رسمقاله
به بهانهی روز جهانی اتیسم

ـردم آشــنا بــا ایــن اختــال یــک روز خــاص اســت .امــروز
روز آگاه ســازی اتیســم در کشــور مــا بـرای همـهی عمــوم مـ ِ
بعــد از چندیــن ســال تــاش در جهــت آگاهــی رســانی ،همــگان متوجــه ایــن موضــوع شــدهاند کــه تولــد یــک کــودک
مبتــا بــه اتیســم تنهــا مشــکل والدیــن آن کــودک نیســت بلکــه همـهی نهادهــای عمومــی نیــز نســبت بــه ایــن کــودکان
مســوولند .بایــد بــه نقطـهای برســیم کــه هــر ســال بــا فـرا رســیدن ایــن روز خربهــای خوبــی از طــرف نهادهــای مرتبــط
بــا خانوادههــای اتیســم برســد و رصفــا در حــد برگ ـزاری چنــد جلســه و هامیــش نباشــد .از طــرف دیگــر همزمانــی
ایــن روز بــا  13فروردیــن ،ب ـرای اف ـراد درگیــر بــا ایــن مســاله کــه در جهــت آگاهــی رســانی در مــورد اتیســم تــاش
میکننــد ،ناامیــد کننــده اســت .امــا بــا ایــن حــال حتــی مــی تــوان از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و از زمــانِ تعطیــات
مــردم اســتفاده کــرد .چ ـرا کــه در ایــن روزهــا ،اف ـراد از مشــغلههای فکــری روزمــره رهــا هســتند و میتــوان توجــه
آنهــا را جلــب کــرد .بیشــک ایــن کار نیازمنــد همــکاری رســانههای جمعــی اســت .مــا بایــد صــدای مظلومیــت ایــن
ـنگین
کــودکان و والدیــن آنهــا در ایــن روزهــای ســخت باشــیم .چ ـرا کــه عــاوه بــر مشــکالت دیگــر ،هزینههــای سـ ِ
آمــوزش ایــن کــودکان ،رشایــط را بـرای آنــان ســختتر ســاخته اســت.
پــس بلندتــر از همیشــه فریــاد میزنیــم :ای مــردم فرهیختــهی ایــران و مســوولین گرامــی؛ ســیزدهم فروردیــن،
مصــادف بــا دوم آوریــل ،روز جهانــی اتیســم اســت .آنهــا را بشناســیم ،بــا آنهــا همصــدا شــویم و متــام تــاش خــود را
بکنیــم تــا بــه نقط ـهی ایــدهآل ب ـرای کمــک بــه بچههــای آســان برســیم.
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حداقــل  5درصــد دانــش آمــوزان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم ســطوح مشــخصی از اضط ـراب را تجربــه مــی کننــد امــا
تحقیقــات اندکــی در مــورد واکنــش معلمیــن بــه اضط ـراب وجــود دارد.
ب ـرای مقایســه واکنــش معلــان بــه رفتارهــای مرتبــط بــا اضط ـراب در اشــخاصی کــه تشــخیص اتیســم گرفتــه انــد و یــا
تشــخیص اتیســم نگرفتــه انــد از مقیــاس واکنــش بــه اضط ـراب در دانــش آمــوزان اســتفاده شــد.
نتایــج نشــان داد واکنــش معلــان بــه اضطـراب دانــش آمــوزان دارای اتیســم و بــدون اتیســم تفــاوت وجــود دارد .معلــان
گــزارش دادنــد آنهــا احتــاال واکنــش هــای متفاوتــی بــه رفتارهــای مرتبــط بــا اضطــراب دانــش آمــوزان اتیســم نشــان مــی
دهنــد .همچنیــن از واکنــش هــای ترویــج دهنــده ی اضط ـراب ب ـرای دانــش آموزانــی کــه دارای اضط ـراب جدایــی و اضط ـراب
عمومــی بودنــد اســتفاده کردنــد ولــی بـرای وقتــی کــه اضطـراب اجتامعــی داشــتند اســتفاده نشــد و تاثیــر آن بــر رفتــار کــودکان
هنوزمشــخص نشــده اســت .پیرشفــت حرفــه ای اولویــت خــود قـرار داده اســت تــا دانــش معلــان را در مــورد رفتارهــای مرتبــط
بــا اضط ـراب در کــودکان دارای اتیســم افزایــش دهــد و روش هایــی کــه واکنــش معلــان بــه صــورت
خــودکار باعــث افزایــش یــا کاهــش اضط ـراب مــی شــود را نشــان مــی دهــد
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ارتباط بین باکرتی روده و اتیسم
تحقیقات روده بر برخی از میکروب های روده مترکز کرده اند
تا برخی از عالیم اتیسم را از بین بربند قابل ذکر است که برخی از این عالیم با بیامری روده
مرتبط هستند.
تحقیقات نشان داده اند که کودکان مبتال به اتیسم نسبت به سایر کودکان مشکالت گوارشی
بیشرتی را گزارش می دهند .محققان دانشگاه ایالتی اریزونا تحقیق کرده اند که آیا درمان انتقال
مایکروبیوتا می تواند مسایل مربوط به دستگاه گوارش را حل مناید .همچنین آنها به دنبال این مساله بودند
که آیا این مداخله ممکن است بر عالیم اتیسم تاثیر بگذارد.
محققان توضیح دادند که در ابتدای مطالعه کودکان اتیسم دارای تنوع باکرتیایی ضعیفی در مقایسه با کودکان
پس از مداخالت اولیه ،کودکان مبتال به اتیسم تنوع باکرتیایی متنوعی را تجربه کردند از جمله افزایش سطح
 . Bifidobacteria and Prevotellaپس از دو سال مداخله ،کودکان تنوع باکرتیایی و حضور پایدار باکرتی های سامل را
گزارش دادند.

فصلنامه بچه های آسمان

دارای تعادل در میکروبیوتای روده بودند.

در مورد اثرات سالمتی  58درصد مشکالت گوارشی کاهش یافت .همچنین بهبودی پایدار در عالیم اتیسم در زبان ،
تعامل اجتامعی و رفتار نشان داده شد.
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نشانه های خلقی و خود کشی در اختالل طیف اتیسم
اختــال طیــف اتیســم دامنــه ی وســیعی از عالیــم بالینــی را در بــر مــی گیــرد .مطالعــات زیــادی نشــان داده انــد کــه کاموربیدیتــی باالیــی بیــن
خصوصیــات اتیســتیک و اختــاالت خلقــی وجــود دارد .همچنیــن شــیوع بــاالی خــود کشــی در اف ـراد بــا خصوصیــات اتیســتیکی و اف ـراد دارای اختــال
اتیســم وجــود دارد .هــدف از ایــن مطالعــه بررســی وجــود عالیــم خلقــی ،افــکار و رفتارهــای خــود کشــی گرایانــه دراف ـراد مبتــا بــه اختــال اتیســم و
افـراد دارای خصوصیــات اتیســتیکی اســت و مقایســه ی آن بــا گــروه کنــرل بــا مترکــز ویــژه بــر خصوصیــات اتیســتیکی کــه ممکــن اســت رفتارهــای خــود
کشــی گرایانــه را پیــش بینــی منایــد.
نتایــج تحقیــق نشــان داد افـراد اتیســتیک منـرات افرسدگــی باالتــری نســبت بــه گــروه کنــرل بــه دســت آوردنــد .تفــاوت معنــاداری بیــن گــروه افـراد بــا
خصوصیــات اتیســتیکی و افـراد مبتــا بــه اتیســم از لحــاظ گرایــش هــای خــود کشــی مشــاهده نشــد هــر چنــد کــه هــر دو گــروه از لحــاظ ایــن گرایــش
نســبت بــه گــروه کنــرل در ســطح باالتــری قـرار داشــتند.
منبع
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نظریــه رژیــم غذایــی  GAPSمــی گویــد کــه حــذف برخــی از غذاهــا ،ماننــد حبوبــات و شــکر مــی توانــد بــه افـراد کمــک
کنــد رشایطــی را کــه بــر مغــز اثــر مــی گــذارد ،ماننــد اتیســم و نارســاخوانی ،را درمــان کنــد.
اصطــاح GAPSبــه معنــای ســندرم روان شــناختی روده اســت .رژیــم غذایــی GAPSایــن مفهــوم را دنبــال مــی کنــد کــه
ســامت روده بــا ســامت ذهــن و روان مرتبــط اســت.
در ایــن نظریــه بهبــود ســامت روده مــی توانــد ســایر رشایــط ســامت را بهبــود ببخشــد .محققــان هنــوز بــه طــور کامــل
ایــن رژیــم را رصــد نکــرده انــد .در حــال حــارض شــواهدی وجــود دارد کــه ایــن رژیــم مــی توانــد رشایــط ســامت را بهبــود
ببخشــد هامنگونــه کــه ادعــا مــی کنــد .چندیــن بحــث در مــورد ایــن رژیــم وجــود دارد .در هســته ی رژیــم غذایــی GAPS
مــردم از غذاهایــی کــه هضــم آنهــا مشــکل مــی باشــد خــودداری مــی کننــد چــون ممکــن اســت از فلــور روده آســیب ببیننــد .آنهــا آن را بــا مــواد غذایــی غنــی کــه باعــث
بهبــودی روده مــی شــود جایگزیــن مــی کننــد.
ایــن دیــدگاه معتقــد اســت کــه حــذف برخــی از مــواد غذایــی کــه موجــب آســیب روده مــی شــود بــه درمــان بیــاری هایــی ماننــد اتیســم ،اختــال بیــش فعالــی و نارســا
خوانــی کمــک مــی کنــد.
رژیم غذایی  GAPSمی تواند سالمت روده را به سه روش اصلی بهبود ببخشد:
 حــذف شــیرین کننــده هــای مصنوعــی ،بــر اســاس برخــی مطالعــات شــیرین کننــده هــای مصنوعــی مــی توانــد عــدم تعــادل در باکــری روده را ایجــاد کنــد و خطــر مشــکالتمتابولیکــی را افزایــش دهد.
 مترکز بر میوه ها و سبزیجات ،نتایج یک مطالعه در سال  2016نشان داد خوردن سبزیجات و میوه می تواند مانع از رشد باکرتی ها در روده شود.پروبیوتیــک هــا ،پروبیوتیــک هــا شــامل بســیاری از باکــری هــای مفیــد اســت .یــک مطالعــه نشــان داده اســت کــه خــوردن ماســت پروبیوتیــک مــی توانــد بــا کاهــش ســطحقنــد خــون در افـراد مبتــا بــه ســندرم متابولیــک کمــک کنــد.
بر اساس یک مطالعه ی موردی ،مطالعات بالینی اخیر نشان داده اند که میکروب در روده می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد مغز تاثیر بگذارد.
مطالعات اخیر نشان داده اند که عدم تعادل روده می تواند باعث شدت عالیم اسکیزو فرنی و رشایط رفتاری پیچیده شود.
یافته های یک بررسی سیستامتیک نشان داده اند که پروبیوتیک دارای توان بالقوه ای برای درمان عالیم افرسدگی است.
این رژیم حبوبات ،شکر ،سویا ،لبنیات پاستوریزه ،سبزیجات دارای نشاسته و غذاهای فرآوری شده را حذف می کند.
رژیــم غذایــی بســیار محــدود اســت و بــه مــدت دو ســال طــول مــی کشــد .رژیــم غذایــی دارای شــش مرحلــه ی پیرشفتــه اســت در هــر مرحلــه غذاهــای جدیــد معرفــی
مــی شــود .اگــر آنهــا عالیــم گوارشــی شــامل مــوارد زیــر را گـزارش مــی دهنــد نبایــد وارد مرحلــه بعــدی شــوند .اســهال ،نفــخ ،یبوســت ،مشــکالت گوارشــی ،درد شــکم.
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چــه چیــزی نــرم یــا ســخت اســت؟ ایــن تشــخیص هــا مــی توانــد کمــک کنــد تــا کــودک
لغــت و زبــان را بســازد.
بــازی حســی کمــک مــی کنــد تــا مهــارت هــای حرکتــی بــزرگ و ظریــف ،حافظــه ،آگهــی
فضایــی و حــل مســئله توســعه پیــدا کنــد .ایــن بــه بچــه هــا کمــک مــی کنــد تــا مهــارت
هــای شــناختی الزم بـرای مطالعــه علــم و فنــاوری را گســرش دهنــد شــامل:
 .1مشاهده
 .2آزمایش

 .3نتیجه گیری

 .4پیش بینی

 .5جمع آوری دانش جدید

بــازی حســی اثــر آرام بخشــی نیــز بــر بســیاری از کــودکان دارد .تعــدادی از کارشناســان
معتقدنــد موقعــی کــه کــودکان دنبــال راه حلــی بـرای کنــرل و درک ورود حســی هســتند
تحریــکات زیــادی انجــام مــی دهنــد .بــازی حســی درمانــی و آموزشــی اســت و شــاید
مهــم تــر از همــه ،باحــال اســت .بـرای رشوع کار ،در اینجــا چنــد فعالیــت رسگــرم کننــده و
مقــرون بــه رصفــه اســت کــه شــا مــی توانیــد بــه همـراه کودکتــان از آن هــا لــذت بربیــد.

فصلنامه بچه های آسمان

بــازی حســی بــرای رشــد متــام بچــه هــا
مهــم اســت .خصوصـاً بـرای کــودکان مبتــا
بــه اختــال طیــف اتیســم کــه ممکن اســت
مشــکالت یکپارچگی حســی داشــته باشــند.
بــاال رفــن از درخــت ،فشــار دادن خمیــر
بــا انگشــتان ،حبــاب بــازی ،راه رفــن در
شــن و بــازی حســی ،حــس هــا را تحریــک
و بــه بچــه هــا کمــک مــی کنــد تــا دنیــای
پیرامــون شــان را کشــف کننــد و بفهمنــد.
بچــه هــا از علــت و تأثیــر آن آگاه مــی
شــوند کــه ایــن هــا چگونــه کار مــی کنــد
و اعضــای بــدن هــای شــان چــه کاری مــی
توانــد انجــام بدهــد .ب ـرای کــودکان مبتــا
بــه یکپارچگــی حســی ،انــواع ایــن تجربــه
هــا کمــک می¬کنــد تــا ارتبــاط هایــی بیــن
مســیرهای مغــز ایجــاد کننــد کــه مســئول
پــردازش محــرک هــا هســتند.
مزیت های بازی حسی
اگــر کــودک بــازی را انجــام دهــد کــه
حــس بویایــی را تجربــه کنــد ،توانایــی
تشــخیص بوهــای مختلــف را در او بهبــود
می¬بخشــد .کــودک یــاد مــی گیــرد بوهــای
زیــادی مثــل گل هــا و میــوه هــا را دوســت
بــدارد .در حالــی کــه بوهــای دیگــری مثــل
دود و ماشــه ی تفنــگ خطرنــاک اســت.
ایــن موضــوع بــرای دیگــر حــوادث نیــز
صــادق اســت .وقتــی بچــه هــا چیــز هــا
را در دهــان هایشــان می¬گذارنــد ،ایــن
اکتشــاف بــه آن هــا کمــک مــی کنــد تــا
یــاد بگیرنــد چــه چیــزی نــرم یــا ســخت
اســت؟ چــه چیــزی رسد یــا گــرم اســت؟

ساخت صندوقچه های حسی

صندوقچــه هــای حســی در پیــش دبســتانی هــا چشــم انــدازی رایــج هســتند کــه کــودکان
بـرای کشــف بافــت هــا و شــکل هــای مختلــف اســتفاده می¬کننــد .آنــان بـرای ســاخنت
ارزان هســتند و مــی تواننــد کارهــای بالقــوه کثیــف را در خــود جــای دهنــد .بـرای ســاخنت
آن ،بــا یــک وان پالســتیکی ،یــک جعبــه مقــوا یــا یــک ســینی پخــت و پــز رشوع کنیــد .ایــن
بایــد بـرای بچــه هــا بــه قــدری بــزرگ باشــد تــا بــا محتواهــای آن هــا بــدون ریخــن کار
کننــد .صنــدوق را بــا چیزهایــی کــه دارای بافــت هــا و رنــگ هــای مختلفــی هســتند پــر
کنیــد.
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برخی از گزینه ها عبارتند از:

شــن ،برنــج ،ماکارونــی خــرد شــده ،خمیــر
اصــاح ،ژالتیــن ،دکمــه هــا یــا مهــره هــا،
تکــه هــای یــخ ،خــاک گلــدان ،کاغــذ تکــه
تکــه شــده ،پــاپ کــورن پختــه نشــده ،آب
و خــاک رس.
بــه بچــه هــا اجــازه دهیــد تــا بــا
دستانشــان کشــف کننــد یــا بـرای برداشــن
و ریخــن از ابزارهایــی مثــل قاشــق هــا یــا
بیــل هــای شــن اســتفاده کننــد .اگــر شــا
کــودک اتیســتیکی داریــد کــه بافــت هــای
غیرمعمولــی را دوســت نــدارد ،بــه تدریــج
رشوع کنیــد و از تقویــت مثبــت زیــادی
اســتفاده کنیــد .مــی توانیــد اشــیایی کــه
کودکتــان دوســت دارد را در صندوقچــه
بگذاریــد مثــل حیوانــات پالســتیکی،
کامیــون هــای اســباب بــازی یــا اشــیای
کوچــک دیگــری کــه خطــر خفگــی نــدارد.

هیــچ چیــزی آموزشــی تــر از ســاخنت وســیله هــای موســیقی توســط خودتــان نیســت.

رقص روی باند لفاف حباب

یکــی از آســان تریــن آن هــا ،طبــل خانگــی  Den Denاســت .ایــن یــک صداســاز ژاپنــی

لفــاف حبــاب بیشــر یــک وســیله اســت

اســت کــه در کــف دســتان تــان بــه جلــو و عقــب مــی چرخــد و باعــث مــی شــود دانــه

کــه وســایل را از شکســن محافظــت مــی

هــا یــا گلولــه هــا بــه روی طبــل رضبــه بزنــد .ب ـرای نســخه ی خانگــی ،شــا بــه مــوارد

کنــد .ایــن مــی توانــد خیلــی رسگــرم کننــده

زیــر نیــاز داریــد:

باشــد .دفعــه ی بعــد کــه بســته ای را از
فصلنامه بچه های آسمان
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ساخنت طبل Den Den

پســت مــی گیریــد ،لفــاف حبــاب آنهــا را
نگــه داریــد .هــر وقــت مخفیــگاه خیلــی
خــوب داریــد ،نــوار را محکــم روی زمیــن
بچســبانید و مهامنــی رقــص روی بانــد
لفــاف حبــاب داریــد .بگذاریــد کودکتــان
موقــع دویــدن ،پریــدن و رقصیــدن بــا
حبــاب هــا پــر هیجــان شــود .اگــر شــا
بیشــر از یــک بچــه داریــد مــی توانیــد
مســابقه درســت کنیــد و ببینیــد کــه چــه
کســی اول مــی توانــد همــه ی حبــاب هــا
را برتکانــد.

قاشق های چوبی

دریل

طناب یا یک رشته نخ قوی

دانه ها

دستورالعمل ها

قاشق تان را با رنگ های روشن ،نقاشی یا تزئین کنید.
با دریل دو سوراخ یک سانتی مرتی را جدا از هم در رس قاشق بزنید.
نخ را از سوراخ بکشید ،آن را گره بزنید و در یک مکان قرار بدهید.
دانــه هــا را داخــل نــخ کنیــد و ب ـرای محکــم نگــه داشــن آنهــا گــره بزنیــد .آن را نســبتاً
کوتــاه (چنــد اینــچ) نگــه داری کنیــد و بــه ســمت پشــت قاشــق رضبــه مــی زنــد.

هــان کار را بــا ســمت دیگــر قاشــق انجــام

نگه داری از حیوانات

بدهید.

پرســتاران و پزشــکان آینــده بــا ســاخنت اتــاق اورژانــس ســاختگی ب ـرای عروســک هــا و

بــرای ریتــم آهنــگ کــه مــی دانیــد

حیوانــات پالســتیکی کارشــان را رشوع کننــد .شــا از واگــن مــی توانیــد بــه عنــوان تخــت

یــا آهنگــی کــه مــی خواهیــد درســت

اســتفاده کنیــد و یــا بــا دســتامل توالــت روی زخــم هایشــان را ببندیــد .حتــی مــی توانیــد

می¬کنیــد ،قاشــقتان را عقــب و جلــو

بـرای نجــات جــان هــای آن هــا احیــای قلبــی را اجـرا کنیــد.

بچرخانیــد.

اخرتاع ورزش بادکنکی

ایــن یکــی از چنــد اب ـزار موســیقی اســت

بچــه هــای کوچــک مجــذوب متاشــا کــردن بزرگســاالنی مــی شــوند کــه بادکنــک هــا را

کــه شــا مــی توانیــد بــا وســایل خانگــی

مــی ترکاننــد .بگذاریــد بچــه هــای شــا بادکنــک هایتــان را بکشــند و آنهــا را بــاد کننــد.

بســازید .بــا وجــود خالقیــت کــم (و تحقیق

و وقتــی کــه آنهــا را بــا هــوا پــر مــی کنیــد ،بــزرگ شــدن آن هــا را حــس کننــد .وقتــی کــه

آنالیــن) ،قوطــی هــای بلغــور جــو ،بســته

چنــد تــا را درســت کردیــد ،بــازی والیبــال بادکنکــی ،فوتبــال ،بســکتبال و یــا بــازی ابتــکاری

هــای حولــه کاغــذی ،نوارهــای پالســتیکی،

خودتــان را امتحــان کنیــد .تــاش بـرای شــناور نگــه داشــن بادکنــک هــا بـرای هامهنگــی

جعبــه هــای دســتامل کاغــذی ،تخــم مــرغ

دســت و چشــم عالــی اســت.

هــای پالســتیکی ،لوبیاهــا و قوطــی هــای
ســوپ مــی تواننــد طبــل هــا ،ماراکاهــا،
یوکلِلــی هــا و ســوت هــا شــوند.

کاشنت در باغ

بــازی در خــاک ،آخریــن تجربــه ی حســی اســت و اگــر بــاغ ســبزیجات بکاریــد ،کودکانتــان
مــی تواننــد درس هــای زیــادی را در حالــی کــه در بــاغ هســتند یــاد بگیرنــد .گوشــه ی

مهمانی با رنگ ها و بافت ها

حاصــل خیــز حیــاط تــان را بکنیــد و چنــد ظــرف و خــاک گلــدان را تهیــه کنیــد .اگــر شــا

بــرای ســاخت ذائقــه هــای جدیــد و

بــا مهــارت هســتید ،از چیــز هــای دور انداختنــی مثــل تایرهــا و پالــت هــا مــی توانیــد

بــازی بافــت هــا ،روش هــای مختلفــی

بذرپــاش هــای بازیافتــی بســازید .هــر وقــت کــه باغتــان کاشــته مــی شــود ،از کاغــذ

وجــود دارد .یکــی از آن ایــن اســت کــه

بریــده شــده ،مقــوا یــا بــرش هــای چمــن کــود درســت کنیــد .شــا و کودکانتــان مــی

بــا مــواد آبکــی ،لــق ،تــرد ،برشــته ،گــرم،

توانیــد از برداشــت و خــوردن ماحصــل هــا لــذت بربیــد.

رسد ،نــرم و ســفت بوفــه ی مخصــوص

جهان را به زمین بازی خود تبدیل کنید

منوهــا و درســت کــردن خوراکــی هــا

توانیــد اکتشــاف را تشــویق کنیــد .ترتیــب گــردش هــای دوره ای بــه مــکان هــای رسگرمــی

مشــارکت داشــته باشــند .مــی توانیــد

کننــده مثــل پــارک هــا ،زمیــن هــای بــازی ،مــوزه هــای کــودکان و مراکــز علمــی را برنامــه

ژالتیــن طعــم دار ،آبنبــات هــا ،خامــه ی

ریــزی کنیــد .اگــر کودکتــان حساســیت زیــادی بــه رسوصــدا دارد ،یــک جفــت بلندگــوی

زده شــده ،پودینــگ ،برنجــک ،چــوب شــور
هــا ،آبنبــات ســفت خانگــی و  ...را هــم
اســتفاده کنیــد.
ایــن فعالیــت مطمئنــاً بــا رسآشــپزان
کوچــک بــه موفقیــت دســت مــی یابــد و
حتــی آدم هــای بدغــذا احتــاالً در مــورد
منونــه هــای ابتــکاری خودشــان بســیار
روشــنفکر هســتند.

گوشــی را بـرای کمــک بــه او فراهــم کنیــد .هــر وقــت ممکــن شــد ،او را بــه برداشــن بــرگ
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درس درســت کنیــم .بچــه هــا در طراحــی

عــاوه بــر بــازی حســی در خانــه ،وقتــی کــه شــا قــادر هســتید بیــرون برویــد ،مــی

هــا ،حـرات و اشــیا تشــویق کنیــد تــا یــاد بگیــرد چــه چیــزی را احســاس مــی کنــد ،چــه
بویــی دارنــد و چــه صدایــی دارنــد؟ کنجــکاوی ایمــن آنهــا را تشــویق مــی کنــد و بــه آنــان
کمــک مــی کنــد تــا یــاد بگیرنــد بــا محیــط اطـراف شــان بهــر کنــار بیاینــد .ایــن خیلــی بــا
حــال و رسگــرم کننــده نیــز اســت.
منبع
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چگونه تعطیالت خوبی را برای کودک مان به ارمغان بیاوریم
حمیدرضا عرب/
کارشناس ارشد روان شناسی
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هــان طــور کــه بــه روزهــای پایانــی
زمســتان نزدیــک مــی شــویم و فصــل
زمســتان در حــال متــام شــدن اســت
انــدک انــدک شــارش روزهــا ب ـرای آغــاز
تعطیــات بهــاری رشوع مــی شــود .در
حالــی کــه والدیــن و کــودکان بــا فــرا
رســیدن تعطیــات مدرســه بســیار هیجــان
زده انــد دالیــل بســیار روشــنی وجــود دارد
کــه چـرا والدیــن کــودکان مبتــا بــه اتیســم
اغلــب احســاس وحشــت و درماندگــی مــی
کننــد .بــا فـرا رســیدن تعطیــات عیــد ایــن
روزهــا مــی توانــد هــم ب ـرای بچــه هــا و
هــم والدیــن آنهــا دشــوار باشــد.
در ایــن مقالــه ســعی داریــم بــه برخــی
از راهکارهــا ب ـرای موفقیــت و آرامــش در
تعطیــات اشــاره مناییــم کــه مــی توانــد
موفقیــت هایــی را بــرای مــا در طــول
تعطیــات بــه ارمغــان آورد .والدیــن بایــد
بــه مــوارد زیــر توجــه داشــته باشــند تــا
بتواننــد بــه کــودک خــود کمــک کننــد.
در طــول تعطیــات ،ارتباطــات خانوادگــی
گســرده مــی شــود و بــا وجــود آنکــه باعث
ایجــاد رسگرمــی مــی شــود امــا مــی توانــد
بــرای بســیاری از خانــواده هــا اســرس

آور باشــد بخصــوص بــرای کودکانــی کــه
نســبت بــه تغییـرات در روال زندگــی خــود
حساســند .منایــش تصاویــری از اف ـراد کــه
فرزنــد شــا قــرار اســت آنهــا را ببینــد و
همچنیــن تصاویــری از خانــه هایــی کــه بــا
فرزندتــان قـرار اســت بــه آن جــا برویــد را
در برنامــه ی او ق ـرار دهیــد.
دیوانگی غذا

در طــول تعطیــات ،غذاهایــی ماننــد
شــکالت ،کلوچــه و ســایر غذاهــا موجــود
مــی باشــد .محــدود کــردن فرزندتــان در
دسرتســی بــه همــه ی خوراکــی هــا ب ـرای
ســامت او مــی توانــد یــک چالــش اساســی
بــه شــار آیــد .امــا ب ـرای خانــواده هایــی
کــه دارای فرزنــد مبتــا بــه اتیســم هســتند
و فرزندشــان دارای محدودیــت در رژیــم
غذایــی اســت یــا پرخــوری مــی کنــد یــک
چالــش بســیار مهــم اســت.
فرزنــد شــا بایــد بدانــد کــه چــه مقــدار
از خوراکــی هــا را مجــاز اســت بخــورد.
اگــر فرزنــد شــا مجــاز اســت دو کلوچــه
بخــورد آن را بــه فرزندتــان بگوییــد و
تک ـرار مناییــد .در صــورت نیــاز از تصاویــر
اســتفاده کنیــد .نیــاز بــه تصاویــر فانتــزی

نداریــد مــی توانیــد آن را بــر روی کاغــذ
بکشــید .بعــد از آن کــه فرزندتــان مقــداری
کــه مجــاز اســت را خــورد او را بــه فعالیــت
دیگــری هدایــت کنیــد .در پیــدا کــردن
کارهایــی کــه بایــد انجــام دهــد او را
هدایــت کنیــد.
قبــل از آن کــه او را بــه مکانــی بربیــد کــه
در آن جــا انــواع شــکالت و خوراکــی هــای
دیگــر اســت اطمینــان حاصــل کنیــد کــه
فرزنــد شــا خوراکــی هــای ســامل خــورده
اســت.

ســعی کنیــد تــا حــد امــکان برنامــه ی
فرزند ـتـان بــه برنامــه ی مدرســه اش

نزدیــک باشــد

برخــی والدیــن بــه کودکشــان اجــازه مــی
دهنــد تــا دیــر وقــت بیــدار باشــد یــا دیــر
بــه خــواب بــرود .تــا آنجــا کــه امــکان
دارد برنامــه ی فرزندتــان را بــه برنامــه ی
مدرســه اش نزدیــک کنیــد .در یــک زمــان
مشــخص کــودک را بیــدار کنیــد و در یــک
زمــان مشــخص بــه خــواب بــرود .در زمــان
مشــخص صبحانــه ،ناهــار و شــام بخــورد.
ممکــن اســت همیشــه امــکان پذیــر نباشــد

مهــارت هــای زبانــی کــودک را بــا
فعالیــت هــای خوانــدن در او حفــظ

کنیــد

اگــر شــا در تعطیــات بــه مســافرت مــی
رویــد یــا فعالیــت هــای رسگــرم کننــده ای
در طــول تعطیــات داریــد و پیــدا کــردن
زمانــی بـرای کتــاب خوانــدن بــا فرزندتــان
دشــوار اســت ایــن باعــث مــی شــود
کــودک شــا در زمانــی کــه از تحصیــات
آکادمیــک دور اســت در خوانــدن کتــاب
پرسفــت کنــد.
حتــی اگــر زمانــی بـرای نشســن و خوانــدن
یــک فصــل در هــر شــب وجــود نــدارد
مــی توانیــد از مباحــث موضوعــی کــه
مرتبــط بــا فصــل اســت اســتفاده کنیــد تــا
مهــارت هــای زبانــی کــودک بهبــود یابــد.
خوانــدن کتــاب هایــی در مــورد باغبانــی،
کتــاب هــای ســاده ی داســتانی و همچنیــن
مطالــب جــذاب باعــث مــی شــود عالقــه
ی کــودک بــه خوانــدن کتــاب بیشــر شــود.
از چالــش هــای طبیعــت در آمــوزش
ریاضــی اســتفاده کنیــد و ســعی کنیــد
تعطیــات رسگــرم کننــده ای داشــته باشــید.
ممکــن اســت بــه نظــر بیایــد کــه تعطیالت
بهــار زمــان مناســبی بـرای آمــوزش ریاضــی
نباشــد امــا راه هــای رسگــرم کننــده ی
بســیاری وجــود دارد کــه مــی توانیــد بــا
اســتفاده از چالــش هــای طبیعــت مهــارت
هــای ریاضــی را تقویــت کنیــد .هــان
طــور کــه در بــاال ذکــر شــد یکــی از ایــن
راه کارهــا باغبانــی اســت ،شــارش دانــه
هــا ،انــدازه گرفــن گیاهــان هــان طــور

ـقـرار دادن فعالیــت هــای ورزشــی
ـبـرای کــودک

دوران تعطیــات نویــد شــادی و اسـراحت
را بــه مــا میدهــد ،امــا ایــن دوران بــا
رفــن بــه مهامنیهــا و خــوردن غذاهــای
پرکالــری هــم همــراه اســت؛ ممکــن
اســت کــودک بــه علــت کمبــود وقــت و
یــا رفــن بــه مســافرت برنامــه ی ورزشــی
معمولــش را کنــار بگــذارد .بــرای اینکــه
بتوانیــد فعالیــت جســمی آن هــا را در
دوران تعطیــات ادامــه دهیــد ،رعایــت
ایــن نــکات بــه شــا کمــک خواهــد کــرد:
اگــر در یــک روز معیــن خیلــی رستــان
شــلوغ اســت ،انعطافپذیــر باشــید و
برنامــه ی ورزش را بــا رشایــط آن روز
تطبیــق دهیــد .اگــر یــک روز در ســاعتی
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امــا ســعی کنیــد در همــه ی مــوارد ایــن
رشایــط را بــرای کــودک فراهــم کنیــد.
عــادت دیرخوابیــدن و دیــر بیــدار شــدن
یــک دردرس دارد و آن ایــن اســت کــه بــا
رســیدن بــه پایــان تعطیــات و نزدیــک
شــدن زمــان مدرســه یــا مهــد کــودک،
شــا بــه ســختی میتوانیــد فرزندتــان را
بــه هــان نظــم اولیــه برگردانیــد و او را
وادار کنیــد تــا ش ـبها بــه موقــع بخوابــد
و صبحهــا زود از خــواب بیــدار شــود.
بنابرایــن متــام تالشــی کــه بــرای منظــم
کــردن برنامــه ی فرزندتــان و عــادت
دادن او بــه زمــان مناســب خــواب و
بیــداری کشــیده بودیــد ،هــدر مــیرود.
ب ـرای اینکــه دچــار دردرسهــای بینظمــی
برنامــه خــواب فرزندتــان نشــوید ،بــد
نیســت چنــد نکتــه را رعایــت کنیــد :حتــی
اگــر مهــان داریــد یــا در مهامنــی هســتید،
شــام فرزندتــان را در ســاعت همیشــگی و
معیــن بــه او بدهیــد .بــه فرزندتــان اجــازه
دهیــد شــبها فقــط یکــی ،دو ســاعت
بیــش از حــد معمــول بیــدار مبانــد .زمانـی
کــه احســاس میکنیــد ،کودکتــان خســته
و بهانهگیــر شــده ســعی کنیــد محیــط
آرامــی را برایــش فراهــم کنیــد تــا بتوانــد
بخوابــد.
 در بازدیدهــا و منــازل اقــوام هــم از آن ها
بخواهیــد تــا جــای ســاکتی را بــه خــواب
و اســراحت بچههــا اختصــاص دهنــد.
 .صبحهــا نیــز کاری کنیــد کــه
بچههــا فقــط یکــی ،دو ســاعت
بیشــر از حــد معمــول بخوابنــد
 در چنــد روز پایانــی تعطیالت ســعی کنید،
برنامــه ی خــواب و بیــداری کودکتــان را
کمکــم بــه ســاعت معمــول نزدیــک کنیــد.
مثــا هــر شــب او را ۲۰دقیقــه زودتــر
بخوابانیــد.
نکتــه ی مفیــد :تعطیــات بهــاری مناســب

تریــن زمــان بــرای والدیــن اســت تــا
چندیــن مشــکل را حــل کننــد و فرصتــی
بــرای والدیــن فراهــم مــی آورد تــا
مشــکالت کــودک را در چندیــن جنبــه حــل
مناینــد .شــا مــی توانیــد در ایــن زمینــه
برنامــه ریــزی جامعــی داشــته باشــید.

کــه رشــد مــی کننــد .پیگیــری روزهــا و
هفتــه هــا بــرای گل دادن شــکوفه هــا و
شــمردن روزهــا راه هــای بنیــادی بــرای
تقویــت ریاضــی اســت.
یــک روش فــوق العــاده بــرای تقویــت
ریاضــی آن اســت کــه او را مســوول کنیــم
بودجــه ای داشــته باشــد و بــا توجــه بــه
بودجــه ی اختصــاص یافتــه ســوغاتی بخــرد
و همچنیــن در خریــد کــردن و پرداخــت
پــول نیــز مســتقل عمــل منایــد .ایــن کارهــا
باعــث تقویــت اعتــاد بــه نفــس در کودک
مــی شــود و همچنیــن مهــارت هــای
شــارش و حســاب کــردن را در کــودک
تقویــت مــی کنــد.
بنابرایــن اگرچــه تعطیــات بهــار بــرای
کــودکان اتیســم چالــش برانگیــز اســت امــا
فرصتــی بــرای رشــد کــردن بــه آنهــا مــی
دهــد .در صورتــی کــه از تعطیــات بــه
نحــو مناســبی اســتفاده کنیــد مــی تــوان
مطمــن بــود کــه مهــارت هــای کــودک
تقویــت گــردد و از بســیاری از چالــش هــا
جلوگیــری شــود.
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کــه همیشــه بــه ســالن ورزشــی میرفتیــد
بایــد بــه مهامنــی برویــد ،میتوانیــد آن
روز یــک ســاعت زودتــر از خــواب بلنــد
شــوید و کودکتــان را بــه پیــادهروی یــا
دویــدن آرام بربیــد ،یــا اینکــه در صــورت
امــکان بــه جــای رفــن بــا ماشــین ،بــا پیــاده
روی رسیــع خودتــان را بــه محــل مهامنــی
برســانید.
بــردن کــودک بــه مهمانــی هــا و بهبــود
مهــارت هــای اجتماعــی

حـوال پرســی را در دیــد و بازدید بــه
ا ـ
صــورت عملــی بــه کودک ـتـان آمــوزش

دهیــد
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در گام اول بایــد از آموزشهــای مســتقیم
اســتفاده کــرد؛ بــه عنــوان مثــال در ایــن
چنــد روز باقــی مانــده تــا عیــد نــوروز کــه
ارتباطهــا و تعامالتــی ماننــد مهامنیهــا
در کار نیســت ،مســتقیامً و البتــه بــدون
رسزنــش یــا متســخر کــودک دربــاره ی
شــیوه ی صحیــح تعامــل بــا دیگــران ،بــا
او صحبــت و انتظــارات خــود را بیــان
کنیــد .البتــه منظــور رصف ـاً بیــان خواســته
تــان نیســت بلکــه بــه صــورت جزئــی
و بــا مثــال بــرای او رشح دهیــد کــه در
چــه موقعیتهایــی چــه رفتارهایــی مــورد
نظــر شامســت .چنانچــه کــودک خردســالی
داریــد در قالــب بــازی ،مهارتهــای
برق ـراری تعامــل صحیــح را بــه او آمــوزش
دهیــد .بــه طــور مثــال تصــور کنیــد کــه
بــا هــم بــه یــک مهامنــی رفتهایــد و آن
گاه رفتارهــای درســت را بــه دفعــات و
بــه نحــوی کــه ب ـرای کــودک لــذت بخــش
باشــد بــا او متریــن کنیــد.
قبــل از ورود بــه موقعیــت مهامنــی ،رشایط
ویــژه ی آن را بــرای کــودک توصیــف و
تعاملهــای احتاملــی را پیــش بینــی کنیــد
و در صــورت لــزوم رفتــاری را کــه مناســب

ایــن موقعیــت خــاص اســت بــا هــم مــرور و متریــن کنیــد .همچنیــن بــا هــم ق ـراردادی
تعییــن کنیــد کــه اگــر کــودک بــه مــواردی کــه شــا تعییــن کردیــد عمــل کــرد پاداشهایــی
را دریافــت خواهــد کــرد .از هــان ابتــدا هدفهــای ایــده آل گرایانــه تعییــن نکنیــد؛ بــه
طــور مثــال میتــوان ابتــدا فقــط روی ســام و احــوال پرســی متریــن کــرد و در آینــده پــس
از تثبیــت یــک رفتــار ســاده رفتارهــای پیچیــده تــر را بــه کــودک آمــوزش داد.
فعالیتهای فوق برنامه ی خارج از منزل را تقویت و هدفمند کنید

بــا حضــور در پارکهــا و فضاهــای عمومــی ،مهــارت کــودک در برقــراری ارتبــاط بــا
همســاالن را تقویــت کنیــد .او را تشــویق بــه برق ـراری ارتبــاط بــا دیگ ـران کنیــد .بــا در
نظــر گرفــن برنامــه ی زمــان بندیشــده ،در زمانــی هــر چنــد کوتــاه ،او را بــه حضــور در
اجتــاع و ایفــای نقــش تشــویق کنیــد .بــهعنــوان مثــال در صــورت کمبــود وقــت حتــی
میتوانیــد او را بــه تلفــن زدن بــه ســینام و پرســیدن برنامــه ی فیلمهــا و زمــان پخــش آن
و حتــی خریــد کــردن تشــویق کنیــد .هــر شــب هنــگام خــواب دربــاره ی فعالیــت روزانــه
و تجربیــات اجتامعــی آن روز بــا او صحبــت کنیــد ،از پیرشفــت و رونــد فعلــی او اب ـراز
رضایــت کنیــد و ب ـه طــور غیرمســتقیم و بــهصــورت نقــل قــول نکاتــی جدیــد را بــه او
یــادآور شــوید.
منبعwww.autismparentingmagazine.ir :

بگذار صدایت را بشنوم . . .
مینا حسن زهرائی،
فصل 25
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در مــاه مــی از طــرف کلینیــک لــوواس بــار دیگــر بــه دیــدن مــا آمدنــد .ق ـرار بــر ایــن هــر چــه بیشــر در مــورد اصــاح رفتــار
اســت کــه یــک ،دو یــا ســه خانــواده هزینههــای بلیــط ،هتــل و غــذا را بــه همــراه میخوانــدم ،و تعــداد بیشــری از
هزینــه ای بـرای کارگاه پرداخــت کننــد .هزینــه ی کارگاه بــر مبنــای درآمــد افـراد تعریــف درمانگــران را میدیــدم ،دو ،ســه چیــز
بیشــر برایــم مســلم میشــد .اول اینکــه
میشــود.
ایــن بــار آنتونــی از طــرف کلینیــک فرســتاده شــده بــود :فــردی تیزهــوش و ســخنور ،بــا درمانگــران بــا هــم فــرق دارنــد و روی
ایدههــای خــوب ب ـرای برنامههــای ســطح بــاال در جهــت ارتقــای زبــان بیانــی و مکاملــه طیفــی از درمانگــر خــوب تــا درمانگــر
خوشنیــت امــا بــی تجربــه تــا درمانگــر
ی دوجانبــه.
امــا مــن بــا همــه ی حرفهــای او موافــق نبــودم و روش درمانــی او را همیشــه منــی کامــا خشــن قـرار دارنــد .دوم اینکــه اگــر
چــه رفتاردرمانــی عمومــا بــر پایــه ی یــک
پســندیدم.
ایــن مســئله مــن را آزار مـیداد چــون رفتــه رفتــه احـرام ویـژهای بـرای برنامــه ی رفتــاری اصــل پایــداری بنــا شــده اســت--مطالعات
نشــان داده افــراد بــه طــور پایــدار بــه
و کار دکــر لــوواس قائــل شــده بــودم.
بعــد از دیــدار آنتونــی ،مــارک گفــت“ :کاتریــن ،تــو مــی خواهــی فکــر کنــی کــه یــک تحریــکات و ســاختار خــاص پاســخ دادنــد-
درمــان بیعیــب یــک جایــی هســت و یــک فــرد کاملــی کــه همــه ی جوابهــا را  ،امــا ایــن پاســخ در طبیعــت و بــازه
متفــاوت اســت .آنچــه بــرای یــک بچــه
میدانــد”.
« نــه ایــن طــور نیســت .االن دیگــه نــه .امــا هنــوز فکــر مــی کنــم آدمهــای لــوواس خیلــی ممکــن اســت تأثیــر بسـزایی داشــته باشــد
یــا روش موثــری باشــد شــاید بـرای بچــه ی
بیشــر از مــا راجــع بــه اتیســم میداننــد».
«آن هــا قطعـاً راجــع بــه اتیســم و رفتاردرمانــی اطالعــات زیــادی دارنــد .امــا مــا دخرتمــان دیگــری بــه هــان خوبــی جــواب ندهــد.
و ســوم اینکــه تنظیــم رفتــار اب ـزار بســیار
را میشناســیم و میدانیــم چــی برایــش جــواب میدهــد».
قدرمتنــدی اســت .قــدرت آن میتوانــد
«بله… ما االن میدانیم».
«پــس اگــر بــا همــه ی حرفهــای آنتونــی موافــق نباشــیم آن هــا را انجــام منیدهیــم .خیلــی زیــاد باشــد .همینطــور میتوانــد
حرفهایــش را بـرای خودمــان تطبیــق و تغییــر میدهیــم و بخشهایــی کــه مــی توانیــم روح انســان را لــه کنــد.
اســتفاده کنیــم را انتخــاب میکنیــم .هیــچ چیــز قانــون نوشــته نیســت .در هــر حــال مــن یــک بــار بریجــت بــه دیــدار یــک خانــواده
رفــت و آشــفته پیــش مــن آمــد تــا بــا مــن
مطمئنــم لــوواس هــم همیــن را خواهــد گفــت».
اگرچــه کار دکــر لــوواس بخشــی از جــواب را بــه مــا داده بود--کــه مهمرتیــن بخــش حــرف بزنــد .از او خواســته بودنــد یــک
جــواب بــود --امــا واقعیــت ایــن بــود کــه مــا همــه ی دســتورات کتــاب «مــن» را عین ـاً درمانگــر آموزشدیــده ی دیگــر را حیــن
کار بــا بچــه نظــارت کنــد .درمانگــر جــوان
اجــرا منیکردیــم .بریجــت هــر بــار بــرای مــا برنامههــای جدیــد مــی آورد.
بعضــی هــا را خــودش ابــداع میکــرد و بعضــی هــا را بــا همفکــری ایدهپــردازی مــی بــوده امــا بســیار مطمــن بــه خــود .بچــه
یــک پــر زیــر چهــار ســال بــا کارایــی بــاال
کردیــم.
امــا اغلــب در محتــوای برنامههــا نبــود کــه مــا مســیر خودمــان را میرفتیــم ،بلکــه (اتیســم خفیــف) و دارای کالم بــوده.
بریجــت بــه مــن گفــت« :درمانگــر فقــط
بیشــر در نحــوه ی اجــرای آن هــا.

11

فصلنامه بچه های آسمان

12

رسش داد میکشــید!» او کــه اغلــب خیلــی
آرام بــود ایــن بــار واقعـاً ناراحــت بــه نظــر
میرســید.
«داد میکشید چی میگفت؟»
«بــس کــن دیگــه! بنشــین روی آن صندلی!
بس کــن!»
بچــه هــم طبیعتــاً در آن چنــد دقیقــه
کامــا تبعیــت میکــرد .هــر بــار ســعی
میکــرد گریــه کنــد ،فریــاد «بــس کــن»
دوبــاره بلنــد میشــد ،در حالیکــه بــا زور
زیــاد بــه ســمت صندلــی رانــده میشــد.
بعــد از مدتــی ،درمانگــر بــه بچــه اجــازه
داد بلنــد شــود و بــه ســمت مــادرش بــرود.
داد زد« :بــه مــادرت ســام کــن!»
بچــه بــه مــادرش نزدیــک شــد و رشوع کــرد
بــه نالیدن.
«ســاکت! گفتــم بــه مــادرت ســام کــن!
زود!!»
مــن و مــارک بــه انــدازه بریجــت تعجــب
کــرده بودیــم .نــه اینکــه مــا الزامــا
بــا تحریــکات نامطلــوب (بیزارســازی)
مخالــف باشــیم .همینطــور کــه قبــاً
گفتــم هــر ســه نفــر مــا بــه رضورت
بعضــی تحریــکات نامطلــوب ،در یــک رسی
رشایــط و بــا بعضــی کــودکان ،معتقدیــم.
در برخــی مــوارد شــدید شــنیدیم رفتــار
خــودآزار کــودک بــه حــدی بــوده کــه
بینایــی ،شــنوایی یــا حتــی زندگــی کــودک
را بــه خطــر انداختــه اســت .مــادری بــه
مــن گفــت کــه در نهایــت تصمیــم گرفتــه
از تحریــک نامطلــوب اســتفاده کنــد بعــد
از اینکــه فرزنــدش ده ،دوازده بــار پــرده
گوشــش را ســوراخ کــرده .او بــه معلــان
فرزنــدش اجــازه داد هــر بــار کودک دســت
بــه ســمت گــوش هایــش بــرد ،از یــک مهار
فیزیکــی ناراحــت اســتفاده کننــد و بــا ایــن
کار در نهایــت ایــن رفتــار کــودک قابــل
کنــرل شــد .مــا در مــورد دخــر بچــهای

شــنیدیم کــه در طــول پنــج ســال بــا چنــان شــدت و مداومتــی بــه خــود آســیب زدهبــود،
کــه بــه ناحیــه لــوب پیشــانی مغــز خــود آســیب زده ،پــرده گــوش هایــش را پــاره کــرده
و چنــان بــه چشــم هایــش آســیب زدهبــود کــه عمــا کــور شــده بــود .پــدر و مــادر او
کــه منیتوانســتند بــا ایــن رشایــط کــه قطع ـاً کابــوس بیپایانــی برایشــان بــوده ،بســازند،
کــودک را بــه پدربــزرگ و مادربــزرگ ســپردند .مادربــزرگ کــه بــه نوبــه ی خــود همــه
ی کارهــای ممکــن را امتحــان کــرد در نهایــت بــه یــک کاله رو آورد کــه هــر بــار کــودک
میخواســت بــه خــودش آســیب بزنــد یــک شــوک الکرتیکــی خفیــف وارد میکــرد .در
عــرض چنــد هفتــه رفتــار خــودآزاری ریش ـهکن شــد .بنــا بــه گ ـزارش مادربــزرگ و تأییــد
مربــی کــودک ،کــودک هرگــز ســعی منیکــرد کاله را بــردارد و وقتــی دیگـران میخواســتند
کاله را بردارنــد ناراحــت میشــد .بــا ایــن حــال ،یــک گــروه «پشــتیبانی» شــدیدا ً تــاش
داشــت اســتفاده از ایــن اب ـزار را ممنــوع کنــد و منیخواســت مادربــزرگ در ایــن زمینــه
حــرف بزنــد .بــا شــنیدن ایــن مجادلــه بــه مــارک گفتــم« :شــاید آن گــروه بایــد چنــد ماهــی
بــا ایــن بچــه زندگــی کننــد .تــا ببینیــم چقــدر وقــت میتواننــد بنشــینند متاشــا کننــد کــه
یــک بچــه خــودش را کــر و کــور کنــد».
یــک بــار دیگــر ،مــادری از مــن کمــک خواســت .فرزنــد اتیســتیک او کــه آن زمــان  ۶ســال
داشــت از  ۲ســالگی جیــغ میکشــید .ابتــدا ســعی میکــرد بــه جی ـغ او اعتنایــی نکنــد و
بعدتــر هــر بــار جیــغ میکشــید میگفــت« :جیــغ نــزن» .جیــغ هــا فقــط بــا گذشــت زمــان
بیشــر میشــد .آخریــن بــاری کــه شــمرده بــود او  ۸۰بــار در روز جیــغ زده بــود .یکبــار
در مدرســه  ۶۰بــار در دوســاعت جیــغ کشــیده بــود.
ب ـرای مــن و مــادرش واضــح بــود کــه هــر بــار کســی بــه رساغ او میرفــت ،از او ســؤالی
میپرســید یــا چیــزی میخواســت ،او جیــغ میکشــید.
ما دو مادر نشستیم و برای پیدا کردن نوعی محرک نامطلوب همفکری کردیم.
ق ـرار شــد هــر بــار کــودک جیــغ کشــید ،مــادرش محکــم دس ـتهایش را جلــوی صــورت
کــودک بــه هــم بزنــد و داد بکشــد «جیــغ نــزن».
هیــچ یــک از مــا ایــن کار را منیپســندیدیم .امــا چهــار ســال بــرای تــداوم یــک رفتــار

دو رفتــار انتخــاب کنیــد :کــه یکــی را کــودک خیلــی دوســت دارد و یکــی را
کــودک اصـاً دوســت نــدارد .مثــا ســؤال مــی کنیــد« :شــکالت مــی خواهــی؟” در تضــاد
بــا ســؤال «کتــک میخواهــی؟» یکــی از ایــن ســؤالها را انتخــاب کنیــد و بپرســید ،و
رسیــع جــواب درســت را بدهیــد( … .در ادامــه توضیحــات دقیقــی بـرای نحــوه ی کــم
رنــگ کــردن جــواب هــای کمکــی و راهنامیــی هــای مربــی آمــده اســت).
اجــازه دهیــد کــودک نتیجــه ی اســتفاده ی درســت از کلــات بلــه و نــه و همیــن طــور
نتیجــه ی اســتفاده ی غلــط را تجربــه کنــد .یعنــی اگــر کــودک پاســخ بلــه میدهــد
در جــواب «کتــک میخواهــی؟» بهــر اســت یــک رضبــه ی کوچــک در حــدی کــه
احســاس ناراحتــی کنــد ،دریافــت کنــد .میتوانیــد بــه کــودک در دادن جــواب درســت
کمــک کنیــد بــا اســتفاده از منایــش آنچــه میگوییــد .مثــا وقتــی میپرســید“ :کتــک
میخواهــی؟” دســت خــود را بــاال بربیــد تــا ب ـرای کــودک مشــخص باشــد چــه نتیجــه
ای در انتظــارش اســت.
وقتــی بریجــت ایــن برنامــه را اجـرا میکــرد ،یــک کاســه بســتنی و یــک کاســه اســفناج
جلــو کــودک ق ـرار دادهبــود و میپرســید ایــن یکــی یــا آن یکــی را میخواهــد ،بلــه و
خیــر را ابتــدا خــودش میگفــت و کمکــم جوابهــای کمکــی را حــذف کــرده و ســؤال
هــا را بــدون ترتیــب میپرســید .جایــزه ی جــواب درســت ،تشــویق یــا یــک قاشــق
بســتنی بــود .نتیجــه ی جــواب غلــط فقــط عــدم تشــویق بــود :ســکوت.
دکــر لــوواس خیلــی بیشــر از مــن دربــاره ی اتیســم میدانــد .بــا کودکانــی رس و کار
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زمــان زیــادی اســت .مــادرش راههــای
مختلــف از جملــه محبــت ،مــدارا ،نرمــی
و بیاعتنایــی را امتحــان کــرده بــود .بــا
روانــکاو ،روانشــناس ،درمانگــر و دکرتهــای
زیــادی صحبــت کــرده بــود .معلمهــای
مدرســه ی فرزنــدش هــم منیتوانســتند
کمکــی کننــد .آن هــا هــم درمانــده بودنــد.
میگفــت میترســید اگــر فرزنــدش از
جیــغ کشــیدن دســت نکشــد ،هرگــز چیــزی
یــاد نگیــرد؛ میترســید اگــر بــه جیــغ زدن
ادامــه بدهــد ،مــردم او را بــرای همیشــه
طــرد یــا مســخره کننــد.
اولیــن بــاری کــه مــادر محــرک نامطلــوب
را بــه کار بــرد کــودک شــدیدا ً تعج ـبزده
شــد .چنــد لحظـهای ســاکت شــد و دوبــاره
بــه جیــغ کشــیدن ادامــه داد .مــادر
دوبــاره تکــرار کــرد ،دوبــاره ،و دوبــاره.
در عــرض یــک هفتــه تعــداد جیــغ هــا بــه
 ۳ ،۲بــار در روز رســید .بعــد از  ۵هفتــه،
جیغهــا متــام شــد و هرگــز تکــرار نشــد.
پــر بچــه آرامتــر شــد ،روی خوشتــری
نشــان م ـیداد و یادگیــری بهــری داشــت.
بیشــر لبخنــد مــیزد .در پــارک بچههــا
از او فــرار منیکردنــد چــون هــر چنــد
دقیقــه جیغهــای گوشخ ـراش رسمن ـیداد.
مــادرش شــک نداشــت کــه کار درســت را
انجــام داده بــود.
امــا صحنــهای کــه بریجــت شــاهد آن
بــوده متفــاوت بــود .مــا ســعی کردیــم
تحلیــل کنیــم تــا بفهمیــم چ ـرا ایــن مــورد
اینقــدر مــا را بــه هــم ریخــت .هــر
ســه ی مــا همیشــه از رفتاردرمانــی دفــاع
میکردیــم ،امــا حــاال هــر ســه از خشــونت
ایــن درمانگــر عصبانــی بودیــم.
بریجــت گفــت« :بــه خاطــر ایــن اســت کــه
ایــن آقــا تــازه بــا ایــن بچــه آشــنا شــده».
علــت گریــه ی کــودک اصــا بررســی نشــده
بــود :آیــا ب ـرای در رفــن از زیــر کار گریــه

میکــرد؟ یــا از تــرس؟ یــا ب ـرای جلــب توجــه مــادرش؟ مــا تحلیــل رفتــاری نداریــم.
بریجــت اغلــب بــه مــن میگفــت :ایــن نــوع تحلیــل عوامــل محــرک یــک رفتــار
همیشــه اولیــن قــدم ب ـرای آمــوزش کنــرل نفــس بــه کــودک اســت .قــدم بعــد ،قبــل
از بهکاربــردن هــر نــوع محــرک نامطلــوب ،تــاش بــرای جلــب همــکاری کــودک بــا
روشهــای دیگــر اســت :مثــا تشــویق کــودک زمانــی کــه آرام اســت ،یــا بیاعتنایــی
بــه گریــه و ادامــه دادن فعالیــت ،یــا اســتفاده از یــک تقویــت افرتاقــی ب ـرای تشــویق
کــودک بــه انجــام آن فعالیــت .امــا هیــچ کــدام از ایــن هــا در آن جلســه وجــود نداشــت.
در عــوض قانــون زور اج ـرا میشــد :بیــا تــو ،بچــه را روی صندلــی بنشــان ،و بــه قــول
بریجــت « بچــه را بــا کالم مــورد رضب و شــتم ق ـرار بــده».
مــن بــا ناراحتــی رس تــکان دادم .یــا از ایــن طــرف دیــوار میافتیــم یــا از آن طــرف .آه
کشــیدم« :مــردک!»« .اگــر واقع ـاً میخواســته بچــه ســاکت باشــد ،قبــل از هــر کاری،
چـرا رسش داد مــی زده؟ چـرا فقــط محکــم منیگفتــه جیــغ ممنــوع؟ حتــا بــه والدیــن
هــم قبوالنــده کــه اگــر اعـراض کننــد خیلــی بــزدل هســتند».
«والدین هم آنجا نشسته بودند و به اندازه ی خود بچه ترسیده بودند».
اگرچــه مــن اح ـرام و ارزش ویــژهای ب ـرای پژوهــش دکــر لــوواس قائــل بــودم ،امــا مــا
همــه ی جزئیــات کتــاب را مــو بــه مــو اجـرا منیکردیــم .گاهــی بایــد خودمــان قضــاوت
میکردیــم .در کتــاب «مــن» برنامــه ی زیــر بــه عنــوان روش آمــوزش گفــن بلــه و نــه
بــه کــودک آمــده اســت:
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انتخــاب کنیــم ،چگونــه از افـرادی کــه مــی
توانســتند بــه مــا آمــوزش دهنــد کمــک
بگیریــم و در نهایــت ،چگونــه بــه عقــل و
احســاس خودمــان اعتــاد کنیــم.
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داشــته کــه شــدیدا ً خــودآزار ،درخودمانــده و خودتحریــک بودهانــد .نــه فقــط بــا کــودکان
کــه بــا نوجوانــان و بزرگســاالن زیــادی کار کــرده اســت .احتــاال بعضــی روشهــای کتــاب
«مــن» کــه بــه نظــر مــن و مــارک بیــش از حــد خشــن میآمــد ب ـرای اف ـراد دیگــری در
رشایــط دیگــر موثــر باشــد .خــودم بــا مــادری صحبــت کــردم کــه علیرغــم کمــک گرفــن
از چندیــن متخصــص موفــق نشــده بــود دخــر اتیســتیک  ۵ســالهاش را از پوشــک بگیــرد
تــا ایـن کــه از آمــوزش دستشــویی رفــن در کتــاب «مــن» اســتفاده کــرده بــود .بــاز تأکیــد
میکنــم کــه آن-مــاری هنــوز خیلــی کوچــک بــود ،اتیســم او هنــوز بــه انــدازه ی کــودک
 ۵ ،۴ســاله پیرشفــت نکــرده بــود و معلولیتهایــش هنــوز بــه پایــداری نرســیده بــود.
امــا خــود دکــر لــوواس یــک بــار بــه مــن گفــت هیــچ چیــز قطعــی نیســت :هــر برنامــه
درمانــی نیازمنــد تغییــرات مــداوم و ایدهپردازیهــای مســتمر از جانــب درمانگــران و
خانوادههاســت .و دقیقــاً بــه ایــن علــت اســت کــه مــن ایــن قــدر بههــم میریــزم
وقتــی میبینــم یــا میشــنوم درمانگــران قبــل از امتحــان کــردن روشهــای دیگــر از
محرکهــای نامطلــوب اســتفاده میکننــد؛ بــا مترکــز بیشــر بــر دادکشــیدن تــا تشــویق ،بــا
جیــغ کشــیدن کلمــه ی «نــه» بــه خاطــر هــر اشــتباه ،بــا تنبیــه بــه خاطــر هــر بــار خیــس
شــدن در دوره ی آمــوزش دستشــویی رفــن .در ایــن زمینــه هیــچ چیــز قانــون بیچــون
و چـرا نیســت .تشــخیص فــردی الزم اســت ،همینطــور کــه انســانیت ،منطــق و اعتــدال
رضوری اســت.
مــرز باریکــی بیــن جدیــت و خشــونت وجــود دارد و بــه نظــر مــن تعریــف هــر فــرد از
ایــن مــرز متفــاوت اســت .امــا رفتاردرمانگرهایــی هســتند کــه بــه نظــر مــن رفتارشــان از
ایــن مــرز میگــذرد.
درمانگرانــی هســتند کــه در برابــر خشــم و لجاجــت کــودک خیلــی قــوی و خونــرد عمــل
میکننــد؛ و دیگرانــی کــه در کــودک تــرس ایجــاد میکننــد و اولیــن رویکــرد آن هــا
تحقیــر اســت .ممکــن اســت بگوینــد کــه ب ـرای رســیدن بــه هــدف از هــر اب ـزار الزمــی
بایــد اســتفاده کــرد .امــا مســئله ایــن اســت در بعضــی از ایــن مــوارد بــه نظــر میرســد،
رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب تنهــا انگیــزه ی چنیــن رفتــاری نیســت.
بــه مــرور ،بــا گذشــت زمــان ،مــن و مــارک یــاد میگرفتیــم چگونــه مطالــب کارآمــد را

بــه غیــر از خســتگی و عصبانیــت ناشــی
از عــدم موفقیــت فیلــم درمــان «بــا گرفــن
کــودک تــا زمــان کاهــش خشــم» ،بهــار
 ۱۹۸۹دوران اســراحت و آرامــش بــود.
علیرغــم اینکــه آنمــاری همچنان ســختی
میکشــید ،امــا نســبت بــه قبــل کار خیلــی
راحــت تــر شــده بــود .او بخــش عمــده ی
یادگیــری را خــود بــه عهــده گرفتــهبــود.
مــا فقــط بایــد ســعی میکردیــم مطالــب
را بــرای او جالــب و چالشبرانگیــز نگــه
داریــم .دیگــر ایــن طــور نبــود کــه بــه
زور و اک ـراه ،بــا گریــه در حالــی کــه لگــد
م ـیزد وادار بــه کار بشــود .کار مــا بیشــر
حامیــت و پشــتیبانی شــده بــود .از پشــت
رس کمــی اینجــا یــا آنجــا او را بــه جلــو
هــل میدادیــم .یــا گاه بــا ســقلمهای او
را بــه ســمت و ســوی مطلــوب هدایــت
میکردیــم.
دانیــل همبــازی همیشــگی آن مــاری بــود.
مــن ســاعات اس ـراحت بیشــری در خانــه
داشــتم .تــا زمانــی کــه میشــنیدم آن دو بــا
هــم کنــار میآینــد ،کمــر نیــاز بــود گــوش
بــه زنــگ باشــم .آن مــاری بــه مرحلــهای
رســیده بــود کــه دانیــل میتوانســت
حــرف هــای او را متوجــه شــود ،و آن مــاری
نیــز حرفهــای او را میفهمیــد .همیشــه
برایــم جالــب بــود چطــور نونهــاالن  ۴ ،۳یــا
 ۵ســاله میداننــد چطــور زبــان خودشــان
را هنــگام حــرف زدن بــا یــک نــوزاد یــا
بچــه ی کوچکــر بــه ســطح ســادهتری
تغییــر دهنــد.
عــادت داشــتم دانیــل را در حــال بــازی
بــا خواهــرش متاشــا کنــم کــه توضیحــات

دیگــر خــود بــه تنهایــی منیتوانســتیم راجــع بــه مهارتهــای کالمــی آنمــاری قضــاوت
کنیــم .پــرس و جــو کردیــم؛ مارجــری راپاپــورت را بــه عنــوان گفتاردرمــان ماهــر و معتــری
معرفــی کردنــد .بــه منظــور گرفــن نظــر یــک فــرد ناآشــنا ب ـرای شناســایی ضعفهــا یــا
نارســاییهای ارتباطــی آن مــاری ،تصمیــم گرفتیــم از او بخواهیــم تــا مهارتهــای زبانــی
آن مــاری را مــورد ارزیابــی قـرار دهــد .در ژوئــن وقتــی ایــن ارزیابــی صــورت گرفــت ،آن
مــاری ســه ســال و ســه مــاه داشــت .رسگذشــت آن مــاری را بـرای مارجــری رشح دادیــم.
از آنجــا کــه زمانــی میرســد کــه نارســایی هــا و معلولیتهــا تنهــا در نواحــی ظریــف
روابــط اجتامعــی مشــخص میشــود ،تحلیــل مارجــری از تواناییهــای ارتباطــی آن مــاری
بـرای مــا اهمیــت ویــژهای داشــت .ســؤال اساســی بـرای مــا ایــن بــود کــه آیــا آن مــاری،
فقــط تأخیــر دارد یــا اینکــه اختــال کالمــی دارد.
ادامه دارد
منبع
Catherine Maurice (1993). Let Me Hear Your Voice
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ســادهای از بــازی پیچیــدهای کــه طراحــی
کــرده بــود م ـیداد .مثــل « :آن مــاری تــو
ایــن بچــه را نگــه دار تــا مــن بابــا خرســه
را بیــارم» و مــن در دل دعایــش میکــردم.
اگــر خــودش میدانســت کــه چقــدر بــه
خواهــرش کمــک میکــرد!
آن مــاری در مدرســه همزمــان بــا
همکالســیهایش رشــد میکــرد ،یــاد
میگرفــت و بــزرگ میشــد .اگرچــه هنــوز
خجالتــی ،یــا گاهــی در رویــا و بیمترکــز
بــود ،امــا لحظــات هوشــیاری و خورشویــی
نیــز نشــان مــیداد .میتوانــم بگویــم
حــدود مــارس یــا آوریــل  ۱۹۸۹دیگــر بــه
طــور واضحــی بیــن همســاالنش متفــاوت
بــه نظــر منیرســید .شــاید اگــر کســی
مینشســت و دفعــات و طــول ارتبــاط
چشــمی او را ارزیابــی میکــرد ،هنــوز
کمــر از دیگــر همســاالنش بــود ،امــا ایــن
چیــزی بــود کــه فقــط مــا میدانســتیم نــه
هیــچ کــس دیگــر.
در اســتفاده از زبــان هــر روز خالقتــر
میشــد .جمــات طوالنیتــر و ســؤاالت
پیچیدهتــر بــه کار میبــرد؛ و بیشــر بــه
صــورت خودانگیــز .یــک روز کــه بعــد از
مدرســه بــه دنبالــش رفتــم ،خــودش کاری
کــه آن روز صبــح انجــام داده بودنــد بــه
مــن گفــت .مــن پرســیدم « :امــروز مدرســه
خــوش گذشــت؟» جــواب داد« :بلــه» و
بعــد از یــک مکــث ادامــه داد« :مــن یــک
عروســک ســاختم ».از آنی ســؤال کردم .آن
روز صبــح در کالس عروس ـکهای کاغــذی
ســاخته بودنــد .آن مــاری رفتــه رفتــه
بیشــر و خودانگیزتــر ســخن میگفــت،
حتــی راجــع بــه مســائلی کــه ملمــوس
یــا در لحظــه حــارض نبودنــد .حــدود مــاه
مــی  ۱۹۸۹مــن و رابیــن و بریجــت بــه
ایــن فکــر افتــادهبودیــم کــه شــاید دیگــر
زمــان مشــکل یابــی رسیدهباشــد .شــاید
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پرورش خالقیت
آرزو رضایی،
کارشناس ارشد روان شناسی
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یکــی از محدودیــت هــا و مشــکالت
کــودکان اتیســتیک یکنواختــی در حــاالت،
حــرکات و یکســان پذیــری و یــا بــه بیــان
بهــر گریــز از تنــوع و خالقیــت در مراحــل
مختلــف زندگــی اســت .بــا این کــه تعدادی
از کــودکان اتیســتیک دارای اســتعداد فــوق
العــاده ای در برخــی از زمینــه هــا ماننــد
نقاشــی ،موســیقی و  ...هســتند ایــن روال
تک ـرار شــونده و یکنواخــت ممکــن اســت
مانــع بــروز توانایــی هــا و مهــارت آن هــا
شــود بنابرایــن بــه نظــر مــی رســد کــه
پــرورش خالقیــت یــا حتــی ایجــاد خالقیــت
یکــی از نیازهــای رضوری آن هــا اســت و
البتــه مــی دانیــم کــه پــرورش خالقیــت و
نــوآوری در کــودکان اتیســتیک متفــاوت
اســت و محدودیــت هایــی در بــر خواهــد
داشــت .بنابرایــن آنچــه در ایــن جــا بــه
رشح و تفســیر آنهــا پرداختــه مــی شــود
برگرفتــه از تجــارب شــخصی مــا در مرکــز
آمــوزش و تــوان بخشــی کــودکان اتیســم و
ماحصــل ســال هــا کار آموزشــی و آزمــون
روش هــای مختلــف و بررســی نتایــج آن
هــا مــی باشــد .پــس ماننــد متــام آمــوزش
هــای خــاص ایــن طیــف ابتــدا بایــد بــا گام
هــای بســیار کوچــک و ســاده بــه ایجــاد
تقلیــد در عــادات یکنواخــت آن هــا در
انجــام کارهــا و ســپس ایجــاد خالقیــت
و پــرورش آن یعنــی ســوق دادن آن بــه

مراحــل پیرشفتــه تــر بپردازیــم.
معمــوالً ســاده تریــن روش اســتفاده از وســایل و ابـزار پیرامــون کــودک اســت بـرای مثــال
ســاخت طــرح هــای مختلــف بــا لگوهــا ،میلــه هــا ،تکــه چــوب هــا یــا حتــی چــوب
کربیــت ،نــی و  ...یــک نکتــه ی حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه ســطح ادراک کــودک،
توامننــد فیزیکــی ومهــارت هــای حرکتــی ظریــف او بــا آمــوزش و ابـزاری کــه بـرای او در
نظــر میگیریــم متناســب باشــد .بـرای مثــال اگــر کــودک معنــای تشــابه و تفــاوت را درک
میکنــد مــی توانیــم بــه صــورت کالمــی بعــد از ســاخت هــر طــرح ،بخواهیــم طــرح بعــدی
را متفــاوت بســازد امــا اگــر کــودک دارای چنیــن توانایــی نباشــد بایــد آن را بــه صــورت
عملــی بــه او نشــان بدهیــم .در صورتــی کــه کــودک قــادر نیســت بیــن ایــن کلــات ارتباط
معنایــی برقـرار کنــد آمــوزش مــا شــامل مــوارد ضمنــی دیگــری خواهــد بــود یعنــی آمــوزش
را طــوری برنامــه ریــزی میکنیــم کــه معنــای یکســان بــودن و متفــاوت بــودن را نیــز در

را تشــویق مــی کنیــم کــه طــرح اولیــه را
خــودش بســازد .احتــال بســیار زیــادی
وجــود دارد کــه کــودک بــا ابــزار جدیــد
هــان طــرح قبلــی یــا موضوعــی شــبیه بــه
آن را بســازد و در اینجــا اســت کــه بایــد
بــدون رسزنــش کــردن و بــا دخالــت آرام و
صبورانــه داســتان او را بــه ســمت موضــوع
تــازه هدایــت کنیــم.
مثــاً تغییــر چنــد قطعــه کــه منجــر بــه
تبدیــل خانــه بــه ماشــین یــا کشــتی و چیــز
دیگــری بشــود .در بســیاری از مــوارد مــی
تــوان بــا افــزودن یــا کاســن یــک قطعــه
یــا جــا بــه جایــی آن مــی تــوان کــودک را
تشــویق کــرد کــه خــودش طــرح جدیــد را
نــام گــذاری یــا قصــه ی آن را بیــان کنــد و
آن را ادامــه دهــد بــه ایــن ترتیــب حــس
کنجــکاوی او برانگیختــه خواهــد شــد.
گاهــی کــودکان اتیســتیک ،یــک نــوع
مقاومــت رسســختانه و تغییــر طــرح هــا
و موضوعــات از خــود نشــان مــی دهنــد.
زیــرا منــی خواهنــد بــرای خــود چالــش
جدیــدی ایجــاد کننــد .در ایــن صــورت
نقــش مشــوق هــا اهمیــت بیشــری پیــدا
مــی کننــد مث ـاً مــی توانیــم بــه هــر جــز
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برگیــرد .در بســیاری از مــوارد دیــده شــده
اســت کــه کــودکان اتیســتیک بــا تکیــه بــر
حافظــه ی دیــداری دقیــق خــود طــرح را
درســت مثــل مــوارد قبلــی مــی ســازند.
مداخلــه ی مــا نبایــد جنبــه ی امــر و نهــی
و دســتوری داشــته باشــد بلکــه بایــد بــه
شــکلی نامحســوس و همــراه بــا تشــویق
هــای فــراوان باشــد .بــرای رشوع ،یــک
طــرح را بــا اســتفاده از وســیله ی مــورد
نظــر مــی ســازیم و اجــازه مــی دهیــم
کــودک هــان طــرح را مثــل مــا درســت
کنــد .بعــد میتوانیــم بــا افــزودن اجزایــی
دیگــر بــه طــرح ،او را تشــویق کنیــم بــه
طــرح خــود چیزهــای دیگــری اضافــه کنــد
مثــاً بــا چــوب کربیــت هــا یــک خانــه
درســت کنیــم ســپس بــا افــزودن یــک
درخــت ،یــک کــوه و  ...بــه شــکل گیــری
یــک منظــره یــا دقیــق تــر یــک داســتان
کمــک مــی کنیــم و مراحــل بعــد را بــه
کــودک واگــذار میکنیــم تــا بــا فکــر کــردن
بتوانــد بقیــه ی منظــره یــا داســتان را
شــکل بدهــد .او را ب ـرای آن چــه ســاخته
اســت تشــویق کــرده و بــا تغییــر ابــزار
بــه ســاخت طرحــی دیگــر مــی پردازیــم
مثــاً بــا خــرده کاغذهــا یــا تکــه هــای
پارچــه یــا چــوب ،امــا ایــن بــار کــودک

جدیــدی کــه نســبت بــه طــرح قبــل تازگــی
داشــته باشــد جایــزه ای کوچــک بدهیــم و
بـرای موضــوع و داســتان جدیــد جایــزه ای
بــزرگ تــر .بــا ایــن کار اعتــاد بــه نفــس
کــودک تقویــت شــده و قــدرت ریســک
پذیــری و ایجــاد تجــارب جدیــد را کســب
مــی کنــد .یــک متریــن مناســب کــه هــم
منجــر بــه تقویــت مهــارت هــای حرکتــی
ظریــف دســت و انگشــتان مــی شــود و
هــم پــرورش خالقیــت و هــدف منــدی در
کارهــا را دربــردارد ،پــاره کــردن خطــوط
مختلــف روی کاغــذ یــا مقــوا و ســپس
شــکل ســازی بــا قطعــات بــه دســت آورده
مــی باشــد .ابتــدا از کــودک مــی خواهیــم
کــه خطــوط صــاف را کــه رســم منــوده ایــم
بــا انگشــان شســت و ســبابه ی خــود پــاره
کنــد و هرچــه ظریــف تــر آن را انجــام
دهــد ایــن خطــوط در مراحــل بعــد بــه
خطــوط زاویــه دار ،منحنــی و شــکل هــای
ســاده تبدیــل خواهنــد شــد( .مربــع ،دایره،
مثلــث و مســتطیل) در مراحــل بعــد از او
مــی خواهیــم کــه بــا کنــار هــم گذاشــن
ایــن قطعــات یــک شــکل ،طــرح یــا منظــره
ی معنــی دار درســت کنــد.
ابتــدا بــه او الگویــی ارائــه میکنیــم و
طــرح هــای جدیــد را بــه خوبــی تشــویق
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میکنیــم .مرحلــه ی بعــد میتوانــد بــا کشــیدن طــرح روی کاغــذ و یــا تبدیــل طــرح

متعــدد و جدیــد ب ـرای یــک شــکل اســت

هــای ســاده و خطــوط بــه اشــکال پیچیــده تــر باشــد .ب ـرای مثــال یــک گــردی روی

مثـاً یــک شــی مثــل روزنامــه را بــه کــودک

کاغــذ میکشــیم و از او مــی خواهیــم آن را بــه شــکل دیگــری تبدیــل کنــد .ممکــن

نشــان مــی دهیــم و یــا نــام مــی بریــم و

اســت کــودک آن را بــا کشــیدن خطــوط دیگــر بــه یــک تــوپ تبدیــل کنــد .اگــر

ســؤال میکنیــم کــه چــه اســتفاده ای از

خــودش نتوانســت اولیــن طــرح را ایجــاد کنــد خودمــان بــه او الگــو میدهیــم .ســپس

آن مــی شــود کــرد .هــر مــوردی کــه ذکــر

یــک گــردی دیگــر میکشــیم و میپرســیم چــه چیــز دیگــری میتوانــد بــا آن رســم کنــد.

کــرد را مــی خواهیــم بــه طورعملــی انجــام

یــک گــردی میتوانــد بــه چیزهــای مختلفــی مثــل ســیب ،تــوپ ،پرتقــال ،گیــاس ،دگمه

بدهــد مثــل پــاک کــردن شیشــه ،درســت

و  ...بــدل شــود .هنگامــی کــه کــودک موفــق شــد خــودش چنــد مــورد جدیــد را

کــردن کاردســتی ،پــاک کــردن ســبزی روی

اضافــه کنــد ،کار را بــا کشــیدن دو گــردی ادامــه میدهیــم .بـرای مثــال میتــوان بــا آن

آن ،چســباندن بــه شیشــه بــه جــای پــرده و

هــا یــک عینــک ،ماشــین ،دوچرخــه ،موتورســیکلت و  ...کشــید.

 ...در ایــن متریــن هــم هــر چقــدر کــودک
بتوانــد مــوارد عجبیــب تــر امــا منطقــی از
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18

هرچــه طراحــی کــه کــودک خلــق میکنــد عجیــب تــر ولــی معنــادار باشــد ،کــودک

حیــث کاربــردی بــودن را بیــان کنــد بهــر

خــاق تــر اســت .فقــط چیــزی کــه کــودک خلــق میکنــد بایــد یــک معنــی یــا یــک

اســت متریــن را بــا ذکــر اشــیای دیگــر (

داســتان داشــته باشــد و ایــن مضمــون بــه ســمت تازگــی و مبتکرانــه بــودن پیــش

کاغــذ ،آجــر ،قاشــق ،چاقــو ،ســنگ و)...

بــرود .بــه مــرور بایــد طــرح هــای اولیــه را پیچیــده تــر کنیــم بــه طــوری کــه ارتبــاط

ادامــه دهیــم.

برقـرار کــردن معنــی دار بیــن آن هــا دشــوارتر باشــد .میدانیــم کــه ارتقــای خالقیــت

بدیهــی اســت کــه در زمینــه ی ایجــاد و

کــودک ،جســارت او را در انجــام کارهــای جدیدتــر افزایــش داده و او را بــه ســمت

افزایــش خالقیــت راهکارهــای مبتکرانــه ی

ایجــاد و پذیــرش تغییـرات بیشــر در زندگــی خــود رهنمــون میســازد و بــه او کمــک

بســیاری وجــود دارنــد کــه بایــد بــر حســب

میکنــد تــا متفــاوت تــر از قبــل بیندیشــد .بــه همیــن منظــور خالقیــت کــودک را در

توامننــدی و درک کــودک انتخــاب و با روش

حــوزه ی کالمــی نیــز گســرش میدهیــم .از جملــه مترینــات در ایــن زمینــه بیــان چنــد

مناســب ب ـرای هــر کــودک ارائــه شــوند و

جملــه ی متفــاوت بــا یــک یــا دو کلمــه ی ثابــت مــی باشــد .مثـاً بــا کلمــه ی درســت

آنچــه بیــان کردیــم مــی توانــد تنهــا بــه

چنــد جملــه ی متفــاوت و بــا معنــای مختلــف بســازد ،بــه مــرور دو کلمــه و ترجیحـاً

عنــوان یــک الگــو ب ـرای والدیــن ومربیــان

بــا کلــات نامربــوط (مثــل کتــاب و آســان) جملــه هــای مختلــف بــا مضمــون

باشــد و تنهــا راهکارهــای ممکــن نخواهنــد

متفــاوت بســازد .در نتیجــه بایــد بــه روش هــای مختلــف فکــر کنــد .هــم چنیــن

بــود فرامــوش نکنیــم کــه هرکــدام از مــا بــا

داســتان گویــی ب ـرای یــک تصویــر ،یعنــی ب ـرای یــک تصویــر چنــد داســتان کام ـاً

بهــره گیــری از خالقیــت خــود مــی توانیــم

متفــاوت خلــق کنــد و البتــه بــه یــاد داریــم کــه کار مــا فقــط محــدود بــه الگــو دادن

روش هــای بســیار خوبــی بــرای ایــن

و هدایــت او بــه صــورت نامحســوس و بــدون ایجــاد وابســتگی اســت و بــاز تأکیــد

منظــور خلــق کنیــم.

میکنیــم کــه پیوســتگی و معنــادار بــودن داســتان هــا و موضوعــات مهــم اســت امــا

در شــاره هــای بعــدی بــه طــرح فصــل

عجیــب بــودن آن هــا نــه تنهــا مشــکلی نخواهــد داشــت بلکــه بــه خالقیــت بیشــر

هــای دیگــری از آمــوزش کودکان اتیســتیک

کــودک و جســارت او در اندیشــیدن کمــک خواهــد کــرد.

خواهیــم پرداخــت.

متریــن دیگــری کــه در مرحلــه ی بعــد بــه آن خواهیــم پرداخــت بیــان مــوارد کاربــرد

تقليد اصوات و كلمات
ايــن بخــش ،یکــی از مشــکل تریــن برنامــه
هــای آموزشــی اســت .ايــن بخش نخســتین
مراحــل صحبــت كــردن را مطــرح مــي كنــد
و بــه کــودک يــاد مــي دهــد ،چگونــه
ســخن بگويــد .يعنــي بــه او آمــوزش مــي
دهــد كــه چگونــه گفتــار را تقليــد كنــد.
آمــوزش را بــا تقلیــد صداهــا و كلــات
آغــاز کنیــد .اكــر کــودکان بــه ســختي مــي
تواننــد صحبــت كننــد و یادگیــری گفتــار
بـراي آن هــا ،بســیار ســخت اســت .مــدت
زمــاين كــه بـرای آمــوزش گفتــار رصف مــي
شــود ،بســتگی بــه میــزان اهميــت آن
مهــارت ب ـرای شــا دارد .حــدود نيمــي از
زمــان آمــوزش را بــه برنامــه هــاي آمــوزش
گفتــار اختصــاص دهیــد .در آغــاز ،مــدت
زمــان طــوالين رصف ایــن کار نکنیــد و كمرت
از يــك ســاعت از روز ،را بــه ایــن برنامــه
بهرتيــن شــكل ممكــن ق ـرار دارد ترجيحــا
نيــم ســاعت صبــح و نيــم ســاعت بعــد از
ظهــر.
معقــول ايــن اســت كــه آمــوزش تــا انــدازه
اي بــا تقلیدهــای غیــر شــفاهی تركيــب
گــردد .آمــوزش گفتــار ،كار پيچيــده ای
اســت و مــا تنهــا ،مراحــل آغازيــن را در
ايــن بخــش ،ارائــه مــي مناييــم.
قبــل از ايــن كــه آمــوزش گفتــار را آغــاز

تواننــد صحبــت كــردن ،را يــاد بگرينــد .بيــان ايــن مطلــب كــه كــدام کــودک صحبــت
كــردن را يــاد مــي گــرد و كــدام يــك ،يــاد نخواهــد گرفــت ،آن هــم قبــل از آزمايــش
دقيــق ،خيــي مشــكل اســت .اگــر کــودک كــم تــر از شــش ســال دارد و در حــال
حــارض ،تركيبــات پيچيــده ی صامــت و مصــوت ،را بــه كار مــي بــرد ،پــس ،احتــاال
خيــي رسيــع صحبــت کــردن را يــاد خواهــد گرفــت .از طــرف ديگــر اگــر کــودک شــا
بيــش از شــش ســال دارد و برخــي از صداهــا (پ-ج-ك) را بــه خــويب ادا منــي كنــد و
رصفــا يــك صــداي اتفاقــي (آه -او و )...را ادا مــي منايــد ،در ايــن صــورت تجربــه بــه
مــا نشــان داده اســت كــه او پيرشفــت کنــدی خواهــد داشــت .شــايد متــام کــودکان
بتواننــد تــا حــدی گفتــار را يــاد بگرينــد ،امــا ايــن برنامــه ،بــه تــاش زيــادي نيــاز دارد،
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اختصــاص دهيــد .مواقعــي كــه کــودک ،در

كنيــد ،بايــد آگاه باشــيد متــام کودکانــی کــه تحــت آمــوزش ق ـرار مــی گیرنــد ،منــی

چـرا كــه در مقايســه بــا ديگــر مهــارت هــا مشــکل تــر اســت .اگــر بعــد از دو يــا ســه
مــاه آمــوزش کــودک پيرشفــت زيــادي نكــرد( ،نتوانســت پنــج صــدا يــا بيشــر را تقليــد
كنــد) در ايــن صــورت بايــد آمــوزش ایــن برنامــه را کاهــش دهیــد يــا ايــن كــه ،آن را
ب ـرای مدتــی كنــار بگذاريــد و ســپس دوبــاره آن را آمــوزش دهيــد .کــودک بایــد يــاد
بگــرد ،بــدون اســتفاده از تارهــاي صــويت اش ارتبــاط برقـرار كنــد ،او مــي توانــد يــاد
بگــرد تــا بــا اشــاره صحبــت كنــد .اگــر دريافتيــد كــه کودکتــان صحبــت كــردن را يــاد
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منــي گــرد ،وقــت خــود را رصف اســتحكام بخشــيدن بــه توانايــي هايــش در بخــش هــاي
ديگــر كنيــد.

برنامه موجود در اين بخش از پنج مرحله تشكيل مي شود:

 -1افزايش مرحله ی بيان كلمه يا توليد صدا.

 -2قرار دادن ايجاد صدا ،تحت كنرتل موقتي.
 -3تقليد يا اداي صداها.

 -4تقليد يا اداي صامت ها ،مصوت ها و كلامت.
 -5اداي صدا ،زير و بم ،و شتاب ايجاد صدا.

شــده تحــت كنــرل موقتــي

هــدف از مرحلــه ی دوم ايــن اســت كــه
کــودک يــاد بگــرد بعــد از ايــن كــه بــه
او گفتيــد« :حــرف بــزن» ظــرف  3ثانيــه،
صدايــي را ايجــاد كنــد .در مرحلــه ی اول،
بــه او آموختیــد كــه مــي توانــد بــا اســتفاده
از ایجــاد صــدا ،مقــدار پــاداش هــا را کنــرل
منایــد .اكنــون بــه او چيزهايــي را يــاد

مرحله ی اول :افزايش ايجاد صدا

خواهيــد داد كــه تــا انــدازه اي پيچيــده تــر

تولیــد صــدا شــامل هــر صدایــي اســت کــه توســط تارهــاي صــويت ایجــاد شــده اســت

هســتند.

نظــر خرخــر كــردن ،قهقهــه زدن ،پــچ پــچ كــردن ،گفــن«آه» و «اي» .هــدف ايــن مرحلــه،

او بــا ایجــاد صــدا تنهــا زمانــی مــی توانــد

افزايــش بســامد ايــن آواهــاي ايجــاد شــونده اســت.

پــاداش دریافــت کنــد کــه در ابتــدا بــه

گام اول :شــا و کودکتــان بايــد رو بــه روي يكديگــر و بــا فاصلــه  1/48تــا  2/69ســانتي

صدايــي كــه شــا ايجــاد مــي كنيــد ،گــوش

مــر ،دور از هــم ،بنشــينيد .اگــر کودکتــان ناراحــت شــد ،موقعيــت مــورد نظــر را تــا

فـرا دهــد .ايــن مرحلــه ی آغازيــن آمــوزش

حــد ممكــن دوســتانه كنيــد و باعــث خوشــحايل او شــويد .ســعي كنيــد از بــه كاربــردن

اســت كــه او يــاد مــي گــرد چگونــه گــوش

تنبيهــات جزيــي جهــت كنــرل كــج خلقــي هــا و رفتــار خود رسانــه ،بپرهيزیــد زيــرا،

دهــد (ظــرف كــم تــر از ســه ثانيــه)

ممکــن اســت او بــه طــور كامــل ســاكت و يب صــدا گــردد.

تشــويق خواهــد شــد.

گام دوم :بگوييــد (حــرف بــزن) و بالفاصلــه هــر پاســخ آوايــي (ايجــاد صــدا) را بــا

گام اول :شــا و کودکتــان ،رو بــه روي

تشــویق كــردن و غــذا دادن ،پــاداش دهيــد .بايــد دســتور مــورد نظــر را هــر  5تــا  10ثانيــه

هــم بــا فاصلــه اي حــدود 1/48تــا 2/96

تكـرار كنيــد ،ســعي كنيــد تــا درخواســت شــا مبنــي بــر (صحبــت كــردن) بــا سالســت و

ســانتي مــر ،دور از هــم بنشــينيد.

رواين ،گفتــه شــود.

فصلنامه بچه های آسمان
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مرحلــه ی دوم :تولیــد آواهــاي ايجــاد

گام دوم :بگوييــد« :حــرف بــزن» و بعــد

گام ســوم :اگــر کــودک شــا ،هيــچ صدايــي را تولیــد منــي كنــد ،بايــد بــه طــور فيزيــي

از حــدود  3ثانیــه پــس از درخواســت تــان

بــا غلغلــك دادن ،در آغــوش گرفــن ،يــا فعاليــت بــدين ماننــد پريــدن بــه او كمــك كنيــد

هــر پاســخ آوایــی ایجــاد شــده را بــا غــذا

كــه باعــث مــي شــود تــا او صــدا ايجــاد منايــد .بالفاصلــه هــر صدايــي كــه کــودک ايجــاد

دادن تقويــت كنيــد .ايــن مــوارد آمــوزيش

کــرد را تقويــت مناييــد ،در صــوريت كــه ايــن نــوع راهناميــي ،جهــت ايجــاد هــر پاســخ

بايــد ادامــه يابنــد تــا زمــاين كــه کــودک،

آوايــي ناقــص عمــل كنــد ،بايــد بــه برنامــه ی مربــوط بــه (تقليــد حــاالت صــورت) بــاز

ظــرف مــدت  3ثانيــه بـراي ده متریــن پــي

گرديــد و آن برنامــه را بــا راهناميــي مربــوط بــه ايجــاد صــدا همـراه كنيــد.

در پــي بتوانــد صدایــی را ایجــاد کنــد.

بــه خاطــر داشــته باشــيد كــه حتــي ايــن مرحلــه ی آغازيــن بـرای آمــوزش متــام کــودکان،

گام ســوم :اكنــون فاصلــه زمــاين بــن

ســخت خواهــد بــود.

دســتور شــا و پاســخ او بايــد بــه حــدود 2

هنگامــي كــه کــودک ،ده مــورد ايجــاد صــدا يــا بيشــر از آن ،را بــه طــور گســرده در هــر

ثانيــه ،كاهــش يابــد .يعنــي اكنــون ،کــودک

دقيقــه و در هــر دوره ی زمــاين  2يــا  3دقيقــه انجــام داد ،مــي توانيــد تصــور كنيــد كــه

شــا بايــد ظــرف  2ثانيــه بعــد از دســتور

مرحلــه ی اول را بــا مهــارت فراگرفتــه و آن را بــه خــويب مــي شناســد.

شــا مبنــي بــر «حــرف بــزن» پاســخي را

برنامــه را آمــوزش دهنــد و بــه دیگــران
اجــازه دهیــد تــا روش هــای دیگر آموزشــی
را امتحــان کننــد .ســپس رفتــار کــودک را
در هــر کــدام از برنامــه هــا بررســی کــرده
و بــا هــم مقایســه کنیــد .بــا ایــن کار از
اشــتباه کــودک جلوگیــری کنیــد امــا گاهــی
ممکــن اســت اشــتباهی صــورت گیــرد و
کــودک گیــج شــود .ولــی بایــد گفــت بـرای
ایــن کــه بفهمیــد کــودک شــا بــه کــدام
بــا ايجــاد صــدا ،ارائــه منايــد.

گام چهــارم :زمانــی كــه کــودک ،در فاصلــه زمــاين  2ثانيــه حــدود ده متریــن پــي در پــي،
را بــا موفقیــت پاســخ داد ،ايــن فاصلــه ی زمــاين بــه ميـزان يــك ثانيــه كاهــش مــي يابــد.
هنگامــي كــه کــودک ،ظــرف يــك ثانيــه پــس از بيــان تقاضــا از ســوي شــا ،بــه ده متریــن
پــي در پــي پاســخ آوايــي مــي دهــد ،وارد مرحلــه ی ســوم شــويد.
آواهــاي اختيــاري بایــد ،بــه مقــدار کمــی پــاداش داده شــود و بــا تــکان دادن رس و گفــن
«کلمــه ی خوبــی بــود» تحســین گــردد .شــا بايــد بــه آواهايــي کــه حیــن متریــن روي مــي
دهنــد ،تقويــت كننــده هايــي (مثــل غــذا و بوســه) را در نظــر بگرييــد .برخــي از افـراد ،در
متــام مــدت آمــوزش آغازيــن ،تقويــت كــردن آواهــاي اختيــاري را ترجيــح منــي دهنــد زيـرا

روش پاســخ بهــری مــی دهــد هیــچ راهــی
جــز امتحــان کــردن راه هــای مختلــف
وجــود نــدارد .از آن جــا کــه دنیــا مملــو
از اشــتباهات اســت طبیعــی اســت کــه
کــودک دچــار رفتارهــای متناقــض شــود و
چــه بهــر کــه کودکتــان در نخســتین دروس
آموزشــی و از ســوی شــا ایــن رفتارهــای
متناقــض را دریافــت کنــد تــا بتوانیــد بــه
بهرتیــن شــکل بــه او کمــک کنیــد واکنــش

كار کــودک را ســخت تــر مي كنــد .او منــي توانــد تشــخيص دهــد كــدام رفتــار در حــال

هــای مناســبی بــه آن رفتارها داشــته باشــد.

تصديــق شــدن اســت يعنــي اگــر بــه خاطــر اختیــاری بــودن رفتــار پــاداش گیــرد موقعــي

شــا بایــد مــداوم در حــال جمــع آوری

كــه بــه خاطــر ايجــاد صــدا در يــك زمــان خــاص تشــويق مــي شــود را درك منــي كنــد.

اطالعــات باشــید تــا بتوانیــد بهرتیــن روش

رســد كــه هميشــه ،ايــن دوره ی فعاليــت خــوب باشــد ،و بـرای شــا مطلــوب واقــع گــردد.
تنهــا شــا نيســتید كــه دقيقــا منــي دانــد چــه كار كنــد .هيــچ كــس هنــوز ،متــام جزئيــات
ايــن آمــوزش را انجــام نــداده اســت .شــايد بديــن دليــل اســت كــه برخــي از کــودکان،
برنامــه ی تقليــد را مــي فهمنــد و بعضــی آن را درك منــي كننــد .از ايــن جهــت كــه هميشــه
مني دانيــد كــدام برنامــه ،بهــر اســت ،انــواع گوناگــون را امتحــان كنيــد .در ابتــدا ،رويش
را ب ـراي چنــد روز بــه طــور مــداوم ،بــه كار بريــد و ببينيــد ،كارآيــي آن چگونــه اســت.
اطالعــات مربــوط بــه چگونگــي رفتــار کــودک را ثبــت كنيــد ،ســپس وارد روش ديگــر
شــويد و ببينيــد كــه آيــا کــودک بهبــودي حاصــل مــي كنــد يــا نــه!
اگــر یــک تیــم آموزشــی بــا شــا در حــال فعالیــت اســت ســعی کنیــد یــک یــا دو نفــر یــک

برنامــه ریــزی کنیــد و در آمــوزش هایتــان
همیشــه آن را بــه کار بربیــد.

فصلنامه بچه های آسمان

اكنــون آمــوزش ،پيچيــده تــر مــي شــود .شــا گزينــه هــاي زيــادي داريــد و بــه نظــر منــي

را بـرای یــک برنامــه ی درســت و مطلــوب

ادامه دارد
منبع
مبانــی برنامــه ریــزی آموزشــی کــودکان
دارای اتیســم .طیبــه صفــری ،زه ـرا خلیلــی و
منصــوره همتیــان .انتشــارات یارمانــا1395 .
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هنگامــی کــه یکــی از فرزنــدان خانــواده به
بیــاری خاصــی هــر چنــد گــذرا و کوتــاه
مــدت مبتــا مــی شــود ،خانــواده مضطــرب
مــی گــردد ،برنامــه روزمــره دچــار تغییــر
مــی شــود ،صــر و تحمــل خانــواده کاهــش
مــی یابــد و تنــش هــای موقــت بیــن
اعضــا پیــش مــی آیــد .متامــی مــوارد ذکــر
شــده بــه صــورت روال طبیعــی در محیــط
خانــواده اتفــاق مــی افتــد .ایــن مســیر
بــرای اختــال اتیســم و ســایر اختالالتــی
کــه تاثیــر در روال زندگــی کــودک مــی
گــذارد و بــه صــورت دامئــی همــراه بــا
فــرد هســتند بیشــر مشــاهده مــی شــود.
معلولیــت هــای جســمی و ذهنــی از
جملــه مواردیســت کــه مــی توانــد باعــث
تشــدید جــو متشــنج در محیــط خانــواده
شــود.
هامنطــور کــه مســتحرضید اختــال طیــف
اتیســم اختاللــی اســت کــه بــه مداخــات
توانبخشــی آموزشــی فــرده و دامئــی
متناســب بــا ســطح کــودک نیــاز دارد و
زمــان در نظــر گرفتــه شــده بــرای انجــام
مداخلــه در مراکــز اتیســم و کلینیــک هــای
توانبخشــی محــدود اســت و از طرفــی بــه
طــور معمــول فــرد دارای اختــال اتیســم
اکــر زمــان روزمــره خــود را در کنــار
خانــواده مــی گذرانــد .نقــش والدیــن در
ارتبــاط و تســهیل رونــد توانبخشــی کــودک
دارای اتیســم بســیار مهم و رضوری اســت.
در واقــع جــو روانــی خانــواده ،ارتبــاط
خانــواده بــا فــرد مبتــا ،پذیــرش و آگاهــی
خانــواده نســبت بــه اختــال مــی توانــد
تاثیــر بــه ســزایی در رونــد توانبخشــی و

آرامــش کــودک دارای اتیســم داشــته باشــد.
مســلام کــودک دارای اتیســم کــه در معــرض درگیــری هــای کالمــی و غیــر کالمــی خانــواده
قـرار دارد و هــر تالشــی بـرای جلــب توجــه والدیــن علــی رغــم وجــود ضعــف در مهــارت
اجتامعــی انجــام مــی دهــد رسکــوب مــی شــود .تحمــل خانــواده نســبت بــه مشــکالت
رفتــاری ایــن کــودک بــه قــدری کــم اســت کــه امــکان تنبیــه بدنــی او هــر لحظــه وجــود
دارد و بــا کودکــی کــه خانــواده ایــن اختــال را پذیرفتــه بــه کــودک خــود محبــت مــی کنــد
و از هــر روشــی بـرای برقـراری ارتبــاط اســتفاده مــی کنــد متفــاوت اســت.
می ـزان آگاهــی والدیــن از ایــن اختــال و ویژگــی هــای آن نیــز اهمیــت بــه س ـزایی در
بهبــود رشایــط کــودک دارای اتیســم دارد.
یکــی از مشــکالت غالبــی کــه اغلــب افـراد دارای اتیســم بــا آن رو به رو هســتند مشــکالت
عــدم یکپارچگی حســی اســت.
عــدم یکپارچگــی حســی موجــب بــروز رفتارهــای تحریکــی بــر حســب نیــاز حســی و
کلیشــه هــای متفاوتــی اســت کــه در ســطح بهینــه توجــه کــودک تاثیــر مــی گــذارد.
والدینــی کــه اطالعــات کافــی در مــورد وضعیــت آســتانه حســی کــودک خــود دارنــد تــاش
مــی کننــد تــا بــا اســتاندارد ســازی محیــط منــزل بــا توجــه بــه نیــاز حســی فرزنــد خــود
اضط ـراب و بــه هــم ریختگــی حســی وی را کاهــش دهنــد و توجــه و مترکــز کــودک را
افزایــش بدهنــد .بنابرایــن خانــواده ای کــه بــی اطــاع از ویژگــی هــای اختــال باشــد
نــه تنهــا کمکــی بــه بهبــود آمــوزش و یادگیــری کــودک خــود منــی کنــد بلکــه ناخواســته
موجــب آزار و اذیــت کــودک در نتیجــه ی اقدامــات ناصحیــح محیطــی بـرای فرزنــد خــود
مــی شــود.
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مثــال بــاال بــه خوبــی تاثیــر نقــش آگاهــی
و اطــاع والدیــن از اختالل اتیســم را نشــان
مــی دهــد و ایــن نتیجــه اســتنباط مــی
شــود کــه انجــام هرگونــه مداخالتــی بـرای
افــراد دارای اتیســم بــا حــذف مداخــات
خانــواده محــور بــی نتیجــه مــی مانــد و یــا
تاثیــر کافــی را نــدارد.
بــا دانســن اهمیــت نقــش والدیــن بابــد به
دنبــال برنامــه ی جامعــی ب ـرای مداخــات
والــد محــور باشــیم .بایــد بدانیــم مداخلــه
ی مــا از چــه ســطحی آغــاز مــی گــردد و
بایــد بــه کجــا ختــم شــود .برنامــه ریــزی
بـرای انجــام ایــن مداخلــه ماننــد مداخــات
درمانــی توانبخشــی بــه یــک ارزیابــی
جامــع و کامــل نیــاز دارد و دقیقــا بایــد
هامنگونــه کــه کــودک را ارزیابــی مــی
کنیــم تــا مداخــات توانبخشــی خــود را
مهیــا کنیــم ب ـرای والدیــن نیــز فــرم هــای
ارزیابــی دقیقــی در نظــر بگیریــم و بــر
حســب اولویــت مشــکالت آنــان را تــا حــد
ممکــن کاهــش داده و بــه ســمت توامننــد
ســازی آنــان برویــم.
اولیــن ارزیابــی رضوری بــرای والدیــن
دارای کــودک اتیســم ،ارزیابــی وضعیــت
روحــی روانــی آنــان اســت و ایــن ارزیابــی
پیــش مقدمــه ی هــر آمــوزش دیگــری
محســوب مــی گــردد.
بنابرایــن یــک روانشــناس و یــا یــک
روانپزشــک مــی توانــد مشــکالت روحــی
روانــی والدیــن را شناســایی کنــد و جهــت

کاهــش و حــذف آن اقدامــات الزم را
انجــام دهــد.
حــال کــه والدیــن از نظــر روحی و جســمی
بــه ســطح مطلــوب نزدیــک شــدند زمــان
اصــاح روابــط در منــزل مــی رســد .
مشــاوران خانــواده و خانــواده درمانگ ـران
ایــن ســطح از مداخلــه را بــر عهــده دارنــد
و بــا اصــاح روابــط بیــن اعضــا ،زمینــه را
بــرای انجــام مداخــات خانــواده محــور
آمــاده مــی کننــد.
ســپس بــه اصلــی تریــن قســمت برنامــه
ی مداخــات خانــواده محــور مــی رســیم
یعنــی ایجــاد پذیــرش کــودک و دوســت
داشــن نامــروط وی ،قبــل از انجــام
هرگونــه فعالیتــی از ســمت والدیــن نیــاز
اســت کــودک را هامنگونــه کــه هســت
بپذیرنــد و دوســت بدارنــد تــا نســبت بــه
وی احســاس مســئولیت داشــته باشــند.
بــدون ایجــاد حــس مســئولیت در والدیــن
مداخــات خانــواده محــور بــی اثــر خواهد
بود.
بعــد از ایجــاد حــس مســئولیت پذیــری در
والدیــن اکنــون زمــان آمــوزش آنــان فــرا
رســیده اســت .بـرای هــر کــدام از والدیــن
اتیســم الزم اســت کــه اطالعــات کافــی در
مــورد ایــن اختــال و ویژگــی هــای کــودک
خــود داشــته باشــند.
هامنطــور کــه مــی دانیــد اتیســم یــک
طیــف بســیار وســیع اســت و هــر کــدام
از اف ـراد مبتــا ویژگــی هــا و خصوصیــات

متفاوتــی دارنــد بنابرایــن آگاهــی بــه
خصوصیــات منحــر بــه فــرد هــر کــودک
بــرای والدیــن رضوریســت.
بعــد از آمــوزش و ارائــه ی اطالعــات الزم
بــه خانــواده زمــان آن اســت که بــه والدین
بیاموزیــد چــه کارهایــی بــه کودکشــان
کمــک مــی کنــد و مــی توانــد موجــب
بهبــود رشایــط آموزشــی توانبخشــی کــودک
شــود.
ایــن امــر موجــب مــی گــردد تــا خانــواده با
مربــی همـراه شــود ،برنامــه ی توانبخشــی
و آموزشــی ،اختصاصــی تــر و بــه مــدت
بیشــری انجــام شــود و رشایــط الزم ب ـرای
تعمیــم آموختــه هــا بــه ســایر محیــط های
دیگــر بــه غیــر از مرکــز اختصــاص یابــد.
بــه یــاد داشــته باشــید همــراه کــردن
والدیــن در امــر آمــوزش و توانبخشــی مــی
توانــد بــه عنــوان کاتالیــزور در ترکیبــات
شــیمیایی عمــل کنــد و رسعــت واکنــش را
افزایــش دهــد.
امــروزه اکــر کشــورهای توســعه یافتــه بــه
امــر مداخــات خانــواده محــور توجــه مــی
کننــد و در برنامــه ی توانبخشــی آموزشــی
اتیســم مداخــات خانــواده محــور از
مداخــات اصلــی و نــه مکمــل بــه حســاب
مــی آیــد.
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راهنمای والدین درمورد بلوغ دخرتان
دارای ناتوانی رشدی
اکرم حق ویردی زاده

لبــاس زیــر ،تامپــون هــا و پدهــا! ای
وای!
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جدولــی بســازید .مراحــل تعویــض پــد
مــی توانــد روی جــدول تصویــری ،جــدول
جیبــی یــا کمــد لبــاس حــام نشــان داده
شــود .پیوســت آمــوزش دربــاره پریــود را
بــا مثالــی از جــدول جیبــی ببینیــد .ایــن
بــه دخرتتــان کمــک مــی کنــد مســتقل تــر
باشــد و تغییــر منظــم پدهــا را مــی توانیــد
بخشــی از برنامــه روزانــه اش مناییــد.
هنــگام تهیــه برنامــه ،بــه فرصــت هــای
معمولــی در طــول روز مدرســه و در خانــه
بــه عنــوان زمــان هــای مناســب جهــت
تعویــض تامپــون هــا یــا پدهــا فکرکنیــد.
راهنمــای تصویــری بســازید .مــی
توانیــد لبــاس زیــر را بــه شــکل طرحــی از
پــد عالمــت بزنیــد تــا دخرتتــان جایــی کــه
بایــد آن را قراردهــد بخاطــر بیــاورد.
تمریــن کنیــد .پوشــیدن پدهــای نــازک یــا
خطــی را قبــل از اینکــه پریــودش رشوع
شــود ب ـرای کمــک بــه اینکــه عــادت کنــد
اســتفاده از آنهــا چــه احساســی بــه او
مــی دهــد را امتحــان کنیــد .دخرتانــی کــه
حساســیت هــای پوســتی دارنــد ممکــن
اســت بــه متریــن بیشــری جهــت ایجــاد
احســاس راحتــی نیاز داشــته باشــند .ســعی
کنیــد از یــک زمانســنج اســتفاده کنیــد و
ب ـرای پوشــیدن پــد بــه مــدت طوالنــی بــه
اوجایــزه بدهیــد.
تعویض پد را آسان نمایید.

بــا معلــم دخرتتــان صحبــت کنیــد تــا اجــازه

دستشــویی رفــن ب ـرای تعویــض پــد را زمانــی کــه نیــاز دارد برایــش آســان منایــد .اگــر
احســاس خجالــت مــی کنــد یــا ب ـرای درخواســت آن چــه نیــاز دارد نگ ـران اســت ،کارت
نشــانه ،عالمــت یــا زمــان هــای منظمــی کــه بــه ســادگی برنامــه ریــزی شــده ،در طــول آن
هفتــه ممکــن اســت کمــک کنــد از وقــوع حادثــه ای اجتنــاب شــود.
ســازگار بــودن را در نظــر بگیریــد .دخرتتــان ممکــن اســت نســبت بــه انجــام مهــارت
هــای حرکتــی ماننــد تعویــض پدهــا ،لبــاس زیــر یــا دیگــر لبــاس هــا مشــکل داشــته
باشــد .لبــاس هــای مخصــوص ممکــن اســت تعویــض پدهــا و لبــاس زیــر را آســان ترکنــد.
از درمانگــر حــرف هــای دخرتتــان ایــده بخواهیــد .لبــاس هــای مناســب دیگــری را بــه
صــورت آنالیــن جســت وجوکنیــد .ممکــن اســت خودتــان بتوانیــد بــا چســباندن چســب یــا
افــزودن بندهایــی بــه اطـراف زیرپــوش آن را متناســب کنیــد یــا شــلوارهایی بــا کمرکشــی
بخریــد .مــی توانیــد پدهــا را بــدون پوشــش هایــی کــه بــه ســختی مــی شــوند بخریــد
یــا مــی توانیــد پوشــش هــا را جــدا کنیــد و آن را بــدون پوشــش بــه دخرتتــان بدهیــد تــا
اســتفاده کنــد .همچنیــن مــی توانیــد روی پوشــش کاغــذی پــد بــه طــوری کــه راحتــر جــدا
شــود نوارهایــی قـرار دهیــد.
بــه او کمــک کنیــد بــه خــودش کمــک کنــد .مهــم اســت کــه بــه دخرتتــان کمــک کنیــد
تــا حــد امــکان نســبت بــه مراقبــت از خــودش مســتقل باشــد .اســتفاده از اسـراتژی هــای
بــاال ممکــن اســت بــه او کمــک کنــد تــا عــادت ماهیانــه اش را بــا کمــک کمــری مدیریــت
کنــد .هــر چنــد ،خانــم هــای جــوان I/DDاغلــب بــا ایــن نــوع از وظایــف بهداشــتی
نیــاز بــه کمــک زیــادی دارنــد .از مدرســه دخرتتــان بپرســید کــه آیــا هم ـراه یــا پرســتاری

مــی توانــد بــه اوکمــک کنــد .نــکات ایــن
بروشــور و همچنیــن مــواردی کــه در خانــه
بــا اف ـراد دیگــری کــه در زندگــی دخرتتــان
نقــش دارنــد پیــدا مــی کنیــد را بــه اشـراک
بگذاریــد .
وقتــی آمــوزش هــر یــک از ایــن روش هــا را
رشوع مــی کنیــد ،آنهــا را بــه قســمت هــای
کوتــاه و ســاده تقســیم مناییــد.
کمــک کنیــد دخرتتــان آن هــا را متریــن
کنــد و بــه او بازخــورد بدهیــد .وقتــی ایــن
مهــارت هــای جدیــد را یــاد مــی گیــرد از
او متجیدکنیــد.
معاینه زنان وکنرتل قاعدگی

معاینه زنان
بـرای زنــان ناتــوان ،معاینــه زنــان (معاینــه
تخصصــی زنانــه) وکنــرل قاعدگــی ممکــن
اســت چالــش برانگیــز باشــد.
در ایــن بخــش ،بــرای آمادگــی دخرتتــان
جهــت معاینــه نکاتــی خواهیــد آموخــت.
همچنیــن دربــاره ی اینکــه چگونــه بدانیــم
کنــرل قاعدگــی ممکــن اســت مفیــد باشــد
و در ایــن صــورت ،چطــور آن را انتخــاب
کنیــم اطالعاتــی وجــود دارد.
چرا دخرتم به معاینه نیاز دارد

آموزش اینکه در طول معاینه از او چه انتظاری می رود

کاری که در آن مالقات انجام خواهد شد را پیش از موعد توضیح دهید.
ایــن کار ممکــن اســت کمــک کنــد دکرت/پرســتار هــر مرحلــه را در حیــن ایــن
کــه معاینــه پیــش مــی رود توضیــح دهــد (بـرای مثــال« ،بعــد ،مــی خواهــم.)»..
همچنیــن ،مالقــات عــادی بــا کادر معاینــه کننــدگان ممکــن اســت او را خاطــر
جمــع کنــد.
دکرتهــا  /پرســتاران مطمــن خواهنــد شــد بــدن تــان ســامل اســت .آن هــا انــدام
هــای داخلــی شــا را در حیــن معاینــه نــگاه و ملــس خواهنــد کــرد .آن هــا انــدام
هــای خصوصــی تــان را در زمــان هــای دیگــر ملــس نخواهنــد کــرد .لبــاس تــان
را در حیــن معاینــه در خواهیــد آورد کــه شــامل ســوتین و لبــاس زیرتــان اســت.
پرســتاری روپوشــی بــه شــا خواهــد داد کــه بپوشــید.
ســپس بــه پشــت یــا پهلــو در حالــی کــه مالفــه ای روی تــان کشــیده شــده روی
تخــت معاینــه دراز خواهیــد کشــید.
دکــر /پرســتار ســینه هــا ،شــکم و مهبــل شــا را ملــس خواهــد کــرد تــا مطمــن
شــود کــه ســامل هســتید.
دکــر /پرســتار ممکــن اســت نیــاز داشــته باشــد ابـزاری ،کــه آینــه طبــی نامیــده
مــی شــود ،داخــل مهبــل تــان بگــذارد تــا درون آن را ببینــد.
آینــه طبــی ممکــن اســت حــس رسد و ناراحــت کننــده ای بــه شــا بدهــد ،امــا
آرام مبانیــد و نفــس هــای آرام و عمیــق بکشــید .آن رسیــع متــام خواهــد شــد.
مــی توانیــد از دکــر /پرســتار هــر ســوالی را کــه در طــی مالقــات تــان داریــد
بپرســید.
می توانید بعد از معاینه لباس هایتان را برگردانید.
معاینه زنان و کنرتل قاعدگی

آماده کردن دخرتم برای معاینه

جدولــی تصویــری از آن چــه در معاینــه اتفــاق خواهــد افتــاد بــه دخرتتــان نشــان
دهید.
بــه دخرتتــان کمــک کنیــد لیســتی از ســواالتی کــه دربــاره بلــوغ ،پریــود یــا
معاینــه دارد تهیــه کنــد.
متریــن کنیــد یــا بــازی نقــش انجــام دهیــد کــه چطــور قبــل از مالقــات ســوال هــا
را بپرســد.
تصویــر اولــی /بعــدی از درد را بــه همـراه خــود بیاوریــد بــا اســتفاده از آن مــی
توانــد بــه دکرت/پرســتار اجــازه دهــد راجــع بــه اینکــه چــه احساســی دارد بدانــد.
پیــش از موعــد بــه مطــب برویــد تــا بــه آنهــا اجــازه دهیــد کــه دربــاره نیازهــا و

فصلنامه بچه های آسمان

مطابــق بــا دســتورالعمل هــای مــورد
قبــول ،همــه زنــان  21ســال و باالتــر بـرای
تشــخیص رسطــان دهانــه رحــم بایســتی
آزمایــش پــاپ اســمیر انجــام بدهنــد .ایــن
آزمایــش هــا بایــد بـرای زنانــی کــه ســکس
دارنــد زودتــر انجــام گیــرد .حتــی اگــر
دخرتتــان از لحــاظ جنســی فعــال نیســت،
نیــاز دارد بــرای تشــخیص و پیشــگیری
پیــش متخصــص زنــان بــرود .همچنیــن،
تشــخیص رسطــان (ماموگرافــی) بایســتی
در حــدود چهــل ســالگی انجــام شــود .
برقــراری زود هنــگام رابطــه ای مثبــت
بــا متخصــص ،بــه دخرتتــان کمــک مــی
کنــد اگــر مشــکالتی رخ داد بــه مراقبــت

مناســبی دســت یابــد .تحقیقــات نشــان مــی دهنــد کــه زنــان بــا ناتوانــی
هــای ذهنی72درصــد کمــر از زنــان دیگــر احتــال دارد آزمایــش پــاپ اســمیر
و 45درصــد کمــر احتــال دارد کــه ماموگرافــی انجــام دهنــد .اجــازه ندهیــد
دخرتتــان یکــی از آنهــا باشــد .متخصصــی را پیــدا کنیــد کــه متایــل دارد بــا شــا و
دخرتتــان جهــت بهبــود برنامــه پیشــگیری فــردی کارکنــد.

25

خواســته هــای دخرتتــان بداننــد.
اگــر دخرتتــان ناتوانــی حرکتــی دارد ،مــی
توانیــد درخواســت تجهیــزات خاصــی
مناییــد کــه ممکــن اســت نیــاز داشــته
باشــد.
اگــر دخرتتــان بــه پشــت منــی توانــد
بخوابــد ،دربــاره ی وضعیــت هــای
متفــاوت معاینــه بپرســید .اگــر کســی
کــه دخرتتــان را آمــاده مــی کنــد دربــاره
وضعیــت هــای دیگــر منــی دانــد ،از
یــک حرفــه ای بپرســید .مطمــن شــوید
اعضــای کادر مطــب نســبت بــه تغییــر
وضعیــت دخرتتــان بــه صــورت صحیــح
روی تخــت معاینــه متامیــل و قــادر بــه
کمــک هســتند.
خــوب اســت کــه بــا دکــر دربــاره ی
تناســب معاینــه بــا نیازهــای دخرتتــان
صحبــت کنیــد.

چیــزی آرامــش بخــش یــا مشــغول کننــده ماننــد :موســیقی ،وســایل دستی(تبلت،گوشــی،
بــازی) ،یــا کتابــی کــه دخرتتــان از آن لــذت مــی بــرد بــه همـرا خــود بیاوریــد.
قبــل از معاینــه متریــن آرامــش کنیــد و تصاویــری بیاوریــد کــه از طریــق آنهــا احســاس

دربــاره هــدف هــر شــیوه و چنانچــه

آرامــش مــی کنــد.

جایگزیــن هایــی وجــود دارد کــه ممکــن

از کســی کــه او را آمــاده مــی کنــد دربــاره ی دارویــی کــه ممکــن اســت او را در مــدت

اســت دخرتتــان بــا آن هــا راحــت تــر

معاینــه آرام کنــد بپرســید.

کنــار بیایــد ســوال کنیــد.

از کســی کــه او را آمــاده مــی کنــد چنانچــه اس ـراتژی هــای دیگــر ب ـرای دخرتتــان موثــر

معاینــه را بــه بیــش از یــک نوبــت

نبــود دربــاره ی داروی مســکن بپرســید.

تقســیم کنیــد یــا دربــاره ی زمــان اضافی

بعــد از مالقــات برنامــه ای خــاص ب ـرای خــود و دخرتتــان داشــته باشــید .اجــازه دهیــد

فصلنامه بچه های آسمان

اگــر نیــاز اســت ســوال کنیــد.
از دکــر /پرســتار بخواهیــد پیــش از
آنکــه دخرتتــان لبــاس هایــش را درآورد
بــا او مالقــات منایــد نــه بعــد از اینکــه
دخرتتــان لبــاس معاینــه را پوشــیده و در
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کمک به دخرتم جهت احساس راحتی بیشرت

فعالیتــی کــه از آن لــذت مــی بــرد یارفتــاری خــاص را انتخــاب کنــد و قبــل و حیــن معاینــه
دربــاره آن صحبــت کنیــد.
از تصویــری ،ماننــد اول /بعــد جهــت یــادآوری آنچــه بعــد از مالقــات اتفــاق خواهــد افتــاد
اســتفاده کنید.

ایــن حالــت از او ســواالتی بپرســد.
از دکرت/پرســتار بخواهیــد دربــاره راه
هایــی جهــت کاهــش مــدت زمانــی کــه
او روی تخــت معاینــه اســت فکــر کننــد.
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نمایش درمانی
زهرا حبیبی
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و پــرورش» و نقــش تزکيــه و تهذيــب

منايــش و درمانگــري را نشــان ميدهــد ،امــا ايــن يــک هامهنگــي ســاده نيســت؛ بلکــه

اخالقــي و رواين هــر همــواره مــد نظــر

ايــن ترکيــب ،اســتفاده مناســب از عنــارص بـراي تشــويق رشــد و تحــول را فراهــم مـيآورد.

روانشناســان ،روانتحليلگــران ،هرنمنــدان

منايشدرمــاين برخــاف بيشــر درمانهــاي قبــي بــا مترکــز بــر روي بيــان بــا اســتفاده

و هرنشناســان فهيــم قــرار داشــته اســت.

از داســتان ،منايــش و رشح فيزيکــي مطالــب از رويکردهــاي فکــري بيشــري اســتفاده

منايشدرمــاين يکــي از تجليــات هرندرمــاين

ميکنــد .

خــاق اســت .هرندرمــاين شــامل کتــاب

منايشدرمــاين شــيوهاي از کاربــرد منايــش اســت و اگرچــه از نظــر علمــي و عمــي

درمــاين ،حرکــت /رقــص درمــاين ،موســيقي

رشــتهاي نوپاســت امــا بــا ريشـههاي باســتاين و ســنتي پيونــد دارد و بــا تأکيــد بــر بــازي،

درمــاين ،شــعردرماين ،روان منايشدرمــاين و

قصهگويــي ،افســانه و اســطوره ،حرکــت ،آوا و پانتوميــم ميتوانــد بــه عنــوان شــيوه

منايشدرمــاين اســت .ارســطو را ميتــوان

درمانگــري مناســبي بــراي کــودکان و نوجوانــان بــکار رود.

بنيــان گــذار اســتفاده درمــاين از منايــش

از ايــن رو منايشدرمــاين هــم از نظــر قدمــت کاربــرد و هــم از نظــرگاه نزديکــي بــه

دانســت؛ چنانچــه وي در ســده چهــارم قبل

زندگــي روزمــره ،شــيوهاي منحــر بــه فــرد در زمينههــاي مختلــف درمانگــري ،توانبخــي

از ميــاد ،منايــش را ســبب تخليــه نفــس از

و آمــوزيش اســت.

عواطــف منفــي عنــوان کــرد.

منايشدرمــاين ترکيبــي از روشهــاي گوناگــون تئاتــر همچــون بازيهــاي منايــي ،پانتوميــم،

منايشدرمــاين از بديه هرسايــي ،بــازي

عروســک بــازي ،ماســک ،بداهــه گويــي ،داســتان رسايــي و اجـراي تئاتــر را بــکار ميگــرد.

نقــش ،عروســک بــازي ،موســيقي و

ايــن روش هــري بــه شــيوه گروهــي صــورت ميگــرد .منايشــگر رصفــاً روان تحليلگــر

حرکــت ،قصهگويــي ،نقــاب و آينيهــا،

نيســت امــا بــه طــور قطــع کــي اســت کــه در بســياري از روشهــاي تئاتــر همچــون

خيمهشــببازي ،بازيهــاي تئاتــر و

بازيگــري ،کارگــرداين تئاتــر و ...آمــوزش ديــده باشــد و بــه عــاوه اينکــه در روانشــنايس و

مــن منايــش بــه عنــوان ابــزار درمــاين

مشــاوره نيــز آمــوزش ببينــد .تکنيکهــاي منايشدرمــاين ب ـراي همــه اف ـراد بــا هــر نــوع

اســتفاده ميکنــد کــه اعتــاد بــه نفــس

نيــازي اســتفاده ميشــود .منايــش درمانگــر از تکنيکهــاي منايشدرمــاين بنــا بــه مي ـزان

را بــاال ميبــرد ،خودآگاهــي ،آرميدگــي

مشــکل و نيــاز مراجــع اســتفاده ميکنــد.

و مســئوليتپذيري را بــاال ميبــرد و

برخــاف روان منايشدرمــاين ،منايشدرمــاين يــک بنيــان گــذار واحــد نــدارد .منايشدرمــاين

ســطوح مختلــف فيزيکــي ،هيجــاين ،تخيــي

زيــر لــواي هرندرمــاين خــاق اســت ،چــون؛ هــر ،موســيقي ،رقــص ،حرکــت و شــعر کــه

و اجتامعــي را بــه فعاليــت وا مــيدارد.

بيشــر احتــال دارد تحــت تأثــر هــر هــروري قـرار گــرد کــه ارزش هــر خــود را ميدانــد.

ایــن روش اليههــاي مختلــف انديشــه

منايشدرمــاين بســيار از روان منايشدرمــاين تأثــر پذيرفتــه اســت و بســياري از روشهــاي

همچــون انسانشــنايس ،روانشــنايس،

آنهــا هامننــد؛ بــازي منايــي ،ترشيفــات منايــي و بــازي نقــش شــبيه بــه هــم اســت.

فصلنامه بچه های آسمان

تأثــر انــکار ناپذيــر «هــر در «آمــوزش

جامعهشــنايس ،روان منايشدرمــاين و روان درمــاين را در هــم ميآميــزد و اتحــاد بــن
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مهمتريــن ويژگيهايــي کــه هــر تئاتــر
را واجــد ويژگيهــاي درمــاين ميکنــد؛
عبارتنــد از:

 -1هــر تئاتــر بــه برونريــزي خالقيــت و
حــاالت ارتجــايل ميانجامــد.

 -2تئاتــر فضايــي اســت کــه در آن تصاويــر
دروين ،تجســم پيــدا ميکنــد و بــه شــکل
عينــي منــود مييابــد.

 -3در تئاتــر همــه چيــز ممکــن اســت و
همــن امکانــات ف ـرا واقــع بــه شــخصيت
محــوري اجــازه ميدهــد تــا چيزهايــي را
تجربــه کنــد کــه در زندگــي واقعــي هرگــز
تجربــه نکــرده اســت و واقعيتهــاي
جديــدي را بيافرينــد.

 -4تئاتر وراي زبان حرکت ميکند.

 -5تئاتــر ،متاشــاگر را بــه ارتبــاط ،همــديل و
همسانســازي وا مــي دارد.

 -6تئاتــر باعــث درگــري شــخصيت
محــوري بــا موقعيــت و درک فضــا و منادها

ميشــود و بديــن ترتيــب ،بــه تحريــک
نيمکــره راســت مغــز ميانجامــد و تحريک
نمايش به عنوان درمان
فصلنامه بچه های آسمان

تئاتــر فعاليتــي جــدا از واقعيتهــاي روزمــره زندگــي اســت امــا بــا ايــن حــال ،کارکــردي
حيــايت در بازآفرينــي واقعيتهــا دارد .تئاتــر تنهــا مــکاين اســت کــه در آن ارتبــاط بخــش
هشــيار و ناهشــيار ذهــن برق ـرار ميشــود و فرايندهــاي عاطفــي بــر شــکل ميگــرد و
مقدمــات فرايندهــاي شــناختي را فراهــم ميســازد.
منايــش بــه انســان اعتــاد بــه نفــس ميدهــد ،تخيــات را بــه شــکل قابــل قبــول آزاد
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ميســازد و بــه طــور کيل اعــال جســاين و ذهنــي را هامهنــگ ميکنــد .از ديــدگاه
اورينــوف ( )1927تئاتــر غريــزه دگرگــون شــدن و مواجهــه تصاويــري از بــرون بــا تصاويري
اســت کــه از درون خلــق ميشــوند ،تئاتــر معــارص را بــه عنــوان تــداوم درمانهــاي
شــمني -قبيلــهاي آيينــي گذشــتههاي دور -معــريف ميکنــد.

ايــن نيمکــره ،افزايــش آگاهــي فضايــي و
حافظــه عاطفــي را درپــي دارد.
بــه هــر روي نبايــد فرامــوش کــرد کــه
منايــش يــک ابــزار درمانگــري نيســت،
بلکــه در وهلــه نخســت و بيشــر يــک
تجربــه انســاين منحــر بــه فــرد اســت.
توانايــي دگرگــوين و تغيــر ،توانايــي بــه
تصويــر درآوردن ديگــران ،توانايــي تغيــر
ســطوح هشــياري و حالتهــاي عاطفــي
از ويژگيهــاي کيل همــه انــواع تئاتــر و
منايــش اســت.

هدفها و پيامدهاي نمايشدرماين

 -1پيــدا کــردن راه حلهــاي مختلــف بـراي

زيــر بــه آزمــودين داده ميشــد« :از شــا

تجربههــاي خــود را در موضوعهــاي

ميخواهــم ســه صحنــه را بــا ســه نقــش

منايــي يــا اجــراي منايــش فرافکنــي

مشــکالت و موقعيتهــاي خــاص.

متفــاوت اج ـرا کنيــد ،ســپس يــک صحنــه

ميکننــد و بديــن ترتيــب تعارضهــاي

-3ايجــاد مهارتهــا و ســبکهاي

را بــا حضــور ســه شــخصيت بــازي کنيــد.

درون خــود را ميشناســند .فرافکنــي

کــدام يــک از ايــن ســه شــخصيت يــا چيزي

منايــي ،ارتباطــي بــن مســأله دروين بــا

مقابلــهاي جديــد.

 -4وســعت بخشــيدن بــه دامنــه احســاس

در آنهــا شــبيه شــا اســت؟» بعــد از اجـرا

منايــش بــروين آن اســت ،مســئلهاي کــه

و طــرح ســؤالهاي مربــوط ،جانســون بــر

بيــار تــوان اظهــار آن را نــدارد ،مدتهــا آن

متفــاوت.

اســاس مؤلفههــاي از پيــش تعيــن شــده،

را درون خــود نــگاه داشــته اســت .فرافکني

پاســخهاي آزمودينهــا را تفســر ميکــرد.

بــه بيــار فرصــت کشــف و بينــش بيشــري

 -2کاهش احساس تنهايي.

 -5تجربــه تعاملهــاي ســازنده و مثبــت
در گــروه.

 -6ايجاد و گسرتش روابط اجتامعي.
نمايشدرماين به عنوان ابزار

ابزار نمايشدرماين

ميدهــد و مراجــع بعــد از کشــف مســأله

ابزارهــا و فنــوين کــه در منايشدرمــاين

خــود و بيــان آن ،رابطــه جديــدي را بــا

بــه کار بــرده ميشــوند ،دامنــه بســيار

مشــکل خــود برقــرار ميســازد.

تشخيص

گســردهاي دارنــد و بــه طــور کيل ايــن

بــا اســتفاده از فنــون منايشدرمــاين،

ابزارهــا و فنــون ميتواننــد شــامل

بعــد از دهــه  1970دو ابــزار تشــخييص

بــه روي آورد انتخــاب شــده ،تفاوتهــاي

قصهگويــي ،اســتفاده از اســطوره و آيــن،

ســاخته شــد .اولــن اب ـزار مصاحب ـهاي بــه

زيــادي دارد .در برخــي از مــوارد و بــا توجه

تحقــق نقــش ،بــازي نقــش ،حرکــت،

صــورت منايــش عروســکي بــا اســتفاده از

بــه ديدگاههــاي خــاص ،در جلســههاي

تجربــه حــي ،خيالپــردازي ،نقــايش ،کالژ،

نظريههــاي روان تحليلگــري و ديــدگاه

درمانگــري بــه شــيوه تئاترهــاي ســنتي از

کار بــا صــدا ،عروســکها و نقابهــا و

تداعــي آزاد بــود .ايــن پژوهشــگران ابتــدا

مــن اســتفاده ميشــود و ســپس حفــظ

بازيهــاي تئاتــري و منايــي باشــند .فنــون

ســبدي از عروسـکها را در اختيــار کودکان

کــردن مــن و صحنهپــردازي انجــام

مختلــف بــه مراجــع در کشــف جهــان

قــرار ميدادنــد و از آنهــا ميخواســتند

ميگــرد .بالعکــس ،در برخــي از ديدگاهها،

خــود بــه شــيوهاي خــاق و اميــن کمــک

تــا داســتان هايــي را بــا عروس ـکها بيــان

کار بــه صــورت بداهــه و بــدون ســاختار

ميکننــد و بــه وي اجــازه ميدهنــد تــا

يــا اج ـرا کننــد .در مرحلــه بعــد محتــوا و

بــا اســتفاده از عروســک و نقــاب بــه اجـرا

بــراي بازگشــت از دنيــاي منايشدرمــاين

شــکل داســتانها را از ديــدگاه روانتحليــل

درمــي آيــد .بايــد توجــه داشــت ،فراينــد

بــه جهــان خــارج ،بــا حاميــت درمانگــر بــه

گــري تفســر ميکردنــد.

اجـراي منايــش ميتوانــد بــه خــودي خــود،

راهربدهايــي دســت يابــد .

جانســون در ســال  1988دو نســخه آزمــون

بــدون توجــه بــه محتــواي موضوعــي کــه

فرايندهــاي اصــي کــه در همــه درمانهــاي

تشــخييص بــازي نقــش را تأليــف کــرد.

توســط مراجــع بيــان ميشــود ،جنبــه

منايشدرمــاين بــه وقــوع ميپيوندنــد

در آزمــون اول بــه مراجــع پنــج نقــش

درمانگــري داشــته باشــد.

و بــه بــروز تغيــرات در مراجــع منجــر

پيشــنهاد ميشــد :مادربــزرگ /پدربــزرگ،

ميشــوند بــه رشح زيــر اســت:

 -2اج ـرا :جزئيــات ايــن فراينــد بــا توجــه

منايشدرمــاين هــر دو عامــل جهــت

 -1فرافکنــي منايــي :فرافکنــی منايــي در

از وي خواســته ميشــد يکــي از نقشهــا

تأثريگــذاري و درگــري عاطفــي ،تجســم

منايشدرمــاين فراينــدي اســت کــه بيــاران

را انتخــاب و بــازي کنــد .در دســتورالعمل

ذهنيتهــا و درگريهــاي عاطفــي و تجســم

از طريــق آن ،جنبههايــي از خــود يــا

ذهنيتهــاي مراجعــان ،الزامــي اســت.

گــدا ،سياســتمدار ،معلــم و عاشــق .ســپس

فصلنامه بچه های آسمان

-3همــديل

و

فاصلهگــذاري:

در
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 -5متاشــاگر و متاشــاي تعامــي :وجــود
متاشــاگر در گــروه منايشدرمــاين ،عامــل
بســيار مهمــي اســت کــه بــه طــرق
مختلــف ايفــاي نقــش ميکنــد .در اينجــا،
مراجــع هــم نقــش متاشــاگر و هــم بازيگــر
را بــه طــور متــوايل ايفــا ميکنــد و ايــن
جابجــا شــدن نقــش مراجــع از متاشــاگر بــه
بازيگــر و بالعکــس ميتوانــد بــه گســرش
ديــدگاه و ايجــاد بينــش در او منجــر شــود.

 -6ارتبــاط بــن زندگــي و منايــش :در
منايشدرمــاين کار منايــش تنهــا ارائــه
مســتقيم واقعيــت هاســت و امــکان دارد
کــه بيــار بتوانــد ارتبــاط بــن زندگــي و
منايــش را بــه طــور آگاهانــه درک کنــد و
گاهــي هــم فعاليــت منايــي ميتوانــد
شــيوه پاســخگويي بيــار بــه رشايــط يــا
مســألهاش را تغيــر دهــد ،بــدون آنکــه
بيــار در طــول منايــش ،حتــي هشــيارانه
بــه مســألهاش پــي بــرد.

همــديل باعــث تشــديد عواطــف و درگــري شــديد عاطفــي بــا هــر موضوعــي ميشــود؛
در حــايل کــه فاصلهگــذاري ســبب ميشــود کــه بازيگــر دربــاره هــر موضوعــي بيانديشــد
فصلنامه بچه های آسمان

و واکنــش آگاهانهتــري نشــان دهــد .گاهــي ميتــوان بــا اســتفاده از فاصلــه گــذاري،
ديــدگاه مراجــع را نســبت بــه مســألهاش تغيــر داد و در نتيجــه منايــش بــه خــودي خــود
جنبــه درمــاين پيــدا ميکنــد .بـراي رســيدن بــه پويايــي الزم در جهــت تغيــر ،غالبـاً حرکــت
بــن همــديل و فاصلهگــذاري رضورت دارد.

 -4شــخصيتبخيش و هويتســازي :شــخصيت بخــي در منايــش ،نشــان دادن کيفيــت
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يــا جنب ـهاي از شــخصيت فــرد بــا شــخصيت دادن بــه اشــيا بــه شــيوهاي منايــي اســت.
در حــايل کــه هويتســازي فــرو رفــن در نقــش يــک شــخصيت تخيــي يــا فــردي اســت
کــه در زندگــي واقعــي مراجــع وجــود دارد ،در نهايــت در ايــن جهــان ســاختگي ،مراجــع
موضوعهايــي را کــه در زندگــي واقعــي سانســور يــا انــکار ميکنــد ،آشــکار ميســازد.

 -7انتقــال :انتقــال بــه معنــاي تغيــرات
مراجــع در طــول منايشدرمــاين اســت و
جنبــه درمــاين دارد.

-8بازتــاب دادن :منايشدرمــاين بــا
اســتفاده از شــيوههاي درمانگــري کالمــي
جهــت انعــکاس پويايــي گــروه و دريافــت
پســخوراند تأکيــد دارد؛ زيـرا احتــال تغيــر
از طريــق افزايــش بينــش و خودآگاهــي
بســيار زيــاد اســت.

 -9بــازي و بداههپــردازي :افــراد بــراي
بدســت آوردن ادراک منســجمتري از خــود
بايــد وارد مرحلــه بــازي و بداههپــردازي
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شــوند تــا بــه تجربههــاي جديــدي دســت يابنــد .تجربــه درگــري در بداهــه پــردازي -عالقــه پيــدا کنــد .همــن طــور اســطورهها
بــدون توجــه بــه موقعيــت و مشــکالت فــردي -در فراينــد تســهيل احساســات فــردي و و آينيهــا بــه انســان اجــازه ميدهنــد
گروهــي بســيار مؤثــر اســت .خلــق منايــش بــدون توجــه بــه مــن و بــه صــورت بداهــه ،کــه از انــزواي خويــش بــرون آيــد و بــا
خــود بــه تنهايــي اثــر درمــاين دارد.
محيــط پريامــوين تعامــل داشــته باشــد .در
 -10نقــاب :نقــاب از عنــارصي اســت کــه قدمــت آن بــه دوران باســتان ميرســد و اساسـاً نهايــت ايــن کــه بــا اســتفاده از منايشــنامه
وســيله و ابـزاري بـراي اســتحاله و دگرديــي اســت .اقــوام برهنــه ،بزرگرتيــن آفريننــدگان داســتان ،اســطورهها و آينيهــا بــه
نقــاب هســتند .ميتــوان گفــت؛ نقــاب بــه معنــاي مرحلــه نهفتگــي از تاريــخ تکامــل تجربههــاي فــردي و پوياييهــاي گــروه
خودآگاهــي مطابقــت دارد .نقــاب ،در فرهنگهــاي بــدوي اب ـزار کامبيــش کامــي اســت اجــازه داده ميشــود در فراينــد اســتعاري
کــه انســان بــا توســل بــدان ميکوشــد از واقعيــت زمين ـياش فراتــر رفتــه و بــه قــدرت يــا ماوراءالطبيعــي دوبــاره تجربــه شــوند.
عظيمــي دســت يابــد.
ايــن ابزارهــا ســاختار و فاصلــه مناســبي
در منايشدرمــاين ،نقــاب بــر ماهيــت موضوعــي کــه توســط بيــار فرافکنــي ميشــود ،بــراي اکتشــاف در خــود و خودآگاهــي
تأثــر ميگــذارد .مراجــع ميتوانــد بــا اســتفاده از نقــاب ،بخــي از وجــود خــود را بــه فراهــم ميکننــد.
منايــش بگــذارد .همچنــن نقــاب بــه مراجــع امــکان ميدهــد موضوعهايــي را کــه بــه  -13ايفــاي نقــش :يکــي از فنــون مشــرک
ناهشــيار پــس رانــده اســت ،بيــان کنــد و در نهايــت ميتــوان گفــت بــا نقــاب ميتــوان بــن منايشدرمــاين و روان منايشدرمــاين
اســت .بــا اســتفاده از ايفــاي نقــش
جنب ـهاي از وجــود خــود را کــه پيوســته انــکار ميشــده اســت ،بيــان کــرد.
 -11حرکــت ،رقــص و پانتوميــم :هــدف از هــر گونــه حرکــت در منايشدرمــاين ،رســيدن در موقعيتهــاي غريواقعــي ،مراجــع
بــه بيــان بــدين اســت .بيــان بــدين کشــف مجــدد خويشــن خــود در فراســوي کلمههــا و ميتوانــد شــيوههاي صحيــح رفتــار
زبــان گفتــاري اســت .زبــان حرکــت يــا بيــان بــدين ،از طريــق روشــن ســاخنت خالقيتهــاي اجتامعــي ماننــد جــرأت ورزي را بيامــوزد.
بــدين ،وحــدت و يکپارچگــي را در همــه ابعــاد وجــودي مراجــع ايجــاد ميکنــد .در نهايــت اعضــاي گــروه ميتواننــد بــر اســاس
هــدف رســيدن بــه ايــن اســت کــه مراجــع ضمــن بازيــايب ابعــاد اســايس بــدن خويشــن ،بازســازي موقعيتهــاي دشــوار ،راه
امکانــات حرکــت بــدين خويشــن را کشــف و ســپس آنهــا را مهــار کنــد.
حلهــاي مختلــف را تجربــه کننــد .در
ســيمونز ( )1973معتقــد اســت ،پانتوميــم تفکــري وراي ديــدن و شــنيدن اســت؛ متاشــاي فضــاي امــن ،اف ـراد ميتواننــد بــه راحتــي
پانتوميــم ماننــد متاشــاي روياســت .آرتــو ( )1976پانتوميــم را زبــاين جهــاين ميدانــد کــه دســت بــه خطــر بزننــد و در نتيجــه عمــل
کل هســتي را بــا حيــات دروين انســانها مرتبــط ميســازد .در نتيجــه ،شــناخت جســاين خــود را هــم مشــاهده و هــم ارزيــايب کنند.
و درگــري بــدن بــا منايــش و موضــوع در منايشدرمــاين تغيـرات قابــل توجهــي در مراجــع افــزون بــر ايــن ايفــاي نقــش ميتوانــد
ايجــاد ميکنــد .بيــان بــدين بــا اســتفاده از حرکــت ،رقــص و پانتوميــم ســبب ميشــود تجربههــاي مفيــدي در حــوزه نقشهــا و
مراجعــان مســائل خــود را «اکنــون و اينجــا» ارائــه کننــد و بــا آنهــا روبــرو شــوند .اســتفاده رفتارهــاي متفــاوت بـراي مراجعــان داشــته
از بــدن ب ـراي تقويــت درگــري مراجــع بــا مســائل خــود امــري حيــايت اســت .بســياري از باشــد.
اف ـراد منيتواننــد بــه شــکل مؤثــر و خــاق از بــدن خــود اســتفاده کننــد و ايــن ،رشوع
مشــکالت هيجــاين و عاطفــي اســت.
 -12منايشــنامه ،داســتان ،اســطورهها و آينيهــا :اف ـراد گــروه در منايشدرمــاين– بــا توجــه
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کتــاب " روش هــای تربیــت کــودک اتیســم" در بردارنــده ی نــکات کلیــدی کوتــاه و ســاده اســت .هــر کلیــد یــا فصــل اطالعــات دقیــق
در مــورد یــک جنبــه از زندگــی فرزندتــان را نشــان مــی دهــد .شــا مــی توانیــد یــک موضــوع را بخوانیــد یــا کل کتــاب را مــرور کنیــد.
بخــش اول " شــناخت اتیســم" جنبــه هــای گوناگــون اتیســم را مطــرح مــی کنــد .در ایــن فصــل رشــد عــادی و دامنــه ای از ویژگــی هایــی
کــه اتیســم را تشــکیل مــی دهــد ،معرفــی شــده اســت.
بخــش دوم "،ســازگاری بــا کــودک اتیســم" بــه دامنــه ای از احساســات خانــواده هایــی کــه بــا ناتوانــی دامئــی کــودک شــان مواجــه مــی
شــوند ،مربــوط مــی شــود.
بخــش ســوم" ،حامیــت هــای خانــواده" بــه شــا کمــک مــی کنــد کــه احســاس کنیــد ،تنهــا نیســتید .در ایــن فصــل شــا مــی خوانیــد
کــه چگونــه مــی توانیــد بــه سیســتم حامیتــی جدیــدی کــه شــا را از مشــکالت رهایــی بخشــد دســت یابیــد و از آن اســتفاده کنیــد.
بخش چهارم" ،مجموع ویژگی های کودک" بر تاثیر متقابل سالمت جسم و روان تاکید می کند.
بخــش پنجــم" ،کــودک شــا در مدرســه" بــر رونــد آموزشــی کــه کــودک شــا طــی خواهــد کــرد و نهایــت کمکــی کــه شــا بـرای یادگیــری
بهــر کودکتــان مــی توانیــد انجــام دهیــد ،متمرکــز شــده اســت.
بخــش ششــم " ،کــودک شــا بــزرگ مــی شــود" حیطــه هایــی از جملــه وقتــی کــه یــک فرزنــد بزرگســال آمادگــی بـرای تــرک خانــه را پیــدا
مــی کنــد ،مثــل خانــه داری ،اشــتغال ،تفریــح و موضــوع حســاس آمــوزش جنســی را در برمــی گیــرد.
ترجمه :دکرت صدیقه رضایی دهنوی ،دکرت قربان همتی علمدارلو
انتشارات :کاوشیار ،جنگل

