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 مقدمه

شننننن مرنننننآس  شننننن مرنننننآس رواان" و "روانشننننن مرنننننآس رواان  و ثندثمن ا ننننندو مخن مج شنننننمب  دو     ب  ا  "  ننننن  شننننن مرنننننآس ب  نننننآس    ننننن  درس "روان

ب ج  را  ج شننن مرنننآس در م رنر ثمرشننن مرنننآس ارشنننن  ننن ا ننن      ننن       ناد ب م    ثندثمن ا ننندو مخن" ا نننمی ا  بامن روم  دروس ب وننج روان

شند. حضنر هم  ناالت ا   درس در م رنری ا      ا  هفم مدمب اصلی اند مب بنخند اخدصمص داده ا م.  ج طنر  مج در   خی  مل

شننننننننننن مرنننننننننننآس نیل بنان اهوام ح اوان  انننننننننننن  ثم ی    ب     ن   ا  رواا ننننننننننن م نننننننننننمن و درس ر صنننننننننننکنننننننننننآس م رنر دم    روان ۵ا   درس در  ین  

ثندثمن ا نننا مخن  مج  م مو     میم بو   هوناره    و ۲و ۱  شنن مرننآس رواان  ماهمن    نن  رننآس ا ننم. ج وات  ننج  منجشنن مدااشننینامن روان

هم  ارشنن و دم     م  خ ا   ج رو  شن مرنآس داشندجی حمال   ا    بنن پنشن  دیی ب م ن س ا   نناالت ا   درس در م رنر ارشنن و دم    روان

 گی د.  ن ق ار بنر مان هم در اخدامر داوطن من گ اب

 

 ویرایش  آخرین تغییرات 

ب ن ج وه نیل رن نننن  هورمر گ ابن  نننن  ثمر خمنم مومری مج خند    خی اصنننن حمت ج ین نیل ب م    م م رنر  در ب ن صنننننرت گ حدج ا ننننم. هو  ین 

هو  ین   ا   دارننی بنرد  م بانس دقا  ق ار گ حدج ا نم.شن مرنآس را نیل در ثمرنمبج خند  شن مس هانا ن و  نم طج طنالان وا ا ندمر  مد  روانروان

 میم م ام و ا    ناد صف مت خملی ج وه  رمهام.جننگی   ا  اح ای  قاوم ج واتی  عی م د م  نون ثمه  مافام ج واتی بدنن را مم

 

 با اطمینان مطالعه کنید

   ا   ن ج ا   ب وننج را  م اطوا من ب مل ج م انی  ج بنارد  ا  رنجج نوم ان: 

شن مرنآس ب  نآس و ثندثمن ا ندو مینی  گ ارشنآس مج   حمصننج  ا ا  م رنر یهاج شننی ا نمن داد مج ب وننج ج وات م همن   ا  درس روان .1

پمسنننه دهن. در حملی مج درصنننن رر ج هم  ر  رقاس در ا   شننن مرنننآس  خ ا  م رنر ارشنننن روان  ا   نننناالت درصدددد  ۷۰ رناااننندج  ج ریهمخن  ج

 ب مل ج نوم ان.  وبام م م همندرصن ا م. گ ارش نانس و شفمف ا     ررآس را در  ۶۵درس  ج طنر بامنگین چیل  حنود 

 انن. هم  یه انی شهانبه تس و ن بج ط مط مخن یهاج و وا ای  م دههم    ر  رواا  مرآس داا گمهننج را رر جا   ب و .2

خمنم    جونجارشننن رواا نن مرننآس  نده ا ننم. ا  ثمرشنن مرننآس   هم    ر  م رنر هم  گذشنندج ب    اصننلی ب مل م ن رر جا   ب وننجی در  ننمل .3

و خننمنم    ۱۵ی خننمنم  ا نن  نرنب ننننننننننننننآس ن اد رر ننج  ۶ی خننمنم  ه ا داخن رر ننج  ۲ی  قننم  ابی  هوننم نن ح جاننمن رر ننج  ۷ نننننننننننننوننمنننج ا  اهام ن اد رر ننج  

   نانان. وبام م م همن  دو دمن را در ا  بصمح ج رنانانبن .۱۴۰۰  رم ۹۳م رنرهم  ارشن  ۱۶ن گا الامدات  نالی رر ج 

هم  م همنی  م دقم  انننننننامر  امد  یهاج شننننننننه و بد م ننننننن   م  نننننننناالت م رنر اخی  بنرد  م بانس ق ار ا   ب وننج در م مر د گ  ب وننج .4

  ج
ً
 ر مان شنه ا م. رو  گ حدج ا م و   ا  م رنر ارشن و دم    ثمب 

 

و قم   اطوا من را   صحاح  در پم من ضو  دننت ا  هوج شوم دو دمن  ج ا دفمده ا  روش ب مل ج نناس و دقا  و هو  ین  ج ثمرگی        نمبج 

همخن مج ی شمیادجی  بمد ن خند را   ا  ش انن نظ ات و پ  یهمدات ار شو ن شوم ن ا ان   ا  ه چج به   م دن ب وننج    ا  ر انن  ج هن

 م ام.  بد ن   ج هوج شوم می ان   بن 
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 درباره کیهان

هم  ره انی شننننهان ه ننننتسی شنننن مرننننآس و ب ننننموره ارشننننن و دم    داا ننننگمههم    ر  روان بن شننننآس ماهمن با ننننر  ا    ناد  ا  رر جگ وه   •

 در  با ج م رنر ارشن و دم    ب وننج رواا  مرآس و ب موره ح ملام دارد. 
ً
 ن بج و ... ا م مج ص حم

های آموزشدد ی با اتدداتید برتر  ریزی، مجموعه جزوات قابل اطمینان، فیلمارائه خدمات مشدداوره و برنامههم  ماهمن شننمب  ح ملام  •

 ا م.   های آموزش ی با کیفیتشناس ی، ارائه خدمات روانشناختی به دانشجویان و برگزاری کالسروان

 م ن.ش مرآس و ب موره ماهمن ح ملام بنگ وه  بن شآس ماهمن ر م نظمرت بادطام ب م  خنبمت روان •

ا  ننارد و روم  خنبمت و ب صنننننننننننالت  ن حط  ا  خند ب م  ماهمن  ج شننننننننننانه ا    نتسی رنفنس و   م نننننننننننر شنننننننننن  جماهمن در هاچ م م •

 حضنر  قم   درامحم ا م.

هننم  نناس ب ننننننننننننننموره و   نننمبننج را   و هو  ین ج وات قننم نن  اطوا ننمنی ه   ننننننننننننننملننج   ننناد قننم نن  رنج س ا   ننج ل ب  ننج ثننمرگی   ا  روش •

ی ۷خمنم  ننننننومنج ا  اهام ن اد رر ج  ۹۷انن.  ج طنر بنمل  در ننننننمل  هم  ندهشنننننن مرننننننآس ا  بامن ماهمانم رنر ارشننننننن روان ۱۰۰هم   ا   رر ج

خمنم  ه ا داخن رر ج  ۹۹ی در  مل   ۶و خمنم الهج بنالخن رر ج    ۱خمنم حمئ ه قنبن رر ج   ۹۸ی در  مل  ۲ قم  ابی  هوم نن ح جامن رر ج  

 ج طنر   ۱۶و خمنم ن گا الانننننننمدات  ننننننننالی رر ج  ۱۵ی خمنم  ا   نرنب ننننننننآس ن اد رر ج  ۳شنننننننطم   حمه ی رر ج  خمنم   ۱۴۰۰و در  نننننننمل   ۶

 انن. ثمب  ماهمان  نده

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شند. جنامت  ج دو شر  را گمن  حط      مر در  مل  و ر صکآس   م    ب مور  ج اند مب ح د    گ ار بن •

 اخدصمصآس     ب مور و    دااشین در ه  جناج    گ ار بنجنامت  ج دو شر  رنف •
ً
 شند. نس و حضنر  و ص حم

 ه  دااشین  ماهمان    پ وننه ب بنط  ج اط نمت خند ن د ب مور اخدصمصآس اش دارد.   •

 بان -در ماهمنی ب مور ه  رشدج  رواا  مرآس •
ً
 رر ج   ر  هومن رشدج ا م و     ن   بنن ثمب 

ً
 ا م.  ب موره ی ال ابم

شند. شند و  پا در دپمررومن ب موران رصنا  بنهم  نناس و ر  بن ا د  اج بنهم    نمبج را   و ب موره ماهمنی ا   محدجروش •

 ا   م ا    بنن و خ م خب   ن ام. 

 د.      د مج ا   قنرت اند مب دااشین را  مال بنماهمن ا  حضنر چ ن   ب مور ر صکآس  رر ج هم    ر    ه ه بن •

 ماهمن   ا  داوطن من م رنر پ   روی دو ط ح وا ه بدفموت  م ش ا   بدفموت ارائج م ده ا م.  •

 شند. روم  جنامت ب موره ماهمن ر م نظمرت  نپ وا  ر هم   قم من ح ح و نا  ب    ماهمن   گ ار بن •

 ه ا ج جنامت ب موره در ماهمن ب م   ن خ بصنب نونبن ا م.    •

 

 

 

 

 

 ت آن به ما بازخورد دهید :. اخدمروز به روز .: کیهان متعلق به شماتت، پس برای ارتقاء 

کـیـهـان :.آشنایی با مجموعه .: 
 



 

 

 

 

 در دن مل م دن  اهنار  بج بم ا ننننننمن داده داوطن مان مج هنف:  . 1
ً
دچمر ب ننننننر  شنننننننه و   نهم  ف بشننننننحک و ب  اس ننارننی ب ونال

ش مرآس  خناهان ارشن روانچ ا بنروش  م ان.   م ام اول ا  هوج هنحدمن رار  ن.  ا پ   همد بن میی حتس  ج خ  پم من نیل ناس

 بنم ان و چ اچ  ا  را در ا   م رنر دن مل بنشنن مم م انچ چج رر ج
ً
 ننمل و   ۵ مشننن.  ا   ا     SMARTدانان مج هنف  م ن  حدوم

قننننم نننن   Specificگننننذار  مننننج بشنننننننننننننحک  ی نس هنننننف  SMARTگننننذار   هنننننفم اننننن.    SMARTگننننذار   رننننمن هنننننف نننن   ننننننننننننننننمل    نننننه  ی 

-Time  و دارا  ب نننوده  بننمان بشنننننننننننننحک  Realistic ی واق     ننمنننج  Attainable ی قننم نن  د نننننننننننننااننمبن  Measurableگی    اننننا ه

boundedگذار   رنانن  ج شنننننننوم مو   امد  در هنفرا   +    ب نننننننمور   مه و بد صنننننننک بن   مشنننننننن. در ا   راه    دح     نمبج

 صحاح ارائج دهن.  

م نی   شنوم را خاندج  ا  ر نانن  ج هنحدمن   نمبج را   م ان.      نمبج را   صنحاح نج خالی  ن گین ا نم مج  ود  را  :   نمبج . 2

   ی همنج خالی  نننننننننن   مج شننننننننننوم را  ج هنحدمن ن  ننننننننننمنن.  نانان ا  م م  م ن شنننننننننن و  م ان.  م منا  مدمب
ً
خناهان  چج ب م عی را بن  م 

د گ ان ا ندفمده م انچ منا  خ صنج    ن   جناب داده و   خناهان ا  خ صنج بمده خ صنج   دار  هاناانچ  م بن  ی ب مل ج م ان

 وردچ ا   م ا     ثمربننی مسنننننننآس مج رم ه در م رنر رشننننننندج شنننننننوم  م انی ب ف م    ننننننن    را   ا  شنننننننوم بنا  مج بن ج اانننننننهم ه ا ج

 ی اط نمت ال   را  گی  ن.  ۵۰شن مرنآس  ملانس  م نونبن  و رر ج نملی هم مان  م ده   ا   ده  م رنر  ن ا ن   ارشنن روانشن مم م  

چج   ن ا شنن و   اننم    بمن ب م نن    اهم را. هم را در چج  م ه  بمان جو  م ان و   ن منا  درسخناهان اول منا  درس    ان بن

خناهان ا ننننننننننندفمده م ان و ... . ا دنا بانننننننننننی  ر نننننننننننانن  ج هنف را  ج اننا ه ثم ی   ا  خند  ا  چج ا  ارهم  د گ   بن بنق  ا نننننننننننمچ

 ب دنب ماهمن را نیل بن نظ رمن داشدج  مشان.   ا هم  ب مورهط حروش  م ان.  

هم را دور هم  گذشنننننندج رهم م ان. نگ اانهم و رنخیحمال مج وقم نو  م دن ح ا ر ننننننانهی هه دمن را ا  هوج شنننننن اننننننم بمد ن ههنس:  . 3

مج بنحطام  داران ح   م ان.  ج ا   رمن  ج ن ن احان ی ال  دمن و بیلان ر شنآس مج   ا  نولی م دن   نمبجح  ا ان و حط   ج هن

 رمن دارد و  م   نرمت بنهم ح   م ان.  در ا   پ وژه  م رنر ثمرش مرآس ارشن  م دم     چج رمثی ات بن تس در  نن ن

ب ظنری داشننن ن     ننن   ا  ار   ا  بطم نج  م خاننندگنی نمابان ی و  نننم   بناا   ی وان و دروان   ا  ر نننانن  ج  : ا  ارهم  ثمر بن . 4

در صنننننننننرت نام  ب ننننننننموران نیل  ج شننننننننوم  بن ش و   ب  ح شنننننننننه هنحدمن ا ننننننننم. روش ب مل ج صننننننننحاح را  نانان  در اندهم  ج وات

  م ن ب ور م ان رم ب مل  ا  هه دمن ن ود.   چج  بمنهم  بن  ام ا   س و رو م   ش م  مشان.  نانان  ده ن .  م روشبن

م انی هاچ جم  نگ اان  رد. در صنننر ن مج ا  هوین ب وننج ج وات ماهمن ا نندفمده بنرشنندج بم ب م    امد  داب ن مت ب سننیم:  . 5

م ام مج ا  ب مل ج ب م   پ ام نه پ هیل م ان. ب مل ج ب سنننننننننننیم  رن دو ب    خالی  ه   ا  ن انننننننننننم. ابم  م  جهم رممان ن   بن

 ب    ا م.  ج بای رمن اندومد م ان.   ۶-۷ب مل ج پ ام نه  

ا ننی   ررنننننننننننننآس و ار انمبن م انن.     انن در جهنم در نننننننننننننتس ح منم  رنمن و دااننننننننننننننآس را منج انننوخدنجبننا  خندرنمنی ب نم  ن: نظمرت و ار امب . 6

  نن مو   گی  ن.     راه م انچ  م نام   ج  غای  روش ثمر در   خی بنارد دارانچ در صنرت نام ی   ا  ا   ثمر ا بن

سنننننننننحم ر ش م ان و ناا ج را  ج گ دان نه رو  مر واگذار م ان.  مدرمن  مشنننننننننن مج ا   نملم  اندومد  ج خند و رنث   ج نی وخن   ر :  . 7

 ناا ج ن ناهن بمنن. اچ داوطن  ثنشمخن بنط احی نمدالنج داردی  ا ب وئن  مشان  حوم ه
 

 

 

 

 

 

 

 ترین فرداها را آرزو داریمبرای شما زیباترین و شایسته

 گدروه مدشداوران کدیدهدان

 شناس یمروری کلی بر عدوامدل موفقیت در کنکور ارشد و دکتری روان

 های بدرتدر کنکور، مشاوران کدیدهداناز نگاه رتبه
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 ال

 ان ینا ی: ناب فصل چهارم

 

 یینایف نابیتعر

د او چنان تنگ  یدان دیا مینک( اطخت.  یبا ع یا کرتر در چشخم برتر )حتیاخد(یدو یسخت بر روی)ب 200/20او   یینایحدت با ی یزیاطخت که ت  یفرد  ینا از لحاظ قانونیناب

بهنجار   یینایند. حدت بیبیدرجه نر 20ۀ  یرا فراتر از زاو  یزیاطخت که چ
20

ن یاو ب یینایا حدت بی یزیاطخت که ت  یفرد  ینا از لحاظ قانونیرۀ بیاطخت. ن 20
70
و  20

200
20 

 نک( اطت.یبا ع یدر چشم برتر )حت

 د:یاز لحاظ حوزه د یینایب اختاللانواع 

   18/6تا  12/6ن ی: ب فیخف •

 60/6تا  18/6نی: بمتوطو  •

   60/3تا  60/6 ن  ی: ب دیشد •

 60/3بدتر از  یینایحدت ب:  یینایناب •

 
  یآموزش و پرورش نبوده و الزم اطخت برا  یعاد یهاقادر به اطختفاده از کتب و برنامهگردد که ینا محسخوب میره بیا نینا و  یناب  یآموزکودک و دانش  یاز نظر آموزشخ

ا اطتفاده یل  یازمند آموزش خواندن با برید اطت که نیشد قدرآناو   یینایب یدگیدبیاطت که آط  ینا کسیناب  یتیدگاه تربید. از دیتدارک د یاژهیل ویها و وطاروش یو
 یینایبکم .اطخت  ا کتب ا خال  شخده و چاپ شخده با حروف درشختی هاطر ازمند یحروف را بصواند لذا ن  تواندیماطخت که   ینا کسخیبرهین د وباشخیم  یگوشخ یهاروشاز 

افت یازمند درید اطخت ؛ نید و شخدیره شخدیآنها از لحاظ شخدت ن یینایبکه کم  یآموزاندانشان ین میاز ا. د و شخدت داردیحوزه د  ،یریگشخکلاز لحاظ علت  یانواع مصتلف
ا یخل اطخخختفخاده کرد.  یخد از خو بریخبخا، آموزش خوانخدن بخه آنخان  یادراک نور را دارنخد و لخذا برا ییدانخد کخه فقو توانخاینخا میرا نخاب  یبخاراگخا، کودکخان.  بخاشخخخنخدیمژه  یآموزش و
که با فا خله از آن قرار دارند، دچار مشخکل هسختند، اما در   ییای  اشخیداند که در تشخصینا میبرا کم  ین کودکانی، هرچنیینایمشخابه و بدون اطختفاده از حک ب یهاروش
کودکان را تحت عنوان کودکان با اختالل در ن یاز ا  ید. باراگا نوع طخومنندار  ی، مشخکل چندانباشخندیمرتر یطخانت  60کرتر از   یاکه در فا خله یا و موادی  اشخیتشخص
 دارند. یش نقاط کورید خویدان دین گروه از کودکان تنها در می. اکندمید، اضافه یدان دیم

 

 ساختمان چشم

 .هیشبک -6ه یعنب -5مردمک  -4 یعدط -3ه یزالل -2ه یقرن -1از:  اندعبارتمصتلف چشم   یهاقسرت

 از: اندعبارتدارد که  یۀ ا لیه طه الیشبک

د  ی اه و طخفیان طخیف میفام را که در طیب  یهارنگدن یاند و به ا خطال  دمناطخبکم  نور    با  یطید در شخرایا دید در شخب و ید یها برالهیکه م :هاها و مصروطلهیم •
 اند.روز فعال  یینایاند و تنها در باز آنها مناطخب یگریب دی، زرد و هر ترکیقرمز، طخبز، آب مانند یمفا یهارنگدن ید  یها برااما مصروط  .طخازندیسخر میرند میگیقرار م
 .هستند یکید در تاریمسئول د عردتاً یااطتوانه یهاطلولد و نرا دار ید رنگیت دیمسئول یمصروط  یهاطلول

 .کنندیمدارند و آنها را به هم متال  یناپسیها ارتباط طها و مصروطلهیکه با م :یدوقطب  یهااختهی •

 . دهدمیل یرا تشک یینایآنها عاب ب یهاکه رشته :یاعقده  یهااختهی •
ات دارد، ی  جزئیق و تشخصید دقید یبرا یاژهیو  ییتواناوجود دارد که  رتر مربعیلیک میکرتر از   یبا مسخاحت  یار کوچکیه بسخیه، موطخوم به ماکوال ناحیدر مرکز شخبک

 نامند.یا نقطۀ کور میاه ین نقطه چشم را لکه طیترر حسا یغدارد.  یادیز ینیزبیکه ت شودمیده یا لکه زرد نامیماکوال نقطه   یمرکزقسرت 

 .ر معکو  اطتیش قطر مردمک چشم و وضو  تاوین افزایرابطه ب

 .نام دارد  یینایب یازمایک ،رودیدو چشم به کار م یینایعاب ب یمحل تالق یکه برا یا طالح

 .ردیگیه  ورت میعنب واکنش لهیوطبهته شدن مردمک چشم باز و بس

 .کندمی یریبه مردمک جلوگ یاضاف یه از ورود نورهایریمش

 .ر اطت(ی)مت، اطتچشم  یقدرت انکسار عدط به علت یعکاط یهانیدورب یچشم نسبت به عدط یعدط یبرتر
 

 یآستانه مطلق و آستانه اختالف
قات، معادل یچشخم انسخان بر اطخا  تحق یینایک حک بینامند. آطختانه مطلق تحریک آن حک میرا آطختانه مطلق تحر یاژهیک حک ویتحر  یمحرک الزم براحداقل 
ا کاهش یش یحداقل مقدار افزا زیتر  ییتوانا  را،  یاما آطختانه اختالف. ک و  خاف قرار داردیفرد در شخب تار  یلومتریک 50اطخت که در فا خله حدود   یک شخرع معرولینور  

 نامند.یمحرک م
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قانون وبر، اعالم داشت   بر اطا  فخنرشهرت دارد.  یز آطتانه اختالفیتر ین رابطه به نام قانون وبر برایداند. ایاز مقدار محرک م  یرا کسر تابت یآطختانه اختالف وبر

ن یم دارد. ایمسختق  تم شخدت آن محرک رابطهیم ندارد، بلکه با لگاریمقدار شخدت محرک رابطه مسختقا یا کاهش یش یا احسخا  حداقل مقدار افزای یکه آطختانه اختالف
 .شودمیده یمطلب  قانون فصنر نام

 

 یینایسنجش ب

ا فقو از یو د،  ین شده را بگویینام حرف تع یستیل شده اطت که فرد بایتشک ییا از حروف الفبایرد که یگیتوطو »چارت اطنلن«  ورت م یدارید  ییتوانا  یریگاندازه
مصتلف بهره  یهادر اندازه یکه از خطوط وجود داردگر«  یبه نام »چارت ج یگریبه کدام طخرت اطخت. آزمون د  E  ین کند جهت بازوهاییتع یسختیکه فرد با Eحرف  
 را. یدارید یزیطنجد تا تیرا م یداریعرلکرد دشتر ی« اطت که بیایتشص یابیا »روش ارزی( DAPگر )ید یابیلۀ ارزیوط اطت. گرفته

 

 چشم  یهایماریب
 یهایراریب نیترجیرا ا بعد از تولد باشخد.یقبل از تولد، هنگام تولد و    تواندیمگر عوامل آن ی. به عبارت دیا اکتسخابیاطخت و    یمادرزادو   یا ارتی  یینایره بیو ن یینایناب

 از: اندعبارتچشم  

ن ین بردن ایاز ب  یو فرد برا  شودمیل یده به آن تشکیه و نرطیاء در جلو شبکیر اشیکه در آن کرۀ چشم بلندتر از حد معرول اطت و تاو  ینیبکیا نزدیا  یوپیم  .1

 ه متررکز طازد.یر را بر شبکیتاو تواندیممقعر )واگرا(  یک عدطی ند.یتا بتواند بب کندمیک یاء را به چشم خود نزدیفا له اش

اء را از چشم خود یاش غالباًلذا فرد  ،شخودمیل  یه تشخکیکره چشخم در پشخت شخبک یل کوتاهیدله  اء بیر اشخیر تاخویکه در آن برعکک مورد اخ ینیا دوربیا  یاروپیها .2

دلصواه متررکز    در نقطه راو لذا آنها   شخودمی ینور  یهاش شخکسخت شخعاعیمحدب )هرگرا( در جلو چشخم طخبب افزا یعدطخ  ند.یتا بتواند بهتر آنها را بب کندمیدور 
 .کندمی

چشخم به    یا عدطخیه  یقرن یدر انحنا  ینظریاطخت که به علت ب یانکسخار  یک خطای  ، در واقع  ندیبیاء را تار میکه در آن فرد اشخ ینیا تاربیسگم  یگماتیآسگت .3

 .اطتمناطب، قابل ا ال   یهانکیع لهیوطبه معروالًمصتلف منعکک شود.  یهادر طر  ینامساو یبه  ورت ینور یهاشعاع شودمیباع  و  آیدمیوجود 
 رد.یگیقرار نر یینایب یهاتیدر زمره آمار معلول ینک قابل حل باشد، وی، با عیکودک ینکته: اگر مشکل چشر

 از: اندعبارتتر چشم  یجد یهایدگیدبیآط

 (شودمیچشم وارد  یبر کره  یادی)فشار ز اهیآب ط •

 چشم اطت( یلنزها یرگیکه به علت ت شودمیره ید تی)د دیآب مروار •

 ابتید •

 کولوبوما  •

 هیشبک یهاالتهاب رنگدانه •

 تراخم •

 کودک شود یینایطبب ناب تواندیمکه ک و طرخجه قبل از تولد یطفل •

 چشم  یپشت عدط یبروپالزیف •

 .کندمیع یرا شا یشدن پشت چشم عدط طصت ،ر شیپنوزادان  ینگهدارژن در دطتگاه یزان اکسیش میافزانکته: 

 منجر شوند: یداریبه مشکالت د توانندیمو   گرددیمجاد یچشم ا یهاچهیماهکه در اتر اختالل کنش  یگرید  یهایراریب

 .شودمی ییناید بیب شدیکره چشم اطت که طبب آط یع و تشنجیحرکات طر: ستاگرو ین •

ن امر  یو ا  شخودنریمتررکز   یء واحدیگر بر شخیکدیبا  زمانهم، و دو چشخم هرراه و دهدمیرخ  یخارج یهاچهیماه یبه علت کربود هراهنگ:  یلوچا یسخم یاطختراب •
 ا متناوب باشد.ی یدائر تواندیم

  شخودمیکه از دو چشخم گرفته  یریل دو تاخویامر تبدن ی، ااطخت    هاچشخم یعیت طبیل به انحراف از وضخعیچه چشخم و ترایا چند ماهیک یعرلکرد نامناطخب   :ینیدوب •
 طازد.یر را مشکل میک تاویبه 

حسخا  به نور در  ییایرین مقدار مواد شخیو هرچن  ،یااطختوانه  یهاطخلولدر  Aن یتامیمقدار و ی. وقتآیدمید  وبه وج Aن  یتامید ویدر اتر کربود شخد: یکور  شخب •
 نامند.یم یکورن حالت را شبیا ؛دهدمیها را کاهش ها و مصروطنهاطتوات یحساط باشدن ییپا ،یمصروط  یهاطلول
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شخرفته، یپ یدر کشخورها یینایب یهابیآطخ اطخت. یاز آنها ارت  یاریش از تولد اطخت که بسخیاز علل پ  یدر خد( ناشخ 64) یاکودکان مدرطخه  یدارید یهایدگیدبیاکنر آطخ

اطتفاده از   ییتوانااطت که  "کوهز-یاواک"ان و آزمون ینایناب یلینا، آزمون اطتعداد تحایکودکان ناب  یبرا هاآزمونن  یدتریاز جرله مف .آیدمیشتر در اتر وراتت وجود یب
 .کنندیم یریگاندازهحک المسه را 

 یدارند که ارت  یمشخکالت  ییم فضخایاند و در مفاهم دچار مشخکلیاز مفاه یبه بعضخ  یدهدر شخکل یندارند ول یبا افراد عاد یفرق یکالم  یینا از لحاظ توانایکودکان ناب
ب یموفق افراد آطخ یطخازگار  یبرا  ییتوانا  ترینمهم یابیتحرک و جهت   ییتوانا  ش از حد بر حک المسخه اطخت.یه بیز تکیو ن  یریادگیسخت بلکه معلول نبود تجارب  ین
ت یاز اهر یینایب  یهابیآموزش کودکان با آطخ  یبرا  ییشخنوا اطختفاده از حک  اطخت. یریادگیزش، نگرش و تجارب یانگ ریتأتتحت  داً یشخداطخت. تحرک    یینایب  یدهید
 .برخوردار اطت  یادیز

 :از اندعبارت اطت مرتران ینایناب یطازگار و ییتوانا یکه در چگونگ یعوامل
ن  ی ن طخنیبهتر از بعد از ا یجانیو ه  یعاطف  ی، طخازگاراندشخده یینایب بیدچار آطخ  یطخالگ 6ا ی 5قبل از که    یکودکانا یو  یمادرزادان ینای: در نابیینایطخن وقوع ناب  .1

 اطت.
  به طورکه  ینسخبت به کودکان یبهتر یو اجتراع  یجانیو ه  یعاطف یطخازگار دهندیمخود را از دطخت   یینایب یجیکه به طور تدر ی: کودکانیینایوقوع ناب  یچگونگ  .2

 دارند. دهندیمخود را از دطت  یینایب یناگهان
 .یینایعارضه ب یعوامل و چگونگ .3
 ان اطت.ینایره بیان بهتر از نینایناب یاجتراع ین طازگاریهرچن .4
آورد.  به وجود  توانمینا بهتر  یرا در کودکان ناب  یریادگی  یهازهیانگو   شخودنریب  یکودکان ناشخنوا دچار آطخ یلیشخرفت تحاخینا به اندازه پیکودکان ناب یلیشخرفت تحاخیپ
 یافسردگو باالخره   یرغبتیب، یدیجان، القیش از حد و بعد از آن دچار فقدان هیت بیدچار فعال  یطالگ  2تا    یماهگ  6 ینا در فا لهین اطت که کودکان نابیده بر ایعق
در آنها کرتر به چشخم   ید روانیشخد  یناراحت ی( قرار دارند ولی)نوراطختن  یو ضخعف روان ینا به علت مشخکالت خاص خود در معرض خطر خسختگیکودکان ناب  .شخوندمی
 خورد. یم

 

 آموزش 

با اعتراد به نفک با  ،دا کردهیو خود پینانه بر محیمعرفت واقع برت و یو با ینا آگاهیکودک نابکه ن اطخت  ینا ایان نابآموزدانشاز جرله اهداف مهم آموزش و پرورش 
د ینا بایآموزان نابدانش  یبرا یآموزشخ  یزیردر برنامهلذا   .رفته شخده اطختیگر در خانواده و اجتراع پذیو احسخا  کند هرانند افراد د ،برخورد و مقابله نروده مشخکل خود
 ر کامالً توجه داشت:یبه نکات ز

 یو آموزش انفراد یفرد یهاتفاوتتوجه کامل به  ✓
 یآموزش یهااء ملرو  در برنامهیل و اشیتدارک وطا ✓

 ک شود.(ی)از کل به جزء تدر یآموزش یهات برنامهیت و جامعیتوجه به کل ✓

 العادهفوق یهازهیو انگ  هامحرکجاد یا ✓
 مصتلف وجود دارد:نا طه گروه یره بینا و نیان نابآموزدانشمصاوص  یهاکال در 

)حک المسخه( در امر آموزش  یحسخ یهاروش( و  یو زبان  یی)شخنوا یق کالمیاز طر سختیبایمنبوده و   یینایچ وجه قادر به اطختفاده از حک بیکه به ه  یانآموزدانش  .1
 و پرورش آنها تالش نرود.

 اموزند.یب یینایق حک بیاز طر یتا حدود توانندیم اال ولیعل ییناینق  ب رغمیعلکه  یانآموزدانش .2

 و المسه( به آموزش و پرورش آنان پرداخت. یی، شنوایینای)ب یمصتلف یهاروشاز طرق و  ستیبایمکه  یانآموزدانش .3

 ک ارچهیار  یو معلم ط  (Segregated)   برنامهن  یترکننده  جدا  یشبانه روز  یمدرطهان وجود دارد که ینایبرهیان و نینایناب  یبرادر مدار     ینیگزیچهار نوع روش جا
 از: اندعبارت هابرنامه اطت.( برنامه Integratedن )یترکننده

 .دهدمیخاص ادامه  یهاروشل خود با یبرد و به تحایان به طر مینایدر مدار  خاص ناب یروزفرد به طور شبانه یروزمدارس شبانهدر  -1

 گذراند.یگر کودکان در مدرطه میاز د یجدا یهاکال خود را در  یکودک عرده زمان آموزش ،ژهیو یهاکالسوۀ یدر ش -2

ۀ روز را کودک با هرساالن  یو بق  گذارندمیالعاده ک فوقیا تدریم  یا هفته را با کودک در اتاق مرجع به آموزش ترمیاز روز    یمعلم تنها بصش ،اتاق مرجع وه  یدر ش  -3

 .کندمی یدر مدرطه ط ر یعاد

شخده در  یطخازک ارچهیان ینایان و نابینایبرهیژه از جرله نیو یازهاین یرود و به کودکان دارایگر میبه مدرطخۀ د یاکال  در  ندارد او از مدرطخه  ،اریمعلم سگ  -4

 د.ینرایخاص آنها را برطرف م یازهایو ن کندمیکرک   یمدار  عاد
 .شوندمیح داده یترج ینیگزیگر جایاتاق مرجع بر اشکال در و ایمعلم ط یهاروش
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آموزش  -4گوش کردن   هایمهارت -3د یراندۀ دیاطخختفاده از باق -2ل  یبر  -1  از:  اندعبارتنا هسخختند  یکودک ناب  یرات خاص براییطۀ عرده که متضخخرن ت،یچهار ح
  یها طخگ،  یانسخان  یراهنرا :ردیگیمر انجام  یاز چهار روش ز یکیهم به   یتحرک جسخران.  [یکیزیف یریگ، و جهتیذهن یریگ: جهت]که متررکز اطخت بر تحرک

 .یکیالکتر یهاطر هوور، و  یراهنرا، عاا

داشختن ل به  ی، ترایل به ارتباط کالمی، مترایت اجتراعیامناحسخا   ، ییدر جرع و در تنها  یینرااز: احسخا  انگشخت  اندعبارتنا یجوانان ناب یتیات شخصاخیخاخو خ
 .یل قویقدرت تص و ،یل به حضور در مدار  عادیخوب، ترا یداریان جرع، حافظۀ شنی، چرت زدن در میخود مش،ولنا، یهرسر ب
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 فصل چهارم  سؤاالت

 

 (87  یسراسرت؟ ) ان کدام اسی نایمخصوص ناب یاس هوشیمق -1

 نبراطکا  – یسکی( ه4 کوهز  - ی( اواک3 ونی( ر2 تر یال (1
 (87 یسراسرد؟ )نا داریدر استقالل افراد ناب یشترینقش بکدام عامل  -2

 اتیدامنه تجرب ی ( گوناگون4 ی( رشد جسران3    یابی( تحرک و جهت 2 اشت،ال (1
 (88  یکدام است؟)سراسر  یینایده بیب د یاغلب افراد آس یسازگار  یبرا ییتوانا ترینمهم -3
 ( گوش دادن 4  ( تررکز  3 تی( خالق2 ( تحرک1

د شگخ  یت دی، وضگعشگودمیه متمرکز  یشگبک  یشگتر در جلویء بینور سگاطع شگده از شگ   یهاار بلند اسگت و اشگعهیکره چشگم بسگ  یوقت -4

 (91 ی)سراسر چگونه است؟
 ن ی( دورب4 ید مرکزیت دی( محدود3 نیک بی( نزد2 یرامونید پیت دی( محدود1

 (91 ی؟)سراسرشودمیستاگموس ین یماریجاد بیا و ینیز بیموجب کاهش ت یینایکدام اختالل ب -5
 ای( مانوپ4 سمینی( آلب3 ( کلوکوم   2 سم یگراتی( آطت1

 (91 یسم کدام است؟)سراسریگماتیعلت آست -6
 هیقرن یدر انحنا ینظر ی( ب2 چشم          یهاچهیمناطب ماهعرلکرد نا( 1

 Aن یتامیو  کربود( 4                یت ا ول بهداشتی( عدم رعا3

 (92 یسراسر د؟ )ریگیق کدام حس صورت م یتر از طرش ی ب ناینابدر افراد  یذهن یرسازیتصو -7
 برابر   باًیتقرزان یبه م  یی( المسه و شنوا4          یی( شنوا3   ( المسه 2         یو حرکت ی( جنبش1

 ( 93 ی؟)سراسرکنندیم ادراک  ی ند لمسیق کدام فرا یبزرگ را از طر یاینا، اش ی کودکان ناب -8
 یلی( تحل4   ی( شهود3                     یی( احشا2                      یبی( ترک1

 (94 یاست؟)سراسر یینایب یینوع نارسا  نیترمتداولکدام مورد،  -9

 رنده چشمیگ ی( مشکالت طاختارها2     مشکالت مربوط به عضله چشم( 1
 ه یاختالل رنگ در شبک( 4   یانکسار یهااختالل( 3
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 یاختالالت سازگار  ازدهم:یفصل 
 

و نابهنجار دارند و  یرعادیرفتار غ یبرخوردارند، ول ییباال بهرهوش  یا حتیو   یکه از هوش عاد شخودمیا بزهکار اطالق  یا کژخو و یناطخازگار   یبه کودکان و نوجوانان
ان  یاطراف ین کودکان برایاطخت: تحرل رفتار ا ینامند که ا خطال  مناطخبین کودکان را »دشخوار« میا  یسختند. بعضخیگر نیقادر به حفظ رابطه با افراد د  یعاد  به طور

ن افراد یت و آموزش ایند. تربیگران تعادل برقرار نرایاجات دیو احت  یشخخخصاخخخ یازهاین نیب  توانندنریدانند و یسخخختن را نریف زین افراد هنر هریدشخخخوار اطخخخت. ا
 .کندمی بجایگر کودکان ایسه با دیرا در مقا ییهایدشوار

تا اعرال  یناگهان  یصتگیا برانگی  یکه گسخختره آن شخخامل اعرال تهاجراطخخت    یمزمن و انحراف  ،یگوناگون افراط  یرفتارها  ن کودکان شخخاملیدر ا یاختالالت رفتار
 را دارد.  هاگونه رفتارنیتوقف ا یآرزو یکه و یکننده اطت، به طوربه دور از انتظار مشاهده ن رفتارهایابروز  ؛باشدیرانه میگگونه و گوشهافسرده

 
 :وجود دارد در کودکان یرفتار انحرافچهار دطته 

 منالً،  یو بدن  یزبان  یهامداوم، خشخونت  یبلند، تقال  یجاد طخرو خدایزنند، مانند ایجلب توجه از فرد طخر م یهسختند که برا ییرفتارها  :در سگلوک ینظمیب -الف

که کودک جلب  یاگرچه توجه )  ل هستندین قبیاز ا  ،زنندیزنند، کتک میروند، حرف زشت میز میر می، زشوندمیزنند، بلند یغ میج دائراًکه بدون طبب    یآموزاندانش
 (.د: »من هم هستم.«یآموز بگواطت که دانش ید تنها راهیشا ی، ولکندمیطرزنش  معروالًمعلم شاگرد را  یعنیاطت،  یمنف کندمی

  یآموزان ن رفتار دانشیاز حد، احسخا  حقارت، عدم اعتراد به نفک، تر  و واهره. ا  شیبت  یحسخاطخ از  اندعبارتآن   یعلل ا خل :یریگاضگطراب و گوشگه -ب

جوند.  یدطختشخان را م یهاا ناخنی، کنندیر خحبت ن  ی، با کسخکنندیمکز   یاکه مرتب در گوشخه  یآموزان، دانشمنالًرفتار هسختند.  کم  ،بدرفتار بودن یاطخت که به جا
 ست. یمشکالت آنان از گروه اول کرتر ن یکه مزاحم کال  باشد ندارند، ول یرفتار بد یعنی، کنندیرجاد اشکال نیمعلم و کال  ا یآموزان بران دانشیا

ال بودن،  یدر خواب و خ  ت مناطخخب،یا عدم فعالی ی، کندیعالقگیعبارت اطخخت از: ب کودکانن یا  یات رفتاریخاخخو خخ  :ا ناپختهینامناسگگب   یرفتارها -ج

آموزان  گونه رفتارها در دانشنیو... ا  یدرطخخ  یهانیدر ترام کردن ترر  ییتوانادر کال ، عدم یبا اطخخباب باز ینامفهوم، با اجسخخام  خخدا درآوردن، باز یها خخحبت
 . دهدمیرا نشان  یر در رشد رفتاریتأخ احتراالً تربزرگ

 یا دزدی یبربیدزدند و جیها و معلم خود را میل هرکالطخیج در مدرطخه وفق دهند. وطخایرا  یاخالق یهاباارزشخود را    توانندنری  :یضگداجتماع یرفتارها -د

 یبه  خورت یاگر ناطخازگار .کندمیها تظاهر یقابل کنترل گرفته تا انواع بزهکار  یو طخاده  یجزئ  یروان یطنت و اختالل عاخبین کودکان از شخیا  یهایدشخوار .کنندیم
ن  خخورت آن را یر شخخود، در ایت درگیمورد قبول اکنر یاجتراع یهان و ارزشیحل مشخخکالت و مسخخائل خود مجبور باشخخد با ا خخول، قوان  یفرد براان شخخود که ینرا

گران بروز کند، به  یاختالالت در ارتباط با د و  ی، افسخردگیرمنطقیغ یهال، تر یدلیاضخطراب ب   خورتبه ین اگر ناطخازگاریهرچن  نامند.ی« میاجتراع  ی»ناطخازگار
 ند.یگو یعاطف یآن ناطازگار

 باًیتقر. طبق مطالعات، کندمیجاد  یا یادیان مشخکالت زیخود و اطراف  یبوده، رفتارشخان برا یاز اجتراع هسختند که دچار اختالالت رفتار یدر واقع کودکان دشخوار افراد
ر آن یو نظا  ی، وطخواطخییه به  خورت اختالالت غذایک پنجم بقیو    یاختالالت ارتباط   خورتبه  دو پنجم،  یاختالالت عاطف   خورتبه  یاز اختالالت رفتار دو پنجم

 ن کرده باشد.ییآن مجازات تع یمرتکب شده و قانون برا یکه جرم شودمیاطالق  یباشد.// بزهکار به کسیم
 .شودمیمشاهده  یادی( اختالف زی)عرل یرکالمیو غ یکالم یهاآزمونن یب غالباًکودکان ناطازگار  یهوش یهاآزموندر 

 

 مصاحبه یچگونگ
 یهایر نقاشخیق تفسخیت را از خود بروز دهد. از طریا کرد که کودک رفتار مورد شخکایمح یطیاالمکان شخراید حتیت در مورد رفتار کودک اطخت بایکه شخکا یدر موارد
 ،کند یو باز  یا نقاشخیحرف بزند   کندمیاز کودک تقاضخا   معروالًکرد. روان زشخک   ییشخگویرا پ یراریشخرفت بیپ  یچگونگت و ی، رشخد خالقیهوشخبهره  توانمیکودکان، 

و  یاجتراع ی، مددکاریشخناطخکودک شخامل روان زشخک کودک، روان  یا گروه روان زشخکیکودک   ییراهنرا مرطخسخه. کندمیان  یکودک مشخکل خود را ب  قین طریاز او 
 اطت. یپرطتار روان

 

 یش ناسازگاریدایعوامل مؤثر در پ

. از نظر  شخودمی  یباع  طخوق دادن او به طرف ناطخازگار  ،دن به هدفیت کودک در رطخیفعال یبه علت محدود کردن دامنه  یجسخران  یهایناتوان  :یعوامل پزشگک

  ینصاع  یع م،زین در مایک طخروتونین بودن طخطح متابولیین خون و پایباال بودن طخروتون  یاز کودکان و نوجوانان مبتال به اختالالت رفتار یک در بعضخیولوژیعوامل ب
 .اطتو تهاجم  یپرخاشگر و یقراریب یگزارش شده که علت رفتارها، خون یدر پالطرا کندمیل ین تبدین را به نورآدرنالیکه دوپام یریکربود آنزموارد  یو در برخ

خانواده و بصاوص    یکودک با اعضا  یرابطه  یعلل اختالالت کودکان اطت. چگونگ نیترعیشان دطته شامل  یا  :یجانیو ه  یو اختالالت عاطف  یتیعوامل ترب

کودک  یت عاطفیجاد شخود بالطبع امنیا  یروابو عاطفن  یدر ا یت شخناخته شخده اطخت. هرگاه اختاللین عوامل رشخد شخصاخیتریاز اطخاطخ  یاول زندگ  یهامادر در طخال
ده دارد که یان و بزهکاران جوان انجام داده و عقیقات خود را در مورد زندانیتحق  یسخخیروانکاو انگل یبالب گردد.ین در رفتار کودک منعکک مکه آتار آ  شخخودمیمصتل 
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  .افته اطخت یپرورش    یا در دامان نامادری  ،از آنها جدا بوده  یمدت طوالن  ،ن قرار نگرفتهیوالدرش و مهر و محبت  یاش مورد پذیطخال اول زندگ 5در طول   یمجرم دائر
و فقدان پدر را در   یاول کودک یفقدان مادر را در مرحله دهند.یپرورش مرا  عاطفه« را داده اطخت که افراد مجرم و بزهکار ین مادران، ا خطال  »مادران بیبه ا یبالب

مظهر قدرت که نرونه و   عنوانبهشختر اطخت و در مرحله دوم وجود پدر یاج کودک به مادر بیو احت یرا در مرحله اول هربسختگیشخررد، ز  ترمهمد  یبا  یمرحله دوم کودک
 شتر دارد.یت بیرد، اهریگیکودک قرار م یالگو

م و یبری  اجداد خود را دارا هسختند. البته ما رفتار و اعرال بزهکارانه را به ارث نریدر خد موارد هران خاخا 50شخناطخان افراد مجرم در از نظر روان :یعوامل ارث

 رفتار بزهکارانه اطت. یبرا یشصا یخاص و آمادگ یعرل در راه یش به اجرای، مزاج و گرایم طاختران بدنیبریآنچه به ارث م

 یارهایبا مع یاد، ترا  دائری، اعتیکانون خانواده، فقر و گرطخنگ یدگیپاشخ، جنگ، ازهمیکاریمانند ب یع اجتراعیرات بزرگ و طخرییت،  :یو اجتماع یطیمحعوامل 

و، یون، رادیزینرا، تلویمانند طخخ یجرعل ارتباط ین وطخخایهرچن  انجامد.یکودک و نوجوان م  یهایبه ناطخخازگار احتراالً یخانوادگ  یارهایر با معیم،ا  یو فرهنگ  یاخالق
 ارتکاب جرم دارند. یو حت یراجتراعیغ یو رفتارها یدر ناطازگار ییطهم بسزا هرکدامنترنت و مطبوعات یتئاتر، ا

 

 دارند: ییسهم بسزا یجاد اختالالت رفتاریکه در ا یعوامل ترینمهم
نامطلوب   یهاتجربه -4 ، ویو اجتراع  یرات طوء فرهنگیتأت -3 ،نامساعد  یخانوادگ  یفضا -2  ،(ییایریوشیو ب  یکی، نورولوژیکیک )مشکالت ژنتیولوژیاختالالت ب.  1

 اطت.در مدرطه  یدرپیپ یهاو شکست
 

را تا حد امکان به    یو عاطف ی، ذهنی، روانیافراد معلول جسخران  تواندیمکه   یشخناطخروانو   یآموزشخ یهاروشعبارت اطخت از مجروعه ا خول و   :یدرمانآموزش

و نهفته   یپنهان یروهایبه حرکت درآوردن و آزاد کردن ن  یاز آموزش اطخت برا یشخکل خا خ ،از نظر فن آموزش یدرمانل کند. آموزشید و کارآمد جامعه تبدیعضخو مف
ا طال   ابند.یخود را باز یو عرل یلیتحا  یربودهابرطند که ک  یکنند و به حد  یآنها کم اطت ترق یلیشرفت تحایکه پ یکودکان شخودمین آموزش باع   یکودک. ا
ا یگر هرسخاالن خود یاطخت و آنچه از دطخت رفته قابل بازگشخت اطخت و کودک به د یکودک مسخئله موقت  یماندگاطخت که عقب  قتیحقن ینده اینرا یدرمانآموزش
 د.یهستند، خواهد رط طرازهم یهوشکه از نظر  یافراد

 

 کودکان و نوجوانان ناسازگار یبندطبقه
 ل دشوار اطت:یل ذیکودکان عقب افتاده به دال یکودکان ناطازگار مانند طبقه یبندطبقه

  هایناطازگارمتفاوت بودن علل  -
  هایناطازگار یفراوان -
 هایناطازگارشرفت یت شروع، رشد و پیفیتفاوت ک -
 که در جوامع مصتلف متفاوت اطت هایناطازگاراختالف درجه شدت و حدت  -
 هایناطازگار  یریدرمان پذ یدرجه -

را به ترشخخحات بدن نسخخبت داده و ترشخخحات بدن را به    یو رفتار  ینو  بوده اطخخت. بقراط اختالالت روانیها مربوط به بقراط و جالیبندمین تقسخخیتریریاز قد  یکی
نام نهاده اطخت. بعدها کرشخرر و   یو بل،ر  ی، خونیی، طخودایها را   خفراون اطخا  مزاجیز بر هرین نو یکرده و جال  یبندمیرنوع  خفرا، طخودا، خون و بل،م تقسخاچه 

 یاختالالت رفتار  اند.دانسخته  یو بدن یات جسخرانیده خاخو خییرا زا  یو رفتار  یتیشخنهاد کردند و اختالالت شخصاخیرا پ یتیو شخصاخ  ین طخاختران بدنیشخلدون ارتباط ب
 ه بروز کند:یا تانویه یه  ورت اولمرکن اطت ب

تطابق   یرشد و یست، بلکه با مراحل قبلیمتناطب ن یو  یو روان  یکه با طن عاطف دهدمیرا از خود نشان    یین حالت کودک رفتارهای: در اهیاول  یاختالالت رفتار

 ریغرفتار کودک   یسخت و با وجود رشخد طخنیو اطراف نیق خود با محیبه تطبرود قادر یطخنش باال م  آنکه باوجودب متوقف شخده و کودک  ین ترتیبد  یدارد. رشخد روان
 .شودمین رشد متوقف ییگر در مراحل پایماند و به عبارت دیر مییت، قابل

اطخت.   یرشخد و یقبل یمرحله یسختهیزند که شخایم  ییک طخلسخله رفتارهایبعداً دطخت به    یدارد ول  یعین حالت ابتدا کودک رشخد طبی: در اهیثانو یاختالالت رفتار

 یاختالالت رفتار گونهنیا،  شوندمی  یمصتلف زندگ  یکه دچار فشارها ی. در کودکانکندمی  ینینشا عقبین رشخد برگشخت  ییبه مراحل پا  یگر از نظر رفتاریبه عبارت د
 .شودمیده ید
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 بر اثر نوروزها یناسازگار
، عدم یک عضخالنیمصتلف، ت یهاتر    خورتبهند و اغلب یگویز میکودکان ن یطخازگار  یهاکه به آنها واکنش)ک  ینوروت  یهاد با واکنشیکودکان را نبا ینوروزها

 ، اشتباه کرد.(کندمیر آن تظاهر یدن انگشت و نظایمانند مک یا عاداتیکنترل ادرار 
 

 کیواکنش نوروت

 تر  خودبر    تواندیرن ی، ولکندمیآن انتقاد  از یآگاه اطخت و حت بودن تر  خود  رارگونیداشخته باشخد و به ب  ید ترطخیداند نبایشخص  با آنکه م واکنش ترس: -1

اطخت    یازهیا انگیزه یاز طخه غر  یکیده دارد که تر   یواتسخون عق .دهدمین یتسخک یرطخوم مصاخوص مذهبو خود را با عادات و   کردهت  یو به ناچار از آن تبع کند غلبه
  محبت و خشم. :از اندعبارتگر یزه دیو دو غر آیدمیا یکه انسان با آن به دن

  : تر باالتر یطخال و حت  5تا  3در کودکان   -2  .ر آنیبه و نظایوانات بزرگ، انسخان غریتر  از ح :طخال 5/1تا   1در کودکان   -1کودکان دو نوع تر  وجود دارد: در 
 مانند طوطک و موش.  وانات کوچکیاز ح

،  ی از: اختالل در خواب، اختالل گوارشخ  اندعبارتم ین عالیا  نیترعیشخاطخازند.  یز از خود هاهر مین یگریعالوه بر واکنش تر  عالئم د  غالباًکودکان مبتال به تر   
از   یکیدانند.  یک نریشخناطخند و آن را عالمت نوروتینوروز تر  م  عنوانبهواکنش تر  را  یان علت عدهیو لکنت زبان. به هر  یادراردن ناخن، شخبیت، جویعاخبان
د از ید دیکه بعداً خواه یکودک از مدرطخه تر  ندارد بلکه به علل غالباًرا یز  ؛اطخت ماخطلح و غلو ی  از مدرطخه ل،تخاص کودکان تر  از مدرطخه اطخت. تر یهاتر 

رفتن   ین حالت کودک به ا رار پدر و مادر برایاطت. در ا  یترقیا طال  امتناع از رفتن به مدرطه ا طال  بهتر و دق  ،ن جهتیبه هر  .کندمیرفتن به مدرطه امتناع  
به  خورت   ی. اختالالت جسخرانشخودمی  ینو اختالالت جسخرا  یش عالئم عدم تعادل روانیدایو ا خرار پدر و مادر باع  پ  ی. پافشخارکندنری یبه مدرطخه هم توجه 

ن رفتن عالئم امتناع در یت اطخت از بی  حائز اهریکه از لحاظ تشخص  یانکته .کندمیدا یادامه پ  غالباًو   شخودمیجه و ضخعف هاهر  یدرد، اطختفراغ، طخردرد، طخرگدل
بلکه    ،شختر موارد علت مربوط به مدرطخه نبودهیدر ب  .شخوندمیدوباره هاهر  یئم جسخرانا هران روز عالیدر قبل از رفتن به مدرطخه )روز قبل(   یل اطخت. ولیتعط یروزها

ر در ییو بصاخوص ت،  ینبودن عواطف مادر .کندمیت یاحسخا  عدم امنکودک  ل ین دلیو به هر  ،اطخت ییاز جدا شخدن از مادر و تنها  یتر  و اضخطراب کودک ناشخ
از هر هزار امتناع از رفتن به مدرطخه باشخد.    یگر از علل ا خلید  یکیگر او را دوطخت ندارد مرکن اطخت  ینکه مادر دیبر ا یمبن  یتاخورات دوران کودک یرفتار مادر و حت

 داده اطت. یج خوبینتا کنندیمدر کودکان و نوجوانان که از رفتن به مدرطه امتناع  یضدافسردگ یداروها .شوندمین اختالل دچار یک مورد به ایکودک، 
  یت اضخطراب ها، حاالکوپاتی، طخاشخناختیشختر در کودکان مبتال به اختالالت روانیبا فرار از مدرطخه تفاوت دارد. فرار از مدرطخه ب )امتناع از مدرطخه رفتن(  تر  از مدرطخه

  .شودمیده یر آن دید و نظایشد
 

ه  ی که شخب  ی، متناوب و تکراریرارادیع، غی، طخریند. عبارت اطخت از حرکات ناگهانیگویهم م  یبه آن انقباض عادت  یک که بعضخیت  :یا جهش عضگالنیک یت -2

 یهاو شخدت کشخشک ین شخدت تیب  هاهر شخود.  بدن یاعضخا یا حتیمصطو   ا چند دطخته از عضخالتیک یک مرکن اطخت در یک عضخله اطخت. تیانقباض و تکان  
از   یکین جهت آن را  یاطخخت و به هر  یعاخخب  یناراحت هاینشخخانهاز و   یه روانیتصل  یانگر نوعیک نرایوجود دارد. در واقع ت  یکیهرواره رابطه نزد  یجانیو ه  یعاطف

ندارد و  یک دخالتیجاد تیزان هوش در ایم ابند.ییروزانه کاهش م  یهاتیفعال  ن انجامیحروند و ین میدر خواب از ب معروالًها کیآورند. تیک به شرار میعالئم نوروت
ک  ی نوروت  یک را بعضخیاند. تکسخان گزارش دادهیمطالعات    یو در بعضخ 2به    3گزارش شخده اطخت. نسخبت ابتالء پسخر به دختر را  105تا   95ن یان بیمبتال  بهرهوش
بوده   یعالئم و مشخکالت روانر یک هرراه با طخایده شخده اطخت که تی. به کرات دشخودمیمنحاخر    ک عالمتینامند و معتقدند که نوروز کودک فقو به  یم  یعالمت
 یدوام ندارند، ول یمتوال طخال کیش از یروزه هاهر و بهره معروالًگذرا  یهاکیت .دانندمیدر کودکان   یوا  اجباراز تظاهرات آشخکار نوروز وطخ  یکیک را یت  اطخت.
ک یبشخود. در ت یاجتراع یطول بکشخد و باع  اختالل در کارکردها یک طخالش از یمرکن اطخت ب ی خوت   خورتبها یو  ی خورت حرکتک مزمن چه به  یدر نوع ت
  .شوندمیده یتوأم د به طور یو حرکت یک  وتیت هدوالتورلیکه در نوع ژ یدر  ورت ستند.یتوأم ن یو  وت یک حرکتیچ وقت تیمزمن ه

  :کنندیم یبندمیتقس شودمیاهر از بدن که ه یاهیها را بر اطا  ناحکیت
 . چشم، ابروها، زبان و طر و گردنپلک   یهاکیت -
 .نفک، طرفه ی، طکسکه، تنگ: عطسه کردنیتنفس یهاکیت -
 زدن. هوع، اطتفراغ، اطهال و آروغگوارش: انقباض معده، ت یهاکیت -
 : حرکات دطت و پا و شانه.یطیمح  یاعضا یهاکیت -

-  

 ک: یدرمان ت
  کخه یدرحخال ،کنترل کرد توانمیرا عخادت را  یسخخخت، زیک عخادت نیخد بخداننخد کخه تیخن بخاید کودک را درمخان کرد. والخدیخت داد بلکخه بخایخک اهریخد بخه نوع تیخک نبخایخدر درمخان ت

 شودمی  یعضالن یعاخب یکه باع  خسختگ یکردن منف  یمصاخو خاً به  خورت شخرط یرفتاردرمان   خورتبه یدرمانرد. روانیگیو بدون کنترل  خورت م  یرارادیک غیت
 .دهدمی یجه خوبینت غالباً یدرمانرار توأم با روانیجانات بیبصش و رفع هآرام یمرکن اطت مرتر باشد. مارف داروها
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  ه دوالتورلیک توطخخو ژین تیدارد. ا ز شخخهرتیها نرفتهلیا تحلیک فروزادگان  یل دوالتورت که به تیوجود دارد به نام طخخندرم ژ یک طخخندرم نادریت یرارینه بیدر زم
ن عالئم  ی. اولشخودمیده یک دارند دیکوپاتیطخا  یو رفتارها  یروان یراریب یطخاله که با طخابقه 8تا   7  یده شخده اطخت، و اغلب در پسخرهایو نام  فیتو خ یپزشخک فرانسخو

ن ی. اکندمیک بروز  ی، دقت و توجه قبل از بروز عالئم تیریادگیبه  خورت اختالل در  اکنراًاطخت که  یطخالگ  18شخه قبل از یهر باًیتقرو   یطخالگ 10تا   2ن یب یراریب
  به طورو پرش کلرات و تف کردن  یرارادیو با حرکت غ  شخودمی( آغاز یک  خوتیمصتلف )ت یو  خداها یحرکت یهاکیشخه با حرکات چهره و تیهر باًیتقرطخندرم  
طخت  ا یگریعالمت د  ،گرانید یهار کلرات و گفتهیناپذهرراه اطخت. تکرار خود به خود و مقاومت  تهجنالفاظ زشخت و مسخموارد بکار بردن    یبرخدر  یحتو   یانفجار
و   یبدون منظور و هدف، تکرار، یرارادین طخندرم حرکات غی. در اشخودمیده  یشختر از دختران دیدر پسخران چهار برابر ب یرارین بیا  ع اطخت.یراران شخاین بیکه در ا
اطخت، که  در خد 8کسخان یریغ  یدر خد و در دوقلوها 53کسخان ی یدر دوقلوها یراریوجود ب آورند.یبه حسخاب مک یک نوع تین منظور آن را یاطخت و به هر یناگهان
راران  یدر خد ب 70تا   40در   یدول به مدت طوالنیهالوپر ؛ ماخرفداشخته باشخد یرات منبتیتأت  تواندیم  بصشآرام یداروها  اطخت.  یک عامل وراتتینقش   دهندۀنشخان

 ن رایاتر دوپام )کهدول یک با هالوپریو درمان ت (نیبه علت آزاد شخدن دوپام)محرک م،ز  یداروهااطختفاده از ک با یافتن تیشخدت    شخده اطخت. یراریم بیع  رفع عالبا
م یف عالیو تصف  ،و اطختر   یعاخب  یفشخارها  ویتحت شخراک  یافتن تین شخدت  ین اطخت. هرچنیاد دوپامیمانند ازد  ییایریاختالل نوروشخ یدهندهنشخان  (کندمیمسخدود 

 .اطت یمرکز یستم عابیطدر اختالل  از وجود ی، حاکنیکننده نورآدرنالبلوکه یبا داروها یراریب
 

ندارد.    یدن انگشخت در پسخرها و دخترها تفاوت چندانیزان مکیدن انگشخت اطخت. میارضخاکننده مکگر از عادات ید  یکی  دن شگسگت:یا مکیدن انگشگت  یمک -3

ا ی ،دن انگشخت به علت ناکامل بودن حرکات لبی« معتقد اطخت که مکیبه هوش کودک ندارد. »لو  یو ارتباط شخودمیش طخن کرتر یج با افزایدن انگشخت به تدریمک
ر مرتب  ییا ت،ی ،خوردیر میکه کودک با ولع شخ یمصاخو خاً موقع -بصاخوص با فشخار و اجبار -ر خوردنیر اطخت. قطع شخیخوردن شخا مدت یدن  یبودن عرل مک یناکاف

مطالعه  ی. ولدانندمیدن پسختان و پسختانک یاز محروم ماندن از مک  یدن انگشخت را ناشخیمک یبعضخ  دن انگشخت ذکر شخده اطخت.یمک یا خل علل ، جزورخوردنیطخاعات شخ
ن آنچه مهم به  یق بوده اطخت. بنابرایار دقیکردند بسخیه میکه از پسختان ت،ذ یدن انگشخت در افرادیک عکک آن را تابت کرده اطخت: انعکا  مکیلر و دنیق میو تحق
دهند که لذت ین عرل ادامه میبه ا ییهاآنو    مکندیکودکان انگشت خود را نر یده دارد هرهید عقیفرو  باشد.یر داده شده میدار شر دادن و مقیروش ش رطدمینظر  
در کودکان طردشخده از  .شخودمیمحسخوب    یبازگشخت به مراحل کودک  ینوع یدن انگشخت در بزرگسخالی. مکشخوندمیت ین مرحله تنبیا در ایبرند  یمدن  یاز مک یشختریب

 کودک و مادر اقدام کرد. یبه ا ال  رابطهد یبا ،زنندین عرل دطت میخود به ا یتیجبران نارضا یبرا که مهر و محبت مادر
 

دن ناخن ی. جوشخخودمیکه در کودکان و بزرگسخخاالن مشخخاهده    ارضخخاکننده اطخخت یو اختالالت عادت  کینوروت یهان واکنشیتراز فراوان  یکی دن ناخن:یجو -3

که انگشختان خود را   یاطخت. کودکان (ه و ...یاز امتحان، تنب  منالً)ا تر   ی، اضخطراب  یدلواپسخ  یرد، بلکه نشخانهیگیدن انگشخت در طخر فر خت انجام نریبرخالف مک
دن یز آرامش ندارند. جویدر خواب ن یاد هسختند و حتیز یانرژ یقرار، مضخطرب و دارایجوند، بیآنها که انگشختان خود را م  یال هسختند، ولیخیآرام و ب  اکنراًمکند یم

 توجه کرد. د به شص  مبتالیدن ناخن بایبه جوتوجه  ین افراد به جایدرمان ا یبرا .دانندمیجانات یه یهیتصل یراب یحرکت یناخن را بعض
 

 اختالالت خواب

  یخواب یب  معروالًاطخت و مرکن اطخت تنها عالمت ابتال به نوروزها باشخد. در کودکان   یخوابیا بی  ینوع اختالالت خواب بدخواب نیترعیشخا :یخوابیا بی  یبدخواب

 در کودکان نادر اطت. شودمیده یک دیکوتیطا یهایدر افسردگ باًیتقرکه  ی بحگاه یخوابیافتد. بیل شب اتفاق میاوا

اد یآن را به   یا ترامی اهایرؤاز   یو اغلب بصشخخ  ،شخخودمیدار  یاز خواب کامالً ب یا حرکتیبا جهش   ،ترطخخناک یهادن خوابین حالت به علت دیدر اکودک    کابوس:

 دارد.

ن وضخع به  یو گذراطخت. کودک در ا یموقت یتیفین کیرود؛ بنابراین مین بلوغ از بیاطخت و در طخن یشخه منحاخر به دوران کودکیهر باًیتقرن حالت یا  وحشگت شگبانه:

 خبح  یداریرود و پک از بیافت دوباره به خواب مین حالت خاتره  یو پک از آنکه ا کندمیعرق اد یشخناطخد، زیاء را نریان و اشخیندارد، اطراف یو اطراف خود توجه یمح
 فتاده اطت.ین ین اتفاقیع شب گذشته را به خاطر ندارد و انگار که چنیاز وقا یزیروز بعد چ

ر یبه شخر  ز یمشخترک  یهاتیفیدر خواب و وحشخت شخبانه ک  فتنرراه  نیبباشخد.  یراه رفتن در خواب جزء اختالالت خواب م  DSM4طبق   راه رفتن در خواب:

ها در چشخم .وجود دارد  یکه رخ داده اطخت فراموشخ یعینسخبت به وقادر هر دو حالت   سخت و شخص  کامالً خواب اطخت.یمل نکا یاری: در هر دو حالت هوشخشخودمیده ید
در  ینسخخب  ین دو وجود دارد آرامش درونین ایکه ب  یتنها اختالف.  (N-REM)دهند یطخخوم و چهارم خواب رخ م یهر دو حالت در مرحله  حالت باز اطخخت.هر دو 
 ش از حد در وحشت شبانه اطت.یو وحشت ب ،در خواب یروراه

 

 هیو تغذ یاختالالت گوارش
 اطت. یجانیو ه ی، عاطفیواکنش نسبت به اختالالت جسر نیترعیشاه یاختالالت ت،ذ
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ن یعلت ا  ده شخود.ید  زیر کودکان نمرکن اطخت دبه ندرت  ی، ولشخودمیده ید  ین نوجوانیاطخت که اغلب در طخن ییاشختهایاز ب  یخا خنوع   :یعصگب  ییاشگتهایب

 95 در  و شخودمیده  یشختر دیبه مراتب ب و دوران بلوغ  یانن نوجویطخن ن اختالل دریا  .شخودمی  مربوطخانواده   یو اعضخا  ن کودک و مادریشختر به روابو بیب ییاشختهایب
 مصاوص دختران اطت.موارد در د 

، اضخطراب و اختالل در روابو کودکان با ین امر مسخائل عاطفیمرکن اطخت در ا  ،نباشخدنداشخته   یعلت عضخو  یکه پرخور یدر  خورت مفرط:  یا اشگتهای  یپرخور

حرالت مکرر بدون کنترل  خورت    به طور  یپرخور  یاز چاق شخدن وجود دارد، ول  یز تر  و نگرانین  یعاخب یخانواده و مدرطخه دخالت داشخته باشخد. در پرخور یاعضخا
 .شودمی دهیداد یوزن ز کاهشش و یو نوطانات افزا کندنریر ییاد ت،ین علت وزن زیمتناوب وجود دارد و به هر یهاین حرالت، گرطنگیرد. در فوا ل ایگیم

طلب و که پدر و مادر جاه یادین حالت به علت فشخار زیمرکن اطخت ا  ی. گاهشخودمیده یک نزد کودکان دیم اضخطراب و تحریاز عال  یکی  عنوانبهاطختفراغ   اسگتفرا :

 جاد شود.یا  کنندیمگر در مورد کودک اعرال مبال،ه

به  ن اختالل در هر دو جنک یا  .شخخخودمیک ماه گفته  یش از  یه مدت بمانند کنافت، رنگ، گچ، نخ و... ب  یرخوراکیبه خوردن مکرر مواد غ یخوارهرزه :یخوارهرزه

 خورد.یفراوان به چشم م یذهن یماندگ، عقبیزوفرنیسم، اطکیو در کودکان مبتال به اوت شودمیده یکسان دی طور
 

 ع کودکانیشا ینوروزها

ها ن واکنشیک اطخت. ایسختریه یهاطخن بروز واکنش  یدارد و ا خوالً نوجوان یشختریوع بیدر نوجوانان شخ یول  نادر،  اطخت  یادهیدر کودکان پد  :یسگتریواکنش ه

، یناکام یدر پشخه یهر باًیتقرک یسختریواکنش ه .کندمی، تهوع و اطختفراغ تظاهر یشخکر  ی، دردهابدن یطخردرد، درد اعضخا مانند یانرات جسخیاشخک   خورتبهاغلب 
ده ین دیریش از طخاین افراد بیدر ا یریپذجانیه و یریپذنی. تلقکندمیناخودآگاه خود را ارضخا   ن واکنش به طوریرار با بروز ایو ب کندمیت و شخکسخت بروز  یمحروم
 ن افراد اطت.یات ای، غرور، و توجه از خاو ییبه خودنرا ازین ،. بعالوهشودمی

دختران در  ده دارند که  یعق  یاو عده  ،با تر  هرراه اطت  معروالًو بوده  داند چرا؟ اضطراب در کودکان متداول  ینر یرار دلهره و دلشوره دارد ولیب  حاالت اضطراب:

نقش   کودک ینه پزشک رویطرز معا .دهدمیکه در خانه رخ  ییهایحتا ناخودآگاه به نارایاطت خودآگاه  یواکنش  غالباً. اضطراب کودکان شودمیده یشتر از پسران دیب
کودک و   یش تر  و نگرانیداید اطخت و ... باع  پیشخد اشیراریبا ید فوراً عرل شخود یت دارد و بایسخینکه کودک آپاندیگفتن ا منالً؛ جاد اضخطراب داردیدر ا  یبزرگ

 ند.یگویزا ما اضطراب پزشکیجادشده توطو پزشک یکه به آن اضطراب ا شودمیخانواده 

طخال را به علت ابتال به وطخوا  نزد روان زشخک   10ذکر شخده اطخت. به ندرت مشخاهده شخده که کودکان کرتر از   یاختالالت اضخطراب ووطخوا  جز حالت وسگواس:

در  معروالًدارند و   یطخن وطخوایوالد  ی. اکنر کودکان وطخواطخشخودمیده یشختر دیهسختند به مراتب ب  یت وطخواطخیشخصاخ یکه دارا یدر افراد معروالًببرند. حالت وطخوا   
  شخوندمیدارند باع     یکرتر یریپذت انعطافیکه قابل  ییجوکرالمادران   ، لذا مسخئله وراتت مهم اطخت.شخودمیده یک فرد مبتال دیش از یراران بیل و خانواده بیفام
 یازیگران نیکرک دبه    یفشخار افکار وطخواطخ  یمبتال به وطخوا  بران اطخت که جوانان  ین وطخوا  جوانان و کودکان در ایت شخود. فرق بین رفتارها در کودک تنبیا

ن اعرال و رفتار یخواهند. بیکرک م یدرپیپ طخخراالتش کردن و پاطخخخ به  یدن، آرایلبا  پوشخخ یسخختند و مرتب از مادر خود براین نیکودکان چن کهیدرحالندارند  

  وطخوا   یتشخص  برابر افکار مزاحم وجود ندارد. و مقاومت در  شخودنریو اضخطراب   یانجام دادن اعرال باع  ناراحت ،تد فرق گذاشخت. در عادیبا "تعاد"و   یوطخواطخ
ار یبسخ یراریپک از درمان امکان بازگشخت ب  یو حت کندمیشخرفت  یپ یراریو ب  شخودمیر شخروع ید یلیل معالجه خین دلیدر کودکان و نوجوانان مشخکل اطخت و به هر

 اد اطت.یز

  تزیاشگاا کربود محبت مادر اطخت.  یت از مادر یمحروم (،و با بزرگسخاالن فرق دارد)  شخودمی یش افسخردگیدایکه در کودکان باع  پ یعلت مهر :یواکنش افسگردگ
داشخته   یاو وابسختگکه کودک به    یا کسخیبه علت از دطخت دادن مادر   ین افسخردگی. اشخودمیده  یماه د 9تا   6پرداخت که در کودکان بعد از   یافسخردگ  یف نوعیبه تو خ

تر خواهد او ا یجسخران یواق  یهاتیفعالو  یابد در رشخد هوشخیادامه  یادیکه اگر مدت ز شخودمی  یدچار افسخردگ ،اضخطراب  یکودک پک از مدت کوتاه .شخودمیجاد یا
 رود.ین میح از بیبا درمان  ح یدر کودکان خوب اطت و اغلب بعد از مدت یافسردگ یآگاهشیپ گذاشت.

 

 شدهیا شرطی یواکنش یناسازگار
مانند اختالل در خواب،    گذارندمیر  یبدن تأت  یاطخخاطخخ  یهاتیفعالم کننده  یدطخختگاه تنظ یهسخختند که بر رو  یشخخامل عالئر  ،یا اختالالت روانیها واکنش  نیترعیشخخا

 .کندمیک بروز یا به  ورت عالئم نوروتیو  یاختالالت گوارش

بروز   یزمانشخه یو هر  شخودمیاطخت که در کودکان و نوجوانان مشخاهده    ییهاواکنش  نیترعیشخااز   یکی  اسگت(: یواکنشگ   یناسگازگار  نیترع یشگاحسگادت )که  

ده دارند که حسخادت در دختران به مراتب  یاکنر پژوهشخگران عق  و خشخم توأم اطخت.  یبا تر  درون  معروالًمطر  باشخد. حسخادت  یچشخرا همیکه عامل رقابت  کندمی
ل به  یحسخادت در کودکان ترا ی. محرک ا خلشخودمیده یدر هره کودکان د باًیتقرو   ،اطخت یعیطب یحسخادت واکنشخ  یطخالگ 5تا   1ن ین طخنیب  اطخت. شختر از پسخرانیب

اطخت.    یدرمانیو باز  یبردن به حسخادت، نقاشخ ین روش پیبهتر آورد.یا میبه دن یگریدر کودک دخورد که مایبه چشخم م یاطخت و موقع یداشختن مادر به طور انحاخار
 ادداشت نکرد.یرا که دوطت نداشت  یسد، کودک نام فردیخانواده را بنو یاعضا یکه مبتال به حسادت بود خواطته شد که اطام یاز کودک یوقت

کودکان و نوجوانان بر حسب سن آنها  یهایناسازگار  
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به  خورت تهوع، اطختفراغ، اطخهال،  یمانند اختالالت گوارشخک(  یکوطخوماتی)پسخ  یتنروان یهااغلب با واکنش یطخالگ 3تا   تولد یعنی  یدر دوره اول کودک یناطخازگار
 .کندمیتظاهر  یا بدخوابی یقراری، بییاشتهایبوطت، بیدرد،  دل

، یادراردن انگشخت، شخبیدن ناخن، مکینامطلوب مانند جو  یهاعادتتر ، انواع     خورتبهاغلب  یطخالگ  6تا  4از   یعنی  ین دوره کودکیمربوط به دوم یناطخازگار
 یهای. ناطخازگارشخودمیان مشخص  یمانند لکنت زبان و اختالل در ارتباط با اطراف ییای، اختالالت گوی، بدخوابییاشختهایب  خورتبه  یب و گاهیو تصر یپرخاشخگر

 ک و عادات ارضاکننده اطت.ینوروت یهاشتر واکنشیب ین دوره از کودکیا
ک و ی، لکنت زبان، تییای، امتناع از رفتن به مدرطخه، اطخترناء، اختالالت گوی، دزدییدروغگو   خورتبهاغلب   یطخالگ 11تا   7 یعنی  ین دوره کودکیدر طخوم یناطخازگار

 .شودمیر آن هاهر یو نظا یلیمشکالت تحا
 یو گاه  یکوپاتیو ههور عالئم طخخا یراجتراعی، آغاز اعرال غیلیتحاخخ  یجانبههره  یناتوان   خخورتبهشخختر  یب یطخخالگ  14تا  11 یعنیدوره چهارم   یهایناطخخازگار

 .کندمیزودر  جلب توجه  یکوزهایطا
 آنهاطت. ین و نحوه زندگیقه نوجوانان با والدیده طلیشتر مربوط به اختالف عقیب یطالگ 20تا  14از  یعنی یا نوجوانیدوران بلوغ  یناطازگار
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 فصل یازدهم  سؤاالت
 

چون و چرا   یخواهند بین م یهر آنچه را والد  یستیرا ندارد و با  یریم گیا تصمی اظهارنظر، دخالت    گونهچیهساله است و حق    12زهره    -1

 (88 یابد؟)سراسرییشتر پرورش م یدر زهره ب یرفتار هایویژگیت چه ین وضع یرد، با توجه به ایباذ

 یاعترادیب -ییگرادرون -یتی( نارضا2  تر   -یدیناام -( حسا  بودن1
 یفرمانبردار -یپرتوقع -ی( تضادورز4 ییدروغگو -یپرخاشگر -( اضطراب3

 (89 یکودکان دارد؟ )سراسر یبر رشد روان یشتری کدام عامل اثرات مخرب ب  -2

 نی( طالق والد4 ا مادر  ی( مرگ پدر 3 مادر ی( اضطراب و افسردگ2 ( شاغل بودن مادر1

 (92 یدارد؟)سراسر یشتریت بیت کودکان اهمال  کدام دسته از اختالیدر تشخ  ینی قضاوت بال -3
   یریادگی یهای ( ناتوان 4      یو رفتار ی( عاطف3    یذهن یماندگعقب ( 2 ی( جسران1

 ( 92 یکودکان دشوار است؟)سراسر هایویژگیاز  یرفتار یکدام الگو -4
 .کنندی م برقرارر ارتباط ید یل یو خ یگران به طصتیبا د معروالً( 1
 دارد.  ید و حالت منفیتر شدش یآنان ب یها( واکنش2
 دهند.یتا باالخره انجام م کنندیمدنبال  قدرآنخواهند انجام دهند یرا که م ی( هر کار3
 کرد. ینیبشیپآنان را  یهاررفتا توان میوجود دارد و   یعیب طبی( در رفتار آنان نظم و ترت4

 (93 یم؟)سراسریاکرده یریگاندازهندها را یاز فرا ی کیاز حروف صفحه را جدا کند و بشمارد، کدام   یکی م ی کودک بخواهاگر از  -5
  یابی( معنا4   یرمزگردان( 3 ( ادراک2 ( دقت1

 (93 یرد؟)سراسر یگیابان صورت م ی گر ارزی و د شناسروانتوسط معلم کودک و نه توسط  یابی، ارزشیابیدر کدام نوع ارزش -6
 افته یطاختار( 4   ی( مقطع3   ینی( تکو2 یندی( فرا1
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 سوالت فصل یازدهم پاسخ

 

ها به احترال یژگیر ویسه با طای در مقا  یاعتراد  یو ب  ییگرا  ، درونیتینارضا  هایویژگیف شده در مورد زهره،  یت تو یبا توجه به وضعصحیح است.    2گزینه    .1

 خواهند داشت.  یدر و یشتریرشد ب یشتریب

مادر و مرگ پدر و مادر( بر رشد    یر موارد )شاغل بودن مادر، اضطراب و افسردگیش از طای ن بیموجود طالق والد  یهانهین گزی از بصحیح است.    4گزینه    .  2

 گذارد.یم یکودک اتر مصرب بر جا یروان

ازمند قضاوت  ین    وجود دارد و یتشص  ی برا  توجهقابل   ی رونیشواهد ب  یر یادگی  یهایی و ناتوانا  یذهن  یماندگعقب ،  یدر اختالالت جسرانصحیح است.    3گزینه    .3

ن قضاوت  یهره افراد را مبتال طازد بنابرا  تواندی مز ندارد و  ین  ی رونیو جلوه ب  شودنری ده  ید  یرون یلزوماً علّت ب  یو رفتار  ی که در اختالالت عاطف  یست. در حالین  ینیبال
 تر اطت. ن اختالالت مهمیا  یدر تشص ینیبال

 دارد.  ید اطت و حالت منفیشتر شدیها بآن یهاواکنشصحیح است.  2گزینه . 4

ف یها تررکز حوا  و دقت ضعماندهعقباز کلرات  فحه را جدا کرده و بشرارد. در    یکیم که  یخواهیامتحان دقت از کودک م  یبراصحیح است.   1گزینه  .  5

 .کندمی از کلرات  فحه را بدون توجه رد  یاریاطت لذا کودک بس

 . پردازدیکودک م یابی، معلّم به ارزینیتکو یابیدر ارزشصحیح است.  2. گزینه 6
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 منابع 
 

 . طاواالن  ،1جلد ، یدمحردیط ییحیترجره  ، گرنیطل ،ی روان ی ب شناطیآط .1

  . ارطباران ،2جلد ، یدمحردیط ییحیترجره  ، گرنیطل ،ی روان ی ب شناطیآط .2

 . ارجرند ،یترجره رضاع ،1، جلد کاپالن و طادوک ،ی خال ه روان زشک .3

 . ارجرند ،ی، ترجره رضاع2، جلد کاپالن و طادوک ،ی خال ه روان زشک .4

 . ارجرند ،ی، ترجره رضاع3، جلد طادوککاپالن و  ، ی خال ه روان زشک .5

 .1جلد ،  رخ دادطتانیپر، یمرض یشناطروان  .6

 .2جلد   ،رخ دادطتانیپر، یمرض یشناطروان  .7

 . نشر قومک ، فر یالنیبهروز م ،یاطتننائو نوجوانان کودکان  یشناطروان  .8

 . یو نادر ینراقف یط  ،ییآموزش و پرورش کودکان اطتننا .9

 .  انتشارات دانشگاه تهران افروز،  ی، دکتر غالمعلی و آموزش و پرورش کودکان اطتننائ یروانشناط .10

 DSM-5 یبر مبنا یروان یشناطب ی(. آط1392دطون،. )یوید .11

 DSM-5، APA یبر مبنا  یروان یشناطبیآط .12

 DSM-5 یبر مبنا  یروان یشناطب ی، آطییحی، ید محردیط .13

   یشناطروان  یارشد و دکتر  یکارشناط یبرتر کنکور طراطر یهارتبه  یجزوات کالط .14

 

  



کودکان استثنائی  -اختالالت کودکی     شناس یروان و ارشد دکتری  1رتبه یــکـــــــــ - ان ـ هـیـک  156  

 ال

دن به حداکثر تسلط ممکن یرس یشتر برایبمنابع 

ی کامل و دقیق این مجروعه، منابع کرکی زیر را مد نظر قرار دهند. بسیاری از کنیم در کنار مطالعهما مشاوران گروه آموزشی کیهان به داوطلبان عزیز قویاً تو یه می
 اند. تر از مطالب، از این منابع اطتفاده کردههای برتر کنکور اخیر  برای رطیدن به انسجام بیشتر و فهم عریقرتبه

 شناطی دانشگاههای برتر ارشد و دکتری روانی خیلی مهم از این در  که به انتصاب رتبهنکته     600: شامل بیش از  کیهانشناسی روانی  آسیبکاسول    .1

 شوند.  ماه مانده به کنکور مطالعه می 1تا  3ها عردتاً در هیدبهشتی انتصاب شده اطت. ک سولتهران و ش

از  کیهان  آسیب شناسی روانی و کودکان استثنایی های  . بانک تست2 با طرفال   600: شامل بیش  بندی شده مطابق  از تست طبقه  این جزوه  های 

 زنی بعد از دور دوم مطالعاتی هستند.  مناطب تستهای در  به در  کنکورهای مصتلف. بانک تست

شناسی  )ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد روان  2و   1جلد  – شناسیی روانی سواالت کنکورهای کارشناسی ارشد رشته. مجموعه3

های  های کامالً تشریحی. این مجروعه توطو رتبهطال( از ترام درو  گرایش بالینی و عرومی با پاطخ  15)آخرین کنکور تا   88شامل طواالت کنکور   وزارت علوم(:

 مطالعاتی اطت.   هایبرتر کنکور تالیف شده اطت و قابل اطتفاده در ترام دوره

کنکور اخیر توطو اطتاد این در  به طور کامل بررطی    6کم  که در آن طواالت این در  در دطت:  شناسی روانیآسیبکالس نکته و تست آنالین    .4

 شوند.  ماه مانده به کنکور برگزار می  1تا  2ی های نکته و تست کیهان معروالً در فا له. کال شودمی

کیهان: شناسی روانی آسیبفیلم آموزشی  .5

منش  دکتر نیکبا تدریک  (1

شناطی روانی کیهان  های آطیبدر د از کال  90رضایت باالی  (2

به طور اختاا ی برای شرا  (3

HDبا کیفیت  (4

ای. یک منبع کرکی فوق العاده برای فهم بهتر مطالب. به ویژه برای داوطلبان ت،ییر رشته (5

:

• –

توصیه اي درباره شرکت در آزمونهاي آزمایشی    حضور در جلسات مشاوره و برنامه ریزي تلفنی    حضوري کیهان که به شکل منظم برگزار  می شود، شما 
را از شرکت در آزمونهاي آزمایشی با هدف منظم کردن مطالعاتتان بینیاز  میکند. با این حال، توصیه میکنیم  در صورت امکان  در    1تا    3آزمون آزمایشی شرکت 

اصلی تمرین کرده باشید. کنید تا نوع تستزنی، مدیریت سر جلسه و ... را پیش از آزمون  

! غافل نشویدکیهان  رقمی و برترهای تکهای رایگان و تخصصی با رتبهاز مشاوره

1) مشاوره رایگان:  هر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد / دکتري رشتههاي روانشناسی/مشاوره در سراسر ایران، میتواند یک  بار در سال از    10تا    15دقیقه 
مشاورهی رایگان با ما رتبههاي تکرقمی و برتر کنکور در کیهان استفاده کند. توصیه میکنیم حتمًا از این فرصت استفاده کنید. 

از مشاورههاي تخصصی با رتبههاي   2( مشاوره تخصصی:  هر ساله صدها الی هزاران نفر از داوطلبان این کنکورها، در قالبهاي مختلف (سته به نیازي که دارند) 
تکرقمی و برتر کنکور در کیهان بهره میبرند. در این جلسات ما به تمامی سواالتی که ممکن است براي یک داوطلب در مسیر مطالعاتی پیش بیاید (از کجا شروع 

، به طور کامل پاسخ داده  میشود. کیهان تنها مجموعهاي در  کنم،  روزي چقدر مطالعه کنم، با چه درس هایی دامه دهم، چطور مرور کنم، چه زمانی  تست بزنم و ... )
کشور  است که (در راستاي پاسخدهی به سواالت فراوان داوطلبان کنکور)، همواره بیش از    6-5مشاور تخصصی کنکور ارشد و دکتري روانشناسی و مشاوره دائم در 

آن فعالیت  دارند.  

https://kayhanravan.ir/consulting-services/expert-advice-planning/
https://kayhanravan.ir/#
https://kayhanravan.ir/trial-tests/
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 های زیر :.درخواست سریع و آسان هر یک از موارد از روش.: 

 

 :.  02166475620به سامانه  1.: ارسال 

 

 .: تماس با ما در ساعات اداری از طریق شماره تماس پشت جلد کتاب :. 

 

 .: ارسال پیام به واتساپ کیهان از طریق اسکن کد زیر با دوربین تلفن همراه :. 
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