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هعلن پیص دبستبى اٍ تطخیص اختالل .  سبل داضت6هْذی ٍقتی بشای اٍلیي ببس بِ هشکض جبهع تَاًبخطی اهیذ عصش ٍاسد ضذ، 

ٍقتی بشگِ ًقبضی سا جلَی هْذی        : هعلن گفتِ بَد . یبدگیشی هْذی سا دادُ بَد ٍ ایي هشکض سا بِ هْذی هعشفی کشدُ بَد

هی گزاسم توبیلی بِ ًقبضی کطیذى ًطبى ًوی دُ، هذام هی خَاد اص کالس خبسج بطِ، بب ایٌکِ جَاة آصهًَْب سا هی دًٍِ اهب 

 .توبیلی بِ جَاة دادى ًذاسُ ٍ دسکل تَجِ ٍ توشکض پبییٌی داسد

هبدس هْذی . هْذی دس ظبّش، هطکلی ًذاضت ٍ ّویي اهش هَاًع صیبدی سا دس هشاجعِ هبدس بِ یک هشکض تَاًبخطی ایجبد کشدُ بَد

هگِ تبحبال بچِ ضیطَى .بچِ تَ هطکلی ًذاسُ فقط ضیطَى تش اص بقیِ بچِ ّبست: اعضبی خبًَادُ ٍ فبهیل هی گفتٌذ: هی گفت 

اهب هبدس بب تَکل بِ خذا ٍ ایوبًی کِ بِ . هتقبعذ کشدى پذس هْذی اص ّوِ سخت تش بَد! چشا اًگ بِ بچِ هی صًی ؟! ًذیذی؟

، تَجِ (بیص فعبلی  )  ADHDتطخیص اٍلیِ هْذی : دسهبًگش هْذی هی گفت. تَاًبیی ّبی فشصًذش داضت، دسهبى سا آغبص کشد

هْذی بِ هذت چٌذهبُ اص خذهبت سفتبس دسهبًی ٍ کبسدسهبًی رٌّی هشکض . پبییي، هسئلِ سفتبسی ضذیذ ٍ عذم ّوکبسی بَدُ است

استفبدُ کشدُ بَد اهب بِ دلیل بشخی هطکالت خبًَادگی سًٍذ دسهبًی سا کبهل ًکشدُ بَد ٍ ّویي اهش ببعث ضذ کِ کالس اٍل سا 

اهب ببص ّن هبدس، سسبلت هبدساًِ خَد سا بِ دسستی اًجبم داد ٍ بب سعی ٍ پطتکبسی دٍ چٌذاى سًٍذ دسهبى هْذی . ًیوِ توبم بگزاسد

هْذی دس ضشٍع کبس ضٌبختی اص ٍاجْب، کلوبت، اعذاد ٍ . دس بخص اختالل یبدگیشی هشکض جبهع تَاًبخطی اهیذ عصش سا اداهِ داد

. بِ هشٍس ضشٍع ضذ... آهَصش کلوبت، جولِ سبصی، اعذاد ٍ . سیبضی ًذاضت ٍ دس کل خَاًذى، ًَضتي ٍ سیبضیبت ًوی داًست

حوبیت ٍ پطتکبس هبدس ٍ پزیشش هسئلِ اص طشف اٍ ٍ پیگیشی سًٍذ دسهبى ٍ اداهِ سًٍذ آى دس هٌضل : دسهبًگش هْذی هی گفت 

تَسط اٍ، ببعث ضذ کِ کن کن هْبستْبی خَاًذى، ًَضتي ٍ سیبضی اٍ استقب یببذ تب بِ جبیی بشسذ کِ سبل اٍل دبستبى سا بب 

 .بِ پبیبى بشسبًذ (خیلی خَة  )هَفقیت ٍ ببالتشیي سطح 

 این شعر آخرین تکلیف درمانگر مرکز به مهدی بود که توانست بدون هیچ غلط امالیی و مشکلی آن را بنویسد. 

 

 

 

  

 

 



 

سا دسست بٌَیسِ، فکشش سا ًوی « بببب » سٍصی کِ هي اضک هی سیختن کِ فشصًذم ًوی تًَِ حتی کلوِ : هبدس هْذی هی گفت 

است سا دس دست بگیشم ٍ بب افتخبس بِ ّوِ ًطبى « خیلی خَة » کشدم، یک سٍص کبسًبهِ هْذی کِ توبهی ًوشاتص دس سطح 

هي تَ ایي ساُ سختیْبی صیبدی کطیذم اهب االى کِ رٍق ٍ ضَق هْذی سا بشای ًَضتي هی بیٌن، ٍقتی هی بیٌن کِ دیگِ . دّن

ًیبصی ًیست اٍ سا هجبَس بِ خَاًذى ٍ ًَضتي کٌن ٍ بِ استقالل کبهل دس دسس خَاًذى سسیذُ، ٍقتی هی بیٌن کِ بب خَضحبلی 

 فبهیل ببصی کٌِ یب ضعش بشاضَى بٌَیسِ، اص تِ دل –ٍصف ًطذًی هیبد دفتش یبدداضت سا هی گیشُ کِ ببشُ بب دٍستبش اسن 

هي ایي احسبس خَة . احسبس خَضبختی هی کٌن ٍ بشای هسئَلیي هشکض اهیذ عصش ٍ دسهبًگشاى صحوت کص آى دعب هی کٌن

 ... سا هذیَى ایي هجوَعِ تَاًبخطی ّستن 
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