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 قدمهم
و ، (ADD)توجته نقت   اختتالل  ، اتیسماختالل همچون  انکودک تحولی هایبسیاری از اختالل

بته   انتتو متی  هتا نآ انمیت از  هستند کههايی  م و مشخصهدارای عالي، يادگیری هایاختالل ديگر
 بتدنی تشخی  کودکی که بتا مشتکالت همتاهنگی     .اشاره کرد بدنی رشد هماهنگی مشکالت

، از همته جهتات   شتايد کودکی است کته   اناين هم کار مشکلی نیست.، است اندست به گريب

ا يت  نختورد زمتین  ، داردداختن اشتیايی کته در دستت    ناطبیعی داشته باشد اما با  ی کامالظاهر
بتدلی    یکتوچکترين برختورد بتا هرچیتز    براثرکترر  هتای م افتادنع و انکوچکترين م بابرخورد 

د. ممکتن استت ايتن    کنت را به خود جلب  انو ديگرها هم بازي، وادهانختوجه ، یانضعف جسم
ی دکمته  انست آد بته  اننتو و، با مشک  مواجه شود هم قاشی يا نوشتننترسیم کودك در يادگیری 

جديد با شکستت مواجته شتود و    های هنگام يادگیری مهارت، را ببندد خود بند کفشلباس يا 
دست پا چلفتی بودن  يا، بی دقت بودن، بدلی  متفاوت بودن انممکن است از سوی ساير کودک

دارای ، ی که اين مشکالت را دارنتد انکودک بسیاری از د.قرار گیرهم اذيت زار وآمورد تمسخر و
جامعه ای به رقابتت   تظار دارند دران هانآاز  اناطرافی چرا که و منفی هستند. اعتماد به نفس پايین
هتای  ساير افراد موفت  در زمینته فعالیتت   يا  انبااليی برای ورزشکارو اهتمام بپردازند که ارزش 

 کودکی قائ  هستند. انی بويژه در دورانجسم
کتم و  مهتم استت و   ، تکامت  ای از فرايند رشد و در هر دوره بدن ايی هماهنگی حرکاتانتو

بزرگستالی نیتز    انکتودکی بلکته در دور   اننته تنهتا در دور  ، بین افراد مختلف ايیانکیف اين تو

-مجموعته  وابسته بته ، کیفیت هماهنگی حرکتی فرد، فردی کارکردهایمتفاوت است. مث  ساير 

 و تکامت  تکتوين   انمیتز  عوامت  از جملته ايتن   ، باشتد می متفاوت عوام  با ضريب تاثیر ای از
و ، تمترين تکترار و  گیزه او بترای  اننیز فرد و  و ژنتیکی ها و استعدادهای وراثتیايیانتو، رشدی
هتای  دارای مهتارت  انعجیب نیستت کته کودکت    باشد.ها میاين مهارت اصالحتالش برای نیز 

-ورزش ؛مثت   حرکتی هايیگیزه برای مشارکت در فعالیتاناز بااليی  انمیز، حرکتی تکام  يافته

رتاب توپ به ستمت هتدد داشتته    پ ی ياانساختمهای  ه سازی با اسباب بازیانخ، های رقابتی

 هتا نآدر لتتت  همتراه بتا    مطلوبها موجب ايجاد تجربه دراين فعالیت هانآزيرا موفقیت ، باشند
کننتد و متورد   دريافت می پاداشخود مطلوب  های حرکتیبابت عملکرد غالبا انکودکشود. می

 هتای جتام فعالیتت  انبرای  هانآ که معموال اين اقدامات تماي  گیرندقرار می انمثبت اطرافیتوجه 



ی کته دارای  انکودکت ، ر مقابت  دهتد. د ها را افزايش متی رقابت برای يادگیری اين مهارتتی و آ
 و طفره رونتد  گیزانچالش بر بدنیهای جام فعالیتانممکن است از ، هستند های کمتریمهارت

 انجتام طتی  يتا ممکتن استت     یاورندرو بهای غیرحرکتی و تفريح و سرگرمی بازی درعوض به
رای د و از اين رفتارها بت نداشته باش مسخرآمیخته با تپرخاشگری يا رفتارهای ، بدنیهای فعالیت

دچتار   اند. بسیاری از کودکت ناستفاده کن، دننمايهايی که میبه سمت تالش انجلب توجه ديگر
و تکامت    هتای رشتد  جنبته  ديگردر ای قاب  مالحظه دارای استعداد، بدنیهای هماهنگینق  
پترت  بترای   هانکه ممکن است به صورت ماهر، انل استفاده از لغات يا زبامث بطور .هستندخود 

ختن ادانت جتوك گفتتن و دستت    ، شتوخی کتردن  بتا  ها هنگام بازی و يا همبازیکردن حواس 
 کند. انهای حرکتی خود را جبراز ضعفاحساس نامطلوب ناشی ، به نوعی اندوست

 انگرانو درمت  انمعلمت ، شاره به ابزاری که والدينپیشنهادات کاربردی و ا اين کتاب برای ارائه
هتای  رشتد مهتارت  حتوزه  در ، متوسط تتا انتدك   رشدی تاخیربا  انبه کودکو ساير افرادی که 

 شتده استت. اگرچته کتتاب     گترداوری و تتالیف  ، دهند  می یآموزشخدمات مراقبتی يا ، حرکتی
عمومتا   امتا  دارنتد ضعیفی  بدنیی نوشته شده که هماهنگی انبرای کودک تخصصیبطور  حاضر

خاصتی   دچتار اختتالل رشتدی   ی کته  انکودکت بترای  يا ، دهستنرشد طبیعی  دارایاين کودکان 
 اختتالل همتاهنگی رشتد   پريشی يا کنش ، (ADHD) / بیش فعالینق  توجه اختالل ؛همچون
(DCD) ،يتادگیری  اختالل (LD) ، اختتالل   ( هتای طیتف اتیستمASD)  برختی از ايتن   هستتند .
-مشتخ   و تحولی واقع گردد که مشکالت رشدیی مفید انممکن است برای کودک پیشنهادها

هتا را  نآکه رشد حرکتتی و کنتترل حرکتتی    ، ذهنیمث ؛ فلج مغزی يا کم توان تری داشته باشند 
 و به نوعی موجب بهبودی اين مشکالت شود. دهدتاثیر قرار می تحت

  طتول     در         کتودك        عتادی           حرکتات                   مراح  مهتم رشتد               مرورکلی بر   ؛            یك کتاب حاضر    فصل      

                                     تتاخیر رشتد در کتودك متورد نظتر          ان                برای ارزيابی میز        ابزاری    ان    بعنو   ن آ                  زندگی دارد که از
  ،      شتود     متی                                                            شود. اين فص  راجع به احتماالتی که موجب بروز تاخیر رشد حرکتی           استفاده می
     يتا            ک کند که آ                         گیری راجع به اين مساله کم            نده در تصمیم  ان                 ين فص  بايد به خو      کند. ا      بحث می

      جتود   و          احتمتال             برای بررسی                  يا ارزيابی تخصصی             وجود دارد و آ  ی   ان                   دلی  مشخصی برای نگر
           وجود دارد.      حرکتی        مشکالت



   راجتع بته مستائ        ی  ان                        کند که در مواقع وجود نگر        اشاره می               به اين مسائلی  ؛             فصل دوم کتاب                    

    ان                          شود. اين فص  نقتش متخصصت          احساس می   ی                       و کجا نیاز به کمک بیشتر    ان     چه زم  ،    خاص
                                                    کند که ممکن است نقش دستیار پزشتک معتالج را ايفتا                          های مختلفی را توصیف می        در زمینه
                                                                هايی را بکار گیرند که ممکن است برای ارزيابی کودك مورد استتفاده          ها و روش     آزمون       کنند و 
    ند.        قرار گیر

    کتم ستن و ستال در        ان                                        راجع به برخی اصول کلی برای کمک به کودکت    ؛        سوم کتاب    فصل                     

        را بته          آنهتا               هتای حرکتتی               کند که مهارت           هايی بحث می              آنها در فعالیت                 جهت بهبود مشارکت 
      هتای                                ايجاد و توسعه رفتارها و نگترش                                   د. اين فص  دستورالعم  کلی را برای   ان  کش       چالش می

             درستت مثت      ،      دهتد               ی ارائته متی    ان       های جسم                      هماهنگی ضعیف در فعالیت    با    ان         صحیح کودک
                       ی خاص ارائه شده است.    ان       های درم            گیز برخی روش  ان                             مباحثی که درمورد ماهیت بحث بر

  هتای مشخصتی را                     ی ختاص و فعالیتت         آموزشت                       راهبردها و راهکارهای   ؛          چهارم کتاب    فصل                 

                                 اولیته اعتم از برنامته ريتزی              حرکتتی       هتای                      برای يادگیری مهتارت       آنها          کند که از           پیشنهاد می
  و   ،         گفتتاری -               کنتترل حرکتتی    ،                         همتاهنگی حرکتتی صتحیح     ،        تعتادل   ،   به  ان ج  دو        مداخله  ،      حرکتی

     شود.          استفاده می  ،  ی                مهارتهای ديد کنش

    مهارتهتای زنتدگی              يتادگیری            استقالل در    کسب           به منظور               راهبردهايی را       کتاب؛      پنجم    فصل                   

     کند.  می      ارائه         روزمره

    محتیط     در           احتمتالی                        های مقابله با مشتکالت     روش       آموزش             نیز اشاره به            ششم کتاب؛    فصل       

  ،    کالس                                       برای نشستن و نحتوه صتحیح نشستتن ستر              جای مناسب       يافتن        اعم از   ،        کالس درس
        دارد.    ،  ی  ده    ان    سازم    های                     قیچی و بهبود مهارت                    نوشتن و استفاده از       آموزش

 به کودك بترای                    راجع به نحوه کمک                   آخرين فص  کتاب است   ،        اين فص        کتاب؛     هفت     فصل               

           و مانتدن            برای بودن                    يادگیری و اص  اولیه               اساس و شاکله    ان                            ايجاد تصوير مثبت از خود بعنو
     دهد.                 توضیحاتی ارائه می  ،   ان                 در کنار ساير کودک

بتا   انهتايی بترای کودکت   شپزی راه ح ند يک کتاب آانارد همبا وجود اينکه اين کتاب قصد ند 

هتايی کته در ايتن    امتا فعالیتت  ، ارائه دهد (چلفتیدست پا مشکالت حرکتی و خام حرکتی)
 اننتو را بع آنهتا ه انبطور خوش بین انتوهستند که میهايی  اشاره شده دستورالعم  نآکتاب به 



بتا  یه ستازی  شتب هتای   محیطکالس و ، های درون منزلکلی برای فعالیت بخشیراهبرد توان
 مورد استفاده قرار داد. انتومی، انگرانو درم انمباحث بین والدين و معلم، محیطهای واقعی

 هتا و ابزارهتای کمکتی          آزمتون    از           فهرستتی   ،                                  نیز متعتدد هستتند و عبارتنتداز         کتاب       ضمایم                         ،  

                 هتای فنتی بته                          يی که پیشنهادات يا کمک  ها ن ا             موسسات و سازم  ،               مطالب پیشنهادی   از         فهرستی
         و ستاير       هتا                  استباب بتازی      ان                  از تولیتد کننتدگ          فهرستی  و       دهند        ارائه می  ،   ان               والدين يا متخصص

      دهند.                    کم سن و سال ارائه می    ان                     ی مفید در کار با کودک     آموزش         ابزارهای 
 


