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 ای فیخف سمیات کی يدارا تواند یم فرد که است یمعن نیا به ،یکل اصطالح در. است اختالالت از یفیط سمیات

 پروفسور سندرم اوقات از یبعض که دارد، وجود آسپرگر سندرم فیط يانتها نیباالتر در. باشد دیشد یلیخ

 عقب با همراه معموال که شود یم دهینام کیکالس سمیات اغلب فیط يانتها نیتر نییپا. شود یم دهینام کوچک

 دوران فروپاشنده اختالل رت سندرم شامل رشد نافذ اختالالت انواع فیط نیا نیب در. است یذهن یماندگ

 .دارد وجود )NOS-PDD( یاختصاص ریرشدغ نافذ ختاللا ،یکودک

 ؟ستیچ سمیاُت

 به .کند بروز است ممکن شخص یزندگ اول سال 3 در معموال که باشد یم يا دهیچیپ یذهن رشد اختالل سمیاُت

 يماریب نیا جادیا در شود یم مغز حیصح عملکرد عدم باعث که یعصب ستمیس در اختالل کی که رسد یم نظر

 و یاجتماع يرفتارها نهیزم در نتواند مغز که شود یم باعث درخودمانده مارانیب در اختالل نیا .باشد یم مؤثر

 ریغ و یکالم ارتباط نهیزم در درخودمانده بزرگساالن و کودکان .کند عمل یدرست به یارتباط يها مهارت

 يماریب پنج از یکی سمیاُت .باشند یم مشکل يدارا يباز و کننده سرگرم يها تیفعال ،یاجتماع يرفتارها ،یکالم

 يماریب پنج نیا .ندیگو یم "يد يد یپ" اختصار به ای "رشد نافذ اختالالت" ها آن به مجموع در که باشد یم

 با که رشد نافذ اختالالت و ،رِت اختالل ،یکودک دوران تمرکز عدم اختالل ،آسپرگر اختالل ،سمیاُت :از اند عبارت

 خود خاص شناخت يارهایمع يدارا ها يماریب نیا از کدام هر .ندارند مطابقت شده ذکر يها يماریب يارهایمع

 نیتر شیب سمیاُت ،يد يد یپ فیط يها يماریب در .اند شده مشخص کایآمر یروانشناس انجمن توسط که هستند

 مرکز از نقل به( شوند یم دچار آن به کودك 1000 هر از کودك 6 تا 2 نیب بایتقر که باشد یم دارا را تعداد

 تیجمع با رانیا مانند يکشور در که است معنا نیبد نیا ).2001 سال کایآمر در ها يماریب يریشگیپ و کنترل

 که دینکن فراموش و باشند داشته وجود درخودمانده ماریب هزار 280 حدود رود یم احتمال نفر ونیلیم 70 حدود

 يها سازمان ریسا و آموزش وزارت توسط شده انجام لعاتمطا طبق .باشد یم رشد حال در روز هر تعداد نیا

 کشورها ریسا در .است ادیازد حال در درصد 17 تا 10 با برابر يرشد نرخ با کشور نیا در سمیاُت ،کایآمر یدولت

 طرف از يجد حرکت متأسفانه که است يا کننده نگران رشد حال در يماریب نیا ما کشور مانند زین

 .است نشده انجام الزم موارد و جامعه به يماریب نیا شناساندن جهت در مسئول يها سازمان

 ،نژاد گرید عبارت به .است شده مشاهده دخترها از شتریب پسران در فقط و شود یم دهید ایدن سراسر در سمیاُت

 سمیاُت روزب شانس در يریث تأ چکدامیه...  و ،یزندگ وهیش ،اعتقاد نوع ،یمال تیوضع ،سواد زانیم ،یزندگ مکان

 ندارند
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 :سمیاُت يماریب یعموم يها نشانه

 1943 سال در کار لئو دکتر بار نیاول يبرا( کرد شیافزا به شروع اختالل نیا باره در یعموم یآگاه که یزمان از

 درك هنوز یآموزش و یپزشک نیاز متخصص یبعض یحت افراد شتریب ،)داد حیتوض یعلم صورت به را يماریب نیا

 یکاف دانش افراد نیا درمان و برخورد یچگونگ از و ندارند افراد بر اختالل نیا تأثیرگذاري نحوه از یدرست

 ،یچشم تماس که کرد مشاهده را يافراد توان یم مارانیب نیا انیم در گفت توان یم تري ساده عبارت به .ندارند

 یول باشند داشته ،شود ینم مشاهده درخودمانده کودکان در که را فاکتوریل از یبعض و یاجتماع خوب رفتار

 و درمان روش نییتع و صیتشخ لیدل نیهم به .باشند داشته فرق سالم کودکان با هافاکتور ریسا در حال درعین

 .باشد یم یکاف دانش با متخصص افراد ازمندین درمان مراحل کردن مشخص و شرفتیپ یبررس زین

 باشد داشته یفراوان يها نشانه تواند یم يماریب نیا .کرد یعرفم گسترده فیط با يماریب کی توان یم را سمیاُت

 توان یرام سمیاُت اگرچه .کرد يبند درجه دیشد تا فیخف درجات از توان یم را سمیاُت ها نشانه نیا توسط که

 و ندباش داشته را رفتارها نیا از یبیترک توانند یم درخودمانده افراد یول داد صیتشخ رفتارها از يسر کی توسط

 کی که کودك دو است ممکن .بدهند نشان خود از کجای صورت به را شده نییتع یاختالل يرفتارها دینبا الزاماً

 تفاوت هم با زین ها مهارت نظر واز بدهند نشان تفاوت هم با يرفتار نظر از ،است شده داده ها آن يبرا صیتشخ

 ،سمیاُت شبه مانند بشنوند کودکان نیا يماریب با بطهرا در را یمتفاوت کلمات نیوالد است ممکن. باشند داشته

 داشته توجه دیبا نیوالد .نیپائ و باال یتوانائ با ،نیپائ و باال عملکرد با سمی، اُتسمیاُت فیط ،سمیاُت به لیمتما

 درمان با کودکان نیا که داشت نظر در دیبا .است آن درمان به پرداختن ،يماریب عنوان از تر مهم که باشند

 افراد مانند ندهیآ در و داده نشان خود از را درست يرفتارها ،اموزندیب را مطالب توانند یم موقع به و مناسب

 يها یسخت و مشکالت تحمل ،درست و موقع به درمان مستلزم اهداف نیا آوردن بدست اما .کنند یزندگ يعاد

 .است درمان نیا به مربوط

 افراد یتمام مانند و است خود به مختص تیشخص يدارا جامعه افراد هیبق مانند درخودمانده شخص هر

 و داشته یکم ریتأخ يگفتار نظر از که است ممکن کودکان نیا از یبعض. باشد یم دارا را یخاص اتیخصوص

 نظر از است ممکن کودکان نیهم یول کنند قرار بر گرانید با را یمناسب یکالم ارتباط ،کمک یکم با بتوانند

 یکالم تبادل و صحبت شروع يبرا کودکان نیا یگاه .ندهند نشان خود از را یمناسب رفتار یتماعاج ارتباطات

 در فقط یعنی کنند یم رفتار کطرفهی ،مکالمات در معموال کیستیاوت افراد .باشند داشته مشکل است ممکن

 از یبعض در .فهمند ینم يزیچ دوم طرف يها صحبت از و کنند یم صحبت دارند عالقه خود که يزیچ با رابطه

 بروز زین ریز يرفتارها است ممکن درخودمانده افراد در .شود یم مشاهده زین يآزار خود و خشونت کودکان نیا

 :کند
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 .راتییتغ برابر در مقاومت و یکنواختی بر اصرار -1

 .کنند یم ادهاستف اشاره و اَداها از کلمات از استفاده يجا به هستندو مشکل دچار خود يازهاین انیب در-2

 .علت یب ینگران و استرس دادن نشان ،مورد یب هیگر ،نابجا ، خندهکلمات تکرار-3

 .باشند تنها که دهند یم حیترج-4

 يپرخاشگر-5

 .کنند یم برقرار رابطه گرانید با یسخت به-6

 .کند بغل را ها آن یکس نکهیا ای و کنند بغل را یکس که ندارند دوست-7

 .است کم اریبس نکهیا ای و ندارند یچشم تماس-8

 .اموزندیب يزیچ توانند ینم یآموزش معمول يها روش با-9

 .دهند یم انجام يعاد ریغ يها يباز-10

 .اورندیب در چرخش حالت به را اءیاش کنند یم یسع زین خود و دارند دوست را چرخش حال در اءیاش -11

 .کنند یم دایپ اءیاش از یبعض به يعاد ریغ یدلبستگ-12

 .دارند يعاد افراد به نسبت يتر نیپائ ای و باالتر تیحساس درد احساس نظر از-13

 .ترسند ینم يزیچ از ظاهراً-14

 .دارند سالم کودکان به نسبت يکمتر ای و ادتریز تیفعال ،یکیزیف يها تیفعال نظر از-15

 .ستین يعاد و نرم صورت به آنها یبدن حرکات- 16

 و خود نام برابر در اما کند یم ثابت را ها آن یشنوائ بودن سالم ها آن يرو بر یشنوائ شاتیآزما اگرچه-17

 .دهند یم نشان تفاوت یب را خود یکالم دستورات

 تجربه را یزهائیچ چه که میبدان تا کنند یم کمک ما به پنجگانه حواس مجموع که است واضح ما شتریب يبرا

 يبرا. کنند یم کمک ما به دهیرس هلو کی خوردن تجربه در یچشائ و یائیبو ،المسه حواس مثال يبرا .میکن یم

 ای و حس کی نظر از کودکان نیا که است ممکن .است معمول پنجگانه حواس مشکالت درخودمانده کودکان

 حس آن در نکهیا ای و باشند داشته يشتریب تیحساس ای یعنی باشند داشته قرار يعاد ریغ سطح در حس چند



 

 64 از 5 صفحه

  

 نکهیا ای و بشود درخودمانده کودك آزار باعث دارند دوست آنرا همه که يا حهیرا است ممکن .باشند کُند اریبس

 از یبعض. زدیبگر باشند یم دارا را مزه آن که یغذاهائ از کودك و کرده ناراحت را کودك یمعمول مزه کی

 به روزانه ما که یصداهائ از یبرخ که است ممکن و هستند حساس زین صداها از یبرخ به درخودمانده کودکان

 درخودمانده کودکان در ها ينابهنجار نیا که معتقدند نیمتخصص .بشود ها آن رنجش باعث میشنو یم يعاد طور

 .باشد یم آنها حواس مجموعه در اختالل از یناش

 نیا البته .است انیاطراف با رابطه در عاطفه و عالقه دادن نشان عدم درخودمانده کودکان مشخصات از گرید یکی

 عالقه دادن نشان از لیدل نیا به دینبا نیوالد یول .باشد داشته زین استثناء تواند یم موارد ریسا مانند هم مورد

 آنها از کودك تا دهند بروز یعیطب طور به کودك برابر در را خود عواطف یستیبا و کنند یکوتاه کودك به خود

 .اموزدیب را خود احساسات دادن نشان جیتدر به

 :سمیاُت بروز علل

 مغز يعاد ریغ عملکرد که است شده مشخص یول است نشده کشف سمیاُت يبرا یمشخص علت چیه کنون تا

 از کیسیاُت کودکان مغز که است داده نشان موارد یبعض در يمغز يها اسکن .شود یم سمیاُت حاالت جادیا باعث

 احتمال با رابطه در یفراوان قاتیتحق حاضر حال در .است متفاوت سالم کودکان مغز با ساختار و اندازه نظر

 شده مشاهده ها خانواده از یبعض در. است انجام حال در سمیاُت بروز در یداروئ عوارض و یکیژنت عوامل دخالت

 يتئور تواند یم خود نیا که شود یم منتقل گرید نسل به ینسل از یکیژنت يها يماریب مانند سمیاُت که است

 سابقه که است شده مشاهده هم موارد از ياریبس در یول. کند ثابت موارد یبعض در را سمیاُت بودن یکیژنت

 تولد بدو در که است شده مشخص کودکان از یبعض در نیهمچن. است نداشته وجود اقوام ای و درخانواده سمیاُت

 را یخاص علت اند نتوانسته نیمحقق هنوز .ندارد تیعموم هم مورد نیا یول باشند یم دارا را سمیاُت از یهائ نشانه

 نیمحقق. دانست مؤثر آن بروز در را علل يسر کی توان یم و کنند کشف سمیاُت يماریب جادیا يبرا یتنهائ به

 تینها در و مغز عملکرد در اختالل باعث داریناپا يها ژن از يتعداد یخاص طیشرا تحت که معتقدند زین يگرید

 .کنند یم قیتحق يباردار دوران در سمیاُت بروز احتمال يرو بر زین نیمحقق از يگرید تعداد. شوند یم سمیاُت بروز

 در یطیمح یائیمیش مواد به یآلودگ ای و ،یسمیمتابول اختالل ،ناشناخته یروسیو عامل کی که معتقدند ها آن

 مانند یهائ يماریب که یکودکان در سمیاُت بروز احتمال. باشد يماریب نیا جادیا عامل تواند یم يباردار دوران

 شتریب باشند داشته نشده درمان يایکتنور لیفن و ،روبال سندرم ،سیسلروس توبروس ،حساس کسیا ژن سندرم

 بروز احتمال توانند یم شوند مادر بدن وارد يباردار دوران در که زین وهیج مانند خطرناك مواد از یبعض. است

 .دهند شیافزا را سمیاُت
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 بحث مورد همچنان که است شده مطرح سمیاُت بروز و ونیناسیواکس رابطه مورد در یسئوال ریاخ يسالها در

 سمیاُت و”  ار ام ام”  واکسن رابطه آن در که شد انجام مورد نیا در یقاتیتحق کایآمر در 2001 سال در .است

. است شده سمیتاُ يماریب بروز باعث واکسن نیا کودکان از یبرخ در که شد معلوم قاتیتحق نیا در. شد یبررس

 .هستند شتریب قاتیتحق خواهان و ندانسته یکاف را ها یبررس نیا گرید نیمحقق حال نیا با

 یآمادگ نکهیا ای و ندیآ یم ایبدن سمیاُت با ای کودکان نیا که میبدان دیبا ،باشد که چه هر سمیاُت علت حال هر به

 در نیوالد یتوانائ عدم ای و تیترب يبد خاطر به شد یم تصور که آنچه برخالف يماریب نیا. دارند را آن به ابتالء

 دینبا و هستند درمان قابل درخودمانده کودکان. ستین یروان يماریب کی سمیاُت .باشد ینم کودك کردن بزرگ

 سمیاُت بروز باعث که است نشده شناخته یروان عامل چیه که دیبدان است بهتر زین و شود دیام قطع ها آن از

 .شود درکودکان

 :سمیاُت صیتشخ

 ارتباط ،رفتار دیبا کودك کی در سمیاُت صیتشخ يبرا. ندارد وجود یپزشک تست چیه يماریب نیا صیتشخ يبرا

 يها يماریب از یبعض با يماریب نیا عالئم از یبعض که یآنجائ از .شود یبررس دقت به کودك یذهن رشد سطح و

 کنند زیتجو کودك يبرا را یمتفاوت یپزشک يها تست و ها شیآزما نیمتخصص است ممکن است مشترك گرید

 .شوند مطمئن کودك در گرید مشکالت وجود عدم ای وجود از تا

. کرد ثابت یکودک در را سمیاُت وجود قطع طور به بتوان که ستین ممکن جلسه کی در کوتاه یبررس کی با

 نگاه در .باشد یم کودك کی در سمیتاُ صیتشخ الزمات از کودك رشد مراحل کامل یبررس و نیوالد مشاهدات

 ای و یشنوائ مشکل يدارا ،يرفتار اختالل يدارا ،یذهن مانده عقب نظر به درخودمانده کودك است ممکن اول

 داشته وجود درخودمانده کودك کی در عالئم نیا تمام است ممکن البته. برسد نظر به بیعج يرفتارها يدارا

 و قیدق نهیمعا یستیبا امر يابتدا در حال هر به. شوند یم صیتشخ شدن تر مشکل باعث خود امر نیا که باشند

 کودك به کمک يبرا قیدق و مناسب برنامه کی توان یم بیترت نیا به رایز دیآ عمل به کودك از یکامل

 .کرد هیته او درمان و درخودمانده

 :زودهنگام صیتشخ

 مؤثر اریبس مبتال کودکان تیوضع بهبود و درمان در سمیاُت زودهنگام صیتشخ که است داده نشان قاتیتحق

 يبرا یدرمان يها برنامه از شود یم هم زودتر ،داد صیتشخ کودك کی در را سمیاُت بتوان زودتر چقدر هر. است

 .برد بهره کودکان نیا به کمک
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 :صیتشخ يها روش

 نیا يها نشانه یول افتدین اتفاق نیا هم دیشا و کنند بروز ينوزاد زمان در است ممکن سمیاُت يها نشانه و عالئم

 يسر کی یستیبا متخصص دکتر کی .داد خواهند نشان را خود یسالگ 6 یال یماهگ 24 نیب حتماً يماریب

 از را ها آن جواب و کرده هیته کودك یذهن و یجسم رشد یچگونگ با رابطه در یقیدق و مشخص سئواالت

 .آورد بدست قیدق مشاهدات و نیوالد قیطر

 درخودمانده کودك از نهیمعا کی يبرا را هیاول سئوال پنج نیا کایآمر در کودکان سالمت و پرورش یمل منانج

 :است کرده هیته

 ؟است داشته نجوا و يساز صدا یماهگ 12 از قبل تا شما کودك ایآ-1

 کردن يبا يبا نطوریهم و گرانید دست گرفتن ای و اَداها ،اشاره از شما کودك ایآ یماهگ 12 از قبل تا-2

 استفاده

 ؟است کرده

 ؟است کرده استفاده تنها کلمات از یماهگ 16 از قبل تا شما کودك ایآ-3

 ؟است کرده استفاده کلمه دو بیترک از یماهگ 24 از قبل تا کودك ایآ-4

 ؟است داده دست از را خود یاجتماع و یکالم يها مهارت از کدام چیه کودك ایآ-5

 داده کودك در سمیاُت وجود احتمال آخر سئوال به مثبت جواب و اول سئوال ارچه به یمنف جواب صورت در

 باشد یم یجامع و قیدق اریبس يها یبررس به ازین یقطع صیتشخ يبرا که میشو یم ادآوری هم باز البته .شود یم

 سمیاُت به مظنون کودك کی کامل و قیدق یبررس کی يبرا. ردیبگ صورت آگاه و متخصص افراد توسط دیبا که

 متخصص ،اعصاب متخصص ،کودکان يریگ ادی و آموزش مشاور ،روانشناس ،اطفال متخصص توسط یستیبا

 .شود نهیمعا سمیاُت نهیزم در نیمتخصص ریسا و یدرمان گفتار

 :نیمتخصص با مشاوره

 که یشخص توسط یستیبا حال هر به باشد سمیاُت به مظنون خود مخصوص دکتر ای و شما طرف از کودك اگر

 کی ای و روانپزشک ،روانشناس کی فرد نیا است ممکن. شود قیدق نهیمعا دارد تخصص سمیاُت نهیزم در

 شود ازین متخصص میت کی به درمان و قیدق صیتشخ کی يبرا است ممکن یگاه. باشد اطفال رشد متخصص

 :شود لیتشک ریز افراد از تواند یم میت نیا
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 .کند درمان را کودکان در رشد و یسالمت مشکالت واندت یم فرد نیا :اطفال در رشد متخصص-1

 به کمک يبرا را یداروهائ ازین صورت در و کرده کمک هیاول صیتشخ در تواند یم فرد نیا :کودك روانپزشک-2

 .کند زیتجو کودك

 يها نهیزم در کودك يها یناتوان و کرده کمک کودك یروان حاالت و عادات شناخت در :کودك روانشناس-3

 و کودك يرفتار بهبود در تواند یم روانشناس کی نیهمچن .کند یم یبررس را یاجتماع و ،ی، روانیذهن درش

 .کند کمک شما به کودك یاجتماع يها مهارت شیافزا

 لباس مانند روزانه يکارها در کودك يها یتوانائ بهبود به برکمک عالوه تواند یم شخص نیا: درمان رفتار-4

 ، وصیتشخ ، قدرتپنجگانه حواس تیوضع بهبود در نیهمچن ،یاستقالل يکارها ریسا و خوردن غذا ،دنیپوش

 .کند ياری را او کودك يها یتوانائ ریسا

 و بزرگ يکارها انجام يبرا بدن يها اندام و عضالت از درست استفاده در را کودك درمان کار کی :درمان کار-5

 .کند ياری تواند یم یبدن کوچک

 .است مؤثر اریبس یکالم يها مهارت در او یتوانائ شیافزا و کودك گفتار تیوضع بهبود رد: درمان گفتار-6

 يور بهره در را شما خود، کودك با شما روابط امر در یراهنمائ بر عالوه تواند یم شخص نیا: خانواده مشاور-7

 .کند کمک کودك درمان به کمک يبرا جامعه در موجود مراکز و منابع از بهتر

 نیا به رایز باشند داشته کودك درمان در هم با یکینزد اریبس يهمکار نیوالد و نیمتخصص که است مهم اریبس

 درمان يبرا خود تجربه و تخصص از نیمتخصص که همانطور. آورد دیخواه بدست را بازده نیتر شیب بیترت

 کس هر از بهتر را کودك اتیخصوص و ها یتوانائ که یکسان عنوان به زین شما ،کنند یم استفاده شما کودك

 کی که یهنگام .دیباش مؤثر یدرمان مراحل شرفتیپ و کودك به رساندن ياری در دیتوان یم ،دیشناس یم يگرید

 آنها انیم منظم يگفتگو و درمانگران و نیوالد انیم اطالعات تبادل شود شروع کودك يبرا یدرمان برنامه

 يها یراهنمائ از یهائ نمونه به ما نجایا در. باشد مهم اریبس کودك شرفتیپ و یدرمان برنامه شبردیپ در تواند یم

 :میکن یم اشاره الزم

 تا دیده شیافزا کودکتان يها یتوانائ درباره را خود معلومات دیتوان یم کهیجائ تا .دیده شیافزا را خود اطالعات

 از اگر. دیباش کودك عملکرد و رفتار مراقب شتریب و دیباش یدرمان برنامه در يمؤثر فرد دیبتوان بیترت نیا به

 .بدهند حیتوض شما يبرا تا دیبخواه ها آن از دیآور ینم در سر يزیچ درمانگران استفاده مورد اصطالحات

 و درمانگران ،نیمتخصص با لزوم مواقع در تا دیباش آماده دیبا شهیهم شما. دیدار نگاه آماده شهیهم را خود
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 يها جواب و دیسیبنو آنهارا کرده هیته قبل از را خود سئواالت. دیکن مالقات یدرمان مراکز و مدارس مسئوالن

 .دیکن ادداشتی زین آنهارا

 اند داشته یموفق یدرمان برنامه که ینیوالد از ياریبس. دیباش داشته یسازمانده یستیبا یدرمان برنامه يبرا

 گزارش شود انجام دیبا و شده انجام که یئ کارها از و داشته نظر ریز را درمان مراحل یتمام که اند بوده یکسان

 .اند کرده یم یبررس و کرده هیته

 با دیبا یمنف موارد در چه و مثبت موارد در چه که دیاموزیب دیبا شما .است مهم اریبس ارتباط يبرقرار

 طور به دیاب شما. دیده قرار گفتگو و بحث مورد را الزم موارد یتمام و دیکن صحبت درمانگران و نیمتخصص

 انیم در مربوطه نیمتخصص و درمانگران با را آمده شیپ لیمسا با خود موافقت عدم ای و موافقت لیدال واضح

 .شود حل گریکدی کمک با موجود مشکالت تا دیبگذار

 :صیتشخ مرحله از عبور

 باشد یم یعیطب و يادع کامال احساس نیا .است دردآور و مشکل اریبس ها خانواده يبرا مرحله نیا از عبور اغلب

. کرد یزندگ دیبا و دارد وجود همچنان یزندگ ،کودك کی در سمیاُت صیتشخ از بعد که دینکن فراموش یول

 با که یکسان يبرا نطوریهم و باشد جالب و بخش لذّت هم درخودمانده کودك کی يبرا یحت تواند یم یزندگ

 شیپ در یطوالن و سخت راه کودکان نیا درمان يراب اگرچه .ورزند یم عشق او به و کرده یزندگ کودك نیا

 مادر و پدر کی که یلذّتهائ یتمام و داده قرار مادر و پدر قلب در خداوند که یعشق که مینکن فراموش یول است

 و دیام از پر يا ندهیآ و کرده تحمل قابل را دشوار راه نیا تواند یم دارند خود فرزند با بودن و ها یزبان نیریش از

 .بزند رقم را يادش

 تیترب و میتعل درمان،: دوم فصل

 :یکلّ نگاه

 از ياریبس يبرا .است یدردناک و تلخ تجربه باشد یم سمیاُت ها آن کودك که مطلب نیا دانستن نیوالد يبرا

 است ممکن هم نیوالد از یبعض ،باشد منتظره رهیغ و دهنده تکان اریبس صیتشخ نیا است ممکن ها خانواده

 ثابت خود کودك در را سمیاُت وجود عدم تر قیدق شاتیآزما انجام با که باشند نیا دنبال به سالها ای و ها ماه

 در ياریبس جواب بدون يسئوالها باشند شده قتیحق نیا متوجه یتازگ به که یکودکان نیوالد حال هر به. کنند

 یذهن معلول کودکان ينگهدار مراکز در را کودکان نیا معموال گذشته يها دهه در .نندیب یم خود يرو شیپ

 خدمات نیهمچن و داشتند آن مان در يها راه و يماریب نیا مورد در یکم اطالعات نیمتخصص .دادند یم قرار

 يرو بر قیتحق حال در نیمتخصص و نیمحقق هنوز چه اگر امروزه .داشت وجود مارانیب نیا يبرا یکم یاجتماع
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 به .میکن یم مشاهده را يریچشمگ شرفتیپ گذشته يسالها به نسبت یول باشند یم يماریب نیا درمان و علل

 کشورها از ياریبس در اکنون هم .میباش داشته انتظار کودکان نیا يبرا میتوان یم را يتر روشن ندهیآ بیترت نیا

 قابل اکزمر و داروها ،ها روش و است شده دهید تدارك ها آن نیوالد و افراد نیا يبرا یمناسب یاجتماع خدمات

 .است شده فراهم درخودمانده مارانیب به کمک يبرا یتوجه

 با که دارند وجود یمناسب یدرمان يها روش یول است نشده دایپ سمیاُت يبرا یمشخص درمان هنوز که یحال در

 هبودب از زین یهائ نمونه یحت و شده مند بهره يشتریب يها یتوانائ از تا کرد کمک کودکان نیا به توان یم آنها

 کم کودك یاختالل يرفتارها تا کنند یم کمک نکهیا بر عالوه یدرمان يها روش نیا .است شده دهید کامل

 را خود يازهاین مستقل طور به بتواند کودك تا آموزند یم کودك به زین را یاستقالل يکارها نیهمچن ،شوند

 اریبس درخودمانده کودکان در اختالالت و رفتارها که یآنجائ از .برسد يعاد یزندگ کی به جیتدر وبه برآورده

 کدام هر که است گرفته قرار نظر مد ها آن يبرا یدرمان برنامه نیچند کنون تا ،است ریمتغ و متفاوت

 که شود گرفته نظر در مورد نیا حتما دیبا درخودمانده کودکان درمان در .اند داشته دنبال به زین یتهائیموفق

 .شود يزیر برنامه او اختالالت شدت و ها یتوانائ با متناسب دیاب کودك هر يبرا درمان روش

 شیافزا يبرا فقط و باشد ینم صیتشخ و درمان جهت نجایا در شده ذکر مطالب که دیباش داشته ادی به لطفاً

 .دیکن مشورت سمیاُت نیمتخصص با دیبا حتماً یدرمان برنامه کی وداشتن صیتشخ يبرا ،شماست اطالعات

 :یتیترب و یرماند يها روش

 مانند شد دیخواه روبرو يادیز یدرمان يها روش با سمیاُت مورد در خود اطالعات شیافزا ریمس در مطمئناً

 ارتباط يبرقرار ،غالت بدون یغذائ میرژ با درمان ،یدرمان نیتامیو ،جزء به جزء آموزش ،یشنوائ قیطر از آموزش

 نیا یتمام توان یم یکلّ طور به. حواس مجموعه وبهبود ،یندرما کار ،یدرمان يباز ،یدرمان یقیموس ،آسان

 بهبود روش و يرفتار حیتصح :شامل یدرمان يها روش. یتیترب و یدرمان :کرد میتقس دسته دو به را ها روش

 توسط یدرمان يها روش از یبعض یکارآئ .باشند یم یبیترک يها روش ، ویداروئ و یمیرژ يها ، روشارتباط

 شده ثابت رآما و قاتیتحق

 یکارآئ که یروشهائ با فقط ها آن کودك اند لیما نیوالد از یبعض. اند نداشته يریچشمگ جینتا زین یبعض و است

 هم مانند درخودمانده کودکان همه که دیباش داشته خاطر به یول .رندیگ قرار درمان تحت است شده ثابت ها آن

 ما .باشد نداشته یچندان ریث تأ گرید کودك يبرا بوده رمؤث کودك کی يبرا که یروش که است ممکن و ستندین

 با و گرفته نظر در را جوانب یتمام حتماً مؤثر و مناسب یدرمان روش کی انتخاب يبرا که میکن یم هیتوص

 شناخت خود کودك يها یناتوان و ها یتوانائ از يکار هر از قبل است بهتر. دیکن مشورت سمیاُت نیمتخصص

 .دیکن دایپ یکامل
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 يبرا که است مهم اریبس حال هر به .دیبکن يکار تر عیسر چه هر دیبخواه که است یعیطب نیوالد عنوان به

 شتریب یناراحت و استرس باعث کودکان نیا در راتییتغ رایز دینکن لیتحم کودك بر را يادیز راتییتغ شروع

 .شوند یم

 قبل را یدرست يزیر برنامه و دیکن انتخاب را کتانکود يبرا مناسب روش مطالعه و قیتحق با ابتدا در است بهتر

 که دیکن دایپ را ياریبس یاطالعات منابع نترنتیا به مراجعه با دیتوان یم شما .دیباش داشته یدرمان برنامه شروع از

 ها تیسا نیا از ياریبس در .هستند سودمند متفاوت یدرمان يها روش یبررس و اطالعات شیافزا امر در

 مطالعه اند کرده استفاده خود کودکان درمان يبرا را متفاوت يها روش که را یهائ خانواده تجارب دیتوان یم

 نیا درمان نحوه و بروز علل مورد در سمیاُت نیمتخصص يها يتئور و نظرات دیتوان یم شما نیهمچن. دیکن

 با یول دیشو جیگ یکم نت رنتیا در موجود اطالعات یفراوان از ابتدا در است ممکن .دیکن مشاهده را کودکان

 را خود کودك يبرا مناسب يها روش و داده شیافزا را خود اطالعات توانست دیخواه وقت صرف و تحمل یاندک

 از بهتر که دیهست شما نیا و دیکن یم یزندگ روز هر خود درخودمانده کودك با که دیهست شما نیا .دیکن دایپ

 اراده با و مصمم او درمان راه در و دیباش داشته مانیا خود به ستا بهتر پس دیشناس یم را او يگرید کس هر

 !ندارند شما جز را یکس کودکان نیا که دینکن فراموش .دیبگذار قدم

 را یجائ که بود دیخواه آن یپ در حتماً دیشد مطلع یکاف اندازه به آن یدرمان يها روش و سمیاُت از نکهیا از پس

 سمیاُت متخصص يشمار انگشت تعداد است ممکن .دیکن دایپ مناسب درمان شروع و خود کودك به کمک يبرا

 یکاف توجه مارانیب نیا يازهاین و يماریب نیا به رانیا ما کشور در هنوز متأسفانه یول دیکن دایپ خود اطراف در

 دارند شما کودك به کردن کمک در یسع یهمدل با و لیم کمال با که افتی دیخواه را يمراکز شما .است نشده

 از دیتوان یم شما .اند شده يانداز راه یجسم و یذهن معلول کودکان يبرا و ستندین یاختصاص مراکز نیا یول

 نهیزم در اشخاص نیا اگر و دیریبگ کمک مراکز نیا یدرمان يباز و ،یدرمان گفتار ،یدرمان کار در متخصص افراد

 دیتوان ینم مراکز نیا از چکدامیه در سفانه متأ .آورند بدست را يبهتر جینتا توانند یم باشند کرده کار زین سمیاُت

 زودتر چه هر میدواریام .دیابیب منسجم و کامل صورت به را درخودمانده کودکان يبرا شده ذکر يها روش

 جهت در را یاقدامات یذهن و یجسم مشکالت يدارا کودکان به کمک امر در رندهیگ میتصم افراد و نیمسئول

 .کنند اتخاذ را یماتیتصم ها آن يها خانواده و درخودمانده انکودک به کمک

 و داشته احساس زین انها .دارند قوت و ضعف نقاط زین ها آن .هستند ها انسان ریسا مانند زین درخودمانده افراد

 که دارند جموعم در را یهائ یناتوان افراد نیا که است نیا نیریسا با درخودمانده افراد تفاوت تنها. دارند یازهائین

 از یحت درخودمانده کودکان از یبعض .دینیبب دیبتوان زین افراد ریسا در جدا جدا را ها یناتوان نیا از کدام هر دیشا

 و انیمرب که است ازین افراد نیا به کمک يبرا .تر نیپائ زین ها یبعض و باالترند یمعمول افراد از یهوش درجه نظر
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 .کنند کار مارانیب نیا با تر مناسب و مؤثرتر چه هر بتوانند تا باشند داشته را یاسبمن و یکاف مطالعات درمانگران

 ازمندین یبعض .شود کار ها آن با یاجتماع يرفتارها نهیزم در شتریب تا دارند ازین درخودمانده کودکان از یبعض

 و یتهاجم يرفتارها حیتصح

 کودکان در ازهاین نیا همه رندهیدربرگ گفت بتوان که اردند وجود یتنهائ برنامه چیه باًیتقر .هستند يخودآزار

 نیتر شیب رندهیبرگ در که شود استفاده یهائ برنامه ای و يا برنامه از که است الزم پس باشد درخودمانده

 دیکن یم انتخاب خود کودك يبرا که یدرمان يها برنامه ای و برنامه هر حال هر به .باشد شما کودك يازهاین

 و نیمتخصص صیتشخ با( مناسب یزمان يها دوره در و کند برآورده را شما کودك يازهاین داکثرح یستیبا

 .شود حاصل نانیاطم آن مثبت ریتأث و بودن کارآمد از تا شود یبررس و يبازنگر )درمانگران

 یدرمان يها روش

 کودکان يبرا ها برنامه نیا. دکر میخواه اشاره درخودمانده کودکان يبرا موجود یدرمان روش چند به ما ادامه در

 نیا که میشو یم ادآوری .برد بهره هم تر بزرگ کودکان يبرا ها آن از توان یم یول اند شده یطراح سال 3 ریز

 ذکر قبالً که همانطور .کند ینم هیتوص شما کودك يبرا را یروش چیه مبحث نیا و باشد یم یآشنائ يبرا ها روش

 که است مهم اریبس .باشد جوانب همه گرفتن نظر در و سمیاُت متخصص مشورت با دیبا مؤثر روش انتخاب میکرد

 که را یروشهائ او یدرمان برنامه در و دیبشناس خوب را خود کودك یهوش سطح و اختالالت ،اتیخصوص شما

 کی در را خود کودك یدرمان يازهاین یتمام شما است ممکن .دیکن منظور بدهند را جینتا نیبهتر توانند یم

 کودك به که را یروشهائ یدرمان يها برنامه ریسا در قیدق مطالعه با است بهتر صورت نیا در دینکن دایپ برنامه

 که معتقدند سمیاُت امر در نیمتخصص یتمام .دیده قرار او یدرمان برنامه در و کرده انتخاب کنند یم کمک شما

 در زودتر چه هر کودك اگر .داشت خواهند دربر را جینتا نیبهتر کم نیسن در درمان شروع و زودهنگام صیتشخ

 يرو بر که یمتخصص افراد نیهمچن .دیرس خواهد يعاد يرفتارها سطح به هم زودتر ،ردیگ قرار یدرمان برنامه

 باشد يتر قیدق ساختار يدارا و تر منظم یدرمان برنامه چه هر معتقدند اند کرده کار ها سال درخودمانده کودکان

 مشاهده درخودمانده مارانیب در که یخاص اختالالت و مشکالت به توجه با .آورد بدست را يبهتر جیانت توان یم

 ،کودك یاجتماع يرفتارها بهبود و رشد :کند برآورده را ازهاین نیا دیبا مناسب یدرمان برنامه کی شود یم

 از برنامه کی یگاه .گانهپنج حواس مجموعه مشکالت يبهبود و ،يرفتار حیتصح ،ارتباط يبرقرار یتوانائ

 تواند یم کودك کی یدرمان برنامه مثال يبرا. است برخوردار درخودمانده فرد به کمک يبرا يادیز متعلقات

 و رشد از گرید کودك یدرمان برنامه و باشد یدرمان دارو و یاجتماع يرفتارها بهبود و رشد ،یدرمان گفتار شامل

 .باشد شده لیتشک یغذائ میرژ راتییتغ و پنجگانه حواس عهمجمو بهبود ،یاجتماع يرفتارها بهبود

 :سال 3 ریکودکان ز يبرا یهائ برنامه
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 دو به تواند یم شما کودك .ببرد بهره زودهنگام درمان شانس از تواند یم دارد سن سال 3 ریز شما کودك اگر

 یدرمان برنامه .یدرمان مراکز در ای و خانه در درمان قیطر از ای ،ببرد بهره زودهنگام یدرمان برنامه نیا از قیطر

 نوع در .کنند ادهیپ خانه در را یدرمان برنامه و آمده شما خانه به درمانگر میت کی که است نیا مستلزم خانه در

 .دیده قرار درمان تحت و برده مرکز به مرتباً را کودك دیبا که دیهست شما نیا باشد یم مرکز در درمان که گرید

 تجربه و تخصص سمیاُت نهیزم در که باشند یکسان دیبا کنند یم کار شما کودك با که يافراد تصور دو هر در

 هیته او يبرا دیبا کودك ازین به توجه با زین گرید يها کمک .باشند دهیفهم یخوب به را یدرمان برنامه و داشته

 .یدرمان يباز ای و یدرمان گفتار ،یکاردرمان مانند گردد

 نیا .دیباش داشته یدرمان میت افراد ریسا به نسبت يشتریب تیفعال دیبا شما درخودمانده کودك نیوالد عنوان به

 رابطه در درمانگران و مربوطه متخصص به دیتوان یم و دیشناس یم گرانید از بهتر را خود کودك که دیهست شما

 اریبس درمانگران و نیوالد انیم عاتاطال و اتیتجرب تبادل .دیبکن يادیز کمک یدرمان برنامه ياجرا و انتخاب با

 يبرا میکن یم هیتوص .باشد مؤثر اریبس کودك شرفتیپ و یدرمان برنامه شبردیپ در تواند یم و است یاتیح و مهم

 محل کینزد یستیبهز مراکز با زودهنگام درمان و کودکان نیا به کمک جهت در موجود امکانات از استفاده

 .دیکن استفاده مارانیب نیا به آنها خدمات از و دیریبگ تماس خود یزندگ

 کی يبرا مناسب یدرمان برنامه ،ستین گرید درخودمانده کودك مانند درخودمانده کودك چیه که یآنجائ از

 يها برنامه ارائه و یابیارز کار که است شده باعث امر نیهم .نباشد مؤثر گرید کودك يبرا است ممکن زین کودك

 فرد مشکالت از کدام هر است بهتر که کند یم انیب سمیاُت نیمتخصص و نیمحقق از یکی .باشد تر مشکل یدرمان

 در مشکالت نیا يها حل راه که شود یسع برنامه انتخاب در و کرده فرض يماریب کی عنوان به را درخودمانده

 هیته دهد انجام تواند ینم و تواند یم شما کودك که را یکارهائ از یستیل دیتوان یم شما .شوند گنجانده برنامه

 نیا دانستن .نه ای باشد یم موارد نیا يجوابگو نظر مورد برنامه ایآ که دیکن دقت برنامه انتخاب در و کرده

 مؤثر دیکن یم انتخاب که را یروش ایآ که دیبدان تا کند کمک شما به تواند یم کودکان در يریادگی اختالالت

 يکارها انجام از دیتوان یم بیترت نیا به رایز است مهم اریبس زین دكکو قوت نقاط دانستن .نه ای بود خواهد

 .دیبپرداز او ضعف نقاط به شتریب و کرده يخوددار کودك با اضافه

 را یدرمان برنامه کی بودن مؤثر ها آن از استفاده با توان یم که است داده ارائه را اریمع چند کایآمر سمیاُت انجمن

 :داد صیتشخ

 و کودك بر یمنف یراتیتأث چه یدرمان برنامه شکست صورت در ؟زد خواهد يا صدمه کودك به یدرمان برنامه ایآ

 یابیارز يها روش ایآ ؟است شده دییتأ و یبررس یعلم نظر از یدرمان برنامه نیا ایآ ؟شد خواهد وارد خانواده

 ؟است داشته تیموفق مقدار چه کودکان ریسا مورد در برنامه نیا ؟است شده دهیگنجان برنامه نیا در یمشخص
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 تعداد چه و بروند يعاد مدارس به اند توانسته اند گرفته قرار درمان تحت برنامه نیا با که یکودکان از تعدا چه

 و ها تیفعال ؟دارند را درخودمانده کودکان با کار يبرا یکاف علم و تجربه شده نییتع درمانگران ای؟ آاند نتوانسته

 شرفتیپ ؟است گرفته قرار توجه مورد مقدار چه برنامه نیا در کودك ؟اند شده يزیر امهبرن چگونه ناتیتمر

 خواهد قرار ثبت و یبررس مورد دقت به کودك شرفتیپ و رفتار ایآ ؟شد خواهد يریگ اندازه ينحو چه به کودك

 محل يبرا هافتی اختصاص طیمح ایآ گرفت؟ خواهد قرار کیتحر و قیتشو مورد یدرست به کودك ایآ ؟گرفت

 ينحو به یدرمان برنامه ایآ ؟است شده یخال کند یم شانیپر را کودك ذهن که یزهائیچ از یدرست به ناتیتمر

 ؟باشد یم نیوالد توان و حد در آن ومحل آن زمان ،برنامه نهیهز ؟باشد خانه در آن ادامه امکان که است

 ارتباط بهبود و یدرمان رفتار يها روش

 رفتارها نیا .است کننده ناراحت و نیآفر مشکل درمانگران و نیوالد يبرا اغلب درخودمانده کودکان يرفتارها

 مکرّر دادن تکان شامل است ممکن نطوریهم و باشد خطرناك و یتهاجم ،يتکرار ،نامناسب است ممکن

 به سر دنیکوب ای و ،دهان در اءیاش گذاشتن ،عقب و جلو به بدن دادن تکان ،انگشتان مداوم حرکت ،ها دست

 به زدن بیآس مانند يخودآزار يرفتارها به است ممکن نیهمچن درخودمانده کودکان. باشد گرید اءیاش

 و درد به نسبت است ممکن نیهمچن کودکان نیا. باشند داشته عادت خود دستان گرفتن گاز ای و ،چشمان

 حمله گرانید به لیدل بدون که اند شده مشاهده زین یکودکان یگاه. ندهند نشان یالعمل عکس یسوختگ

 دهیچیپ اریبس و است نشده افتی قیدق طور به هنوز درخودمانده کودکان در رفتارها نیا بروز لیدال. اند کرده

 نیا بروز باعث تواند یم کودك پنجگانه حواس در اختالالت که معتقدند نیمتخصص از یبرخ یول باشد یم

 .کند ارضاء را حواس نیا واهدخ یم رفتارها نیا با کودك و شوند رفتارها

 آنها .باشد یم درخودمانده کودکان در یمهم مشکل )ينوشتار هم و یکالم هم( زین یارتباط يها مهارت

 و ارتباط شروع در اغلب کودکان نیا نیهمچن دارد یتیاهم چه و شده برقرار چگونه ارتباط که دانند ینم

 یزندگ طول در چگاهیه است ممکن و دارند يگفتار مشکالت زین ياریبس .دارند مشکل طرفه دو ارتباط يبرقرار

 مهارت از است ممکن هم کودکان نیا از یبعض. بکنند کردن صحبت به شروع رید نکهیا ای و نکنند صحبت خود

 کنند یم تکرار را شود یم گفته ها آن به که يا جمله ای و کلمه هر مثالً بکنند استفاده نادرست نحو به یکالم

 مشکالت که شد ادآوری دیبا البته .کنند یم استفاده ارتباط يبرا تک کلمات از فقط نکهیا ای و )وار یطوط رتکرا(

 کند انیب را خود ازین ستین قادر که یکودک مثالً شوند يرفتار يها يناهنجار بروز باعث توانند یم یارتباط

 .کند يخودآزار ای و دنیکش ادیفر به شروع است ممکن

 از یبرخ. است شده هیته یاختالل يرفتارها و ، حواس،ی، کالمیاجتماع مشکالت بهبود يبرا یاوانفر يها روش

 مجموعه بهبود و ،یاجتماع يها داستان ،میتا فلور ،جزء به جزء آموزش ،يِا یب يا :از اند عبارت ها روش نیا
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 .پنجگانه حواس

 Applied Behavior Analysis يا یب يا روش

 نیا روش نیا مهم اصل. اند شده هیته روش نیا اصول هیپا بر درخودمانده کودکان یدرمان يها شرو از ياریبس

 مورد که یرفتارهائ و داشت خواهند شیافزا و تکرار احتمال رندیبگ قرار قیتشو مورد که یرفتارهائ که است

 از ياریبس یول باشد یم يرتئو کی يا یب يا چه اگر. دارد وجود ها آن شدن حذف احتمال رندینگ قرار توجه

 نیا هیپا بر که یمهم روش دو .کنند یم استفاده کنند یم کار اصل نیا با که یروشهائ يبرا اصطالح نیا از مردم

 .باشند یم لوواس و جزء به جزء آموزش روش دارند وجود اصل

 ،کودك به دستور کی شامل شود یم داده کودك به که ینیتمر هر لوواس روش و جزء به جزء آموزش روش در

 يرفتارها حیتصح بر عالوه روش نیا. باشد یم درمانگر طرف از العمل عکس کی و کودك طرف از عمل کی

 تا دنیپوش لباس و دنیخواب مانند هیاول يها مهارت لیقب از زین دیجد يها مهارت آموزش شامل کودك

 در. است کامل و قیدق اریبس یروش ،روش نیا .باشد یم یاجتماع حیصح يبرخوردها مانند شرفتهیپ يها مهارت

 هر .کند یم کار دهید دوره درمانگر با يانفراد صورت به هفته در ساعت 40 تا 30 نیب کودك معموالً روش نیا

 ،شود انجام یدرست به ازکودك شده خواسته کار هرگاه .شود یم میتقس يتر کوچک اجزاء به دیجد مهارت و کار

 یهائ مخالفت با روش نیا .شود شتریب يفرمانبر و آن تکرار زهیانگ کودك در تا ردیگ یم قرار قیتشو مورد کودك

 زمان مدت و زند یم لطمه کودك احساسات به روش نیا که معتقدند نیمتخصص از یبرخ .است شده روبرو زین

 داده نشان تجربه و ارقام و آمار حال هر به. گذارد یم خانواده بر يندیناخوشا راتیتأث هفته طول در آن آموزش

 .است داشته درخودمانده کودکان يرو بر یثبات با و مثبت جینتا يا یب يا يکهایتکن که است

TEACCH 

 عبارت مخفف روش نیا نام .شد گرفته کار به درخودمانده کودکان يبرا کایآمر در که بود یروش نیاول روش نیا

 روش نیا در. باشد یم”  يماریب نیا با مرتبط یرتباطا يها یناتوان و درخودمانده کودکان آموزش و درمان“

 داده قیتطب طیمح با کودك نکهیا نه شود داده قیتطب او با دیبا کودك یزندگ طیمح که است نیا بر اعتقاد

 هیپا کودك عملکرد سطح اساس بر یدرمان برنامه بلکه شود ینم استفاده یخاص کیتکن از روش نیا در. شود

 در یدرمان يکهایتکن و شود یم یبررس یروان يها آموزش يارهایمع اساس بر کودك يها یائتوان. شود یم يزیر

 کی کودك به نکهیا يجا به روش نیا در. شوند یم یطراح یانطباق و یاجتماع يها مهارت ،ارتباط بهبود جهت

 تا شود دهدا آموزش یمهارتهائ کودك به که است نیا بر یسع ،شود داده آموزش خاص یتوانائ و مهارت

 کودکان از یبرخ ،مثال عنوان به. کند درك بهتر را خود انیاطراف يرفتارها و خود اطراف طیبتواندمح

 کودك به که است برآن یسع روش نیا در ،کنند یم زدن ادیفر به شروع درد احساس هنگام درخودمانده
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 زین روش نیا .بفهماند خود انیاطراف هب را آن ارتباط يبرقرار با چگونه درد احساس هنگام تا شود داده آموزش

 است ممکن نیهمچن .است برگ و شاخ پر و خشک یلیخ روش نیا که معتقدند مخالفان نیا و دارد یمخالفان

 ،فکر بدون که ردیبگ فرا و رود یم او از يانتظار چه شده خواسته عمل برابر در که ابدیدر درخودمانده کودك

 .کند اجرا را شده خواسته جواب دقت و تیخالق

Picture Exchange Communication Systems – PECS 

 ریتصو تبادل با ارتباط روش

 کودکان از یبرخ. باشد یم ارتباط در یتوانائ عدم درخودمانده کودکان در اختالالت نیتر مهم از یکی 

 نیا. نشوند کار نیا به قادر چگاهیه است ممکن زین یبرخ و اموزندیب را کردن صحبت است ممکن درخودمانده

. باشند ینم کردن صحبت به قادر که است یکودکان در ارتباط يبرقرار و گفتار شروع يبرا یمناسب روش ،روش

 قیطر از را خود يازهاین تواند یم چگونه که شود یم داده آموزش کودك به ،يا یب يا اصول هیپا بر روش نیا در

 عمد و تفکر با ،فهم ، قابلساده کودك ارتباط که است نیا روش نیا همم ازاتیامت از. کند برآورده ریتصاو دادن

 کودك روش نیا با .دیابیدر را او منظور دیتوان یم بالفاصله شما و دهد یم شما به را يریتصو کودك .باشد یم

 .است ریتصاو دادن و گرفتن شود انجام دیبا که يکار تنها و کند برقرار ارتباط یکس هر با تواند یم

Floor Time 

 هیشب اریبس روش نیا. است شده ارائه”  اسپن نیگر یاستانل“  نام به کودك روانشناس کی توسط روش نیا

 قیدق يها برنامه قیطر از گرید فرد کی با کودك ارتباط که است نیا بر یسع روش نیا در .است یدرمان يباز

 چگونه و دیتقل ها آن یط مراحل در کودك که باشد یم مرحله شش شامل روش نیا. شود مؤثرتر و شتریب يباز

 است ممکن. کند یط را يا پله شش بام نرده دیبا کودك یعبارت به و ردیگ یم فرا تر بزرگ کی از را گرفتن ادی

 ناتیتمر از یبعض درك در یحس اختالالت علت به مثال شوند روبرو زین یمشکالت با روش نیا در کودکان

 نیا در. نشوند برنامه در موجود یبدن ناتیتمر از یبرخ انجام به قادر نکهیا ای و ندکن دایپ مشکل شده خواسته

 با و دارد دوست کودك که یرهائیمس قیطر از را کودك شرفتیپ تا کنند یم یسع درمانگران و نیوالد برنامه

 یط را یدرمان شرو نیا در موجود شرفتیپ مرحله شش بتواند کودك تا کنند فراهم ،رهایمس نیا به دادن جهت

 نظر از بلکه کند ینم کمک یبدن و يگفتار يها مهارت آوردن بدست در را کودك مجزا طور به روش نیا. کند

 تجربه و یآگاه قیطر از و کرده دایپ يشتریب درك بتواند کودك تا کند یم کمک کودك به یروان و یاحساس

 در يا یب يا مانند گرید تر قیدق يها روش کنار در روش نیا از معموالً. آورد بدست زین را گرید يها مهارت

 .شود یم استفاده کودك فراغت ساعات
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Social Stories یاجتماع يها داستان 

 به داستانها نیا قیطر از .اند شده آماده درخودمانده کودکان به یاجتماع يها مهارت آموزش يبرا ها داستان نیا

 کی روش نیا در. کنند درك را گرانید يها برنامه و ،منظور ،اتاحساس چگونه که شود یم داده آموزش کودك

 گوش قیطر از کودك به که است شده هیته فراوان اطالعات با خاص طیشرا و تیموقع کی براساس داستان

 ها داستان نیا .دهد نشان خود از دیبا را مناسب العمل عکس ای جواب چه بفهمد تا شود یم کمک آن به کردن

 و احساسات -2 آن اجزاء و مکان ،داستان افراد مورد در یاطالعات -1 :شوند یم لیتشک یاصل جزء سه از معموالً

 بر دیبا ها داستان نیا .باشند داشته وجود دیبا که یمناسب يالعملها عکس و ها جواب -3 داستان افراد افکار

 نیا .باشند حاضر زمان در و ردمف شخص اول قول از دیبا حتماً و شوند خوانده او يبرا کودك ازین اساس

 يها داستان یستیبا .باشند داشته يشتریب ریتأث توانند یم یقیموس و ریتصاو با یهمراه صورت در ها داستان

 یبه خصوص شرائط از که یکودک مثالً .کنند حیتصح را کودك ضعف نقاط که باشند يا گونه به شده فراهم

 او يبرا طیشرا نیا مورد در یمناسب يها داستان است بهتر کند یم استرس جادیا او در نکهیا ای و دارد ترس

 .شود گفته

Sensory Integration حواس مجموعه درك 

 يدارا کودکان نیا است ممکن .باشند یم یمشکالت يدارا خود بدن يها حس نظر از اغلب درخودمانده کودکان

 حواس توسط آمده بدست اطالعات از ستین قادر اه آن مغز نکهیا ای و باشند نیپائ ای و باال کیتحر آستانه

 ،درمان يباز توسط تواند یم که یدرمان روش نیا در .آورد بدست موجود طیشرا از یدرست درك ها آن پنجگانه

 اگر مثالً. ببرد بهره یحس اطالعات از بهتر تا شود یم کمک کودك به شود انجام درمان گفتار ای و کاردرمان

 لمس را متفاوت يها جنس با متفاوت اءیاش تا شود یم خواسته کودك از دارد مشکل خود المسه حس با کودك

 تیحساس متفاوت يها فرکانس توسط که است روش نیا از یجزئ زین یدرمان یقیموس .کند کار ها آن با و کرده

 است بوده سمیاُت ماریب کی خود که”  نیگراند تمپِل“  دکتر .کند یم ادیز ای و کم اصوات یبرخ برابر در را کودك

 ياجرا از قبل. بخشد یم بهبود را المسه حس ،دست بر متفاوت يفشارها با که است کرده یطراح را یدستگاه

 با رابطه در یقیدق و کامل یآشنائ و گرفته نظر ریز دقت به را کودك دیبا حتماً درمانگر ،یدرمان روش نیا

 .کند دایپ کودك یحس اتیخصوص

 یداروئ و یمیرژ يها درمان

 نیا همه يبرا خاص درمان کی که گفت توان ینم است مشابه يها يماریب از فیط کی سمیاُت که یآنجائ از

 چند از استفاده با که اند دهیرس جهینت نیا به ها خانواده و نیمتخصص حال هر به یول .باشد مؤثر تواند یم فیط

 شده بهتر ها آن یاختالل يرفتارها تا کرد کمک درخودمانده کودکان به توان یم آنها از یبیترک ای و یدرمان روش
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 .باشد یداروئ و یروانشناس يها روش از یبیترک تواند یم یدرمان بیترک نیا .کند شرفتیپ ها آن یکلّ عملکرد و

 و نیمتخصص یول کند درمان آنرا نکهیا ای و کند يریجلوگ سمیاُت بروز از که است نشده افتی یداروئ تاکنون

 از یبعض بهبود در ،گرید يها يماریب در شده استفاده يداروها از یبعض که اند افتهیدر تجربه به ها نوادهخا

 ها نیتامیو یبرخ افزودن و یغذائ میرژ راتییتغ که است شده مشاهده نیهمچن .باشند یم مؤثر سمیاُت اختالالت

 در يادیز قاتیتحق گذشته سال ده یط در. باشد مؤثر سمیاُت اختالالت از یبرخ بهبود در تواند یم یموادمعدن و

 و 12ب و 6ب مانند ها نیتامیو یبرخ افزودن که است نیا از یحاک ها آن از یبرخ جینتا که شده انجام مورد نیا

 ستمیس عملکرد بهبود در تواند یم کودك یغذائ میرژ از نیکازئ و گلوتن مانند مواد یبرخ حذف نیهمچن

 به را مطلب نیا ها یبررس و قاتیتحق یتمام البته .باشد داشته مثبت ریتأث کودك يفتارهار و ها يآلرژ ،یگوارش

 از یبعض مورد در که دارند وجود گرید يها يماریب يداروها از يتعداد .کنند ینم ثابت یقطع و یعلم صورت

 و ،توجه اختالالت ،یالفع شیب درمان در معموالً داروها نیا. اند داده نشان مثبت اثرات درخودمانده کودکان

 کودکان در دارو استفاده از هدف گفت توان یم اصل در .اند بوده مؤثر درخودمانده کودکان در ینگران

 یسع .باشد یم یدرمان جلسات از کودك شتریب و بهتر استفاده جهت در یاختالل يرفتارها کاهش درخودمانده،

 نیا ایآ :دیبپرس ها آن از را سئواالت نیا کنند یم زیجوت دارو شما کودك يبرا نیمتخصص که یصورت در دیکن

 استعمال دیبا نحو چه به ؟شود استفاده دیبا روز یط در مقدار چه ؟داشت خواهند کودك در یجانب اثرات دارو

 خواهد یبررس کودك در را دارو نیا راتیتأث چگونه و یکس چه ؟داشت خواهد یراتیتأث چه مدت دراز در ؟شود

 ریسا با زمان هم دارو نیا استفاده ایآ ؟داد انجام دیبا دارو نیا استفاده از قبل را یبه خصوص شاتیآزما ای؟ آکرد

 يبرا یداروئ هر از استفاده که دیباش داشته خاطر به حال هر به. ؟داشت نخواهد یمشکل ها نیتامیو و داروها

 .باشد یبررس تحت دقت به آن تاثرا و شده انجام متخصص نظر ریز حتماً دیبا درخودمانده کودکان

. باشد یم ب نیتامیو درخودمانده، کودکان يبرا شده استفاده يها نیتامیو نیتر شیب از یکی گفت بتوان دیشا

 که یقیتحق 18 در. است مؤثر دارد اجیاحت ها آن به خود تیفعال يبرا مغز که یمهائیآنز ساختن در نیتامیو نیا

 میرژ در نیتامیو نیا که یکودکان از یمین حدود که است شده داده نشان است هشد انجام نیتامیو نیا مورد در

 بهبود ،رفتار بهبود شامل راتیتأث نیا که بود آمده وجود به آنها در یمثبت راتیتأث ،بود شده شتریب ها آن یغذائ

 جگر روغن ،دکانکو از یبعض در. بود کودکان نیا در يریادگی یتوانائ شیافزا و ،شتریب توجه ،یچشم تماس

 بهبود و یچشم تماس شیافزا در یخوب راتیتأث باشد یم د و آ يها تامبنیو یفراوان ریمقاد يحاو که یماه

 اثرات کودکان از یبرخ در آن استفاده و دارد ریتأث مغز بهتر عملکرد در زین س نیتامیو .است داشته يرفتار

 دکتر با حتماً ستیبا یم دیداشت خود کودك يبرا را ها نیمتایو از استفاده قصد که یصورت در .است داشته مثبت

 شیب استفاده دیشو مطمئن تا دیده انجام را یشاتیآزما لزوم صورت در و دینمائ مشورت خود کودك متخصص

 کودکان از یبرخ .داشت نخواهد شما کودك يرو بر مخرب و یجانب اثرات ها نیتامیو نیا معمول حد از
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 آن مورد در است ممکن یحت و دهند یم نشان خود از یهائ تیحساس یموادغذائ از یبعض مورد در درخودمانده

. کنند بروز کودك در یاختالل يرفتارها صورت به يآلرژ و ها تیحساس نیا است ممکن .کنند دایپ زین يآلرژ

 میرژ از یذائغ مواد نیا حذف که است آن از یحاک که دارند وجود نیمتخصص و نیوالد از یفراوان يها گزارش

 شده مشاهده درخودمانده کودکان از یبرخ در .است شده يرفتار بهبود و ریچشمگ شرفتیپ باعث کودك یغذائ

 کودك در یمشکالت بروز باعث و شوند ینم شکسته یخوب به نیکازئ و گلوتن رینظ یهائ نیپروتئ که است

 جهینت در و کند کمک ها آن در یگوارش اختاللت رفع به تواند یم کودکان نیا در ها نیپروتئ نیا حذف. شوند یم

 توجه دیبا .دارند وجود اتیلبن در نیکازئ و غالت در گلوتن .گردند یم رفع زین آن از یناش یاختالل يرفتارها

 کودك یغذائ میرژ از کبارهی به اتیلبن و غالت دینبا ،شما کودك در مشکل نیا وجود صورت در که داشت

 است بهتر منظور نیا يبرا .شود يگرید مشکالت بروز باعث خود یناگهان قطع نیا ستا ممکن رایز شوند حذف

 داده آموزش شما به یغذائ میرژ مناسب رییتغ و مواد نیا حذف نحوه تا شود مشورت هیتغذ متخصص کی با

 .شود

 مکمل یدرمان يها روش

 درمان و کودکان نیا به کمک در روش نیبهتر سمیاُت زودهنگام درمان و زودهنگام صیتشخ نکهیا وجود با

 توانند یم که دارند وجود زین يگرید مکمل یدرمان يها روش که معتقدند نیمحقق و نیوالد از یبرخ ،هاست آن

 درمانها نیا انواع از .کنند بهتر را ها آن يرفتارها و دهیبخش بهبود را نیریسا و اطراف يایدن با کودك ارتباط

 و شده کار کودك با يفرد صورت به توانند یم که کرد اشاره یدرمان وانیح و ،هنر ،یدرمان یقیموس به توان یم

 روابط بهبود ،ارتباط قدرت شیافزا ها روش نیا یتمام در .شوند کار یجمع صورت به مخصوص مراکز در ای

 رابطه ندبتوا کودك تا کنند یم کمک ها روش نیا نیهمچن .باشد یم مشترك نفس به اعتماد شیافزا و یاجتماع

 به خصوص هنر و یقیموس .شود مأنوس ها آن با و کرده برقرار نیریسا و خود درمانگر با را يدیمف و خطر یب

 يدارید و یشنوائ ،درك قدرت ها آن توسط رایز باشند دیمف کودك پنجگانه حواس مشکالت رفع در توانند یم

 ها درمان نیا در .باشد یم ها نیدولف با شنا و يسوار اسب شامل معموال یدرمان وانیح .شوند یم تیتقو کودك

 به اعتماد و داشتن دوست احساس نیهمچن آورد بدست تواند یم را ها اندام و عضالت یهماهنگ یتوانائ کودك

 .است درمان نوع نیا فوائد از زین نفس

 سمیاُت با یزندگ :سوم فصل

 یکلّ نگاه

 ریدرگ اغلب کودکان نیا يها خانواده و است یفراوان مشکالت با همراه درخودمانده کودك کی کردن بزرگ

 کمک تواند یم آن با مقابله يبرا ها خانواده نیا یآمادگ و سمیاُت از شناخت مقدار. هستند یفراوان يها استرس
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 اتیخصوص .باشد )... و بزرگ مادر و بزرگ پدر ،خواهران و برادران ،نیوالد( خانواده افراد یتمام يبرا یبزرگ

 باشد داشته را خود به مخصوص اتیتجرب خانواده هر که است شده باعث درخودمانده کودك هر فرد به منحصر

 که میکن اشاره یمطالب به میخواه یم نجایا در ما .نشوند واقع دیمف گرید يها خانواده اتیتجرب است ممکن و

 نیا با مبارزه و یآمادگ با رابطه در درخودمانده کودکان يها خانواده يبرا هیاول يها دهیا عنوان به است ممکن

 .باشند دیمف ،مشکل

 خانواده در استرس

 میکن یم تجربه را یکیزیف يها استرس روز طول در .اند کرده تجربه آنرا یهمگ نیوالد که است يزیچ استرس

 نیا اوقات یگاه .باشند...  و ها آن خانه فیتکال ،ها بچه بردن ، حمامغذا کردن آماده اثر در توانند یم که

 خود که شود کارها نادرست انجام باعث تواند یم کودکان و نیوالد انیم آمده وجود به یکیزیف ياسترسها

 صادق ها خانواده یتمام يبرا میکرد ذکر که را ینکات نیا. گردد یروان يها استرس آمدن وجود به علّت تواند یم

 .کنند تحمل دیبا زین را يگرید خاص ياسترسها ،التمشک نیا بعالوه درخودمانده کودکان يها خانواده و است

 و یذهن مانده عقب کودکان يها خانواده از شتریب درخودمانده کودکان يها خانواده که است داده نشان قاتیتحق

 کودکان خاص يها تیشخص تواند یم امر نیا علّت .هستند ریدرگ آن با و داشته استرس داون سندرم

 .کند انیب را خود یزندگ هیاول يازهاین که نباشد قادر یحت است ممکن رخودماندهد کودك باشد درخودمانده

 گرسنه او ایآ ؟است تشنه او ایآ ،خواهد یم چه ها آن کودك که بزنند حدس دیبا کودك نیوالد اوقات شتریب

 استرس در بفهمند را خود کودك خواست نتوانند نیوالد که یوقت. ؟... ایآ ؟کند یم درد او بدن از یجائ ایآ ؟است

 خواست نتواند کودك یوقت گرید طرف از .کرد خواهند یدرماندگ احساس اریبس و رندیگ یم قرار يا العاده فوق

 خود زین امر نیا که ردیبگ شیپ در را يگرآزارید ای و يخودآزار مانند یرفتارهائ است ممکن کند انیب را خود

 طرف از زین کودك یمقاومت و يتکرار يرفتارها .شود یم انوادهخ اعضاء در یناراحت و استرس شدن شتریب باعث

 اختالل یدرمان مراحل در او شرفتیپ و يریادگی قدرت در رایز باشند یم کننده ناراحت و مهم اریبس نیوالد

 اعثب خانواده در زین ها يباز در یناتوان مانند یاجتماع يها مهارت نهیزم در کودك يها یناتوانائ .کنند یم جادیا

 یب و نامناسب خواب .دارند یمشکالت خوردن غذا و دنیخواب در درخودمانده کودکان از ياریبس .شود یم استرس

 یخستگ باعث يجد مشکالت جادیا بر عالوه کودکان نیا در غذا نوع تیمحدود و یغذائ بد نیهمچن و موقع

 نیا شهیهم درخودمانده کودکان يها دهخانوا در حال هر به .شود یم نیوالد شتریب یروان ياسترسها و یجسم

 که شود یم باعث یطوالن مدت يبرا یصندل يرو بر نشستن در کودك تحمل عدم .دارند وجود مبارزات گونه

 گاهاً و( نیوالد که شود یم باعث کودکان نیا در خواب اختالالت .کنند صرف را غذا هم دور نتواند خانواده

 يفرمانبردار عدم و يرفتار اختالالت .باشند داشته مناسب خواب نتوانند )کودك ادیفر و داد علت به گرانید
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 است ممکن مثال .کند شرکت لیفام يها یهمانیم و ها مراسم در نیریسا مانند نتواند خانواده که شود یم باعث

 به خانواده بیترت نیا به کند شرکت یمراسم در خانواده هیبق همراه به پدر تا بماند خانه در شود مجبور مادر

 .دهد انجام تواند ینم را خود يها تیفعال درست صورت

 شدن رهیخ .است منزل از رونیب و اجتماعات در حضور درخودمانده کودکان يها خانواده مهم مشکالت گرید از

 و یناراحت باعث یهمگ نیوالد طیشرا درك عدم ،نیوالد سرزنش ،دار طعنه ينظرها اظهار ،کودك به مردم

 مثال. است آن عواقب از یکی نیوالد طرف از اجتماعات در حضور از زیپره که شود یم نیوالد در استرس شیافزا

 تجربه نیهم .بردارد دست با او بشقاب از را یکس يغذا يزیچ به توجه بدون درخودمانده کودك است ممکن

 نیهم. زنند باز سر کار نیا از تلفمخ يها بهانه به و کرده دایپ هراس ها یهمانیم به رفتن از نیوالد که ستیکاف

 خانواده رایز شوند لیتبد زیانگ غم يروزها به ها یلیتعط که شود یم باعث گرانید از فرار و ها يریگ کناره

 به بیترت نیا به .ببرد لذت ها حگاهیتفر در حضور از و گرانید با بودن از و داشته ارتباط نیریسا با تواند ینم

 شتریب يها یناراحت باعث مسئله نیا. شوند یم تنها و کنند یم يریگ کناره خود اقوام و اندوست از نیوالد جیتدر

 .شد خواهد خانواده در استرس شیافزا و

 کودك از ها آن مانند کس چیه که دانند یم آنها .باشد یم آنها ندهیآ کودکان نیا نیوالد يها ینگران گرید از

 داشته یناراحت کمتر و کرده یراحت احساس کودك که کنند یم یسع وجود تمام با آنها. کرد نخواهد مراقبت

 ؟بود خواهد شیآسا و یراحت در کودکشان زین ها آن از بعد ایآ که هستند نیا نگران نیوالد .باشد

 در درخودمانده کودك کی داشتن .باشد یم درخودمانده کودکان يها خانواده مشکالت گرید از یمال مسئله

 يها روش و ،خانه در یدرمان برنامه ياجرا ،صیتشخ جلسات ،شاتیآزما يبرا ادیز پول فصر یعنی خانواده

 باشند کودك با شهیهم که هستند مجبور نیوالد از یکی موارد از ياریبس در کهیآنجائ از .گرید یداروئ و یدرمان

 کار از دیبا يگرید و کند کار تواند یم نیوالد از یکی فقط ناچار به ،باشند داشته شرکت یآموزش برنامه در و

 .باشد یم زین خانواده درآمد شدن نصف يمعنا به نیا که بپوشد چشم کردن

 کودك از شدن محروم آن و کنند یم احساس خود در را بزرگ غم کی شهیهم درخودمانده کودك نیوالد

 هستند یوادگخان خوب طیشرا حسرت در شهیهم ها آن نیهمچن .باشند داشته داشتند دوست که است یسالم

 و ها یناراحت شیافزا باعث خود ها غصه و ها احساس نیا .باشد داشته وجود ها آن خانه در داشتند انتظار که

 .باشد یم ها خانواد نیا ياسترسها

 خجالت .باشند یم ها یدلواپس و ها استرس انواع معرض در زین کودکان نیا خواهران و برادران ها خانواده نیا در

 به نیوالد حد از شیب پرداختن مورد در حسادت ،خود ناتوان خواهر ای و برادر مورد در خود وستاند از دنیکش

 گرفتن قرار خشونت مورد ،او با يباز در درخودمانده خواهر ای و برادر یناتوان ،خود درخودمانده خواهر ای و برادر
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 ینگران و استرس بروز باعث توانند یم یهمگ...  و ،او ندهیآ مورد در ینگران درخودمانده، خواهر ای و برادر طرف از

 درك و برند یم سر به یسخت طیشرا در درخودمانده کودك کی نیوالد که میدان یم ما. شوند ها آن در یهائ

 راتحمل ها یسخت دیبا خانواده و کودك به کمک يبرا حال هر به یول است مشکل ها آن احساس و تیموقع

 زین کودك و شده کاسته مشکالت نیا از زودتر چه هر تا کرد یط را يا شده يزیر هبرنام و درست روش و کرده

 .شود یم مطرح ها خانواده نیا در استرس کردن کم يبرا شنهادیپ چند نجایا در .شود درمان

 دارند دوست که یکارهائ و خود يبرا زین را یزمان نیوالد خصوص به خانواده اعضاء میکن یم شنهادیپ ما

. است نمانده یباق شانیبرا یوقت ها آن که دارند یم اظهار اغلب نیوالد شنهادیپ نیا جواب در .بدهند اختصاص

 با یحت نیوالد یبرخ .باشد مؤثر اریبس تواند یم زین روز در قهیدق چند یحت که دیباش داشته خاطر به دیبا یول

 یقیموس به کردن گوش ای و ،خود القهع مورد يغذا پختن ،شانیدستها به کرم دنیمال يبرا قهیدق چند صرف

 نیوالد یحت که دیبشنو اگر دیکن تعجب دیشا. کنند یم جادیا اعصاب تمدد يبرا را فرصت نیا خود عالقه مورد

 را کارها بهتر بتوانند تا کنند افتیدر مشوق دیبا دهند یم انجام که یکارهائ يبرا درخودمانده کودکان مانند زین

 يکارها دیبا زین شوهر و زن .کنند قیتشو زین را گریهمد دیبا خانواده اعضاء ،خود قیتشو رب عالوه .دهند ادامه

 که دیباش داشته خاطر به زین و باشند مشکل راه نیا ادامه در يگرید يدواریام هیما و کنند قیتشو را گریکدی

 ادامه به را ها آن و کرده قیتشو دخو درخودمانده خواهر ای و برادر به کمک يبرا زین را کودك خواهران و برادران

 خود یخستگ و استرس از تا بدهند قرار هم با بودن تنها يبرا را یوقت دیبا زین شوهر و زن .دیکن بیترغ کار نیا

 یوقت ای و خوابند در کودکان که یوقت تواند یم وقت نیا .است تر مهم آن مدت از وقت نیا تیفیک البته .بکاهند

 .شود فراهم هستند یدرمان برنامه و درس کالس در ها آن که

 ،یورزش ناتیتمر ،نماز و دعا :کرد اشاره موارد نیا به توان یم ینگران و استرس کردن کم گرید يها راه از

 در معوقه يکارها انجام يبرا يزیر برنامه ،روزنامه کی يبرا مطالب نوشتن ،قیعم تنفس و یآرامش ناتیتمر

 ... و دوستان با دارید ،زدن قدم ،يهنر امور به پرداختن ،روز طول

 خانه در یتیامن مسائل

 گذاشتن. دانند یم مهم درخودمانده کودکان يبرا را خانه طیمح تیامن کودك نیمراقب و نیوالد از ياریبس

 يها قفل گذاشتن و ،برق يزهایپر يرو بر محافظ دادن قرار ،یخروج يدرها و ها پلّه يورود در یتیامن يدرها

 يسالها در نیوالد یتمام يبرا یتیامن مسائل نیا .باشد یتیامن مسائل جمله از تواند یم ها نتیکاب يرو بر یفاضا

 زمان مدت يبرا را موارد نیا است ممکن درخودمانده کودکان نیوالد یول دارد وجود کودك یزندگ اول

 و باال مثال شوند او يبرا یحوادث بروز ثباع تواند یم درخودمانده کودك يرفتارها. باشند داشته اجیاحت يشتریب

 وسائل دنیکوب ،نیزم يرو بر اءیاش انداختن ،اءیاش کردن پاره ،خود کردن جلو و عقب ،فراوان يها دنیپر نیپائ
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 در توانند یم یهمگ...  و ،یخانگ وسائل در اءیاش دادن قرار ،یبرق وسائل کردن خاموش و روشن ،اطراف به

 چقدر که میکن اشاره تیکبر با ها بچه يباز به است یکاف فقط .شوند یحوادث روزب باعث یتوجه یب صورت

 موارد نیا باره در کودك آموزش در یسع هم و خانه در یمنیا موارد تیرعا هم نیا بنابر .باشد خطرناك تواند یم

 ارائه شما به ندهدرخودما کودکان خانه تیامن کردن شتریب يبرا یشنهادهائیپ نجایا در ما .باشند یم يضرور

 با توانند یم نیوالد .باشد کودك يبرا یدرس کالس تواند یم زین خانه که دیباش داشته خاطر به دیبا. میده یم

 و شتریب تیامن يبرا را خانه طیمح ریتصاو و عالئم از استفاده و دهنده هشدار وسائل ،یاضاف يها قفل دادن قرار

 و گذراند یم را خود وقت شتریب ها آن در کودك که یهائ مکان از ولا است بهتر .کنند ایمه کودك به آموزش

 از است بهتر کند باز حمام در را گرم آب ریش که دارد دوست کودك اگر مثال .دیکن شروع او مخصوص يها اتاق

 دیبا خانه يورود در مورد در را یداتیتمه رود یم رونیب به خانه از اغلب کودك اگر ای و دیکن شروع حمام

 و کنند فراهم را یآموزش يها فرصت کودك يبرا که دینیبچ ينحو به را خانه وسائل و مبلمان .دیشیاندیب

 يبرا یصندل دیبا دارد را نشستن آموزش برنامه کودك اگر مثال .باشند نداشته کودك يبرا يخطر نطوریهم

 وسائل و ها قفسه به و رفته باال ها نآ از تواند یم کودك که را یمبلمان و وسائل .باشد کودك اریاخت در نشستن

 که است بهتر گذارد یم خود دهان به را اءیاش کودك اگر .دیده انتقال گرید یمکان به ،کند دایپ یدسترس گرید

 به دارد یدسترس ها آن به یراحت به کودك که را يزیر اءیاش و دیدار نگاه زیتم را مبلمان و نیزم سطح

 قرار یهائ در و موانع دارند سقوط خطر که یهائ محل و ها پلّه يبرا .دیده نتقالا او دسترس از دور يها مکان

 قفل شود ها آن وارد دینبا کودك که یهائ مکان و منزل یخروج در يبرا .دیببر نیب از را خطرات نیا تا دیده

 خروج از ممانعت يبرا نیوالد از یبرخ .شود ها آن وارد نتواند باشد یم تنها کودك که یهنگام تا دیده قرار یهائ

 که دینکن فراموش .دهند یم قرار مخصوص يها قفل کودك اتاق در يبرا ،شب يها مهین در خود اتاق از کودك

 به که باشد يطور دیبا قفل نیهمچن و کند یزندان اتاق در را شما کودك اتفاق حسب بر که نباشد يطور قفل

 يدار نگاه ها آن در دارو ای و برنده و زیت وسائل که یشوهائک و ها نتیکاب يبرا. شود باز یراحت به و سرعت

 از شدن زانیآو به عادت کودك اگر .کند باز را ها آن نتواند کودك تا دیکن هیته مناسب يها قفل حتماً شوند یم

 يبرا و دیده انتقال گرید يجا به ،رود یم باال ها آن از پنجره به دنیرس يبرا کودك که را یوسائل ،دارد را پنجره

 نیماش مانند یبرق وسائل که یاتاقهائ يبرا .دیکن هیته درپوش برق يزهایپر يبرا .دیده قرار محافظ زین ها پنجره

 .کند يانداز راه را ها آن نتواند کودك تا دیشیاندیب یداتیتمه دارند وجود...  و کار اتاق ،ونیزیتلو ،یلباسشوئ

 يپودرها .کند يباز ها آن با نتواند کودك تا دیکن نصب کودك دسترس از دور را برق يها کابل و ها میس

 باشند نیآفر حادثه توانند یم یائیمیش مواد کال و کننده یعفون ضد مواد ،ندهیموادشو ،ها سوخت ،یرختشوئ

 هستند ها شکالت از یبعض هیشب اریبس که دارند وجود یرنگ يها قرص .دیده قرار کودك دسترس از دور را ها آن

 از و دیکن محکم را رود یم آنها افتادن احتمال که یوسائل .رندینگ قرار کودك دسترس در تا دیباش مراقب رایبس

 است بهتر .دیکن يخوددار باشد یم کودك دسترس در که یهائ مکان در يفلز و يا شهیش يها دکور دادن قرار
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 کودك دسترس از دور را زیت وسائل و اچاقوه محل و شود استفاده دارند مدور نوك که یهائ یچیق از خانه در

 .دیکن انتخاب

 درخودماندهکودك  برادران و خواهران

 نیاول از .داشت خواهد همراه به را یمسائل خانواده يبرا نیهمچن و نیوالد يبرا درخودمانده کودك کردن بزرگ

 با يریدرگ .است ادهخانو افراد یهمگ يها خواسته به دنیرس در نیوالد وقت کمبود مهم مشکالت و مسائل

 مسائل يبرا را یکم وقت و کند یم خود صرف را نیوالد يانرژ و وقت یتمام باًیتقر درخودمانده کودك مسائل

 اعضاء گرید به پرداختن يبرا یکاف وقت که کنند یم اعتراف نیوالد از ياریبس .گذارد یم یباق خانواده افراد گرید

 خود درخودمانده کودك به کمک يفدا را خود يآرزوها و ،خود یزندگ ،خود نیوالد از ياریبس .ندارند را خانواده

 به پرداختن که شود نیا باعث دینبا امر نیا یول ندارد یمعنائ گرید خود به پرداختن ها آن یزندگ در و کنند یم

 به ،فرزندان گرید امور به پرداختن کنار در که شود فراهم یطیشرا یستیبا .شود فراموش خانواده اعضاء ریسا

 به کمک يبرا دیبا یهمگ که است یمهم مشکل يدارا ها آن درخودمانده خواهر ای و برادر که شود میتفه ها آن

 و قاتیتحق .کنند درك را ها آن و باشند نیوالد کمک امر نیا در که شود داده آموزش ها آن به و کنند تالش او

 و ندیایب کنار مشکالت نیا با یخوب به اند توانسته برادران و خواهران نیا از ياریبس که است داده نشان تجارب

 حیتوض آنرا عوارض و سمیاُت خانواده اعضاء ریسا به نیوالد است بهتر .باشند یمهم کمک کودك یدرمان برنامه در

 در یجلسات کباری وقت چند هر است بهتر .ندیایب کنار آن با و شناخته بهتر را ماریب کودك يرفتارها تا دهند

 تا دیده حیتوض اعضاء ریسا يبرا دیدار آنرا انجام قصد که را یکارهائ و سمیاُت موضوع و شود لیتشک خانواده

 انیب ها آن سن با متناسب شده مطرح مسائل و حاتیتوض شود یسع دیبا البته .باشند امور انیجر در زین ها آن

 به خانواده افراد گرید با دیبا درخودمانده کودك اتیخصوص با رابطه در .کنند درك را مشکل بهتر ها آن تا شوند

 رود یم او طرف به درخودمانده کودك کی با يباز يبرا سالم کودك کی که یوقت مثال رایز شود صحبت یخوب

 کار نیا که فهماند سالم کودك به دیبا نجایا در. بکند پشت سالم کودك به ماریب کودك ابتدا در است ممکن

 به را او توجه و کرده برقرار ارتباط ماریب کودك با تا کند یسع دیبا او و ستین قصد و عمد يور از ماریب کودك

 و برادر با توانند یم سالم خواهران و برادران به آنها آموزش با که دارند وجود یهائ العمل دستور .کند جلب خود

 :کرد اشاره ریز نکات به توان یم آموزشها نیا جمله از .کنند يباز و کرده برقرار ارتباط خود درخودمانده خواهر ای

 .درست يباز و رفتار يبرا قیتشو و مشوق دادن و ،ساده يدستورها دادن ،ماریب کودك توجه جلب

 زین ها آن تا دیبگذار کنار خود درخودمانده ریغ کودکان يبرا را یمشخص وقت هفته طول در حتماً دیبا شما

 .ببرند لذت دخو وقت از و کرده حیتفر بتوانند

 يبرا کایآمر سمیاُت انجمن که بود يا مقاله ترجمه ،میکرد فراهم تانیبرا فصل 3 نیا یط در که را یمطالب
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 نیا کنندگان هیته از نجایا در .اند کرده هیته درخودمانده کودکان نیوالد به خصوص جامعه افراد شتریب یآشنائ

 و دارند درخودمانده کودك که یرانیا يها خانواده يبرا بتواند زین آن ترجمه که میدواریام و کرده تشکر مقاله

 .باشد بوده دیمف هستند مند عالقه و داده تیاهم مقوله نیا به که يافراد ریسا ينطوربرایهم

 در را ما ،مقاله نیا خوانندگان نظرات که است دواریام و داند ینم اشتباه و رادیا از یخال آنرا مقاله نیا مترجم

 :دیبفرست آدرس نیا به را خود نظرات دیتوان یم شما .کند ياری يبعد يها ترجمه ردنک بهتر

 ؟شود یم شناخته سمیات عنوان به یکس چه

 شده یمعرف اطفال روانپزشک به یبررس جهت اطفال متخصص پزشک طرف از که است ساله 4 يپسر بابک

 کامالٌ افتادن راه و نشستن گرفتن، گردن نظر از یسالگ 5/1 سن تا کودك که کنند یم اظهار نیوالد. است

 اند شده کودك یتکامل رفت پس متوجه خانواده یسالگ دو حدود در. است بوده ریتاخ با تکلم شروع یول یعیطب

 يبرقرار در حاضر حال در. است کرده یم استفاده غلط و نابجا ای و کرده ینم استفاده را یقبل کلمات که يبه طور

 کند یم رفتار یبه صورت کودك مهد در حضور هنگام. ستین یابیدوست به قادر و دارد شکلم باهمساالن روابط

 محبت رفتار مقابل در. شود یم رهیخ ای و است محدود یچشم تماس. ندارد حضور کالس در کس چیه یگوئ که

 خودش یالیخ يایدن در رسد یم به نظر و است خودش در شتریب خانه در. دهد ینم نشان واکنش نیوالد زیآم

 را یفعل شده دهیشن عبارات گاه و کند یم تکرار میمفاه درك بدون را گرانید جمالت و کلمات. کند یم ریس

 درك را دستورات و میمفاه. کند یم صدا نام به را خودش و کند یم استفاده من ریضم از کمتر. کند یم تکرار

 او در یپرت حواس موجب یطیمح محرك نیتر کوچک که يبه طور است کم یلیخ تمرکز و توجه یول کند یم

 برق دیکل ها ساعت ای و شود یم سرگرم شیباز اسباب نیماش چرخ با مدتها مثالٌ دارد يتکرار حرکات. شود یم

 دارد یکیمکان لیوسا به یخاص عالقه. کند یم يباز ونیزیتلو کنترل يها دکمه با ای و کند یم خاموش و راروشن

 يها یآگه به گرید طرف از. کند یم جلب را او توجه یبرق جارو يصدا ای و یلباسشوئ نیماش ،پنکه حرکت مثالٌ

 اوقات یگاه. کند یم تکرار وار یطوط رابصورت ها آهنگ و کالم تمیر و دهد یم نشان خاص عالقه یغاتیتبل

 تکان ریدرگ ها مدت. زند یم ضربه صورتش به دست با مرتب ای و دارد یم نگه يعاد ریغ تیوضع در را دستش

 اسباب با. کند یم حرکت یمشخص ریمس در خانه در مثالٌ دارد، یخاص عادات. شود یم... و دنیچرخ خوردن،

 آن خالف که يبه طور ندیچ یم رختخوابش در را ها آن نیمع بیترت با مثالٌ کند ینم يباز درست شیها يباز

 يمغز اسکن یات یس و يمغز نوار ،یشگاهیماآز يها یبررس در گرید طرف از. گردد یم او شدن آشفته موجب

 به مبتال کودك ،یروانپزشک و یروانشناس یابیارز ،خچهیتار به توجه با. است نشده داده نشان یخاص مورد

 .است کیستیات اختالل
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 نیا میعال. شود یم مشخص یعیطب ریغ یکالم و یارتباط يرفتارها با که است يرشد اختالل ینوع سمیات

. است دختران از تر عیشا پسران در و ناشناخته اختالل یاصل علت. کند یم بروز یزندگ اول سال هس در اختالل

 بر اختالل نیا. ندارد سمیات بروز در ینقش نیوالد التیتحص سطح و یزندگ سبک ،یاجتماع ،ياقتصاد تیوضع

 مبتال بزرگساالن و کودکان .گذارد یم ریتاث یارتباط يها مهارت و یاجتماع تعامالت طهیح در مغز یعیطب رشد

 نیا. دارند مشکل يباز به مربوط يها تیفعال و یاجتماع تعامالت ،یکالم ریغ و یکالم ارتباط در سمیات به

 و آزارانه خود يرفتارها موارد یبعض در. سازد یم دشوار آنان يبرا را خارج يایدن و گرانید با ارتباط اختالل

 دهید زین رییتغ مقابل در مقاومت ای و) دنیپر زدن، دست( يتکرار حرکات دافرا نیا در. دارد وجود يپرخاشگر

 نشان معمول ریغ يتهایحساس زین ییچشا و یائیبو المسه، ،یشنوائ ،ینائیب حواس در است ممکن و شود یم

 .است ارتباط در اختالل سمیات در مشکل يمرکز هسته. دهند

 استفاده نیریسا با ارتباط يبرقرار یاصل لهیوس به عنوان زبان از ستندین قادر کیستیات کودکان درصد پنجاه 

 کلمات تکرار یتکلم گرید لیمسا از. است کودکان نیا یکالم يها یژگیو از »من« ریضم بردن بکار عدم. ندینما

 .است انیاطراف جمالت و

 ؟ستیچ رشد نافذ اختالالت انواع

 نیچند در دیشد بیآس رشد نافذ اختالالت در. دارد دوجو رشد نافذ اختالالت گروه ریز در اختالل نیچند 

 ارتباط يبرقرار در رندیگ یم قرار رشد نافذ اختالالت يبند طبقه در که يافراد. خورد یم چشم به يرشد حوزه

 .است متفاوت آن شدت یول هستند مشکل دچار یاجتماع

 :است شده حمطر ریز در دهند یم نشان را اختالالت انیم تفاوت که يا عمده نکات

 و ها تیفعال عالئق،. است دهید بیآس مشخص به طور یلیتخ يباز و یاجتماع تعامل ارتباط،: کیستیات اختالل

 .شود یم شروع یزندگ اول سال سه در اختالل. شود یم دهید يتکرار يرفتارها

 در ریتاخ. گردد یم مشخص محدود عالئق و ها تیفعال وجود و یاجتماع تعامالت در بیآس با: آسپرگر اختالل

 باالتر ای و یعیطب معموالٌ هوش. دارند يکمتر یتکلم مشکالت انیمبتال قتیحق در یول دارد وجود تکلم شروع

 .است یعیطب از

 بعد یول است یعیطب رشد مراحل ابتدا در. شود یم دهید دختران در فقط و دارد يا شروندهیپ ریس: رت اختالل

 تکرار حرکات آن يبجا و دهند یم دست از را ها دست از هدفدار استفاده ییاناتو و یقبل آمده بدست يها مهارت

 .شود یم شروع یسالگ چهار تا کی نیسن نیب که شود یم جادیا دست شونده
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 يجد دادن دست از. است یعیطب یزندگ اول سال دو در حداقل رشد: یکودک دوران فروپاشنده اختالل

 .شود یم هدهمشا است داشته قبالٌ که ییها مهارت

 آن توان ینم و ندارد را باال اختالالت از کی چیه مشخص عالئم ییتنها به: یاختصاص ریغ رشد نافذ اختالل

 .داد يجا الذکر فوق يها يبند طبقه از یکی راجزو

 ؟ستیچ سمیات علت

 سمیات گرچه .شود یم فرد در یروان – یعصب عملکرد اختالل به منجر که است مدت یطوالن یناتوان کی سمیات 

 کامالٌ یاصل علت چه اگر. رسد یم زنده تولد 10/000 هر در مورد 20 تا یحت سمیات وعیش اما است ينادر عارضه

 قاتیتحق. است گرفته صورت نهیزم نیا در يادیز مطالعات و قاتیتحق ریاخ يسالها در اما ستین شده شناخته

 ای و سمیات سابقه ها خانواده از ياریبس در. دارد مغز در یشناخت عصب و یشناخت ستیز منشاء بر يادیز دیتاک

 یشناس سبب بحث در یشناس یمنیا و کیژنت به مربوط مسائل که است داشته وجود آن به مربوط اختالالت

 نقش مورد در پژوهشگران و است نشده شناخته باشد سمیات به مربوط که یخاص ژن به حال تا. گردد یم مطرح

 اختالل علت عنوان به را ژن نیچند بیترک ها آن از يا عده اما. دارند نظر اختالف سمیات یشناس علت در کیژنت

 .است نشده اثبات قیدق طور به کی چیه که شده مطرح سمیات درباره هینظر نیچند. کنند یم مطرح

 ؟ستیچ سمیات عالئم

 نیا. دهند یم نشان است شده عنوان ریز در که را یعالئم نصف حداقل سمیات به مبتال افراد معمول به طور

 ندارد تطابق کودك سن با که ییرفتارها متفاوت کامالٌ يها تیموقع در. هستند ریمتغ دیتاشد فیخف از ها نشانه

 .گردد یم مشاهده

 .هستند مقاوم رییتغ مقابل در و داشته یکسانی به اصرار -

 .دارند یتکلم دیشد مشکالت

 .کنند یم استفاده حرکات و اشارات از کلمات از ستفادها يبجا و دارند مشکل ازهاین انیدرب

 .کنند یم راتکرار گرانید جمالت ای و کلمات 

 .شوند یم مضطرب و نگران مشخص علت بدون ای و داشته لیدل یب هیگر و خنده

 .شوند یم شانیپر داٌیشد ستین آشکار گرانید يبرا که یدالئل يبرا و کنند یم پا به قشقرق
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 .کنند برقرار رابطه گرانیباد ستندین قادر

 .رندیگ بغل در را گرانید ای و شوند گرفته آغوش در ندارند دوست

 .است اندك ها آن تماس ای ندارند یچشم تماس 

 .دهند ینم پاسخ معمول آموزش روش به

 .کنند ینم يباز درست يباز اسباب با 

 .دارند دوست یلیراخ خوردن تاب و دنیچرخ

 .دارند حد از شتریب ای کمتر درد احساس

 .ترسند ینم خطرات از

 .هستند تحرك کم ای و پرتحرك

 .دهند ینم نشان یعاطف واکنش انیاطراف به نسبت 

 سالم یشنوائ حس چه اگر هستند ناشنوا دیآ یم به نظر که يبه طور دهند ینم پاسخ صداها ای و ها صحبت به 

 .است

 .دارند یهوش یناتوان سمیات کودکان درصد هفتاد

 .دارد وجود خاص يهایتوانائ کیستیات کودکان از یبرخ در

 :سمیات درباره غلط يباورها

 .کنند ینم برقرار یچشم ارتباط هرگز سمیات به مبتال کودکان-1

 .دارند نبوغ کیستیات کودکان -2

 .کنند ینم صحبت سمیات به مبتال کودکان-3

 .ستندین خود محبت دادن نشان به قادر کیستیات کودکان -4

 .است یروان يماریب کی سمیات -5
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 .ابندی شفا کامالٌ نکهیا یعنی کودکان نیا شرفتیپ از منظور -6

 .بزنند لبخند گرانید به توانند ینم سمیات به مبتال کودکان-7

 .کنند ینم برقرار زیآم محبت یجسم تماس کیستیات کودکان-8

 محبت ابراز در اشکال موجب که کنند یم درك اوتمتف يا بگونه را یحس کاتیتحر کودکان نیا که میدان یم ما

 نیا که یصوت در. کنند محبت توانند یم کودکان نیا حال هر به اما. گردد یم آنها در یعاطف ارتباط يبرقرار و

 .میهست ها آن با یعاطف ستد و داد به قادر میکن باور را کودکان

 :ستنده ریز مواد شامل یتوانبخش – یدرمان يها روش از يتعداد

 یدرمان دارو 

 یدرمان رفتار

 یدرمان گفتار

 یدرمان کار

 يداریشن تیترب آموزش

 یحس یکپارچگی آموزش

 به 1 منابع یبعض( شوند یم متولد سمیات ها آن نفر 6 تا 3 کودك، 1000 هر از که زنند یم نیتخم نیمتخصص 

 یبعض در سمیات که دیرس یم نظر به. ردندگ یم مبتال زنان از شتریب برابر 4 مردان). کنند یم ذکر را تولد 166

 .ستین تیسرا قابل اما ،شود یم دهید شتریب ها خانواده

. باشند داشته نییپا ای باال هوش است ممکن کیستیات افراد. ستین آسان سمیات به مبتال فرد صیتشخ شهیهم

. باشند یلیتحص نهیزم در بد ای خوب برخورد، خوش ای یخجالت حرف، پر ای ساکت است ممکن کیستیات افراد

 با يفرد واقع در. دارند يدیشد يرفتار مشکالت گرید یبرخ که یحال در هستند، رفتار خوش آنان از یبعض

 ای داشته یحس ای یاضطراب مشکالت ،NOS-PDD صیتشخ با يفرد به نسبت است ممکن آسپرگر صیتشخ

 .باشد نداشته

 دارند؟ یاشتراکات چه سمیات به مبتال افراد
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 از یاجتماع يها مهارت در یناتوان ای ریتاخ است، مشترك سمیات فیط اختالل صیتشخ با افراد تمام در نچهآ

 .است گرانید یجانیه درك و یچشم تماس روزمره، مکالمات لیقب

 و یکالم ریغ ارتباطات در اختالل ،یکالم يها يدشوار ،یاجتماع تعامالت در نقص به منجر مشکالت نیا

 در ریتاخ سمیات به مبتال افراد اغلب .شود یم روزانه يکارها و ها تیفعال انجام در یعیطب ریغ و دیشد تیمحدود

 است ممکن یگاه. است مهم اریبس ها نشانه نیب در نکته نیا به توجه. دارند زین فیظر و درشت حرکات رشد

 .برسد نظر به خود سال و سن هم کودکان از بهتر مشاهده در سمیات به مبتال کودك کی

 :شوند یم میتقس یاصل دسته 3 به ها نشانه و عالئم یکل به طور

 :یاجتماع-یارتباط يها نشانه -1

 و یارتباط يها مهارت در يا شهیکل يها تفاوت ای نقص لیدل به بزرگسال فرد ای کودك کی مواقع، شتریب در

 .شود یم سمیات به مشکوك یاجتماع

 :از اند عبارت ها تفاوت نیا از یبرخ

 حفظ را دئویو ينوارها متن کیستیات کودکان از یبرخ مثال يبرا( گفتار در یعیطب ریغ يالگوها ای ریتاخ -

 ).کنند یم تکرار زند یم حرف لمیف تیشخص که ییصدا همان با کلمه به کلمه را ها آن و کنند یم

 .بلند اریبس ای کنواختی يصدا تون -

 .گانه بچه ای یخودمان زبان فقدان -

 .رهیغ و طعنه ;یشوخ ;هیکنا گوشه انیب يبرا يا وهیش عنوان به یبدن زبان و صدا تون درك در يشوارد -

 .یچشم تماس کمبود -

 .تجسم در ییتوانا عدم -

 نیا در. زنند ینم حرف اصال ها آن از يتعداد دارند یجالب یزبان يها مهارت کیستیات افراد از یبرخ که یحال در 

 بزنند حرف بتوانند کامال است ممکن یبرخ. است فرد به منحصر ها آن یکالم يها مهارت که هستند يافراد نیب

 .بزنند حرف کوتاه مثال باشند داشته محاوره در يادیز يدشوار اما

 :یحرکت و یحس يها نشانه-2

 ها آن از یبرخ. دارند یخارج محرکات و یشلوغ صدا، نور، به حد از شیب ای کم تیحساس کیستیات افراد اکثر
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 نشان هم با را ادیز و کم تیحساس

 نور پر يها طیمح از بپوشانند، را خود يگوشها اوقات یبعض کیستیات افراد شود یم باعث امر نیا. دهند یم

 .باشند داشته نیسنگ يبارها حمل به يدیشد لیم ای کنند پرت کاناپه يرو محکم را خودشان ;باشند يفرار

 اما است مشکل باشد داشته یجسمان اختالل اش يماریب لیدل به که کیستیات فرد کی کردن دایپ که یحال در

 حرکات و نوشتن در اکثرا. دهند یم نشان فیظر و درشت حرکات در یحرکت يدشوار از یدرجات افراد نیا شتریب

 .دارند مشکل هماهنگ

 :یتیشخص مشکالت -3

 :باشد یم ریز موارد لشام که دارند گرانید با را ییها تفاوت کیستیات افراد اغلب

 يتکرار يرفتارها انجام-

 محدود احساسات و عالئق داشتن-

 یدوست تداوم و شدن دوست در يدشوار-

 .دارد یکالم تعامالت به يکمتر ازین که ییها تیفعال به لیتما-

 ؟ستیچ سمیات علل

 نظرات مقاالت رد. دارد وجود نیمتخصص ریغ و نیمتخصص نیب در يادیز ينظرها اختالف نهیزم نیا در

 مغز، رشد عدم نامناسب، نیوالد ،ییغذا يها يآلرژ سم، وجود ،یکیژنت مسائل لیقب از باره نیا در یمختلف

 .است آمده هیتغذ »سو و یمنیا ستمیس نقائص

 وجود متفاوت يمغز عملکرد و ساختار کی سمیات در که دارند توافق نیمتخصص شتریب نظرها، اختالف وجود با

 و ژن قیدق صیتشخ به قادر چکسیه تاکنون. کند یم بروز یطیمح و یکیژنت عوامل از یبیترک لیدل هب که دارد

 .است نبوده سمیات مسئول یخارج عوامل

 سمیات فیط اختالالت صیتشخ و يغربالگر

 قرمز پرچم يجستجو: اول گام

 اختالل نیا يبرا یقطع عالج هآنک وجود با. بود درمان فکر به دیبا زودتر چه هر که معتقدند نیمتخصص شتریب

 یآگه شیپ بهبود و ها مهارت آموزش عالئم، کاهش يبرا یدرمان يها وهیش از یعیوس دامنه اما ندارد، وجود
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 ،شوند یم سمیات صیتشخ به منجر است ممکن که را یمشکالت نیمعلم و نیوالد دیبا حال هر به. دارد وجود

 .بشناسد

 يجستجو در نیمعلم و نیوالد دیبا که شوند یم دهینام قرمز پرچم عنوان تحت که دارد وجود ها نشانه از یبرخ

 عالئم نیا از یبرخ. شود ظاهر یسالگ سه سن تا ای ساله کی کودك کی در است ممکن عالئم نیا باشند، آن

 :از اند عبارت

 .یطوالن مدت به افراد »جز به »یش کی يرو تمرکز ای مردم به پاسخ عدم-

 .نامشان زدن صدا به تنسب پاسخ عدم-

 .یچشم تماس فقدان-

 .کنند یم احساس ای زنند یم حرف موردش در گرانید آنچه ریتفس در يدشوار-

 .بیعج يگفتار يالگوها ای گفتار در ریتاخ-

 .سر دنیکوب لیقب از یبیتخر خود يرفتارها ای و بدن جنباندن ای دنیچرخ لیقب از يتکرار حرکات-

 .نیآهنگ ای و کنواختی زدن حرف-

 .یشلوغ اینور صدا، درد، به نسبت معمول ازحد شتریب ای کمتر تیحساس-

 :دوم گام

 :سمیات فیط اختالالت صیتشخ يبرا مناسب افراد افتنی

 کی به است بهتر اول مرحله در. نمود مراجعه متخصص پزشک کی به دیبا ،سمیات درست صیتشخ يبرا

 ای و اعصاب مغزو متخصص کی به را کودك دید الزم اطفال متخصص پزشک اگر. کرد مراجعه اطفال متخصص

 .دینما یم ارجاع یقطع صیتشخ جهت یروانشناس متخصص

 رشد با که ماهر روانشناس ای پزشک کی توسط هیاول يها يغربالگر دیبا کامل يها یابیارز و ناتیمعا از پس

 .شود انجام است، آشنا فیظر و درشت یحرکت يها مهارت و گفتار

 :سوم گام

 :سمیات فیط اختالالت به ابتال يبرا کودك يغربالگر
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 يابزارها. شود غربال سمیات به ابتال منظر از کودك که است مهم شود نگران یلیخ خانواده نکهیا از قبل

 وجود یپزشک مراکز در کودکان یارتباط و یاجتماع رشد نهیزم در اطالعات يآور جمع يبرا يمتعدد يغربالگر

 .دارد

 :مثال يبرا 

)CHAT) tobblers in autism of checklist The * 

 tobblers in autism for checklist mobifieb The * 

)CHAT-M( 

 autism for tool screening The * 

)STAT) olbs-year-two in 

 questionnaire communication social The * 

 )SCQ( 

 )باالتر و ساله چهار کودکان يبرا(

 اگر. شود یم استفاده یبیترک صورت به مشاهده و يغربالگر ابزار چند از معموال و ابزار نوع کی از ندرت به

 ریسا کردن رد: کند یم اجرا را يبعد گام متخصص پزشک دهد، نشان را سمیات از ییها شاخص يغربالگر

 .سمیات صیتشخ و احتماالت

 :چهارم گام

 احتماالت ریسا کردن رد

 پزشک سمیات یقطع صیتشخ از قبل اما. دارد وجود سمیات هیشب ییها نشانه که دهد نشان است ممکن يغربالگر

 .کند رد را احتماالت ریسا دیبا متخصص

 اختالالت يبرا نهیمعا عفونت، احتمال يبرا یخون تست ،ییشنوا يتستها دیبا پزشک کودك، عالئم به بسته

 یبرخ یبررس يبرا را یکیژنت يها مشاوره پزشکان یبرخ. آورد عمل به را یکیزیف اختالالت ریسا و صرع

 .کنند یم هیتوص شکننده Xسندرم  مثل اختالالت
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 ،نهیزم همان به مربوط متخصص پزشک توسط دیبا شد مشاهده ها نهیزم نیا از کدام هر در یمثبت اگرعالمت

 .شود نهیمعا کودك

 :پنجم گام

 سمیات فیط اختالالت صیتشخ

 .دهد انجام را سمیات یتخصص يتستها تواند یم متخصص پزشک شد، رد ها صیتشخ ریسا که یزمان

 :از اند عبارت یصیتشخ يابزارها

reviseb-interview biagnosis autism The * 

)R-ADI( 

 .شود یم انجام نیوالد مصاحبه با یابیارز نیا

 odservation biagnostic autism The * 

(G-ADOS) schebule 

 بدهد نشان خود از یاجتماع یارتباط يرفتارها که دهد یم قرار یطیشرا در را کودك پزشک تست نیا طول در

 .است یعیرطبیغ رفتار ای و رفتار وجود عدم ،ریتاخ دچار مبتال کودك ایآ که کند یبررس و

scale rating autism chilbren The * 

)CARS( 

 را مردم با ارتباط و یکالم ارتباطات صدا، دنیشن به واکنش ،راتییتغ به نسبت تطابق کودك، حرکات ابزار نیا

 .کند یم یبررس

 از سمیات فیط اختالالت تواند یم پزشک ،ها یابیارز ریسا و مشاهده نیهمچن ،یصیتشخ يابزارها نیا براساس

 .دهد صیتشخ را سمیات ای NOS-PDDآسپرگر، سندرم لیقب

 سمیات فیط اختالالت درمان

 سمیات علت بندرت ،ها يماریب شتریب برخالف. ندارد وجود سمیات درمان يبرا ییطال استاندارد چیه متاسفانه،

 را یاجتماع و يرفتار ،یجانیه ،یجسمان مختلف عالئم سمیات به مبتال فرد هر ،گرید يسو از. شود یم ییشناسا
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 درمان به نسبت یپزشک جامعه توسط یکم توجه قبل سال 20 تا ،یطیشرا نیچن وجود با. دهد یم بروز خود از

 .شد یم اعمال اختالالت نیا

 دارد وجود يادیز يها نهیگز ندارداما وجود یقطع عالج

 يمتدها شتریب که است یمعن نیا به نیا. ستین دسترس در سمیات درمان يبرا یقطع عالج چیه حاضر، حال در

 توانند ینم سمیات عالئم که ستین یمعن نیا به البته. باشند ینم معتبر ادیز احتمال به کنند یم ادعا که یدرمان

 .شوند لیتعد

 انواع البته،. است محدود شود یم هیتوص مارانیب اغلب به که سمیات درمان یاصل يها وهیش شود یم گفته

. دارد وجود آموزش و کالیومدیب ،ییدارو ،يرفتار ،يرشد يها يبند دسته با یدرمان يها نهیگز از یگوناگون

 زیانگ بحث هنوز ها روش ریسا معهذا. اند شده شناخته خوب یبعض و اند افتاده جا یوببه خ ها وهیش نیا از یبرخ

 ها آن بودن اثر یب یمعن به موضوع نیا که هرچند. است نشده انجام ها آن مورد در یکاف قاتیتحق و هستند

 .ستین

 هیپا اصول: سمیات در یکاردرمان

 به تا کند یم کمک افراد به که است يا ماهرانه درمان یکاردرمان ،کایامر یکاردرمان انجمن فیتعر براساس

 الزم يا حرفه يها مهارت مردم تا کند یم کمک یکاردرمان. ابندی دست خود یزندگ يها جنبه درهمه استقالل

 افراد با کاردرمانگران اوقات اغلب. آورند بدست را یزندگ در يمند تیرضا و استقالل کسب يبرا را یزندگ در

 ییتوانا روزانه، یزندگ مختلف يها تیفعال در ها دست از استفاده ،ییتوانا مجدد کسب ي به را دهید صدمه

 .کنند یم کار ،یشخص يها مراقبت و نوشتن

 در. اند داده گسترش را خود يا حرفه يها تیفعال دامنه یعیوس به طور امروزه کاردرمانگران ،سمیات مورد در

 با رابطه در رهیغ و دنیپوش لباس نوشتن، مهارت بهبود نهیزم در مثال ي به را بود ممکن کاردرمانگران گذشته

 و یشخص يها مهارت در یاساس يکمبودها سمیات به مبتال افراد که ییآنجا از اما. ندینما تیفعال سمیات کودکان

 بکار ازهاین نیا رفع يبرا را ییها وهیش امروز کاردرمانگران دارند، مستقل یزندگ کی يبرا ازین مورد یاجتماع

 :مثال يبرا ،برند یم

 مداخالت نیا. بدهد را مناسب پاسخ یحس کاتیتحر به تا دینما کمک کودك به که یمداخالت کردن فراهم

 آن قیطر از که باشد ییها تیفعال تمام و مخصوص توپ يرو يباز زدن، برس دادن، تاب شامل است ممکن

 .دینما کنترل بهتر فضا در را بدنش بتواند کودك
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 يبرا. کند یم کمک آن به و دهد یم آموزش را گرانید با ارتباط و تعامل که يباز يها تیفعال لیتسه -

 تا نمود استفاده یتخصص و ژهیو صورت به افتهی ساختار يها یدرمان يباز از توان یم سمیات نهیزم در یکاردرمان

 .ببخشد بهبود را یجسمان یحت و یهوش ،یجانیه يها مهارت

 کودك کی يبرا. هستند گذر در گرید مرحله به مرحله کی از که يافراد به کمک يبرا ییها ياستراتژ اذاتخ -

 بهتر را خانه به ازمدرسه انتقال و ییجابجا بتواند که شود استفاده یمناسب يها وهیش است ممکن سمیات به مبتال

 يها مهارت و یشغل يها مهارت است کنمم مساله نیا سمیات به مبتال بزرگسال فرد کی مورد در. کند کنترل

 .ردیبگ بر در را يآشپز

 بورد یک از استفاده آموزش مثال يبرا( بارز ییها یناتوان جبران يبرا هایاستراتژ و یتطابق يها وهیش از استفاده -

). رهیغ و تمرکز شیافزا يبرا نیسنگ قهیجل کی انتخاب با و ستین ریپذ امکان دست با نوشتن آموزش که یزمان

 از که دسترس قابل و زودهنگام مداخالت شناساندن در نیوالد به تواند یم اطفال متخصص پزشک ،نیا بر عالوه

 مراکز قیطر از توانند یم سمیات بزرگسال افراد. دینما کمک ،شوند یم ارائه یپزشک و یتوانبخش مراکز قیطر

 .کنند دایپ یدسترس یدرمان کار به یدولت و یخصوص یتوانبخش

 وعیش

 دامنه ,است نفر هزار 10 هر در مورد 5 یشناس يریگ همه يها یبررس در کیستیات اختالل نسبت متوسط

 در ها تفاوت از یناش باالتر يها نسبت که ستین معلوم. است ریمتغ نفر هزار 10 هر در مورد 20 تا 2 از ها گزارش

 .اختالل نیا یفراوان شیافزا از یناش ای است یشناس روش

 ریس ای دوره

 که دهند یم گزارش نیوالد موارد یبعض در. است یسالگ سه سن از شیپ کیستیات اختالل اغاز مشخص طور به

 نداده نشان يا عالقه یاجتماع تعامل به کودك رایز اند شده نگران يو تولد از پس یاندک ای کودك تولد هنگام از

 اریبس انها فیتعر و فیظر اریبس یسالگ دو سن از قبل و یخوارگ ریش دوره در اختالل نیا يها جلوه. است

 يعاد رشد )یدوسالگ یحت ای و( یسالگ کی تا کودك که شود گزارش است ممکن یاندک موارد در. است مشکل

 رشد يشرفتهایپ نوجوانان ای یدبستان کودکان در. کند یم یط را يا وستهیپ دوره کیستیات اختالل, است داشته

 مدرسه سن به کودك که یزمان در یاجتماع يکارها به عالقه شیافزا مانند( است يعاد ها نهیزم یبعض در

 .)رسد یم

 .گذارند یم بهبود به رو یبعض که یصورت در روند یم یتباه به رو يرفتار لحاظ از ینوجوان یط در افراد از یبعض

 یینها یاگه شیپ با رابطه رد عوامل نیتر مهم هوش یکل سطح و )یارتباط گفتار وجود مانند( یزبان يها مهارت
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 اختالل که يافراد از یاندک اریبس صد در تنها که است ازان یحاک موجود يریگیپ مطالعات .روند یم شمار به

 از يا درجه به موارد سوم کی درحدود. هستند مستقل کار و یزندگ به قادر یبزرگسال در دارند کیستیات

 در اخص طور به دارند ییباال سطح کارکرد که کیستیات اختالل به دچار بزرگساالن .رسند یم ینسب استقالل

 .است محدود اریبس انان يها تیفعال و عالئق و بوده روبرو یمشکالت با یاجتماع روابط و تعامل

 یخانوادگ يالگو

 حدود در. هستند روبرو يا ندهیفزا خطر ای اختالل نیا به ابتال يبرا کیستیات اختالل به دچار افراد يرهایهمش

 خطر. شوند یم اختالل نیا دچار که ییرهایهمش در نیهمچن .دهد یم رخ اختالل نیا زین هایریهمش درصد 5

 .دارد وجود گوناگون رشد مشکالت

 سمیات علل

 يسو از .است شده مطرح مغز تحول در اختالل وجود نهیزم در ییها هیفرض, است ناشناخته سمیات عامل اگرچه

 .شود یم اشاره انها از یبرخ به که اند شده مطرح ییها هیفرض زین یطیحم عوامل نهیزم در گرید

 :یشناخت ستیز عصب يها ينابهنجار

 عصب يها شیازما از یبرخ. دارد وجود یمتناقض شواهد یشناخت ستیز عصب يها ينابهنجار مورد در 

 با سمیات انیم رابطه وجود بر یبرخ و اند کرده دیتاک مغز يدرکارکردها اختالل میعال وجود احتمال بر یشناخت

 .اند گذاشته صحه یذهن یماندگ عقب و صرع

 :مغز يساختار يها ينابهنجار

 بزرگ مغز یاناتوم رفته هم يرو. شود یم مطالعه, کنند یم فوت که يافراد مغز شیازما با معموال مغز ساختار 

 ستمیس و یجگاهیگ لوب و مخچه در نهاا شتریب که شود یم مشاهده ییها ينابهنجار یول رسد یم نظر به سالم

 حجم شیافزا .شود یم مشاهده حجم شیافزا یجگاهیگ و يا انهیاه ,يسر پس يها لوب در. دارد وجود کیمبیل

 .دارد تناقض نیشیپ يها افتهی با که است شده گزارش زین مخچه

 :مغز کارکرد

 اندازه قیطر از مغز کارکرد. است نشده هدهمشا کیستیات افراد مغز کارکرد يها ينابهنجار از یهماهنگ يالگو

 يباال سطوح در ییها ينابهنجار که اند داده نشان جینتا. است شده یابیارز زین خاص يها محرك به پاسخ يریگ

 .شود یم مشاهده دارد وجود یحرکت يکارکردها از یبرخ و یحس داد درون پردازش
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 :کیژنت عوامل نشان سمیات کودکان يها خانواده مطالعه

 است شده دهید ها نسل در ندرت به سمیات رایز ,ستین يا ساده کار سمیات بروز در کیژنت عوامل نقش یبررس 

 .است جیرا ها خانواده نیا فرزندان انیم درصد 7 تا 2 نیب سمیات که

 که است ادهد نشان جینتا. اند کینزد گریکدی به یکیژنت نظر از که گرفته صورت يافراد يرو بر زین گرید مطالعات

 يموارد در ایثان .شود یم مشاهده شتریب ها خانواده ياعضا در رشد نافذ اختالالت ریسا با سهیمقا در سمیات اوال

 سمیات به که دارند يتکرار ییرفتارها و دهند یم نشان مشکل یارتباط و یاجتماع يها مهارت در خانواده ياعضا

 .ستین مشخص سمیات انتقال در ها ژن عمل سمیمکان .کند یمن تیکفا صانیتشخ يبرا یول دارد يادیز شباهت

 :تولد از پس و قبل يها بیسآ

, یروسیو يها عفونت به ابتال خطر با کودك )فصل نظر از(تولد  و مادر يباردار زمان که اند داده نشان ها یبررس 

 نشان را یخاص تولد فصل و مسیات انیم رابطه ها پژوهش نیا وجود با. دارد رابطه مانندان و تستوسترون سطح

 .اند نداده

 .اند داده نشان رابطه شکننده X وسندرم PKU رینظ طیشرا و ها واکسن

 :يپرور فرزند يها روش

 کودکان يها خانواده ,داشتند اظهار و پرداخته کیستیات کودکان يها خانواده مطالعه به سنبرگیکانروا و کار

 يها خانواده انها .کنند یم برخورد سرد و ینیماش طور به خود ندانفرز با و دارند باال هوش اغلب کیستیات

 طرد از سمیات يگر لیتحل روان هینظر طبق بر. دانند یم یاجتماع يها مهارت در بیاس بروز موجب را یخچالی

 نیوالد .اند نکرده تیحما را ها هینظر نیا یتجرب مطالعات البته. شود یم یناش خانواده در بیاس وجود ای فرزندان

 .دارند ییسزا به نقش انها درمان در یول ندارند يمعنادار تفاوت بهنجار کودکان نیوالد با کیستیات کودکان

 یافتراق صیتشخ

 دوام و شدت لحاظ از که شوند مشاهده رشد در يرو واپس از ییها دوره است ممکن بهنجار رشد انیجر در

. کرد زیمتما رشد ریفراگ يها اختالل ریسا از دیبا را کیستیات اختالل. رسند ینم کیستیات اختالل به يرو واپس

 تنها رت اختالل. است ها یینارسا يالگو و جنس دو در وعانیش نسبت در کیستیات اختالل با رت اختالل تفاوت

 از یخاص يالگو رت اختالل در. شود یم ظاهر پسران در شتریب کیستیات اختالل اما شده ییشناسا دختران در

 در فیضع یهماهنگ ظهور و اند شده کسب قبال که يهدفمند يدی يها مهارت دادن دست از ,سر رشد شکاه

 است ممکن یدبستان شیپ يسالها در ژهیبه و دارند رت اختالل که يافراد. شوند یم دهید تنه و پاها حرکات
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. رسند یم نظر به گذرا ای یموقت مشکالت نیا یول باشند مشکل دچار یاجتماع تعامل در کیستیات اختالل مانند

 يکارکردها چندگاه يها نهیزم در رشد يرو واپس دران که یکودک یدگیپاش هم از اختالل از کیستیات اختالل

 يها ينابهنجار کیستیات اختالل در. است زیمتما, دهد یم رخ بهنجار رشد سال دو از پس و دارد یخاص يالگو

 یاطالعات یزندگ لیاوا در رشد تیوضع مورد در چنانچه. شوند یم ظاهر یزندگ سال نینخست یط معموال رشد

 را کیستیات اختالل صیتشخ دیبا باشد نداشته وجود بهنجار رشد دوره ثبت امکان که یوقت ای و نباشد دست در

 گرا. کرد زیمتما کیستیات اختالل از زبان رشد در ریتاخ فقدان به توجه با توان یم را اسپرژر اختالل. کرد مطرح

 .شود ینم مطرح اسپرژر اختالل صیتشخ, کنند مطابقت کیستیات اختالل با موجود يها مالك

 .شود یم ظاهر بهنجار به کینزد ای بهنجار رشد ها سال از پس معموال یکودک دوره در شروع با ایزوفرنیاسک

 يها نشانه از فعال هدور کی با همراه ایزوفرنیاسک يها یژگیو, دارد کیستیات اختالل که يفرد در چنانچه

 یاضاف صیتشخ کی توان یم, شود دهید ابندی دوام ماه کی حداقل که ییها توهم ای ها انیهذ یعنی برجسته

 .کرد مطرح هم را ایزوفرنیاسک

 دیشد اختالل فاقد و بوده خاص يها نهیزم در مناسب یارتباط يها مهارت يدارا معموال کودك یانتخاب یالل در

 اختالل و یانیب زبان اختالل در. است کیستیات اختالل با همراه يرفتار محدود يوالگوها یاجتماع تعامل در

 رفتار يالگوها و یاجتماع تعامل یفیک بیاس با که دارد وجود زبان در یمشکالت, یانیب یافتیدر مختلط زبان

 یاضاف صیتشخ کی ایا که کرد نییتع توان یم یسخت به یگاه. ستین همراه يا شهیکل و يتکرار ,محدود

 یماندگ عقب اگر ژهیو به, نه ای است هیتوج قابل, دارد یذهن یماندگ عقب که يفرد مورد در کیستیات اختالل

 يها مهارت که شود یم حفظ يموارد يبرا کیستیات اختالل یاضاف صیتشخ. باشد قیعم ای دیشد یذهن

. دارند وجود کیستیات اختالل مشخصه با یخاص يرفتارها و است یفیک اختالل يدارا یاجتماع و یارتباط

 اختالل جلوه از یبخش عنوان به که یزمان و بوده کیستیات اختالل يها یژگیو از يا شهیکل يها حرکت

 اختالل در. شود ینم مطرح يا شهیکل حرکت اختالل یاضاف صیتشخ کی, باشند داشته يبهتر هیتوج کیستیات

 دارد وجود کیستیات اختالل اگر اما ,شود یم دهید اغلب توجه دانفق و یافراط تیفعال يها نشانه کیستیات

 .شود ینم گذاشته یفعال شیب توجه یکاست اختالل صیتشخ

 سمیات کودکان در ییاجرا عملکرد اختالل

 موارد از سمیات به مبتال کودکان در رفتار و مغز ◌ٔ رابطه افتنی يبرا یشناخت يها يرتئوریاخ يها سال در

 در .باشد یم ذهن نقص ◌ٔ هیفرض يتئور شده شناخته ي ها يتئور نیا از یکی .است بوده منداندانش یمطالعات

 يها جنبه فهم در یناتوان باعث تواند یم یاجتماع هوش ياجزا از یکی در نقص کی که شود یم گفته هیفرض نیا

 .شود ارتباطات در یاساس
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 نیا از یکی. اند گرفته قرار یبررس مورد یاختشن يها يتئور از يتعداد توسط سمیات یراجتماعیغ يها جنبه

 به سمیات در ضعف و يتوانمند يالگوها از يتعداد يبرا تواند یم که است يمرکز یهمبستگ يتئور ،ها يتئور

 یمعان يبرا که آن خام شکل فراتراز صورت به اطالعات پردازش ینوع با است مرتبط يتئور نیا و رود کار

 .است باالتر سطوح

 يا روزانه يرفتارها از یبعض حیتوض در که است شده مطرح سمیات مورد در يگرید يتئور ریاخ ◌ٔ دهه طول در

 ياریبس قاتیتحق. است شده دییتأ گرید يها يتئور توسط و است بوده موفق شود یم دهید سمیات افراد در که

 توسط است گرفته صورت نهیزم نیا در تاکنون که يکار نیارزشمندتر که است گرفته صورت نهیزم نیا در

 .است راسل و ازونوف

 .کنم یم صحبت ییاجرا عملکرد يتئور نام با که يتئور نیا مورد در يمختصر قسمت نیا در

 تیقابل و مهار ،تکانه کنترل ،يعملکرد ◌ٔ حافظه ،يزیر برنامه چون ییعملکردها یکل طور ؛ بهییاجرا عملکرد

 .است ملکردع ياجرا و شروع زین و یذهن انعطاف و رییتغ

 نیا .اند دانسته مرتبط فرونتال يپر کورتکس و مغز فرونتال لوب عملکرد با عمدتاً را عملکردها نیا شیپ از 

 يعملکردها. کنند یم فراهم گرید یعمل انجام يبرا را یطیمح طیشرا از شدن جدا ییتوانا درواقع عملکردها

 که يا شروندهیپ اختالالت در زین و شود یم نقص دچار دهستن فرونتال لوب به صدمه دچار که يافراد در ییاجرا

 ،سمیات ،تمرکز و توجه نقص اختالل شامل اختالالت نیا. دارند خود فرونتال لوب در يمادرزاد نقص احتماالً

 نیا در اختالل که است ذکر قابل البته. است ایزوفرنیاسک و ایکتونور لیفن توره، سندرم ،يجبر-یوسواس اختالل

 .شود دهید هم مغز يها قسمت ریسا به صدمه با يافراد در تواند یم هاعملکرد

 يتئور شد گفته که همانطور که آمد، وجود به قاتیتحق در سمیات نهیزم در يتئور نیسوم ،1989 سال از

 مربوط مسائل و سمیات ◌ٔ نهیزم در که خود کتاب دیجد شیرایو در زین سیفر اوتا. است ییاجرا عملکرد اختالل

 .است گرفته نظر در يتئور نیا يبرا را یخاص يفضا ،باشد یم اختالل نیا به

 محدود، قیعال و يتکرار حرکات لیقب از یعالئم کننده حیتوج ییاجرا عملکرد اختالل کی که است معتقد او

 .است رییتغ عدم و یکسانی به ازین و یذهن يندهایفرآ ،يا شهیکل حرکات

 از ياریبس واقع در ییاجرا عملکرد اختالل. دارد ارتباط فرونتال لوب در نقص با ییاجرا عملکرد اختالل يتئور 

 يتئور نیا توسط که يا يرفتار مشکالت. ردیگ یم دربر را یراجتماعیغ و یاجتماع ابعاد در را سمیات مشخصات

 نیشیپ لعم ◌ٔ ادامه به لیتما و دیجد عمل کی شروع در ضعف ،کنواختی و خشک يرفتارها ؛اند شده شناخته
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 .هستند غالب سمیات اختالل به مبتال افراد از ياریبس روزانه یزندگ در يتکرار يرفتارها. هستند

  یدرمان يها روش

 کودکان يبرا ها برنامه نیا. کرد میخواه اشاره درخودمانده کودکان يبرا موجود یدرمان روش چند به ما ادامه در

 نیا که میشو یم ادآوری .برد بهره هم تر بزرگ کودکان يبرا ها آن از توان یم یول اند شده یطراح سال 3 ریز

 ذکر قبالً که همانطور .کند ینم هیتوص شما کودك يبرا را یروش چیه مبحث نیا و باشد یم یآشنائ يبرا ها روش

 هک است مهم اریبس .باشد جوانب همه گرفتن نظر در و سمیاُت متخصص مشورت با دیبا مؤثر روش انتخاب میکرد

 که را یروشهائ او یدرمان برنامه در و دیبشناس خوب را خود کودك یهوش سطح و اختالالت ،اتیخصوص شما

 کی در را خود کودك یدرمان يازهاین یتمام شما است ممکن .دیکن منظور بدهند را جینتا نیبهتر توانند یم

 کودك به که را یروشهائ یدرمان يها امهبرن ریسا در قیدق مطالعه با است بهتر صورت نیا در دینکن دایپ برنامه

 که معتقدند سمیاُت امر در نیمتخصص یتمام .دیده قرار او یدرمان برنامه در و کرده انتخاب کنند یم کمک شما

 در زودتر چه هر کودك اگر .داشت خواهند دربر را جینتا نیبهتر کم نیسن در درمان شروع و زودهنگام صیتشخ

 يرو بر که یمتخصص افراد نیهمچن .دیرس خواهد يعاد يرفتارها سطح به هم زودتر ،دریگ قرار یدرمان برنامه

 باشد يتر قیدق ساختار يدارا و تر منظم یدرمان برنامه چه هر معتقدند اند کرده کار ها سال درخودمانده کودکان

 مشاهده درخودمانده رانمایب در که یخاص اختالالت و مشکالت به توجه با .آورد بدست را يبهتر جینتا توان یم

 ،کودك یاجتماع يرفتارها بهبود و رشد :کند برآورده را ازهاین نیا دیبا مناسب یدرمان برنامه کی شود یم

 از برنامه کی یگاه .پنجگانه حواس مجموعه مشکالت يبهبود و ،يرفتار حیتصح ،ارتباط يبرقرار یتوانائ

 تواند یم کودك کی یدرمان برنامه مثال يبرا. است ورداربرخ درخودمانده فرد به کمک يبرا يادیز متعلقات

 و رشد از گرید کودك یدرمان برنامه و باشد یدرمان دارو و یاجتماع يرفتارها بهبود و رشد ،یدرمان گفتار شامل

 .باشد شده لیتشک یغذائ میرژ راتییتغ و پنجگانه حواس مجموعه بهبود ،یاجتماع يرفتارها بهبود

 درمانی رفتار يها امهبرن در مشوق نقش

 مرور به. دارد بستگی ها مشوق از استفاده نحوه رویتاث شدت ،زانیم به يادیز حدود تا درمانی برنامه کی تیموفق

 عادي و یعیطب يها مشوق به را خود جاي کودك هر مخصوص يها مشوق درمانی برنامه طول در و زمان

 با همکاري از و باشد نداشته قرار و آرام است ممکن ودماندهدرخ کودك درمانی برنامه ابتداي در. داد خواهند

 چیه يریادگی و تکلّم مانند کارهائی براي درخودمانده کودك گرید طرف از و زند باز سر خود ستیتراپ و شما

 فرمان براي را کودکان نیا در رغبت و زهیانگ نیا توان یم مشوق توسط ولی ،ندارد درونی لذّت احساس گونه

 .کرد جادیا کارها انجام از لذّت احساس و بري
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 ها مشوق از استفاده نیمخالف

 ها آن مخالفت علل از یکی دیشا. اند مخالف باشد ینم یعیطب روشی نکهیا لیدل به مشوقها از استفاده با برخی

 با انسانها همه که دیبدان است جالب. باشد درمانگرمی طرف از ها آن حذف عدم و نادرست استفاده مشاهده

 با ما که هستند مشوقهائی ی، همگگرانید با ، بودنالتی، تعطحی، تفرحقوق مثالً. دهند یم انجام را کارها مشوق

 .میدار سروکار ها آن

 یعیطب لذّت آوردن بدست از را کودك و کرده عمل رشوه مانند مشوق که معتقدند مشوق از استفاده نیمخالف

 اگر .داشت خواهد رشوه با سهیمقا در متفاوتی ریشودتأث استفاده درستی به مشوق اگر گفت دیبا یول. دارد یم باز

 مشوق از استفاده در را نامناسبی روش ،بدهم توشکالت به تا باش ساکت دیبگوئ کند یم خرابکاري که کودکی به

 در .کرد خواهد خرابکاري به شروع شکالت آوردن بدست براي کودك بیترت نیا به رایز دیا گرفته شیپ در

 .شود استفاده آن از دینبا و شد خواهد اختاللی رفتار تداوم باعث مشوق از استفاده نامناسب رفتارهاي بروز هنگام

 .شود وابسته مشوق به کودك است ممکن که باشد نیا اساس بر تواند یم نیهمچن مشوق از استفاده با مخالفت

 یستیبا ها مشوق ناتیتمر طول در .کند یم بروز وقمش یجیتدر حذف عدم صورت در امر نیا که گفت دیبا البته

 .شوند حذف هیاول يها مشوق و بدهند یعیطب يها مشوق به را خود جاي و شده کمتر جیتدر به

. است کودکان برخی در آن کارائی ، عدمدانند یم ریتأث بی آنرا مشوق از استفاده نیمخالف که يگرید موارد از

 همان راحت آوردن بدست کند وادار کار به را کودکان نیا مشوق با تواند ینم ستیتراپ که یلیدال از یکی

 تواند یم مشوقها نیا به بخواهد که وقت هر کند حس کودك که وقتی. است نیتمر ساعات از خارج در ها مشوق

 هنگا ونیزیتلو ،رفتن گردش ،تنقالت .کند گوش ستیتراپ دستورات به که ندیب ینم لزومی کند دایپ دسترسی

 نیا در. آورد بدست تواند یم راحتی به را ها آن داند یم کودك که باشند مشوقهائی توانند یم همگی...  ،کردن

 دسترس از شده ذکر يها مشوق نکهیا ای و شود استفاده تریقو و تر دیجد يها مشوق از ای که است بهتر موارد

 انجام به را کودك که مشوقهائی از یستیل تا دیکن سعی دیهست روبرو مشکل نیا با شما اگر. شوند دور کودك

 را کار نیا ارزش ها آن آوردن بدست براي وقت صرف که دیباش مطمئن دیکن هیته کنند یم قیتشو ناتیتمر

 .دارد

 ها آن تعداد شیافزا و ها مشوق صیتشخ

 کودك براي دیانتو یم را مشوقهائی چه که دیبده صیتشخ کودك گرفتن نظر ریز با سادگی به دیتوان یم شما

 صورت به اگر معمولی اریبس يزهایچ اوقات گاهی. باشد دینبا یقیدق و دهیچیپ زیچ حتماً مشوق .دیکن استفاده

 که کارهائی. باشند داشته ریتأث قوي يها مشوق صورت به توانند یم شوند داده کودك به شده حساب و مناسب
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 .کنند عمل مشوق مانند توانند یم زین دهد انجام ادیز دفعات به دارد دوست کودك

 مشوق عنوان به تواند یم باشد داشته اقیاشت ها آن به خود فراغت اوقات در کودك که يزیچ هر کلّی طور به

 شود استفاده

 گرفته نظر در مشوق عنوان به توانند یم دادن ماساژ حتی و ،نیوالد با بودن ،رفتن گردش مانند روزانه کارهاي

 دیجد يها یخوراک و اءیاش ،کارها با را خود کودك که است نیا ها مشوق تعداد شیافزا ياه راه از یکی .شوند

 کودك اوقات گاهی .دیده قرار ها مشوق ستیل جزو را ها آن ،ها آن به کودك لیتما صورت در و دیکن روبرو

 اگر ولی دهد ینم شانن آن به اي عالقه لیدل نیهم به کند روشن چگونه را خودکار بازي اسباب کی که داند ینم

 که دانند ینم اغلب درخودمانده کودکان .ببرد لذت آن از که است ممکن دیکن روشن کودك براي آنرا شما

 ازحل ها آن براي را مشکل نیا دیبا که دیهست شما نیا و ببرند لذت کارهائی و غذاها ،ها يباز اسباب از توانند یم

 .دیکن

 را آن وقتی ولی دیباش نداشته خوبی نظر آن به نسبت دیا دهینچش را غذا کی که وقتی تا است ممکن شما خود

 .شود عوض نظرتان که است ممکن دیخورد

 کودك است ممکن .باشد مشوق تواند یم خود يزیچ خوردن اجازه ای و اي لهیوس از استفاده اجازه اوقات گاهی

 .باشد قوي مشوق کی خود تواند یم امر نیا که ببرد لذّت باشد آزاد بدهند اجازه او به نکهیا از

 که افتد یم اتفاق وقتی امر نیا .دهند یم دست از را خود اثر کودك شدن اشباح اثر در ها مشوق اوقات گاهی

 است بهتر مسئله نیا از يریجلوگ براي .باشد کرده افتیدر را مشوقی نامناسب صورت به و ادیز مقدار با کودك

 ممکن .دیکن حذف کودك برنامه از را نظر مورد مشوق زین مدتی ،دادن مشوق نحوه و مقدار در دقت بر عالوه

 نیهمچن کار نیا با شما .دارد را آن از استفاده بر اصرار هنوز کودك رایز باشد مشکل کار نیا ابتدا در است

 نکته .دیکن دهاستفا زین را ها آن و شده تر ارزشمند کودك براي تر ارزش کم يها مشوق تا دیشو باعث دیتوان یم

 دوست کمتر که ها آن چه و دارد دوست شتریب کودك که ها آن چه ها مشوق که است نیا دیبدان دیبا که تر مهم

 معدودي تعداد از کودك شدن اشباح از تنوع جادیبرا عالوه تا رندیگ قرار چرخه کی در همگی یستیبا دارد

 براي( ها آن ارزش تا شود استفاده کمتر قوي اریبس يها مشوق از شود یم هیتوص نیهمچن .شود يریجلوگ مشوق

 توجه و نشستن براي کودکی اگر مثالً .شود حفظ )دهد یم نشان خود از يادیز مقاومت کودك که اي مواقع

 مورد نیهم براي فقط آن از و دیریبگ نظر در را خاصی قوي مشوق دیتوان یم شما دهد یم نشان خود از مقاومت

 گرید کارهاي براي و گرید مواقع در دینبا قوي و خاص مشوق نیا .کند اطاعت شما از ودكک تا دیکن استفاده

 عوامل از که( را کودك تمرکز و توجه دینتوان شما و بدهد دست از را خود اثر است ممکن رایز شود استفاده

 برخی دادن از ات شود یم خواسته نیوالد از اغلب خاطر نیهم به. دیآور بدست) است آموزش در مهم اریبس
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 به محدود ها آن از استفاده تا کنند خودداري کودك به آموزشی ساعات از ریغ در ها يباز اسباب و ها یخوراک

 .کنند حفظ را خود ارزش و شده نیتمر جلسات

 مخصوص يها مشوق با عادي و کالمی يها قیتشو کردن همراه ها مشوق تعداد شیافزا براي مهم نکات گرید از

 " نیآفر " مانند عباراتی از دیتوان یم کودك به شکالت دادن با همراه مثالً که بیترت نیا به باشد یم کودك

 زین ها آن از کودك مدتی از بعد معمول و یعیطب يها مشوق با کودك آشنائی بر عالوه کار نیا با .دیکن استفاده

 .برد خواهد لذّت تنهائی به مشوق عنوان به

 ها مشوق بندي کالسه

 براي و دارد دوست فقط کودك را ها آن از بعضی. هستند مختلف يها قدرت و ها ارزش داراي مختلف يها وقمش

 نسبت سپس و دیبکن آماده را کودك يها مشوق از یستیل شما است الزم .بکند هرکاري است حاضر گرید بعضی

 در یاتیح و مخصوص يها مشوق زا توانست دیخواه شما بیترت نیا به .دیکن بندي درجه را ها آن ،تیاهم به

 زهیانگ دیتوان یم مشوقها از درست استفاده بر عالوه کار نیا با نیهمچن .دیکن استفاده یاتیح و مخصوص مواقع

 .دیکن شتریب کارها انجام براي را کودك

 قیتشو يها برنامه انتخاب

 هیاول مراحل در .رندیگ یم قرار فادهاست مورد ادیز دفعات به مشوقها درمانی برنامه ابتداي در معمول طور به

 اختاللی رفتارهاي انجام از تا دیبده مشوق خود کودك به کباری قهیدق چند هر شما تا باشد ازین که است ممکن

 که دیکن دقت. ردیبگ قرار قیتشو مورد بالفاصله یستیبا کودك طرف از مناسب رفتار نکهیا تر مهم و کند زیپره

 نجایا که دیباش داشته خاطر به البته( باشد تریقو دیبا اختاللی رفتار انجام عدم مشوق از مناسب کار انجام مشوق

 خاطر به نیهمچن ).است بودن آرام و بودن عادي قیتشو منظور و ستین اختاللی رفتار از بعد مشوق منظور

 الزم ابتدا در. شوند داده کودك به یعیطب دفعات و زانیم به مشوقها که است نیا نهائی هدف که دیباش داشته

 و کرده کم را ها آن زانیم و مقدار زودتر چه هر یستیبا ولی دیکن استفاده ادیز دفعات به مشوقها از شما که است

 ).بشود کودك شرفتیپ و درمانی برنامه به لطمه باعث دینبا کار نیا البته( دیبرس عادي حالت به

 کودك تمرکز و توجه مانع که( اختاللی رفتارهاي بروز از که اشدب اي گونه به دیبا دادن مشوق برنامه ابتدا در

 دیبا شما دهد یم نشان اختاللی رفتار خود از کباری قهیدق 15 هر حدود کودك اگر مثالً .کند ممانعت )شوند یم

 تشکس علل از یکی .دیکن قیتشو رفتارها نیا بروز عدم و بودن آرام براي را کودك مشوق با زمان نیا از قبل

 موقع به را مشوق کودك که بیترت نیا به .باشد ها مشوق نیب زمان بودن طوالنی است ممکن قیتشو يها برنامه

 شده داده او به منظور چه براي مشوق که شود ینم متوجه او و کند ینم افتیدر اختاللی رفتار انجام از قبل و



 

 64 از 45 صفحه

  

 نخواهد کافی اندازه به را ناتیتمر انجام و يهمکار زهیانگ باشد داشته یفیضع قیتشو برنامه کودك اگر .است

 از که است بهتر ستین مؤثر قیتشو برنامه که دیکن یم مشاهده اگر .بود خواهد کم کودك شرفتیپ و داشت

 و دینده کودك به ابتدا از را قوي يها مشوق چگاهیه که دیباش داشته خاطر به .دیکن استفاده تریقو يها مشوق

 .دیدار نگاه ندارند کارائی گرید يها مشوق که مواقعی براي را ها آن

 کودکان که دیبسپار خاطر به دیبا البته و میکن یم اشاره روزانه یقیتشو برنامه از اي نمونه به ما نجایا در

 نیتر کوتاه. دیکن یقیتشو يزیر برنامه به اقدام کودك از کافی شناخت با دیبا و دارند فرق هم با درخودمانده

 و) کودك اختاللی رفتارهاي بروز با متناسب( باشد قهیدق 15 تا هیثان 30 از تواند یم شوقهام نیب زمان

 .میا داده کودك به تر طوالنی فواصل در را تریقو يها مشوق

 شکالت ای و کشمش :اول قهیدق 5 در

 وهیم آب وانیل نصف :قهیدق 15 در

 عالقه مورد بازي اسباب با بازي قهیدق 5 :ساعت مین در

 عالقه مورد یقیموس پخش :اول کساعتی در

 عالقه مورد لمیف و دئویو پخش :روز مین طی در

 دیببر گردش به را کودك کباری :روز طول در

 مشوق دادن نیقوان

 .است مشوق مسئله کودکان روانشناسی مباحث نیازمهمتر یکی که گفت توان یم جرأت به دیشا

 به توان یم بلکه کنند یم ستیتراپ طرف از شده خواسته کارهاي انجام به بیترغ را کودکان تنها نه ها مشوق

 .داد رییتغ زین را کودکان رفتاري عادات ها آن لهیوس

 ها مشوق از همگی انیمرب و ،کارفرماها ،نیوالد ،ها معلّم. شوند یم فراهم ما همه براي روز طول در ها مشوق

 اثرات ولی ندانند را مشوق از استفاده درست نحوه چگاهیه میکرد ذکر که افرادي دیشا البته .کنند یم استفاده

 .میاموزیب را آن نیقوان دیبا میکن استفاده مطلوب نحو به مشوقها از بتوان نکهیا يبرا. اند افتهیدر خوبی به آنرا

 میا کرده سعی نجایا در ما و شود ینم شامل را ها مشوق نیقوان تمامی میکن یم اشاره ها آن به ریز در که ینیقوان

 .میکن بازگو شما براي را ها آن نیمؤثرتر و ها آن نیتر مهم که
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 شوند کودك قیتشو باعث دیبا ها مشوق-1

 زیچ قتیحق ولی دارند دوست زین افراد ریسا میدار دوست ما که را یزهائیچ که میکن یم تصور ما اوقات گاهی

 کودکان در است بهتر خاطر نیهم به .هستند مختلف يها دهیعق و ها قهیسل داراي افراد رایز است يگرید

 نیا ریغ در دارد عالقه یزهائیچ چه به خود کودك شود مشخص تا شود انجام جامع يها یبررس درخودمانده

 برنامه در چندانی شرفتیپ شده گرفته نظر در يها مشوق به عالقه نداشتن علّت به کودك است ممکن صورت

 و کرده دقّت شتریب ها آن بندي درجه و شده انتخاب يها مشوق مورد در است بهتر .باشد نداشته درمانی

 طور به آنها دادن نحوه و ها مشوق نوع که است الزم .میکن انتخاب دارد لیتما ها آن به کودك که را یزهائیچ

 فراموش .مینک جادیا را الزم راتییتغ ها آن تیفیک و نوع در الزم مواقع در تا رندیبگ قرار یابیارز مورد وستهیپ

 است بهتر .باشند یم ناتیتمر و کارها انجام براي او زهیانگ و کودك درآوردن حرکت به عامل ها مشوق که مینکن

 :دیبپرس خود از را ریز يها سؤال مشوق انتخاب براي

 ؟شود یم خوشحال نظر مورد مشوق دنید با کودك ایآ

 کرد؟ خواهد انتخاب را فوق مشوق انتخاب چند نیب از دیبده انتخاب حق کودك به اگر ایآ

 انجام را او از شده خواسته کار مشوق آن به دنیرس براي کودك دینیبب که دیریگ یم وقتی را جهینت نیبهتر و

 کارائی و ارزش استفاده مورد يها مشوق ایآ که دیکن بررسی شهیهم است الزم که میکن یم دیتأک دوباره .دهد یم

 .شود استفاده نیگزیجا يها مشوق از شود سعی بود منفی جواب اگر و نه ای دارند را قبل

 باشند مشروط دیبا ها مشوق-2

. شوند استفاده شده خواسته کار براي و ناتیتمر هنگام در دیبا فقط کودك براي شده گرفته نظر در يها مشوق

 است ممکن رایز کندن دایپ دسترسی برنامه يها مشوق به ناتیتمر مواقع از ریغ در کودك تا دیباش مراقب

 که دیریبگ نظر در را مشوقهائی است بهتر پس. بدهند دست از را خود اثر آموزشی برنامه هنگام در ها مشوق

. آورد بدست تواند ینم آموزش مواقع از ریغ در را ها آن کودك و کرد آموزش زمان به محدود را ها آن توان یم

 به گاهی را دارد ها آن به کمی لیتما کودك که مشوقهائی است هترب :دارد وجود استثناء کی مورد نیا در البته

 استفاده ها آن از کودك ،او عالقه مورد يها مشوق ابیغ در بیترت نیا به تا دیبده قرار او دسترس در راحتی

 را ها آن دیتوان یم کرد دایپ دلبستگی ها مشوق نیا به کودك که مدتی از پس .شود مند عالقه ها آن به و کرده

 .دیده شیافزا را ها مشوق موارد بیترت نیا به و داده قرار ها مشوق ستیل جزو زین

 شود استفاده دیبا ها مشوق مختلف انواع از-3
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 با. دیببر نیب از را معدود مشوق چند از کودك شدن اشباح احتمال ها مشوق تعداد شیافزا با دیتوان یم شما

 ادیز تعداد نیهمچن. شود ینم کم ها آن از استفاده به کودك لیتما و اه آن ارزش ها مشوق نوع و تعداد شیافزا

 به شما کودك کهیصورت در .کند یم تر راحت را تریقو يها مشوق از استفاده و بندي درجه براي شما کار مشوق

 استفاده گرید يها مشوق با گردشی صورت به را ها آن که دیکن سعی دهد یم نشان عالقه خاصی يها مشوق

 کودك تعدادمشوقهاي گاه هر. دیبده مشوق کودك به ازین اندازه به شهیهم که دینکن فراموش نیهمچن .دینک

 .دیبگذار کنار خاص مواقع و مهم کارهاي براي را ها آن نیتریقو دیکن سعی باشد محدود

 شوند داده کودك به هیاول يها مشوق با همراه دیبا اجتماعی يها مشوق-4

 یستیبا شما کند ینم درك را يزیچ )نیتحس و ،نیآفر ،لبخند مانند( اجتماعی يها شوقم از کودك اگر حتی

 را ها آن کودك تینها در که دیباش مطمئن و دیکن استفاده دارد دوست کودك که مشوقهائی همراه به را ها آن

 نیگزیجا را اجتماعی يها مشوق جیتدر به دیتوان یم شما بیترت نیا به .برد خواهد لذّت زین ها آن از و کرده درك

 .کند عمل عادي کودکان مانند که دیبرسان حدي به را کودك تینها در و کرده معمول ریغ و خوراکی يها مشوق

 دیباش ها آن صیتشخ و ها مشوق تعداد شیافزا فکر به دائم طور به-5

 .دیکن جادیا يدیجد مشوق کودك براي دیتوان یم یزهائیچ چه از دینیبب و دیکن جستجو خانه اطراف در روز هر

 شود یم ارضاء شتریب هائی تیفعال نوع چه با کودك دینیبب تا دیکن دقّت کودك تکراري کارهاي به دیتوان یم شما

 کارهاي با کودك اگر مثالً .دیکن انتخاب مشوق عنوان به کودك براي باشد یم نوع آن از که را کارهائی سپس و

 و طرف نیا به کوچکی گوي آن در که بازي اسباب از است ممکن کند یم لمشغو را خود يدارید یکیتحر خود

 یکیتحر خود از که کودکی .دارند وجود رنگی عیما ها آن در که هائی بطري ای و دیایب خوشش رود یم طرف آن

 و بوده کیاتومات که هائی بازي اسباب .کند استقبال یقیموس آالت و یقیموس از است ممکن برد یم لذّت صوتی

 انجام کار چند اگر و کنند یم جلب خود به را کودکان اغلب دهند یم انجام یبه خصوص کار اي دکمه فشردن با

 اسباب از است بهتر .کنند بیترغ بازي به و آورده رونیب خود از را کودك ها مدت براي است ممکن دهند یم

 حرکت و صدا ،نور که هائی بازي اسباب( دکنن یم کیتحر را کودك پنجگانه حواس که دیکن استفاده هائی بازي

 ).دارند

 باشند کودك سن با متناسب که دیکن استفاده مشوقهائی از- 16

 نیهمچن .گردد واقع خود همساالن قبول مورد تا دیکن کمک کودك به دیتوان یم نکته نیا اجراي صورت در

 شما نکته نیا از استفاده صورت در .کند یم جلب را کسی توجه کمتر و کرده دایپ عادي حالت کودك قیتشو

 همانند احساسی تواند یم زین کودك .کنند برخورد او همساالن مانند کودك با زین گرید افراد تا دیشو یم باعث
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 کار به آخر در و .کند دایپ خود سنّ مناسب هاي تیفعال براي يشتریب عالقه و داشته خود همساالن احساس

 .شود قیتشو و برده بهره معمولی طیشرا در معمول يها مشوق از کودك ات شود یم باعث نکته نیا بستن

 دیببر سود منتظره رهیغ يها مشوق از-7

 و سهیک در ها مشوق دادن قرار .بشود آن اثر شیافزا باعث تواند یم مشوق بودن منتظره رهیغ موارد از ياریبس در

 ادامه به کودك شتریب بیترغ باعث مشوق قدرت شیفزاا بر عالوه تواند یم کودك به آن ناگهانی عرضه و جعبه ای

 .بشود شما از اطاعت و نیتمر

 شوند داده بالفاصله دیبا ها مشوق برنامه ابتداي در-8

 کودك به شده خواسته کار انجام از بعد هیثان مین حدود در اگر باشند داشته را اثر نیتر شیب توانند یم مشوقها

 .دیبفهمان کودك به را شده خواسته کار انجام و مشوق رابطه دیتوان یم خوبی به شما بیترت نیا به .شوند داده

 به بالفاصله مشوق اگر .دارد تیاهم اریبس اموزدیب چگونه که ردیگ یفرام کودك که وقتی به خصوص روش نیا

 دهد یم کاهش را است شده داده او به يگرید کار براي مشوق کند فکر کودك نکهیا احتمال شود داده کودك

 فراموش البته ).افتد یم اتفاق مشوق افتیدر و شده خواسته کار انجام زمان نیب در که اي ناخواسته کارهاي(

 حد به تا کند دایپ شیافزا شده حساب و متناسب دیبا زمان نیا جیتدر به درمانی برنامه طول در که نشود

 .برسد یعیطب

 باشد مداوم دیبا قیتشو روش-9

 و کرده همکاري او از شده خواسته کارهاي انجام در کودك که شود یم باعث باشد داشته داومت روش نیا اگر

 در نکهیا ای و نشود داده مشوق کودك به مناسب هاي تیفعال برابر در اگر .باشد داشته بخشی تیرضا شرفتیپ

 بدست الزم جهینت و دهش مختل درمانی برنامه شرفتیپ کند افتیدر مشوق کودك مناسب نا هاي تیفعال برابر

 .آمد نخواهد

 شوند حذف جیتدر به دیبا ها مشوق-10

 به شروع شما که وقتی .شد خواهد تر مشکل زین ها آن حذف بکشد طول شتریب کودك به مشوقها دادن چه هر

 دوباره موارد برخی در که دیشو مجبور کودك رفت پس علّت به اوقات گاهی است ممکن دیکرد ها مشوق کاهش

 مانده باقی يها مشوق دیبا کودك از توقع شیافزا و ها مشوق کردن کم با نطوریهم .دیده شیافزا را مشوق دارمق

 کودك تیعصبان و پرخاشگري هرگونه از و داده نشان عالقه برنامه ادامه به کودك تا باشند مؤثر و قوي

 .شود يریجلوگ
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 دیکن دقّت زمان به مشوق ارائه در-11

 شده انجام کار نیب زمان دینبا نیهمچن ردیبگ فاصله نیتمر از کودك که باشد نحوي به مشوق دادن زمان دینبا

 پر صورت حاالت و کالمی يها مشوق دادن با را خالی زمانی فواصل دیتوان یم شما .باشد ادیز مشوق دادن و

 دیاوریب کودك براي را مشوق تا دیدار الزم فرصتی شما و داد انجام را شده خواسته کار کودك اگر مثالً .دیکن

 مشغول مربوطه مشوق دادن تا را او ذهن و کرده خود قیتشو متوجه را کودك نیآفر گفتن و لبخند با دیتوان یم

 .دیدار باز گرید ناخواسته کارهاي انجام از تا دیکن

 دیکن ذکر زین را شده انجام نیتمر و کار نام قیتشو هنگام برنامه ابتداي در-12

 از را آن تکرار احتمال دیتوان یم و کند یم افتیدر مشوق کاري چه براي که دیآموز یم کودك به شما ارک نیا با

 .دیفهمان یم کودك به را شده انجام کار و نیتمر با مشوق ارتباط کار نیا با نیهمچن. دیده شیافزا کودك طرف

 .دکر دینخواه فراموش را نیتمر از هدف زین شما خود روش نیا اجراي با

 دیکن حذف را عادي ریغ مشوقهاي و کرده استفاده یعیطب يها مشوق از زمان مرور به-13

 نظر به عادي و برده لذّت زین عادي طیشرا از تا دیکن یم کمک کودك به شما معمولی يها مشوق از استفاده با

 نبود صورت در است ممکن معمولی يها مشوق با عادي ریغ مشوقهاي ینیگزیجا عدم صورت در نطوریهم .برسد

 .کند پرخاشگري و داده نشان خود از اختاللی رفتارهاي ، کودكخاص يها مشوق

 دینکن استفاده رشوه عنوان به مشوق از-14

 يرفتارها خود از کودك که یوقت. دینده مشوق وعده شده خواسته نیتمر ای و کار انجام از قبل کودك به

 از بعد و نامناسب يرفتارها زمان در .دینده اختاللی رفتار توقف براي را مشوق وعده او به دهد یم بروز اختاللی

 آوردن بدست براي اموزدیب کودك که شوند یم باعث کارها نیا تمام .دینده مشوق کودك به زین ها آن انیپا

 .برسد خود هدف به و گذاشته فشار تحت اختاللی رفتارهاي با را شما تواند یم مشوق

 .گرید زیچ نه و است شده خواسته نیتمر و کار انجام قبال در شهیهم مشوق که بفهمد دیبا کودك

 دیکن استفاده مختلف يها قدرت و راتیتأث با مشوقهائی از-15

 کدام و درست کار کدام که دیبفهمان کودك به دیتوان یم دارند مختلف اثرات که مشوقهائی از استفاده صورت در

 به که کارهائی براي و دیکن استفاده ها مشوق نیتریقو از آل دهیا و قموفّ کارهاي براي .است تر درست کار

 .دیکن استفاده کمتر قدرت با مشوقهائی از هستند کینزد شما خواسته
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 ها آن با مقابله يها روش و درخودمانده کودکان در یاختالل يرفتارها

 رییتغ است ممکن .باشد درخودمانده انکودک درمان راه سر بر موانع نیتر مشکل از یکی دیشا رفتارها نوع نیا

 نیتر بزرگ دیشا .شوند یکس هر يبرا فراوان یوسردرگم استرس بروز باعث نطوریهم و باشد مشکل اریبس ها آن

 رییتغ يبرا یهدف عنوان به رفتارها نیا چوقتیه و باشد رفتارها نیا انیب و اظهار با رابطه در افراد اکراه ،مانع

 .رندینگ قرار

 يبرا مثالً .دهند ینم قرار یبررس مورد را مهم مبحث نیا ها برنامه شتریب چرا که دارند وجود يادیز لیدال

 يرو بر يعاد ریغ راتیتأث یاختالل يرفتارها. باشد یم یمشکل اریبس کار یاختالل يرفتارها رییتغ ها يمبتد

 رفتارها نیا .دارند توجه قابل منفی ریأثت اطراف يایدن از دیتقل و تطابق قدرت بر نیهمچن دارند کودك يریادگی

 یسع شما که یوقت .هستند ریپذ رییتغ مشکل اریبس ،است گرفته فرا یانیسال یط کودك که یرفتارهائ مانند

 .دیشو روبرو يا هشداردهنده صورت به رفتارها نیا شیافزا با است ممکن دیده رییتغ را رفتارها نیا دیکن یم

 يبرا و دارد عادت او که را يرفتار دیدار یسع شما ندیب یم که یوقت شود ناراحت اریبس کودك که است ممکن

 توانند ی، ميجد یاختالل يرفتارها که اند ادگرفتهی ازگذشته ها آن نیهمچن .دیریاوبگ از را است مؤثربوده او

 ما که یآنجائ از. شوند صرفمن ،ها آن از شده خواسته کار از گرانید نکهیا ای و شوند ها آن از گرانید اطاعت باعث

 و کودك میتسل مواقع شتریب در پس میکن یعصبان را او میخواه ینم زین و شود ناراحت کودك میخواه ینم

 عمل او يبرا مشوق مانند کودك یاختالل يرفتارها برابر در شدن میتسل متأسفانه .میشو یم شده جادیا طیشرا

 .کندیشکلترمم را رفتارها نیا بردن نیب از راه و کرده

 يرفتارها کودك اگر کنند یم فکر مردم که است نیردایگ ینم قرار توجه مورد مبحث نیا که يگرید علّت

 آموختن ها ستیتراپ و نیوالد نظر نقطه از .دارد مشکل که رسد یم نظر به کمتر دهد شیافزا را خود ارانهیهوش

 را ها آن و داشته نمود گرید زیچ هر از شتریب آن جیتان و است زیچ همه از تر مهم یوارتباط کیآکادم يها مهارت

 يها مهارت بدون که است نیا بر دهیعق .رندیگ یم قرار توجه مرکز در شتریب نیا بنابر پس کند یم زده جانیه

 که باشند یم یاختالل يرفتارها نیانتظارا برخالف ولی شود یم کم کودك تیموفق و يریادگی فرصت یکالم

 را یکالم مهارت کودك اگر شودکه یم تصور اوقات یگاه. شوند یم يریادگی و شرفتیپ مانع يزیچ هر از شتریب

 يرفتارها تنهاوجود نه متأسفانه. شد خواهد کم نکهیا ای و رفت خواهد نیب از او یاختالل يرفتارها آورد بدست

 واثر کرده کم زین را يریگادی سرعت بلکه رندیگ یم را کودك يریادگی فرصت یتوجه قابل صورت به یاختالل

 داشته یخاص توجه رفتارها نیا به دیبا ما تینها در .داشت خواهند يریادگی جهت کودك يها یتوانائ بر یمنف

 يبرا یگاه یاختالل يرفتارها. بود خواهند مشکل اریبس رفتارها نیا اصالح ،ریتأخ صورت در متأسفانه .میباش

 انس یاختالل يرفتارها با يقدر به افراد یگاه. شود ینم یتوجه ها آن به ستندوین مشهود ستیتراپ و نیوالد
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 کننده مختل چقدر و بوده یاختالل کودك رفتار نیا که فهمند یونم کنند ینم توجه آن به یحت که اند گرفته

 آنکه بدون میکن یم فراهم کودك يبرا رفتارها نیا راجهت یمطلوب طیشرا اوقات یگاه. است کودك شرفتیپ

 نیا افتادن اتفاق ،کشد ینم رفتارها نیا کسب يبرا را يادیز زحمت کودك که یآنجائ از .میباش آن وجهمت

 اریبس او دینکن فراهم کودك يبرا را طیشرا همان اگر که دینیب یم فقط شما .ندیآ ینم چشم به ادیز رفتارها

 را یاختالل رفتار طیشرا اطالع بدون پس کند یم خانواده افراد يبرا دردسر جادیا نکهیا ای و خواهدشد یعصبان

 به رفتارها نیا که کنند یم فکر ستیتراپ و نیوالد یگاه. میکن یم فراهم کودك يبرا

 نکهیا ازهمه بدتر و داد نخواهند تیاهم آن به صورت نیا در که شد خواهند برطرف خود يخود به و زمان رور

 شیبخشا قابل را یاختالل يرفتارها نیا وجود یکالم صوصاًمخ و دیجد يها مهارت يریادگی کنند یم فکر ها آن

 .شوند یم کودك يریادگی و رفتارها اصالح سرعت شدن کندتر باعث فقط فکرها طرز ابن متأسفانه .کنند یم

 نیوا شود کودك یافسردگ و یناراحت باعث رفتارها نیا رییتغ يبرا تالش است ممکن شد گفته که همانطور

 مشکل شما يبرا نی، همچندینیبب یراعصبان خود کودك دیخواه ینم نکهیا کنار در. بود دنخواه یخوب تجربه

 نشان نیا( است یمثبت نشانه واقع در یاختالل يرفتارها شیافزا اگرچه .دیکن وافسرده ناراحت اورا که است

 هنوز یول) دهدب نشان مقاومت خود از خواهد یم و است آگاه رفتار رییتغ يبرا تالش از کودك که دهد یم

 ستین کودك مدت کوتاه یخوشحال هدف دیکن قبول که دیهست مجبور شما. داشت توان ینم یخوب احساس

 خوشحال را کودك میتوان یم چطور که میدانیم ما .است مدت دراز استقالل و ی، خوشحالاو درمان هدف بلکه

 یول خود، کیتحر یحت دهد انجام رددا دوست که را يکار هر میده اجازه او به که است یکاف فقط ،میکن

 .میکن رفتار کودك خواسته خالف بر که میهست مجبور اوقات از ياریبس

 آموزش مثالً با سهیدرمقا یاختالل يرفتارها با سروکارداشتن معتقدند افراد شتری، بگفت توان یم خالصه طور به

 ، ترسباشند نداشته را تخصص و مهارت نیا یدرمان میت اگر مخصوصاً دارد ازین يادیز وتالش صبر به یکالم

 اختالالت نوع نیا با شدن ریدرگ از یدرمان میت یراحت به که شوند یم باعث علمی و تجربی یبانیپشت ونبود

 .بروند طفره

 میکن یم فرض مخرب را رفتارها موقع چه

. کرد فیتوص مخرب يتارهارف عنوان به توان یم یراحت به را ی، خشونت، ونافرمانيبدرفتار مانند یرفتارهائ

 ندادن انجام ،کارها در نکردن شرکت ،یتوجه یب ، مانندهستند نامشخص و مجهول عتاًیطب که يگرید يرفتارها

 جادیا اختالل يریادگی امر در حال هر به یول نباشند مخرب است ممکن يریگ گوشه و ،شده محول کار

 است ممکن دوم دسته نیا چه اگر .باشند حیتصح يبرا یهدف و رندیگ قرار توجه مورد دیبا ها آن همه .کنند یم
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 کودك شرفتیپ و يریادگی مانع توانند یم )نباشند شتریب اگر( يمساو طور به یول نباشند واضح اول دسته مانند

 .است مخرب رفتار شود شرفتیپ و يریادگی مانع که يرفتار هر گفت توان یم خالصه طور به و باشند

 طیمح نیبهتر جادیا

 آموزش طیشرا و طیمح کی اگر بود خواهد دیمف و سودمند اریبس ،شود شروع یرسم برنامه کی نکهیا از قبل

 هم و کودك يبرا هم را برنامه بلکه شود یم برنامه مثبت ریتأث شیافزا باعث تنها نه کار نیا. شود جادیا مثبت

 یطیشرا کردن فراهم لهیوس به توان یم را ظورمن نیا .کند یم تر قبول قابل و تر بخش لذت یلیخ ستیتراپ يبرا

 .بود خواهد شتریب کودك يهمکار صورت نیا در .کرد فراهم ،کند یم یراحت و آرامش احساس آن در کودك که

 دیکن يباز به شروع هم با دارد دوست او که یهائ يباز اسباب وبا دینیبنش کودك با ابتدا است بهتر شروع يبرا

 کرده قبول زین را شما وحضور است راحت کودك دیکرد حس کهیهنگام .دینکن یتقاضائ چیه او از ضمن در و

 دیده یم احتمال که دیکن شروع یدستورهائ با است بهتر البته .دیکن شروع دیتوان یم را ها العمل دستور است

 را تیسکوئیب") گونه يباز و جذاب یصدائ با( دیبگوئ کودك به دیتوان یم مثالً. کرد خواهد يرویپ ها آن از کودك

 يرفتارها تنها نه يریادگی مثبت طیشرا جادیا. "اندازیب را توپ" ،"کن نگاه مرا" ،"بخور

 توجه. است کودك درست و مثبت رفتار يبرا یخوب مشوق خود بلکه کند یم حذف ای و کم را مخرب و یاختالل

 مانند حس قابل يزهایچ شامل دیبا کهبل باشد یکالم صورت به فقط دینبا ابتدا در مشوق که دیباش داشته

 شود ذکر زین شده انجام مطلوب تیفعال نام دیبا یکالم قیتشو صورت در .باشد هم یخوراک ، ويباز ،يباز اسباب

 درك قابل کودك يبرا یسادگ بر عالوه که دیکن استفاده یعبارات از البته .یخوب بستن در چه نیآفر :مانند

 .باشند

 اریبس منافع درست، رفتار و يریادگی جهت شتریب فرصت جادیا جهینت در و يرفتار تمشکال کاهش کنار در

 :دیکن آغاز یمثبت یطیمح طیشرا نیچن با را جلسات و برنامه اگر داشت خواهند وجود زین يگرید

 عوامل نیتر مهم از خود امر نیا که دیکن برقرار کودك با یخوب مثبت رابطه که دهد یم اجازه شما به کار نیا -1

 .است یدرمان برنامه در تیموفق

 .دیکن دایپ اطالع کودك و خود قوت و ضعف نقاط از تا کند یم جادیا شما يبرا را یخوب فرصت -2

 .دیده توسعه و شناخته زین را گرید يها مشوق دیتوان یم طیشرا نیا با -3

 چه هر تا باشد داشته اقیاشت و کرده دایپ یدلبستگ آن وسائل و جلسه طیمح به کودك که شد خواهد باعث -4

 .برگردد نیتمر به دوباره زودتر
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 دیخواه کودك جانب از يکمتر مقاومت رایز دیکن ادهیپ را یدرمان برنامه و روش دیتوان یم تر راحت شما -5

 .داشت

 استرس و طیمح

... نامناسب، ي، دماسروصدا ندمان يا کننده ناراحت عوامل طیمح در اگر .دارد رفتار يرو بر یفراوان ریتأث طیمح

 حذف طیمح از عوامل نیا اگر. شوند رهیغ و خشم بودن، ی، عصبیناراحت باعث توانند یم ،باشند داشته وجود

 افراد همه يبرا امر نیا. شود یم کودك یراحت و تیامن احساس و آرامش باعث شود فراهم يبهتر شرائط و شوند

 یاختالل يرفتارها يرو بر یبسزائ ریتأث تواند یم آرام و نرم صحبت .درخودمانده کودکان مخصوصاً است صادق

 را خود يصدا رفتارها نیا دنید با افراد اغلب یعنی شود یم واقع امر نیا خالف یعیطب طور به البته. باشد داشته

 هم را ماش خود بلکه شود یم کودك یشانیپر باعث تنها نه برخورد طرز نیا .کنند یم صحبت تند و برده باال

 چنگ زیچ همان به بالفاصله هم شما زندیم چنگ يزیچ به کودك که یوقت دیکن دقت مثالً. کند یم تر آشفته

 یشانیپر و یختگیر به هم فقط ناخودآگاه يرفتارها نوع نیا حال هر به. دیریبگ را کودك کار نیا جلو تا دیزن یم

 استرس کنترل نیتمر یحت. کند يپافشار خود خواسته و کار در تا میکن یم کیتحر را او و کرده شتریراب کودك

 خود آرامش دیتوان یم صورت نیا در دیریبگ فرا را آن يکهایتکن است بهتر و بود خواهد دیمف زین شما خود يبرا

 قیعم ، نفسبخش لذّت و خوب يها صحنه تصور. دیکن حفظ کودك یاختالل يرفتارها با مواجهه مواقع در را

 دیتوان یم بهتر آرامش حفظ با .برد نام توان یم که هستند یکهائیتکن از...  ،داشتن یکوتاه ت، استراحدنیکش

 دیکن یم کم را يبعد مشکالت تنها نه آرامش داشتن صورت در .دیکن آرام زین را کودك و کرده کنترل را طیشرا

 گونه هر کار نیا با نیهمچن .دینک یم تیتقو یدرمان برنامه اهداف به دنیرس يبرا را خود زهیانگ و دیام بلکه

 شدن کم. دیکن یم کم زین را شود یم کودك یاختالل يرفتارها ادامه و شیافزا باعث تواند یم که یمنف توجه

 دیتوان یم شما .شود یم زین یاختالل يرفتارها شدن کم باعث خود ها تیعصبان و برخوردها نوع نیا انجام احتمال

 کار یصندل يرو نکهیا انتخاب مثالً .دیبگذار او رفتار بر یخوب ری، تأثکودك هب انتخاب فرصت دادن با یگاه

 که دینخواه را يکار و تقاضا کودك از .دیکن یم کمک زین کودك آرامش به کار نیا با. نیزم يرو ایو دیبکن

 صیتشخ دیبا شما نیبنابرا .دیباش طیشرا نیا آماده شما نکهیا مگر شود او تیعصبان و يریدرگ شروع باعث

 ؟دیهست آن عواقب آماده شما ایوآ است الزم تقاضا و کار نیا ایآ که دیبده

 یبررس کودك مورد در که است الزم. شوند یاختالل يرفتارها بروز باعث تواند یم یکسل و یخستگ اوقات یگاه

 که دیباش شتهدا ادی به یول. ستیچ آن عوامل و شود یم کسل و خسته کودك يموارد چه در دینیبب تا دیکن

 تالش توانبم یم ما .دیایب کنار ها آن با چگونه که ردیبگ ادی دیبا کودك چون است الزم یکسل و یخستگ یگاه
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 کم جهت ها آن از میتوان یم ما که هستند یهائ فاکتور ریز موارد .میبکاه يضرور ریغ يها یخستگ از تا میکن

 :میکن استفاده کودك یخستگ یاحتمال کردن

 .میکن استفاده دار اقیاشت و کننده قیتشو يصدا نتُ از -

 وسائل یجابجائ و نیتمر محل ونیدکوراس رییتغ -

 شده خواسته کار کی يبرا متفاوت دستورات -

 کودك عالقه مورد و جالب وسائل از استفاده -

 .دینکن خسته است گرفته ادی حاضر حال در که یمهارت و نیتمر با را کودك -

 آن او هیتنب يبرا برد یم لذّت آن دادن انجام از و است گرفته ادی یبه خوب را ینیتمر کودك که دینیب یم اگر -

 .دیرینگ او از را کار

 .نشود یطوالن جلسه زمان که دیکن دقت -

 .دیدار نگاه باال را تیموفق سطح که دیکن یسع -

 .دینک استفاده مشوق جهت) خود کیتحر یحت( دارد دوست کودك که یزهائیچ از -

 .دیده انجام متنوع صورت به و هم يالبال را ناتیتمر و کارها -

 .دیکن استفاده ها آن یعیطب نوع از و دیده رییتغ گاه به گاه را ها مشوق -

 .شود استفاده نیتمر نحوه و نوع در یحت تنوع از که شود یسع -

 .شود استفاده ساده و یعیطب صورت به کالم از -

 ....)،یاجتماع ،ي، بازیکالم( دیکن استفاده مختلف يها ارتمه از جلسات طول در -

 که گفت بتوان دیشا و نشود توجه آن به است ممکن کهیجائ تا دی، باافتند یم اتفاق یاختالل يرفتارها که یوقت

 به دیبا شود یم گرانید ای و کودك خود به رساندن بیآس باعث نظر مورد رفتار اگر البته .دیریبگ دهیناد آنرا کامالً

 ادامه يبرا را یمشوق ناخودآگاه طور به یاختالل رفتار به جهت یب توجه صورت در .نمود مقابله و کرده توجه آن

 توسط ها آن حذف ای و یاختالل يرفتارها شدن کم صورت در دیباش داشته توجه. میا کرده فراهم کودك يبرا آن

 یتوجه کم با .شود وابسته یاختالل رفتار از اجتناب جهت یرونیب عوامل به کودك است ممکن ،یدرمان برنامه
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 رفتار جهینت ابدیدر کودك که یتوجه کم البته .دیکن يریجلوگ مشکل نیا از دیتوان یم رفتارها نیا به نسبت

 يها قسمت در .رندیبگ قرار یدرمان برنامه و شما توجه مورد دیبا شهیهم رفتارها نیا اال و است بوده او نادرست

 .خواند میخواه را رفتارها نوع نیا حیتصح و برخورد رزط يبعد

 گذاشته انی، بنشوند یم آموخته ها آن امدیپ جهینت در رفتارها :نکهیا هیپا بر اصوالً یدرمان رفتار يها برنامه

 رفتار کی امدیپ اگر و افتاد خواهد اتفاق ندهیآ در ادیز احتمال به باشد داشته مثبت امدیپ رفتار کی اگر .اند شده

 يا جهینت او يبرا کودك تیعصبان و خشونت اگر مثال يبرا .بود خواهد کمتر اریبس آن وقوع احتمال باشد یمنف

 همان ،ندهیآ در ،کودك ادیز احتمال به...)  ،شده محول کار از فرار ،توجه مانند( باشد داشته همراه به مثبت

 که بفهمد کودك اگر که است نیا مهم نکته .داد خواهد بروز خود از جهینت همان آوردن بدست جهت در را رفتار

 تکرار را رفتار آن ندهیآ در که دارد يادیز احتمال است شده محروم یمطلوب و دلخواه زیچ از خود رفتار اثر در

 .نکند

 :کرد میتقس دسته دو به توان یم را یاختالل يرفتارها مورد در یدرمان رفتار

 بروز خود از را یاختالل رفتار آن در کودك که یطیمح از کودك بردن رونیب: رفتارمانند کردن کم يها روش

 چند ای و داده

 .داد میخواه حیتوض ها آن درباره ندهیآ در که گرید روش

 .نامناسب رفتار يبرا قیتشو عدم و مناسب رفتار يبرا کردن قیتشو :مانند رفتار به دنیبخش بهبود يها روش

 یعیطب یمشوق که است آن رفتار نوع نیمؤثرتر و نیتر مطلوب .هستند روش دو هر از یبیترک اغلب ها برنامه

 یعیطب صورت به خود رفتار قیطر از را خود مشوق کودك که یآنجائ از .باشد داشته... و ، ارتباطيباز مانند

 همان به یاختالل رفتار قیطر از تا داشت خواهد يکمتر لیتما او )شده آموخته مطلوب رفتار( است کرده حس

 .کند دایپ دست) سابق مانند( مشوق

 اریبس...  ،دیشد تیعصبان ،يخودآزار مانند یاختالل دیشد يرفتارها کاهش در یدرمان رفتار و يرفتار حیتصح

 مانند مختلف يها نهیزم در یخوب يها مهارت ها برنامه نیا با درمان تحت کودکان بعالوه .است بوده موفق و مؤثر

 باعث یرفتاردرمان يها برنامه از ياریبس چه اگر. اند آورده بدست شدن یاجتماع و ،يفرد استقالل ،يباز ،ارتباط

 کودك سراغ به رفتارها نیا دوباره مدت دراز در که است نیا مهم یول شوند یم یاختالل يرفتارها کاهش

 مطلوب و ریتأث در که هستند يادیز يها فاکتور .میبکن ها آن نیگزیجا را یمناسب يرفتارها نطوریهم و برنگردند

 ها آن علل و یاختالل يرفتارها از یدرست یبررس و فهم برنامه در اگر .هستند مؤثر مدت دراز در برنامه بودن

 در مطلوب اهداف جهینت در و نشده فراهم یدرست به رفتارها نیا با مقابله يبرا الزم يفاکتورها باشد نشده
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 حذف راه در دیبا تالش تمام نکهیا فرض با اغلب یدرمان يها برنامه .ندیآ یمن بدست بزرگ معضل نیا با برخورد

 یلیس خود صورت به تیعصبان هنگام یکودک مثالً اگر متأسفانه .اند شده طرح ،باشند قبول قابل ریغ يرفتارها

 يبرا یدرست وبرنامه راه یدرمان برنامه اگر. کرد حیتصح را مشکل نیا توان ینم کار نیا از شدن مانع با فقط بزند

 را زدن یلیس يجا وارید به سر دنیکوب يزود به که ستین دیبع باشد نداشته يآزار خود رفتار نیا حیتصح

 هیپا کودك يخودآزار نیهمچن و تیرفتاروعصبان از یعمل يها یبررس يسر کی هیپا بر یدرمان برنامه اگر .ردیبگ

 .بود خواهد ثرترمؤ اریبس مطمئن طور به برنامه باشد شده يگذار

 مشهود که يزیچ. است نظر مورد رفتار عملکرد دنی، فهمزمان مرور به ،یاختالل يرفتارها مؤثر رییتغ وراز دیکل

 يبرا .شوند یم انجام کودك طرف از یخاص منظور به آنها .ستندین یتصادف رفتارها نوع نیا که است نیا است

 دلش کودك که يکار از اجتناب يبرا ای و باشند استرس دنکر کم جهت در تواند یم خشونت و تیعصبان مثال

 ها آن رایز شوند عادت صورت به توانند یم یاختالل يرفتارها .توجه جلب يبرا ای و دهد انجام آنرا خواهد ینم

 يرفتارها که یآنجائ از .اجاتیاحت کردن برآورده و ،اطراف طیمح بر يگذار ریتأث ،ارتباط يبرا هستند یراه

 اموزدیب يگرید يرفتارها کودك به دیبا مؤثر یدرمان برنامه ،باشند اجاتیاحت رفع يبرا یراه توانند یم یلاختال

 را نیگزیجا مناسب رفتار کودك که یصورت در .کند برآورده را کودك اجاتیاحت همان یموفّق صورت به که

 را یاختالل يرفتارها دوباره ندهیآ در هنکیا ای و کرده کسب زین را يگرید نامناسب يرفتارها است ممکن اموزدین

 طور به را خود اجاتیاحت يتر مناسب راه لهیوس به تا شود داده آموزش دقت به دیبا کودك. دهد بروز خود از

 آسان یلیخ. باشد یم ها برنامه نوع نیا مشکالت از اغلب يرفتار نیگزیجا کی کردن دایپ. آورد بدست مطلوب

 دیبا را يزیچ چه دیبفهم که است مشکل اریبس یول دهد انجام دینبا را يزیچ چه کودك دیبفهم شما که است

 .بدهد انجام آن يجا به

 مشخص دیبا بلکه دارد نامناسب رفتار یچگونگ و عملکرد لیتحل ،یبررس به اجیاحت تنها نه يرفتار ینیگزیجا

 به قادر کودك را يرفتار چه و اشدب داشته کودك يبرا را اهداف همان تواند یم ینیگزیجا رفتار چه که شود

 .شود میتقس تر کوچک يها قسمت به نیگزیجا رفتار همان دیبا آن بر عالوه .است آن يریادگی

 يکار ینیگزیجا يها مهارت آموختن. دیافزا یم برنامه مشکالت بر که است يگرید عوامل از تحمل و صبر کمبود

 فکر که است یمنطق نیبنابرا ،اند آمده بدست کودك يبرا ها سال طول در یاختالل يرفتارها .است درازمدت

 ها آن کردن نیگزیجا دیکن

 .است ادیز زمان مستلزم خود که دارد ازین قیعم و قیدق ،درازمدت برنامه کی به یاختالل يرفتارها حذف و

 یخوب و مناسب روش نیا .اموزندیب کودك به کبارهی به را ها مهارت همه که کنند یم تالش ياریبس متأسفانه

 .دیبرو بعد مرحله سراغ به دیآمد رونیب موفّق آن از یوقت و شود یسع مرحله کی زمان هر در دیبا .ستین
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 تینها در برنامه که است مهم اریبس .است یرفتاردرمان برنامه در گرید مشکالت از زین آموزش مراحل يبند زمان

 طیشرا نیبهتر در دو هر ستیتراپ و کودك که است یمعن نیبد نیا .شود انجام ممکن مثبت ریتأث و یخوب

 طرف از رفتارها نیا بروز از بعد بالفاصله نیگزیجا يرفتارها آموزش معموالً .باشند آموختن و آموزش جهت

 ناراحت و یعصبان کودك هنگام نیا در رایز است غلط کامالً و ستین مناسب روش نیا که شود یم انجام کودك

 ها آن دو وهر شده یعصبان زین ستیتراپ است ممکن نیهمچن .ستین آموزش مناسب او يریادگی سطح و است

 و آرام کودك که باشد یزمان آموزش که دیکن دقت دیبا .بدهند دست از را يریادگی و آموزش مناسب طیشرا

 نیگزیجا ررفتا کی يریادگی آماده نکهیا تینها در و دهد ینم نشان خود از را یاختالل يرفتارها و باشد شاد

 .است

 یاختالل يرفتارها با برخورد يبرا یهائ ییراهنما

 آن با شما است ممکن نیتمر جلسات طول در که یاختالل يرفتارها يبهبود و برخورد يبرا ریز يها ییراهنما

 رابطه کودك با یکس هر کهیآنجائ از نطوریهم و کنند یم فرق طیشرا کهیآنجائ از .شود یم ارائه دیکن برخورد

 فلسفه حال هر به .کرد هیتوص را مشخص عمل کی بتوان که است ناممکن باًیتقر باشد داشته تواند یم یمتفاوت

 دنبال را آن تا میکن نییتأ را یمشخص روش و کرده تیهدا را شما میتوان یم آن اساس بر که دارد وجود یکلّ

 وآموزش رفتارها نیا حیتصح آماده ماش لحظه هر در که است مهم اریبس دیباش داشته ادی به البته .دیکن

 بروز .باشد جانیه ای و تیعصبان در دینبا کودك دیباش داشته ادی به زین و )يا لحظه آموزش( دیباش نیگزیجا

 مرحله یاختالل يرفتارها لیدل نیهم به .باشند داشته توانند یم را مشخصی بیترتً  معموال اختاللی يرفتارها

 که است میمال جاناتیه و تیعصبان همراه به معموال رفتارها نیا هیاول مراحل .کنند یم دایپ توسعه مرحله به

 خود از بیعج يها شکل ،زدن قدم مانند دهد یم بروز خود از کالم بدون يرفتارها توسط یگاه را ها آن کودك

 رفتار و صیتصح طیشرا اگر .بحث و جر و هیگر مانند کالم با يرفتارها یحت ای منظم ریغ تنفس ،دادن نشان

 و کودك فرار ای و لیوسا به زدن صدمه مانند کند شرفتیپ یاختالل رفتار که است ممکن نشوند واقع مؤثر شما

 .شود منجر گرانید ای و خود به زدن صدمه به تواند یم امر تینها در

 مؤثر قبل مراحل يبرا که یروش دیشا که دیباش داشته ادی به .دارد اجیاحت را خود مناسب روش کی مرحله هر

 يها روش و رفتارها یبررس به دائم طور به دیبا ما .نباشد مؤثر گرید مراحل در است ممکن داده جهینت و بوده

 ممکن که دیباش داشته ادی به .میباش طیشرا با متناسب آن راتییتغ و آموزش بهبود یپ در و کرده فکر ها آن

 کامل را ها آن که است بوده يگرید يها روش ایو روش توسط درمان تحت قبالً روش نیا بر عالوه یکودک است

 کاره مهین و منظم نا يها برنامه نیا که گفت توان یم صورت نیا در .اند نداده انجام درست طور به ای و نکرده

 .باشد شده زانیگر برنامه و ستیتراپ با يهمکار از کودك و شده کودك در یمنف اثرات بروز باعث توانند یم خود
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 بروز احتمال و کنند ینم درمان یاساس طور به را یاختالل يرفتارها چگاهیه نامناسب ای و کاره مهین يها برنامه

 مردم معموالً .باشد همراه زین یجانب یمنف اثرات با است ممکن یحت و باشد یم يقو اریبس کودك در ها آن

 است یدرمان روش " اوت میتا " روش مثال يابر .فهمند ینم یدرست به را یاختالل يرفتارها لیتقل يها روش

 در کودك که یوقت گرید یعبارت به )مشوق از مثالً( میکن یم محدود یزمان مدت يبرا را کودك آن در که

 ینیمع زمان مدت يبرا طیشرا آن از را او بزند سر ینامناسب رفتار او از اگر دارد قرار يهمکار و مثبت طیشرا

 وجود یفراوان ياه تیموقع .میکن یم دور

 او ناخودآگاه طور به اوت میتا انجام صورت در است ممکن پس .کند ینم لذّت احساس ها آن از کودك که دارند

 یمشوق چگونهیه بودن دور هنگام در کودك که دیکن دقت زین اوت میتا هنگام در .دیباش کرده زین قیتشو را

 را او نادرست رفتار موارد در شما نکهیا از کودك اگر طورنیهم .نشود مشغول یکیتحر خود به ایو نکند افتیدر

 جهت یمشوق به او مورد در کردن ینه روش است ممکن ،کند لذًت و یسرگرم احساس ،دیکن ینه شدت به

 .شود لیتبد یاختالل يرفتارها ادامه

 گسترش دور

 یاختالف هم با ادیز است ممکن ریز مراحل .کنند یم یط را یمشخص يرفتار رشد ریمس کی معموالً کودکان

 ممکن مثال يبرا .نکند يرویپ خاص يوبهبود گسترش روش کی از است ممکن کودك نیهمچن .باشند نداشته

 پس .باشد قرارداشته برنامه نیا یانتهائ یحت ای و یانیم مراحل در دهد یم بروز کودك که یاختالل رفتار است

 .شود انجام آن قبال در مناسب العمل عکس و شده مشخص رفتار شدت و درجه که است مهم اریبس نیبنابرا

 .کند استفاده خاص طیشرا هر در درست رفتار و ها تیموقع درك جهت خود استعداد از دیبا ستیتراپ نیهمچن

 و کرده درك دیریبگ قرار یبحران شرائط در نکهیا از قبل را ها آن دیبا شما که دارند وجود یافتهائیدر و برداشتها

 انتخاب قدرت دکهیا داده را نیا فرصت کودك به شما ایآ دیشو مطمئن که است نیا ازآنها یکی. دیکن هاستفاد

 برنامه نیهمچن .دیآ یم کنار بهتر ندارد وجود یانتخاب که یشرائط با کودك قیطر نیبد .نه ای باشد داشته فراوان

 در درست نا رفتار هنگام در کودك از یقمشو سلب که دید دیخواه بعداً .است مهم اریبس ها مشوق از یمداوم

 را او کودك طرف از موفّق وکار مرحله هر يبرا شما .بود خواهد الزم چگونه کودك کنترل آوردن بدست جهت

 یول است مناسب دادن مشوق روش نیا است کنترل وتحت آرام کودك یوقت تا که دیکن دقت دیکن یم قیتشو

 دادن به آن به توجه بدون شما و) یجزئ چند هر( دهد بروز نامناسب ررفتا خود از کودك نیتمر نیح در اگر

 در که یصورت در البته .کند استفاده مشوق افتیدر جهت کار نیا از کودك است ممکن دیبده ادامه مشوق

 آن مقدار )نیتمر به درست جواب و نیتمر نیح در( غلط رفتار نیح ودر شتریب مشوق مقدار درست رفتار نیح

 یاتیح اریبس مراحل نیا در شما روش و رفتار نحوه .کند کم را خود غلط رفتار است ممکن کودك دباش کم
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 تمرکز و آرامش کودك تنها نه بیترت نیبد .دیباش کنترل تحت یاحساس نظر از و قدم ثابت ،آرام دیبا شما .است

 در دیکن یسع .دیکن حفظ را برنامه خوب ریتأث و يمند هدف دیتوان یم زین شما بلکه کند یم حفظ را خود

 از دیتوان یم کار نیا با دیبده يشتریب انتخاب اجازه او به کند یم مشکل و یسخت احساس کودك که يا مواقعه

 مشوق، توسط( دیکن کنترل میمال و معقول طور به را کودك شما اگر .دیکن يریجلوگ هم ادیز مشوق دادن

 .بکاهد آن شدت از و نداده شیافزا را خود اسبنامن رفتار گرید است ممکن کودك) ...،رفتار

 داشته زین را ناخواسته يشامدهایپ با مقابله یتوانائ دیبا برنامه نیا یول است یاتیح خوب برنامه کی داشتن

 .دیبده قیتطب او رفتار شدن بدتر و کودك طرف از بد روز کی با را خود دیبتوان عاًیسر دیبا شما .باشد

 :اول گام

 و تند ،زدن حرف تیعصبان با خود با :مانند آن يها نشانه(شود  یعصب و یعصبان خواهد یم ودكک که یوقت

 و یکالم يها مشوق توسط مرتب طور به اما دیده ادامه را یدرمان برنامه) ... ،يریگ گوشه ،دنیکش نفس قیعم

 با و دهد یم انجام را رهاکا خوب یلیخ که دیبگوئ او به مثالً .دیکن قیتشو مناسب رفتار يبرا را او رهیغ

 روش و است کودك کنترل يبرا راه نیتر ساده روش نیا .دیکن کنترل را او یناراحت و تیعصبان تریقو يها مشوق

 که یمواقع در تریقو يها مشوق تا دیکن اتخاذ را یبیترت که دیباش داشته ادی به .دارد نام آوردن نیپائ یابتدائ

 و باشد ایمه او يبرا زند یم سر کودك از خوب و درست يرفتارها

 دیبا شما شود ادیز خواهد یم او یاختالل و نادرست رفتار که یمواقع يبرا هرحال به .کند درك را مطلب نیا او

 او به مشوق دادن از شما اگر .بکند حفظ را خود کنترل دینمائ بیترغ را او تا دیباش داشته) مشوق( يا لهیوس

 .داشت نخواهد بکند يخوددار آن انجام از و کند حیتصح را خود رفتار نکهیا يبرا يا زهیانگ او دیبکن يخوددار

 بروز دفعات و شدت در یعیطب یراتییتغ .مانند ینم یباق کنواختی طور به شهیهم یعصب يرفتارها خوشبختانه

 را او است آرام كکود که دفعات نیا فواصل در تا دهد یم اجازه شما به فرصت نیا .دارند وجود یرفتارهائ نیچن

 دیبا شما شود شتریب خوب و آرام رفتار زمان چقدر هر .ردیبگ شیپ در را درست رفتار و آرامش تا دیکن قیتشو

 مقدار از کمتر یاختالل يرفتارها شدن کم يبرا مشوق مقدار که دیکن دقت البته .دیکن شتریب را مشوق قدرت

 شما آمد شیپ یناگهان اوج کی شدن یعصب و شدن یعصبان وردم در اگر .باشد رفتارها نیا بروز عدم يبرا آن

 با ماندن یباق از هدف .دیباش داشته نظر ریز را کودك خود یول دیریبگ دهیناد را کودك رفتار گرید کباری دیبا

 اگر نیهمچن .ستین نیتمر از فرار يبرا یراه او نادرست رفتار میبفهمان کودك به که است نیا نیتمر در کودك

 رفتار يبرا را کودك ها شدن یعصب دفعات نیب در نکهیا فرصت دیشو کودك میتسل و ،دیکن قطع را نیتمر اشم

 که است ممکن دیریبگ دهیناد رفتارش مانند زین را کودك شما اگر .داد دیخواه دست از زین را دیکن قیتشو آرام

 .بشود زین دتریشد دیشا و کند دایپ ادامه او یاختالل رفتار
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 :ومد گام

 رفتار ما نکهیا ای و مؤثرنبوده اول مرحله حل راه که میشو یم وارد یوقت مرحله نیا به ما که دیباش داشته ادی به

 يبرا زین شده ارائه يها روش نیبهتر اوقات یگاه حال هر به .میبده صیتشخ درست میا نتوانسته را کودك

 دیشا ستندین دیشد او یاختالل يرفتارها و شد یعصبان متوسط صورت به کودك اگر .ستندین مؤثر اول مرحله

 بروز باعث که دارند وجود طیمح در يزیچ که دارد احتمال .میریبگ شیپ در را محرك رییتغ روش که باشد الزم

 نحوه ،نیتمر رییتغ با دیتوان یم دیبشو علت صیتشخ به قادر شما اگر .شود یم کودك رفتار در اختالل و استرس

 هم علل از یکی .دیبکاه مشکل از و داده رییتغ را طیشرا نیا اءیاش و وسائل مکان رییتغ ای و ،مکان رییتغ ،آن

 او از که کند یم مجبور را شما یعصب دیشد رفتار با که است دهیرس جهینت نیا به کودك که باشد نیا تواند یم

 ،ستیچ یاختالل رفتار لیتقل روش نکهیا گرفتن نظر در بدون که است مهم اریبس مورد نیا در .دیکن اطاعت

 کنار را احساسات بودن قاطع بر عالوه که است الزم نجایا در .میدار باز خود هدف به دنیرس از را کودك

 مثالً .باشد طیشرا و ناتیتمر ای و طیمح در یراتییتغ جادیا به کودك ازین تواند یم ها علّت از گرید یکی .میبگذار

 يبرا یکاف لیدال گرید عبارت به...  و ،یناکاف مشوق ،مناسب پرامپت جودو عدم ،نیتمر زمان شدن یطوالن

 همواره و میکن یتلقّ یعیطب را آن دینبا چگاهیه البته .میبده حق کودك به دیبا ما و دارند وجود کودك یناراحت

 در و کرد حذف وانت یم را شوند رفتارها نیا بروز باعث توانند یم که را یعوامل. میباش داشته آن حیتصح در یسع

 کودك تا شود انجام يا رکانهیز صورت به دیبا کار نیا امکان صورت در .داد کاهش را یاختالل يرفتارها تینها

 دیبا شما که یالعمل عکس و جواب نوع .ردیبگ شیپ در را یاختالل يرفتارها ناتیتمر از فرار يبرا ردینگ ادی

 به که يکار انجام به قادر و آشناست آن با یخوب به کودك که باشد ینوع از دیبا دیکن یراهنمائ آن با را کودك

 پرامپت ،کرد امتناء شده خواسته کار انجام از کودك کهیصورت در دیبا شما .باشد دیده یم او به یراهنمائ عنوان

 .دیده انجام موقع به را الزم

 و یمعمول رفتار دوباره يبرقرار يبرا ادهس یبدن يکارها و کالم بدون دی، تقلدیجد يها دستورالعمل از اغلب ما

 رفتار و است آرام کودك که یوقت یکالم نیهمچن و یکاف مشوق از شهیهم مانند .میکن یم استفاده یاطاعت

 دیتوان یم دقّت یکم با .دیباش داشته آن به را توجه نیکمتر یاختالل رفتار صورت در و دیکن استفاده دارد درست

 کردن آرام در بلکه دارند کودك يبرا را ناتیتمر انجام زهیانگ و مثبت ریتأث تنها نه که دیکن دایپ را یمشوقهائ

...  و ،خواندن آواز ،گرفتن آغوش در ،میمال يصدا ،یکیزیف یراحت جادیا نیهمچن .باشند یم مؤثر زین کودك

 رفتار بروز از اجتناب و کودك کردن آرام در توانند یم

 انجام را دقت تینها ها مشوق نیا دادن زمان مورد در دیبا شما .کنند کمک ها نآ حذف تینها در و یاختالل

 رفتار دوباره انجام جهت در یمشوق را آن کودك است ممکن باشد یاختالل رفتار از بعد بالفاصله اگر رایز دیده
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 نیا به .دیبرسان کودك به را ها مشوق نیا نادرست رفتار بروز از قهیدق چند ای کی از بعد است بهتر .بداند خود

 نیا کودك است ممکن آن بر عالوه و دیباش داشته کودك یاختالل رفتار حیتصح بر يادیز ریتأث دیتوان یم بیترت

 قیتشو کند قطع زودتر را ها آن هرگاه که ردیبگ ادی و بداند خود نادرست رفتار به دادن انیپا جهینت در را قیتشو

 نیتمر دوباره است الزم نیتمر آن لیتکم و انجام اگر و شد یعصب یخاص نیتمر علّت به کودك اگر .شد خواهد

 کار نیا که دیباش داشته ادی به .دیبرو شیپ به اطیاحت با و بوده اوضاع مراقب شتریب بار نیا و دیریبگ سر از را

 به يطور را هجلس هر دیبا شما .دیبرس هدف و حیتصح نیا به کبارهی به دیتوان ینم شما و است زمان مستلزم

 .دیا شده کینزد خود هدف به يمقدار دیکن حس که دیبرسان اتمام

 :سوم گام

 ،گرانید زدن ،اءیاش کردن پرت ،زدن غیج مانند( شد پرخاشگر و یعصبان داًیشد شما کودك که یوقت

 يکارها کودك با قبالً شما کهیصورت در .دیکن عمل وقاطع احساسات از دور به کامالً که است الزم) ... ،يخودآزار

 رفتار توقف باعث نیفرام نیا با دیتوان یم ،دیباش کرده کار را رهیغ و ،باش ساکت ،نیپائ ها دست لیقب از یکنترل

 است بهتر .باشد قاطع و ،واضح ،مشخص که دیاموزیب کودك به را یدستورات و نیفرام شود یسع .دیشو یاختالل

 ).نرو راه يبجا نیبنش مانند( دهد انجام دینبا که را يکار نه ،دیبخواه و دیاموزیب او به دهد انجام دیبا که را يکار

 نیا در یخوب کمک) به سه( کن تمامش کلمه است ممکن دیاوردین خاطر به یمناسب فرمان لحظه آن در اگر

 او يبرا رایز نشود گفته کودك به مداوم و مرتب صورت به یکنترل يها فرمان نیا که شود یسع .باشد مورد

 رفتار کاهش در کودك طرف از یشرفتیپ هرگونه صورت در .داد خواهند دست از را خود اثر و شده يعاد

 دیتهد. دینکن توجه او نادرست يرفتارها به است ممکن کهیجائ تا و دیکن قیتشو مناسب طور به را او یاختالل

 علل از یکی دیشا .کنند یم فادهاست کودك کنترل يبرا نیوالد و ها ستیتراپ گاه که است يا لهیوس کردن

 گرید یوقت در یاختالل رفتار بروز باعث کردن دیتهد مدت دراز در یول باشد آن عیسر ریتأث دیتهد از استفاده

 و دیشد نیفرام موارد در فقط کودك که شود یم باعث دیتهد بر کردن هیتک. ها آن حذف و کاهش نه و شود یم

 به بیترت نیبد و نبرده فرمانبر يعاد و روزمره موارد در و بدهد شانن العمل عکس خود از يقو دستورات

 دهد یم انجام که يکار هر يبرا بفهمد کودك که است نیا ما يبرا مدت دراز هدف .شود افزوده ما مشکالت

 ازیتام کی نیا که دیباش داشته توجه. باشد یمنف دیشا و مثبت دیشا شده انجام کار به بنا که دارد وجود یعواقب

 کار عاقبت نگران خود کودك که است بهتر دیبگوئ را کار آن عاقبت يکار انجام از قبل کودك به که است یمنف

 جینتا و ها العمل عکس تا دیده یم یکاف فرصت خود به شما صورت نیا در .شد خواهد چه که باشد خود

 .دینیبب تدارك شرائط با متناسب کودك يکارها يبرا را یمناسب
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 که شود یم باعث فقط کند واگذار گرید یکس به را کودك کنترل بخواهد کند یم نیتمر کودك با که یکس اگر

 را تو توانم ینم من که دیگو یم کودك به کار نیا با واقع در .نکند اطاعت او از و شده نافرمان او مورد در کودك

 است شده گرفته نظر در کودك يابر که یعواقب هر پس .باشد داشته حضور دیبا يگرید شخص و کنم کنترل

 يکار به را کودك چگاهیه دیباش مراقب .شود داده کودك به نیتمر و جلسات زمان در ستیتراپ خود توسط دیبا

 موارد در کودك قیتشو صورت در دیباش مراقب .دینکن دیتهد ستین مناسب نکهیا ای و دیده انجام دیتوان ینم که

 .دینکن يریگ رشوه به عادت را او ،خود رفتار حیتصح

 آخر گام

 تیریمد روش یستیبا رساند یم بیآس گرانید و خود به خود رفتار با کودك که دیکن یم حس شما اگر

 .دیریبگ شیپ در کودك دائم یهمراه و تیمحدود جادیا همراه به را گرید دیشد يها روش ای یتهاجم يرفتارها

 در فقط دیشد و يزور يها روش

 .شوند گرفته کار به دیبا اند بوده ناکام گرید يها شرو یتمام که يموارد

 :مراحل تمام در

 اریبس بد و خوب يرفتارها يها دوره خالل در ها مشوق به نسبت کودك يها العمل عکس و ها جواب با رابطه در

 به تنسب گاه و دهند یم یمنف جواب نادرست رفتار از يریجلوگ يها روش نیا به گاه کودکان ،اغلب .دیکن دقت

 اگر .باشند یم مؤثر چقدر شما يها قیتشو که داد خواهد نشان شما به خود کودك. دهند یم نشان شرفتیپ ها آن

 قیتشو که است نیا نشان دیکرد مشاهده کمتر خشونت با و استرس بدون ،آرام رفتار مشوق قبال در کودك از

 ارائه نحوه و گرید یمشوق فکر به دیبا کند یم رد را مشوق ای و شود ینم آرام کودك اگر .است بوده مؤثر شما

 .دیباش يگرید

 بر عالوه که است نیا نشانه داد شیافزا ای و نکرد کم را نادرست رفتار مشوق افتیدر صورت در کودك اگر

 دیبرس خود منظور به او توجه انحراف با دیتوان یم شما دارد اجیاحت زین طیمح طرف از یخارج کنترل به مشوق

 ماًیمستق نکهیا بدون دیتوان یم بیترت نیا به " میکن نگاه ایب نجاستیا یقشنگ کتاب چه " دیبگوئ او به مثالً

 او دسترس در يکنار در آنرا کرد رد را مشوق کودك اگر .دیکن کنترل آنرا دیباش داشته نظر مد را یاختالل رفتار

 رفتار کودك تا دیا کرده قیتشو آرامش رفتار يبرا را او شما بیترت نیا به .کند استفاده آنرا خود او تا دیده قرار

 مشوق یکس دست از نکهیا به نسبت کودکان از یبعض که است داده نشان تجربه .کند کنترل شتریب را خود

 يرفتارها بروز زمان و دفعات که است بهتر .شود یم آنها تیعصبان باعث کار نیا و هستند حساس کنند افتیدر

 بیترت نیا به دیباش داشته کودك در ها آن بروز یچگونگ به نسبت یکلّ دید تا دیکن ثبت را کودك یاختالل
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 .دیریبگ جهینت و داده رییتغ باشد تر مناسب و مؤثرتر که ينحو به را خود یدرمان روش دیتوان یم

 .ستا بوده مؤثر و داشته شرفتیپ یدرمان برنامه مقدار چه که دهد یم نشان شما به آمار نیا نیهمچن

 :منابع

 کتاب يها مشوق قسمت از است اي ترجمه مقاله نیا:A work in progress 

 يمصطفو رضا: از يگردآور 

 نشیآفر روزنامه /ياژدر صبا: دانشجو-- ياحد حسن دکتر 

 يساالر مردم روزنامه – یشجاع ایرو و یتفرش فرانک 

 پژوه روان .قیتوف نسترن ،یخوشاب ونیدکتر کتا 
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 سوي از 1379سال  در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از با بیش اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال ادبیات کودکان حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی حدر سط گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این همکاري با شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 و فرهنگی هاي پروژهاجراي  و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 خود هاي هدف گسترش راه در درآمد را این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می تدس به انتشاراتی

 .کند می هزینه
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