رسمقاله
فهم واقعیت
اتیســم موضوعــی اســت کــه از جوانــب مختلــف میتــوان بــه آن نــگاه کــرد .میتوانیــم خوشــبینانه بــه
آن بنگریــم و قضــاوت کنیــم و یــا بدبینانــه و ناامیــد از هرگونــه بهبــود یاف ـ ِن فــرد ،بــه آن نــگاه کنیــم .امــا
اتیســم یــک واقعیــت اســت .مســئلهای کــه بایــد واقعبینانــه و خالــی از یــأس یــا امیــد بــه شــفا یافــن بــه آن
نگریســت .واقعبینــی بــه معنــای تســلیم شــدن و پذیــرش بــدون چــون و چ ـرای یــک موضــوع نیســت بلکــه
نوعــی درســت دیــدن ب ـرای بهــر شــدن اســت .اینکــه هس ـتها را بشناســیم و توقعاتــی متناســب بــا ســطح
توامنندیهــای فرزندامنــان داشــته باشــیم و بــا توجــه بــه انتظــارات واقــع بینانــه ،امکانــات و رشایــط فــردی
فرزندامنــان بــه رشــد و شــکوفایی آنــان کمــک کنیــم.
پاییز 1398

اخبــــــــار
بازی های ویدیوئی مهارت های اجتماعی در افراد مبتال به اتیسم را تقویت می کند
پیش بینی رفتارهای تهاجمی کودکان مبتال به اتیسم با یک حسگر جدید

ننگ اجتماعی در بین والدین کودکان مبتال به اتیسم :مروری بر نوشته های مروری
مسیر رشد عملکرد دستگاه عصبی خود مختار از بدو تولد تا کودکی

بازی های ویدیوئی مهارت های
اجتامعی در افراد مبتال به
اتیسم را تقویت می کند

منبعScience Daily:
تاریخOctober 2019 :
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بازی های ویدیوئی به دنبال تسهیل تعامل اجتامعی کودکان مبتال به اتیسم با استفاده از یک رسی تجربیات
رسگرم کننده و مشرتک هستند.
در مطالعه ای که اخیرا در نسخه آنالین پیرشفته "تحقیقات در اختالل طیف اتیسم منترش شد" گروهی از افراد  4الی
 15ساله در چهار جلسه به انجام بازی های ویدیوئی پرداختند که در آن با بازی های ویدیویی  Pico's Adventureو
دیگر بازی ها رفتار رشکت کنندگان را طبق مقیاس مشاهده ای مورد بررسی قرار دادند.
نتایج نشان داد بازی های ویدیوئی باعث می شود کودکانی که مبتال به اتیسم هستند وقتی به تنهایی یا با همساالن خود
بازی می کنند ارتباطات اجتامعی بیشرتی داشته باشند .عالوه بر این هنگامی که پدر و مادر با کودک خود بازی می کنند
بازی های ویدیویی در ارتقا تعامالت اجتامعی کودک موثرتر است .بازی های ویدیویی در کاهش رفتارهای تکراری و
بهبود حرکات کودک موثر است .پژوهشگران معتقدند بازی های ویدیوئی می تواند به عنوان ابزاری برای تقویت
رفتارهای اجتامعی و همچنین به عنوان مکملی برای درمان های سنتی باشد.
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ک حسگر جدید

تاریخOctober 2019:
منبعScince Daily :
پژوهشگران اخیرا حسگری توسعه داده اند که بر اساس تعریق بدن کودکان مبتال به اتیسم
پرخاشگری آنها را قبل از رخ دادن پیش بینی می کند.
اخیرا پژوهشگران دانشگاه میزوری حسگری را توسعه داده اند که قادر است افزایش سطح
"فعالیت الکرتیکی پوست" را شناسایی کند .طی این مطالعه پژوهشگران هشت نوجوان مبتال
به اتیسم را مورد بررسی قرار دادند و از آنها خواستند تا حسگر را به دور مچ دست یا مچ پای
خود ببندند و رفتارهای آنها از نظر شدت پرخاشگری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
پس از امتام آزمایشات پژوهشگران دریافتند فعالیت الکرتیکی پوست کودکان نشان دهنده
سطح عرق آنها است که  60درصد پیش از بروز این رفتارها افزایش می یابد.
بردلی فرگوسن گفت :افزایش فعالیت الکرتیکی پوست می گوید که بدن فرد نسبت به چیزی
که اسرتس زا است واکنش نشان می دهد .اگر والدین یا مراقبان کودکان اتیسم قبل از بروز این
عالیم از آن مطلع شوند ممکن است بتوانند به نحو بهرتی این رشایط را کنرتل کنند.
فرگوسن توضیح داد که روش های مداخله ای احتاملی می تواند شامل دور کردن کودک از
محیط یا فعالیتی باشد که باعث ایجاد اسرتس می شود ،همچنین دسرتسی به مواردی که کودک
از تعامل با هدف آرام کردن آنها لذت می برد.
فصلنامه علمی داخلی کودکان اتیستیک سال نهم ،شماره سی و سوم ،پاییز 1398
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ننگ اجتامعی در بین والدین کودکان مبتال به اتیسم:
مروری بر نوشته های مروری
این مقاله با هدف خالصه کردن تحقیقات قبلی در زمینه تجربیات ننگ اجتامعی بین
والدین کودکان مبتال به اتیسم انجام شده است.
 25مطالعه از جمله  15مطالعه کیفی 8 ،مطالعه کمی و  2مطالعه ترکیبی مورد
بررسی قرار گرفت .مطالعات ،ننگ اجتامعی دربین والدین را به طور کلی مورد
بررسی قرار نداده اند.
نتایج
والدین کودکان مبتال به اتیسم ننگ و انواع احساسات مختلف را متناسب با رفتارها
و شدت عالیم اتیسم در فرزندانشان تجربه می کنند .مطالعات بعدی باید بر ایجاد
مداخالتی که به پاک کردن ننگ اجتامعی در بین والدین کودکان دارای اتیسم کمک
کند متمرکز شود.
مراجعه شود به
Stigma among parents of children with autism: A literature review
Author links open overlay panelXiaoliLiaoa
YaminLib
https://doi.org/10.1016/j.ajp.2019.09.007Get rights and content

مسیر رشد
د دستگاه عصبی
عملکر
خود مختار از
بدو تولد
تا کودکی

مراجعه شود به
Developmental trajectories of autonomic functioning in autism from birth to early
childhood. Volume 142, March 2019, Pages 13-18
Author links open overlay panelStephen J.Sheinkopfab
Barry M.Lesterab
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نقص در تعامالت اجتامعی در دوران نوزادی و کودکی پدیدار می شود و ممکن است مربوط
به تنظیم هیجان و سیستم پاسخ به اسرتس باشد .این مطالعه الگوی رشد سیستم عصبی خود کار
مربوط به اختالل اتیسم را مورد بررسی قرار داد و این فرضیه را مطرح کرد که تفاوت هایی در سیستم
عصبی خودکار مربوط به اتیسم در نوزادی وجود دارد.
در نوزادانی که بعدا تشخیص اتیسم گرفتند ( 12نفر) و یک گروه غیر اتیستیک (تعداد  106نفر) رضبان قلب و
آریتمی سینوسی تنفسی در  8نقطه زمانی از سن  1تا  72ماهگی اندازه گیری شد.
مدل های چند گانه برای توصیف دوره های رشدی رضبان قلب و آریتمی سینوسی تنفسی استفاده شد و تشخیص اتیسم بر
روی مسیر رشدی انجام شد.
هر دو گروه کاهش رضبان قلب و افزایش آریتمی سینوس تنفسی را نشان دادند .با گذشت زمان گروه ها در رضبان قلب با
یکدیگر تفاوتی نداشتند اما گروه مبتال به اتیسم افزایش خطی کم تری در آریتمی سینوس تنفسی نشان دادند که نشان دهنده
رشد آهسته تر در آریتمی سینوس تنفسی در مقایسه با گروه کنرتل بود .این نتایج تفاوتی در تعدیل فیزیولوژیکی نشان داد که
ممکن است با افزایش سن در افراد اتیسم رشد کند.
رشد آهسته آریتمی تنفسی در افراد اتیسم بعد از  18ماهگی مشهود است این مطالعه مطابق با این دیدگاه است که
آریتمی سینوس تنفسی به جای آنکه علت نقایص اجتامعی در اتیسم باشد نشانه وضعیت عملکردی در اتیسم است.
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بعــد از موفقیــت ســپهر عزیــز در تولیــد روغــن کنجــد ،خــر اشــتغال یکــی دیگــر از بچههــای آســان مــا را بــه وجــد آورد .بــا اشــتغال
ایــن عزیـزان همــگان بــه ایــن بــاور رســیدهاند کــه افـراد مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم افـرادی وابســته نیســتند و نــه تنهــا هامننــد
ســایر جوانــان ،حتــی پرتالشتــر و امیدوارتــر از همــه میتواننــد توامنندیهــای خــود را بــه منصـهی ظهــور بگذارنــد و بــا شکســت دادن
همـهی ســختیها و برداشــن موانــع ،بــه قدردانــی از زحــات بــی شــائبه خانــواده و مربیــان فداکارشــان پاســخی در خــور بدهنــد .ایــن
بــار مســعود عزیزمــان بــا تاســیس کتابفروشــی گامــی در جهــت اســتقالل برداشــته اســت .ایــن موفقیــت خیــره کننــده را بــه متامــی
بچههــای آســان ،خانوادههــای عزیــز و مربیــان خســتگی ناپذیرشــان تربیــک عــرض میکنیــم و چشــم انتظــار آینــدهای روشــن ب ـرای
ســایر عزیزامنــان هســتیم.

اتیسم ،عشق و ازدواج
طیبه صفری

یــک عضــو خانــواده زندگــی مــی کننــد و حــدودا ً یــک نفــر از پنــج نفــر بیــکار هســتند.
فقــط  5درصــد تاکنــون ازدواج کــرده انــد.
ایــن یافتــه هــا نشــان مــی دهــد کــه بســیاری از بزرگســاالن میانســال مبتــا بــه اتیســم
اســتقالل کمــی دارنــد.
ایــن کار یــک مطالعــه در ســال گذشــته را نشــان مــی دهــد کــه نشــان داد حــدود نیمــی
از بزرگســاالن مبتــا بــه اتیســم بــا یــک خانــواده زندگــی مــی کننــد.
فقــط  38نفــر مشــاغل متــام وقــت یــا نیمــه وقــت داشــتند .دیگران شــغل "حامیت شــده"
داشــتند یــا بــه نظــر مــی رســید کــه "شــغل" دارنــد زی ـرا آنهــا در کارهــای داوطلبانــه
رشکــت مــی کردنــد ،در یــک برنامــه روزانــه رشکــت مــی کردنــد یــا بــا حداقــل کارمــزد
در یــک کارگاه رسپنــاه کار مــی کردنــد 30 .نفــر ( 20درصــد) باقیامنــده بیــکار بودنــد.
نتایــج همچنیــن حاکــی اســت کــه بســیاری از بزرگســاالن مبتــا بــه اتیســم فاقــد
خودمختــاری هســتند .بــه عنــوان مثــال 44 ،درصــد دارای رسپرســت قانونــی بودنــد.
تنهــا  9درصــد در خانــه یــا آپارمتــان کــه خریــداری كــرده بودنــد زندگــی مــی كردنــد .بــه
همیــن نیــز در یــک موسســه زندگــی مــی کردنــد .و  35درصــد در خانــه گروهــی زندگــی
مــی کردنــد 47 .درصــد باقیامنــده بــا خانــواده زندگــی مــی کردنــد .ایــن یافتــه هــا در 20
دســامرب  2017در تحقیقــات اتیســم چــاپ شــد.
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شــاید بــاور نکنیــد ،امــا یکــی از مهمرتیــن
ســؤاالت مربــوط بــه اتیســم در Google
ایــن اســت کــه "آیــا کســی کــه مبتــا بــه
اتیســم اســت مــی توانــد ازدواج کنــد؟"
بــرای برخــی ،ممکــن اســت عجیــب بــه
نظــر برســد .بــا ایــن حــال ،بحــث جالبــی
را ایجــاد کــرده اســت کــه مقالــه امــروز
بــا محوریــت ایــن امــر هم ـراه اســت :آیــا
کســی کــه مبتــا بــه اتیســم اســت مــی
توانــد ازدواج کنــد؟ و امــا "چــرا مــردم
ســوال مــی کننــد کــه آیــا کســی کــه مبتــا
بــه اتیســم اســت مــی توانــد ازدواج کنــد؟"
اگــر شــا در اینجــا بــه دنبــال جــواب ایــن
ســوال هســتید " کــه آیــا کســی کــه مبتــا
بــه اتیســم اســت مــی توانــد ازدواج کنــد؟"
 ،اجــازه دهیــد رسیــع بگویــم بلــه .اف ـراد
مبتــا بــه اتیســم مــی تواننــد ازدواج کننــد
و بســیاری از افــراد مبتــا بــه اتیســم از
قبــل ازدواج کــرده انــد .ماننــد هــر رابطــه،
فــراز و نشــیب هایــی وجــود دارد دقیق ـاً
ماننــد افــرادی کــه مبتــا بــه اتیســم
نیســتند ،ممکــن اســت عــده ای از ایــن
طیــف در پیــدا کــردن "عشــق واقعــی"
خــود مشــکل داشــته باشــند .امــا ،از نظــر
اخالقــی و حقوقــی کــه بخواهیــم صحبــت
کنیــم بلــه ،افــراد مبتــا بــه اتیســم مــی
تواننــد ازدواج کننــد.
روابط بزرگساالن مبتال به اتيسم
بــر اســاس یــک تحلیــل جدیــد ،تقریبــا
نیمــی از بزرگســاالن مبتــا بــه اتیســم بــا

7

در بســیاری از مــوارد ،والدیــن بخــش عمــده ای از مســئولیت فرزنــد خــود را بــر عهــده اتیسم و ازدواج
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دارنــد.
روابــط عاشــقانه در بیــن بزرگســاالن مبتــا بــه اتیســم نســبتاً نــادر اســت 67 :درصــد از
مراقبــان گفتنــد آنهــا هیــچ عالقــه ای بــه رابطــه عاشــقانه ندارنــد .برخــی از مراقبیــن
گفتنــد کــه رابطــه فرزندشــان ،در صــورت وجــود ،نابالــغ یــا ناکارآمــد بــوده اســت .حــدود
نیمــی از رشکــت کننــدگان زمــان کمــی و یــا هیــچ وقتــی را بــا همســاالن نگذراندنــد.
بزرگســاالن مبتــا بــه اتیســم کامــاً منــزوی نیســتند .بیــش از  60درصــد از آنهــا در
فعالیتهــای ســازمان یافتــه اجتامعــی ماننــد کلیســا یــا املپیــک ویــژه رشکــت مــی کننــد.
آیا فرد مبتال به اتیسم می تواند عشق را احساس کند؟
دلیــل اینکــه برخــی از مــردم هنــوز ایــن ســوال را مطــرح مــی کننــد کــه آیــا فــرد مبتــا
بــه اتیســم مــی توانــد عشــق (و ازدواج کنــد) بــه دلیــل ایــن ســوء تفاهــم اســت کــه
اف ـراد اتیســتیک منــی تواننــد احساســات خــود را بــروز دهنــد .ایــن اعتقــاد از جاهــای
زیــادی ناشــی مــی شــود ،از ســوء تفاهــم هــای ســاده گرفتــه تــا منایــش هــای تلویزیونــی،
فیلــم هــا و...امــا شــاید محتمــل تریــن توضیحــات ب ـرای ایــن عقیــده کــه اف ـراد مبتــا
بــه اتیســم منــی تواننــد احســاس عشــق یــا هــر احســاس دیگــری داشــته باشــند ،را در
گزارشــی کــه توســط کارشــناس اتیســم ،ســیمون بــارون کوهــن ،کــه در ســال  1995منتــر
شــده اســت ،مــی تــوان یافــت .مقالــه ای در مــورد اتیســم و نظریــه ذهــن" ،نظریــه هــای
بــارون کوهــن" کــه مــی گویــد افـراد مبتــا بــه اتیســم ممکــن اســت نتواننــد خــود را بــه
جــای فــرد دیگــر قـرار دهنــد و احساســات و افــکار او را تصــور کننــد .بـرای بســیاری ایــن
تئــوری بـرای مــدت طوالنــی یــک تئــوری بســیار مــورد توجــه بــود (و بـرای برخــی هنــوز
هــم هســت) .بــا ایــن حــال ،مباحــث اخیــر نشــان داده انــد کــه افـراد مبتــا بــه اتیســم
نــه تنهــا مــی تواننــد احساســات دیگ ـران را درک کننــد ،بلکــه برخــی از آنهــا حتــی مــی
تواننــد همدلــی نیــز بکننــد.
ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه بگوییــم برخــی از افـراد مبتــا بــه اتیســم ،ماننــد بعضــی
اوقــات مــا بـرای درک عواطــف تــاش منــی کننــد! امــا برخــاف نظریــه کــوری ذهــن ،ایــن
نتیجــه مســتقیمی از اتیســم نیســت و بــه دلیــل عوامــل بیرونــی ماننــد عوامــل زیــر اســت:
 وقتــی بــه آنهــا نــگاه منــی کنیــد خوانــدن صــورت بـرای آنهــا دشــوار اســت و افـرادمبتــا بــه اتیســم اغلــب تــاش مــی کننــد متــاس چشــمی برقـرار کننــد.
 بســیاری از اف ـراد در ایــن طیــف غیــر کالمــی هســتند و در بیــان یــا درک عواطــفمشــکل دارنــد.
 اف ـراد اتیســتیک جهــان را متفــاوت از دیگ ـران تجربــه مــی کننــد ،بنابرایــن هنــگاممقایســه پاســخ دیگ ـران بــا خودمــان مــی تــوان دیــدگاه مــان را کمــی تغییــر دهیــم.
همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت ،اگرچــه اثبــات کمــی در مــورد ارتبــاط اتیســم بــا همدلــی
وجــود دارد ،امــا  ٪50افـرادی کــه مبتــا بــه اتیســم هســتند نیــز دارای الکســیتمی هســتند:
رشایطــی کــه درک احساســات را دشــوار مــی کنــد .بــا ایــن حــال ،ایــن مختــص افـراد مبتــا
بــه اتیســم نیســت ،زیـرا  ٪10افـراد غیــر اتیســم نیــز الکســیتمی دارنــد.

تشــخیص  ASDلزومــا مانــع ازدواج کســی
منــی شــود .دقیقــا ماننــد هــر رابطــه
ای ،افــراد مبتــا بــه  ASDنیــز نیــاز بــه
رشیکــی دارنــد کــه آنهــا را درک کننــد و
نیازهــای آنهــا را بــرآورده ســازند .بعضــی
اوقــات ممکــن اســت آنهــا بــه یــک شــیوه
ی ارتباطــی مســتقیم نیــاز داشــته باشــند
کــه در آن رشکا بــه جــای انتظــار بــرای
رســیدن بــه آن ،بــه وضــوح آنچــه کــه مــی
خواهنــد و نیــاز دارنــد را توضیــح دهنــد.
ایــن لزومــا فقــط بــه زوج هایــی کــه
دارای  ASDهســتند محــدود منــی شــود.
همــه زوج هــا بایــد شــیوه ارتباطــی خــود
را پیــدا کننــد کــه ب ـرای آنهــا مؤثــر باشــد.
یــک زوج درمانگــر باتجربــه مــی توانــد بــه
بزرگســاالن مبتــا بــه  ASDبــرای کمــک
بــه یــک رابطــه عاشــقانه کمــک کنــد.
در حقیقــت ،در حــال حــارض تکنیــک
هــای زوج درمانــی روی آمــوزش زوجیــن
متمرکــز شــده انــد تــا صحبــت هــای خــود
را انجــام دهنــد و اطمینــان حاصــل کننــد
کــه یکدیگــر را درک مــی کننــد

ازدواج امکانپذیر است اما...
زندگــی خانوادگــی و زناشــویی بــر مبنــای
روابــط بیــن فــردی بنــا نهــاده شــده اســت؛
از جملــه رابطــه بیــن دو بزرگســال بــه
عنــوان زن و شــوهر ،رابطــه بیــن والدیــن و
فرزنــدان و ســایر اعضــای خانــواده ،اتیســم
و دیگــر اختــال هــای رشــدی و تحولــی
در ایــن طیــف رسشــار از چالــش هــای
ارتباطــی و تعاملــی هســتند و بــه طــور
کامــل زندگــی خانوادگــی و زناشــویی را
تحــت تاثیــر ق ـرار مــی دهنــد.
قطعــا ازدواج یــک فــرد مبتــا بــه اتیســم
بــا فــردی ســامل یــا دیگــر بیــار اتیســم

محیــط خانــواده ماننــد رشایــط شــغلی نیــز تاثیــر خواهــد گذاشــت؛ بــه ویــژه اگــر یکــی از
زوج هــا ســامل و دیگــری بــه اتیســم مبتــا باشــد .البتــه ایــن مســئله فقــط شــامل زوج هــا
منــی شــود بلکــه حضــور یــک فــرد مبتــا بــه اتیســم در خانــواده خــود بــه تنهایــی چالــش
هــای فراوانــی بــه هم ـراه خواهــد داشــت.
ایــن افـراد بایــد بــه طــور مرتــب تحــت مراقبــت و آمــوزش باشــند .آمــوزش هــا بایــد بــا
هــدف ارائــه رشایــط حداقلــی ب ـرای برخــورداری از یــک زندگــی نســبتا طبیعــی انجــام
شــوند .بــه طــور حتــم آمــوزش در ارتبــاط بــا آمیــزش جنســی چالــش هــای فراوانــی دارد.
گرچــه ایــن موضــوع را هــم بایــد در نظــر داشــت کــه فــرد مبتــا بــه اتیســم بــا رســیدن
بــه ســنین بزرگســالی تــا چــه انــدازه اختــال تکلــم ،عقــب ماندگــی ذهنــی و مشــکل در
برق ـراری روابــط اجتامعــی خواهــد داشــت.
آن گــروه کــه عقــب ماندگــی ذهنــی عمیقــی دارنــد ،تــا آخــر عمــر زندگــی کامــا وابســته
ای خواهنــد داشــت .گروهــی هــم کــه عقــب ماندگــی خفیــف تــا متوســط دارنــد ،مــی
تواننــد بــا کمــک و حامیــت اطرافیــان تــا حــدی درس بخواننــد و کارهــای ســاده انجــام
دهنــد امــا بیامرانــی کــه از نظــر هوشــی و ذهنــی مشــکل کمــری دارنــد و طــی دوران
کودکــی و نوجوانــی یــا در ســنین فعلــی بــه خوبــی آمــوزش دیــده انــد ،حتــی مــی تواننــد
بــه مرحلــه ای برســند کــه زندگــی خــود را تــا حــدودی بــه تنهایــی و مســتقل اداره کننــد.
گرچــه ممکــن اســت همچنــان از نظــر ارتباطــی و کالمــی مشــکل داشــته باشــند.

بــا توجــه بــه مــواردی کــه ذکــر شــد،
یکــی از مهمرتیــن آمــوزش هــای رضوری
والدیــن بــه ایــن کــودکان ،ترشیــح مفهــوم
جنســیت و جذابیــت جنســی اســت .در
واقــع قبــل از اینکــه فــرد مبتــا بــه اتیســم
جــذب شــخصی شــود بایــد بــه شــکل
مناســب در مــورد بــدن خــود ،انــدام هــای
جنســی ،ملــس و متــاس فیزیکــی؛ آمــوزش
دیــده باشــد تــا بدانــد در چنیــن رشایطــی
چــه درخواســت هایــی از او مــی شــود و
چــه خواســته هایــی از طــرف مقابــل خــود
داشــته باشــد.
والدیــن مــی تواننــد رفتارهــای درســت را
از طریــق تصویرســازی بــه فرزنــد خــود
آمــوزش دهنــد .ایــن آمــوزش مــی توانــد
شــامل ملــس کــردن ،نــوازش کــردن ،گــوش
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امکانپذیــر اســت امــا رسشــار از مشــکل هــا و تعــارض هــای ارتباطــی و عاطفــی خواهــد تقویت روابط عاطفی با
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دادن بــه حــرف هــای فرزنــد و دعــوت اتیسم و شکست عشقی

از او ب ـرای انجــام کارهــای مشــرک باشــد

اف ـراد مبتــا بــه اتیســم در حیطــه هــای مختلــف زندگــی چالــش هــای بســیار زیــادی
خواهنــد داشــت کــه یکــی از آنهــا تــداوم نیافــن روابــط عاطفــی اســت .متــام شــدن یــک
رابطــه احساســی ممکــن اســت یــک طرفــه یــا بــا توافــق هــر دو طــرف باشــد .مســئله مهم
زمانــی اســت کــه رابطــه یــک طرفــه متــام مــی شــود و فــرد مبتــا بــه اتیســم همچنــان
متایــل بــه ادامــه آن دارد .در چنیــن رشایطــی احســاس هــا و هیجــان هــای منفــی زیــادی
ماننــد غــم ،تنهایــی ،خشــم ،عصبانیــت را تجربــه خواهــد کــرد.

چنانچــه فــرد مبتــا بــه اتیســم نتوانــد

ایــن احســاس هــا هــر چنــد طبیعــی هســتند ،مدیریــت شــان ب ـرای ایــن اف ـراد دشــوارتر
اســت .در ایــن وضعیــت انجــام فعالیــت هــای لــذت بخــش بــا فــرد ،رصف وقــت بیشــر
بــا او ،صحبــت کــردن دربــاره آنچــه اتفــاق افتــاده و احســاس هایــی کــه تجربــه مــی کنــد،
کمــک کــردن بــه او بـرای بیــان احســاس هایــش بــه شــکل داســتان و نقاشــی و پرداخــن
بــه فعالیــت هــای دیگــر ماننــد ورزش مــی توانــد بســیار کمــک کننــده باشــد.

تــا یــاد بگیــرد ایــن رفتارهــا را بــه روابــط
عاطفــی خــود نیــز منتقــل کنــد.

حساسیت زدایی به ملس و نوازش
ملــس و نــوازش از مهــم تریــن رفتارهــای
جنســی در برقـراری روابــط عاطفــی اســت.
احســاس خوبــی نســبت بــه نــوازش کــردن
و نــوازش شــدن یــا در آغــوش گرفــن پیــدا
کنــد ،ممکــن اســت در رونــد تعامــات
عاطفــی بــه مشــکل بربخــورد .در چنیــن
رشایطــی والدیــن و مربــی بایــد از فرآینــد
حساســیت زدایــی اســتفاده کننــد.
بــه ایــن ترتیــب کــه ســعی کننــد از طریــق
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متــاس فیزیکــی بــه خصــوص در رشایطــی
کــه فــرد خوشــحال و آرام بــه نظــر مــی
رســد احســاس خوبــی در او ایجــاد کننــد.
ســپس بایــد بــه آرامــی ایــن متــاس را
افزایــش دهنــد .بــرای مثــال دســت یــا

زندگــی جنســی بخــش مهمــی از رشــد و ســامت انســان هــا تلقــی مــی شــود .متایــات
جنســی ،مقولــه ای فراتــر از آمیــزش جنســی اســت .جنســیت بــه ایــن معناســت کــه فــرد
در مــورد رشــد و تحــول بــدن خــود چــه احساســی دارد؟ چگونــه احســاس هــای صمیامنــه
را درک مــی کنــد و جــذب دیگـران مــی شــود یــا دیگـران بــه او جــذب مــی شــوند؟
افــراد مبتــا بــه اختــال هــای رشــدی و تحولــی از جملــه اتیســم دقیقــا بــه روشــی
مشــابه بــا اف ـراد عــادی احساســات و اکتشــافات جنســی را تجربــه مــی کننــد امــا بــه
کمــک بســیار زیــادی بـرای درک بهــر و شــکل دادن بــه تعامــات و ارتباطــات اجتامعــی،
عاطفــی ،صمیامنــه و جنســی نیــاز دارنــد تــا در نهایــت بــه بلــوغ جنســی برســند.

موهــای فــرد را بـرای مــدت زمانــی کوتــاه درک صمیمیت برای مبتالیان به اتیسم مشکل است
نــوازش کننــد ،طــوری کــه احســاس منفــی
در او ایجــاد نشــود چنیــن برنامــه ای
مــی توانــد بــه طــور مرتــب تک ـرار شــود
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و عواطــف فــرد را تقویــت کنــد تــا در
نهایــت از ایــن حرکــت هــا لــذت بــرد.
بایــد در نظــر داشــت مبتالیــان بــه اتیســم
رشایــط بســیار خاصــی دارنــد ،در نتیجــه
بایــد صــر زیــادی داشــت و بســیار
محتاطانــه بــا آنهــا رفتــار کــرد.

یــک فــرد مبتــا بــه اتیســم هامننــد هــر فــرد عــادی دیگــری ممکــن اســت بــه برق ـراری
روابــط جنســی عالقــه منــد باشــد یــا نباشــد .او همچنیــن مــی توانــد روابــط عاطفــی و
رمانتیــک را شــکل دهــد ،روابطــی کــه الزامــا بــا آمیــزش جنســی همـراه نیســتند امــا بـرای
بســیاری از ایــن اف ـراد درک تغیی ـرات ظاهــری و درونــی دوران بلــوغ و احســاس هــای
صمیامنــه بســیار دشــوار اســت.
مهمرتیــن مســئله بـرای ایــن افـراد قـرار گرفــن در موقعیــت هایــی ســامل و ایمــن اســت
کــه بــا رضایــت آنهــا همـراه باشــد .منظــور از رضایــت ایــن اســت کــه دربــاره نــوع تجربــه
جنســی بــا فــرد دیگــر احســاس مثبتــی داشــته باشــند .منظــور از ایمــن بــودن هــم ایــن
اســت کــه اقــدام هــای الزم بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه بیــاری هــای مقاربتــی یــا
بــارداری انجــام گرفتــه باشــد.

پیشــنهادهایی بــرای مدیریــت
مشــکالت ازدواج افــراد مبتــا بــه
اختــال اتیســم

اتیسم و خطر سوءاستفاده جنسی

اتیسم ،فرزند آوری و فرزند پروری

از آن جایــی کــه بخــش مهمــی از ازدواج ،برق ـراری ارتبــاط و اب ـراز واکنــش و احســاس
هــای دو ســویه اســت ،امــکان دارد فــرد مبتــا بــه اتیســم در ایــن بخــش بــا مشــکل
مواجــه شــود و نتوانــد خواســته هــای همــرش را اجابــت کنــد.
نکتــه مهــم بعــدی در مــورد بــاردار شــدن ایــن بیــاران اســت .چنانچــه فــرد از لحــاظ
فیزیولوژیــک مشــکلی نداشــته باشــد ،مــی توانــد بــاردار شــود .بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز
بــه طــور دقیــق ژنتیکــی بــودن اتیســم ثابــت نشــده ،منــی تــوان ایــن فــرض را مطــرح کــرد
کــه ممکــن اســت ایــن بیــاری از طریــق ژنتیــک بــه فرزنــد نیــز منتقــل شــود .بــا ایــن
حــال ،تربیــت فرزنــد بــه طــور حتــم مــی توانــد بـرای پــدر و مــادر مبتــا بــه اتیســم کاری
بســیار دشــوار و چالــش برانگیــز باشــد.
در پایــان بایــد یــادآور شــد اتیســم ،اختــال پیچیــده ای اســت و هنــوز علــت هــای دقیــق
و روشــنی بـرای آن مشــخص نشــده اســت؛ بنابرایــن اظهــار نظــر قطعــی در مــورد شــیوه
هــای برخــورد بــا افـراد مبتــا ،زندگــی تحصیلــی ،شــغلی و زناشــویی آنهــا و حتــی درمــان
شــان غیرممکــن اســت.
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یکــی دیگــر از چالــش هــای مهــم در زندگــی افـراد مبتــا به اتیســم ،احتــال سوءاســتفاده
جنســی از آنهاســت .ایــن کــودکان بایــد بــه خوبــی آمــوزش ببیننــد تــا بفهمنــد کــدام
روابــط عاطفــی ســامل اســت و کــدام بــه قصــد بهــره بــرداری از آنهــا صــورت مــی گیــرد .در
روابــط عاطفــی ســامل معمــوال خانــواده و دوســتان نزدیــک در جریــان هســتند و از فــرد
مراقبــت مــی کننــد.
مبتالیــان بــه اتیســم همچنیــن بایــد آمــوزش ببیننــد کــه هرگونــه ابـراز عاطفــی از ســوی
شــخص دیگــر بــه منزلــه یــک رابطــه احساســی نیســت ،بلکــه ممکــن اســت طــرف مقابــل
رصفــا بـرای دوســتی پیشــقدم شــده باشــد.

معمــوال اذعــان مــی شــود کــه زندگــی بــا
یــک فــرد مبتــا بــه اتیســم مشــکل اســت
افـرادی کــه از بیــرون اتیســم را نــگاه مــی
کننــد منــی تواننــد اتیســم را بـرای خانــواده
هایشــان توضیــح دهنــد.
در ایــن جــا بــه توصیــه هایــی اشــاره مــی
کنیــم کــه بــه بهبــود ارتباطــات زناشــویی
منجــر مــی شــود همچنیــن از ایــن راهــکار
هــا مــی تــوان در محیــط هــای آموزشــی
نیــز اســتفاده کــرد.
 بــرای اینکــه بــه رشیــک زندگــی تــانبگوییــد در رشایــط خــاص انتظــار داریــد
چگونــه رفتــار کنــد از رسنــخ هایــی
اســتفاده کنیــد .
از طریــق داســتان هــای اجتامعــیمفاهیــم مختلــف را بــرای همرستــان
توضیــح دهیــد.
 بــا رشیــک زندگــی خــود بــه صــورتواضــح و ســاده صحبــت کنیــد حتــی اگــر
احســاس کنیــد گویــی بــا یــک کــودک
داریــد صحبــت مــی کنیــد و همچنیــن
بحــث آرام و منطقــی بــا همرستــان داشــته
باشــید.
بــه آنهــا فضــا دهیــد .بــه آنهــا راه کارهــایمقابلــه ای بــرای کنــار آمــدن بــا رشایــط
اســرس آمیــز را آمــوزش دهیــد بـرای مثــال:
اگــر احســاس عصبانیــت کــردی بــه یــک
اتــاق ســاکت بــرو.
عالمــت هــای واضحــی بــرای اینکــه بــهاو بفهامنیــد بــرای رابطــه جنســی آمــاده
هســتید بدهیــد.
بایــد بفهمیــد کــه همرستــان چــه نــوع
از یادگیــری اســت دیــداری اســت یــا
شــنیداری .مثــا اگــر او دیــداری اســت و
دســتور العمــل هــای مختلــف را روی کاغذ
نقاشــی کنیــد و بــه در یخچــال بچســبانید
گاهــی اوقــات الزم اســت دســتور العمــل
هــا را بنویســید تــا همرستــان آنهــا را
بخوانــد و رعایــت کنــد.
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مهارت حل مساله برای زوجین

در مــورد مشــکالتی کــه بــا همرستــان
داریــد صحبــت کنیــد و احساســات خــود را
در ایــن رابطــه توضیــح دهیــد .تهیــه یــک
جــدول زمانــی بـرای فعالیــت هــای خــاص
ماننــد وعــده هــای غذایــی مــی توانــد بــه
رشیــک  ASDشــا کمــک کنــد تــا بدانــد
چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد.
یــک دفــر تقویــم بـرای همرستــان درســت
کنیــد و در آن دفــر ،تاریــخ تولدتــان،
کارهایــی کــه او بایــد انجــام دهــد و
جشــن هایــی کــه دوســت داریــد در کنــار
همرستــان بگذرانیــد را ثبــت کنیــد ایــن
کار باعــث مــی شــود همرستــان بـرای ایــن
روز هــا آمــاده باشــد و هدیــه ای را آمــاده
کنــد.

در زیــر مــی توانیــد مقاالتــی را کــه
توســط بزرگســاالن متاهــل مبتــا بــه
اتیســم نوشــته شــده اســت پیــدا کنیــد تــا
تصویــری واضــح تــر از نحــوه عملکــرد ایــن
کار بدســت آوریــد:
بــه نظــر مــی رســد بــرای ازدواج افــراد
مبتــا بــه اتیســم منــی تــوان قانــون کلــی
تصــور منــود .اختــال اتیســم در ســه ســطح
قـرار دارد لــذا رشایــط فــردی و خانوادگــی
افــراد دارای اتیســم را نیــز بایــد در نظــر
گرفــت .در صــورت تصمیــم گیــری بــرای
ازدواج ایــن اف ـراد بایــد از حامیــت کافــی
برخــوردار شــوند .و همچنیــن بایــد قبــل
از ازدواج از آمــوزش هــای مناســب بهــره
منــد شــوند .زوجیــن بایــد تحــت نظــر
زوج درمانگــر باشــند تــا در صــورت بــروز

مشــکالت مســیر درســت را پیــدا مناینــد.
همچنیــن الزم اســت فــردی کــه بــا یــک
شــخص اتیســم ازدواج مــی کنــد اطالعــات
کامــل در مــورد اختــال اتیســم داشــته
باشــد تــا بتوانــد بــه خوبــی بــا فــرد مبتــا
تعامــل داشــته باشــد .در آخــر بایــد بــه
ایــن نکتــه اشــاره کــرد در صــورت تصمیــم
گیــری بــرای ازدواج یــک فــرد مبتــا بــه
اتیســم حتــا بایــد بــا یــک متخصــص
اتیســم و زوج درمانگــر مشــاوره صــورت
بگیــرد.
منابع
www.spectrumnews.org/news/jobsrelationships-elude-adults-autism
www.theneurotypical.com/
conderations-of-suggestions.html
https://www.bartarinha.ir/
https://autisticandunapologetic.com

فعالیت های مهارت های
اجتماعی برای بزرگساالن مبتال به اتیسم
مسعود سعیدی/
کارشناس ارشد تاریخ

ساخنت بدون کلامت

هــر بزرگســال مبتــا بــه اتیســم متفــاوت
اســت ،امــا اکــر افـراد توانایــی هــای بینایی
و ملســی دارنــد کــه مــی توانــد پایــه مهمــی
بـرای ایجــاد مهــارت هــای اجتامعی باشــد.
در مــوارد زیــادی ،ارتبــاط غیــر کالمــی در
روش تعامــل روزانــه بزرگســاالن صــورت
مــی گیــرد ،زیـرا اشــاره هــا و حــاالت چهــره
مــی توانــد بخــش بزرگــی از ارتباطــات
اجتامعــی را تشــکیل دهــد .ایــن فعالیــت
از توانایــی هــای دیــداری و ملســی قــوی
ب ـرای حامیــت از رشــد در ارتباطــات غیــر
کالمــی اســتفاده مــی کنــد.
بـرای بــازی کــردن ،بزرگســاالن بــه صــورت
زوج گــروه بنــدی مــی شــوند و بــه هــر
زوجــی یــک بســته کارت هــای هــدف و
یــک کپــه بلــوک هــای ســاختامنی داده می
شــود .یکــی از هــم گروهــی هــا از طریــق

حــرکات و ارتباطــات غیــر کالمــی بایــد
بــه هــم گروهــی اش توضیــح بدهــد کــه
چگونــه شــکل هــای نشــان داده شــده روی
هــر کارت را بســازد ،تیمــی کــه کاملرتیــن
شــکل را درســت کنــد برنــده اســت.
ایــن فعالیــت رسگــرم کننــده گروهــی -
اجتامعــی بزرگــی اســت و برای بزرگســاالن
کالمــی و غیــر کالمــی قابــل اســتفاده
اســت.

نقش بازی – همدلی

ماهیــت غیرقابــل پیــش بینــی تعامــل
اجتامعــی مــی توانــد چالــش هایــی را
بــرای بزرگســاالن مبتــا بــه  ASDایجــاد
کنــد .عــاوه بــر ایــن ،مشــکالت ذهــن
خوانــی و دیــدگاه گیــری باعــث مــی شــود
بزرگســاالن طیــف اتیســم فاقــد همدلــی

باشــند و از نظــر احساســی نتواننــد بــا
دیگـران ارتبــاط برقـرار کننــد .بــازی نقــش
یــک روش عالــی بـرای ارتباطــات عاطفــی -
اجتامعــی و کنــرل متغیرهــای غیــر منتظره
اســت .از آنجــا کــه تعامــل بــه صــورت
ســناریو اســت ،آن بــدون اســرس مثالــی از
یــک تعامــل را بــه صــورت یــک ســناریو در
دنیــای واقعــی ارائــه مــی دهــد.
ایــن ســناریوی نوشــته شــده شــامل
پیشــنهادهایی بــرای دوســتی اســت کــه
ناراحــت یــا نگــران اســت .ایــن مــن
ســناریو در نقــاط اس ـراتژیک مکــث مــی
شــود تــا در مــورد جنبــه هــای مهــم بــه
بحــث گروهــی پرداختــه شــود مثــل
شناســایی شــخصی کــه ناراحــت اســت،
پرســیدن ســؤاالت بــرای حامیــت از او و
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بــرای بزرگســاالن طیــف اتیســم ،تعامــل
اجتامعــی مــی توانــد یــک چالــش مهــم
باشــد .افزایــش تقاضاهــای زندگــی
اجتامعــی در دنیــای بزرگســاالن ،همــراه
بــا ارتباطــات غیــر کالمــی و چالــش هــای
دیدانــداز کــه اختــاالت طیــف اتیســم
( )ASDدارد ،در هــر ســطح رشــدی مــی
توانــد جنبــه هــای تعامــل روزانــه را
ب ـرای بزرگســاالن زیــاد کنــد .خوشــبختانه
فعالیــت هــای زیــادی وجــود دارد کــه مــی
توانــد ایــن مهــارت هــا را هــدف گرفتــه
و تقویــت کنــد و بــه اســتقالل و کیفیــت
زندگــی بهبــود ببخشــد.

13

فراهــم آوردن آرامــش بــرای او .ایــن فعالیــت هــای گروهــی مناســب اســت .ایــن
فعالیــت بــرای بزرگســاالن کالمــی عملکــرد بــاال مناســب تــر اســت.
فعالیت خالق و راهنامی مکامله
رشوع کــردن گفتگــو ب ـرای بســیاری از بزرگســاالن طیــف اتیســم مــی توانــد چالــش
برانگیــز باشــد ،امــا ایــن یــک مهــارت مهــم اجتامعــی اســت کــه زندگــی را کمــی آســان
تــر مــی کنــد .بــه اشـراک گذاشــن یــک فعالیــت ،زمینــه مشــرکی را فراهــم و ســکوی
پــرش بزرگــی بـرای تعامــل اجتامعــی ایجــاد می¬کنــد.
در ایــن فعالیــت ،رشکــت کننــدگان از وســایل مختلــف هــری بــرای خلــق اثــری
اســتفاده مــی کننــد کــه نشــان دهنــده موضــوع خاصــی ب ـرای آنهــا اســت .ممکــن
اســت ایــن یــک عالقــه خــاص ،عضــو خانــواده ،مــکان یــا هــر چیــز دیگــری باشــد.
ســپس رشکــت کننــدگان دوتــا دوتــا مــی شــوند تــا در مــورد آثــار هــری حــرف بزننــد.
راهنــای گفتگــو شــامل پیشــنهادهایی ب ـرای ســؤاالت خوبــی پیرامــون اثــر شــخص
دیگــر و همچنیــن مباحثــی کــه بایــد در ایــن تعامــل از آن پرهیــز کننــد .ایــن فعالیــت
ب ـرای بزرگســاالن کالمــی بهرتیــن روش مناســب اســت ،امــا بــا اصالحاتــی مــی توانــد
ب ـرای بزرگســاالن غیــر کالمــی نیــز مناســب باشــد.
فعالیت های رسگرم کننده برای ایجاد مهارت های اجتامعی
جمــع شــدن بــه عنــوان یــک گــروه مــی توانــد رسگــرم کننــده باشــد ،مخصوص ـاً اگــر
شــا یــک فعالیــت ســاختاری ب ـرای کمــک کــردن بــه ایجــاد مهــارت هــای اجتامعــی
داشــته باشــید .بعضــی از ایــن ایــده هــا را امتحــان کنیــد.

شب بازی
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شــب بــازی روشــی عالــی بـرای جمــع کــردن چنــد نفــر و لــذت بــردن از یــک فعالیــت
مشــرک است.
از همــه بخواهیــد کــه بــازی تختــه یــا کارت بــازی مــورد عالقــه خــود را بیاورنــد و
بــه نوبــت بــازی هــای مختلفــی را انجــام بدهنــد .رهــر گــروه مــی توانــد مکاملــه را
در طــول بــازی آســان کنــد .ایــن نــوع فعالیــت ب ـرای بزرگســاالن کالمــی بــا ســطوح
مختلــف عملکــرد مناســب اســت.
بــرای روان نگــه داشــن همــه چیــز ،مطمــن باشــید کــه همــه از قبــل بــا قوانیــن
موافــق هســتند .همچنیــن واضــح بیــان کنیــد کــه مکاملــه غیــر رســمی ،هــدف اســت،
بنابرایــن رشکــت کننــدگان آن را بــه عنــوان یــک مزاحــم بــازی نبیننــد.

ورزش های غیر رقابتی
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بعضــی وقــت هــا ،یــک فعالیــت غیــر ســاختار یافتــه مــی توانــد یــک یــخ شــکن
بــزرگ و روش رسگــرم کننــده ای ب ـرای ایجــاد روابــط اجتامعــی باشــد .شــنا ،اســکی
صحرانــوردی ،دوچرخــه ســواری و ســایر ورزش هــای غیــر رقابتــی مــی توانــد رسگــرم
کننــده و آرام بخــش باشــد .ایــن نــوع فعالیــت بـرای کســانی کــه ســاختار را دوســت
دارنــد مــی توانــد چالــش برانگیــز باشــد ،امــا بــا پشــتیبانی مناســب ،ایــن مــی توانــد
بــه گســرش دامنــه ی تجربیــات کمــک کنــد کــه اف ـراد مــی تواننــد بــا دیگ ـران بــه
اش ـراک بگذارنــد.
ایــن فرصــت خوبــی اســت تــا مکاملــه ی غیــر رســمی را متریــن کنیــم و برای بزرگســاالن
کالمــی و غیــر کالمــی انتخــاب مناســبی اســت .بـرای آن هایــی کــه نیــاز دارنــد فعالیت

را ســاختارمند کنیــد ،مــا طرحــی را بــه شــا
پیشــنهاد مــی دهیــم تــا بتوانیــد وقایــع را
طراحــی کنید.

کالس ها

رشکــت کــردن در کالس بــا ســایر افــراد،
فعالیــت مناســب دیگــری اســت کــه مــی
توانــد بــه ایجــاد مهــارت هــای اجتامعــی
کمــک کنــد .بــه طــور ایــده آل ،ایــن کالس
روی عالقــه خــاص یــک فــرد یــا جنبــه ای
از آن عالقــه مترکــز خواهــد کــرد .برخــی از
ایــده هــای رسگــرم کننــده شــامل آشــپزی،
کالس هــای هــری ،زبــان هــا ،مــدل ســازی،
تاریــخ و… اســت .موضوعــات بســیار
جالــب و محیــط ســاختارمند ،باعــث مــی
شــود بزرگســاالن مبتــا بــه  ASDراحــت
تــر بــا گــروه ارتبــاط برق ـرار کننــد.
اگــر فــرد غیرکالمــی اســت یــا بــه حامیــت
بیشــری نیــاز دارد ،یــک دســتیار همـراه را
در نظــر داشــته باشــید .بــا گذشــت زمــان،
دســتیار مــی توانــد بــه بزرگســاالن مبتــا به
اتیســم جهــت ایجــاد مهــارت و اعتــاد بــه
نفــس کمــک کنــد.

آن را رسگرم کننده کن!

مهــم نیســت کــه کــدام فعالیــت را انتخــاب
مــی کنیــد ،یادتــان باشــد کــه بایــد رسگــرم
کننــده باشــد.
بــه خــودی خــود ،تعامــل اجتامعــی
ممکــن اســت ذاتـاً بـرای بزرگســاالن مبتــا
بــه اوتیســم تقویــت نشــود و در برخــی
مــوارد ،حتــی ممکــن اســت اســرس زا نیــز
باشــد .اگــر فعالیــت رسگــرم کننــده و گــروه
حامیتــی باشــد ،مــی توانــد بــرای غلبــه
بــر ایــن نــوع از موانــع عاطفــی مســیری
طوالنــی را طــی کنــد.
منبع:
https://autism.lovetoknow.com/
Social_Skills_Activities_for_Autistic_Adults

بـگذار صدایت را بشنومـــــــ
فصل بیست و هفتم

ندا قاسمی

خندیــد .صــدای مــن در نــوار ویدیوئــی هســت کــه بــا خنــده بــه او مــی گویــم بیــا عزیــز
دمل! بیــا پیــش مامــان! همینــه! بیــا! مــن بــا افتخــار بــه بقیــه اعــام کــردم کــه او فقــط یــک
ســال ســن دارد ،راه مــی رود و بــا چنــگال غــذا مــی خــورد و یــک نواخــت صحبــت مــی
کنــد! او یــک کلمــه دارد "نــه " بــا متاشــای ایــن نــوار مــن مــی توانــم گــوش دادن بــه ایــن
دســتاوردها را بــه یــاد بیــاورم .مــن انگیــزه ی پشــت کلامتــم را بــه یــاد مــی آورم نیــاز بــه
قــوت قلــب دادن بــه خــودم دوبــاره و دوبــاره کــه ایــن کار خــوب بــود .همــه چیــز روی
روال بــود همــه چیــز خــوب بــود و بــه آرامــی پیــش مــی رفــت.
همچنیــن رشوع کــردم بــه اضافــه کــردن ایــن کــه او بــه خوبــی مــی گفــت مامــان و بابــا،
امــا خــودم ســاکت شــدم .مــن یــک بــار یــا دو بــار هنگامــی کــه او تقریبـاً 10ماهــه بــود
شــنیدم کــه گفــت :مامــان و بابــا.
مــن چیزهــای دیگــری را هــم در نــوار مــاه اکتــر در پــارک دیــدم .یکــی از دوســتان مــا
میشــل را بغــل کــرد و بــا او صحبــت کــرد و ســعی کــرد کــه او را ببوســد ،میشــل هیــچ
پاســخی نــداد.
پــس چــی؟ او فقــط یــک بچــه بــود .مجبــور نیســت کــه بــه عقایــد و درخواســت هــای
هرکســی پاســخ بدهــد .غــذا مــی خــورد ،مــی خوابــد و بــه خوبــی رشــد مــی کنــد .پرحــرف
اســت ،نــگاه مــی کنــد ،ارتبــاط برق ـرار مــی کنــد ،راه مــی رود و مــی خنــدد .و در یــک
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در همیــن مــاه از ارزیابــی مجــدد دکــر
پــری در ژوئــن  1989میشــل  18ماهــه
بــود ،زبــان و تکلمــش خیلــی رسیــع
نبــود او فقــط تعــداد انگشــت شــاری از
کلــات را مــی گفــت .اغلــب هنگامــی کــه
چیــزی را مــی خواســت بــه جــای اینکــه
بــه ســمت آن بــرود یــا بــه آن برســد جیــغ
مــی زد ب ـرای ایــن کتــاب مــن فیلــم هــای
خانگــی را که در اکتــر 1989و بعدا ً در ماه
دســامرب در اولیــن مهامنــی ســالگرد تولّــد
او گرفتــه بــودم پیــدا کــردم .تــاش کــردم
کــه از ابتــدا ببینــم در گذشــته چــه مــی
بینــم؟ آیــا چیــزی بـرای دیــدن وجــود دارد
یــا زود اســت؟ در نــوار مــاه اکتــر بچــه ی
 10ماهــه ای را مــی بینــم کــه اولیــن قــدم
هایــش را بــر مــی دارد .چشــان قهــوه ای
بزرگــی را مــی بینــم کــه بــه دوربیــن خیــره
شــده اســت ،پاهــای گوشــتالو و بــا فاصلــه
بـرای حفــظ تعــادل ،بــا حالــت مســتانه ی
مشــخص از ایــن طــرف بــه آن طــرف مــی
رود و ســپس تلپــی بــر روی باســن خــود
کــه بــه خوبــی پوشــیده شــده اســت مــی
افتــد .مــن نالــه کــردن و گریــه کــردن او را
مــی بینــم امــا لبخنــد او را نیــز بــه خوبــی
مــی بینــم .حــاال او یــک ســاله اســت .مــن
کودکــی را مــی بینــم کــه کیــک شــکالتی
مــی خــورد و ســفره ی کاغــذی جشــن را
کــه جلــوی او قـرار دارد پــاره مــی کنــد .او
هــم اکنــون روی زمیــن اســت و بــه ســمت
مــن حرکــت مــی کنــد .ایــن بــار مصمــم تــر
بــود ،بازوهایــش کشــیده شــده بــود و مــی
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ســالگی او یــک کلمــه دارد .مــن چیزهــای
بیشــری دیــدم.
در اکتــر و دســامرب  ،1988مــن گاه و
بــی گاه ســه یــا چهــار بــار قبــل از اینکــه
جســتجو کنــد بــا او متــاس تلفنــی داشــتم.
امــا او در خیلــی از مــوارد بــا آن مــاری
تفــاوت داشــت .آن مــاری خیلــی گوشــه
گیــر بــود ولــی میشــل خودمانــی تــر بــود.
او دســت هایــش را بلنــد کــرد تــا بــاال
بــرود .لبخنــد زد وخندیــد .ارتبــاط چشــمی
او خــوب بــه نظــر مــی رســید.
آیــا او زبــان را درک کــرد؟ در آن زمــان
کــه او هجــده ماهــه بــود بــه طــور قابــل
توجهــی بــه موضــوع تکــراری گفتگوهــا
تبدیــل شــده بــود .بــه نظــر مــی رســید
کــه عبــارات خاصــی ماننــد «زمــان حــام
»« ،بیــا اینجــا» « ،بشــین» را درک مــی
کــرد .امــا هفتــه هــا و مــاه هــا باقــی مانده
بودنــد .اگــر تنهــا زبــان و تکلــم او بــه طور
ناگهانــی جهــش داشــته باشــد بنابرایــن مــا
مجبــور نیســتیم در مــورد تــرس از اینکــه
ممکــن اســت اتیســم داشــته باشــد فکــر
کنیــم .بنابرایــن مــا بایــد تــا  30ماهگــی
بــه خوبــی دقــت داشــته باشــیم و ادامــه
دهیــم .پــس از آن خطــر بـرای همــه ی مــا
برطــرف شــده اســت.
«حکمــت خــدا ایــن بــوده اســت کــه بچــه
ی مــن دیرتــر بــه حــرف بیایــد و ســخن
بگویــد» مــن ایــن حــرف را بــه خواهــرم
دبــی گفتــم .خندیــدم وکمــی بــا اضطـراب
گفتــم «چ ـرا؟»
«منــی دانــم ،بــا توجــه بــه شــناخت کمــی
کــه از او دارم او بــه نظــر مــن خــوب
اســت».
« بــه نظــر خــودم نیــز خــوب اســت.
منظــورم ایــن اســت کــه مــن مــی توانــم
لیســتی از مــوارد خــوب و بــد دربــاره ی
رفتــار او جمــع آوری کنــم ،امــا فکــر مــی

کنــم ایــن کار را مــی توانیــد بــا هــر بچــه ی هجــده ماهــه ای انجــام دهیــد».
«بله...چیزهای بد چیست؟»
«خوب...ایــن روزهــا کمــی بیشــر روی انگشــتان پــا راه مــی رود ،بســیار بدخــو اســت و
بــه هیــچ کــس بــه جــز مــن و پــدرش عالقــه ای نشــان منــی دهــد»...
« ممم...منی دانم .در هجده ماهگی دانسنت آن سخت است».
هیــچ کــدام از مــا خودمــان نبودیــم ،هــر کــدام مــی خواســتند کــه او را کام ـاً خــوب
یــا کام ـاً در معــرض خطــر جلــوه دهنــد .مــن طوالنــی شــدن دوره ی بالتکلیفــی آن
مــاری را بــه یــاد دارم ،بارهــا آرزو داشــتم ب ـرای تشــخیص یــا رد کــردن قطعــی اتیســم
یــک کــودک وقتــی هنــوز خیلــی کوچــک بــود یــک رسی آزمایــش خــون وجــود داشــت.
مــا آخــر هفتــه را در ایســت همپتــون گذراندیــم و خواهــرزاده کوچکــم هلــن را دیدیــم.
هلــن شــش مــاه از میشــل کوچکــر بــود .او دقیقـاً مثــل میشــل بــاال مــی رود ،راه مــی
رود ،پرحــرف اســت و بــه دور اشــاره مــی کنــد .بــه اســتثنای اینکــه میشــل واقعـاً ایــن
کارهــا را انجــام نــداد و هلــن کلمــه ای بــه زبــان مــی آورد کــه میشــل منــی گفــت و آن
«مامــان» بــود.
در مــاه جــوالی ،مــا آن مــاری  3ســال و 4ماهــه را دوبــاره ب ـرای دیــدن دکــر کوهــن
بردیــم .تقریبـاً  10مــاه از آخریــن بــاری کــه او مــورد ارزیابــی قـرار گرفتــه بــود گذشــته
بــود .بــدون هیــچ گونــه برنامــه ریــزی در آخریــن لحظــه میشــل بــا مــا همـراه شــد.
دکــر کوهــن بــاز هــم بــا دیــدن پیرشفــت آن مــاری هیجــان زده شــد و یــک توصیــف
گــرم از اینکــه تــا چــه حــد او بهــر شــده اســت داشــت.

مشاهدات ویدئویی
تعامل رسپرست

طبــق مشــاهدات ،آن مــاری در طــول تعامــل بــا مــادرش خوشــحال بــود .وقتــی بعــد از
ورود بــه اتاقــم متــام اســباب بــازی هــا را دیــد چهــره اش خنــدان شــد .او بالفاصلــه بــه
ســمت میــز رفــت و بــه طــور مناســب و صحیــح بــا آن هــا بــازی کــرد.
(آقــای ســیب زمینــی ،بلــوک هــای شــاره دار ،عروســک دخــر) .در اغلــب اوقــات
ســخنان او بــه طــور رصیــح مناســب بــا پرســش هــا و مهــارت هــای عملــی خــوب بــود.
متــاس و ارتبــاط چشــمی عالــی و هم ـراه بــا اث ـرات مناســب بــود.
آن مــاری نظ ـرات خــود را مطــرح کــرد و ســؤاالتی بــا بیــش از پنــج کلمــه را پرســید.
برخــی از تکرارهــا در صحبــت و زیــر و مبــی صــدا گاهــی نامناســب اســت .محــدوده ی
توجــه بســیارعالی بــود.
در طــول تعامــل رو در رو ،آن مــاری یــک داســتان مناســب در مــورد «خــرس متوســط»
کــه یــک دخــر کوچــک را تعقیــب کــرد وخــورد وســپس توضیــح داد کــه چگونــه مامــان
« بــا تفنــگ بــه خــرس متوســط شــلیک کــرد» .ایــن داســتان بــه طــور واضــح بـرای یــک
فــرد ســه ســاله مناســب بــود.

تعامل قوی تر

آن مــاری بــه راحتــی بــا دکــر ســادهالرت ارتبــاط برقـرار کــرد و ایــن مســأله کامـاً جــذاب
بــود .او بـرای خداحافظــی مــادرش را بوســید و بــا مــا همــکاری کــرد .مشــکالت مربــوط
بــه تلفــظ مشــهود بــود .بــه نظــر مــی رســید بــا صــدای ( )Iمشــکل دارد .بـرای تکمیــل

جملــه نیــاز بــه توســعه ی شــبکه ی معناشــناختی آن مــاری پیشــنهاد شــد .بــه عنــوان
مثــال او منــی توانــد جمــات « دخــر دیــده شــده بــا »...و« گل هــا رشــد مــی کننــد در
 »...را بــه امتــام برســاند .وقتــی پرســید کــه چــه کســی را دوســت دارد بــا ایــن حــال بــه
زودی پاســخ داد « مامــان».
هــان طــور کــه قبـ ُاً اشــاره شــد ارتبــاط چشــمی و توجــه بــه مخاطــب بـرای بچــه ی
ســه ســاله قابــل توجــه و تأثیــر گــذار بــود .وقتــی خانــم موریــس بــه اتــاق بازگشــت آن
مــاری نگاهــش کــرد و بــه او لبخنــد زد...

نظرات
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آن مــاری همچنــان پیرشفــت قابــل توجهــی را نشــان مــی دهــد .من ـرات اســتاندارد او
اکنــون در حــد متوســط رو بــه بــاال مــی باشــد و منــره ی اجتامعــی شــدن او یکــی از ایــن
منـرات اســت .بــا توجــه بــه میـزان پیرشفــت او و ســن پاییــن اش انتظــار دارم کــه او بــه
پیرشفــت ادامــه دهــد و امیــد اســت کــه بهبــود مهــارت هــای ارتباطــی اش ادامــه یابــد.
بــه وضــوح مشــخص اســت کــه او دیگــر اتیســم نیســت گرچــه برخــی از نقــص هــای
کوچــک در تکلــم ممکــن اســت باقــی مبانــد .آن مــاری بــه تازگــی یــک دوره ی کامــل
زبــان را انجــام داده اســت کــه بــا ایــن موضــوع مقابلــه خواهــد کــرد .در هــر صــورت
تنهــا چیــزی کــه مــا مــی توانیــم در ایــن مرحلــه پیشــنهاد دهیــم ادامــه ی فعالیــت در
گســرش اطالعــات آن مــاری و همچنیــن ق ـرار گرفــن در گــروه کــودکان غیــر معلــول
اســت .بایــد بــه آن مــاری و خانــواده اش ب ـرای ایــن در کنــار یکدیگــر بــودن بســیار
خــوب تربیــک گفــت.
مــارک نتوانســت بــه طــور کامــل شــاهد عملکــرد خــوب دخــرش از پشــت شیشــه ی
یــک طرفــه باشــد .میشــل بســیار گریــه و نالــه مــی کــرد و او را مجبورکــرد بــه رسعــت
بــه راهــرو بــرود و او را بــاال و پاییــن بینــدازد و آرام اش کنــد .امــا حتــی در آنجــا هــم
میشــل بــه رس و صــدا ادامــه داد .در نهایــت دکــر بــه داخــل راهــرو نــگاه کــرد و
گفــت ":آه ،میشــه ایــن کــودک را بــه یــک اتــاق در جایــی دیگــه بربیــن؟ مــن مــی خــوام
ارزیابــی را انجــام بــدم "...مــارک مجبــور شــد یــک دفــر خالــی پیــدا کنــد تــا بتوانــد بــا
میشــل در آنجــا بنشــیند.
ســپس هــر چهــار نفــر مــا یعنــی مــن ،مــارک ،آن مــاری و میشــل بــه دکــر کوهــن در
دفــرش پیوســتیم .مــا برخــی از اضطــراب هایــان را در مــورد میشــل بیــان کردیــم،
هرچنــد کــه تــاش کردیــم بــه دکــر اطمینــان بدهیــم کــه او بــه هیــچ وجــه شــبیه آن
مــاری نیســت .بــه عنــوان منونــه ارتبــاط چشــمی او بســیار قابــل اعتــاد و خــوب بــود.
دکــر کوهــن گفــت :مــن مــی توانــم یــک غربالگــری رسیــع بـرای اختــال رشــد انجــام
دهــم آیــا مــی خواهیــد ایــن کار را انجــام دهیــد؟
مارک گفت ":خب...بله " .تا زمانی که ما اینجا هستیم".
چنــد ســاعت دیگــر ب ـرای ســؤاالت دقیــق وایلنــد دربــاره ی ارتباطــات کالمــی و غیــر
کالمــی میشــل ،رفتــار اجتامعــی ،مهــارت هــای حرکتــی ،مهــارت هــای ســازگاری و غیــره
ارزشــش را دارد.
دکرت کوهن برای بررسی نتایج اتاق را ترک کرد.
او تقریبـاً بعــد از پانــزده دقیقــه برگشــت و نشســت .بــه میــزش نــگاه کــرد ،برگــه هــای

جلویــش را درســت کــرد ،رس و ســامان داد
و ســپس خــودکارش را برداشــت.
لطف ـاً چیــزی بگــو! مــن حــس کــردم مثــل
یــک حیــوان بــه دام افتــاده ام کــه مــرگ را
قبــل از تهدیــد جــدی حــس کــرده اســت؛
آگاه و بــی حرکــت.
" بــه نظــر مــی رســد" او بــا دقــت گفــت
 بــه گونــه ای کــه تــن لــرزان صدایــشرا مــی فهمیــدم "-بعضــی مواقــع باعــث
نگرانــی مــی شــود"
او ســاکت شــد .مــن و مــارک کامـاً ســاکت
بودیم.
میشــل در حــال حــارض در روابــط اجتامعی
و ارتباطــات حــدود شــش مــاه عقــب تــر از
ســن خــود عمــل مــی کنــد .مــارک پرســید:
معنــی آن چیســت؟ دکــر کوهــن گفــت:
ایــن فقــط مــی توانــد بــه ایــن معنــا باشــد
کــه او تأخیــر دارد.
"بعضــی از کــودکان" مــن فــورا ً ســاکت
شــدم و کمــی تنــد تنــد نفــس کشــیدم".
بعضــی از کــودکان تــا  2ســالگی یــک کلمــه
هــم منــی گوینــد ".چنــد بــار تــا حــاال ایــن
جملــه ی تکــراری را شــنیدم؟ چنــد بــار
از مــردم قبــل از اینکــه بیــاری آن مــاری
تشــخیص داده شــود خواســتم کــه چــه
کســی مــی توانــد فقــط همیــن کلــات را
دربــاره ی او بــه مــن بگویــد؟
دکــر کوهــن پاســخ داد " :میشــل در حــد
عــادی و نرمــال اســت".
مارک پرسید :آیا او در خطر است؟
"بلــه" دکــر کوهــن صــر کــرد ".خیلــی کــم
در خطــر اســت".
"آیا او اتیسم دارد؟"
دکرتکوهــن گفــت " :امــروز او اتیســم بــه
نظــر منــی رســد".
همیشــه ایــن انتخــاب دقیــق بــرای هــر
کلمــه را داشــت و چــرا نداشــته باشــد؟
یــک کلمــه بیــش از حــد رؤیاهــا را خـراب
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مــی کنــد و یــک کلمــه خیلــی کــم وکوچک
گفتــه مــی شــود و امیــد بــه آینــده از بیــن
مــی رود.
"مــن او را بــه انــدازه ی کافــی ندیــده ام
کــه بخواهــم چیــزی را قاطعانــه دربــاره
ی او بگویــم .چشــم از او برنداریــد .چنــد
مــاه آینــده خیلــی بــه مــا کمــک خواهــد
کــرد".
مــا بچــه هــا را بــه خانــه بردیــم .مــن بــه
رابیــن و ســپس بریجــت زنــگ زدم .منــی
توانســتم داســتان را بــه طــور کامــل درک
کنــم .مــن وحشــت زده بــودم.
رابین گفت " :کاترین ،او اتیسم ندارد".
بریجــت گفــت" :مــن در او اتیســم منــی
بینــم".
مــارک گفــت " :او اتیســم نــدارد عشــقم،
او نــدارد ،نــدارد ".او میشــل را بلنــد کــرد.
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میشــل در ابتــدا ابــراز ناراحتــی کــرد
امــا ســپس آرام شــد و اجــازه داد پــدرش
او را نگــه دارد .مــارک هــر دو گونــه ی
کوچــک او را بوســید ".پــدر تــو را دوســت
دارد ،درســت اســت میشــل؟ بــه مامــان
بگــو چقــدر حالــت خــوب اســت ".میشــل
حرکــت کــرد و بــه مــن رســید  ".مــی
بینــی؟ او خــوب اســت .مــن مــی دانــم
فقــط چنــد مــاه طــول مــی کشــه".
مــا بایــد بــا دوســتان مــان آرت و اِولیــن
بیــرون مــی رفتیــم .یــک زن و شــوهر
فرانســوی  -آمریکایــی مثــل خودمــان
کــه بــه زودی بچــه ی سومشــان بــه دنیــا
مــی آیــد ،آن هــا نزدیکرتیــن دوســتان مــا
بودنــد .اولیــن و مــارک در رصافــی همــکار
بودنــد.

صحبــت هــای مــا دربــاره ی کار و شــهر آغــاز شــد و خیلــی زود بــه ســمت بچــه هــای مــا
کشــیده شــد .بــا خجالــت و رشمندگــی مــن دوبــاره شکســتم و ناراحــت شــدم.
آرت و اولیــن دوســت داشــتنی بودنــد و دلگرمــی مــی دادنــد .مــا یــک ســاعت در مــورد
فرزنــد آن هــا اریــک صحبــت کردیــم و او را بــا میشــل مقایســه کردیــم .اریــک یــک مــاه
از میشــل کوچکــر بــود و ماننــد او فقــط پنــج شــش کلمــه مــی گفــت .اریــک کلمــه ی
مامــان را هــم منــی توانســت بگویــد.
در پایــان شــام ،مــن نفــس راحتــی کشــیدم و لبخنــد زدم .مــارک بازویــش را دور مــن
گرفــت ،مــن در برابــرش کوتــاه آمــدم و عکــس العملــی نشــان نــدادم .همــه خــوب مــی
شــوند .مــا بــه خاطــر آنچــه کــه بـرای آن مــاری اتفــاق افتــاده بــود فــوق العــاده نگـران
بودیــم .احتــال ایــن کــه ایــن اتفــاق دوبــاره بیفتــد خیلــی بعیــد اســت .دکــر ریملنــد چــه
گفــت؟ تنهــا دو درصــد شــانس ابتــا بــه اتیســم ب ـرای دو نفــر در یــک خانــواده وجــود
دارد؟
امــا طــی چنــد مــاه آینــده ،مــن توســط یــک متایــل درونــی و مرکــزی بــه ایــن ســمت
کشــیده شــدم کــه دربــاره ی میشــل اطمینــان حاصــل کنــم .مــن خــودم را بــه وســیله
ی صحبــت کــردن بــا اف ـراد غریبــه در پــارک دوبــاره پیــدا کــردم -وسواســی کــه توســط
ایــن ســؤال کابــوس بــار دوبــاره بــر افــکار هوشــیاری مــن تســلط پیــدا کــرده بــود -عــادی
چیســت؟
منبع
Let Me Hear Your Voice .)1993( Catherine Maurice

ادامه دارد...

تنظیم و کنترل هیجانات
در کودکان طیف اتیسم

آرزو رضایی/
کارشناس ارشد روانشناسی

ســاختگی هســتند ،ممکــن اســت چالــش زیــادی ب ـرای آنــان ایجــاد نکنــد ،امــا در
موقعیــت هــای واقعــی کــه کــودک بســیار هیجــان زده اســت شــناخت و توضیــح
هیجــان خــود کار دشــواری اســت .پــس هنگامــی کــه کــودک موفــق بــه شــناخت
هیجــان هــا و احساســات مختلــف در موقعیــت هــای آموزشــی شــد ،ایــن شــناخت
و بیــان را بــه موقعیــت هــای واقعــی زندگــی او منتقــل مــی کنیــم .همیــن کــه
کــودک بتوانــد در یــک موقیــت واقعــی بــه مربــی ،معلــم یــا والدیــن خــود توضیــح
بدهــد ،تــا حــدی هیجــان مــورد نظــر کنــرل خواهــد شــد .در مرحلــه ی بعــد در
مــورد تکنیــک هایــی کــه افـراد در هنــگام هیجــان زدگــی اســتفاده مــی کننــد بـرای
کــودک توضیــح مــی دهیــم .از آن جــا کــه کــودکان اتیســم گیرنــدگان عینــی بهــری
هســتند و در انت ـزاع و تصــور ســازی مشــکل دارنــد مــی توانیــم روش اســتفاده از
ایــن هــا را ب ـرای آنــان عینــی کنیــم .یکــی از روش هایــی کــه مــی توانیــم بــه کار
گیریــم ،روش جعبــه ی اب ـزار ذهنــی اســت .جعبــه ای تهیــه کــرده و بــه ســلیقه ی
کــودک و بــا کمــک او آن را تزییــن مــی مناییــم و نــام ایــن جعبــه را جعبــه ی جادویی
مــی گذاریــم .البتــه ایــن را مــی دانیــم کودکــی کــه قـرار اســت بــه او تنظیــم هیجــان
را بیاموزیــم کودکــی اســت کــه عملکــرد بــاال و از نظــر درکــی نیــز تــا حــد زیــادی
بــا مفاهیــم ســاده ی اجتامعــی مثــل خــوب و بــد و  ...آشــنایی دارد ،همچنیــن
هیجانــات خــود و دیگـران را مــی شناســد و تشــخیص مــی دهــد .بـرای کــودکان بــا
عملکــرد پاییــن تــر هــم روش هایــی را توضیــح خواهیــم داد .وقتــی کــه جعبــه ی
جادویــی را آمــاده کردیــم در مــورد چیزهایــی کــه درون آن ق ـرار خوهیــم داد بــا
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در گفتــار پیشــین مقولــه ی شــناخت و
درک هیجانــات را توضیــح دادیــم .آنچــه
در ایــن مبحــث بــه آن خواهیــم پرداخــت
تنظیــم و کنــرل هیجانــات در کــودکان
اتیســتیک اســت .مــی دانیــم کــه کــودکان
اتیســتیک مشــکالت متعــددی در زمینــه ی
کنــرل هیجانــات خــود دارنــد .بـرای مثــال
هنــگام شــادی ،ناراحتــی ،عصبانیــت و ...
یــا روش ابــراز احساســات خــود را منــی
داننــد و یــا تظاه ـرات بیرونــی احساســات
درونــی شــان بــا آن احســاس تطابق نــدارد.
در برخــی هــم شــدت بــروز احساســات بــه
حــدی اســت کــه قــادر بــه کنــرل آن نبــوده
و بــه رفتارهایــی مشــکل آفریــن تبدیــل
مــی شــود .هــر چنــد کــه کــودکان مبتــا به
اتیســم هــم مــی تواننــد تــا حــدود زیــادی
بــه هیجانــات خــود مســلط شــوند امــا ایــن
کار زمــان و متریــن زیــادی مــی طلبــد و در
واقــع یکــی از آمــوزش هــای دشــوار ب ـرای
آنــان اســت .پــس در نظــر داشــته باشــیم
کــه کنــرل هیجــان کار ســاده ای بـرای آنان
نخواهــد بــود و مــا بایــد هــر پیرشفــت
کوچــک در ایــن زمینــه را بــا پــاداش دهــی
و تشــویق هــای مخصــوص کــودک همـراه
کنیــم و زمینــه و بســر مناســب را بـرای او
فراهــم کنیــم تــا در مــوارد بعــدی بتوانــد
فرصــت هــای از دســت رفتــه را جــران
کنــد .ابتــدا کــودک بایــد بتوانــد هیجانــات
خــود را بــه خوبــی درک کــرده و در
مــورد آن هــا صحبــت کنــد .بایــد در نظــر
داشــته باشــیم موقعیــت هــای آموزشــی که
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کــودک صحبــت مــی کنیــم .ابتــدا تعــدادی کارت یــا کاغــذ کوچــک را آمــاده مــی کنیــم.
بعــد اولیــن داســتان را بـرای کــودک تعریــف مــی کنیــم .بـرای مثــال :علــی از مدرســه بــه
خانــه آمــد و دیــد ماشــین اســباب بــازی اش شکســته اســت .علــی چــه احساســی دارد؟
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کــودک بایــد احســاس مــورد نظــر را بگویــد .ســوال بعــد :علــی چیــکار مــی کنــد؟ کــودک
بیشــر بــر مبنــای احساســات خــودش پاســخ خواهــد داد و معمــوال کاری را کــه خــودش
انجــام مــی دهــد بیــان مــی کنــد .مثــا گریــه مــی کنــد ،داد مــی زنــد .وســایل را پــرت مــی
کنــد .در مرحلــه ی بعــد بایــد تعییــن کنــد کــه آیــا کارهایــی را کــه علــی انجــام مــی دهــد
خــوب اســت یــا بــد .مثــا ممکــن اســت کــودک بگویــد علــی هیــچ کاری منــی کنــد .خــوب
در ایــن صــورت مــی دانیــم کــه کــودک دچــار درون ریــزی و رسکــوب ناراحتــی خــودش
مــی شــود .بــه او اطمینــان مــی دهیــم کــه ایــن کار خوبــی اســت امــا مــی توانــد بــه جــای
ماشــین اش بــا یــک بادکنــک بــازی کنــد تــا ناراحتــی اش از یــادش بــرود .اگــر کــودک بــه
کارهایــی مثــل گریــه کــردن ،داد زدن و کتــک زدن دیگ ـران اشــاره کــرد ،مــی پرســیم کار
خوبــی اســت یــا بــد؟ کودکــی کــه یــاد گرفتــه کارهــای خــوب و بــد کدامنــد در ایــن طبقــه
بنــدی مشــکلی نخواهــد داشــت .بعــد در مــورد پیامدهــای رفتارهــای ذکــر شــده صحبــت
مــی کنیــم .اگــر علــی گریــه کنــد ماشــینش درســت مــی شــود؟ اگــر کــودک داد بزنــد چــی
مــی شــود یــا اگــر بـرادرش را کتــک بزنــد چــه پیــش خواهــد آمــد؟ کــودک بـرای هــر ســوال
جوابــی خواهــد داد .بــه او کمــک مــی کنیــم تــا بــی فایــده بــودن عکــس العمــل هــا را
بفهمــد .مثــا علــی گریــه کــرد و بـرادرش را کتــک زد چــون فکــر مــی کــرد مــادرش برایــش
یــک ماشــین دیگــر مــی خــرد ولــی چــون کار بــدی کــرده بــود مــادر برایــش ماشــین

جدیــد نخریــد .حــاال کــودک بایــد خــودش
راه حــل هــای مطلــوب را پیــدا کنــد و
پیشــنهاد کنــد .علــی خیلــی ناراحــت اســت
و بایــد یــک کاری بکنــد .تــو فکــر مــی
کنــی چــه کار کنــد بهــر اســت؟ معمــوال
در اولیــن داســتان هــا کــودک راه حــل
مناســبی نــدارد .بــه او کمــک مــی کنیــم تــا
مــواردی را بازیابــی کنــد .مثــا وقتــی مــن
کوچــک بــودم مامانــم بــه مــن یــاد داده
بــود کــه موقــع ناراحتــی نفــس عمیــق
بکشــم .بیــا بــا هــم امتحــان کنیــم .بعــد
بــا کــودک کشــیدن نفــس عمیــق را متریــن
مــی کنیــم .پــس روی یکــی از کارت هــا
مــی نویســیم کشــیدن نفــس عمیــق .حتــی
مــی توانیــم یــک نقاشــی بـرای آن بکشــیم.
اگــر کــودک خــودش قــادر بــه ایــن کار
اســت مــی گوییــم علــی را بکــش کــه دارد

هــای دیگــر را یکــی یکــی بررســی کنیــم.

منــی تــوان از راه حــل هــای مشــرک ب ـرای متــام کــودکان اســتفاده کــرد .زی ـرا هــر

مثــا :در مــورد آن بــا مــادرش یــا پــدرش

کــودک شــخصیت و توامننــدی هــای منحــر بــه فــرد خــود را دارد و هــان طــور

صحبــت مــی کنــد ،مــی رود کارتونــی را که

کــه در اول صحبــت اشــاره کــردم ،فراگیــری ایــن مقولــه ب ـرای کــودکان اتیســتیک یــا

دوســت دارد مــی بینــد ،روی ترامپولیــن

ســایر کــودکان کار چنــدان ســاده ای نیســت .کــودک بایــد بدانــد کــه مــا همیشــه مــی

خــود مــی پــرد ،ســعی مــی کنــد ماشــینش

توانیــم راه حــل هــای دیگــری بــه جعبــه جادویــی خــود اضافــه کنیــم یــا راه حــل

را درســت کنــد .از مــادر خواهــش مــی

هایــی کــه فایــده نــدارد را بیــرون بیندازیــم .ایــن کار را بــا او متریــن مــی کنیــم مثــا

کنــد یکــی دیگــر برایــش بخــرد و  ...همــه

وقتــی کــودک از شــدت خوشــحالی قــادر بــه کنــرل رفتــار خــود نیســت و در جایــی

ی راه حــل هــای موجــود را مطــرح کــرده

ق ـرار دارد کــه بــروز هیجــان خــود برایــش مشــکل ایجــاد مــی کنــد (مثــا در کالس

و مــواردی کــه خــوب اســت و فایــده دارد

درس و مدرســه) مــی توانــد از هــان راه حلــی کــه ب ـرای ناراحتــی اســتفاده کــرده

روی کارت هــا نوشــته و یــا نقاشــی مــی

کمــک بگیــرد ،امــا اگــر از آن اســتفاده کنــد بایــد آن را کنــار گذاشــته و راه حــل دیگــری

کنیــم .تــا ایــن جــا کــودک راه حــل هایــی

را امتحــان کنــد .حتــی مــی توانــد خــودش یــک راه کامــا جدیــد پیــدا کنــد .آمــوزش را

بـرای کنــرل خشــم و ناراحتــی پیــدا کرده و

تــا کامــل شــدن نســبی جعبــه ی جادویــی کــودک ادامــه مــی دهیــم ،امــا زمانــی کــه

در جعبــه ی ابـزار ذهنــی خــود (یــا هــان

دیدیــم کــودک قــادر اســت خــودش یــک راه حــل بـرای کنــرل رفتــار خــود پیــدا کنــد

جعبــه جادویــی کــه منونــه ی عینــی شــده

بــه او مــی گوییــم کــه دیگــر بایــد جعبــه را کنــار بگذاریــم .چــون تــو دیگــر مــی توانــی

آن اســت) ق ـرار مــی دهــد .کــودک ب ـرای

آن را در ذهــن خــود مجســم کنــی .گاهــی بایــد بــه کــودک جعبــه را یــادآوری کنیــم و

متریــن اســتفاده از ایــن راه حــل هــا و

یــا حتــی گاهــی آن را دوبــاره در اختیــارش قـرار دهیــم تــا چیزهایــی را کــه در آن دارد

جــا افتــادن آن هــا بــه زمــان نیــاز دارد.

ببینــد .کودکــی کــه در جــای نامناســب بــا خــود حــرف مــی زنــد یــا در هنــگام اســرس

در موقعیــت هــای مختلــف پیــش آمــده

دســت هــای خــود را بــه شــدت تــکان مــی دهــد یــا هنــگام خشــم ،خشــونت بــه

کــه کــودک دچــار ناراحتــی و خشــم مــی

خــرج مــی دهــد و حتــی کودکانــی کــه بــه خاطــر یکســان پذیــری و تغییـرات ایجــاد

شــود بایــد بــه او یــادآوری کنیــم کــه از

شــده ،دچــار آشــفتگی مــی شــوند ،مــی تواننــد بــا روش جعبــه ی اب ـزار ذهنــی بــه

چیزهــای موجــود در جعبــه ی جادویــی

خــود کنرتلــی رفتــار بهــری دســت یابنــد .امــا همیشــه بایــد بدانیــم کــه ایــن مهــارت

خــود اســتفاده کنــد .در مرحلــه ی بعــد بــه

در طــول ســالیان در کــودک نهادینــه شــده و انتظــار مــا بایــد در حــد منطقــی باشــد و

رساغ هیجــان دیگــری رفتــه و بــا داســتان

همیشــه موفقیــت هــای کوچــک کــودکان را در ایــن زمینــه تشــویق منــوده و او را بــه

هــای مختلــف هــان مراحــل قبــل را

ادامــه ی راه امیدوارتــر ســازیم .در مبحــث بعــد بــه ارائــه ی راه حــل هــای بیشــری

تکــرار مــی کنیــم .مثــا در مــورد تــرس.

در زمینــه ی تنظیــم هیجــان و کنــرل رفتــار مــی پردازیــم.

کــودک مــی توانــد راه حــل هــای مختلــف
را یــاد گرفتــه و در جعبــه ابـزار خــود قـرار
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در طــی تجربــه کاری خــود والدینــی را
مــی بینــم کــه مــی گوینــد مســاله اتیســم
را پذیــرش کــرده انــد امــا از صحبــت
هایــی کــه در مــورد اتیســم بیــان مــی
کننــد و کارهایــی کــه در زمینــه آمــوزش و
توانبخشــی فرزندانشــان انجــام مــی دهنــد
بــه نظــر مــی رســد در گام اول پذیــرش
متوقــف شــده انــد و همیــن عامــل باعــث
مــی شــود فعالیــت هایــی را انجــام دهنــد
کــه نــه تنهــا بــه ســود فرزندانشــان نیســت
بلکــه حتــی موجــب فشــار بــر کــودک نیــز
مــی شــود.
در ایــن مقالــه ســعی دارم بــه نکاتــی
اشــاره کنــم کــه نشــان مــی دهــد ایــن
گونــه والدیــن در مســیر اشــتباه قــرار
گرفتــه انــد و بــا توصیــه هــای الزم از
جانــب متخصصیــن مــی تــوان از ایــن
مســیر اشــتباه جلوگیــری منــود.

مدرسه آری در صورتی که کودک
برای رفنت به مدرسه آماده باشد

رفــن بــه مدرســه آرزوی هــر والــدی
اســت و همــه والدیــن دوســت دارنــد
موفقیــت فرزندانشــان را در مدرســه
شــاهد باشــند ایــن قضیــه بــا رســیدن
ســن کــودک بــه  6ســالگی ب ـرای والدیــن
اتیســم نیــز صــدق مــی کنــد .امــا یکــی
از فاکتورهــای ورود بــه مدرســه داشــن
توامننــدی الزم بــرای مدرســه اســت امــا
برخــی ازوالدیــن بــدون آنکــه توامننــدی
هــای فرزنــد خــود را در نظــر بگیرنــد ارصار

دارنــد بــه شــیوه هــای مختلفــی فرزنــد خــود را رهســپار مدرســه کننــد و اگــر توامننــدی
هــای آنهــا بـرای رفــن بــه مدرســه کافــی نباشــد ایــن مســاله را قبــول منــی کننــد و مدعــی
انــد همــه متخصصیــن در حــال اشــتباه هســتند البتــه گاهــی اوقــات برخــی از متخصصیــن
نیــز کــه تجربــه کافــی ندارنــد بــه ایــن مســاله دامــن زده و بــه طــرق مختلــف بــا والدیــن
هم ـراه مــی شــوند تــا کــودکان شــان را رهســپار مدرســه کننــد .بــه وفــور دیــده ام کــه
گاهــی اوقــات علــی رغــم اینکــه متخصصیــن ســنجش ،کــودک را ب ـرای ورود بــه مدرســه
آمــاده منــی داننــد و مشــکوک بــه اتیســم هســتند و معتقدنــد کــه در صــورت آمــوزش
کــودک در مدرســه عــادی نــه تنهــا مشــکالت وی حــل منــی شــود بلکــه بیشــر نیــز مــی
شــود والدیــن ایــن موضــوع را قبــول منــی کننــد و برخواســته ی خــود بـرای رفــن کــودک
بــه مدرســه عــادی پافشــاری مــی کننــد و بعــد از آنکــه کــودک وارد مدرســه شــد کــودک
خــود را بــا ســایر کــودکان مقایســه مــی کننــد و بــه جــای آنکــه در ایــن زمینــه تصمیــم
منطقــی بگیرنــد کــودک را تحــت فشــار ق ـرار مــی دهنــد و بــه خیــال خــود گــان مــی
کننــد کــه بــه کــودکان خــود کمــک مــی کننــد .وقتــی واژه اتیســم را مــی شــنویم والدیــن
در ذهنشــان تنهــا یــک چیــز نقــش مــی بنــدد و آن اینکــه کودکــی کــه بایــد تحــت

آمــوزش باشــد تــا بــه مدرســه راه یابــد
ماننــد ســایر کــودکان .امــا والدیــن بایــد
بداننــد کــه اختــال اتیســم طیــف اســت
و کودکانــی کــه در طیــف خفیــف هســتند
و از توامننــدی هــای الزم برخوردارنــد
مــی تواننــد بــه مــدارس عــادی راه یابنــد
والدیــن مــا نبایــد متــام اهــداف خــود را در
رفــن فرزندشــان بــه مدرســه خالصــه کننــد
و گاهــی اوقــات اینکــه پیرشفــت کــودک
را در مدرســه رفــن خالصــه کنیــم اشــتباه
اســت بایــد منطــق بــر انتخــاب هــای
مســیر فرزندمــان حاکــم باشــد تــا احســاس.

آموزش صحیح است اما تحت
فشار قرار دادن اشتباه

بســیاری از کــودکان مبتــا بــه اتیســم در آیتــم هــای آموزشــی اشــتباهاتی را بــروز
مــی دهنــد .بســیاری از والدیــن ومتخصصیــن در قبــال ایــن اشــتباهات بــه جــای آنکــه
کــودک را تحــت آمــوزش قـرار دهنــد بــه گونــه ای بــا او برخــورد مــی کننــد کــه گویــا
کــودک از عمــد یــک رفتــار را نشــان داده اســت در ایــن رشایــط بایــد قبــول کــرد کــه
کــودکان مبتــا بــه اتیســم متفــاوت انــد و بســیاری از رفتارهایــی کــه بــروز مــی دهنــد
ب ـرای آنــان معنــای متفاوتــی دارد و گاهــی پاســخ هــای اشــتباه بــه خاطــر لجبــازی
نیســت بلکــه بــه خاطــر عــدم توامننــدی آنهــا اســت کــه بــا ادامــه درمــان و آمــوزش
مــی تــوان بــه نتیجــه مــورد عالقــه رســید .داد زدن هــا ،توهیــن کــردن هــا ،محدودیــت
هــای بیــش از حــد ،تنبیــه و  ...در آمــوزش کــودکان اتیســم جایــی نــدارد.

مقایســه بــا گذشــته خــود کــودک درســت اســت امــا بــا دیگــران
نادرســت
برخــی از والدیــن دایــا کــودک خــود را بــا دیگــر کــودکان مقایســه مــی کننــد وهمــه
کودکانــی کــه در معــرض دیــد آن هــا هســتند مــی شــوند آینــه فرزنــد شــان .پیرشفــت
هــای کــودک برنامــه رشــدی کــودک را تعییــن منــی کنــد بلکــه کــودکان دیگــر برنامــه
کــودک را مشــخص مــی کننــد امــا والدیــن بایــد بداننــد کــه کــودک بــا گذشــته خــودش
مقایســه شــود و در صورتــی کــه نســبت بــه ســال هــای قبــل پیرشفــت کــرده بایــد
برنامــه آموزشــی او را ادامــه دهیــم امــا اگــر کــودک نســبت بــه گذشــته اش پیرشفــت
نداشــته اســت بایــد احســاس خطــر کــرد .لــذا بــه صــورت قطعــی بایــد اعــام منــود
کــه مقایســه ایــن کــودکان بــا ســایر کــودکان امــری اشــتباه اســت و مــا نبایــد بــه ایــن
مســاله دامــن بزنیــم.

انتظــارات واقــع بینانــه درســت امــا انتظــارات غیــر واقــع بینانــه
نادرســت
فرزنــد مــن بایــد بــه دانشــگاه بــرود ،فرزنــد مــن بایــد بــه راحتــی بــا دیگـران تعامــل
داشــته باشــد ،وای فرزنــد مــن در مدرســه بــا دانــش آمــوزان دعــوا کــرد و آمــوزش
هــای او گویــا هیــچ گونــه فایــده ای نداشــته اســت .ایــن جمــات مــا را بــه یــاد عــدم
پذیــرش واقعیــت اتیســم مــی انــدازد مــا معتقدیــم کــودکان مبتــا بــه اتیســم در متــام
زمینــه هــا قــادر بــه پیرشفــت هســتند امــا ایــن بــه معنــی حــل کامــل مشــکل نیســت.
والدیــن بایــد ایــن انتظــار را داشــته باشــند کــه مشــکالت فرزندانشــان روز بــه روز کــم
تــر شــود امــا اینکــه بــه یکبــاره مشــکالت بــه صــورت کامــل حــل شــود انتظارغیــر
واقــع بینانــه اســت .در طــی تجربــه کاری بــا بســیاری از والدیــن رو بــه رو شــده ام کــه
مفهــوم پیرشفــت در کودکشــان را حــل کامــل مشــکالت او مــی داننــد امــا بــه راســتی
آیــا مــی تــوان همــه مشــکالت افـراد مبتــا بــه اتیســم را حــل کــرد؟

به دنبال رساب نباشیم

برخــی از والدیــن در مســیر توانبخشــی فرزندشــان بــه دنبــال معجــزه انــد و نــه بــه
دنبــال آمــوزش .دیــده ام والدینــی کــه بــه دنبــال اخبــاری مبنــی بــر درمــان کامــل
اتیســم هســتند یــا آنکــه بــه روش هــای غیرعلمــی بـرای درمــان فرزندانشــان متوســل
مــی شــوند ایــن نشــان دهنــده آن اســت کــه ایــن والدیــن بــه دنبــال معجــزه انــد
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گاهــی اوقــات همــه زندگــی کــودک مبتــا
بــه اتیســم آمــوزش مــی شــود بــه گونــه ای
کــه کــودک از ســپیده دم صبــح تــا اواخــر
شــب تحــت آمــوزش هــای فــرده قــرار
مــی گیــرد و همیــن عامــل باعــث مــی
شــود کــه او از آمــوزش خســته شــود در
حالــی کــه خســتگی کودک توســط ســایرین
ایــن گونــه قلمــداد مــی شــود کــه او در
برابــر آمــوزش مقــاوم اســت .امــا والدیــن
بایــد ایــن نکتــه را بداننــد کــه آمــوزش
کــودکان اتیســم نبایــد جنبــه افراطــی بــه
خــود بگیــرد .گاهــی اوقــات اگــر آمــوزش
در ســاعت هــای طوالنــی بــرای کــودک
اعــال شــود نــه تنهــا نتیجــه مثبتــی نــدارد
بلکــه کــودک بــه دلیــل خســتگی مشــکالت
رفتــاری بیــش از انــدازه ای پیــدا مــی کنــد
و امــوزش نتیجــه منفــی در پــی دارد .ایــن
کــودکان نیــز ماننــد ســایر کــودکان حــق
دارنــد کــه زمانــی را بــه اس ـراحت ،بــازی
کــردن و تفریــح و رسگرمــی بپردازنــد تــا
انــرژی الزم ب ـرای ادامــه آمــوزش را داشــته
باشــند .مــا بایــد بدانیــم انســان خســته و
فرســوده از توانایــی الزم بــرای دریافــت
آمــوزش برخــوردار نیســت و نیــاز بــه
انــرژی کافــی بـرای دریافــت آمــوزش دارد.

تذکر بله اما تحقیر و اهانت خیر

23

نــه تغییــر و پیرشفــت فرزندانشــان .بایــد
بدانیــم کــه دانشــمندان در حــال تحقیــق
بــرای کشــف علــت و درمــان اتیســم
هســتند و اگــر علــت ایــن اختــال و درمان
آن کشــف شــود در ســایت هــای معتــر
اطــاع رســانی مــی شــود امــا تــا آن موقــع
مــا بایــد بــا آمــوزش و توانبخشــی صحیــح
کــودک را در مســیر پیرشفــت قـرار دهیــم.

غمگینــی عــادی اســت اما احســاس
گنــاه و مقــر کــردن دیگــران
اشــتباه اســت
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برخــی از والدیــن ســال هــای ســال بــا
احســاس گنــاه و مقــر دانســن دیگ ـران
روزگار مــی گذراننــد .آنهــا داشــن یــک
فرزنــد مبتــا بــه اتیســم را بــه خــود
نســبت مــی دهنــد و ایــن گونــه برخــورد
مــی کننــد کــه گویــی رفتــار اشــتباه انجــام
داده انــد .علــت اتیســم کشــف نشــده
اســت و مــا بــه جــای آنکــه بدنبــال مقــر
ب ـرای ایــن اختــال باشــیم بایــد اطالعــات
خودمــان را بــه روز کنیــم.
در برابــر ایــن باورهــای غلــط چــه اقدامــی
رضوری اســت
قبــل از هــر چیــز والدیــن بایــد واقــع
بینانــه بــه مســاله اتیســم نــگاه کننــد
و احساســات خــود را مبنــای آمــوزش و
توانبخشــی کــودکان قــرار ندهنــد.

مشورت با یک متخصص اتیسم

والدیــن بایــد حتــا در متــام زمینــه هــا بــا
متخصصیــن اتیســم مشــورت مناینــد ایــن
کار باعــث مــی شــود کــه از تصمیــات
عجوالنــه و احساســاتی خــود داری مناینــد
و بــرای فرزنــد خــود تصمیــات منطقــی
بگیرنــد.
الزم اســت نهادهــای مســوول جلســات
آموزشــی مرتبــط بــا ایــن باورهــای غلــط را
ب ـرای والدیــن برگ ـزار کننــد.
اتیســم اختاللــی پیچیــده اســت و والــد
کــودک اتیســم نیازمنــد اطالعــات بســیار
زیــادی اســت و گاهــا بســیاری از

تصمیامتــی کــه ایــن والدیــن مــی گیرنــد و بــر مبنــای آن عمــل مــی کننــد یــا نظراتــی
کــه در زمینــه توانبخشــی فرزندانشــان دارنــد ناشــی از کمــی اطالعــات آنهــا مــی باشــد
بنابرایــن بــاال بــردن آگاهــی والدیــن نقــش بســیار مهمــی در زمینــه کاهــش تصمیــات
غلــط دارد.

مشاوره با روان شناسان خربه

بســیاری از والدیــن مســاله اتیســم را یــک ننــگ بـرای خــود مــی داننــد و از هــر روشــی
اســتفاده مــی کننــد تــا اثبــات کننــد کــه فرزنــد آنهــا از هــر جهــت توامننــد اســت و
تصمیامتــی کــه مــی گیرنــد بـرای فـرار از ایــن ننــگ اجتامعــی اســت در حالــی کــه نیــاز
اســت والدیــن بــه گونــه ای منطقــی بــه آن نــگاه کننــد و الزمــه ایــن کار مشــاوره بــا
روان شناســان اســت تــا بــا بــا ایــن باورغلــط کــه اتیســم یــک ننــگ اجتامعــی اســت
مقابلــه کننــد.

معیارهای صحیح ارزیابی توسط نهادهای مسوول انجام شود

ارزیابــی توامننــدی هــای کــودکان مبتــا بــه اتیســم برعهــده والدیــن نیســت و بایــد
همــه نهادهــای مســوول از توامننــدی هــای کــودک ارزیابــی صحیحــی داشــته باشــند تــا
والــد کــوک مبتــا بــه اتیســم در معــرض شــک و تردیــد قـرار نگیــرد .متاســفانه بعضــی
مواقــع بــه دلیــل اینکــه ارزیابــی هــای صحیحــی از توامننــدی هــای کــودک صــورت منــی
گیــرد والــد وقتــی بــا تفــاوت دیــدگاه هــا مواجــه مــی شــود در معــرض شــک و تردیــد
ق ـرار مــی گیــرد و ایــن مســاله باعــث مــی شــود کــه حتــی باورهــای غلــط خــود را
تقویــت کنــد.
بــا توجــه بــه آن چــه گفتــه شــد الزم اســت والدیــن بــا پذیــرش کامــل اتیســم و دوری از
بســیاری از باورهــای غلــط و ناکارآمــد مســیر رشــد و پیرشفــت فرزندانشــان را فراهــم
آورنــد و ایــن نکتــه را بداننــد حقیقتــی کــه مــن را بــه گریــه بینــدازد بهــر از دروغــی
اســت کــه مــن را بــه صــورت موقــت بخندانــد.

حـســـــ عـمقی
محبوبه مزروعی/
کارشناس ارشد روانشناسی
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بــدن مــا اطالعــات را ازجهــان بیــرون بــه
صــورت هــای مختلــف دریافــت منــوده
و آن را بــه مغــز منتقــل مــی کنــد .مغــز
مــا نیــز ایــن اطالعــات را پــردازش کــرده و
ب ـرای انجــام واکنــش هــای مختلــف از آن
اســتفاده مــی کنــد .جزئــی تریــن اختــال
در پــردازش ایــن اطالعــات مدیریــت رفتــار
مــا را تحــت تاثیــر ق ـرار مــی دهــد .مــا از
دو نــوع سیســتم حســی بــرای دریافــت
اطالعــات اســتفاده مــی کنیــم .یکــی
سیســتم حســی دور و دیگــری سیســتم
حســی نزدیــک.
تعریــف مــورد قبــول عمــوم بــرای حــس
عبــارت اســت از سیســتمی متشــکل از
گروهــی از ســلول هــای حســگر کــه بــه
وقایــع پاســخ مــی دهنــد و بــه قســمت
هــای خاصــی از مغــز کــه عالئــم را
دریافــت و تعبیــر مــی کننــد مربوطنــد.
ذهــن و بــدن بــه منظــور بــرآورده ســاخنت
نیازهــای دنیــای پیرامــون بــه طــور بســیار

شــگفت انگیــزی درهــم تنیــده شــده انــد.
احساســاتی کــه مــا تجربــه مــی مناییــم بــر
اســاس عملکردهــای مغــز مــا بــه وقــوع
مــی پیوندنــد .در واقــع حــس ،گنجایــش
فیزیولوژیــک یــک موجــود زنــده بــرای
ادراک اســت .بــر اســاس تعریــف ســنتی
کــه ریشــه ی آن بــه ارســطو برمــی گــردد
در انســان پنــج حــس وجــود دارد :بینایــی،
شــنوایی ،بویایــی ،چشــایی و المســه کــه
بــه ایــن پنــج حــس حــواس پنجگانــه،
حــواس اصلــی یــا «سیســتم حســی دور»
گفتــه مــی شــود .ایــن حــس هــا بــه محرک
هــای خارجــی وارد از محیــط پیرامونــی
پاســخ مــی دهنــد .در کنــار ایــن حــس
هــا ،سیســتم هــای حســی بــدن محــور یــا
سیســتم هــای حســی نزدیــک وجــود دارنــد
کــه عبارتنــد از حــس ملســی ،حــس تعادلی،
حــس احشــایی و حــس عمقــی .ایــن حــس
هــای نزدیــک بــدون نیــاز بــه خودآگاهــی
عمــل مــی مناینــد و بــرای مــا نیــز قابــل

مشــاهده نیســت.
حــس احشــایی :سیســتم حســی مربــوط
بــه انــدام هــای درونــی نظیــر رضبــان
قلــب ،گرســنگی و حالــت هوشــیاری و ...
حــس ملــس :پــردازش اطالعــات در مــورد
حــس المســه ای کــه بــه طــور خــام از
پوســت دریافــت مــی شــود.
حــس تعــادل :پــردازش اطالعــات در مــورد
حرکــت ،جاذبــه ،تــوازن کــه بــه طــور خــام
از پوســت دریافــت مــی شــود.
مغــز ایــن دریافــت هــای حســی را پــس
از ثبــت و مــکان بنــدی مرتــب مــی کنــد،
پــردازش حــس ملســی ،حــس تعــادل و
حــس عمقــی نســبت بــه ســایر حــواس
در اولویــت ق ـرار دارنــد .بــه عــاوه گــروه
دیگــری از حــواس وجــود دارد کــه توســط
اعضــای حســگر بــدن درک منــی شــوند.
مثــل ادراک زمــان ،حــس عمــل /عکــس
العمــل یــا درک بالقــوه ،در روان شناســی
یعنــی رشوع ،اجـرا و کنــرل اردی اعــال و
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نهایتــا حــس آشــنایی.
در ایــن نوشــتار ســعی داریــم تــا بــه
معرفــی سیســتم حســی عمقــی بپردازیــم،
ایــن کــه سیســتم عمقــی چیســت؟ گیرنــده
هــای آن در کــدام قســمت بــدن قــرار
دارد؟ رشــد و عملکــرد و ارزیابــی آن بــه
چــه صــورت اســت؟
حــس عمقــی ( )proprioceptionاشــاره
بــه توانایــی بــدن بــه حــس کــردن حــرکات
بیــن مفاصــل و موقعیــت مفصــل در
فضــا دارد .ایــن توانایــی مــا را قــادر مــی
ســازد کــه موقعیــت بــدن خــود را در فضــا
بــدون نــگاه کــردن تشــخیص دهیــم .ایــن
قابلیــت در کلیــه ی فعالیــت هــای روزانــه
مخصوصــا در فعالیــت هــای ورزشــی
جایــی کــه تعییــن مختصات دقیــق رضوری
باشــد از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار مــی
باشــد .در واقــع انجــام حــرکات دقیــق و
بــا مختصــات بــدن از طریــق سیســتم
حــس عمقــی صــورت مــی گیــرد .سیســتم
حســی عمقــی متشــکل از گیرنــده هــای
عصبــی مــی باشــد کــه در عضــات ،مفاصل
و لیگامــان هــای اطــراف مفاصــل قــرار
دارنــد .ایــن گیرنــده هــا کنــش و تنــش را
حــس مــی کننــد .بــه عــاوه گیرنــده هــای
دهلیــزی نیــز بــه عنــوان بخشــی از گیرنــده
هــای سیســتم حــس عمقــی هســتند .ایــن
گیرنــده هــا شــامل مجــاری نیــم دایــره
ای اوتریــکل و ســاکول اســت .چرخــش و
خــم شــدن رس و حــرکات رس در یــک خــط
مســتقیم ایــن گیرنــده هــای دهلیــزی را
تحریــک مــی کننــد .همــه ی ایــن گیرنــده
هــا اطالعــات حاصــل را جهــت پــردازش بــه
مغــز مــی فرســتند ســپس مغــز بــا توجــه
بــه اطالعــات دریافتــی ســیگنال هایــی را
بــه عضــات جهــت انقبــاض یــا ریلکــس
شــدن بـرای ایجــاد حرکــت دلخــواه ارســال
مــی منایــد ،کارکــرد ایــن سیســتم بــه
صــورت ناخــودآگاه مــی باشــد و نیــازی
نیســت کــه مــا در مــورد حرکــت یــا اصــاح
حرکــت فکــر کنیــم .سیســتم عمقــی نقــش

اولیــه و اساســی در تهیــه اطالعــات ب ـرای کنــرل و هامهنگــی دو طرفــه در سیســتم
عصبــی مرکــزی دارد .گیرنــده هــای حــس عمقــی شــامل گیرنــده ای اختصاصــی
عضــات ،مفاصــل و  ...هســتند کــه بــا حرکــت فعاالنــه ی عضــات و مفاصــل تحریــک
مــی شــوند .فعالیــت هــای هــل دادن و کشــیدن باالتریــن درون دادهــای حــس عمقــی
را فراهــم مــی کننــد .سیســتم عمقــی نقــش مهمــی در رشــد مهــارت هــای حرکتــی
درشــت و ظریــف دارد .عملکــرد صحیــح ایــن سیســتم منجــر بــه بــرون دادهــای
حرکتــی منعطــف و یکپارچــه مــی شــود .حــس عمقــی بــا دادن اطالعــات پایــه ای در
ارتبــاط بــا وضعیــت بــدن مدلــی از وضعیــت بــدن را شــکل مــی دهــد کــه طرحــواره
بدنــی نــام دارد .طرحــواره بدنــی پایــه و اســاس تصــور بدنــی مــی شــود و در رشــد
و توســعه تصــور از خــود در فــرد موثــر اســت .وجــود تصــور از خــود مثبــت پایــه و
اســاس بســیاری از موفقیــت هــای عملکــردی اســت .بــه کمــک حــس عمقــی فــرد
قــادر مــی شــود جهــت گیــری فضایــی بــدن یــا اجـزای آن را در فضــا ،رسعــت و حرکــت
مقــدار نیــروی عضالنــی و رسعــت و کشــش عضلــه را تعییــن کنــد ،بدیــن ترتیــب
کودکــی کــه بخــش هــای بدنــش را منــی توانــد شناســایی کنــد ،معمــوال در هامهنگــی
بدنــش مشــکل پیــدا مــی کنــد ،اگــر از او بخواهیــد یــک بــازو یــا پایــش را حرکــت
دهــد ممکــن اســت نتوانــد آن بخــش را مطابــق خواســته ی شــا حرکــت دهــد .ایــن
ناتوانــی در برنامــه ریــزی حرکتــی ظاهـرا ً کــودک را ناپختــه یــا ناهامهنــگ مــی ســازد و
ایــن یــک عالمــت عمومــی در کودکانــی اســت کــه دچــار بدکارکــردی در سیســتم هــای
حســی دهلیــزی -عمقــی هســتند.
رشد سیستم حسی عمقی
بـرای والدیــن یــا معلامنــی کــه کــودک دارای مشــکالت یادگیــری دارنــد بهــر اســت کــه
عملکــرد سیســتم حــس عمقــی را بــه صــورت یــک کل در نظــر بگیرنــد ،در هــر زمــان
سیســتم حســی عمقــی اطالعاتــی را در ارتبــاط بــا عوامــل زیــر بــه مغــز مــی فرســتند:
 -1جایــگاه مفاصــل و بخــش هــای بــدن  -2حرکــت مفصــل هــا و ماهیچــه هــا -3
فشــار روی پوســت و بافــت هــای زیریــن  -4احســاس درد و مفصــل هــا ،بافــت هــا و
ماهیچــه هــا  -5احســاس دمــا.
ایــن اطالعــات بــه کــودکان کمــک مــی کنــد تــا بــه طــور ناهوشــیار مقــدار دقیــق
نیرویــی را کــه هنــگام پرتــاب تــوپ بیســبال یــا والیبــال ،گرفــن مــداد ،نوشــن ،نقاشــی
کــردن یــا نشســن روی صندلــی مــورد نیــاز اســت ،بداننــد سیســتم حــس عمقــی نقــش
کلیــدی در کمــک بــه حفــظ تعــادل کــودک ب ـرای پیرشفــت در مراحــل رشــد حرکتــی
و اج ـرای مهــارت هــای حرکتــی پیچیــده ایفــا مــی کنــد .ایــن سیســتم ب ـرای حفــظ
وضعیــت متعــادل و ایســتاده ی بــدن بــا سیســتم دهلیــزی و بینایــی در تعامــل اســت.
ایــن ســه سیســتم ارتبــاط بســیار پیچیــده دارنــد .زمانــی کــه یــک سیســتم منــی توانــد
کار کنــد دو سیســتم دیگــر اطالعــات کافــی را ب ـرای مغــز جهــت نگهــداری بــدن در
یــک وضعیــت ایســتاده فراهــم مــی کننــد بــه همیــن علــت یــک کــودک نابینــا ،سیســتم
هــای دهلیــزی و عمقــی را بـرای یــک عملکــرد ایســتاده بــه کار مــی گیــرد .کودکــی کــه
سیســتم دهلیــزی غیــر فعــال دارد معمــوال سیســتم حــس عمقــی او هــم غیــر فعــال
اســت .او بـرای تشــخیص ایــن کــه کجــا قـرار دارد بایــد بــر سیســتم بینایــی اش تکیــه
کنــد.
هــان گونــه کــه در مطالــب پیشــین ذکــر شــد یــک عالمــت عمومــی در کودکانــی
کــه دچــار بدکارکــردی در سیســتم هــای حســی دهلیــزی عمقــی هســتند ناتوانــی در

ارزیابی سیستم حس عمقی
در ارزیابــی یــک مشــکل حــس عمقــی کار اصلــی بــه کارگیــری بخــش هــای تســتی
مناســب بـرای تعییــن دقیــق جــای مشــکل اصلــی اســت .بــه بیــان دیگــر ،چــه چیــزی
علــت ناتوانــی کــودک ب ـرای تشــخیص ارتبــاط بخــش هــای بدنــش بــا یکدیگــر و بــه
کارگیــری موثــر آن اســت؟ ممکــن اســت گیرنــده هــای عمقــی و دهلیــزی احســاس های
اولیــه را دریافــت نکننــد ،ممکــن اســت احساســات بــه سیســتم عصبــی مرکــزی منتقــل
نشــوند یــا ممکــن اســت احســاس هــا بــا تجــارب گذشــته ارتبــاط برق ـرار نکننــد یــا
ممکــن اســت سیســتم اعصــاب مرکــزی کــودک ،تکانــه هــای حرکتــی را بــه ماهیچــه هــا
بـرای حرکــت نفرســتند .ارزیابــی هــای حــس عمقــی دهلیــزی روی حفــظ تعــادل بــدن
و رس در ارتبــاط بــا نیــروی جاذبــه متمرکــز مــی شــوند و توانایــی بــه کارگیــری بخــش
هــای بــدن درارتبــاط بــا یکدیگــر را تعییــن مــی کننــد .کــودکان حــدودا دو ماهــه بـرای
بــاال نگــه داشــن رس از سیســتم هــای عمقــی دهلیــزی و بینایــی اســتفاده مــی کننــد
در حالــی کــه هیــچ کــدام از تســت هــا منــی توانــد سیســتم هــای عمقــی -دهلیــزی و
بینایــی نــوزادان را از هــم متامیــز کنــد .حتــی عمــل ســاده ی راه رفــن شــامل همــه ی
اطالعــات حســی اســت کــه از هــر ســه سیســتم بــه دســت مــی آیــد .ارزیابــی هــای
حرکتــی درشــت و ظریــف نــوزادان و کــودکان نوپــا ،انــدازه گیــری سیســتم حــس عمقی
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برنامــه ریــزی حرکتــی اســت .ایــن ناتوانــی در زندگــی کــودک خیلــی زود خــود را نشــان
مــی دهــد .مثــا کــودکان ســه یــا چهــار ســاله دچــار ایــن مشــکل ممکــن اســت نتواننــد
لبــاس هــای عروســک خــود را بپوشــانند یــا هنــگام هــل دادن ماشــین نــاکام مانــده و
ماشــین را روی زمیــن بکوبنــد یــا ماشــین را بــدون هیــچ جهتــی در ذهــن بــه عقــب
و جلــو هــل بدهنــد .شکســت مکــرر در ایــن بــازی هــا باعــث عصبانــی شــدن کــودک
و متوســل شــدن بــه رفتارهــای بــد و بــه تعویــق انداخــن فعالیــت هــا مــی شــود.
مشــکالت سیســتم حــس عمقــی هــر کــودک بــا دیگـران متفــاوت اســت .عالئــم زیــر،
عالئــم کلــی مشــکالت حــس عمقــی اســت کــه مــی تــوان انتظــار داشــت در کودکانــی
کــه سیســتم هــای حــس عمقــی آن هــا بــه صــورت طبیعــی عمــل منــی کنــد مشــاهده
کنیــد.
ضعــف در نامیــدن و مــکان یابــی قســمت هــای بــدن  -2ضعــف در تنــود ماهیچــه ای
و وضعــی  -3مشــکل داشــن در قضــاوت دربــاره ی مقــدار نیرویــی کــه بـرای کشــیدن
تــوپ یــا جهــش روی ترامپولیــن مــورد نیــاز اســت  -4ضعــف در حفــظ تعــادل ایســتا و
پویــا  -5مشــکل در مهــارت هــای حرکتــی ظریــف مثــل بریــدن ،نوشــن ،پرتــاب کــردن
و  -6 ...بــه کارگیــری هــر دو دســت بـرای نوشــن ،رنــگ آمیــزی  -7ناهامهنگــی در بــه
کارگیــری چشــم هــا  -8مشــکالت محــور میانــی بــدن کــه باعــث ناهامهنگــی دو طــرف
بــدن مــی شــود  -9فقــدان حافظــه دربــاره ی مهــارت هــای حرکتــی گذشــته -10داشــن
الگــوی حرکتــی ناپختــه بـرای راه رفــن  -11آگاهــی ضعیــف از فضــا  -12ناتوانــی در بــه
کارگیــری هــر دو دســت بــا همدیگــر  -13افتــادن و برخــورد بــا اشــیا ،دیــوار یــا افـراد،
ناتوانــی در گفــن جهــت هــا (راســت ،چــپ ،جلــو ،پشــت ،بــاال و پاییــن)  -14مشــکل
در مهــارت هــای حرکتــی درشــت مثــل دویــدن و پریــدن  -15مشــکل در پیــدا کــردن
محــل وســایل (مثــل کتــاب و دفــرش) -16مشــکل در یادگیــری لبــاس پوشــیدن -17
ناتوانــی در چگونگــی ملــس کــردن دیگ ـران  -18ناتوانــی در انتقــال یادگیــری مهــارت
هــا بــه مهــارت هــای مشــابه.

اســت .یعنــی تســت هــا در فعالیــت هایــی
نظیــر نشســن ،ایســتادن ،راه رفــن ،پریــدن
و حتــی برداشــن شــیء بــا انگشــت شســت
یــا اشــاره بخــش هــای بــدن را بــه کار مــی
گیرنــد.
تســت هــای مناســب بــرای ارزیابــی
سیســتم حــس عمقــی
آزمــون فرشــته در بــرف ،تســت رومــرگ،
تســت تقلیــد دو طرفــه ،تســت انگشــت
اشــاره ،بینــی ،تســت بــازوی بــاال امــده تــا
ســطح شــانه.
مشکالت سیستم حس عمقی
در زیــر بـرای درک بهــر مشــکالت مربــوط
بــه سیســتم حــس عمقــی مثــال هایــی از
کودکانــی آورده ایــم کــه در سیســتم حــس
عمقــی در اثــر تحریــکات درونــی دچــار
مشــکل هســتند.
ســعید دانــش آمــوز کالس دوم بــود .او مــی
توانســت راه بــرود امــا نامتعــادل بــود و
بــه طــور مــداوم از میــزش مــی افتــاد و بــه
دانــش آمــوزان دیگــر برخــورد مــی کــرد.
وقتــی کالس بــه پایــان مــی رســید او فقــط
مــی ایســتاد و بــه پیراهنــش نــگاه مــی
کــرد .او حتــی قــادر نبــود تــا بــه ســمت
لباســش حرکــت کــرده و آن را بپوشــد.
نرگــس کالس ســوم ابتدایــی اســت و هنــوز
مشــکالت تــکان خــوردن دارد ،وقتــی معلم
ورزش او بنــدی را بــه یکــی از پاهایــش
کــه از آن اســتفاده مــی کنــد ،مــی بنــدد،
او بعــد از دو الــی ســه جســت و خیــز
فرامــوش کــرد کــدام پــای خــود را اســتفاده
مــی کنــد.
مشــکالت حــس عمقــی بــرای کــودکان
ممکــن اســت بســیار رنــج آور باشــد .آن
هــا در تکالیــف کالس درس و بیشــر در
ســالن ورزشــی دچــار مشــکل مــی شــوند.
معلــان و والدیــن فکــر مــی کننــد کــه این
کــودکان تــاش کافــی منــی کننــد .در واقــع
کودکانــی کــه نــگاه مــات و مبهــوت بــه
صــورت دیگ ـران دارنــد ،ممکــن اســت در
حــال تــاش ب ـرای ایــن باشــند کــه دســت
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یــا بازویشــان بــه کــدام جهــت حرکــت
مــی کنــد .ناتوانــی در بــه کارگیــری موثــر
حــس عمقــی منجــر بــه حــرکات ناپختــه و
ناهامهنــگ و موفقیــت تحصیلــی پاییــن
مــی شــود .ایــن کــودکان زیــاد مــی افتنــد،
بــه دیگـران برخــورد مــی کننــد ،بــه دیــوار
مــی خورنــد ،همساالنشــان از آن هــا
دوری مــی کننــد .بــه عــاوه آن هــا غالبــا
بــه عنــوان دســت و پــا چلفتــی یــا کــودن
هــای حرکتــی شــناخته مــی شــوند بنابرایــن
عــزت نفــس آن هــا آســیب مــی بینــد و
حتــی ممکــن اســت افــرده و منــزوی
شــده و بدرفتــار شــوند و بیشــر بــه بــازی
هــای کامپیوتــری ،تلویزیــون یــا بــازی بــا
کــودکان کوچکــر متامیــل شــوند.
اصالح مشکالت حسی عمقی
هنــگام تهیــه ی یــک برنامــه حرکتــی
جهــت کاهــش مشــکالت حســی عمقــی
بایــد توجــه داشــت کــه علــت مشــکل
ناتوانــی در دریافــت اطالعــات حســی از
بیــرون از بــدن اســت .از آن جایــی کــه
سیســتم حــس عمقــی شــامل ماهیچــه هــا،
مفاصــل ،تانــدون هــا و بافــت پیونــدی می
شــود ،فعالیــت هایــی کــه انتخــاب مــی
شــود بایــد شــامل حــرکات کامــل و برنامــه
ریــزی شــده ی بــدن باشــد .کلیدهــای
کمــک بــه کــودکان خــود حرکــت و انــواع
متفــاوت آن اســت .ایــن هــا کودکانــی
هســتند کــه قبــا بدنشــان را بــه کار گرفتــه
انــد امــا هنــوز حرکــت هــا هیــچ کمکــی
بــه آن هــا نکــرده اســت .ب ـرای مثــال اگــر
شــا کــودک را وادار کنیــد از طریــق تکـرار
مــداوم مهــارت گرفــن تــوپ را بیامــوزد،
بایــد بدانیــد کــه انجــام بیشــرهامن کار
کمــک کمــی بـرای کــودک اســت مگــر ایــن
کــه برخــی اطالعــات بــه درون سیســتم
حــس عمقــی او وارد شــود .کودکانــی
کــه منــی تواننــد قســمت هــای مختلــف
بدنشــان را نامگــذاری کننــد غالبــا بــه ایــن
دلیــل اســت کــه منــی داننــد بدنشــان از
چــه قســمت هایــی تشــکیل شــده اســت و

آن قســمت هــا احســاس منــی کنند.مثــا ســعید همــه ی کارهایــش را بــا یــک بازویــش
انجــام مــی دهــد و طــرف دیگــر بدنــش را کامــا نادیــده مــی گیــرد .هنگامــی کــه از
او خواســته مــی شــود تــا طــرف دیگــرش را بــه کار گیــرد او تعجــب مــی کنــد کــه آن
قســمت بــدن کجــا ق ـرار دارد .او طــوری رفتــار مــی کنــد گویــی منــی دانســته بــازوی
دیگــری هــم داشــته اســت .کارهایــی کــه بـرای کــودک بایــد انجــام شــود شــامل برقـرار
کــردن بیــن تشــخیص و تصمیــم بـرای بــه کارگیــری قســمت هــای مختلــف بــدن اســت.
گاهــی اســتفاده از فشــار در بخــش هــای بــدن یــا ماســاژ آن بخــش بــه بیــدار شــدن
آن عضــو یــا قســمت کمــک مــی کنــد بــه عنــوان مثــال ماســاژ پاهــای کــودک مــی
توانــد بــه کــودک کمــک کنــد کــه تشــخیص دهــد پاهایــش وجــود دارنــد .احســاس هــا
بــه سیســتم عصــب شــناختی کــودک هــم منتقــل شــده و رشوع بــه ایجــاد منابعــی
بـرای طــرح بدنــی اش مــی کنــد .مثــا وقتــی کودکــی منــی توانــد بازویــش را بــه شــکل
صحیحــی حرکــت دهــد ،معلــم آن عضــو را ملــس مــی کنــد و بــه او مــی گویــد «ایــن
بازویــت را حرکــت بــده» ایــن تکنیــک ملــس کــردن بایــد همـراه بــا دیگــر فعالیــت هــای
برنامــه ریــزی حرکتــی بــه کار بــرده شــود.
پنــج تکنیــک مؤثــر در کســب احساســات متفــاوت در سیســتم حــس عمقــی کودکانــی
کــه بــا مشــکالت ایــن حــس مواجهنــد ،وجــود دارد:
انقبــاض و کشــیدگی ماهیچــه هــا :فعالیــت هــای مربــوط بــه ایــن تکنیــک می¬توانــد
شــامل انــواع حــرکات هــل دادن کشــیدن ،پریــدن و  ...باشــد.
فرشدگــی و کشــش مفاصــل :فعالیــت هــای مربــوط می¬توانــد شــامل راه رفــن روی
دســت هــا ،جهیــدن روی ترامپولیــن ،حفــظ تعــادل یــک تــوپ طبــی روی رس و مهــارت
هــای ورزشــی مثــل بســکتبال و شــوت هــای آزاد شــوند.
انقبــاض تونیــک ماهیچــه هــای اط ـراف مفاصــل :اگــر کــودک ســعی کنــد روی یــک
پــا بایســتند و تعادلــش را حفــظ کنــد از انقبــاض تونیــک ماهیچــه هــا اســتفاده کــرده
اســت ،حرکــت بــه شــکل فرقانــی فعالیــت دیگــر مربــوط بــه ایــن تکنیــک اســت.
افزایــش مقــدار فشــار بــه ماهیچــه هــا ب ـرای انجــام حرکــت :فعالیــت هــای مربــوط
شــامل هــل دادن بــه طــرف بــاال ،باالرفــن از طنــاب و کشــیدن بــدن خــود روی زمیــن
بــر روی تختــه ی اســکاتر.
افزایــش طــول زمــان انجــام یــک حرکــت :افزایــش طــول زمــان انجــام یــک حرکــت
مســتلزم تکـرار اســت وقتــی قـرار اســت یــک احســاس عمقــی در بخــش هــای خاصــی
از بــدن ایجــاد شــود .مهــارت حرکتــی بایــد آن قــدر تک ـرار شــود کــه اطالعــات مفیــد
بتواننــد بــه سیســتم حــس عمقــی کــودک برســند .مثـاً بـرای ایجــاد برتــری جانبــی در
یــک کــودک نــو پــا الزم اســت کــه او یــک طــرف را بیشــر از طــرف دیگــر بــدن بــه کار
بگیــرد بـرای ایــن منظــور بایــد چندیــن روز متوالــی فعالیــت هایــی روی طــرف برتــرش
انجــام شــود.
بــه خاطــر وســعت عملکــرد سیســتم حــس عمقــی و تأثیــر آن بــر روی جنبــه هــای
مختلــف رفتــاری کــودکان ،اهمیّــت مطالعــه و پژوهــش در ایــن زمینــه کام ـاً آشــکار
اســت .امیــد اســت بــا انجــام تحقیقــات بیشــر در ایــن زمینــه شــاهد بهبــود مشــکالت
کــودکان باشــیم.
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هشــت ســاله بــود کــه بــرای اولیــن بــار
اســم تغییـرات اقلیمــی بــه گوشــش خــورد.
هــان زمــان بــود کــه پرسـشهایی زیــادی
دربــاره محیطزیســت در ذهنــش ایجــاد
شــد .او دغدغههــای زیســتمحیطی
فراوانــی دارد .بــا راه انداخــن جنبشهــا
و اعرتاضــات دانشآمــوزی در رسارس
دنیــا سالهاســت کــه میخواهــد جهــان
را بــا خطــرات تولیــد کربــن و گازهــای
گلخانــهای آشــنا کنــد.
حــاال نــام او بــا صحبتهــای تنــد و
آتشــینش در اجــاس اقلیمــی ســازمان ملــل
بیشــر از همیشــه بــر رس زبانهــا افتــاده
اســت« .گرتــا تونــرگ» نوجــوان  ۱۶ســاله
اهــل کشــور ســوئد و مبتــا بــه اختــال
اتیســم اســت کــه توانســت پیــام خــود را
بــه گــوش دنیــا برســاند.
فیلــم ســخرنانی پرشــور گرتــا در
شــبکههای اجتامعــی دستبهدســت
میشــود و رســانههای رستــارس دنیــا بــه
صحبتهــای ایــن دخــر نوجــوان واکنــش
نشــان دادنــد.

جرقه یک دغدغه

گرتــا بـرای اولیــن بــار ،زمانــی کــه فقــط ۸
ســاله بــود ،درگیــر تغیی ـرات آب و هوایــی
شــد .امــا آغــاز فعالیتهــای او در ســال

 ۲۰۱۵بــود ،وقتــی گرتــا  ۱۵ســاله بــود موجــی از گرمــا و آتشســوزی در جنگلهایــی
در رستــارس دنیــا بــه راه افتــاد .گرتــا در همیــن ســال مدرســه را بــه حالــت اع ـراض
تــرک کــرد و جلــوی مجلــس مناینــدگان ســوئد دســت بــه اعتصــاب زد .او تابلویــی
در دســت داشــت کــه حــاوی ایــن پیــام بــود کــه اقداماتــی شــدیدتر ب ـرای حفــظ
محیطزیســت بایــد انجــام شــوند .او گفــت کــه تــا ســوئد میــزان تولیــد گازهــای
گلخانــهای خــود را کاهــش ندهــد ،فعالیتهــای خــود را ادامــه خواهــد داد .امــا
دامنــه فعالیتهــای او فراتــر هــم رفــت .گرتــا بــا اســتفاده از فضــای مجــازی و
شــبکههای اجتامعــی پیــام خــود را بــه رستــارس جهــان مخابــره کــرد.

اوتیست نابغه

فعالیتهــای اجتامعــی در خانــواده او ســابقهای طوالنــی دارد .چراکــه پــدر و
پدربزرگــش هــم مثــل خــودش در زمینههــای اجتامعــی فعالیــت دارنــد .او تغییــر
را از خانــواده خــود رشوع کــرد ،زمانــی کــه از پــدر و مــادر خــود خواســت تــا
گیاهخــوار شــوند و بــرای جلوگیــری از تولیــد کربــن ،از هواپیــا اســتفاده نکننــد.
گرتــا در  ۱۱ســالگی دچــار افرسدگــی شــد ،بهطوریکــه دیگــر نــه غــذا میخــورد
و نــه بــا کســی صحبــت میکــرد .پزشــکان بیــاری او را ســندروم آســپرگر یکــی از
زیرمجموعههــای اتیســم اســت شــخیص دادنــد کــه بــا وســواسهای شــدید فکــری
و عملــی هم ـراه اســت .امــا روی دیگــر بیــاری اوتیســم گرتــا ،نبوغــی خیرهکننــده

فعالیت در اینستاگرام

صفحــه اینســتاگرام گرتــا بــا داشــن تقریب ـاً  ۵میلیــون
دنبالکننــده ،شــامل فعالیتهــا و ســخرنانیهای او
میشــود .بخــش زیــادی از عکسهــا و فیلمهــای
اینســتاگرام او دربــاره ســفر دریایــی گرتــا در اقیانــوس
اطلــس اســت .در ایــن ســفر او فاصلــه بیــن شــهر
پلیمــوت در انگلســتان تــا نیویــورک آمریــکا را بــا یــک
قایــق بادبانــی کــه بــا انــرژی خورشــیدی و توربینهــای
زیرآبــی کار میکــرد ،طــی کــرد تــا ســفرش پیامــی
بـرای اهمیــت کاهــش تولیــد کربــن باشــد .عکسهــا و
محتــوای اینســتاگرام او بـرای بســیاری از دانشآمــوزان
بســیاری در رسارس دنیــا الهامبخــش بــود .او توانســت

بــا اســتفاده از محتــوای صفحــه اینســتاگرام خــود
جنبشــی در رسارس جهــان پدیــد بیــاورد .بهطوریکــه
دانشآمــوزان در  ۱۶۶۴شــهر از  ۱۲۵کشــور جهــان علیــه
سیاس ـتهای ضــد محیــط زیســتی دســت بــه تظاه ـرات
زدنــد و شــاید همیــن مســئله بزرگتریــن دســتاورد گرتــا
باشــد.

سخرنانی در اجالس تغییرات اقلیمی

فعالیت¬هــای گرتــا آنقــدر فراگیــر بــود کــه او را بــدل
بــه ســخرنان اجــاس تغیی ـرات اقلیمــی ســازمان ملــل در
نیویــورک کــرد .او بــا ســخنان پرح ـرارت خــود در اجــاس
تغیی ـرات ســازمان ملــل بــه سیاســتمداران جهــان گفــت:
«مــن نبایــد اینجــا باشــم ،مــن بایــد آنســوی اقیانــوس در
مدرســه میبــودم .درحالیکــه شــا بایــد بـرای مــا جوانــان
امیــد بــه ارمغــان میآوردیــد ،چطــور جرئــت میکنیــد؟
شــا بــا حرفهــای توخالــی کودکــی و زویاهــای مــن را
دزدیدهایــد .بااینحــال مــن یکــی از خوشــبختترینها
هســتم .مــردم رنــج میبرنــد ،مــردم دارنــد از بیــن
میرونــد ،متــام اکوسیســتم در حــال فروپاشــی اســت،
مــا در آســتانه یــک انق ـراض گســرده قرارگرفتهایــم .امــا
همــه آنچــه شــا دربــارهاش صحبــت میکنیــد ،پــول
و افســانههایی دربــاره رشــد اقتصــادی اســت .چطــور
جرئــت میکنیــد؟ مــا اجــازه منیدهیــم بــه ایــن آســانی
از دســت ایــن ماجــرا خــاص شــوید .همیــن حــاال و
همینجــا مــا خــط مــان را ترســیم میکنیــم .دنیــا بیــدار
شــده اســت و تغییــر در راه اســت چــه بخواهیــد و چــه
نخواهیــد.
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اســت .گرتــا بیــاریاش را دســت و پاگیــر منیدانــد.
بلکــه فکــر میکنــد ایــن مســئله عامــل قدرمتنــد شــدن
و تفــاوت او بــا دیگ ـران اســت .امــا گرتــا در واقعیــت
هــم ثابــت کــرده اســت کــه اجــازه منیدهــد چیــزی
مانــع اهــداف و مبارزههــای او دربــاره تغیی ـرات آب
و هوایــی و اقلیمــی بشــود.
از آن جایــی کــه تونــرگ مبتــا بــه اتیســم بــود توجــه
عمــوم مــردم را بــه خــود جلــب کــرد .تشــخیصی
کــه وی از آن بــه عنــوان هدیــه ای ب ـرای بــاز کــردن
چشــانش بــه بحــران آب و هــوا یــاد کــرد .وی در
برنامــه ای تحــت عنــوان  The Todayاظهــار داشــت
اگــر مــن هــم ماننــد بقیــه مــردم بــودم شــاید بــه آب و
هــوا عالقــه ای نداشــتم.
او معتقــد اســت اتیســم او را قــادر ســاخته اســت کــه
دروغ هــا را کنــار بزنــد و حقیقــت هــا را ببینــد و بیــان
کنــد .او همچنیــن اشــاره بــه موتیســم خــود مــی کنــد
و مــی گویــد مــن وقتــی صحبــت مــی کنــم کــه نیــاز
باشــد و اکنــون یکــی از آن لحظــه هــا اســت.
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معرفی کتاب
مهارتهــاي اجتامعــي در اف ـراد مبتــا بــه اختــال طیــف اتيســم بــه طــور طبيعــي بــه وجــود منيآينــد و بايــد بــه طــور
رصيــح آمــوزش داده شــوند .کتــاب مصــور مهارتهــاي اجتامعــي کوشــش ميکنــد تــا مهارتهــاي اجتامعــي را جزيئتــر
منايــد و بــه طــور رصيــح بيــان ميکنــد کــه در موقعيتهــاي اجتامعــي چــه بايــد کــرد و چــه بایــد گفــت.
کتــاب حــارض ،راهکار مقدمــايت بــري را جهــت آمــوزش مهارتهــاي اجتامعــي بــه کار ميبــرد .ايــن تصاويــر موقعيتــي را
فراهــم ميکنــد کــه مشــکالت ذايت خيــي از اف ـراد مبتــا بــه اختــال طیــف اتيســم را حــل ميمنايــد.
کتــاب مصــور مهارتهــاي اجتامعــي گام بــه گام بچههايــي را ترســيم ميکنــد کــه در حــال دريافــت مهارتهــاي
گوناگــون اجتامعــي هســتند.
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