً رفتن، راه (باسن) لگن با يا کوماندويي، رفتن خيز سينه غلتيدن، جنبيدن، رفتن، پا و دست چهار :اجرا روش

 تپه يا دار شيب سطحي روي بر تاس ممکن حرکات از نوع اين .دهند مي افزايش را اي المسه تحريکات که هستند هايي

 انجام ها تشک از فرضي اي

 اين .هستند مناسبي سطوح همگي اسفنجي، الستيکي صفحه و راه راه الستيکي تشک موکت، چون هايي پوشش .شود

 انکودک .کرد تبديل بازي يک به گروه، سر کردن دنبال حتي يا و وانمودي هاي بازي مسابقه، انجام با توان مي را فعاليت

 نظير حيواناتي رفتن راه از توانند مي

 .نمايند تقليد نيز سگ غلتيدن يا مار، خاکي، کرم
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 در بي جعبه

 آن، از پس دقيقه پنج تا يا مدت اين تمام در .غلتد مي آن در پيوسته کودک بزرگ، اي جعبه گذاشتن اختيار در با :هدف

 .داد نخواهد نشان خود از اجتنابي پاسخ هيچ کودک

 و جلو به يا غلتد، مي و کشيده دراز آن درون کودک .سازيد جدا را بزرگ مقوايي جعبه يک پايين و باال قسمت :رااج روش

 .برساند مشخصي مقصد به را کارتن و خود تا زند مي معلق عقب

 غلتك

 نامطلوب اکنشو بروز عدم صورت به شود، مي غلتانده رويش بر بار پنج توپ که وقتي المسه، محرک به کودک پاسخ :هدف

 لذت رويشان بر بزرگي توپ شدن غلتانده از اند، کشيده دراز باز طاق يا دمر حالت به وقتي کودکان :اجرا روش .بود خواهد

 .نماييد وارد پتو بر بيشتري فشار مرور به داشتند را فعاليت ادامه تقاضاي اگر .برند مي

 سوسيس

 باقي وضع آن در دقيقه يک مدت به رود، مي کار به لمسي فشار که قتيو تا و پيچيد خواهد پتو در را خود کودک، :هدف

 .ماند خواهد

 اينکه از بعد .پيچاند مي آن در را خود و کشيده دراز پتو روي بر کودک .کنيد پهن زمين روي بر بزرگ پتوي يک :اجرا روش

 مشغول هايتان دست با که سازيد وانمود ار،فش کمي با همراه ماساژ انجام با توانيد مي ديگر کودکان يا شما شد، پيچيده

 .هستيد به زدن چاشني

 ساندويچ تشك 

 .داد بروزنخواهد متفاوت نوبت دو در اجتنابي پاسخ هيچ کودک زير، در مشروحه اي المسه فشار اعمال با :هدف

 از ساندويچي و داده ارقر کودکان اين روي بر ديگري تشک .کشند مي دراز تشکي روي بر کودکان از گروه يک :اجرا روش

 وانمود تواند مي غلتان کودک .نماييد انتخاب کودکان و بااليي تشک روي بر غلتيدن براي را کودکي .دهيد تشکيل ها آدم

 اگر .بماند بيرون سرشان و گرفته قرار صاف بايد ها، تشک بين در کشيده دراز کودکان .است غيره و فلفل سس، که سازد
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 تشک بدون اول  بغلتانيد بر رويشان بزرگ توپ يک و کشيده دراز تشک روي بر کودکان همه ابتدا شود مي نگران گروه

 شرکت به تمايل، عدم صورت در .تشک با سپس بااليي،

 .نورزيد اصرار فعاليت در

 بدون نوبت، رعايت با تا بخواهيد کودکان از :تغيير

 روي بر پايين پاهايشان، يا زانو و مانده بيرون تشک از ودکانک سر که کنيد توجه :احتياط .بغلتند همديگر روي بر تشک

 .باشيد زياد فشار اعمال مواظب .بگيرد قرار زمين

 شكم با پرش

 .پريد خواهد رفته، آن شرح که طور آن نوبت دو در و دقيقه در بار ده پاها، دادن حرکت بدون کودک :هدف

 توپ قطر برابر 1بايست پاها .ايستد مي ديوار مقابل شکمش، و ديوار ينب متوسط اندازه در توپي همراه به کودک :اجرا روش

 مي جلو و عقب به ديوار مقابل در و داده قرار شکم جلوي را توپ کودک سپس .باشند 5 حدود /1 - داشته فاصله ديوار از

 .پرد

 رفتن راه ضربدري

 انگيخته خود بدني هاي تطابق رود، مي راه متر سه طول به طنابي مسيري در مشخصي شيوه به کودک که مادامي :هدف

 .داد خواهد نشان مربوطه زمان مدت از تعادل حفظ جهت را

 راه مسير در پاضربدري حالت به کودک .کنيد ايجاد زمين روي بر طناب يا نوار از کوتاه، نسبتاً و مستقيم مسيري :اجرا روش

 با را مسير شد، آسانتر امر اين انجام که مرور به .(مسير راست سمت در چپ پاي مسير، چپ سمت در راست پاي) رود مي

 .دهيد تغيير ماليمي انحناي

 بندباز

 و داده نشان خودانگيخته تعادلي هاي واکنش رود مي راه طنابي مسيري در مشخصي شيوه به کودک که مادامي :هدف

 .کرد خواهد حفظ را تعادلش
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 طناب روي بر رفتن راه از غير فعاليتي .بماند باقي جايش در تا ببنديد را آن سر دو .بگسترانيد زمين بر را طنابي :اجرا روش

 روي بر پرش نحو همين انجام ديگر، طرف در سپس يک طرف در پريدن پا جفت دهيد؛ انجام نهادن بيرون به پا بدون

 به يا و آن، پشت يا جلو در ديگر پاي روي از پا يک دادن عبور دارد، حرکت طرفين به که طنابي روي بر رفتن راه پا يک

  برداشتن عقب گام

 خواهند مفيد ADHDکودک  کاري تحمل افزايش(Tolerance)جهت در که هايي فعاليت و ها بازي

  .بود

Sequential)  نيازمند کودک باالتر ي مرحله به رفتن براي که اي مرحله هاي بازي کلي ( بطور (play رساندن پايان به 

  .شد خواهد واقع مفيد مورد اين در است فعلي ي مرحله کردن طي و

 .بود خواهد مفيد اي تکانه رفتارهاي کاهش و خود کنترل افزايش (Self-Control) جهت که هايي فعاليت و ها بازي •

 انجام موزون حرکات يا و بدود بپرد، دهد، انجام خواهد مي که حرکتي هر موسيقي با تا دهيد اجازه کودک به :رقص استپ •

 اعمال هيجان روي را خود کنترل بالفاصله بايد او موسيقي قطع با و رفتن باال کودک هيجاني سطح حرکات انجام با دهد،

 .بماند حرکت بي و ثابت هست که حالتي هر در و کند

 ديوار ينا متري -2 3ي فاصله در که بخواهيد کودکتان از بنشينيد، آن پشت و بسازيد بازي اسباب هاي بلوک از ديواري •

 سريعاً شما و ندهد را آن ي دوباره ساختن فرصت شما به که بطوري کند خراب را آن شما ديوار به توپ پرتاب با و بنشيند

 بازسازي را شده خراب ديوار

 توپ پرتاب از قبل بار هر که بخواهيد او از حال رفت باال وي هيجان 3 از پس کنيد - و کرد خراب را ديوار کودک که بار 2

 موضوع اين ...و مانند .دهد : « گفتن 3-2-1 » گفتن يا و : « تونم مي من انجام را پرتاب سپس کند تکرار را اي جمله

 و توجه افزايش جهت که هايي فعاليت و ها بازي (4 .شود مي جمله گفتن اي ثانيه چند زمان در هيجان کنترل سبب خود

 .بود اهدخو کودکان هاي مهارت ADHD مفيد ديگر و تمرکز

 جهشي حرکات

 .ها چشم هماهنگي پيشرفت 1-
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 نمودن وحرکت هدف يک روي ثبات، پيشرفت 2-

 .واگرا و همگرا هدف يک از

 از پيروي يادگيري براي کودکان به کمک 3-

 .شنيداري و ديداري هاي نشانه

 وي از .بناميد راست و چپ را مدادها نام .بگيرد دست يک با را ها آن از هريک بدهيد، کودک به مداد دو • :اجرا روش

 .دهد انجام موزون را کار اين و کند، نگاه ديگر مداد کن پاک به مداد يک کن پاک از بخواهيد

 .کند نگاه مي خواهيد، که جهتي به شما دستور با همزمان ولي گيرد، قرار قبلي وضعيت در بخواهيد کودک از •

 .دهيد جامان شمار زمان از استفاده با را قبلي فعاليت •

 کن پاک به راست، گوييد مي وقتي :مثال طور به .دهد انجام نيز حرکتي فوق، تمرين انجام با همزمان بخواهيد کودک از •

 .بردارد جلو طرف به راست پاي با نيز قدم يک و کند، نگاه راست دست مداد

 .کند لي لي طرف همان پاي با جلو طرف به کند، مي نگاه سمت يک به که مدتي طول در •

 دارد وجود سمت آن در که ديدي ميدان در کند، مي هنگا سمت يک مداد کن پاک به که هنگامي بخواهيد کودک از •

 نام بيند، مي برعکس يا راست به چپ از چشمانش کردن حرکت هنگام که اشيايي بخواهيد او از :مثال طور به .کند تمرکز

 .ببرد

 ها دگمه

 .کنيد تهيه تنگ دهانه و گشاد دهانه بطري ،مختلف دستجات در دگمه تعداي

 :اهداف

 بافت رنگ، شکل، اندازه، برحسب اشياء بندي طبقه به کمک - 2 .زمينه از شکل تشخيص و بينايي ادراک پيشرفت - 1

 .دست و چشم هماهنگي پيشرفت -3 ...و
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 سوراخ تعداد و شکل بافت، اندازه، رنگ، برحسب را ها آن بخواهيد کودک از و دهيد، قرار صاف سطح يک روي را ها دگمه •

 .کند بندي طبقه ...و دگمه هر هاي

 .سادهبسازد تصاوير و ها شماره حروف، هندسي، مختلف اشکال بخواهيد او از يکديگر، کنار در ها دگمه چيدن با •

 .کند پرتاب انگشتانش با را دگمه تيله، همانند .زند تلنگر دگمه به سکه، همانند •

 مختلف مازهاي کردن حل

 کودک وقتي (مختلف هاي رنگ از متشکل الگويي) .کنيد استفاده الگو يک از کنيد سعي و کنيد، نخ را مهره تعدادي •

 بخواهيد او از و دهيد، قرار او اختيار در را ها مهره از تعدادي برد، پي آن ترتيب چگونگي به و نمود، مشاهده را ها مهره ترتيب

 .دهد عبور نخ از اصيخ ترتيب با را ها آن

 رنگ و دهيدشکل انجام را فعاليت بندي، طبقه الگو دو با •

 سبز آبي، سبز، قرمز، آبي، کن قرمز، تکرار را ثابت روند ترتيب، به بخواهيد، کودک از فعاليت الف در •

 را الگو همان خود، بينايي ظهحاف از استفاده با بخواهيد او از سپس .دهيد نشان کودک به کرده، نخ را ها مهره از تعدادي •

 در را مهره تعدادي و ببنديد، را کودک چشمان .کند تکرار

 .دهد عبور آن از را نخ اش، المسه حس با بخواهيد وي از و دهيد، قرار او مقابل

 نسخه ده،کر لمس را الگو المسه حس با بخواهيد او از و يد،ده قرار او مقابل در را الگويي و ببنديد، را کودک چشمان •

 .کند برداري

 مشخص وي عمل سرعت تا کنيد، يادداشت را زمان کند نخ را ها آن بخواهيد کودک از و کنيد، تهيه مختلف هاي مهره •

 .گردد

 پاش آب تفنگ و شمع

 .کنيد تهيه سياه تخته يک و پاش آب تفنگ بلند، شمع عدد چند

 .هدف روي تمرکز گيريياد - 2 .درشت و ظريف حرکات هماهنگي پيشرفت - 1:اهداف
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 :اجرا روش

 گيري نشانه را ها شعله تفنگ با سپس بايستد، دورتر متر چند فاصله به بخواهيد کودک از و کنيد، روشن را ها شمع  -الف

 .کند بيشتر را اش فاصله بخواهيد او از يافت، مهارت کار اين در وقتي .کند

 يک که ترتيب بدين کاري سنباده .بگيرد نشانه را ها شعله بخواهيد دککو از و دهيد قرار بلندي ي تخته روي را ها شمع ب

 اختيار در را چوب مخصوص ي سنباده يک و ميليمتر 3 حداکثر با ضخامت چوب جنس از متر سانتي متر سانتي 5*5 مربع

 کامالً ي دايره يک بعمر اين از که بزند سوهان نحوي به دقت با را مربع هاي گوشه که بخواهيد او از و دهيد قرار کودک

 .بسازد گرد

 نقطه  خط بازي

 ورق يک روي .باشد مي بازي تدابير صحيح درک و تمرکز باالي ميزان نيازمند حقيقت در اما است ساده ظاهر به بازي اين

 ده با بازي اجراي .باشد برابر يکديگر با عرضي و طولي نقاط تعداد که طوري به کنيد، گذاري نقطه جدول صورت به کاغذ

 استفاده خودکار يا مداد رنگ دو از جدل و بحث از اجتناب منظور به بازيکنان .انجامد مي طول به دقيقه ده خط، يک در نقطه

 را مربعي بازيکن يک که هنگامي .کنند ايجاد را مربعي شکل تا کشند مي نقطه دو هر بين را خطي نوبت به و کنند مي

 باعث خط اين اگر .بکشد ديگري خط تواند مي سپس و نويسد مي مربع درون را خود اسم نخست حرف کند، مي کامل

 منوال همين به بازي و کشد مي ديگري خط و کند مي عالمتگذاري خود نام اول حرف با نيز را آن شود، ديگري مربع ايجاد

 مربع که بازيکني و شمارند مي را خود هاي مربع بازيکنان از هريک شد، ترسيم ها مربع که هنگامي .کند مي پيدا ادامه

 .شود مي بازي برنده باشد داشته بيشتري

 ها جوانه بازي

 فرصت بازي اين در البته .آن است مشابه تدابير شامل و دارد احتياج نقطه  خط بازي مشابه توجهي و دقت به بازي اين

 با نقطه هشت .گيرد مي تعلق غريب و عجيب نقوش ايجاد به فرصت بيشترين و باشد مي جديد قوانين ايجاد براي کمتري

 از هريک .(شد خواهد تر طوالني بازي باشد، بيشتر نقاط تعداد چه هر) کنيد ترسيم کاغذ ورقه يک روي يکديگر از فاصله

 سپس و کنند مي رسم خودش به اي نقطه کردن وصل يا و يکديگر به نقطه دو کردن وصل براي را خطي نوبت به بازيکنان
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 قبول قابل خط آيا کند مي مشخص که دارد وجود قانون سه .دهند مي قرار اي نقطه اند کرده رسم که يديجد خط طول در

 رد نقطه يک وسط از تواند نمي خطي هيچ دوم، کند؛ قطع را ديگري خط يا و خود تواند نمي خط يک نخست، :نه يا است

 ترسيم را قبول قابل خط آخرين که است کسي بازي دهبرن .شود منشعب نقطه يک از خط سه از بيش نبايد اينکه سوم شود؛

 .کند

 ميكادو

 شامل بازي اين کامل مجموعه يک معموالً باشد، مي موجود بازي هاياسباب فروشگاه اکثر در ميکادو بازي وسايل مجموعه

 که ها تراشه روي رنگي هاي حقله .باشد مي پالستيک يا و فلز چوب، جنب از متر سانتي 15 درازاي با چوب 50 حدود

 .دهد مي نشان را تراشه هر ارزش باشند، مي عدد 5 تا 1 از معموالً

  :بازي اجراي نحوه

 تا کوشند مي نوبت به بازکنان سپس .ريزد مي زمين روي را ها چوب همه بازيکنان از يکي

 از يکي اگر .شوند پخش و بخورند تکان ديگر هاي چوب اينکه بدون کنند، جدا ها چوب توده ميان از را ها چوب از يکي

 برخورد خاصي چوب به بازيکن دست که هنگامي .دهد مي دست از را خود فرصت بازيکن کند، حرکت ديگر هاي چوب

 موفق کار اين در اگر .باشد داشته تماس ديگري چوب با نبايد است نداشته بر توده بين از را چوب همان که زماني تا بکند،

 امتياز بازيکنان به ها چوب روي هاي حلقه شمارش با بازي، پايان در .کند تالش ديگر چوب تنبرداش براي تواند مي بود،

 .بود خواهد بازي برنده باشد داشته را امتياز بيشترين که بازيکني و شود مي داده
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