رسمقاله
شناخت باعث از بین رفنت نگرانیها میشود
تغییرگاهــی بــا اســرس هم ـراه اســت و همیــن باعــث توقــف در یــک مســیر اســت .گاهــی بایــد ایســتاد وخــود را
در دنیــای تغییـرات انداخــت ،گاهــی نیــز بایــد از کنــار برخــی از تغییـرات بــا احتیــاط عبــور کــرد و گاهــی نیــز بایــد
پذی ـرای برخــی از تغیی ـرات در زندگیمــان باشــیم .وجــود یــک کــودک اتیســم یــک تغییــر اســت امــا تغییــری اســت
کــه بــه رساغ مــا میآیــد ،پــس بایــد آن را پذیرفــت و در آغــوش ایــن تغییــر رفــت .بایــد آن را بپذیریــم و بدانیــم کــه
ایــن تغییــر اســرسآور اســت ،چــون بـرای مــا ناشــناخته اســت .بایــد در ایــن دنیــای ناشــناخته قــدم برداریــم و آن را
بشناســیم و همزمــان بــا شــناخت ،ببینیــم کــه نگرانیهایــان کمــر میشــود.
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اخبــــــــار
فاکتورهایی که انجمن ها تصمیم بگیرند چه موقع کودکان را برای ارزیابی اتیسم ارجاع دهند
مشکالت رفتاری در کودکان دارای اختالل اتیسم با و بدون ناتوانی هوشی

کشف نیمرخ اضطراب و افسردگی در افراد مبتال به اختالل طیف اتیسم در بزرگسالی
تظاهرات هیجانی در کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم

فاکتورهایــی کــه انجمــن هــا تصمیــم بگیرنــد چــه موقــع کــودکان را ب ـرای ارزیابــی اتیســم
ارجــاع دهنــد
مداخــات زود هنــگام در درمــان اختــال اتیســم بســیار مهــم اســت امــا دسرتســی بــه درمــان بســتگی بــه تشــخیص زود رس
دارد .علــی رغــم قابلیــت بیشــر تشــخیص تــا ســن  24ماهگــی اکــر کــودکان مبتــا بــه اتیســم تــا ســن  36ماهگــی ارزیابــی
جامــع منــی شــوند ،دالیــل بســیاری بابــت تاخیــر در ارزیابــی جامــع وجــود دارد.
در ایــن مقالــه ب ـرای شناســایی عوامــل تصمیــم گیرنــده ب ـرای ارجــاع کــودک جهــت تشــخیص ،کلیــپ هــای متعــددی از
ارزیابــی اولیــه اتیســم ارایــه دادیــم ،ســپس از پزشــکان و آمــوزش دهنــدگان کــودکان درخواســت شــد در مــورد ارجــاع اتیســم
تصمیــم گیــری کننــد .ســپس عواملــی کــه آن هــا ب ـرای تصمیــم گیــری در نظــر مــی گیرنــد شناســایی گردیــد.
عوامــل تصمیــم گیــری اغلــب شــامل بــازی ،تعامــات اجتامعــی و مشــارکت بــود .بعضــی از عواملــی کــه اغلــب ذکــر شــد عبــارت
بودنــد از فقــدان توجــه اشـراکی ،تعامــات اجتامعــی و ژســت هــا.
نتیجه گیری
بایــد بــر اهمیــت نشــانه هــای اولیــه شــامل عــدم وجــود رفتارهــای مهــم نظیــر توجــه اش ـراکی کــم،
ژســت هــا و عمــل متقابــل اجتامعــی بـرای متخصصیــن کــودک جهــت ارجــاع تاکیــد شــود .عــاوه بــر
ایــن بــازی و کالم را هــم بایــد بــه ایــن رفتارهــای اجتامعــی اضافــه کــرد .ایــن
قبیــل آمــوزش هــا ،ارجــاع زودتــر کــودک را زمانــی کــه مشــکوک بــه اتیســم
اســت ترسیــع مــی بخشــد.
مراجعه شود به
Decision factors for community providers when
referring very young children for autism evaluation
Volume 57, January 2019, Pages 87-96

مشکالت رفتاری در کودکان دارای اختالل اتیسم با و بدون ناتوانی هوشی
اختالل طیف اتیسم ،ناتوانی های هوشی ،و مشکالت رفتاری معموال همزمان با هم رخ می دهند
که منجر به افزایش آسیب و رسدرگمی در تشخیص و تاخیر در درمان می شود.
هدف مطالعه حارضمقایسه مشکالت رفتاری در افراد مبتال به اتیسم با و بدون ناتوانی هوشی است.
کودکان مبتال به اتیسم با و بدون ناتوانی هوشی به طور متوسط شش مشکل رفتاری داشتند .رفتارهای خود آسیبی،
واکنش ترس غیر معمول و اختالالت خوردن با افزایش نقایص شناختی در افراد مبتال به اتیسم و مشکالت هوشی افزایش
می یابد و برعکس مشکالت خواب با افزایش سطح شناختی کاهش می یابد.
کودکان مبتال به اتیسم با مشکالت هوشی نسبت به کودکان اتیسم بدون مشکالت هوشی دارای مشکالت رفتاری بیشرتی
هستند .مداخالت موفقیت آمیز بستگی به درک تعامالت پیچیده بین مشکالت رشدی عصبی و مشکالت رفتاری دارد.
مراجعه شود به
Behavioral problems in children with autism spectrum disorder with and without co-occurring intellectual disability
Author links open overlay panelMargaretKurzius-Spencerab. SydneyRicea. Volume 56, December 2018,
Pages 61-71

کشف نیمرخ اضطراب و افرسدگی در افراد مبتال به اختالل طیف اتیسم در بزرگسالی
عالیــم اضطـراب و افرسدگــی معمــوال در بزرگســاالنی کــه تشــخیص اتیســم گرفتــه انــد گـزارش شــده اســت کــه وجــود آن مــی توانــد نشــانه هــای اتیســم
و کیفیــت زندگــی پاییــن تــر را تشــدید منایــد.
ایــن مقالــه همبســتگی و نیمــرخ نشــانه هــای اضط ـراب و افرسدگــی (مثــل ســن تشــخیص ،جنســیت و شــدت اتیســم) را در یــک گــروه از بزرگســاالن
کــه بــه مرکــز تشــخیصی ویــژه اتیســم مراجعــه کــرده بودنــد و تشــخیص آن هــا تاییــد شــد ،را مــورد بررســی قـرار داد .ایــن مطالعــه نشــان داد نیمــرخ
بزرگســاالنی کــه بــه همیــن مرکــز رفتــه بودنــد و تشــخیص اختــال آنهــا تاییــد نشــده بــود متفــاوت اســت .نتایــج نشــان داد  0/36و  0/46درصــد از افـرادی
کــه در بزرگســالی تشــخیص اتیســم گرفتــه بودنــد عالیمــی کــه منعکــس کننــده اضطـراب متوســط یــا افرسدگــی شــدید بــود را گـزارش کردنــد .عــاوه بــر
ایــن ســن پاییــن ،جنســیت زن و شــدت اتیســم بــه طــور مســتقل بــا تفــاوت هــای فــردی در گـزارش اضطـراب همبســتگی دارد .شــدت اتیســم و تعــداد
بزرگســاالن کــه عالیــم اضطـراب را گـزارش داده انــد در مقایســه بــا آنهــا کــه تشــخیص نگرفتــه انــد افزایــش پیــدا کــرده اســت.
مراجعه شود به
Exploring the anxiety and depression profile in individuals diagnosed with an autism spectrum disorder in adulthood
CaitlinMurrayaJulie A.Hadwin. Volume 58, February 2019, Pages 1-8

تظاهرات هیجانی در کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم
یــک دیــدگاه عمومــی وجــود دارد کــه کــودکان مبتــا بــه اتیســم دارای احساســات مثبــت و منفــی شــدیدی
هســتند ،عواطــف منفــی را بســیار شــدید نشــان مــی دهنــد و در نشــان دادن عواطــف مثبــت ضعیــف هســتند.
اگــر چــه شــواهد تجربــی در مــورد نشــان دادن عواطــف آنهــا محــدود مــی باشــد .بــا توجــه بــه اهمیــت
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احساســات در رشــد اجتامعــی و عاطفــی ،در ایــن مقالــه شــدت بیــان عاطفــی را بررســی کردیــم .ســه گــروه از
کــودکان مــورد مطالعــه ق ـرار گرفتنــد.
گــروه کــودکان مبتــا بــه اتیســم ،تــرس کمــری نســبت بــه گــروه کــودکان تاخیــر رشــدی و رشــد نوعــی داشــتند و خشــم شــدیدتری نســبت بــه تاخیــر رشــدی
هــا نشــان مــی دادنــد ولــی نســبت بــه رشــد نوعــی هــا تفاوتــی وجــود نداشــت و هیــچ تفاوتــی در شــدت شــادی در ســه گــروه وجــود نداشــت .همــه گــروه
هــا ســطوح مشــابهی از بیــان عاطفــی غیــر مناســب نشــان دادنــد .شــدت تــرس و عصبانیــت بــا شــدت عالیــم اتیســم ارتبــاط نداشــت .امــا شــدت پاییــن شــادی
بــا شــدت اتیســم بیشــر مرتبــط بــود .بیــان تــرس و شــادی بــا خلــق وخــو مرتبــط بــود.
ایــن مطالعــه هیچگونــه حامیتــی از عاطفــه منفــی در کــودکان مبتــا بــه اتیســم نشــان نــداد .در عــوض ایــن کــودکان یــک واکنــش خامــوش بــه تهدیــد و یــک
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واکنــش شــدید بــه ناکامــی نشــان دادنــد در حالــی کــه توانایــی بیــان عواطــف مثبــت در آنهــا وجــود دارد و عواطــف منفــی و ناتوانــی در بیــان عواطــف
مثبــت بــه صــورت مســتقل وجــود دارد .ایــن مطالعــه پیچیدگــی بیــان عواطــف و احساســات را در کــودکان مبتــا بــه اتیســم نشــان داد.
مراجعه شود به
Emotional Expressivity in Toddlers With Autism Spectrum Disorder
SuzanneMacariPhDKatarzynaChawarskaPhD. Volume 57, Issue 11, November 2018, Pages 828-836.e2

رهگذر جاده های ناهموار ...
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امــروز بــا طلــوع دوبــاره ی خورشــید،
آن گاه کــه ســیاهی شــب را بــه ســپیدی
صبــح مــی رســاند ،آن گاه کــه بــا رویــش
دوبــاره خــود ،بــه جهــان رنــگ هســتی مــی
پاشــد ،رس از پــا منــی شناســیم بـرای چشــم
گشــودن و بــه زندگــی لبخنــد زدن امــروز
دوبــاره بــه خــود مــی بالیــم و رسا پــا آکنده
از غــرور بــه آســان چشــم مــی دوزیــم و
اشــک شــوق را البتــه کــه منــی توانیــم لــگام
زنیــم کــه نبــارد رساســیمه از چشــان پــر از
شــادی مــان ،چـرا کــه طلیعــه داران آفتــاب
پیــروزی هســتیم و پرچــم دار چیرگــی امید
و تــاش و همــت بــر ناامیــدی و تســلیم
شــدن بــه رسنوشــت .امــروز بــه بــزم
شــادی مــی نشــینیم فــارغ التحصیــل شــدن
فرزنــد آســان ،مســعود عزیــز را در مقطــع
کارشناســی ارشــد و توصیــف این شــادمانی
در هیــچ واژه و قلمــی منــی گنجــد .شــاید
در اولیــن نــگاه ســاده بــه نظــر برســد یــک
کــودک مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم
فــارغ التحصیــل مقطــع کارشناســی ارشــد
شــده اســت .خــوب جــای تربیــک دارد.
امــا در حقیقــت ســاده نیســت اصــا هــم
ســاده نیســت یــک کــودک اتیســتیک در
واقــع چــه مســیری را چگونــه طــی کــرده
کــه توانســته بــه چنیــن افتخــاری برســد.
آیــا تــا کنــون بــه آن اندیشــیده ایــد .مــی
دانیــد کــه در ســن ســه ســالگی او چگونــه
کودکــی بــوده اســت؟ مــی دانیــد کــه
ســخن گفــن را در چــه ســنی و بــا چــه
فراینــدی رشوع کــرده اســت؟ مــی دانیــد

کــه چگونــه بــر مشــکالت حســی و رفتــاری خــود غلبــه منــوده و ســازگاری بــا محــرک
هــای بیرونــی و درونــی را کســب منــوده اســت؟ مــی دانیــد چگونــه ارتبــاط بــا دیگـران را
آموختــه و چگونــه بــر تــرس هــای بــی شــار خــود غلبــه کــرده؟ چگونــه مفاهیــم انتزاعــی
و اصطالحــات را فهمیــده و کالس هــای ســخت گفتــار درمانــی ،کاردرمانــی و ...را پشــت
رس گذاشــته اســت؟ آری پشــت ایــن چهــره معصــوم و کودکانــه ،کوهــی از رنــج و ســختی
نهفتــه اســت .و آیــا چــه کســانی او را در ایــن راه ســخت و ناهمــوار همراهــی منــوده
انــد؟ چنــد ســاعت کار مربیــان و درمانگـران نیــاز بــوده و از همــه مهــم تــر پــدر و مــادر
و خانــواده ایــن فرشــته آســانی ،آنــان چــه کــرده انــد در ایــن مســیر پــر فـراز و نشــیب؟
چقــدر اشــک و آه و محنــت خــرج شــده تــا یــک شــاخه ی نــازک و شــکننده ایــن چنــان
تنــاور شــود و بــه بــار بنشــیند؟ فقــط کافــی اســت اتیســم را بشناســیم و لحظــه ای کوتــاه
تامــل کنیــم آن گاه در مــی یابیــم کــه در پشــت ایــن جملــه خــری کوتــاه چــه تاریخچــه
ای نهفتــه اســت .مــا رسنوشــت را تغییــر داده ایــم .کــودک اتیســتیک دیــروز مــا کــه
امــروز جوانــی اســت برومنــد در اوج معصومیــت و ســادگی و مهربانــی ،دریایــی از صــر
و صداقــت و ایــان و کوهــی از پشــتکار و تــاش بــا همــت بــی مثــال خــود فعــل خواســن
را شــجاعانه رصف منــود و نشــان داد کــه محدودیــت آخــر ماج ـرا نیســت .بایــد امــروز
بــه شــکرانه ی ایــن توفیــق بــر طبــل شــادانه بکوبیــم و گل بــر افشــانیم و برخیزیــم و بــر
ســجاده ســحر ســجده شــکر بــه جــای آوریــم و بـرای قــدم نهــادن بــه آینــده ای کــه بســیار
زیبــا و روشــن مــی منایــد عــزم خویشــن را جــزم مناییــم چـرا کــه هنــوز جــوان کامیــاب مــا
راه درازی تــا رس منــزل مقصــود دارد .و دیگــر کــودکان اتیســم ،فرشــتگان آســانی مــان
بایــد بــا قــدم راســخ ایــن مســیر را طــی منــوده و ادامــه دهنــدگان راه او باشــند .پــس بایــد
کمــر همــت ببندیــم و بــه جهــان ثابــت کنیــم کــه مــا مــی توانیــم.

5

کمک به جوانان مبتال
به اتیسم برای پیدا کردن شغل مناسب
مسعود سعیدی،
کارشناس ارشد تاریخ

مــا در مــورد آینــده شــغلی افــراد دارای
اتیســم نگــران هســتیم ،بخصــوص در
مــورد اینکــه یــک فــرد اتیســم مــی توانــد
شــغلی بدســت بیــاورد یــا نــه؟ بـرای افـراد
اتیســم بــا عملکــرد بــاال گزینــه هــای
شــغلی بیشــری نســبت بــه افــرادی کــه
داری اتیســم شــدید هســتند وجــود دارد.
بــرای اشــتغال افــراد داری اتیســم شــدید
نیــاز اســت کــه فــرد از جانــب اطرافیــان
حامیــت شــود .در ایــن مقالــه در مــورد
فعالیــت هایــی کــه اطرافیــان مــی تواننــد
بــرای کمــک بــه اســتغال فــرد اتیســم
انجــام دهنــد مــی پردازیــم و ســپس بــه
فعالیتهایــی کــه یــک فــرد اتیســم مــی
توانــد بــرای اشــتغال خــود طــی منایــد
اشــاره مــی مناییــم.
راهکارهای والدین

سن فرد را در نظر بگیرید
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اکــر افــراد دارای ناتوانــی تــا قبــل از 18
ســالگی کار منــی کننــد .بــا ایــن حــال
بایــد یــک برنامــه ریــزی حرفــه ای بــرای
قبــل از ایــن ســن ب ـرای فــرد دارای اتیســم
داشــت ،بــه ایــن دلیــل کــه شــاید ســال
هــا بایــد زمــان رصف شــود تــا یــک فــرد
دارای اتیســم مجموعــه ای از مهــارت هــا
را فــرا گیــرد .فــرد دارای اتیســم بایــد در
ارسع وقــت حرفــه آمــوزی را رشوع کنــد،
والدیــن بایــد زمــان را غنیمــت بشــارند و
در ایــن زمینــه قبــل از  18ســالگی برنامــه
ریــزی و فکــر کننــد.

به استعداد و عالیق فرزندتان توجه کنید

ممکــن اســت والدیــن بپرســند چگونــه در حالــی کــه فرزنــدم  11یــا  12ســاله اســت در
مــورد اینکــه چــه شــغلی بـرای او مناســب اســت برنامــه ریــزی کنــم؟ بایــد گفــت لیســتی
از انجــام کارهایــی کــه فرزندتــان دوســت دارد را بـرای خــود یادداشــت کنیــد و هــر چیــزی
کــه فکــر مــی کنیــد مــی توانــد در پیــدا کــردن شــغل بـرای فرزندتــان کمــک کننــده باشــد
و کــودک شــا بــه آن عالقــه داشــته باشــد را بـرای خــود بنویســید.
در پیدا کردن فرصت شغلی برای اشتغال فرزندتان خالق باشید

در مــورد فرصــت هــای شــغلی خالقانــه و شــگفت انگیــز بـرای فرزندتــان فکــر کنیــد .بــه
عنــوان منونــه اگــر فرزنــد شــا بــه حیوانــات یــا یــک حیــوان خــاص عالقمنــد اســت ،پیــدا
کــردن یــک کار در بــاغ وحــش ب ـرای او مــی توانــد بســیار کمــک کننــده باشــد .بــه یــاد
داشــته باشــید گزینــه شــغلی کــه شــا بـرای فرزندتــان در نظــر مــی گیریــد شــاید در حــال
حــارض فرزنــد شــا قــادر بــه انجــام آن شــغل نباشــد امــا پــس از ایجــاد یــک برنامــه کــه در
آن مهــارت هــای خاصــی را بارهــا و بارهــا اجـرا کنــد مــی توانــد وظایــف مربــوط بــه هــر
یــک از ایــن مشــاغل را بــه صــورت مســتقل یــا بــا کمــک دیگـران انجــام دهــد.

شــغل هــای خالقانــه ای کــه مــی ـتـوان
اشــاره کــرد عبارتنــد از :

 راهنامیــی کــردن مشــریان در یــکفروشــگاه مــواد غذایــی
 شسنت ظروف در یک رستوران چمن زدن کار در کارواش کار در یــک رســتوران بــه عنــوان یــکپیــش خدمــت
و بســیاری از مشــاغل دیگــر کــه بــا
توجــه بــه خالقیــت خودتــان و عالقمنــدی
فرزندتــان مــی توانیــد آنهــا را در نظــر
بگیریــد.
مترین ،مترین ،مترین
پیــدا کردیــد رشوع بــه متریــن کنیــد.
طراحــی و پیــاده ســازی یــک برنامــه کــه

در جشــن مــاه ملــی آگاهــی از اســتخدام معلــوالن 11 ،Autism speaks ،مرحلــه ب ـرای
کمــک بــه بزرگســاالن جــوان و بزرگســاالن مبتــا بــه اتیســم جهــت پیــدا کــردن کار بــه
اشــراک گذاشــته اســت .بخــش ذیــل برگرفتــه از ابــزار اشــتغال  Autism speaksمــی
باشــد ،یــک راهنامیــی ب ـرای کمــک بــه تحقیــق اف ـراد مبتــا بــه اتیســم ،پیــدا کــردن و
حفــظ شــغل و بــازار کار رقابتــی اســت .گــزارش هــا ،اطالعــات محرمانــه و منابــع از
همــکاری افـراد شــامل بزرگســاالن مبتــا بــه اتیســم توســعه یافتــه شــده کــه بــه افزایــش
مشــارکت اشــتغال بزرگســاالن در ایــن طیــف اختصــاص شــده اســت .شــا میتوانیــد در
هــر بخشــی از ابـزار اشــتغال  ،Autism speaksمرحلــه کار بیشــر را پیــدا کنیــد ولــی از
ایــن لیســت بــه عنــوان یــک خالصــه اســتفاده کنیــد.

-1لیســتی از توانایــی هایتــان را ایجــاد کنیــد .مهــارت هایتــان و آنچــه کــه انجــام میدهیــد
و از انجــام دادنــش لــذت میربیــد را بنویســید.

-2لیســتی بنویســید کــه توضیــح میدهــد بــا کار کــردن در آینــده چــه چیــزی را میبینیــد.
آزادی را احســاس کنیــد تــا شــغل رؤیایــی تــان را لیســت بنــدی کنیــد .همچنیــن شــغل
هــای دیگــری کــه متایــل داریــد انجــام بدهیــد و آنهایــی کــه دوســت داریــد امتحــان کنیــد

کــودک شــا مهــارت هــای الزم را یــاد

را نیــز یادداشــت کنیــد .آن چیزهایــی کــه بــا توانایــی هایتــان مطابقــت دارد را یادداشــت

بگیــرد بســیار مهــم اســت .در اینجــا مــی

کنیــد.

توانیــد ب ـرای خــرد شــدن مهــارت شــغلی
بــه مراحــل کوچــک و ســپس آمــوزش گام

-3اســامی حرفــه هایــی کــه از طریــق وســایل نقلیــه عمومــی ،مســیر پیــاده روی و ...بــه
شــا نزدیــک اســت را بنویســید.

بــه گام از معلــم فرزندتــان اســتفاده کنیــد.

-4بــا مشــاور توانبخشــی شــغلی در مــورد حامیــت هایــی کــه میتوانیــد بــه دســت

پــاداش ب ـرای ایجــاد انگیــزه در فرزندتــان

بیاوریــد صحبــت کنیــد .ممکــن اســت شــامل کمــک بــه نوشــن رزومــه و پیرشفــت شــغلی

حتــی شــا مــی توانیــد از یــک سیســتم
اســتفاده کنیــد.
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هنگامــی کــه شــا شــغلی بـرای فرزندتــان

آنچه که یک فرد اتیسم می تواند برای اشتغال خود انجام دهد

باشــد.
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-5لیســتی از متــام مخاطبانــی کــه میتواننــد جهــت پیــدا کــردن شــغل بــه شــا کمــک
کننــد را ایجــاد کنیــد .شــبکه ی شــخصی شــا مهــم تریــن مــکان بــرای رشوع اســت.
خانــواده تــان ،دوســتان ،همســایگان و افــراد دیگــری کــه شــا را خــوب میشناســند.
-6پیوســن بــه شــبکه اجتامعــی و وبســایت هــای تحقیقــی شــغل را در نظــر بگیریــد تــا
بــه شــا کمــک کنــد لیســت مخاطبــان تــان را گســرش بدهیــد .لینکدیــن ،فیــس بــوک،
گــوگل پــاس ،کَر ِیــر بیلـ ِـدر و  ...را چــک کنیــد .بــه عنــوان منونــه در رستــارس جهــان وب
ســایت هایــی وجــود دارد کــه در فراینــد کاریابــی بــه اف ـراد اتیســم کمــک مــی منایــد.
 -7رزومــه تــان را ایجــاد و بــه روز رســانی کنیــد .مطمــن شــوید کــه ایــن شــامل اســم،
آدرس ،شــاره تلفــن و آدرس ایمیــل شــا اســت .آمــوزش و تجربــه ی کارآزمودگــی تــان را
در فهرســت وارد کنیــد و ســپس تجربــه و تاریخچــه ی کارتــان را در لیســت ثبــت کنیــد
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه شــامل تجربــه هــای کاری بــدون حقــوق ماننــد کارآمــوزی هــا
و فعالیــت هــای داوطلبانــه نیــز باشــد .منونــه هایــی از روزمــه هــای مختلــف در ســایت
هــای اینرتنتــی موجــود مــی باشــد کــه بـرای آمــاده کــردن یــک رزومــه مــی توانیــد از آنهــا
اســتفاده مناییــد.
-8نامــه ی توضیحــی بنویســید .ایــن بـرای معرفــی شــا بــه افـرادی مــورد اســتفاده قـرار
میگیــرد کــه امیدواریــد شــا را اســتخدام کننــد .نامــه بایــد کوتــاه باشــد و بــه راحتــی
مشــخص کنــد شــا چــه کســی هســتید و چ ـرا شــغل درخواســت مــی کنیــد .همچنیــن
بایــد کارفرمایــان را دعــوت کنــد تــا بــرای مصاحبــه بــا شــا متــاس بگیرنــد .اطمینــان
حاصــل کنیــد کپــی رزومــه تــان بــه هم ـراه نامــه ی توضیحــی باشــد.
-9چنــد درخواســت نامــه ی شــغلی پــر کنیــد .فراینــد اســتخدامی ایــن گونــه رشوع
میشــود و ایــن ممکــن اســت اولیــن خاطــره ای باشــد کــه کارفرمــا از شــا دارد .مطمــن
شــوید لبــاس هایــی بپوشــید کــه متیــز و اتوکشــی شــده باشــند .مــؤدب باشــید و خــودکار
و کپــی رزومــه تــان را بــا خــود بیاوریــد.
 -10مهــارت هــای مصاحبــه را متریــن کنیــد .از دوســت یــا شــخصی کــه از شــا حامیــت

میکنــد بخواهیــد ســؤال هــا را بــا شــا
متریــن کنــد .ســعی کنیــد تــا جایــی کــه
امــکان دارد واقــع بیــن باشــید( .معرفــی
خودتــان ،دســت دادن ،ایجــاد متــاس
چشــمی مناســب ،نشســن رو بــه روی
یکدیگــر و  ...را متریــن کنیــد ).مطمــن
شــوید کــه زودتــر بــه محــل مصاحبــه
میرســید 15( .دقیقــه قبــل از مصاحبــه) و
یادتــان باشــد بــه توانایــی هایتــان مترکــز
کنیــد نــه بــه ناتوانایــی هایتــان .در مــورد
توانایــی هایتــان بــه آن هــا بگوئیــد نــه
نقــاط ضعــف تــان.

 - 11مصاحبــه هایتــان را ضبــط کنیــد.
بعــدا ً میتوانیــد بــه آن گــوش دهیــد یــا
آن را متاشــا کنیــد و جاهایــی کــه نیــاز بــه
بهــر شــدن داریــد را متریــن کنیــد.
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اضطراب در افراد مبتال به اختالل طیف اتیسم
حمیدرضا عرب،
کارشناس ارشد روانشناسی

تقریبــا  40درصــد افـراد مبتــا بــه اختــال
طیــف اتیســم دارای اضطــراب هســتند.
اضط ـراب نشــانه هــای اتیســم را تشــدید
مــی کنــد و باعــث مــی شــود مشــکالت
در تعامــات و ارتبــاط اجتامعــی تشــدید
شــود.
کمــک بــه کــودک مبتــا بــه اتیســم ب ـرای
یادگیــری مهــارت هــای عملــی در کاهــش
اضطــراب آنهــا نقــش دارد .ترکیبــی از
درمــان شــناختی رفتــاری و دارو درمانــی
در کاهــش نشــانگان اختــال اضطرابــی
در افــراد دارای اختــال طیــف اتیســم
کــه مبتــا بــه اضط ـراب مــی باشــند موثــر
اســت.
طـراب در
نشــانه هــای مرســوم اض ـ

ا ـفـراد دارای اختــال طیــف اتیســم

اتیســم نشــانه هــای یــک اختــال اضطرابــی نیــز دارنــد.
انــواع مختلــف اختــاالت اضطرابــی وجــود دارد امــا شــش مــورد در کــودکان مبتــا بــه
اختــال اتیســم شــایع تــر اســت .فوبیــای خــاص ،اختــال اضطـراب اجتامعــی ،آگورافوبیــا،
اختــال وســواس فکــری و عملــی ،اختــال اضطــراب تعمیــم یافتــه ،اختــال اضطــراب
جدایــی و اختــال وحشــت زدگــی.
مرکــز تحقیقاتــی ایندیانــا در دانشــگاه ایندیانــا بوملینگتــون درصــدی از انــواع اختــال
هــای اضط ـراب کــه هــم در اف ـراد مبتــا بــه اختــال اتیســم و هــم اختــال اضطرابــی
دیــده مــی شــود را بــه رشح ذیــل گ ـزارش داد.
فوبیای خاص  30درصد

جــدا کــردن نشــانه هــای اتیســم از
اضط ـراب بســیار مشــکل اســت .اگــر شــا
مشــکوک هســتید کــه فرزندتــان اضطـراب
را تجربــه مــی کنــد مهــم اســت بدانیــد
کــدام یــک از رفتارهــای فرزندتــان ریشــه
در اضطــراب دارد و مربــوط بــه اختــال
اتیســم منــی باشــد.

اختالل وحشت زدگی  2درصد

اختــال اتیســم تاثیــر مــی گــذارد

فوبیای خاص

کــودکان مبتــا بــه اتیســم ممکــن اســت
نشــانه هایــی از اختــال اضطرابــی را در
ســالهای اولیــه نشــان دهنــد .یــک فــرا
تحلیــل از اختــاالت اضطرابــی در افــراد
مبتــا بــه اختــال اتیســم نشــان داد کــه
تقریبــا  40درصــد افـراد مبتــا بــه اختــال

اختالل اضطراب اجتماعی و آگورافوبیا 17درصد

اختالل اضطراب تعمیم یافته  15درصد

اختالل اضطراب جدایی  9درصد

بــر طبــق تعریــف فوبیــای خــاص ،افزایــش نگرانــی هنــگام ق ـرار گرفــن در معــرض شــی
یــا موقعیتــی ایجــاد مــی شــود .همچنیــن فوبیــا در برخــی افـراد موجــب حمــات وحشــت
زدگــی مــی شــود .تــرس هــای خــاص اغلــب پــس از تجربیــات تروماتیــک ایجــاد مــی شــود
برخــی از تــرس هایــی کــه در اف ـراد اتیســم مرســوم هســتند عبارتنــد از پزشــکان ،اتــاق
تاریــک ،حـرات و ســگ.
برخــی از کــودکان اتیســم از چیــز هایــی کــه ترســناک نیســت احســاس تــرس مــی کننــد

فصلنامه بچه های آسمان  -زمستان ۹۷

طـراب بــر ا ـفـراد مبتــا بــه
چگونــه اض ـ

اختالل وسواس فکری و عملی  17درصد

9

ماننــد توالــت ،قطــار ،اتوبــوس یــا طوفــان .فوبیاهــا مــی توانــد دســته گســرده ای از چیزها
باشــد یــا دامنــه محــدودی داشــته باشــد .فوبیــا بویــژه ب ـرای والدیــن و اف ـرادی کــه از
کــودک مراقبــت مــی کننــد و هیــچ ریشــه آشــکاری نــدارد مــی توانــد تجربــه خســته
کننــده ای باشــد .مهــم اســت در مــورد فرزندتــان کــه مبتــا بــه فوبیــا اســت صبــور باشــید
و بدانیــد کــه ایــن تــرس ممکــن اســت خطــر واقعــی ب ـرای ســامتی فرزندتــان باشــد.
اختالل وسواس فکری عملی

فصلنامه بچه های آسمان  -زمستان ۹۷
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ایــن اختــال بــا وســواس هــای فکــری و عملــی همـراه اســت ،گاهــی بــا مداخــات رفتــاری
و گاهــی بــا داروهــا درمــان مــی شــود و ریشــه آن در اضط ـراب اســت .ایــن اختــال و
اختــال اتیســم گاهــی خیلــی بــه هــم مشــابه انــد در حالــی کــه فراینــد هــای ذهنــی آنهــا
متفــاوت اســت .یــک کــودک مبتــا بــه اتیســم از ایجــاد الگوهــای تکـراری و خلــق الگــو
هــا لــذت مــی بــرد در حالــی کــه فــردی کــه هــم مبتــا بــه اتیســم و هــم اختــال وســواس
فکــری و عملــی اســت ممکــن اســت احســاس کنــد نیــاز بــه یــک الگــوی جدیــد یــا قطــع
یــک الگــو دارد تــا از اتفاقــی جلوگیــری کنــد .شناســایی اینکــه فرزنــد شــا عــاوه بــر
اتیســم اختــال وســواس فکــری و عملــی هــم دارد در پیــدا کــردن بهرتیــن درمــان بـرای
او کمــک کننــده اســت.

اضطراب اجتماعی ،آگورافوبیا

اضطـراب اجتامعــی و آگورافوبیــا اختــاالت اضطرابــی هســتند کــه حــول محــور تــرس از
موقعیــت هــای اجتامعــی و قضــاوت هــای اجتامعــی ق ـرار مــی گیرنــد .کــودکان مبتــا
بــه اضط ـراب اجتامعــی بــه دلیــل تــرس از قضــاوت هــای اجتامعــی دچــار تــرس مــی
شــوند .ایــن اختــال بــا اختــال آگورافوبیــا بســیار مشــابه اســت ،کــودک از موقعیــت
هــای اجتامعــی اجتنــاب مــی کنــد و ایــن مســاله بــه هــر جایــی کــه ممکــن اســت کــودک
احســاس رشمندگــی یــا احســاس خجالــت کنــد گســرش مــی یابــد .افـراد مبتــا بــه اختــال
آســپرگر اغلــب بــا اختــال اضطـراب اجتامعــی یــا آگورافوبیــا تشــخیص گرفتــه مــی شــوند
و ایــن دو مــی توانــد در یــک شــخص همزمــان وجــود داشــته باشــد امــا بــه ماننــد
اختــال وســواس فکــری و عملــی و اتیســم فراینــد هــای زیــر بنایــی ایــن دو اختــال

متفــاوت اســت .افــراد مبتــا بــه اتیســم
ممکــن اســت از موقعیــت هــای اجتامعــی
اجتنــاب مناینــد زیــرا ایــن موقعیــت هــا
را بــرای خــود غیــر رضوری مــی داننــد
و احســاس نیــاز منــی کننــد کــه ارتبــاط
موثــری بــا دیگـران برقـرار مناینــد امــا افراد
مبتــا بــه اختــال اضط ـراب اجتامعــی یــا
آگورافوبیــا مزایــای رشکــت در موقعیــت
هــای اجتامعــی را درک مــی کننــد ولــی بــه
دلیــل ســطح بــاالی اضطـراب در موقعیــت
هــای اجتامعــی منــی تواننــد رشکــت منایند.
اختالل اضطراب تعمیم یافته

بــه عنــوان یــک نگرانــی بیــش از حــد و
مکــرر در مــورد موقعیــت هــا یــا وقایــع
تعریــف مــی شــود .کــودکان مبتــا بــه
اتیســم کــه تشــخیص اضطــراب فراگیــر
گرفتــه انــد ممکــن اســت حمــات
وحشــتزدگی را تجربــه کننــد یــا دچــار
اختــال خــواب شــوند .تغییــر در اشــتها
یــا کاهــش توامننــدی از دیگــر عالیــم مــی
باشــد همچنیــن متایــل دارنــد بســیاری از
موقعیــت هــا را کنــرل مناینــد در حالــی
کــه علــت آن را منــی داننــد.

اختالل اضطراب جدایی

اختــال اضطــراب جدایــی در دوران
کودکــی وجــود دارد .کــودکان مبتــا بــه
اختــال اضطــراب جدایــی زمانــی کــه
از والدیــن یــا مراقبــان خــود دور مــی
شــوند دوران ســختی را ســپری مــی کننــد.
اضطـراب ممکــن اســت بــه علــت تــرس از
تــرک شــدن ،افتــادن اتفــاق بــد یــا عــدم
امــکان ارضــای نیازهــای او در زمــان غیبــت
والدیــن وجــود داشــته باشــد.
اختالل وحشت زدگی

کــودکان مبتــا بــه اختــال وحشــت زدگــی
حمــات وحشــت زدگــی مکــرر را تجربــه
مــی کننــد و از هــر چیــزی کــه باعــث
حمــات وحشــت زدگــی در آنــان مــی
شــود اجتنــاب مــی کننــد .حمــات ه ـراس
بــرای هــر کــدام از آنــان متفــاوت اســت
تنگــی نفــس ،درد قفســه ســینه و  ...ایــن
عالیــم در عــرض چنــد ثانیــه بــه اوج مــی
رســد و ســپس منجــر بــه حمــات وحشــت
زدگــی مــی شــود.
طـراب در ا ـفـراد
چــه چیــزی باعــث اض ـ

اتیســم مــی شــود

کنــرل در زندگــی مــی باشــد .اضطــراب
اجتامعــی ممکــن اســت از یــک موقعیــت
اجتامعــی رشم آور نشــات بگیــرد .اختــال
وحشــت زدگــی ممکــن اســت در نتیجــه

برای اضطراب چه کاری می توانید انجام دهید

اضطـراب نبایــد غیــر قابــل کنــرل یــا مانعــی در زندگــی روزمــره باشــد .هــر شــخصی
اضطـراب را بــه شــیوه متفاوتــی تجربــه مــی کنــد .اگــر چــه اکــر افـراد قــادر بــه پیــدا
کــردن ترکیبــی از روش هــا بـرای کاهــش نشــانه هــای اضطـراب هســتند ولــی کمــک
یــک روان شــناس بســیار مهــم اســت ایــن روان شــناس بــه کــودکان کمــک مــی کنــد
تــا اضطـراب خــود را کشــف مناینــد و مهــارت هــای مقابلــه ای را شناســایی کننــد.
بســیاری از روان شناســان کــودک جلســات خانــواده درمانــی را پیشــنهاد مــی کننــد
بنابرایــن کســانی کــه بــا کــودک ارتبــاط دارنــد مــی تواننــد کــودک را حامیــت مناینــد و
اگــر نیــاز باشــد روان پزشــک مــی توانــد دارو تجویــز کنــد .دیگــر مداخــات از قبیــل
هرندرمانــی ،موســیقی درمانــی و ورزش بــه او کمــک کننــده اســت .اضط ـراب کامــل
درمــان منــی شــود امــا درمــان مــی توانــد بــه او کمــک منایــد عالیــم خــود را کنــرل
کنــد و کیفیــت زندگــی او را افزایــش دهــد.
درمان های رفتاری برای کمک به اضطراب

درمــان شــناختی رفتــاری ب ـرای بســیاری از کــودکان مبتــا بــه اتیســم ســودمند مــی
باشــد بویــژه در افــراد مبتــا بــه اختــال آســپرگر و اختــاالت اضطرابــی .درمــان
شــناختی رفتــاری ترکیبــی از گفتگــو درمانــی و رفتــار درمانــی اســت کــه توســط یــک
روان شــناس تســهیل مــی شــود .کودکانــی کــه در درمــان شــناختی رفتــاری رشکــت
مــی کننــد عواملــی کــه باعــث اضط ـراب مــی شــود را شناســایی مــی کننــد و ســپس
درمانگــر بــه کــودک شــا کمــک مــی کنــد تــا از احساســات و اندیشــه هــای محــرک
اطرافــش آگاه گــردد ،فرزنــد شــا پــس از آن متریــن "فکــر کــردن را متوقــف کــن" را
متریــن مــی کنــد .ســعی کنیــد افــکار منفــی را بــا افــکار مثبــت جایگزیــن مناییــد .در
نهایــت فرزنــد شــا مهــارت هــای الزم مقابلــه ای را ف ـرا مــی گیــرد.
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شناســایی علــت اضطــراب بــه کــودک
مبتــا بــه اتیســم در مدیریــت نشــانه
هــا کمــک مــی منایــد .بعضــی کــودکان
اضطــراب را بــه عنــوان یــک نتیجــه از
وقایــع تروماتیــک تجربــه مــی کننــد در
حالــی کــه دیگـران اضطـراب را بــه عنــوان
یــک امــر ثابــت در زندگــی خــود تجربــه
مــی کننــد .اضطــراب بــه ویــژه وســواس
فکــری و عملــی بــه عنــوان پاســخ بــه عــدم

ترومــا و بوســیله بــو ،صــدا یــا ملــس هــای مرتبــط بــا ترومــا ایجــاد گــردد .مهــم نیســت
کــه اضطـراب کــودک شــا چیســت حضــور شــا بــه او کمــک مــی کنــد تــا او را بهــر
درک کنیــد و مهــارت هــای مقابلــه ای را بــه او یــاد دهیــد.
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داروهــا و در ـمـان هــا ـبـرای کاهــش

طـراب در ا ـفـراد مبتــا بــه اختــال
اض ـ

ا تیســم
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دارو مــی توانــد یــک گزینــه عالــی ب ـرای
کمــک بــه کــودکان اتیســم در مدیریــت
اضطــراب شــان باشــد .اگــر فکــر مــی
کنیــد کــه اضط ـراب فرزنــد شــا بــا رفتــار
درمانــی کنــرل منــی شــود مــی توانیــد از
روان شــناس کودکتــان بخواهیــد شــا را بــه
یــک روان پزشــک ارجــاع دهــد .مالقــات بــا
یــک روان پزشــک بــرای آنکــه داروهــای
مناســب ســن خــود را دریافــت کنــد بســیار
مفید اســت .روان شناســان و روان پزشــکان
بــه دنبــال یــک رژیــم دارویــی مناســب
ب ـرای کــودکان مبتــا بــه اتیســم هســتند.

ایجاد یک پناهگاه

نگاهــی کوتــاه بــه محیــط خــواب کــودک
خــود داشــته باشــید عواملــی کــه ممکــن
اســت در خــواب کــودک اختــال ایجــاد
منایــد را شناســایی کنیــد .عواملــی همچــون
اتــاق پــر رس و صــدا ،آلودگــی هــای صوتــی
و یــا اتــاق رسد در فراینــد خــواب کــودک
اختــال ایجــاد مــی کنــد.
نقــش شــما بــه ع ـنـوان والــد یــک

کــودک اتیســم

شناســایی منابــع بــرای کمــک بــه
فرزندتــان در اولویــت اســت شــا بــزرگ
تریــن حامیــت کننــده فرزندتــان هســتید.
هامنطــور کــه فرزنــد شــا مهــارت هــای
مقابلــه ای را یــاد مــی گیــرد نیــاز دارد

حامیــت هایــی را از جانــب شــا بــه عنوان
یــک پایــگاه امــن نیــز کســب کنــد .از او
ســوال بپرســید و ذهــن خــود را بــاز نگــه
داریــد تــا بــه حــرف هــای او گــوش دهیــد.
درســت اســت کــه اضطــراب ناخوشــایند
اســت و اغلــب افــرادی کــه در معــرض
اضطــراب قــرار مــی گیرنــد متــام واکنــش
هــای قابــل قبــول را ندارنــد .کمــک بــه
فرزندتــان بـرای تــرس هــا و تشــویق کــردن
یــک هدیــه ارزشــمند بــرای او اســت.
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مقطع دكرتا روانشناسی ارتباطات و تغییر دانشگاه بارسلونا

كــه مــا بایــد بهرتیــن و آرام تریــن رویكــرد را در قبــال اتیســم در پیــش بگیریــم.
نكتــه اول كــه بایــد بدانیــم ایــن اســت كــه درســت اســت فرزنــد مــا اتیســم دارد ولــی ایــن
بــه معنــای ایــن نیســت كــه رشــد جســمی و جنســی او شــبیه دیگـران نباشــد و فرزنــدان
اتیســم هــم میــل جنســی خــود را دارنــد و حتــی قابلیــت بیــان آن را هــم دارنــد و منــی
توانیــم از ایــن موضــوع چشــم پوشــی كنیــم.
نكتــه دوم اینكــه بــا توجــه بــه عملكــرد هورمــون هــا مــی توانیــم حساســیت بیشــر را در
آنهــا مشــاهده كنیــم همیــن طــور اضطـراب و آشــفتگی بیشــری را حــس كنیــم در تعامــل
بــا آنهــا و حتــی تغییـرات مثبــت را هــم مــی توانیــم ببینیــم.
بنابرایــن یكــی از راه كارهــا آمــوزش تصویــری توســط خانــواده اســت و صحبــت كــردن
در ایــن مــورد بــا ایــن بچــه هــا و همیــن طــور نشــان دادن عكــس هــای كودكــی شــخص
تــا امــروز و ایــن رشــد را بــه ایــن شــیوه بــه عزیزامنــان آمــوزش دهیــم نــه بــا فریــاد و
روش هــای دیگــر چ ـرا كــه مــا مشــكل اصلــی در ایــن زمینــه كــه داریــم بیشــر بــر رس
رفتارهــای انطباقــی هســت و آنهــا خیلــی ســاده و جــواب هــای غیــر قابــل پیــش بینــی بــه
مــا بدهنــد در مــورد ایــن موضــوع ولــی یكــری نشــانه هایــی هــم در ایــن رابطــه اصــوال
دیــده مــی شــود كــه مــی تــوان بــه:
خیــره شــدن بــه دیگــران و بــه جنــس مخالــف یكــی از مســائل مــی توانــد باشــد یــا
اینكــه فاصلــه مناســب را رعایــت نكــردن یــا ادبیــات خــارج عــرف كــه اینهــا در یكــری
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ســال  2018بــا همــه اتفاقاتــش متــام شــد و
وارد  2019شــدیم و دوبــاره ســاالنه هزاران
مقالــه و تحقیــق و تــاش علمــی ،امیــدوارم
امســال بــه یــك نتیجــه قانــع كننــده در
زمینــه اتیســم برســیم .ایــن كــه خانــواده
هــا در لحظــه پیــر مــی شــوند بــا شــنیدن
اتیســم فرزندانشــان یكــی از ســخت تریــن
و بدتریــن اتفاقاتــی اســت كــه مــی توانــد
بــرای هــر انســانی رخ دهــد و زجرآورتــر
اینكــه فقــط شــاهد اتفاقاتــی هســتیم و
لــب هایــان ســكوت را فریــاد مــی زنــد،
بنابرایــن اولیــن آرزوی امســال كشــف یــك
راه حــل و درمــان ب ـرای اتیســم باشــد.
امــا یادمــان باشــد كــه زندگــی هنــوز
هســت و مــا هســتیم و قــرار هســت
بهرتیــن اتفاقــات رقــم بخــورد .در ایــن
شــاره در رابطــه بــا بلــوغ در زمینــه
فرزنــدان اتیســم اندكــی صحبــت مــی
كنیــم .تــا چشــم روی هــم مــی گذاریــم
بــه ســن بلــوغ فرزندامنــان مــی رســند و
بایــد بــاور كنیــم كــه بلــوغ در فرزنــدان
اتیســم هــم وجــود دارد و ایــن را بایــد
قبــول كنیــم كــه خیلــی از زمــان هــا مــا
فقــط معنــی بلــوغ را متوجــه مــی شــویم
نــه فرزنــد اتیســم مــا .یكــی از رفتارهایــی
كــه در خیلــی از خانــواده هــا دیــده مــی
شــود ایــن هســت كــه افــراد بــا فریــاد
و حتــی رضب و شــتم مــی خواهنــد بــه
فرزنــد اتیســم یــادآوری كننــد كــه تــو بــه
بلــوغ رســیدی و متــام.
نــه ایــن راهــكار ایــن مشــكل نیســت چـرا
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از بچــه هــا دیــده شــده اســت .نشــانه یــك فاجعــه مــی شــود ،بــه جــای ایــن بــا و بدتــر از همــه كــه در رابطــه بــا انســان
هــا بــه همیــن جــا ختــم منــی شــود و او بایــد صحبــت كنیــم حتــی در مــورد فاقــد بیــاری و اختــال هــم توصیــه
حتــی برهنــه شــدن و خــود ارضایــی تــا جنــس مخالــف و بــه نرمــی نگرانــی مــی كنیــم ایــن اســت كــه بــا همســاالن
ندانســن ســاده ترین روش هــای برقراری هــای او را جویــا شــویم و در جمــات خــود نبایــد مقایســه بشــوند ،چــرا كــه
مــا عمــا یــك رونــد معكــوس را در پیــش
ارتبــاط بــا طــرف مقابــل كــه ایــن یكــی كوتــاه بــه او یــادآوری كنیــم.
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از مشــكالت بــزرگ خانــواده هــا اســت و فرزنــدان اتیســم در ایــن ســن قابلیــت مــی گیریــم و ایــن بـرای همــه مــا آســیب
زمانــی مشــكل مــا بیشــر مــی شــود كــه رفــن بــه افرسدگــی و اســرس های ناشــی حســاب مــی شــود و مــا در جهــت بهبــود
از فرزنــد اتیســم توقــع انطبــاق را نداریم از عــدم برقــراری یــك رابطــه را حتــی روابــط خانــواده قــدم مــی گذاریــم نــه
ولــی از خانــواده آن شــخص ایــن توقــع را مــی تواننــد درك كننــد و ایــن خــود یــك در پــی تشــنج محیــط خانــواده .بــه امیــد
داریــم ولــی در مقابــل بدلیــل ندانســن بحــران مــی شــود بــرای آنهــا .بنابرایــن اینكــه اندكــی رشایــط را قلبــی درك كنیــم
رفتــار هــای فرزنــد اتیســم بــا یــك جبهــه محبــت را مــروط نكنیــم بــه فــان نــه بخاطــر اینكــه در موقعیتــی قــرار
گیــری محكــم از طــرف خانــواده روبــرو كار ...در بچــه هــای اتیســم و مشــكالت گرفتــه ایــم و بایــد یكــری كار را انجــام
مــی شــویم و تــا جایــی مــی رود كــه در انهــا را بــزرگ نكنیــم چـرا كــه در بعضــی دهیــم.
فرزنــد احســاس رشم و گنــاه و تحقیــر و مراحــل خــود آنهــا بــا افزایــش ســن
 ...را ادامــه مــی دهنــد و ایــن تبدیــل بــه متوجــه ایــن موضــوع حتــی مــی شــوند

آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی پیشرفته
آرزو رضایی،
کارشناس ارشد روان شناسی

حــدودی درک مفاهیــم انتزاعــی و اجتامعــی را کســب کــرده باشــد .یعنــی برخــی مفاهیــم
عــام مثــل خــوب و بــد ،درســت و غلــط و  ...را یــاد گرفتــه باشــد .اکنــون مــی توانیــم
اســتدالل منطقــی را بــا او کار کنیــم .از مــوارد ســاده تــر رشوع مــی کنیــم کــه البتــه مــوارد
عینــی و ملمــوس هســتند .بـرای مثــال از کــودک مــی خواهیــم کــه یــک وســیله را بشــکند.
برخــی کــودکان در طــول روزمرگــی خــود یــاد گرفتــه انــد کــه نبایــد ایــن کار را انجــام
دهنــد امــا هنــوز دلیــل آوردن بـرای امتنــاع خــود را منــی داننــد .اگــر کــودک خواســت آن
را بشــکند خودمــان رسیــع وارد عمــل شــده مــی گوییــم (نــه! ایــن کار بدیــه) چنــد بــار بــا
مــوارد مختلــف مثــل پــاره کــردن کتــاب ،قیچــی کــردن لبــاس و  ...آن را تعمیــم مــی دهیــم
تــا کــودک یــاد بگیــرد نــه بگویــد و آن را انجــام ندهــد .بعــد کــم کــم ســوال مــی کنیــم
"خــوب چـرا منــی کنــی؟ چـرا منــی شــکنی" و اگــر گفــت کار بدیــه بــاز می پرســیم چـرا کار
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کــودکان اتیســتیک در فراینــد آمــوزش
خــود بایــد مســیری را روی یــک پیوســتار از
آســان بــه دشــوار طــی مناینــد .هــر چــه کــه
در آمــوزش پیــش تــر مــی رویــم کــودک
بایــد اســتقالل بیشــری یافتــه و بــه هــدف
خــود کــه عملکــرد مثــل یــک کــودک عــادی
اســت نزدیــک تــر شــود .در ایــن راســتا بــه
مهــارت هایــی مــی رســیم کــه بیشــر در
حیطــه ی ارتباطــی و اجتامعــی قـرار دارنــد
از جملــه حفــظ مکاملــه و اســتدالل کــردن
بــه صــورت منطقــی ،ایجــاد ارتبــاط بــه
صــورت خــود انگیختــه و توجیــه کــردن و
 ...بنابرایــن در ایــن مبحــث بــه تعــدادی از
ایــن مهــارت هــا و مشــکالت رایــج کــودکان
اتیســتیک در ایــن زمینــه هــا و چگونگــی
آمــوزش و رفــع آن هــا مــی پردازیــم.
کــودکان اتیســتیک در یــک موقعیــت
زمانــی و بیشــر در ابتــدای آمــوزش یــاد
مــی گیرنــد کــه دســتور پذیــر و فرمانــردار
باشــند .ایــن بــرای رشوع آمــوزش بســیار
مهــم اســت .در ایــن مقطــع مــی دانیــم
کــه کــودک از لحــاظ فرمانــرداری محــض
آســیب منــی بینــد و در رشایطــی از آمــوزش
اســت کــه خودمــان بــه طــور کامــل مراقب
او هســتیم .امــا کــم کــم بــا پیرشفــت
آمــوزش و ورود کــودک بــه ســایر محیــط
هــا (مهــد کــودک ،مدرســه و )...بایــد یــاد
بگیــرد کــه فرمانــرداری و دســتور پذیــری
محــض نداشــته باشــد و در هــر کجــا رفتــار
مناســب بــا بافــت و زمینــه مناســب را بروز
دهــد .پــس مــی دانیــم کــه کــودک بایــد تــا

بدیــه؟ اگــر کــودک توانســت پاســخی نصــف و نیمــه بدهــد .بــا تشــویق بســیار جملــه او
را تکمیــل کــرده و بــه او یــاد مــی دهیــم کــه بــه صــورت منطقــی علــت کار خــود را بیــان
کنــد .از دیگــر مــوارد عینــی مث ـاً خــوردن یــک چیــز غیــر خوراکــی اســت مثــال :علــی
ایــن کاغــذ را بخــور نــه منــی خــورم .چ ـرا منــی خــوری؟ چــون کاغــذ خوراکــی نیســت؟
مــی توانیــم اســتدالل بیشــری بخواهیــم؛ خــوب خوراکــی نباشــه .چــی مــی شــه اگــر
بخوریــم؟ کــودک توجیــه کنــد کــه مریــض مــی شــویم ،گلومــون درد می گیــره؟ دملــون درد
مــی گیــره و  ...بــا تکـرار مــوارد ســعی مــی کنیــم کــودک خــودش ایــن جــواب هــا را پیــدا

15

فصلنامه بچه های آسمان  -زمستان ۹۷

16

کنــد .حواســان باشــد کــه اصــاً کــودک
قــرار نیســت یــک رسی جمــات را از مــا
شــنیده و حفــظ کنــد و بــه عنوان اســتدالل
بــه مــا ارائــه دهــد بلکــه بایــد نســبت بــه
بافــت ماج ـرا و موقعیــت و زمــان توجیــه
مناســب را خــودش بــا فکــر کــردن پیــدا
کنــد .بـرای رســیدن بــه ایــن مهــم بایــد بــه
طــور مــداوم مــوارد جدیدتــر و نامانــوس
تــر را ســوال کنیــم .مثـاً ممکــن اســت در
داســتان مــا پــری رسمــا خــوده و مریــض
باشــد و نبایــد بســتنی بخــورد کــودک
بایــد بتوانــد ایــن علــت را بیــان کنــد .امــا
در جایــی دیگــر کــودک دنــدان درد دارد
و نبایــد بســتنی بخــورد .در جایــی هــم
هیــچ منعــی نــدارد و مــی توانــد بســتنی
بخــورد و در جایــی دیگــر مربــوط بــه ایــن
اســت کــه قبـاً در هــان روز یــک بســتنی

خــورده و چــون باعــث چاقــی مــی شــود و
م ـرات نبایــد بســتنی بخــورد .ســپس بــا
بیــان داســتان هــای متفــاوت ســعی مــی
کنیــم کــودک توجیــه مناســب و مربــوط
بــه موقعیــت را بــه کار بــرد .مــواردی هــم
وجــود دارنــد کــه دشــوارترند و مربــوط
بــه آداب و رســوم اجتامعــی و قوانیــن و
مقــررات رایــج در فرهنــگ هســتند .ایــن
مــوارد ابتــدا بایــد بــه کــودک آمــوزش
داده شــوند .بــه وســیله ی داســتان هــا
و تعریــف رویدادهــای واقعــی پیرامــون
وی .مث ـاً از کــودک مــی خواهیــم کــه در
هــان لحظــه حــام کنــد کــودک بایــد
بتوانــد توجیــه کنــد کــه اکنــون و در ایــن
مــکان وقــت حــام کــردن نیســت و علــل
موجــود را هــم ذکــر کنــد مثــل ایــن کــه
وســایل شــخصی مربوطــه را نــدارد ،اجــازه

والدیــن را نــدارد و  ...فقــط بایــد اســتدالل
او منطقــی و محکــم باشــد .مــا امیــدوار
هســتیم کــه بــا ایــن چالــش هــا کــودک
یــاد بگیــرد کــه خــود دنبــال دلیــل بگــردد
و آن را بیــان کنــد .از دیگــر مهــارت هــای
ارتباطــی و اجتامعــی پیرشفتــه اظهــار نظــر
کــردن در مــورد یــک موضــوع اســت .بـرای
اینکــه کــودک بتوانــد در مباحــث دیگ ـران
رشکــت کنــد و اظهــار نظــر کنــد بایــد
مهــارت هــای دیگــری را نیــز کســب کنــد.
مثــا درک موضــوع صحبــت دیگــران،
بــرای آمــوزش ایــن مــورد یــک مکاملــه را
ب ـرای کــودک انجــام مــی دهیــم (یــا فــرد
ســوم) و یــا فیلــم یــک مکاملــه را ب ـرای او
پخــش کــرده و مــی پرســیم کــه موضــوع
صحبــت آن هــا چیســت .اگــر کــودک مــی
توانــد بخوانــد و در ســن مدرســه اســت

بــا خوانــدن یــک بنــد یــا یــک داســتان یــا
ماجــرای کوچــک و بلنــد مــی خواهیــم
کــه موضــوع آن را بیــان کنــد یــا ب ـرای آن
یــک اســم انتخــاب کنــد .در ایــن جــا کــم
کــم حــدس زدن را هــم بــا کــودک کار مــی
کنیــم .حــدس زدن را هــم بایــد بــا مــوارد
عینــی رشوع کنیــم .مثـاً یــک چیــزی را در
دســت خــود پنهــان کــرده و از کــودک مــی
خواهیــم حــدس بزنــد کــه چیســت؟ علــت
حــدس خــود را هــم مــی توانــد بیــان کنــد.
مث ـاً اگــر کــودک گفــت کتــاب اســت مــی
پرســیم کتــاب تــوی دســت مــا جــا مــی
شــود؟ و همیــن طــور بــا ایجــاد ســوال

کــه یــک آگاهــی را کســب کــرده اشــاره
کنــد .مثـاً ممکــن اســت در کتابــی خوانده
اســت یــا در یــک ماجرایــی آن را شــنیده
یــا دیــده کــه بایــد هــان را بیــان کنــد
ســواالت انتزاعــی بـرای بیــان منشــا دانــش
مــی توانــد شــامل مــوارد درســی ،دانشــی
کــه کــودک دارد یــا حتــی پیــش بینــی
یــک رویــداد ســاده باشــد .ایــن مهــارت
هــا بــه کــودک کمــک کنــد بــرای ایجــاد
یــک ارتبــاط موثــر و حفــظ آن در طــول
زمــان و گســرش مهــارت هــای اجتامعــی
بــه منظــور پذیرفتــه شــدن در جمــع و
دوســتیابی و آمــاده شــدن ب ـرای پذیرفــن
نقــش هــای اجتامعــی در آینــده .البتــه یک
رسی مهــارت هــای اجتامعــی و ارتباطــی
دیگــر نیــز در ایــن راســتا مــی تواننــد به آن
هــا کمــک کننــد کــه در مباحــث بعــدی بــه
آن هــا خواهیــم پرداخــت.
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هــای اســتداللی بــرای او زمینــه ی تفکــر
و جســتجو گــری را فراهــم مــی کنیــم تــا
کــودک کــم کــم حــدس زدن ســاده را یــاد
بگیــرد .در مراحــل بعــد مــی خواهیــم کــه
یــک توضیــح کوتــاه را بشــنود و حــدس
بزنــد کــه توضیــح در مــورد چیســت؟ مثــل
یــک جــور معــا طــرح کــردن ســاده یــا
تعــدادی کلمــه مربــوط بــه یــک موضــوع
را بیــان کــرده و از کــودک مــی پرســیم ایــن
کلــات مربــوط بــه چــه کاری یــا چیــزی
اســت مثــاً ابــزار و اعــال مربــوط بــه
یــک شــغل ،یــک فعالیــت ،یــک فــرد و ...
از مــوارد دیگــر کــه کــودک بایــد خــوب
آموختــه باشــد توصیــف کــردن و مقایســه
کــردن چیزهــا و موضوعــات اســت مــا در
مطالــب قبــل توصیــف کــردن را توضیــح
داده ایــم تحــت عناوینــی مثــل صحبــت
کــردن در مــورد یــک شــی ،فــرد ،حیــوان و
 ...امــا در مــوارد پیرشفتــه تــر بایــد توصیف
هــا کامــل تــر و حالــت مقایســه ای باشــد
یعنــی اگــر از کودک خواســتم مــادر خود را
توصیــف کنــد بگویــد مــادر مــن یــک خانم

جــوان (یــا میانســال) ،بلنــد قــد (متوســط
یــا کوتــاه قــد) اســت کــه  ...تعــدادی از
مشــخصات ظاهــری و خلقــی را بیــان کنــد،
شــغل و هرنهــای او و چیزهایــی از ایــن
قبیــل .و ســپس بتوانــد او را بــا ســایر خانــم
هــا مقایســه کنــد مث ـاً مــادر مــن بهــر از
دیگـران غــذا درســت مــی کنــد یــا کمــر از
دیگـران یــک مهــارت دیگــر در ایــن زمینــه
بیــان منشــا دانــش اســت یعنــی اگــر کودک
در یــک زمینــه نظــری داد و کســی پرســید
از کجــا مــی دانــی بایــد بتوانــد توجیــه
کنــد و دلیــل اظهــار نظــر خــود را بیــان
کنــد .بیــان منشــا دانشــی را نیــز بایــد
بــا مــوارد عینــی تــر و آســان تــر آمــوزش
داد .بــرای مثــال ســوالی از کــودک مــی
پرســیم (تــوی ایــن کشــو چــی هســت؟) و
وقتــی کــه پاســخ داد مــی پرســیم از کجــا
مــی دانــی؟ کــودک بایــد دلیــل بیــاورد و
دلیــل او درســت باشــد .اگــر آن را دیــده
بایــد بگویــد خــودم دیــدم .اگــر از کســی
شــنیده بایــد بگویــد کــه فالنــی گفــت کــه
مثـاً فــان چیــز را در کشــو گذاشــته اســت
اگــر نــه دیــده و نــه شــنیده بایــد بگویــد
حــدس مــی زنــم .چــون در ایــن کشــوها

چنیــن چیزهایــی مــی گذارنــد یــا حتــی
ممکــن اســت قب ـاً خودمــان بــه او گفتــه
باشــیم و بایــد بگویــد کــه خودتــان گفتیــد.
در مــوارد انتزاعــی بایــد کــودک بــه منبعــی
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مــاه هــای اکتــر و نوامــر شــاهد یــک
حرکــت رسیــع رو بــه جلــو در گویــش آن
مــاری بودیــم .در یــک جلســه بریژیــت
روی کارت هــای افعــال کار مــی کــرد و
آن مــاری داشــت جمالتــی ماننــد پــر
نشســته را بــه پــر روی صندلــی نشســته
پــردازش مــی کــرد و دوبــاره بــه پــر روی
صندلــی قرمــز نشســته پــردازش مــی کــرد.
جلســات منادیــن کــه رابیــن انجــام مــی داد
بیشــر و بیشــر از لحــاظ گویشــی وســیع
تــر مــی شــد و آن مــاری مــی توانســت
از او بپرســد چــه چیــز و کجــا و وارد
گفتگــو هــای مقدماتــی بــا عروســک هــا
بشــود ولــی شــاید مهــم ترینــش ایــن بــود
کــه آن مــاری داشــت بــه مــن و بریژیــت
و رابیــن نشــان مــی داد کــه حــاال قــادر
بــود بیشــر و بیشــر از محیــط اطــراف
یــاد بگیــرد او بــا جمــات و ســاختار
نحــوی کــه قبــاً کســی بــه او آمــوزش
نــداده بــود و آن مــاری قب ـاً در صحبــت
هــای دیگ ـران شــنیده بــود اســتفاده مــی
کــرد .در یادداشــت دوم نوامــر ،بریژیــت
جملــه ی زیــر را نوشــته شــده بــود.
بریژیت :چی شده؟
آن مــاری :مایــکل ایــن کار را کــرد( .آن
مــاری فعــل گذشــته ی برنامــه را کــه در
ســپتامرب رشوع شــده بــود تعمیم مــی داد).
بریژیــت :مایــکل چــی کار کــرد؟
آن مــاری :کتاب ها را روی زمین پخش کرد.
بریژیــت :کــی کتــاب هــا را روی زمیــن
پخــش کــرد؟

آن مــاری :مایــکل کتــاب هــا را روی زمیــن پخــش کــرد( .آن مــاری خــودش فعــل
پخــش کــردن را بــه صــورت «گذشــته» بعــد از اینکــه یــک بــار شــنید ،تعمیــم داد).
در اواخــر نوامــر ،دیگــر الزم نبــود بــا آن مــاری بــه مدرســه بــروم .هــر کمکــی کــه
او نیــاز داشــت ،حــاال خیلــی خــوب توســط آنــی یــا ســلینا ارائــه مــی شــد .در مــاه
دســامرب ،اولیــن تولــد مایــکل را جشــن گرفتیــم .مــن بچــه هــا را اطــراف میــز ناهــار
خــوری بــرای ایــن موقعیــت جمــع کــردم ،مــارک هنــوز رس کار بــود .و مــا کیــک
شــکالتی داشــتیم بــا دو ســه تــا هدیــه کــه بایــد بــاز مــی کردیــم .مــن خوشــحال
بــودم ،همــه مــا خوشــحال بودیــم .دخــر کوچــک مــا بــه نظــر مــی رســید کــه تعــادل
خــودش را بــاز یافتــه بــود .آن مــاری داشــت بهــر و بهــر مــی شــد .دانیــل آن ســال
را بــا موفقیــت پشــت رس گذاشــته بــود ،عشــق مــن و مــارک قــوی تــر شــده بــود.
«تولــدت مبــارک ،تولــدت مبــارک ،تولــدت مبــارک مایــکل عزیــز»
صداهــای کودکانــه ی آن مــاری و دانیــل بــه یکدیگــر پیونــد مــی خــورد ،آشــپزخانه گــرم
بــود .بچــه هــا ســامل و رسحــال بودنــد چهــره ی آنهــا در اطـراف میــز زیبــا بــود .یــک نفــس
راحــت و طوالنــی کشــیدم تــا بتوانــم کیک را بــرم .ما مبارزه را پشــت رس گذاشــته بودیم و
بــه ســامت و آرامــش رســیده بودیــم .مــن یــک تکــه کیک به پــری کــه تولدش بــود دادم
کــه بالفاصلــه دو دســتی بــه آن حملــه کــرد .مــن خندیــدم و دو بوســه روی رسش زدم .یکی
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بـرای اولیــن تولــدت و یکــی هــم بـرای ســال آینــده ات .مــرد کوچولــو خــدا حفظــت کنه».
در  30ژانویــه ســال  ،1989ســیزده مــاه بعــد از اولیــن تشــخیص ،مــن آخریــن یادداشــت
را وارد کتابچــه ی ســیاه و ســفیدم کــردم کــه عنوانــش «کتــاب انشــاء» بــود و دربــاره
ی یادداشــت هــای آن مــاری مــن بــود .ورودی هــا بــا تاریــخ رشوع مــی شــوند
و ســپس مــن  5جملــه کــه آن روز از آن مــاری شــنیده بــودم را در آن مــی نوشــتم.
 مامان این کار را برای من بکن ،من منی تونم. دانیل کجاست چی کار می کنی مامان منو نگه دار من افتادم .دستم اوخ شده بوسش کن.« اینهــا برخــی از مثــال هــا از زبــان امــروز آن مــاری بــود» کــه مــن
متــام مــدت مــی نوشــتم و بــاور مــی داشــتم یــا بــاور منــی داشــتم.
حــاال قلــب رسســخت مــن بــا یــک پذیــرش تــوام بــا تــرس ایــن هدیــه را قبــول کــرده بــود.
آزمایشــات و ارزیابــی هــا و امتحانــات دیگــر نظیــر تســت هــای آی کیــو ،ارزیابــی هــای
گفتــاری ،ســازگاری او در پیــش دبســتانی و ســایر مــدارس ،ب ـرای آن مــاری وجــود دارد.
امــا اینــک مــا بــه ایــن جایــگاه امــن وارد شــده بودیــم .و زمــان حــارض خــوب بــود .بیشــر
از خــوب بــود .درخشــان و پــر لــذت بــود .متــام مــدت مــن نگ ـران ایــن بــودم کــه مــا
دوبــاره داشــتیم او را خلــق مــی کردیــم و او را مجبــور بــه یــک قالــب رفتــار مناســب و
گفتــار ســامل مــی کردیــم .دخــر مــا یــک جایــی بیــن ســن یــک تــا دو ســالگی مــرده بــود
و مــا دوبــاره او را از خــاک و خاکســری کــه قبـاً دخــر مــا بــود ،احیــاء کــرده بودیــم .آن
نگرانــی حــاال رفتــه بــود؛ حتــی فکــر کــردن بــه ایــن موضــوع ،جســتجو بـرای تاســف در
برابــر یــک عافیــت بــا ارزش بــود .مــا او را بازســازی نکــرده بودیــم .او دیگــر خــودش بــود،
بـرای خــودش بــود و پــر از نشــاط ،افــکار و عالقــه منــدی هایــش ،خالقیــت هــا و هوشــش
بیــش از آن بــود کــه توســط کســی غیــر از خالقــش درســت شــده باشــد هــان گونــه کــه
او در بطــن مــن بــه وجــود آمــده بــود بــدون اینکــه مــن ایــن فراینــد معجــزه آمیــز را
بتوانــم کنــرل کنــم ،او از اتیســم بــدون اینکــه مــا کام ـاً بفهیــم یــا کنــرل کنیــم رهایــی
یافتــه بــود .چــه فرایندهــای عصبــی در مغــز او فعــال شــده بــود و چــه عــدم تعــادل
شــیمیایی کــه حــاال اصــاح شــده بــود ،چیــزی کــه احتــاالً هرگــز نخواهیــم دانســت و
اهمیتــی هــم نداشــت کــه بدانیــم ،باعــث شــده بــود کــه وارد نــوری از عشــق انســانی
شــود و چشــم هــای ســبز – آبــی خــود را بــه روی مــا بــاز کــرده بــود.
مــاه نوامــر کــه آمــد و رفــت مــن گاهــی در مــورد فیلــم بــی بــی ســی فکــر مــی کــردم کــه
آیــا در انگلیــس پخــش شــده بــود یــا نــه و اصـاً چطــور بــود در مــاه دســامرب چندیــن بــار
بــا دکــر ولــش متــاس گرفتــم ،ولــی او خیلــی مرمــوز و مــردد بــود کــه در ایــن بــاره بــا مــن
صحبــت کنــد .نهایتـاً شــنیدم کــه او یــک گردهامیــی بــا چنــد نفــر دیگــر بـرای متاشــای آن
نوارهــای فیلــم داشــته اســت .بــا او متــاس گرفتــم از او خواســتم کــه فیلــم هــا را ببینــم.
او گفت :خب من نوار اضافه ندارم که به تو بدهم.
حــاال اندکــی هوشــیار و متقاعــد شــدم از ایــن کــه دکــر ولــش عالقــه ای نداشــت کــه
مــن ایــن فیلــم هــا را ببینــم ،بنابــر ایــن تصمیــم گرفتــم خــودم آنهــا را فراهــم کنــم.

در فوریــه ســال  1989آنهــا بــه ثبــت
رســیدند .دو پخــش مجــزا داشــتند،
یکــی در  9نوامــر پخــش شــده بــود و
دیگــری در  16نوامــر  .1988مــن و مــارک
یــک روز عــر آنهــا را متاشــا کردیــم.
مــارک بــه آرامــی گفــت :بــاور کردنــی
نیســت.
مــن رشوع بــه لرزیــدن کــردم.
«آغــوش درمانــی» بــه عنــوان پاســخ بــه
دعاهــای والدیــن نیازمنــد و مارتــا ولــش
بــه عنــوان بنیــان گــذار معرفــی شــده بــود:
صــدای حکایــت کننــده مــی پرســد :امــا آیــا
ایــن یــک معالجــه اســت؟
پاســخ بارهــا و بارهــا مثبــت اســت
حکایــت کننــده ماج ـرا ادامــه مــی دهــد:
ب ـرای ایــن والدیــن ،شــکی وجــود نــدارد.
آنهــا بســیاری از کــودکان را مــی شناســند
کــه تــا کنــون از طریــق آغــوش درمانــی
بــه زندگــی طبیعــی بــاز گشــته انــد.
پــس از آغــوش درمانــی بســیاری از
کــودکان جایــگاه طبیعــی خــود را در
خانــواده ،مدرســه و کار بــه دســت مــی
آورنــد .نتایــج او و تعــداد کودکانــی کــه بــه
زندگــی عــادی برگشــته انــد در آمریــکا اثــر
گــذار بــود.
امــا شــواهد کجاســت؟ کــودکان بهبــود
یافتــه کجــا هســتند؟ مــداوا کجاســت؟
تعــداد بچــه هایــی کــه بــه زندگــی عــادی
بــاز گشــته انــد ...؟ ایــن جملــه بــه چــه
معنایــی بــود؟ مــن چندیــن مرتبــه خواســته
بــودم کــه بــا ایــن کــودکان مالقــات داشــته
باشــم ولــی یکــی هــم پیــدا نکــردم .آیــا
درمونــد ویــل کاکــس منونــه ی خوبــی از
آنهــا پیــدا کــرده بــود؟ آیــا او  10نفــر پیــدا
کــرده بــود؟ یــا او  5نفــر پیــدا کــرده بــود؟
آیــا او حتــی یــک نفــر پیــدا کــرده بــود؟
گواهــی پــس از گواهــی از مادرانــی وجــود
داشــت کــه ادعــا مــی کردنــد زندگــی آنهــا
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تغییــر کــرده بــود ،بــه آنهــا امیــد داده
شــده بــود و آنهــا بــاور داشــتند امــا مــداوا
کجــا بــود؟
پــر کوچولویــی بــود کــه مــی توانســت
الفبــا را از حفــظ بخوانــد .بعضــی از افـراد
اتیســتیک توانایــی شناســایی حــروف
و اعــداد حفــظ کــردن معجــزه آمیــز و
زودرس را دارنــد .ایــن اســتعدادها در
مــورد افـرادی کــه اتیســتیک دانــا خوانــده
مــی شــوند ،چیــزی مبهــوت کننــده اســت.
بــدون اینکــه ذکــری از توامننــدی آنهــا در
برقــراری ارتبــاط بــه گونــه ای انعطــاف
پذیــر و قابــل قبــول بــرده شــود.
شــخصیت اصلــی در فیلــم مــرد بارانــی
کــه تهیــه کنندگانــش بــا دکــر ریملنــد
در زمینــه ی اقتبــاس از رشایــط اتیســم
مشــورت کــرده بودنــد ،مــی توانســت
محاســبات ریاضــی را در ذهــن خــود انجام
دهــد ولــی زبــان او بچگانــه باقــی مانــده
بــود .چیــزی کــه آن مســتند بــی بــی ســی
در خصــوص آغــوش درمانــی کــم داشــت
و اهمیــت آن را مــردم منــی دانســتند
یــک مصاحبــه ممتــد و دو طرفــه بــا یــک
کــودک اتیســتیک یــا ســابقاً اتیســتیک بــود.
کیتــی دخــر کوچکــی بــود کــه در مقالــه ی

مجلــه ی الیــف در مــوردش صحبــت شــده
بــود ،او کــه شــعرهای بلنــدش در مــورد
مســیح ،رســتگاری دکــر ولــش و رد نتیجــه
مـرا تــکان داده بــود.
ایــن مســتند بــرای لحظــه ای بــه ایــن
اشــعار شــگفت انگیــز مــی پــردازد.
حکایــت کننــده توضیــح مــی دهــد کــه
یــک ســال قبــل وقتــی کــه او ده ســاله
بــود ،شــعری در مــورد ولــش رسوده بــود.
مجــری بــه او اطــاع مــی دهــد کــه کیتــی
در تعــدادی از جلســات درمانگــری حضــور
داشــته ولــی بــاز هــم پاســخ گــو نبــود.
(یــک تعــداد از جلســات آغــوش درمانــی
در واقــع ،کیتــی در آن زمــان حداقــل 8
ســال از ایــن جلســات را گذرانــده بــود).
دکــر ولــش ســپس یکــی از آن اشــعار را
مــی خوانــد ،رسودی کــه در ســتایش ...
دکــر ولــش:
او مــرا عصبانــی کــرد و تحقیرکــرد
مــرا و دعــوت بــه مبــارزه کــرد مــرا.
او بــه مــن مــادری بخشــید فراتــر از
رویاهــای وحشــی مــن.
درمونــد ویــل کاکــس پرســید :کیتــی چــه
مقــدار جلســه هــای درمانــی داشــته قبــل
از اینکــه بــه مرحلــه ای برســد کــه بتوانــد

ایــن گونــه بنویســد؟
دکــر ولــش پاســخ داد ایــن ســوال
صحیحــی نیســت .کیتــی مــی توانســت
از مــدت هــا قبــل ایــن گونــه بنویســد و
علــت اینکــه ایــن کار را نکــرده بــود ،تــرس
او بــود ،خیلــی مــی ترســید و دلیــل خوبــی
داشــت« :زندگــی او امنیــت نداشــت».
ولــی هنگامــی کــه او بــه قــدر کافــی
امنیــت بــرای نوشــن پیــدا کــرد ،رشوع
بــه نوشــن کــرد و از بــی تعاملــی بــه
تعامــل کامــل رفــت و در ســن  9ســالگی
نوشــته هایــش در ســطح کالــج اســت.
بــرای برطــرف کــردن هــر گونــه تولیــد
صــدای ویــل کاکــس کــه حــاال شــناخته
بــودم بــه عنــوان حکایــت کننــده صحبــت
مــی کــرد ،گفــت از او خواســته شــده کــه
در یــک جلســه ی ادبــی رشکــت کنــد.
صفحــه ی بعــدی ،کیتــی و مــادرش را
نشــان مــی داد کــه بــا هــم لــب تخــت
خــواب نشســته بودنــد ،دســت مــادرش
در اط ـراف او بــود .آنهــا بــا یکدیگــر مــی
نویســند در یــک فضــای کودکانــه بــه روی
نیمــی از صفحــه دو کلمــه :مامــان ،عشــق.
چشــانم را بســتم در حالــی کــه ایــن
تصاویــر از جلــوی دیدگانــم مــی گذشــت،
از چیــزی بیــش از یــاس ،نــا امیــدی و چیزی
شــبیه خیانــت ،ناراحــت بــودم .آن تفکـرات
مذهبــی کــه مــن در شــعرها خوانــده
بــودم ،کجــا بودنــد؟ آن دســت نوشــته ی
پــاک و دقیــق و متیــز نســبت بــه ایــن خــط
خرچنــگ قورباغــه ی ســاده ،اشــعاری کــه
فرضــاً توســط کیتــی نوشــته شــده بــود،
دکــر ولــش بــه مــن داده بــود کــه در مقاله
ی مجلــه ی زندگــی نیــز نوشــته شــده بــود،
کجــا بــود؟ چــه ارتباطــی میــان آن نوشــته
هــا ،چــه از لحــاظ شــکل ظاهــری یــا از
لحــاظ معنــا ،بــا ایــن نوشــته ی موزیانــه
ی کودکانــه کــه بــه ســختی و بــا کمــک
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مــادر نوشــته شــده بــود ،وجــود داشــت؟
حکایــت کننــده ویــل کاکــس مــی گویــد:
بــه نظــرم ایــن هــا طبیعــی ،رسگــرم کننده و
متقاعــد کننــده هســتند( .و پایــان ســکانس
کیتــی) متــام شــک هــا بــر طــرف شــد.
آن مــاری و مــادرش بودنــد .مــادر آن مــاری
نتایــج ارزیابــی او را اعــام کــرد ،وی مــی
گفــت کــه درمانگــری آن مــاری از چــه
چیــزی تشــکیل شــده بــود ،به طــور خالصه
 مــا یــک ســاعت جلســه ی درمانــی درروز داشــتیم.
البتــه اگــر کســی بــا دقــت گــوش مــی
داد ،مــی توانســت بشــنود کــه در بخــش
معرفــی ســکانس آن مــاری جملــه ای
معرتضــه حکایــت کننــده مــی گویــد،
 ...بــه همــراه ســایر درمانگــری هــا.
توجــه داشــته باشــید کــه جملــه توســط
بســیاری از بیننــدگان انگلیســی شــنیده
مــی شــد .بــه هــر حــال مــادر آن مــاری
اســت ،احتــاالً تنهــا کودکــی کــه در
فیلــم نزدیــک بــه بهبــودی اســت کــه مــی
گویــد :مــا یــک ســاعت جلســه ی درمانــی
در روز انجــام داده ایــم و متــام نوارهــا
ادامــه پیــدا کردنــد و در متــام مــدت
هــان برداشــت اصلــی از موضــوع توســط
تیرنگــن – بتلهایــم و ولــش تکـرار مــی شــد.
ولــش مــی گویــد :اتیســم یــک درونگرایــی
انتخابــی و خــود اعاملــی توســط یــک
کــودک روان پریــش اســت" :یــک قلعــه"
(اســتعاره ی مــورد عالقــه بتلهایــم).
ولــش مــی گویــد :کــودکان اتیســتیک
موجــودات خیلــی باهــوش هســتند کــه
مشــکل عمــده ی آنهــا مســدود بــودن
عاطفــی اســت ...ایــن کــودکان هنگامــی که
رشوع بــه بــروز توانایــی واقعــی خــود مــی
کننــد بــه عنــوان کودکانــی خیلــی باهــوش
دیــده مــی شــوند « ...ایــن بچــه هــا؟ چــه
تعــداد از آنها؟ نیمی از آنها؟ همه ی آنها؟»

در کــودکان اتیســتیک بــه عنــوان توانخــواه بــه یــک محیــط پذیــرا و حضــور یــک
بزرگســال پذیــرا بــه منظــور نشــان دادن عواطــف رسکــوب شــده مــی باشــند:
بســیاری از ایــن کــودکان از لحــاظ عاطفــی مســدودند ،در ادامــه ولــش بــه
مخاطبیــن خــود مــی گویــد :ایــن کــودکان بیشــرین عواطــف خــود را در ایــن مرکــز
مــادری از خــود نشــان مــی دهنــد جائیکــه مــی داننــد از آنهــا حامیــت مــی شــود.
 اتیســم بــه عنــوان یــک پاســخ فاجعــه آمیــز بــه وقایــع زندگیســت ،بــه خصــوص کــهبیشــر وقایــع زندگــی ترســناکند ،تولــد یــک نــوزاد دیگــر :ولــی ایــن نــوزاد نشــانه هــای
زیــادی را در میشــل ایجــاد کــرد.
ویــل کاکــس ایــن را در مــورد رشوع اتیســم در یــک کــودک ســه ســاله بیــان مــی کنــد.
 و از همــه کســل کننــده ترهــان برداشــت کلــی از اتیســم به عنــوان یک نتیجه مســتقیم« خطــای مــادر» مــی باشــد .بــه عنــوان مثــال :مــادری در نهایــت بــه دکــر ولــش اعـراف
کــرد کــه چــون مــادر خــودش او را هیــچ وقــت در زمــان کودکیــش در آغــوش نگرفــت ،او
هــم منــی توانــد کودکــش را وقتــی گریــه مــی کنــد بغــل کنــد .دکــر ولــش توضیــح مــی
دهــد کــه « :بینشــی جدیــد» در مــورد ریشــه هــای اتیســم از ایــن مــادر کســب شــد.
دکــر ولــش ادامــه مــی دهــد :ایــن ایــده کــه مــادر در کودکیــش توســط مــادرش زمانــی
کــه نیــاز داشــت در آغــوش گرفتــه نشــد ،خیلــی دو جنبــه ای بــود ،هــان نــوع از دوجنبــه
ای بــودن در کــودکان بــه مــن تلنگــری زد کــه نگــه داشــن در آغــوش مــی توانــد بــر رفتــار
اجتنابــی غلبــه کنــد و اجــازه دهــد تــا رفتــار طبیعــی شــکوفا شــود و ســپس شــا شــاهد
رشــد طبیعــی خواهیــد بــود .بنابرایــن مــن رشوع بــه اثبــات آن کــردم .چقــدر عجیــب بــود،
مــن همیشــه فکــر مــی کــردم کــه محققــان فرضیــه هــا را آزمایــش مــی کننــد نــه اینکــه
از ابتــدا آنهــا را اثبــات کننــد.
بنابرایــن مادرانــی کــه ایــن بچــه هــا را طبیعــی زاییــده بودنــد و بعــد بــه آنهــا از لحــاظ
عاطفــی کــم محلــی کــرده بودنــد تــا اینکــه بچــه هایشــان اتیســم شــده بودنــد ،حــاال
شــانس دومــی را داشــتند کــه «در آغــوش گرفــن» آنهــا را مطمــن مــی کنــد کــه کــودکان
اتیســتیک بتواننــد جایــگاه عــادی خــود را در خانــواده ،مدرســه و کار داشــته باشــند .امــا
مزایــای آغــوش درمانــی طبــق ایــن فیلــم عاشــقانه ی تحریــک کننــده ی مارتــا ولــش ،بــه
ســادگی فراتــر از معالجــه ی اتیســم مــی رود در آغــوش گرفــن همــه چیــز را معالجــه
مــی کنــد.
بــا آغــوش درمانــی ،مارتــا ولــش ادعــا مــی کنــد کــه مراحلــی نظیــر
دو ســالگی ســخت و نوجوانــی پــردرد و مشــکل از بیــن مــی رود و
آغــوش درمانــی نوجوانانــی ســازگار و خواهــان تحیــت ایجــاد مــی کنــد.
در آغــوش گرفــن باعــث مــی شــد کــه رقابــت هــای دوره نــوزادی ناپدیــد شــود.
مــن بــا دکــر ریملنــد متــاس گرفتــم و خیلــی ســعی کــردم پــای تلفــن گریــه نکنــم .او گفت:
مــی دانــم دربــاره ی فیلــم شــنیده ام .طبــق گفتــه ی دکــر ریملنــد مــردم به دفاتــر انجمن
ملــی اتیســم در انگلیــس بــه خاطــر اینکــه در مــورد معالجــه ی جدیــد ،خانــواده هــا را در
جریــان نگذاشــته بودنــد ،معــرض بودنــد .انجمــن یــک جریــان اعرتاضــی را آغاز کــرده بود.
آنهــا مــی خواســتند بداننــد کــه مطالعــات کنــرل شــده کجاســت؟ بهبــود های حاصل شــده
کجــا هســتند؟ ارزیابــی های مســتقل کجایند؟ و بررســی های مســتقل بعدی کجا هســتند؟
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مــن یــک اعــراض رســمی بــه کمســیون شــکایات در لنــدن نوشــتم .مــن از اینکــه از
شــهادت مــن بعنــوان اب ـزاری ب ـرای اغفــال والدیــن کــودکان اتیســتیک اســتفاده شــده،
بســیار ناراحــت بــودم .از ایــن کــه آنقــدر ســاده لــوح بــودم و تــا حــد ناشایســتی آغــوش
درمانــی را ســتایش کــرده بــودم از دســت خــودم عصبانــی بــودم امــا بیــش از آن از کســانی
کــه مســوول ایــن تعبیــر هجــو آمیــز بودنــد ،ناراحــت بــودم .نامــه هــا چــپ و راســت از
ایــن ســوی آتالنتیــک بــه آن ســوی آتالنتیــک مــی رفــت تــا اینکــه نهایت ـاً درمونــد ویــل
کاکــس در مــاه هــای مــارچ و آوریــل بــه صــورت رســمی مـرا نســبت بــه اقــدام قانونــی ام
تهدیــد کــرد -طبــق گفتــه ی او مــن داشــتم او را متهــم بــه بــی لیاقتــی مــی کــردم.
دوســتان ،خانــواده ،خواهـران وکیــل مــن ،مــارک ،دکــر ریملنــد همــه بــا مــن بحــث مــی
کردنــد کــه مــی بایســت بالفاصلــه تهدیــد او را پاســخ بگویــم .خواهــرم جیــن یــک روز
رس مــن داد کشــید کــه :شــوخی مــی کنــی؟ شــکایتت رو پــس بگیــری چــون اون قهــر و
قــوز مــی کنــه؟ تــو یــک دقیقــه هــم منــی تونــی تــو یــک شــغل حقوقــی دوام بیــاوری!
امــا مــن منــی توانســتم ایــن دعــوا را بیــش از ایــن کــش بدهــم .همیــن طــوری هــم حــس
مــی کــردم کــه آن هــا تعدادشــان بیشــره ،قدرتشــان بیشــره ،و مــن آســیب پذیــر تــر
هســتم.
مارتــا ولــش نامــه ی م ـرا کــه در مــوردش بــه دکــر ریملنــد نوشــته بــودم بــه بــی بــی
ســی داده بــود و مــن هیــچ اطالعــی در مــورد اینکــه ایــن نامــه را بــه چــه کــس دیگــری
داده ،نداشــتم و یــا اینکــه آیــا اســم دخرتمــن بــه ایــن محکمــه عمومــی کشــیده مــی شــد؟
هیــچ راهــی نداشــت کــه مــن بتوانــم ادامــه دهــم و مــن بــه انــدازه ی یــک عمــر جنــگ
و فـراز و نشــیب داشــتم.
همیــن جــوری هــم مــن تــا ســه صبــح بیــدار مــی نشســتم و ایــن نامــه هــای بــی فایــده
را مــی نوشــتم و ســعی مــی کــردم فاجعــه ای کــه رخ داده بــود ،را کاهــش دهــم.
همیــن طــوری هــم داشــتم اضطـراب و عصبانیــت زیــادی بــه خانــواده ام وارد مــی کــردم
و هنــوز هیــچ چیــز نزدیــک بــه تعــادل هــم بدســت نیــاورده بــودم .قبــل از پایــان مــاه
آوریــل شــکایتم را پــس گرفتــم.
مــا در مســتند خواســته بودیــم کــه فقــط بــا اســامی کوچــک شــناخته شــویم امــا مــدت
زیــادی ناراحتیــم ادامــه داشــت .بــا متســخر بــه مــارک گفتــم :یــک مســیر طالیــی ب ـرای
والدیــن بــا یــک ســاعت در روز ،آغــوش درمانــی کــودک اتیســتیک خــود را معالجــه کنیــد.
فرقــی منــی کــرد کــه در مــورد خودســتایی افـراد ،عالقــه بـرای شــناخته شــدن ،عالقــه بـرای
معــروف شــدن اف ـراد چــه فکــری مــی کــردم ولــی هنــوز هــم منــی توانســتم درک کنــم
چـرا مارتــا ولــش اجــازه داده بــود ایــن نظریــه ی مخــدوش پخــش شــود.
تــا امــروز هــم هنــوز نفهمیــدم .مــن او را ســتوده بــودم .روش او را تاییــد کــرده بــودم
بــا وجــود همــه عصبانیــت هــا هنــوز هــم فکــر مــی کنــم کــه آغــوش درمانــی ســهمی در
پیرشفــت فرزنــدم داشــت .چ ـرا همیــن ب ـرای دکــر ولــش کافــی نبــود؟ او در مــورد کار
رابیــن و بریژیــت مطلــع بــود .مــا در مــورد آن متام ـاً صحبــت کــرده بودیــم.
او چگونــه مــی توانســت اجــازه دهــد کــه هــر کســی یــا والدیــن بــاور کننــد کــه یــک
ســاعت آغــوش درمانــی در روز مــی توانســت فرزنــد آنهــا را نجــات بدهــد؟ چگونــه
مــی توانســت بــه انتشــار تئــوری غلــط ایــن درمانگــری ادامــه دهــد و یــک لحظــه تاییــد

کنــد و لحظــه ی دیگــر تکذیــب کنــد؟
مــارک کــه معمــوالً در برابــر عصبانیــت و
پرخاشــگری مــن آرام بــود ،هــم عصبانــی
شــده بــود ولــی بــه هــر حــال از رفتــار تهیه
کننــده و دکــر ولــش شــوکه نشــده بــود.
یــک بــار کــه مــن بـرای چنــد صدمیــن بــار
خــودم را رسزنــش مــی کــردم بــرای آرام
کــردن مــن گفــت :نه مــن تعجب منــی کنم
رفتــار رســانه اصـاً مـرا متعجب منــی کنه و
مــن هیــچ وقــت بــه مارتــا اعتــاد نکــردم.
او برگشــت و مــرا نــگاه کــرد و گفــت:
عزیــزم ســعی کــن دو چیــز را قبــول
کنــی یکــی اینکــه حــاال دیگــه فرقــی
منــی کنــه .مــردم از حــاال تــا یــک ســال
دیگــه ایــن فیلــم را بــه خاطــر منــی
آورنــد .چیــزی کــه مهمــه اینــه کــه
دخــر کوچولــوی مــا داره خــوب میشــه.
نتوانســتم جــواب دهــم .مــی دانســتم
کــه بایــد چنیــن احساســی داشــته باشــم،
امــا در حــال حــارض زخــم خــورده بــودم
پرســیدم :دومیــش چیــه؟ لحظاتــی از
مــاه آپریــل بــود کــه مــن تــا حــد بیــاری
خشــمگین بــودم تــوام بــا غرامتــی کــه
چنیــن احمقانــه بــاور کــرده بــودم.
ادامه دارد
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راهنمای والدین
درمورد بلوغ دخرتان دارای ناتوانی رشدی
اکرم حق ویردی زاده

همســن وســاالن ،هورمــون هــا و
تغی ـیـرات روحیــه

چطور می توانید از لحاظ اجتماعی

به دخرتتان کنید

او را در انجــام فعالیــت هایــی کــه بــا
همکالســی هــای دیگــرش لــذت مــی بــرد
درگیــر کنیــد .گــروه هایــی پیــدا کنیــد
متناســب بــا فعالیــت هایــی کــه او از
انجــام آن هــا لــذت مــی بــرد ماننــد ورزش
هــای فــردی یــا گروهــی ،باشــگاهی کــه
بــا عالیــق او متناســب اســت یــا گروهــی
جــوان بــا رهربگــروه دربــاره نیازهــای او و
فعالیــت هایــی کــه مناســب وضعیــت او

باشــد صحبــت مناییــد .بــا گــروه هــای محلــه تــان صحبــت کنیــد تــا بیشــر راجــع بــه
چیزهایــی کــه در منطقــه تــان در دســرس اســت بدانیــد .اگــر گــروه مناســبی وجــود
نــدارد ،حداقــل رشوع بــه بررســی یکــی از آن هــا مناییــد.

بــا معلــم دخرت ـتـان یــا مشــاور مدرســه دربــاره آمــوزش همــدردی نســبت بــه
همکالســی هــا صحبــت کنیــد.

برنامــه هایــی وجــود دارنــد کــه بــه بچــه هــای دیگــر کمــک مــی کننــد تــا توانایــی هــا و
چالــش هــای دخرتتــان را بفهمنــد.
آمــوزش بــه همکالســی هــای دخرتتــان دربــاره اینکــه چـرا او در ارتباطــش ،یادگیــری و یــا
تحــرک تفــاوت هایــی دارد مــی توانــد حــس همــدردی و درک آن هــا را افزایــش دهــد.
گــروه هــای بســیاری (بســته هــای خــری) ،وب ســایت هــا و لیســت هایــی از منابــع
محلــی کمــک بــه ارتقــای تاثیرپذیــری و ظرفیــت همکالســی هــا را فراهــم مــی آورنــد.
دخرتتان را به آرایشگاه بربید و موهایش را متناسب با سنش کوتاه کنید.
بخشــی از بلــوغ او داشــن لبــاس هــا و موهــای شــبیه بــه هــم ســن و ســاالنش اســت.
در حالــی کــه انجــام ایــن کار شــاید در اولویــت لیســت شــا نباشــد ،ممکــن اســت بـرای
دخرتتــان و همســن و ســاالنش مهــم باشــد.
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بلــوغ بــرای همــه بچــه هــا مــی توانــد
ســخت باشــد .در ایــن دوره دوســتان،
مهــارت هــای اجتامعــی و رســیدگی ظاهــر
بیشــر مهــم هســتند .دخرتتــان بــرای
کنــرل اســرس و تناســب بــا همکالســی
هــای دیگــرش ممکــن اســت نیــاز بــه
کمــک داشــته باشــد .وقتــی بچــه هــا از
دوره ابتدایــی وارد مــدارس راهنامیــی و
دبیرســتان مــی شــوند ،لبــاس پوشــیدن،
دوســت یابــی و آمــوزش رانندگــی بــرای
شــان مهمــر مــی شــود .تفــاوت هــای
رشــدی ممکــن اســت محســوس تــر شــود.
دربــاره موقعیــت هــای اجتامعــی کــه
دخرتتــان مواجــه خواهــد شــد و اینکــه
چطــور چیزهایــی ماننــد لبــاس ،اصــاح
مــو و عالیــق متناســب بــا ســن مــی توانــد
بــر دنیــای اجتامعــی او تاثیــر بگــذارد
فکرکنیــد.
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بــه مجلــه هــا نــگاه کنیــد و بــا والدیــن دیگــر صحبــت کنیــد تــا ایــده هایــی راجــع بــه
مــدل هــا بدســت آوریــد .دربــاره مــدل موهایــی فکــر کنیــد کــه نگهداشــن آن برایــش
آســان اســت .اجــازه دهیــد مــدل موهایــی کــه دوســت دارد را انتخــاب کنــد و آنهــا را بــا
آرایشــگر در میــان بگذاریــد.
زمانــی را انتخــاب کنیــد کــه آرایشــگاه زیــاد شــلوغ نیســت و چنانچــه دخرتتــان بــه
اسـراحت نیــاز دارد تقاضــای زمــان بیشــری کنیــد .رسگرمــی هایــی ماننــد تبلــت یــا بــازی
ب ـرای کمــک بــه تحمــل رشایــط بــا خــود بربیــد.
بــا درمانگــر حــرف هــای دخرتتــان جهــت مهــارت هــای مراقبــت از خــود (ماننــد رنــگ
کــردن و مــدل مــو ) صحبــت کنیــد و همچنیــن تجهی ـزات متناســبی کــه مــی توانــد بــه
اســتقالل او کمــک کنــد.
آرایش
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دخــران زیــادی در دوران بلــوغ رشوع بــه اســتفاده از لــوازم آرایشــی مــی کننــد .بــا
دخرتتــان دربــاره اصــول آرایــش خانــواده تــان صحبــت کنیــد .بــه آنچــه دخـران دیگــر در
مدرســه انجــام مــی دهنــد و ســن آنهــا دقــت کنیــد.
اگــر تصمیــم گرفتیــد کــه بــه دخرتتــان اجــازه آرایــش کــردن بدهیــد ،از چیزهــای ســاده
ماننــد لوســیون رنگــی ،بــرق لــب یــا پــودر رشوع کنیــد .از خواهــر بزرگــرش ،خالــه /عمــه
یــا حتــی حــرف هــای در ایــن زمینــه نســبت بــه انتخــاب محصــوالت طبیعــی و متناســب
ســن و نحــوه ی اســتفاده صحیــح آنهــا کمــک بخواهیــد.
لباس ها

وقتــی ب ـرای خریــد لبــاس مــی رویــد ،مهــم اســت کــه لبــاس هــای متناســب بــا ســن او
را انتخــاب کنیــد .وقتــی کودکتــان را در مدرســه مالقــات مــی کنیــد دخ ـران دیگــر چــه
مــی پوشــند؟ جایــی کــه نوجوانــان دیگــر از آنجــا لبــاس مــی خرنــد را پیــدا کنیــد ،مــی
توانیــد بــه مجــات نــگاه کنیــد ،بــا والدیــن دیگــر صحبــت کنیــد یــا وقتــی خریــد مــی
کنیــد خواهــر بزرگــر یــا خویشــاوندی را بــا خــود بربیــد .ب ـرای مثــال ،انتخــاب کفــش
هــای بــدون بنــد بــه جــای کفــش هــای چســبی یــا پوشــیدن شــلوارهای بنــد کشــی بــا
بلوزهــای بلنــد بــه دخـران کمــک مــی کنــد تــا شــیک تــر بــه نظــر برســد .اگــر دخرتتــان
قــادر بــه انتخــاب اســت ،گزینــه هــای متفاوتــی را در اختیــار او قـرار دهیــد .مــی توانیــد
او را بــه خریــد بربیــد و چندیــن بلــوز پیشــنهاد دهیــد تــا از بیــن آنهــا انتخــاب کنــد یــا

از بروشــوری بــا تصاویــر متفــاوت اســتفاده
کنیــد.
اگــر دخرتتــان مشــکل پســند اســت یــا بــا
دکمــه هــا ،زیــپ هــا و بندهــا مشــکل دارد
و مایلیــد گزینــه هــای دیگــر را در نظــر
بگیــرد ،بــه آرامــی تــاش کنیــد تــاپ هــا،
شــلوارها و دامــن هــای جدیــد را معرفــی
کنیــد .راحتــی ،تناســب ،رنگهــا و بافــت
هــای دلخــواه او را بــه خاطــر بســپارید.
داســتانی دربــاره اینکــه چطــور بچــه هــا،
نوجوانــان و بزرگســاالن بــه طــور متفــاوت
لبــاس مــی پوشــند را بیــان کنیــد .بــا
درمانگــر دربــاره مهــارت هــای لبــاس
پوشــیدن صحبــت کنیــد.

چــه مــی شــود وقتــی دخــرم دقــت
نمــی کنــد؟

بلــوغ و نوجوانــی همــراه بــا افزایــش
اســتقالل و بیــان فردیــت اســت .حتــی
اگــر بنظــر کودکتــان لبــاس پوشــیدن مهــم
نیســت ،چیزهــای کوچکــی ماننــد مــدل
متفاوتــی از شــلوارها یــا مــدل مــوی جدیــد
مــی توانــد بــرای حــس تعلــق او خیلــی
کمــک کننــده باشــد و از آزار دیــدن او
جلوگیــری کنــد .کمــک کنیــد متناســب
بــا ســنش بنظــر رســیده و لبــاس بپوشــد
رعایــت ایــن موضــوع باعــث مــی شــود
همســن و ســاالنش بــه آســانی بفهمنــد
کــه او در خانــه نیــز چقــدر مرتــب اســت.
دستگاه های ارتباطی صوتی

اگــر دخرتتــان از دســتگاه ارتباطــی صوتــی
اســتفاده مــی کنــد ،مطمــن شــوید کــه
صــدا بــا ســن و جنســش متناســب اســت.

روحیه ها و احساسات

بدخلقــی در دوران بلــوغ مــی توانــد
طبیعــی باشــد .مــی توانیــد بــه دخرتتــان
آمــوزش دهیــد ایــن احساســات را ابــراز
کنــد .اگــر متامیــل بــه ارتبــاط کالمــی
اســت ،از کلــات بــرای بیــان احساســات

اســتفاده کنیــد («بنظــر مــی رســد عصبانــی هســتید» یــا «پــس وقتــی او آن کار را انجــام
داد ،شــا غمگیــن شــدید )».اگــر کودکتــان زیــاد مایــل بــه ارتبــاط کالمــی نیســت ،از
ارتبــاط تصویــری ماننــد کارتــون هــا ،عکــس هــا ،زبــان اشــاره یــا کارت هــا اســتفاده کنیــد.
پیوســت روحیــه هــا و احساســات تصاویــری دارد کــه کودکتــان مــی توانــد بــا اســتفاده
از آن هــا بــه شــا اجــازه دهــد بدانیــد کــه چــه احساســی دارد .حامیــت یــک مشــاور
یــا درمانگــر کــه بــا روحیــه اش آشناســت و مــی توانــد اسـراتژی هــای دیگــری بــه شــا
بدهــد را در نظــر بگیریــد.

بیش از حد (بداخالق)

ایــن تغییـرات بخــش طبیعــی بلــوغ هســتند .هرچنــد ،اگــر دخرتتــان منــی دانــد چــه چیــزی
درحــال رخ دادن اســت ،آنهــا مــی تواننــد ترســناک باشــند .بـرای کمــک بــه فهــم دخرتتــان
نســبت بــه تغیی ـرات بدنــش مــی توانیــد از داســتان هــا و تصاویــر اســتفاده کنیــد تــا
احســاس آمادگــی کنــد.
آمــوزش را شــروع کنیــد .کمــک کنیــد دخرتتــان بــه پوشــیدن چیــزی زیــر لبــاس هایــش
بــا اســتفاده از آمــوزش زیرپــوش هــای نــازک ،تــاپ هــای رکابــی بــا بندهــای نــازک و یــا

کمــک بــه دخــرم ـبـرای آمادگــی
عــادت

ماهیانــه

زود شــروع کنیــد .کــودکان در ســنین
متفاوتــی وارد بلــوغ مــی شــوند (معمــوال
از ســنین  ،)9-15بچــه هــای ناتــوان ممکــن
اســت حتــی زودتــر وارد دوران بلــوغ
بشــوند .پریودهــا معمــوال یکــی یــا دو
ســال بعــد از رشــد ســینه هــا رشوع مــی
شــوند .زمــان مناســب بــرای صحبــت و
آمــوزش دربــاره قاعدگــی قبــل از اولیــن
پریــود دخرتتــان اســت.
دربــاره آن صحبــت کنیــد .اگــر چــه
ممکــن اســت ناراحــت کننــده باشــد،
بایســتی بطــور مســتقیم بــا دخرتتــان
دربــاره بلــوغ صحبــت کنیــد .در ایــن
بــاره بــه روشــنی بــا او صحبــت کنیــد.
رصاحــت بیــان بــه او کمــک خواهــد کــرد
کــه بفهمــد عــادت ماهیانــه نرمــال اســت
و کمــر خواهــد ترســید .مطمــن شــوید کــه
مــی فهمــد خــون بدیــن معنــی نیســت کــه
او آســیب دیــده اســت.
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گاهــی اوقــات تغیی ـرات روحیــه مــی توانــد توســط چیــزی جــدی تــر ماننــد ،مشــکالت
پزشــکی ایجــاد شــود.
بـرای مثــال ،مشــکالت تیروئیــدی (کــه در کــودکان ســندرم داون رایــج هســتند) مــی توانــد
بــا تاثیــر بــر خلــق و خــو ،اشــتها و ســطح فعالیــت شــبیه افرسدگــی بنظــر برســد .تغییـرات
روحیــه همچنیــن مــی توانــد نشــانه افرسدگــی یــا اضط ـراب باشــد .کــودکان ناتــوان مــی
تواننــد خلــق و خــوی نوجــوان معمولــی را داشــته باشــند ،امــا مــی تواننــد دیگــر مشــکالت
ســامت روان را بــروز دهنــد کــه بایســتی درمــان شــوند .بــه مــوارد ذکــر شــده در پاییــن
نســبت بــه تغییــر رفتــار معمولشــان نــگاه کنیــد.
 .احساسات :گریسنت ،فریاد زدن ،خندیدن بدون هیچ دلیل مشخصی
 .رفتار :عقب و جلو رفنت ،لرزیدن ،مالیدن دستها به هم ،نیشگون گرفنت پوست
 .تهاجم :رضبه زدن ،گازگرفنت ،خاراندن ،تکان دادن رس ،پرتاب اشیا
 .اشتها :بیشرت یا کمرتخوردن
 .تندرستی :شکایت در مورد رس دردها ،دردهای معده و یا سایر دردهای بدن
 .خواب :کمرت یا بیشرتخوابیدن ،مشکل در خواب رفنت یا بیدار ماندن ،کابوس ها
 .فکر :گیج بنظر رسیدن ،مشکل مترکز داشنت ،دیدن چیزهایی که وجود ندارد
 .انــرژی :تحــرک بیشــر یــا کمــر ،پــس رفــن ،انجــام نــدادن کارهایــی کــه از آنهــا لــذت
مــی بــرد
درباره هر تغییری که می بینید با دکرت دخرتتان صحبت کنید.
بــا اســتفاده از دفــر خاطـرات ،برگــه اطالعــات ،یــا بــه کمــک تلفــن و تبلــت از آنهــا آگاه
شــوید .آنچــه را کــه مــی بینیــد و زمــان آنـرا یادداشــت کنیــد .بخاطــر داشــته باشــید زمــان
هایــی کــه پریــودش رشوع و متــام مــی شــود را یادداشــت کنیــد.
همچنــان کــه دخرتتــان بــه بلــوغ نزدیــک مــی شــود ،بدنــش رشوع بــه تغییــر مــی کنــد.
برجســتگی هــای ســینه رشوع بــه رشــد خواهنــد منــود و ســپس در یکــی دو ســال ،احتــاال
قاعدگــی رشوع (گاهــی اوقــات «رشوع عــادت ماهیانــه» نامیــده مــی شــود) خواهــد شــد.

لبــاس زیــر اســپرت عــادت کنــد.
آن را راحــت بگیریــد .اگــر بســن لبــاس
زیــر ب ـرای دخرتتــان ســخت اســت دربــاره
خریــد لباســی کــه بندهــای شــبه راحتــی
در جلــو بســته یــا کشــیده مــی شــود
فکرکنیــد .لبــاس زیــر بــدون ســیم زیریــن
یــا پارچــه هــای خــارش آور ،ماننــد تــور
را امتحــان کنیــد .در نظــر داشــته باشــید
دخرتتــان را بــه فروشــگاهی بربیــد کــه پــرو
لبــاس حرفــه ای ارائــه مــی دهنــد .بــا آن
هــا متــاس بگیریــد و قـرار مالقاتــی بگذارید
تــا مطمــن شــوید نیازهــای دخرتتــان را
بــرآورده مــی ســازند .از درمانگــر حرفــه ای
دخرتتــان بــرای ایــده هــای دیگــر راجــع
بــه پــرو لبــاس و یادگیــری مراحــل حرکتــی
بـرای پوشــیدن لبــاس زیــر نظــر بخواهیــد.
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خــوش برخــورد باشــید .بــرای اینکــه
دخرتتــان را تشــویق کنیــد تــا بــا شــا
صحبــت کنــد از جمــات مثبــت (ســوال
خوبــی اســت) اســتفاده کنیــد .آرام مبانیــد
و ســعی کنیــد خجالتــی بنظــر نرســید.
ایــن کمــک خواهــد کــرد دخرتتــان هنــگام
صحبــت بــا شــا احســاس امنیــت کنــد و
مــی توانیــد حقایــق واقعــی دربــاره عــادت
ماهیانــه بــه آمــوزش دهیــد.
از فرصــت هــای روز ـمـره اســتفاده

کنیــد .زمانــی کــه تامپــون یــا پــد مــی
خریــد یــا آگهــی بازرگانــی راجــع بــه آنهــا
در تلویزیــون مــی بینیــد ،از ایــن لحظــات
اســتفاده کنیــد و راجــع بــه قاعدگــی بــا
دخرتتــان رشوع بــه صحبــت مناییــد.
از واژه هــای مناســب اســتفاده کنیــد.

بــه ســوال هــا بــا اســتفاده از زبــان ســاده
و اصطالحــات مناســب (ماننــد ســینه هــا،
مهبــل ،پدهــا و تامپــون هــا) پاســخ دهیــد.
شــیوه ی یادگیــری او را در نظــر
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بگیریــد .بــه دخرتتــان دربــاره قاعدگــی بــه
شــیوه ای کــه برایــش مفیــد اســت آمــوزش
دهیــد .بـرای مثــال ،اگــر بــا وســایل کمکــی
تصویــری بهــر یــاد مــی گیــرد ،در عــوض
اســتفاده از داســتان هــا یــا لیســت هــا،
تصاویــر و ویدئوهــا را امتحــان کنیــد.
از یــک حرفــه ای بپرســید .از دکــر
بــرای آمــوزش دربــاره بلــوغ و تغییــرات
بدنــش کمــک بخواهیــد.
آموزش عادت ماهیانه به دخرتم

آنچــه خواهــد دیــد .بایســتی بــه دخرتتان
توضیــح دهیــد آنچــه کــه او در لبــاس
زیــرش یــا در دســتامل توالــت خواهــد دیــد
خــون اســت .مــی توانیــد بــا افــزودن رنــگ
هــای خوراکــی یــا عالمتگــذاری در یــک
لبــاس زیــر او را ب ـرای چیــزی کــه ممکــن
اســت بــه هنــگام رشوع عــادت ماهیانــه
ببینــد آمــاده کنیــد .اطمینــان حاصــل کنیــد

کــه مــی فهمــد ایــن خــون نرمــال اســت و ایــن بــدان معنــی نیســت کــه آســیب دیــده
اســت.
آنچــه او احســاس خواهــد کــرد .توضیــح دهیــد برخــی زنــان در طــول پریودشــان
احســاس متفاوتــی دارنــد .ممکــن اســت خســته و بداخــاق شــود .شــکمش ممکــن اســت
بــاد کنــد یــا گرفتگــی عضالنــی داشــته باشــد .روشــی بــه دخرتتــان یــاد بدهیــد بــه کمــک
آن دربــاره احساســی کــه دارد بــه شــا بگویــد .از بــازی نقــش ،کارت هــای تصویــری ،ابـزار
ارتباطــی ،مقیــاس عــددی یــا تصویــری کــه بتوانــد بــا آن دربــاره دردش بــه شــا بگویــد.
بــا دکــر دخرتتــان دربــاره عالمئــش صحبــت کنیــد.
بــا چــه کســی مــی توانــد صحبــت کنــد .بــه او یــاد بدهیــد کــه عــادت ماهیانــه اش
خصوصــی اســت .اجــازه دهیــد بدانــد کــه دربــاره عــادت ماهیانــه اش مــی توانــد بــا
والدیــن ،دکــر یــا پرســتار مدرســه صحبــت کنــد .نبایســتی دربــاره عــادت ماهیانــه اش بــا
پرسهــا ،دوســتان غیــر صمیمــی یــا غریبــه هــا صحبــت کنــد.
چگونــه آ ـنـرا مخفــی نگــه دارد .راه هایــی بـرای بــردن پــد بــه مدرســه پیــدا کنیــد کــه
پیــدا نباشــد .اجــازه دهیــد دخرتتــان ب ـرای انتخــاب چیــزی جالــب امــا کاربــردی ب ـرای
پدهایــش کمــک کنــد کــه مخفــی و بــه آســانی قابــل اســتفاده باشــد .بــه طــور مثــال
کیســه هــای مخصــوص ،جعبــه قابــل حمــل یــا کیــف پولــی کــه در کولــه پشــتی اش نگــه
مــی دارد ،قفســه یــا اتــاق پرســتار مدرســه.
آموزش مراقبت از خود به دخرتم

حـان کنیــد .توصیــه مــی کنیــم بــا پــد رشوع کنیــد و اگــر رضوری
ابتــدا پدهــا را امت ـ
اســت از تامپــون اســتفاده کنیــد .اگــر دخرتتــان مشــکالت حرکتــی دارد ممکــن اســت
اســتفاده از تامپــون برایــش دشــوار باشــد .همچنیــن زمــان تعویــض تامپــون زیــاد مشــخص
نیســت .اگــر جریــان خــون خیلــی شــدید اســت و اســتفاده از پــد ممکــن اســت موثــر
نباشــد بــا پزشــک دخرتتــان دربــاره گزینــه هــای دیگرصحبــت کنیــد.
بــه او امــکان انتخــاب بدهیــد .قبــل از رشوع قاعدگــی پدهایــی بــا ســایزها و انــواع
مختلــف بخریــد .قبــل و بعــد خریــد ،دربــاره ویژگــی هــای مختلــف پدهــا ماننــد بــال هــا
و ضخامــت آن هــا صحبــت کنیــد .اجــازه دهیــد دخرتتــان پدهــا را امتحــان کنــد و یکــی
از آن هــا را کــه احســاس راحتــی مــی کنــد انتخــاب کنــد .بعــد از تصمیــم دربــاره اینکــه
کــدام پــد را دوســت دارد ،دخرتتــان را بــا خــود بــه خریــد بربیــد و بــا اســتفاده از کارت
تصویــری کمــک کنیــد جعبــه هــا را در فروشــگاه پیــدا کنــد و آنـرا بـرای خریــد در ســبد
بگــذارد.
شـان دهیــد .شــا یــا خانــم دیگــری در خانــواده تــان مــی توانیــد مراحــل پوشــیدن
ن ـ
و تغییــر پــد را بطــور خالصــه ،طــی مراحلــی ســاده نشــان دهیــد یــا خــود مــدل شــوید.
ادامه دارد
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هامنگونــه کــه مســتحرضید یادگیــری از
طریــق اطالعاتــی بدســت مــی آیــد کــه
حــواس مــا پیوســته از محیــط دریافــت
مــی کننــد و در صورتــی کــه ایــن اطالعــات
توســط گیرنــده هــای حســی دریافــت
نشــوند یــا در ســطح پــردازش بــه صــورت
نامشــخصی دســته بنــدی شــوند باعــث
اختــال در عملکــرد و یادگیــری مــا مــی
شــوند بنابرایــن نقــش حــواس در یادگیــری
مــا نقشــی ثابــت و غیــر قابــل انــکار مــی دو جهــت در متــام نواحــی مغــز توزیـع شــده اســت؟
رابــرت دو عصبشــناس دانشــگاه پــورت لنــد ،ثابــت کــرد کــه حرکــت و تفکــر بــا هــم
باشــد.
دانشــمندان ســالها تصــور میکردنــد ارتباطــی نزدیــک دارنــد .مخچـهی یکــی از بیــاران او آســیبدیده بــود و شــگفتآور ایــن
کــه کار مخچــه فقــط تنظیــم حــرکات بــود کــه عملکــرد شــناختیاش (یادگیــری و تفکــر) دچــار مشــکل شــده بــود .بدیــن ترتیــب
بــدن اســت ولــی بعدهــا مشــخص شــد دیگــر کســی نتوانســت ارتبــاط بیــن حرکــت و تفکــر را انــکار کنــد.
کــه مخچــه در یادگیــری هــم نقــش مهمــی اما حرکت و بازی چه اهمیتی در یادگیری دارد؟
محرکهــای داخــل تارهــای عصبــی ،از مخچــه بــه بقی ـهی قســمتهای مغــز ،ازجملــه
دارد.
دانشــمندانی بــه نــام هرنیتــا الیــر و سیســتم بینایــی و قــر حســی ،پــسو پیــش میشــوند .ایــن کنشهــا بــه حفــظ تعــادل،
آلــن الیــر بــر مخچــه مترکــز داشــتند و تبدیــل تفکــر بــه عمــل و هامهنگــی حــرکات کمــک میکنــد .بــه همیــن علــت اســت
اکتشــافات مهمــی کردنــد .آنهــا متوجــه کــه بازیهایــی چــون تــاب خــوردن ،غلــت خــوردن کــه حرکــت گــوش داخلــی را تحریــک
شــدند کــه :مخچــه تنهــا یـک دهــم حجــم میکننــد بســیار ارزشــمندند.
مغــز را اشــغال کــرده اســت ،امــا بیــش پیــر اســریک ارتباطــی دیگــر کشــف کــرد .کارکنــان او ،مســیری را از مخچــه بــه
از نصــف تعــداد نورونهــای مغــز را در بخشهایــی از مغــز یافتنــد کــه در حافظــه ،توجــه و درک فضایــی نقــش دارد .جالــب آن
خــود جــای داده اســت .مخچــه حــدود  ۴۰کــه آن بخــش از مغــز کــه حرکــت را پــردازش میکنــد ،هــان بخشــی اســت کــه یادگیــری
میلیــون رشــتهی عصبــی دارد ،یعنــی چهــل را پــردازش میکنــد.
برابــر بیشــر از دســتگاه عصبــی بســیار در واقــع تحقیقــات کالســی ،بالینــی و زیستشــناختی بنیادینــی وجــود دارد کــه از ایــن
نتیجــه حامیــت میکننــد و همــه بــر ایــن باورنــد کــه بیــن تفکــر و حرکــت رابطــهی
پیچیــدهی بینایــی!
ایــن رشــتهها نــه تنهــا اطالعــات قــر مــخ تنگاتنگــی وجــود دارد.
را داخــل مخچــه میکننــد ،بلکــه آنهــا را پرســیکات نشــان میدهــد کــه اگــر حــرکات مــا دچــار مشــکل شــدند ،مخچــه و ارتباطــات
بــه قــر مــخ بــاز میگرداننــد .اگــر ایــن آن بــا مناطــق دیگــر مغــز لطمــه میبیننــد .او میگویــد مخچــه در رفتــار پیچیــدهی
ارســال منحــر بــه عملکــرد حرکتــی بــود ،عاطفــی (هــوش عاطفــی) نیــز دخیــل اســت .آزمایشهــای وی بــا مــوش ایــن نتایــج را
پــس چـرا ارتباطــی چنیــن قدرمتنــد در هــر نشــان دادنــد .موشهایــی کــه مخچهشــان نقــص داشــت ،در آزمــون مــاز (هــزار تــو)
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ضعیفتــر از بقیــهی موشهــا عمــل کردنــد.

همـراه شــود و بــر روی کیفیــت و کمیــت

بســیاری از محققــان ایــن نکتــه را تأکیــد کردهانــد کــه هامهنگــی حســی –حرکتــی در

رشــد حرکتــی تاثیــر منفــی بگــذارد.

آمادگــی ب ـرای مدرســه ،بســیار رضوری اســت.
ولــی شــاید در ایــن بیــن نقــش حرکــت نادیــده گرفتــه شــده باشــد.

کــودکان

تحــرک کــودکان نــه تنهــا بــر رشــد حرکتــی تاثیــر گــذار اســت بلکــه نقــش

وش آنــت بنیــل رویکــردی علمــی مبتنــی

کلیــدی در رشــد شــناختی ٬عاطفــی ٬ارتباطــی و روابــط اجتامعــی دارد.

بــر یادگیــری اســت ،بــا مترکــز بــر مغــز

در طــی دو ســال اول زندگــی ٬تغییــرات زیــادی در حــرکات کــودکان مشــاهده شــده

کــودک و توانایــی هــای قابــل توجــه مغــز

و ایــن حــرکات از بازتــاب هــای غیــرارادی رشوع شــده و در دو ســالگی بــه فعالیــت

کــه مــی توانــد منجــر بــه یادگیــری ،تغییــر

هایــی ماننــد راه رفــن ٬دویــدن ٬پریــدن و نقاشــی کشــیدن تبدیــل مــی شــود.

و رشــد در متامــی کــودکان شــود ،هرچنــد
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کــودکان از طریــق مهــارت هــای حرکتــی درشــت و ظریــف ٬توانایــی کنــرل عضــات بــزرگ
و کوچــک بــدن را کســب کــرده و قابــل ذکــر اســت کــه مهــارت هــای حرکتــی درشــت
و ظریــف ارتبــاط مســتقیمی بــا مهــارت هــای حرکتــی آتــی کــودکان دارد .رشــد حرکتــی
در یــک پیوســتار منظــم از ســمت رس رشوع شــده و بــه تنــه ٬دســتها و پاهــا و از خــط
میانــی بــدن بــه اندامهــای کنــاری و از عضــات درشــت بــه عضــات ظریــف مــی رســد.
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کارکــرد حرکــت در یادگیــری
اتیســم

کــه آنهــا دارای نیازهــای خــاص باشــند(.
)ABMتوضیــح روشــی اســت بـرای بیــدار
شــدن مغــز کــودک و رشــد آن و تبدیــل
محدودیــت هــا بــه قــدرت و توانایــی .از
طریــق آگاهــی کــودک از متامــی حــرکات

نقــش سیســتم هــای حســی در کنــرل حرکــت بســیار حیاتــی و پیچیــده بــوده و سیســتم

بــدن و محیــط اطـراف و داده هــای حســی

اعصــاب مرکــزی بــه صــورت پیوســته اطالعــات حســی را در خصــوص حرکــت دریافــت می

از محیــط ،اطالعــات الزم بـرای شــکل گیری

کنــد .کــودک از طریــق حــواس هــای مختلــف مــی توانــد ب ـرای حرکــت کــردن تحریــک

ارتباطــات عصبــی جدیــد و نهایتــاً رشــد

شــود .رشــد حرکتــی و حرکــت مــی توانــد تحــت تاثیــر نقــص در سیســتم اعصــاب مرکــزی٬

مغــز را ایجــاد مــی کننــد .آنــت بنیــل بــه

نقــص حســی و نبــود فرصــت هــای مناســب بــرای مهــارت هــای عملــی بــا دشــواری

واســطه ملزومــات خــود و دیــدگاه حرکــت

بــا آگاهــی ) روش خــود را تدویــن منــود.

احســاس کــردن هــم اســت .ایــن ایــده کــه

اســت ،بــا بهــره گیــری از حرکــت درهمــه

روش آنــت بنیــل اســتفاده از حرکات ســاده

بــدن و ذهــن بــا هــم یکــی هســتند ،بـرای

ی اشــکال آن ،کــه بــه ارتقــاء عملکــرد

و آرام اســت .و از طریــق آن مــی تــوان

مدتــی اســت کــه حامیــت مــی شــود ،بــا

مغــز کمــک مــی کنــد( ΑΒΜ( .

بــه کــودکان مبتــا بــه اتیســم (اوتیســم)،

ایــن حــال هنــوز اکرثمــردم فکــر مــی کننــد

یــک تغییــر عمــده در دیدگاهــی اســت

ســندرم آســپرگر ،ADHD ،فلــج مغــزی و

کــه (بــدن) یــا (حــرکات فیزیکــی) جــدا،

کــه مــا در مــورد خودمــان بــه عنــوان

ســایر اختــاالت تکاملــی کمــک کــرد و

متفــاوت و مســتقل از فعالیــت (ذهنــی)

موجــودات انســانی فکــر مــی کنیــم.

تــازه تریــن پژوهــش هــای مغــز ،از ایــن

اســت .در اوایــل دوران نــوزادی حرکات در

جایگزیــن کــردن مــدل ســنتی از افــراد

روش حامیــت مــی کننــد.

بیشــر قســمت هــا تصادفــی و غی ـرارادی

بــه عنــوان یــک سیســتم مکانیکــی بــا

حرکــت عصبــی یــک دیــدگاه جامــع بــه

اســت ،بــا ایــن حــال ایــن تجربیــات بــا

ایــن دیــدگاه از اف ـراد بــه عنــوان هــوش و

عملکــرد و اعــال انســان دارد ،مبتنــی بــر

اطالعاتــی کــه بــه شــکل الگوهــای قابــل

سیســتم مبتنــی بــر اطالعــات بــه واســطه

درک ایــن مســئله کــه مغــز متامــی حــرکات

تشــخیص اســت ،مغــز را تغذیــه مــی کننــد

مدیریــت مغــز .ایــن بــه ایــن معنــا اســت

را ســازماندهی مــی کنــد .حرکــت نــه تنهــا

و بــه ســازماندهی و کنــرل همــه ی ابعــاد

کــه پتانســیل انســانی ب ـرای اوج عملکــرد،

شــامل حرکــت اســکلت و ماهیچــه هــا در

حرکــت مــی پردازنــد.

بهبــود و تحــول بــه مراتــب بیشــر از

فصلنامه بچه های آسمان  -زمستان ۹۷

عصبــی (حــرکات آرام و مالیــم همــراه

فضــا اســت ،بلکــه شــامل تفکــر ،هیجــان و

روش آنــت بنیــل یــک حرکــت عصبــی
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آن چیــزی اســت کــه قبــا اعتقــاد بــه امــکان پذیــر بــودن آن بــود .آنــت از

بنیــل بــا کــودکان را جادویــی مــی دانــد ،و

طریــق کار کــردن و مطالعــه بزرگســاالن و کــودکان بــا نیازهــای خــاص ،بــه

معتقــد اســت آنــت بنیــل کار بســیار مهمــی

تدریــج ( )٩ملزوماتــی کــه بــه مغــز اطالعــات مفیــدی را کــه بــه آن نیــاز دارد،

را بــا کــودکان دارای نیازهــای خــاص انجــام

مــی دهــد ،تدویــن کــرد ٩ .ملزومــات هســته اصلــی روش آنــت بنیــل اســت،

داده اســت ،کــه دنیــای کــودکان از تــرس

هرکــدام از  ٩ملزومــات توضیــح یکــی از الزامــات ب ـرای بیــدار شــدن مغــز از

و محدودیــت در حــال حرکــت بــه جهانــی

خــواب اســت و اینکــه کارش را بــه خوبــی انجــام دهــد ،کــه ایــن باعــث ایجــاد

پــر از شــادی و امکانــات جدیــد اســت.

ارتباطــات جدیــد عصبــی و جلوگیــری از خشــکی و غیـرارادی شــدن آن اســت.

دیــدگاه دکــر دانیــل گـراپ (دانشــگاه ایلیونــز،

مطابــق آخریــن اکتشــافات و نــوآوری هــای علــم نویــن در حــوزه پالستیســیته

شــیکاگو) در رابطــه بــا روش  : ABMمــن در

مغــز (توانایــی مغــز بــه تغییــر و رشــد مســیرها و ارتباطــات جدیــد عصبــی در

طــی دو دهــه شــاهد تحــوالت کار آنــت بنیــل

رسارس زندگــی) ٩ ،ملزومــات بــه راحتــی راه هــای فــوری ،اثربخــش و محســوس

بــوده ام ،کــه بســیار خیــره کننــده اســت ،امیــد

بـرای پتانســیل عظیــم مغــز ارائــه مــی کنــد.

مــن ایــن اســت کــه روش  ABMبــه بیشــرین

روش  ABMیکــی از جدیدتریــن روشــهای درمانــی کــودکان اتیســم (اوتیســم)

مخاطــب خــود برســد و بخشــی از آمــوزش

اســت ،بیــش از پنــج ســال (از ســال  )2012از ارائــه ایــن روش توســط آنــت

دانشــگاهی و برنامــه هــای پژوهشــی در

بنیــل در رابطــه بــا کــودکان دارای نیــاز هــای ویــژه منــی گــذرد ،ولــی در همیــن

پزشــکی توانبخشــی و فیزیوتراپــی گــردد.

زمــان انــدک نتایــج فــوق العــاده و طرفــداران بســیاری در رستــارس ایــاالت
متحــده آمریــکا پیــدا کــرده اســت ،کــه نشــان از تاثیــر روش آنــت بنیــل ب ـرای
غلبــه بــر محدودیــت کــودکان اتیســم (اوتیســم) و بهبــود زندگــی آنــان اســت.
آنــت بنیــل یــک روانشــناس بالینــی و نویســنده دو کتــاب ،حرکــت در زندگــی
(،)2009کــودکان فراتــر از محدودیــت ( )2012اســت .اتــکای آنــت بنیــل بــه
تئــوری دکــر فلــدن کرایــس ،یکــی از پیشکســوتان قــرن بیســتم اســت ،کــه بــر
فصلنامه بچه های آسمان  -زمستان ۹۷

روی مغــز انســان بــا توجــه بــه حــرکات بــدن بــه عنــوان یــک عامــل اصلــی
ســامت در انســان متمرکــز اســت .در تئــوری فلــدن کرایــس ایــن عمــل بــه دو
شــکل انجــام مــی شــود:

آگاهی از طریق حرکت () ATM
یکپارچه سازی کاربردی()FI
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کتــاب «کــودکان فراتــر از محدودیــت» ،کتابــی علمــی و
آموزنــده اســت ،ایــن کتــاب توضیــح مــی دهــد کــه چگونــه بــه
کــودکان بــرای غلبــه بــر چالــش هــای خــاص خــود ،کمــک کنیــم.
جــان گــری ،نویســنده کتــاب (مــردان مریخــی ،زنــان ونوســی) کار آنــت
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چند تمرین برای حضور ذهن
تبدیل کلمات

آغاز و پایان یکسان

وسایل مورد نیاز :کاغذ ،مداد یا خودکار
روش بــازی :در ایــن بــازی بــه دنبــاال کلامتــی هســتیم کــه آغــاز و پایــان آنهــا بــا یــک حــرف باشــد .راهنــا؛ حرفــی را اعــام مــی کنــد و
همــه ی بچــه هــا رشوع بــه نوشــن مــی کننــد .بعــد از دو دقیقــه ،جوابهــا را بلنــد مــی خواننــد .هــر کــس واژه هــای بیشــری بنویســد
برنــده اســت و حــرف بعــدی را انتخــاب مــی کنــد.
مثال ها:
د :دید ،دود ،داد ،درد
ت :تاخت ،توت ،تارت ،تشت
ن :نان ،نادان ،نوشین ،نرسین
س :رسخس ،سپاس ،ساس ،سپس
منبع:

کتاب  101بازی برای حضور ذهن ،برای بچه های  6تا  10سال .نویسنده ،آلیسون بارتل مرتجم ،حسین فدایی حسین

فصلنامه بچه های آسمان  -زمستان ۹۷

روش بــازی :همــه بــه همـراه راهنــا دایــره وار دور هــم مــی نشــینند .راهنــا بــا گفــن یــک واژه ی یــک بخشــی بــازی را رشوع
مــی کنــد ،مثــا «ســگ» .بازیکنــی کــه روبــروی او نشســته بــا تغییــر یــک حــرف آن کلمــه ،کلمــه ی جدیــدی درســت مــی کنــد مثــا
«س».
َ
«س» .بــازی ادامــه پیــدا مــی کنــد تــا جایــی کــه دیگــر
ســپس ،نفــر بعــدی یــک حــرف آن کلمــه را تغییــر مــی دهــد و مثــا مــی گویــد ُ
نتــوان کلمــه ای ســاخت .در ایــن صــورت نفــر بعــدی بــا یــک کلمــه جدیــد دور بعــدی را رشوع مــی کنــد.
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معرفی کتاب
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اتیســم یــک اختــال رشــدی – عصبــی اســت کــه در اثــر یــک ضایعــه مغــزی ایجــاد مــی شــود .ایــن اختــال نــه تنهــا در ایـران بلکــه در
ســایر کشــور هــا در بیــن کــودکان رو بــه افزایــش اســت .از نشــانه هــای بــارز ایــن اختــال مــی تــوان بــه مشــکل در تکلــم ،اختــال در
ارتبــاط و رفتارهــای اجتامعــی اشــاره کــرد.
ایــن اختــال نــه تنهــا یــک مشــکل عمــده بـرای کــودک ،بلکــه یــک مشــکل بــزرگ بـرای خانــواده و جامعــه نیــز محســوب مــی شــود زیـرا
بســیاری از جنبــه هــای رشــدی کــودک را بــه گونــه ای منفــی تحــت تاثیــر قـرار مــی دهــد و او را از راهیابــی بــه جامعــه بــاز مــی دارد.
از علــل ایجــاد کننــده ایــن اختــال مــی تــوان بــه عوامــل عصبــی مغــزی ،ژنتیکــی ،ســموم ،مــواد آالینــده ،مــرف بعضــی دارو هــا در
دوران بــارداری و شــیر دهــی و بــه طــور کلــی عوامــل زیســت محیطــی اشــاره منــود.
نویســنده ســعی منــوده در نــگارش ایــن کتــاب بــه مهــم تریــن عوامــل ایجــاد کننــده ایــن اختــال و نیــز راهکارهــای مقابلــه بــا آن
بپــردازد.
مطالعــه ایــن کتــاب نــه تنهــا بــه متخصصیــن در شــناخت ،علــل و راه هــای مقابلــه بــا آن کمــک مــی کنــد بلکــه مطالــب آن بــه گونــه
ای نوشــته شــده کــه والدیــن را قــادر مــی ســازد عــاوه بــر مراجعــه بــه افـراد متخصــص بــه منظــور کمــک گرفــن بـرای کــودک مبتــا
بــه اختــال اتیســم ،خــود در خانــه نیــز یــک درمانگــر باشــند .مطالعــه ایــن کتــاب بــه متــام کســانی کــه بــه نوعــی بــا اختــال اتیســم در
ارتبــاط هســتند توصیــه مــی شــود.
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