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م او    

  مقدمه
رتباط نزديكي با شخصيت بيروني انسان دارد و تـأثيرات          از جمله نيازهاي رواني كه ا     

آن در رفتار افراد و به خصوص كودكان و نوجوانان ملموس است، نيازهاي عـاطفي و                

هاي فيزيكي و رواني وجـود انـسان         احساسي و رواني است كه در رشد و تعالي جنبه         

بسيار اثربخش است و اگر به آن توجه جدي نشود، ممكن است كودكان و نوجوانـان                

. دچار آينـد  ... هاي اجتماعي، افسردگي، خالء شخصيت، فرار از خانه و به ناهنجاري

دهند يا دچـار نقـصان       چنين فرزنداني، چون زمينه هاي تربيتي خود را از دست مي          

  .رسانند هايي مي شوند، به جامعه و نيازهاي آموزشي آسيب يشخصيت م

دهد كه تقريبا ً يك پنجم كودكان و نوجوانان بدون توجه به ايـن               مطالعات نشان مي  

كننـد، در دوران كـودكي و نوجـواني، دچـار مـشكالت              كه كجا و چگونه زندگي مي     

ـ رواني  .نماينـد  ر مـي هاي مختلفي تظاه اين مشكالت به شكل.  اجتماعي وي شوند 

گيـر   شوند، از نظر اجتماعي منزوي و گوشـه        برخي از كودكان دچار افت تحصيلي مي      

شوند، اعتماد به نفس ضعيفي دارند، در برقراري ارتباط با همساالن و بزرگساالن              مي

كـه بخـش     با توجه به ايـن    . مشكل دارند و به قوانين و مقرّرات جامعه پايبند نيستند         

 و  مشاوراناين كتاب به    . شوند دار محسوب مي   و نوجوانان شكل  ي اين كودكان     عمده

هاي  كند تا مشكالت رفتاري و تحصيلي را بشناسند و با راه           مربيان مدارس كمك مي   

مناسب مداخله در مورد اين مشكالت آشنا شوند و بـه ايـن ترتيـب گـام مهمـي در                    

ـ جهت ارتقاي سالمت روان و پيشگيري از مشكالت رواني  دانـش آمـوزان   اجتماعي  

  .بردارند
  

   ـ مولود كيخسروانيمصطفي دهقاني                                                   
  كارشناس ارشد مشاوره خانواده                                                              
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  )علل و راهكارها(پرخاشگري كودكان : بخش اول 

پرخاشگري رفتاري آگاهانه اسـت     .پرخاش يعني رفتار تند و دشمنانه به هنگام عدم سازگاري با موقعيت           
پرخـاش   .باشـد   مي آن ممكن است ناكا    جسماني و يا رواني است كه ريشه       كه هدف آن ايجاد درد و رنج      

 خـودزني،  :ماننـد (كـودك برگـردد    باشد و يـا بطـرف      ...)دوستان و  والدين،( رف ديگران   ممكن است بط  
  ...).و هاي خود توسط كودك،بازي اسبابشكستن وسايل و 

. شـود   مـي    مربـوط    دروني   علل   به   در موارد خاص     دارد و فقط     بيروني   بيشتر عامل    و پرخاشگري   خشونت
 در    و ايجـاد خـشونت       خـشم    تحريـك    باعـث    را كـه     محيطـي   هاي  محرك   اول، بايستي    در درجه   والدين

  . نمايند  اقدام  و متخصصان شناسان  روان  كمك  به  آن  رفع  براي  و سپس  شناساييشود مي  فرزندشان
تحقير و تمسخر ديگران نيز از مـصاديق پرخاشـگري         غيبت كردن و تهمت زدن،     زورگيري، ناسزا گفتن، 

  .توانايي فرد در كنترل هيجانات خود است يجه عدمپرخاشگري نت .هستند

  :نواع پرخاشگريا
  .هدف آن صدمه زدن است :خصمانهـ 1
  .هدف آن دفاع از موقعيت خود و به دست آوردن پاداش است :اي وسيلهـ 2

 .ممكن است براي بقاي نسل الزم باشد       و .پرخاشگري مفيد و حتي ضروري است      :گويند پژوهشگران مي 
  .دانند اي ذاتي و غريزي مي يدهآن را پد و

ما در حالت طبيعي موجودات مهرباني هستيم و قيود اجتمـاعي مـا را مجبـور                : گويد ژان ژاك روسو مي   
نيروي پرخاشـگرانه بايـد بـه نحـوي          :فرويد عقيده داشت   .كرده است كه دشمن كُش و پرخاشگر شويم       

  .شود ميبيرون ريخته شود وگرنه منجر به بيماري 
يـا بـه   )  رنجاندن،فرياد زدن(يا لفظي )  گاز زدن  – لگد زدن    –زدن  ( ممكن است بدني باشد      پرخاشگري

پـسرها  . پسرها پرخاشگرتر از دخترهـا هـستند      ).چيزي را به زور گرفتن    ( صورت تجاوز به حقوق ديگران    
 يـا   شـود   مـي  ي كه به آنان حمله    پسرها به خصوص وقت    .بيش از دخترها پرخاشگري بدني و لفظي دارند       

  .كنند ، تالفي ميشود ميكسي مزاحم كارهايشان 

  علل پرخاشگري
در بـسياري    .اختالل در رسيدن اكسيژن كافي به مغز در بدو تولد، موجب پرخاشگر شدن كودك خواهد شد               

كودك هيچگونه نقشي نـدارد و مـشكالتي از بـدو            كند، از مواردي كه اطفال را مستعد رفتار پرخاشگرانه مي        
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هايي  مصرف دارو توسط مــــادر و مبتال بودن مادر به بيماري         . ولد موجب اين امر شده است     تولد يا قبل از ت    
  . همچون روان پريشي، از عوامل مستعدسازي كودك در بدو تولد براي ابتال به پرخاشگري است

توجهي نـسبت    عدم اعتماد به نفس، بي     پايين بودن سطح هوشـــي،    تغييرات متابوليكي در مغز كودك،    
دهـد، وي را     نيز تنبيه بدني به جهت پيام منــفي كه بـه كـــودك مـي              و ).ها در ميهماني ( كــودك   به

كودك نيازمند توجه پدر و مادر اعم از مثبت همچون تشويق و يا منفي چـون تنبيـه                  . كند پرخاشگر مي 
را جلـب    توجه مثبت والـدين خـود        تواند  نميچنانچه كودك در شرايطي باشد كه حس كند          ولي، .بوده

هـايي كـه داراي    اين رفتـار بيـشتر در خـانواده   . دهد توجهي والدين ترجيح مي كند، توجه منفي را به بي  
  . شود ميرفتارهاي خالف و ضد اجتماعي باشند، بيشتر مشاهده 

مشكالت اقتصادي و فرهنگي نيـز       درد و ناراحتي،   پايين بودن سطح خانواده از لحاظ وضعيت اجتماعي،       
ي تربيتي اعم از روش     ها  روشهمچنين،  . ل مؤثر در بروز رفتار پرخاشگرانه در كودكان است        از ديگر عوام  

تربيتي متناقض توسط والدين و نيز عدم وجود نظارت بر روي رفتار و عملكرد كودك، وي را پرخاشـگر                   
  .آموزند لذا بايد والدين الگوي مثبتي براي كودك باشند كودكان از طريق ديدن مي. كند مي

  هايي الزم براي كنترل پرخاشگري در محيط خانواده يكتكن
  صميمت، صميميت در خانواده امري الزم و ضروري است ـ 1
  ي كنترل خشونت در خانواده كنترل رفتار استها راهتامل و سكوت، يكي از بهترين ـ 2
 كـه پرخاشـگري     دهد تحقيقات جديد نشان مي   . تخليه يعني اينكه به طور مستقيم جواب خشونت را ندهيم         ـ  3

  . شود ميدهد بلكه باعث افزايش آن نيز  حالكي و حتي فيزيكي عالوه بر اينكه خشم را كاهش نمي
تحقيقـات نـشان داده كـه افـرادي عـادي كـه             ) …قـدم زدن و   (مدل پرخاشگري غير پرخاشـگرانه      ـ  4

خاشـگري را  ن كـار سـطح كمتـري از پر   پرخاشگري خود بدون رفتار پرخاشگرانه بروز دادنـد بعـد از ايـ         
  . ثر نيستؤش هم زياد مرو ايناند ولي به طور كل  داشته

 و برعكس در طوالني مدت بـه طـور مـستقيم            گيرد  ميتنبيه به طور موقت جلوي خشونت حاضر را         ـ  5
  . درحال حاضر تنبيه بدني از طرف سازمان بهداشت جهاني ممنوع شده استشود ميباعث تقويت آن 

  ، بهترين روش براي كاهش پرخاشگريصحبت كردن در مورد مشكلـ 6

  رمان پرخاشگريد
  يابي ريشهـ 1
  هاي الزم همكاريـ 2
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  سرگرم نمودنـ 3
  محبت كردنـ 4
  آموزشـ 5
  صبر و متانتـ 6
  تشويقـ 7
  عادت دادن كودك به انتقاد صحيحـ 8
  توبيخـ 9

  ...قهر وـ  تنبيهـ 10

  ا كودكان پرخاشگر چگونه رفتار كنيم؟ب
  . الگو آموخت  آن  را به  جز پرخاشگري  ديگري يها راه كار كرد و   كودك ي الگو بايد رويـ 1
  . كنيم  كمك  داشتني  و دوست  مطلوب  اهداف  به  را در رسيدن  ناكام  كودك بايستيـ 2
  .  شويم  مطلع  كودك  و اضطراب  دروني  است، بايد از نگراني  اضطراب  پرخاشگري  علت  كه در موارديـ 3
  .شود مي   هيجاني  تخليه  و باعث  بسيار مؤثر است  كودكان  اين  براي كردن زش ورـ 4
  . بخشند  خود پايان  دروني  دوگانه  حالتهاي  بياموزند به  كهشود مي  ي، باعثگير تصميم در   كودكان  به كمكـ 5
   است   الزم   ميان  در اين . هدد  مي   از خود نشان     شديدي   پرخاشگري   افسرده   از موارد، كودك    اي  در پاره ـ  6
   مـورد از دسـت  شـود  مـي    و چگونه  داده  را از دست  داشتني  چيز دوست  او چه    كه   ببريم   پي   نكته   اين  به

  . كنيم  او جبران  را براي رفته
  . قرار گيرد  مورد معاينه  از نزديك  تا كودك  باشيم  داشته  ارتباط  متخصص  با پزشكحتماًـ 7
 بـا     خـاص    و مقـررات     قـانون    طبـق    ايـشان    كه   است   و الزم    كنيم   صحبت   مدرسه   با مسئوالن   يستيباـ  8

   رفتارهـاي   انـد براسـاس      شـده    خـشونت    قرباني   را كه    خشونت گرا برخورد كنند؛ و نيز كودكاني        كودكان
  . قرار دهندتأييد و   مورد تشويق خوبشان

 و انتقام، افـراد ديگـر را          تالفي   تا مجبور نباشد براي      دور كنيم    كردن  يت را از آزار و اذ       كودك  بايستيـ  9
   تـا او ناچـار نباشـد از روش           برگـزينيم    كـودك    كردن   مطرح   را جهت    ديگري  يها  راه   كند؛ بايستي   اذيت

  . كند  استفاده  توجه  جلب  براي خشونت
  . نها را به اطالع كودك برسانيدهايي براي كنترل پرخاشگري وضع كنيد و آ محدوديتـ 10
  .هاي پرخاشگري را به حداقل برسانيد مدلـ 11
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  :توانيد از راهكارهاي زير استفاده كنيد مي
  . بيند، محدود كنيد آميز تلويزيوني مي هاي خشونت ساعاتي را كه كودك فيلم) الف
  . ها، تصاوير و روزنامه كودك را به دقت انتخاب كنيد فيلم) ب
  . يي را در اختيار كودك بگذاريد كه پرخاشگرانه نباشندالگوها) ج

  .همكاري، مسئوليت و پيگيري مسائل مورد عالقه را با دادن مسئوليت به كودكان تشويق كنيد     
  . همراه كودك برنامه اي تلويزيوني را ببينيد و صحنه پرخاشگرانه آن را تفسير كنيد )ح

ك را نسبت به رنجـي كـه بـر اثـر پرخاشـگري او در افـراد يـا             آگاهي كود . همدلي را افزايش دهيد   ـ  12
  .، افزايش دهيدآيد ميحيوانات به وجود 

  . رفتارهايي را كه مغاير با رفتار پرخاشگرانه است، تقويت كنيدـ 13
  . به جاي كودك پرخاشگر، به كودكي كه به وي پرخاش شده توجه كنيدـ 14
  . كنند، مورد بررسي قرار دهيد  با او زندگي ميي ارتباط كودك را با افرادي كه نحوهـ 15
ش تنبيه شود، بهتر است به طريقي باشد كه منجر         آميز  خشونتاگر قرار است كودك به دليل رفتار        ـ  16

  . به حمله انتقامي و تالفي جويانه از طرف كودك نشود
  . فرصت تخليه هيجانات را براي كودك فراهم كنيدـ 17
  .  بر همكاري با ديگران دارد، به كار گيريدتأكيدوادگي را كه مباحث گروهي يا خانـ 18
  . همكاري، مسئوليت و پيگيري مسائل مورد عالقه را با دادن مسئوليت به كودكان تشويق كنيدـ 19
بنـابراين  . براي مهارِ رفتار كودكان، فنون محروم سازي ممكن است تا حـدودي مفيـد واقـع شـود                 ـ  20

  .  وضوح تشريح كنيد و پاداش ها و كيفرهاي آنها را بيان نماييدرفتارهاي پسنديده را به
  . ي ساعتي او را در صورت امكان با شركت كودكي ديگر طراحي كنيدها فعاليتـ 21
  . از تنبيهات بدني پرهيز كنيدـ 22
  .علت رفتار پرخاشگرانه وي را بيابيدـ 23
سازي و گوش دادن فعال ممكـن اسـت بـه            ملههاي جالب، ج   ثبت وقايع روزانه، بازي درماني، بازي     ـ  24

  . عنوان كمكي در جهت درك كودكان خشن به كار گرفته شود
  . كند ميآميز، خود را از شما بيشتر دور  به كودك بفهمانيد كه با هر رفتار خشونتـ 25
ر كوتاه  از كودك پرخاشگر بخواهيد الگوي مطلوبي براي خود بيابد و فهرستي از رفتارهاي الگو را د               ـ  26

  . مدت اجرا نمايد
با كودك قرارداد رفتاري ببنديد تا براي رفتارهاي مطلوبش جـايزه دريافـت كنـد و نتيجـه اعمـال                    ـ  27

  .نامطلوبش را ببيند
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 حسادت كودكانبخش دوم؛  

پدر و مادرهاي بسياري هستند كه كودكان حسود دارند و اگر اين نوشتار را بخوانند چند راهكـار سـاده                 
  .گيرند  اين مشكل ياد ميبراي حل

كودكان درصدي از حسادت را نسبت به خواهر، برادر يـا        گويد كه تمامي    يك آمار جالب توجه جهاني مي     
در عين حال روانپزشكان معتقدنـد والـدين بايـد حـسادت كـودك را بـه                 . كنند  كودكان ديگر تجربه مي   

چولوهاي اطراف خود مقايسه كند به عنوان احساس طبيعي كنترل كنند زيرا اگر كودك خودش را با كو          
توانـد روابـط    كنترل حسادت كودك به او احساس بهتري خواهـد داد و مـي   .مشكالتي دچار خواهد شد

 .اجتماعي بهتري هنگام برخورد با ديگر كودكان داشته باشد

ـ     شود  ميز سوي ديگر كنترل نشدن چنين احساساتي باعث سرخوردگي و ناراحتي او             ا ا  و روابط كودك ب
اگر دوست داريد به عنـوان پـدر يـا مـادر بتوانيـد حـسادت       . كند همساالنش را از حالت عادي خارج مي    

ل آسـيب رسـاندن بـه خـودش و ديگـران را كـاهش دهيـد از                  حتمـاً تر كنترل كنيد و ا      كودك را راحت  
  .ي زير بهره بگيريدها روش

شناسـيد و درخواسـت او        ا نمـي  بيند كه احـساسات او ر       وقتي كودك مي  :كنيد  به احساس كودك توجه      
اگـر بـازهم نـاموفق بمانـد كارهـاي      . كند كاري كند كه به او توجه كنيد       براي شما مهم نيست سعي مي     

بايد به كودك بفهمانيد كه احساس او بـراي شـما           . زند  كند و به عنوان نمونه بلندتر فرياد مي         بدتري مي 
كوچكش توسط شما يا بازي شما با ايـن رقيـب           هاي برادر     اگر به عوض كردن لباس    . خيلي اهميت دارد  

كند بايد به او بفهمانيد كه اگر صبر كند به او هم در همين زمينـه كمـك خواهيـد             كوچولو حسادت مي  
حتي اگر سه نفري بازي كرديد و او به رقيب كوچكش باخت . كرد يا اينكه با او بيشتر بازي خواهيد كرد    
  .تواند در نوبت بعدي بازي برنده شود  ميهم بايد به او بگوييد كه مطمئن هستيد

كننـد و بـه ايـن نتيجـه         كودكان خيلي زود خودشـان را بـا ديگـران مقايـسه مـي             :شود  مياو هم موفق     
در چنـين شـرايطي     . رسند كه توانايي خوبي در يك فعاليت خاص ندارند و ممكن است نااميد شوند               مي

هاي اوست تا مانع از حسادت ورزيـدن كـودك بـه     داشتهها و ن   وظيفه پدر و مادر ايجاد توازن بين داشته       
اگر كوچولوي شما اندكي ضعيف اسـت       . زنيم  مندي به نقاشي يا فوتبال را مثال مي         عالقه. همساالن شود 

خواهد اين قبيل كارهاي خاص را كنار بگذارد با او صحبت كنيد تا بفهمد كه قرار نيـست بهتـرين                      و مي 
همين كه چنين هنري دارد كافي است و خيلي از همـساالن او             . ران باشد نقاش يا بهترين فوتباليست اي    
با او تمـرين كنيـد و بـا تـشويق مـداوم             . كنند  اند و به او حسادت مي       بهره  هستند كه از چنين هنري بي     
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 .مهم اين است كه خودش از ترك آن فعاليت منصرف شود. فرزندتان را به نقطه مطلوب رسانيد

هـايي   ها و دارايـي  ها، لباس بازي اسبابترين نوع حسادت كودكانه حسادت به  رايج: بگذاريد هديه بدهد 
انـداز   اگر تهيه چنين چيزهايي از عهده شـما خـارج اسـت بـه او پـس                . است كه ديگران دارند و او ندارد      
هاي خـودش چنـين وسـايلي را خـودش           هاي روزانه يا عيدي     تواند با پول    كردن را بياموزيد و بگوييد مي     

  .گذشت را هم به او بياموزيد. ردبخ
تان در اختيار دارد را هم ندارنـد بـه او كمـك               اينكه بداند برخي همساالن او همين چيزهايي كه كودك        

هـايش اسـتفاده      كند حسادت كمتري به ديگران بورزد و حتي به دوستانش كمك كند تـا از داشـته                 مي
ايـن آغـاز راه     . شده را به دوستش هديـه بدهـد       تواند لباسي كه پوشيده و حاال برايش كوچك           مي. كنند

  .است و كودك شما عالوه بر شكرگزاري بخشيدن چيزهاي خوب را هم خواهد آموخت
خريد براي فرزنـد ديگرتـان هـم چيـزي هـر چنـد                تان چيزي مي    اگر براي يكي از فرزندان    :عادل باشيد  

ر كدام را در فاز خاصي بيندازيد تا بـه          ي هردو نظر داشته باشيد و ه      ها  تواناييبه  . كوچك و ارزان بخريد   
هـا و     حتـي اگـر هـردو در يـك فعاليـت خـاص بـاهم رقابـت دارنـد هـم بـا حـرف                        . هم حسادت نكنند  

ابراز محبت شما به هردو بايد در يك سطح باشد و البته نه از  .دتان يكي را عليه ديگري نكني هاي تشويق
  !يك جنس

دهيد چگونه با كودكان ديگر رفتار كند         ن فرزندتان به او نشان مي     اين شما هستيد كه با رفتارتان با همساال       
در عين حـال بايـد انـضباط داشـته     . ترها را به عنوان يك اصل زندگي در خود برشمرد   و مهرباني با كوچك   

تـر    هـا كوچـك     به اين ترتيب دايره حسادت    . باشيد و به او هم بياموزيد كه بايد منضبط و احترام گذار باشد            
 .گيرد ميگذارد و از او اجازه  شد و او به جاي دست درازي به اموال دوستش به او احترام ميخواهد 
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  .كند ميدهد، آن را تقويت و بيشتر 
هـاي   ي سازگاري با  اضطراب مدرسه و ديگر وضعيت        ها  راه تا   كند  مينكات زير به شما و كودكتان كمك        

  .زاي مدرسه را پرورش دهيداسترس 
در اين صورت به تـدريج و        )ي كوچك ها  درجهدر قالب   (كودكان را به آرامي وادار به مدرسه رفتن كنيد          

 تا تـشخيص دهنـد كـه        كند  مي كمك   ها  بچهاين به   . يابد  ميبه آرامي زمان حضور او در مدرسه افزايش         
ـ حساسيت زدايـي تـدريجي واقعيـ   . (هد افتادهيچ منبع ترسي وجود ندارد و هيچ حادثه بدي اتفاق نخوا    

 .)رفتار درماني

ها كمـك خواهـد      ها و اضطرابشان حرف بزنيد كه اين به كم شدن اضطراب آن            با كودكان در مورد ترس    
 .كرد

؛ بودن با دوستان، يادگرفتن چيزهاي خوب و مطلوب         مثالً كنيد؛   تأكيدهاي مثبت مدرسه رفتن      به جنبه 
 .و بازي

رسمي با معلم ايشان در بيرون از كالس درس ترتيب دهيد و با كودك خويش به ديدار او                  يك ديدار غير  
 .برويد

 . برويدگيري جهتبه ديدار مشاور مدرسه جهت حمايت بيشتر و 

عالوه بر پيشنهادت درماني يك تاب كمكي خـوب         . ياري را به كودكتان آموزش دهيد     ـ  هاي خود  مهارت
نسبت به عقايد جديد و نو آن گونه كه بتوانيـد بـه             . ني داشته باشيد   عضال سازي  آرامبراي آموزش ديدن    

 .كودكتان كمك كنيد مجهز باشيد

هـاي    عـضالني و مـشغله     سازي  آرامها موجب    زيرا بازي . ها تشويق كنيد   كودكتان را به عاليق و سرگرمي     
  .فكري نيز معبر خوبي براي تمركز كردن كودكانتان خواهد بود) هاي بازي(

 .ي درمان آن اطالعات كسب كنيدها راهص اختالل اضطرابي و در خصو
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  دومفصل 
  شخصيتيمشكالت 
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 ختالالت شخصيتخش اول؛ ا  ب

ي بـي   هـا   ويژگـي هاي تفكر شخص در زندگي روزمره كه با           شيوه اي از رفتار و     مجموعه«شخصيت يعني   
يـن تعريـف چنـدين نكتـه قابـل          از ا . شود  ميمشخص  » بيني  پيشو قابليت   ) پايداري( ثبات   ،همتا بودن 

  . استنباط است
 هـيچ دو شخـصيت      ،هـا   همتاست و در عين بعضي مـشابهت        شخصيت يك فرد بي   : بي همتايي و تفاوت     

 .يكسان و همسان وجود ندارد
ي گوناگون در ظاهر رفتار متضاد و مختلفـي  ها  محيطاگر چه افراد در شرايط و       ) : پايداري(ثبات داشتن   

رفتار و واكنش و همچنين شيوه تفكر آنهـا داراي يـك در             )  چندين دهه  مثالً( زمان   دارند، ولي در طول   
  .ثبات نسبي دائمي است

توان سـبك رفتـاري و تفكـري          با توجه كردن و مطالعه رفتار و نوع تفكر اشخاص مي          : بيني قابليت پيش 
  .رابطه متقابل دارد»  رفتارثبات در« رفتار با بيني پيشقابليت .  كردبيني پيشل زياد حتماًافراد را با ا

ي خـاص   ها  ويژگيپس همه انسانها    ).اعم از خوب يا بد    ( منحصر بفرد انسان   ي  ها  ويژگي شخصيت يعني 
  .خود را دارند و انسان بي شخصيت وجود ندارد

 :يبرخي از اختالالت شخصيت

 :شخصيت پارانوييد * 
  :مشخصات اصلي اختالل

  اشتغال ذهني به بد گمانيـ 
  سبت به ديگرانسوءظن نـ 
  ديگران اجتناب از اعتماد بهـ 
  .از رويدادهاي معمولي استنباط تهديدكننده داردـ 
  :شخصيت اسكيزوييد * 

  :مشخصه اصلي اختالل
  اجتناب از روابط نزديكـ 
  فعاليت لذت بخش كمـ 
  از نظر هيجاني سردـ 
  ي انفراديها فعاليتانتخاب ـ 
  شخصيت اسكيزوتايپال * 

  :تاللمشخصه اصلي اخ
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  عقايد عجيب و غريبـ 
  عاطفه نامناسب يا محدودـ 
  اضطراب شديد از ترسهاي پارانوييـ 
  براي يك دوره زماني كوتاهثبات بيـ 
  در حالت كلي افكار نامتعارف و عجيب و غريب دارندـ 
  : شخصيت ضد اجتماعي يا رفتار سلوك * 

  :مشخصه اصلي اختالل
 فريبكار و تكانشي بودنـ 
 نوايي با هنجارهاي اجتماعيمشكل همـ 
 ي به سالمت خود و ديگرانتوجه بيـ 
  پذير تحريكپرخاشگر و ـ 
  :رفتار نمايشي يا هيستريك * 

  :مشخصه اصلي اختالل
 آراستگي فيزيكي براي جلب توجهـ 
 قضاوت بد در مورد روابط ـ 
  فتارهاي اغواگري جنسي نامتناسبرـ 
  تجربه هيجاني سطحيـ 
  جه بودننياز به مركز توـ 
  :شخصيت مرزي * 

  :مشخصه اصلي اختالل
 ترس از رها شدنـ 
 آشفتگي هويتيـ 
  احساس خالي بودنـ 
   و شديدثبات بيروابط شخصي ـ 
  خود آسيب زني عمديـ 
  :شخصيت خودشيفته * 

  :مشخصه اصلي اختالل
  خودبزرگ بينيـ 
 خيالبافي در مورد موفقيت و قدرتـ 
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  نياز افراطي به تحسينـ 
   همدليفقدانـ 
 حسود و پرنخوتـ 
  گرايشات استثماري در روابط با ديگرانـ 
  شخصيت وابسته * 

  :مشخصه اصلي اختالل
  ترسو يا مضطربـ 
 ترس از تنها بودنـ 
  نياز شديد به محبتـ 
 ترس از مخالفت با ديگرانـ 
  نياز به اطمينان مجدد در تصميمات روزمرهـ 
  :اجباري  –شخصيت وسواسي * 

  :ختاللمشخصه اصلي ا
  حساسيتـ 
 احتكار اشياـ 
  گرايي كمالـ 
  مردد بودنـ 
  فاقد انعطاف پذيريـ 
  مشغوليت ذهني در مورد مقررات و جزيياتـ 
  :يدوري گزين * 

 :مشخصه اصلي اختالل
  احساس عدم كفايتـ 
  حساسيت به ارزيابي منفيـ 
  ترس از جداييـ 
 رفتارهاي حاكي از سلطه پذيري و وابستگيـ 
  د و فراگير به مورد حمايت قرار گرفتننياز شديـ 

 جهـت   بايـستي   مـي  شديد و مرضي در فـرد مـشاهده گرديـد            به صورت  الذكر  فوقچنانچه موارد   : درمان
  .به روانپزشك مراجعه نمايد ...بستري شدن و يا تجويز دارو و
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 افسردگي فصليبخش دوم؛  

، بـه   شـود   مي سال كه روزها در آنها كوتاه        اي از    خُلقي است كه در طول دوره       افسردگي زمستاني، عارضه  
انجمـن   .كنـد  مـي هـاي جغرافيـايي بلنـدتر برخـي افـراد را مبـتال                خصوص در كشورهاي واقع در عرض     

) SAD(» اختالل خلقي فصلي  « افسردگي زمستاني را با عنوان       1990پزشكي آمريكا در اواخر دهه        روان
   .گيرد ميمورد اشاره قرار  SAD مخفف يعنيشناسايي كرد، و اكنون بيشتر اين عارضه با نام 

هاي متناوب تجربه  شان را به صورت بروز دوره  خلق اندوهگينمعموالًافرادي كه دچار افسردگي هستند،    
از اين لحاظ مبتاليان به افسردگي زمستاني تنها اين تفاوت را با مبتاليان به افسردگي معمول                . كنند مي

 و شـود  مـي شان در پاييز شروع    افسردگي معموالًهاست، و      بر اساس فصل   شان  هاي خلق   دارند، كه نوسان  
اي از افسردگي تابستاني هم وجود دارد، كه تعداد افـراد كمتـري را                البته گونه . كند  ميتا بهار ادامه پيدا     

شـوند، امـا تعريـف انجمـن          هاي ديگر سال هـم افـسرده مـي           در زمان  SADمبتاليان به    .كند  ميمبتال  
هاي افسردگي فصلي در افرادي كـه ايـن تـشخيص در آنهـا                 كه دوره  كند  ميشكي آمريكا ايجاب    پز  روان
تر سـخن     و اگر دقيق   .هاي افسردگي غيرفصلي باشد     از دوره »  توجهي بيشتر   به طور قابل  «،  شود  ميداده  

 نـور  . نياز به آن دارد كه دو سال متـوالي افـسردگي غيرفـصلي نداشـته باشـيد                SADبگوييم، تشخيص   
ساعت يا بيشتر در هر روز، خلـق و           درماني، كه شامل نشستن در جلوي نور مصنوعي درخشان براي نيم          

اما داروهاي ضدافسردگي هـم ممكـن اسـت    . بخشد خوي برخي از افراد مبتال به اين عارضه را بهبود مي   
جود دارد كه   همچنين شواهدي وجود دارد، هر چند شواهد موردي، و        .  مفيد را داشته باشند    تأثيرهمين  

هـا را كنـار       هـاي جلـوي پنجـره        اگر مدت بيشتري را در بيرون از خانه باشند، پرده          SADافراد مبتال به    
يا به طور خالصه انجام دادن اقداماتي براي افزايش قرارگيري          ـ  تر كردن فضاي درون خانه      بكشند، روشن 

     .كنند احساس بهتري پيدا ميـ در مقابل نور خورشيد

  :يالل خلقي فصلعالئم اخت

شوند، بيشتر از     افراد فاقد انرژي مي   . كنند   با خواب زمستاني مقايسه مي     معموالً را   SADشكل زمستاني   
ممكن است از   . كنند  اي هستند، و وزن اضافه مي       خوابند، به دنبال شيريني و غذاهاي نشاسته        معمول مي 

ها  از اين افرد احساس سنگيني در دست    برخي  . جويي كنند و در تمركز دچار مشكل شوند         اجتماع كناره 
اي سـببي بـا تغييـر       كارشناسان در اين مورد كه آيا افسردگي زمستاني رابطه        . كنند  و پاها را توصيف مي    

اند، اما يقينا شواهد غيرمستقيمي وجود دارند، كه فقـدان نـور آفتـاب در                  اختالف نظر داشته    فصل دارد، 
، تنها  كند  ميين حقيقت كه نوردرماني افسردگي زمستاني را درمان         ا. انگيزد     را برمي  SADزمستان بروز   
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 در ميان افرادي كـه در  SADدهد كه  گير شناختي نشان مي شواهد همه .يك شاهد بر اين ارتباط است     
تر است و مـدت زمـان بيـشتري بـه             كنند، شايع   زندگي مي ) تر  مناطق شمالي (هاي جغرافيايي باال      عرض

اغلب مـا   .اي اين اختالل عدم حساسيت به نور است اسان معتقدند كه علت ريشه   كارشن .انجامد  طول مي 
هاي مـصنوعي درون خانـه        گذرانيم، زيرا قرارگيري به نور       بدون احساس عدم تعادل زمستان را مي       نسبتاً

امـا نـور درون خانـه ممكـن اسـت بـراي             .  كه با اين فقدان نور طبيعي تطبيق كنيم        كند  ميبه ما كمك    
اينكه دقيقا كمبود نور چگونه بر خلق و خوي اين افراد اثـر        . بيش از حد ضعيف باشد     SADن به   مبتاليا

  .گذارد، هنوز بايد پاسخ داده شود مي

  :يي فصلدرمان اختالل خُلق
.  مفيد است  SADشواهد علمي فعلي حاكي از آن است كه نوردرماني دست كم براي برخي از مبتاليان به                 

 مـؤثر دهد كه نورگرفتن در اول بامـداد بيـشتر از نـورگرفتن در اواخـر روز                  ن مي همچنين شواهد فعلي نشا   
هـايي ماننـد      روند، ممكن است به صورت جعبـه         به كار مي   SADهايي كه براي نوردرماني براي        چراغ  .است

ممكن اسـت نـور دادن بـه          .هاي روميزي عادي داشته باشند      تجهيزات پزشكي باشند، يا شكلي مانند چراغ      
 نيـاز دارنـد   SADها حاكي از آن است كه مبتاليان بـه   را به طور تدريجي آغاز كنيد، اما اغلب بررسيخود  

.( قـرار گيرنـد   ) lux( الكـس    10000 دقيقه در معرض منبع نـوراني بـا درخـشندگي            45 تا   30كه حدو د    
در .) سـت دم ا    الكس حدود شدت نور خورشيد در سپيده       10000گيري شدت نور است،       الكس واحد اندازه  

 و مشكالتي هم دارد،     گيرد  مينوردرماني زمان     . الكس است  500 تا   300ها شدت نور      ها در عصر    اغلب خانه 
  .تر است كاربرد داروهاي ضدافسردگي آسان. ها بگذراند فرد بايد مدت زيادي در روز را در مقابل آن چراغ
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 علل و راهكارهاي افسردگي كودكان و نوجوانانبخش سوم؛   

  هفتـه در   2 و دلتنگـي بـه مـدت حـداقل           نااميـدي دلسردي و يا     ردگي عبارت است از احساس غم،     افس
و در تشخيص هاي روانپزشـكي از آن        .بيشتر ساعات و اغلب روزها كه با احساس فشار رواني همراه است           

بـا زنـان متفـاوت     عالئـم افـسردگي در مـردان تـا حـدودي            . شـود   مي سرماخوردگي رواني ياد     به عنوان 
همـه  . برابر مردان است   2 شيوع افسردگي در زنان      .شوند  ميمردان كمتر از زنان به افسردگي دچار        .تاس

 چنداني ندارد و تأثيرما ممكن است در زندگي ودر كوتاه مدت احساس ناراحتي كنيم ولي در زندگي ما          
 قرار دهـد در     تأثير بكشد وتمام زندگي ما را تحت        ها  ماه و   ها  هفتهاگر اين احساس ناراحتي     .موقتي است 

  .ال دچار افسردگي شده ايم و نياز به درمان داريمحتماًاين زمان است كه ا

  :علل بروز افسردگي
ــ   سـكته قلبـي   ــ    ديابـت ــ    سكته مغـزي  ـ   مانند ميگرن ( بيماريها ـ  داروهاـ   ژنتيك: علل زيستي ـ  1

  ...)آلزايمر وـ  سرطان
: مـشكالت اقتـصادي ماننـد     ــ    مرگ عزيـزان  ـ   ستگيبازنشـ   شكست دركار و زندگي   : علل اجتماعي ـ  2

  ...وـ  بيكاري، يائسگي
  ...گيري و خجالتي بودن و  پايين، بدبيني، وسواسي، گوشهبه نفس اعتماد ،استرس: شخصيتـ 3

  :يسردگمهمترين عالئم اف

  .عصبانيت و پرخاشگري مداومـ 
  .اختالل خوابـ 
  .تمركز ضعيفـ 
  .اضمهدردهاي مزمن معده و مشكالت هـ 
  .كاهش ميل جنسي در هر دو جنسـ 
  .سوء مصرف مواد مخدر بطور دائمـ 
  .اضطرابـ 
  .استرسـ 
  .افكار خودكشيـ 
  .زود رنجيـ 
  .افزايش و ياكاهش شديد وزنـ 
  .احساس خستگي دائمـ 
  ...).تفريح و مسافرت وجشنها و مراسمات و:مانند( لذت نبردن از زندگي و عدم احساس شاديـ 
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  .يگير تصميمدادن قدرت از دست ـ 
   .اختالل در سيكل ماهانه بانوانـ 
  .كم خوابي و كم اشتهاييـ 
  ).احساس حقارت(كفايتي  ارزشي و بي احساس بيـ 
  .اشتغاالت ذهني دائمي در مورد مرگـ 
  ).نوشتن وصيتنامه و يا نگهداري و توجه خاص به يك سالح قتاله(اقدام به خودكشيـ 
  .در انجام كارهاي روز مرهعالقگي وناتواني  بيـ 
  ).كه گاهي اين دردها بدون علت است( شكايت از دردهاي مختلف جسميـ 

   :افسردگي در كودكان و نوجوانان
كودكان و  .شوند  ميكودكان و نوجوانان نيز به افسردگي مبتال        ،عالوه بر بزرگساالن   :افسردگي در كودكان  

، بيشتر در معرض خطر ابـتالء بـه   باشند ميو رواني نوجوانان هر چه بيشتر تحت فشارهاي شديد روحي        
 .هـستند  )نقـص توجـه   ( يدقتـ   بـي ي و   تـوجه   بييا   اضطراب و   دچار معموالً اين افراد،  .افسردگي هستند 

افسردگي ممكن است جنبه خانوادگي داشته باشد و بزرگساالن افـسرده ايـن مـشكل را بـه كودكـان و                     
  .نوجوانان خود منتقل نمايند

   :دگي كودكان و نوجوانانعالئم افسر
  .نااميديـ 
  .يياشتها بيپرخوري و يا ـ 
  .افزايش و يا كاهش شديد وزن: گاهي اوقات ـ 
  .اندوه و گريه مداومـ 
  .حوصلگي و خستگي مداوم بي ـ 
  .ارتباط ضعيف با ديگرانـ 
  .افزايش خشم و تنفر و يا بيقر اريـ 
  .به نفسكاهش اعتماد ـ 
  .يماريهاي جسمانيهاي مكرر از ب شكايتـ 
  .غيبت مكرر از مدرسه و انجام ندادن تكاليف درسيـ 
  .تمركز ضعيفـ 
  .اختالالت در خواب و خوراكـ 
  .فرار از مدرسهـ 
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  .افكار خودكشيـ 

  :داليل بروز افسردگي كودكان و نوجوانان
  .جداشدن از خانواده و عزيزانـ 
  .شكست در امور تحصيليـ 
  .مهاجرت و دوري از دوستانـ 
  .تبعيض بين فرزندان توسط والدينـ 
  .از دست دادن عزيزانـ 
  .مطرح كردن حوادث ناگوار در حضور كودكانـ 
  . در حضور ديگرانخصوصاًتنبيه و يا عنوان كردن نقاط ضعف كودكان ـ 
  .شود ميبيماري والدين كه باعث نگراني كودكان ـ 

  :پيشگيري و درمان افسردگي كودكان و نوجوانان
 فـضايي دوسـتانه و      توانـد   ميباشد، خانواده   ) محيطي(ن اختالل ناشي از عوامل بيروني و اجتماعي       اگر اي 

صميمي همراه با عشق و محبت و به دور از تنش ها براي كودك فراهم نمايـد تـا در آن فـضا فرزنـدان                         
  .نپزشك برد بايد كودك را به نزد رواحتماًولي اگر علت آن دروني باشد .احساس امنيت و آرامش نمايند

  :ندمؤثرهايي كه در بهبود افسردگي  خوراكي
  ...اسفناج، گل كلم و فلفل، سيب زميني، مركبات، : مانندC تأمينغذاهاي حاوي وي * 
  ...حبوبات و كاكائو، كنجد، تخمه آفتابگردان، سويا، قارچ، :غداهاي حاوي روي مانند * 
 آجيل، سويا، ماهي، سيب، مرغ، تخم قلوه، گر، ج : مانند B3ـ  B6ـ  B1ـ  B12 تأمينغذاهاي حاوي وي   * 

  ...كشمش و موز، بادام زميني، حبوبات، گردو، جوانه گندم، تخمه آفتابگردان،
  ...گردو و هويج، بادام، سبزيجات، حبوبات، :غذاهاي حاوي اسيد فوليك مانند * 
  ...ي وتوت فرنگ گل كلم، موز، قارچ، جگر، مرغ، تخم :غذاهاي حاوي بيوتين مانند * 
  ...قارچ و بادام هندي، فندق،  نخود و لوبيا،خصوصاًحبوبات :غذاهاي حاوي پانتوتنيك اسيد مانند * 

  :ي درماني توسط روانپزشكها روش
و در صـورت لـزوم بيمـار         . توسـط روانپزشـك صـورت گيـرد        بايـستي   مـي  حتمـاً كه  ( درمان دارويي ـ  1

  ). در بيمارستان بستري شودبايستي مي
  .)...روان درماني و رفتار درماني و( ي داروييدرمان غـ 2
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 )در كودكان و بزرگساالن( به نفسي افزايش اعتماد ها روشخش اول؛   ب

ي ذاتي و فطري خود و ايمان بـه يـاري   ها تواناييايمان داشتن به استعدادها و  :  يعنيبه نفس اعتماد
 .ها تواناييخداوند در شكوفايي اين استعدادها و 

شناخت ارزش و اهميت خود،توانـايي برخـورد بـا مـشكالت             ،و نيزداشتن احساس مثبت نسبت به خود      
  .توانايي ارزيابي دقيق از خود توانايي شناخت نقاط قوت و ضعف خود، زندگي،
كمبود آن موجب فقدان عالقـه و  . يعني اطمينان و عالقه و غروري كه ما نسبت به خود داريم       به نفس اعتماد  

 . استبه نفسبزرگترين ويژگي شخصيتي انسان، داشتن حس اعتماد  .شود ميانگيزه براي پيشرفت 
كه يكي از اين كرامتهـا مقـام         ).باشد  ميرامت نفس   پي بردن به ارزش و ك     ( : از نظر قرآن   به نفس اعتماد  

  .تا خود را بهتر بشناسد و به سوي سعادت گام بردارد.خليفه اللهي انسان،مسجود فرشتگان بودن اوست
 به نفس  زيرا اين خصوصيات ناشي از اعتماد        باشد  ميخودبيني ن   به معناي تكبر و غرور و      به نفس اعتماد  

نيازي به غير از     بي عزت نفس،  پرهيز از گناه،   موفقيت، :مت نفس عبارتند از   پايين است برخي از آثار كرا     
  . امري اكتسابي است و ذاتي و بيولوژيكي نيستبه نفساعتماد .هميشه و در همه جا ياد خدا خدا،

 كنند  ميفرزندان ايفا    در) كاهش و يا افزايش آن    ( به نفس خانواده و بويژه والدين نقش مهمي در اعتماد         
ي خود را   ها  توانايي و   برد  ميرا بكار   ) من( و كلمه    كند  مي سالگي كم كم خود را باور        2ـ  3 از سن    كودك

 تـأثير دوره نوجـواني نيـز      .گيـرد   مـي  سالگي اين خودباوري در درون وي شكل         3ـ  4كشد ودر    به رخ مي  
و نـه   ( واقعي   نفسبه  عوامل معنوي نيز در باال رفتن اعتماد         . دارد به نفس گيري اعتماد    شكل بسزايي در 

  .)يعني فرد خود را باالتر از آنچه كه هست نشان دهد : كاذببه نفساعتماد . ( استمؤثر )كاذب

  : باال هستندبه نفسي افرادي كه داراي اعتماد ها ويژگي
  .و براخالق و رفتار خود كنترل دارند .كنند ميدر اعمال و رفتار خود ميانه روي واعتدال را رعايت ـ 1
  .دهند مياد پذير هستند و به نظرات ديگران گوش انتقـ 2
  .گيرند ميغرور و تكبر ندارند و مسئوليت كارهاي خود را بر عهده ـ 3
  . كه مورد انتقاد قرار گيرندكنند ميو كاري ن.توانايي بخشش اشتباهات خود را دارندـ 4
  .كنند ميو خود را با ديگران مقايسه ن.از نقاط قوت و ضعف خود آگاه هستندـ 5
  .شوند مي و از شكست هراسي ندارند و تسليم مشكالت نكنند ميريسك ـ 6
  .ي دارند و به تصميم خود اعتماد دارندگير تصميمقدرت ـ 7
  .از نحوه تفكر ديگران نسبت به خود هراسي ندارندـ ـ 8
  .نيازي به اثبات افكار و عقايد خود ندارندـ 9
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  :ن پاييبه نفسي افراد با اعتماد ها ويژگي

  كنند ميو در جمع احساس تنهايي . كه با ديگران متفاوت هستندكنند مياحساس ـ 1
  .كنند مياحساس افسردگي و گناه و نيز شرمندگي ـ 2
  .روبرو شدن با موقعيتهاي جديد واهمه دارند ازـ 3
  .مي ترسند) شكست و موفقيت(از عاقبت كارـ 4
  .كنند مي از خود انتقاد مرتباًـ 5
  .گيرند ميند و حالت تدافعي و يا تهاجمي پذير آسيبانتقاد در مقابل ـ 6
  .ي خود را باور ندارندها تواناييو .كنند ميدرون خود احساس پوچي ـ 7
  .و هدف مشخصي در زندگي ندارند.كنند ميعقايد و احساسات خود را پنهان ـ 8
ند ممكن اسـت بـه دام انـواع         به خواسته هاي نامعقول ديگران را ندار      )نه گفتن (به دليل اينكه قدرت     ـ  9

  .جرائم بيفتند
  . بيان كنندتوانند ميها و انتظارات خود را ن خواستهـ 10
  .هميشه به تشويق و تحسين ديگران نياز دارندـ 11
  .دانند ميو همواره خود را حق بجانب .اكثرا عصباني و پرخاشگرندـ 12
  . كه ديگران را راضي نگه دارندكنند ميهميشه سعي ـ 13
  .كم رو و گوشه گير،مغرور و متكبر و اغلب حسود هستندـ 14

  : خود را افزايش دهيدبه نفسچگونه اعتماد 

  .به خدا توكل كنيد * 
  .هيچگاه خود را دست كم نگيريد و كوچك نشماريد * 
  .خود را با ديگران مقايسه نكنيد * 
  .آنان كمك بخواهيد از و افراد موفق را الگو قرار دهيد و با افراد مثبت معاشرت نماييد * 
  .با خودتان رو راست باشيد * 
  . آرامش داشته باشيد و بدنبال تنش نباشيد* 
  .و افكار منفي را از خود دور كنيد. در زندگي هميشه مثبت انديش باشيد * 
  . منطقي برخورد كنيدبه صورتبا مسائل و مشكالت زندگي  * 
  .فداكار،بخشنده،مهربان و صبور باشيد * 
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  .براي خود و ديگران احترام قائل شويد * 
  .بر كارهاي خود تمركز كنيد * 
  .ريسك كنيد، از شكست نترسيد زيرا مقدمه پيروزي است * 
  .خود را ارزيابي نماييد * 
  .خاطرات خوب زندگي را مرور نماييد * 
  ).متوان مي(به خود تلقين كنيد كه * 
  ).ولي نه خشن( در انجام كارها جدي باشيد * 
  .به ظاهرتان برسيد * 
  .لبخند به لب داشته باشيد * 
  .در جمع صحبت كنيد و نظر بدهيد * 
  .از كارهايي كه ديگران برايتان انجام ميدهند سپاسگزاري كنيد * 
  .خود را تحقير و يا سرزنش نكنيد * 
  .پشتكار داشته باشيد * 
  . شويددر هر جا و در هر شغلي كه هستيد با حقوق فردي خود آشنا * 
  .خودتان براي خود تصميم بگيريد * 
  .اهداف خود را مشخص كنيد * 
  .به آينده فكر كنيد * 
  .كمي شوخ طبع باشيد * 
  . داليل شكست يا موفقيت را در خودتان جستجو كنيد* 
  .خطاهاي خود را ببخشيد و در صدد جبران آنها باشيد * 
  . را از خود دور كنيدنااميديهمواره اميد را در دل خود زنده نگه داريد و  * 
  .منتظر تشويق و تمجيد ديگران نباشيد * 
  .بشناسيد و آنها را شكوفا كنيد... ي مختلف فرهنگي، هنري، اقتصادي، وها زمينهاستعداد هاي خود را در  * 
  .مسئوليت پذير باشيد * 
  .محيط و اطرافيان خود را بخوبي بشناسيد نيز نقاط ضعف خود و * 
  .ي خود را به ديگران بشناسانيدها تواناييادها و استعد * 
  .شغل وياسرگرمي براي خود دست و پا كنيد و بيكار نمانيد * 
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  : در كودكانبه نفساعتماد 
 آنان باال بـوده  به نفس كه اعتماد اند يافته پرورش   اي  خانوادهو در    كودكاني كه تصوير خوبي ازخود دارند     

ولي كودكاني كه احساس خـوبي نـسبت بـه خـود             .كنند  مي عمل   تر موفقاست، در برخورد با مشكالت      
 كـه ضـعيفند و      كننـد   مـي و تصور    . و مضطرب هستند   كنند  ميندارند، بيشتر احساس ناكامي و شكست       

 بـه نفـس    بهترين الگو بـراي افـزايش اعتمـاد          توانند  ميوالدين موفق    .توانايي انجام هيچ كاري را ندارند     
  .فرزندان باشند

 هميشه به ديگران متكي باشند و از حضور در  : كه آنها  شود  مي در كودكان باعث     به نفس تماد  نداشتن اع 
اي  و در نتيجـه روحيـه      .هـاي سـايرين شـوند      جمع و معاشرت با ديگران پرهيز نموده و تسليم خواسـته          

كـامي   و احساس نا   شوند  ميعصبي   ،آيند  ميرو بار    انزواطلب،خجالتي و كم  .ضعيف و متزلزل داشته باشند    
مطيـع و   .برند ميو ا ز تحقير و تمسخر ديگران لذت  .شود ميفعاليت و جنب و جوش آنان كم  .كنند  مي

پـذير   مسئوليت .شوند  ميهاي جديد مضطرب     در محيط  .ي ندارند گير  تصميمقدرت   .شوند  ميفرمانبردار  
تمركـز   .كنند ميكالت گريه در برخورد با مش   .اند انگيزه پشتكار ندارند و بي   .دمدمي مزاج هستند   .نيستند

  .كمي دارند

  :دده  كودكان را كاهش ميبه نفسعواملي كه اعتماد 

  .اضطراب و نگراني كودك * 
  .هاي والدين بر كودك تحميل خواسته.مرقبتهاي شديد والدين از كودك * 
  .بزرگ نمودن شكستها و نقاط ضعف كودك در حضور ديگران مطرح كردن و * 
  .مقايسه كودك با ديگران بين فرزندان وتبعيض قائل شدن  * 
  .هاي مكرر والدين و مربيان سرزنش ناز پرورده كردن و پر توقع نمودن كودك و * 
  .هاي ناشي از كارهايي كه فراتر از توان كودك است خستگي محيط پر تنش و * 

  : در كودكانبه نفسي افزايش اعتماد ها راه
  .اي فرزندان باشند وصداقت داشته باشندالگوي موفقي بر :بايستي ميوالدين  * 
  .براي شكوفايي اين استعدادها و توانمنديها به كودك كمك كنند استعدادهاي فرزندان را بشناسند و * 
  .با فرزندان مهربان باشند * 
  .آرامش خانه را حفظ كنند و از مشاجره بپرهيزند * 
  .در كسب تجربه به فرزندان كمك كنند * 
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  . و متخصصين روانشناسي كمك بگيرنداز مشاورين * 
   جهت موفقيت كودك در خانه و مدرسه زمينه مناسبي ايجاد كنند* 
  . از كودك در باره نتيجه كاري كه به او محول شده است باز خواست شود* 
  والدين از كار او رضايت خود را اعالم نمايند * 
  .ه كمتر حرف بزند و بيشتر بشنودبيان موفقيتهاي كودك و نيز عادت دادن كودك به اينك * 
ظـاهر مناسـب،غذاي مفيـد،ورزش،پرهيز از تحقيـر و          (آموزش كودك به تقويـت جـسم و روح خـود           * 

  ...)حسادت و غيبت ديگران و تمسخر و
  .داشتن نظم در امور توسط كودك و دادن قوت قلب و دلگرمي به كودك * 
  .رفتار و گفتار كودكحمايت از كودك و احترام به او و نيز كنترل بر  * 
  .از دلسرد كردن كودك پرهيز شود * 
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  چهارمفصل 
  هاي يادگيري ناتواني
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 اختالل رياضي بخش اول؛  

 كه عليرغم داشتن هوش طبيعي،و سالمتي       رود  ميكار  ه  اني ب آموز  دانشورد  اصطالح اختالل رياضي در م    
در ايـن گـروه كودكـان نقـص     .كامل در بينايي و شنوايي،در انجام مهارتهاي محاسباتي ضـعيف هـستند    

ي رياضي از شناخت اعداد گرفته تا عمليـات رياضـي و مـسائل مربـوط بـه                  ها  مهارتجدي در يادگيري    
 اين مشكل به حدي است كه در تحـصيل و زنـدگي روز              معموالً .له وجود دارد  ادراك فضايي و حل مسئ    

  .ي رياضي ايجاد اختالل كرده استها مهارتمره مرتبط با 
 دارد لـذا بـراي درس رياضـي ارزش قائـل            تـأثير ان بايد بياموزند كه رياضي در همه امور زندگي آنان           آموز  دانش

ه و رياضي را در خدمت زندگي خود بگيرند و از توانمنـديهاي             شوندو مهارت الزم را در اين خصوص كسب نمود        
رياضي باعث تقويت قواي ذهني و ايجاد نظم ذهني ونيز تقويت قوه اسـتدالل  .خود نيز در اين درس غافل نشوند 

ر ي قبلي و اطالعات جديد افـراد، ارتبـاط برقـرا   ها دانستهو نيز بين   .دارد  مي و انسان را به تفكر و تعقل وا          شود  مي
 .ي مختلف شغلي را ايجاد نمايد و خالقيت افـراد را شـكوفا نمايـد              ها  رشته زمينه رشد    تواند  ميرياضي  .مي نمايد 

  .ان شودآموز دانش موجب ايجاد عالقه و شوق به مطالعه در تواند مي بخشي از رياضي به عنوانهندسه نيز 

  :اضطراب رياضي
گـوش كـردن بـه      ،   كـردن در كـالس رياضـي       واكنشي احساسي و آگاهانه بـه شـركت       : اضطراب رياضي 

كـه  .و يا بحث كردن در بـاره رياضـي اسـت          ،  كار كردن بر روي مسائل رياضي     ،سخنراني در مورد رياضي   
ب مـانع از ايجـاد      ايـن اضـطرا   .ان و حتي دانشجويان از درس رياضـي بترسـند         آموز  دانش شوند  ميسبب  

 بـه هنگـام     آمـوز   دانـش تجربه منفـي    ،  لت آن ع .شود  ميارتباط بين درس رياضي با زندگي روزمره افراد         
هـا و    فرمـول ،   معلمان و اساتيد بر حفـظ كـردن مطالـب رياضـي            تأكيد.يادگيري رياضي در كالس است    

  .شود ميباعث ايجاد ايمن اضطراب  ...تعاريف و

  : ان توسط معلمانآموز دانشي غلبه بر اضطراب رياضي ها راه
  .گيري رياضيان جهت يادآموز دانشايجاد اشتياق در ـ 
  .ان نشان دهند كه رياضي درسي لذت بخش و مورد عالقه آنهاستآموز دانش به بايستي ميمعلمان ـ 
  .ان وفق دهندآموز دانشمعلمان بهتر است آموزش رياضي را با عالئق ـ 
  .اهداف كوتاه مدت و قابل حصول براي رياضي تعيين كنندـ 
  . تدريس استفاده كنند و وسايل كمك آموزشي مختلف جهتها روشاز ـ 
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  . از اضطراب آنان كم كنند،ان آموز دانشبا تشويق كردن همه ـ 
  .آموزشها شفاف و بدون ابهام باشندـ 
  .ان را از رياضي نترسانندآموز دانشـ 
  .شود ميان پرهيز شود زيرا باعث افزايش اضطراب آموز دانشاز ايجاد رقابت بين ـ 
  .ركت فعال داشته باشندان در كالس رياضي مشاآموز دانشـ 
  .تحقيق و يادگيري تشويق شوند، ان به فكر كردنآموز دانشـ 
  .زيرا در گروه كه باشند اضطراب كمي دارند .بندي شوند ان گروهآموز دانشـ 
  .ان تقويت شودآموز دانش به نفساعتماد ـ 
  .شود ميان موجب كاهش اضطراب آنان آموز دانشارتباط دوستانه معلم رياضي و ـ 
  . تشويق به شركت در كالسهاي تقويتي نمودبايستي ميان را آموز دانشـ 

  :مغز و رياضي
  . درصد كودكان در سنين مدرسه دچار اختالل رياضي هستند6در حدود 

حـس المـسه و درك اشـيا    .جهت يابي دارد، خالقيت و كشف كردن،قدرت حل معما  : نيمكره راست مغز  
ين نيمكره به فرآيندهاي اداركي، تصور، تجسم، خيـال پـردازي،           ا. سه بعدي به اين قسمت مربوط است      

 و بعـد    بينيـد   مـي نيمكره راست ابتداء كل را      . نگر است  شناخت رنگ و موسيقي و هنر، مي پردازد و كل         
اكثـر سياسـتمداران و     . دهد  مي سمت راست مغز اساس خالقيت را تشكيل         دهد  ميرا تشخيص    اجزا آن 

  .هستنند هنرمندان راست مغز
بـا  . نظـم و طبقـه بنـدي و پـردازش اطالعـات را دارد              قدرت درك رياضيات و فلسفه،     :نيمكره چپ مغز  

ايـن بخـش از مغـز رياضـي دانـان و            . مركز به ياد سپردن كلمات و اعـداد اسـت         . جزئيات سرو كار دارد   
 همچـون  ييهـا  فعاليـت ايـن نيمكـره بـه    .  غالب است ،فالسفه و زبان شناسان، فعالتر و بر نيمكره راست        

و بـه جزئيـات امـور توجـه         . اختصاص دارد …رياضيات، زبان و منطق، حافظه، طبقه بندي ها تحليل و           
نيمكره چپ مغز، .سازد مي ابتدا اجزا را ديده و سپس آنها را تركيب نموده و كل را ،نيمكره چپ مغز.دارد

 .كننـد  خود استفاده مـي   حسابداران، وكال و طراحان بيشتر از سمت چپ مغز          اكثر  .مربوط به هوش است   
برتري يك نيمكره از مغز بر ديگري به معني عدم استفاده ازنيمكره ديگر نيست، و هر دو نيمكره با هـم                     

  . سازند شخصيت فرد را مي، ارتباط دارند، و در مجموع فعاليت دو نيمه مغز با هم
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  :اهداف آموزش رياضي
آموز است تا بتواند در زندگي،مسائل        بيت دانش مهمترين وظيفه آموزش رياضي تر    : اهداف پرورشي ) الف

  .خود را حل نمايد
هاي محاسباتي مورد نياز در مدرسه و خـارج از مدرسـه آشـنا                 با تكنيك  آموز  دانش: اهداف آموزشي ) ب

  .و در زندگي روز مره بكار بگيرد .شود
ـ               : اهداف فرهنگي ) ج سيار ضـروري   رياضي بخشي از فرهنگ بشري است لـذا يـادگيري آن در زنـدگي ب

  .باشند ميدانان و نوابغ كشور ما همواره الگوهاي مهمي براي ساير كشورها  رياضي .است
نيز حس ظرافت و ادارك      ي ذهني و تقويت حس كنجكاوي و      ها  فعاليتموجب   يادگيري رياضي، : اهداف عاطفي ) د

  .)ن ابداع ذهن آدمي استتري ترين دستاورد فكري و اصيل رياضيات عالي: (گويد موريس كالين مي. شود مي

  :علل مشكالت رياضي
نقص در درك عمليات رياضي، مفـاهيم و رمـز گـشايي يـا حـل مـسائل         : هاي زباني  ضعف در مهارت  ـ  1

  .نوشته شده با نمادهاي رياضي
بندي اشيا ء و يا  خواندن نمادهاي عددي يا عالئم حسابي و طبقه :مثل : ي ادراكيها مهارتضعف در ـ 2

  .ادراك فضايي
 به يـاد سـپردن عـددي كـه بـه            ،مثل رونويسي درست از اعداد و اشكال      :  هاي توجه  ضعف در مهارت  ـ  3

  .عدم رعايت عالئم رياضي  وشود ميستون بعد اضافه 
شـمارش اشـيا ء و      ...) تفريـق و  ــ    جمـع (محاسـبات رياضـي   :ضعف در   : هاي رياضي  مهارت ضعف در ـ  4

 چـپ   ، پر و خالي   ، بسته و باز   ،سبك و سنگين  : د مانند  عدم در ك مفاهيم متضا     ،يادگيري جدول ضرب    
   .و جهت يابي ضعيف) گفتن ساعت ( عدم درك زمان ، عدم درك ارزش پول،و راست ؛ دور و نزديك

  ).جسمـ  مغز( شخصيتي و عوامل فيزيولوژيكي،مشكالت عصب شناختي ـ 5
  )عمليـ مي كال: دو نوع هوش داريم).(هوش عملي(عملكرد پايين هوش غير كالميـ 6
  ).روش تدريس معلم(آموزش ضعيف در كالس درسـ 7
  عدم عالقمندي به درس رياضياتـ 8
  حافظهـ  ادراكـ  دقت:مانند: ضعف در يك يا چند فرايند رواني پايه يعني مراحل يادگيريـ 9

كودك برخي كارها را با سمت چپ و برخي ديگر را بـا سـمت راسـت                 (عدم تثبيت غلبه طرفي مغز    ـ  10
  ).زند و مواردي از اين قبيل  ولي با پاي چپ توپ را مينويسد ميبا دست راست : مثالً.دهد مي انجام بدن
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  .مراحل رشد بخوبي طي نشده است و يا در آن وقفه ايجاد شده است .تاخير در رشدـ 11
هـاي خـصوصي، كمبـود وسـايل      سنقش فضا و مكان، نقش كال، خانواده و معلمان :عوامل محيطيـ  12
  ...زشي رياضي،وآمو
  .برخي از دانشمندان معتقدند كه ضعف در رياضيات ارثي و ژنتيكي است.عوامل ژنتيكيـ 13
ـ سـوء تغذيـه مادرـ   ـ مانند مشكالت دوران بارداري مادر(مشكالت قبل از تولد    :عوامل بيوشيميايي ـ  14

 زمـان تولـد نـوزاد و        كمبود اكـسيژن در   ( مشكالت حين تولد  ...) هاي وي و   بيماريـ  ضربه به شكم مادر   
مـشكالت بعـد از    ـ  ...) و شود  مينارس بودن نوزاد ضربه هايي كه هنگام تولد بر مغز نوزاد وارد             ـ  خفگي او 

مـشكالت عـاطفي و     ــ    ها مننژيت و ساير بيماري   ـ   سوء تغذيه ـ  آموز  دانشضربه هاي وارده بر سر      ( تولد
  ...).وـ آموز دانشروحي 

  .عدم هماهنگي چشم و دستضعف در مهارتهاي حركتي و ـ 15

  :يعاليم اختالل رياض

  .كودك در شمارش اعداد مشكل دارد: وار شمارش طوطيـ 
   .مهره را جدا كند5 تواند نمي يعني داند نمي را 5 كودك مفهوم عدد مثالً: عدم درك مفهوم عددـ 
  . بزرگتر است و يا كوچكتر5 از 4 داند نميكودك : عدم درك ارزش عدديـ 
 مثالًممكن است در خواندن اعداد و يا خواندن اعداد شبيه به هم اشتباه كند               : ر خواندن عدد  مشكل د ـ  
   .خواند مي 21 را 12 مثالً كند مي يا جهت خواندن را رعايت ن6و4 ،3و 2
   .هنگام رونويسي عدد مشكل دارد: مشكل در كپي كردن عدد ـ 
 بنابراين گـاهي كـودك شـكل عـدد را           .ز حافظه دارد  نوشتن عدد نياز به استفاده ا     : مشكل در نوشتن عدد     ـ  

يا شكل ) مربوط به توجه  ( نويسد مي 2 را 3 مثالً .نويسد مي و يا اعداد شبيه به هم را اشتباه كند ميفراموش 
  .نويسد مي گاهي مشكل مربوط به جهت يابي است و عدد را وارونه .نويسد مي 5 را 3 يعني داند نميعدد را 

  3+2=1: مثالًيعني جمع بنابراين ممكن است اشتباه كند  + داند نميكودك  : شناسد مينعالمتها را ـ 
  .كند ميجمع و تفريق را با هم اشتباه  : داند نميمفهوم عمليات را ـ 
 اين موضوع در    ،كند  ميگاهي كودك هنوز از انگشتان براي عمليات استفاده         : اشكال در نحوه عمليات     ـ  

  ..آورد مي به وجودمشكالت بيشتري را ... عهاي اعداد دورقمي وسطوح باالتر مانند جم
  .اشكال در درك ارزش مكانيـ 
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 در درك مسايل رياضـي    ،داند  ميگاهي كودك عليرغم اينكه عمليات رياضي را         : مسألهمشكل در حل    ـ  
  . را درك كندمسأله روابط بين اجزاي تواند نميمشكل دارد و 

  .در درك زمان مشكل داردـ 
  .شمارش پول مشكل دارد درـ 
  .مشكل دارد...)كسر وـ  تقسيمـ  ضربـ  تفريقـ  جمع(در مهارتهاي محاسباتي ـ 
  .گيري مشكل دارند در اندازهـ 
  .در تناظر يك به يك مشكل دارندـ 

  :يت مختلف جهت تقويت مهارتهاي رياضتمرينا

بدين معنـي كـه كـودك     .ك استيكي از داليل اختالل رياضي مربوط به اختالل در مراحل رشدي كود         
 9 كـودك در  مـثالً  .يا خيلي دير به ايـن مرحلـه رسـيده اسـت     مراحل رشد خود را بخوبي طي نكرده و     
.  مـاهگي بنـشيند    4اند كـه در      يا والدينش وي را مجبور كرده      و .ماهگي هم قادر به نشستن نبوده است      

كـه اصـطالحا بـه آن       ... سياري موارد ديگـر   و ب )  ماهگي اتفاق بيفتد   6 در   بايستي  مياين مرحله از رشد     (
لذا برخي از تمرينات ذيل جهت جبران مراحلي است كه كودك بخوبي طي             .گويند  مي »تاخير در رشد  «

رونـد كـه نهايتـا در بهبـود عملكـرد            اين تمرينات جهت تقويت نيمكره هاي مغزي بكار مي        . نكرده است 
 آورنده  به وجود عدم غلبه طرفي مغز نيز از علل        .  دارند  فراوان تأثيرمغزو در نتيجه پيشرفت در رياضيات       

تحت فـشار   ( كنيم اختالل رياضي است كه در اينجا برخي تمرينات را جهت تقويت غلبه طرفي ذكر مي              
 عالوه بر ايجاد لكنت زبان در آنان        ،قرار دادن كودكان چپ دست به جهت اينكه با دست راست بنويسند           

  ).شود ميت روحي و عاطفي براي آنان،باعث بروز اختالل در رياضي نيز  آوردن ساير مشكالبه وجودو 

  :يل و يا مراكز مشكالت ويژه يادگيرتمرينات حركتي در منز

  )جهت تقويت مهارتهاي حركتي(. پهلوها و پريدن– عقب – قدم زدن به جلو * 
  .سينه خيز رفتن* 
  )تقويت دقت(.راه رفتن ريتميك و شمارش مستقيم و معكوس* 
  )تجسم فضاييـ ادراكـ دقت(.كشيدن شكل و حروف روي قسمتهاي مختلف بدن با انگشتان و حدس زدن* 
  ).جهت تقويت دقت و هماهنگي چشم و دست( پرتاب توپ به هدف به تناوب با هر دو دست * 
تقويت مهارتهـاي حركتـي و در نهايـت تقويـت     ـ دقت(.پرتاب توپ به طرف يكديگر همواره با نام بردن     * 
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  )ملكرد مغزيع
  )تقويت هر دو نيمكره مغز.(ضربه به توپ با دست راست، چپ، هر دو دست* 
  )دقت.(تنفس عميق به عالوه گوش دادن به موسيقي* 
  )حافظهـ  دقت.( راه رفتن با چشم بسته و حدس زدن جاي اشياء* 
  )تعادل ـ دقت(. حركات باال و پايين رفتن با انگشتان* 
  )تقويت نيمكره هاي مغز.(دست چپ و راست تمرين چرخش مداد در * 
بينـايي و   ــ    المـسه ـ   چشاييـ   تقويت حواس بويايي  (.آموزش خالقيت و تحريكات يكپارچكي حسي     * 

  )شنوايي با وسايل و امكانات مختلف
  )تقويت حساسيت شنواييـ  تقويت دقت).(البته صداي صوت كم باشد(گوش دادن به موسيقي با چشم بسته * 
  )تقويت مهارت حركتي.(ردن كاغذ با هر دو دست و پرتاب آن مچاله ك* 
  )تقويت حافظه(.گفتن لطيفه و به خاطر سپاري آن و يا حفظ كردن شعر* 
  )چرتكه در زمانه فعلي قابل استفاده نيست: بدون توجه به اين موضوع كه(آشنايي و كار با با چرتكه* 
  )ظهحافـ  ادراكـ  دقت( بستن چشم و پيدا كردن راه * 
  ).دقت بينايي(. تمرين حركات چشم با دنبال كردن چراغ قوه* 
  )دقتـ  تعادل(راه رفتن با چشم بسته * 
جهـت تقويـت هـر دو       ، متناوب بـه صـورت   انجام كار با هـر دو دسـت         (.ي دستي ها  فعاليت روي   تأكيد* 

  )نيمكره مغز
  )غزتثبيت غلبه طرفي مـ  تعادل(لي لي كردن با هر پا به صورت جداگانه * 
  )تعادلـ  دقت(.چرخاندن توپ روي بدن* 
  .تمرين ايستادن روي شانه جهت حفظ تعادل* 
  )تقويت مهارتهاي حركتي(. دو چرخهبه صورتحركت پاها * 
  )حفظ تعادل(راه رفتن با كتاب روي سرو پرش در اين حالت* 
  ...).وپول دادن ـ  آشنايي با عابر بانك، خريد كردن:مانند(آموزش مهارت اجتماعي * 
ــ   پـاي راسـت  ــ   چشم چـپ ـ   دست راست :شناخت قسمتهاي مختلف اعضاي بدن مانند     (تن آگاهي * 

  ...)گوش چپ و
  ).تقويت مهارتهاي حركتيـ  هماهنگي چشم و دستـ  دقت(پرتاب كردن و گرفتن توپ* 
  ...)لي لي كردن وـ  راه رفتن روي تخته تعادلـ  ايستادن روي يك پا(تمرينات تعادل* 
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  ... شطرنج و،معما،جدولحل * 
   ورزش كردن* 
  ي اجتماعيها فعاليت* 
  .خواب كافي و غذاي مناسب* 
  كنترل استرسها* 
  پيشگيري و درمان بيماريها* 

  :راهكارهاي آموزشي
  .آموز دانش ايجاد انگيزه در * 
  .آموزش مطالب درسي با توجه به پايه تحصيلي* 
  ...).زياد وـ  كمـ كوچك ـ  بزرگ(آموزش مفاهيم* 
  .شناخت و رسم اشكال ساده هندسي با توجه به پايه تحصيلي* 
 پايه پنجم در شناخت اعداد دو       آموز  دانش اگر   مثالً).از هر پايه و هر جايي كه مشكل دارد        (عدد نويسي * 

  . تمرينات پايه اول به باال را با وي كار كردبايستي ميرقمي مشكل دارد 
ديدن تصاويري كه در ظاهر مثل هم هـستند ولـي          ( تمرينات مختلف  تقويت دقت بينايي با استفاده از     * 

  ). اختالفها را بيان كندبايستي ميكودك .در جزئيات چند اختالف با هم دارند
را با كودك نـشان داده و برداريـد و سـپس از             ... چند كلمه، شكل،عدد،جمله و   .(تقويت حافظه بينايي  * 

  ).ويدكودك بخواهيد آنچه را ديده است به شما بگ
  ).گفتن چند جمله و يا چندكلمه و تكرارآنها توسط كودكـ  شعر خواني.(تقويت حافظه شنوايي* 
  ).جهت تقويت دقت و ادراك كودك(استفاده از پازل * 
  .در شكلها و اندازه هاي مختلف... طبقه بندي تصاوير،وسايل،و* 
  ).هماهنگي چشم و دستـ  ادراكـ  جهت تقويت دقت.(كار با ماز* 
  ).جهت هماهنگي چشم و دست و نيز تقويت دقت(پرتاب حلقه * 
  ).تقويت دقت(بازي با دارت* 
  ).هماهنگي چشم و دستـ  دقت(بازي با ميني بسكتبال* 
  .چسباندن اعداد مغناطيسي روي وايت بردو عدد نويسي با آنها* 
ـ دـ  يكي زر ـ   يكي آبي : مثالً متناوب در رنگهاي مختلف      به صورت  در يك رنگ و يا       ها  مهرهنخ كردن   * 
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  .)دقت و تقويت توالي ديداري...(يكي سبز وـ  يكي زردـ  دوباره يكي آبي...يكي سبز
 )تجسم فضاييـ هماهنگي چشم و دستـ  دقتـ  جهت تقويت ادراك.(كامل كردن تصاوير ناقص* 

  .)جهت تقويت تجسم فضايي... (پايين وـ باالـ  چپـ  راست:شناخت جهات مختلف مانند* 
  .شكل سازي و يا عدد نويسي با خميربازي* 
  .بريدن و چسباندن اشكال مختلف هندسي* 
  .نقاشي كردن و كپي كردن تصاوير و اعداد مختلف* 
  .شكل و يا اندازه آنهاـ  رديف بندي اشياء با توجه به رنگ* 
  .شناخت تفاوتها و تشابهات تصاوير و يا اشياء* 
  )اين تمرينات سليقه اي است...).(اندازه وـ  كلشـ  طول(تمرينات نگهداري ذهني* 
  ). سليقه ايبه صورت.(اندازهـ  مساحتـ  تمرينات مربوط به وزن* 
  ...).ثانيه وـ  دقيقهـ  هفتهـ  ساعتـ  سالـ  ماهـ روز(تمرينات شناخت زمان* 
  .وصل نقطه چين هاي اشكال و يا اعداد* 
  . تمرينات آزمون فراستيك* 
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