قرنطینهی ناآگاهی
قرنطینــه واژهای اســت کــه بســیاری از افـراد آن را بــا
بیــاری تداعــی میکننــد .موقعیتــی کــه موقتــی و
گذراســت و پایــان خوشــی دارد .امــا گون ـهای دیگــر
از قرنطینــه نیــز وجــود دارد کــه عامــل و علــت آن
بیــاری نیســت بلکــه عــدم آگاهــی و جهــل بــه
ناشــناختههایی اســت کــه موجــب میشــود افــراد
بســیاری در ایــن وضعیــت مباننــد .خانوادههــای
بســیاری وجــود دارنــد کــه بــه دلیــل ناآگاهــی
دیگــران از اختــال فرزندشــان سالهاســت مجبــور
بــه قرنطینــه کــردن خــود و فرزندشــان شــدهاند کــه
نــه تنهــا پایــان خوشــی نــدارد بلکــه ممکــن اســت
ســالها در آن مباننــد و بــی امیــد بــه آینــده زندگــی
کننــد .در اصــل بایــد گفــت بســیاری از کــودکان
مبتــا بــه اتیســم در چنــگال قرنطین ـهی جهــل اف ـراد
جامعــه هســتند ،تــا مگــر وقتــی کــه بــا شــناخت آنهــا
و نیازهایشــان و درک موقعیــت آنهــا ،انــزوای ایــن
کــودکان و خانوادههــای شکســته شــود.
بهار 1399
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ارزیابی تکنیک
های آموزشی
کودکان مدرسه
ای مبتال به اتیسم

اهداف این پژوهش ،غربالگری سطح اتیسم در بین دانش آموزان مبتال به اتیسم با
استفاده از پرسشنامه اتیسم گیلیام و ارزیابی تاثیر روش های مختلف تدریس بر رفتار اجتامعی
افراد مبتال به اتیسم است.
در این مطالعه  90کودک در گروه سنی  3تا  16سال در سه گروه رشکت کردند .گروه اول ،تحت آموزش یوگا
و اسب درمانی قرار گرفتند .گروه دوم ،تحت آموزش عادی قرار گرفتند و در گروه سوم کودکان با کارت های نشانه
آموزش دیدند .برای ارزیابی ارتباطات ،رفتارهای کلیشه ای و تعامل اجتامعی از پرسشنامه گارز استفاده شد .
نتایج نشان داد که میزان رفتارهای کلیشه ای در کودکان گروه یک پایین تر از گروه دو و سه بود .همچنین میزان
تعامالت اجتامعی در گروه سوم بهرت از دو گروه دیگر بود .این مطالعه نشان داد اسب درمانی ،یوگا درمانی و روش های
تدریس مبتنی بر کارت های نشانه باعث بهبود رفتارهای کلیشه ای ،افزایش قدرت مترکز و همچنین به ثبات ذهن کودک
کمک می کند.

مراجعه شود به
Assessment of Techniques for Teaching School Children with Autism
Author links open overlay panelK.AdalarasuaM.Jagannathb
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کودکان مبتال به اتیسم در معرض مشکالت خود تنظیمی هستند .در کودکان در حال رشد ،رشد
زبان به ارتقا خود تنظیمی و رشد شناختی کمک می کند .تحقیقات اندکی ارتباط بین خود
تنظیمی و رشد شناختی را بررسی کرده اند .در این تحقیق 38 ،کودک مبتال به اتیسم ( 5تا 8
سال ) دارای توانایی کالمی پایین و  46نفر دارای توانایی کالمی عادی در یک ارزیابی شناختی
ساختار یافته رشکت کردند و برای مشکالت خود تنظیمی مورد مشاهده قرار گرفتند .نتایج
نشان داد کودکان دارای توانایی کالمی کمرت مشکالت خود تنظیمی بیشرتی داشتند .افزایش
مشکالت خود تنظیمی مهارتهای شناختی کمرتی را پیش بینی می کند و مهارت های شناختی
پایین نیز تغییرات در مشکالت خود تنظیمی را به دنبال دارد .مداخالت هدفمند خود تنظیمی
ممکن است برای کلیه کودکان مبتال به اتیسم مناسب باشد.
مراجعه شود به
Self-regulation is bi-directionally associated with cognitive development in
children with autism
Author links open overlay panelHeather J.Nuskea
MelaniePellecchiaaCaryKaneaMaxSeidmanaBrenna B.MaddoxaLaura MacMullen
FreemanbKeiranRumpaErica M.ReisingeraMingXieaDavid S.Mandella

ویژگی های مثبت
و فعالیت های مورد عالقه کودکان مبتال به اتیسم
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نگاه کردن با دید منفی به کودکان مبتال به اتیسم باعث می شود نقاط مثبت ،ویژگی
ها و عالیق این کودکان تحت الشعاع قرار گیرد .برای تغییر این دیدگاه نیاز است
.تحقیقات بیشرتی بر روی خصوصیات و عالیق مثبت افراد مبتال به اتیسم انجام شود
روش
هشتاد و سه کودک مبتال به اتیسم ( 8تا  15سال) به سواالت زیر پاسخ دادند :در
مورد خودتان چگونه فکر می کنید؟ چه چیزهای را دوست دارید؟ از چه چیزی بیشرت
لذت می برید؟
نتیجه گیری :مطالعات خود گزارشی فرصتی برای بیان و به اشرتاک گذاشنت
خصوصیات ،نقاط قوت و عالیق خود برای کودکان مبتال به اتیسم فراهم می آورد.
.خود گزارش های مثبت باعث احساس خوب و اعتامد به نفس در آنان می شود
مراجعه شود
The self-identified positive attributes and favourite activities of children
on the autism spectrum
Author links open overlay panelMeganClark DawnAdams

ت بدنی
میزان فعالی جوانان
کان و نو
در کود
اتیسم
مبتال به جمعیت
ایسه با
ق
در م عادی
فعالیت های بدنی می تواند عالیم اتیسم و نقص در مهارت های اجتامعی را بهبود
ببخشد .هدف از این مطالعه مقایسه فراوانی فعالیت بدنی درمنونه بزرگی از کودکان مبتال به
اتیسم با کودکان همسن جمعیت عادی است .نتایج نشان داد در بین پرسان در گروه سنی  6تا 11
سال افراد فعالیت های بدنی کمرتی را نسبت به سنین مشابه در جمعیت عادی داشتند .به طور خاص
 33درصد پرسان  6تا  11ساله در گروه عادی در مقابل  17درصد افراد اتیسم هر روز مشغول انجام برخی
از فعالیت های بدنی هستند در حالی که چهار درصد پرسان در جمعیت عمومی در مقابل  18درصد پرسان
اتیسم هیچ گونه فعالیتی مشاهده نشد .تاثیرات مشابهی در سایر گروه های سنی در زنان مشاهده شد اما از
نظر آماری معنا دار نبود .مشخصات دموگرافیک ،کودک و خانواده در ارتباط با فعالیت های بدنی در کودکان
مبتال به اتیسم موثر می باشد .والدین و مراقبین برای یافنت برنامه های فعالیت بدنی مناسب برای کودکان مبتال
به  ASDباید تشویق شوند .این مساله به ویژه برای پرسان  11-6ساله مبتال به  ASDکه فعالیت های بدنی
کمرتی نسبت به همساالن خود در جمعیت عادی دارند ،مهم است.
مراجعه شود به
Physical activity rates in children and adolescents with autism spectrum disorder
compared to the general population
Author links open overlay panelJean-G.Gehrickea
JamesChanbJustin G.FarmerfRachel M.FenningaeRobinSteinbergEpsteinaMadhusmitaMisracRobert A.ParkerbgAnn M.Neumeyerd
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به مناسبت روز جهانی اتیسم
انتقال به مرحله بزرگسالی

رشــد آدمــی بــا بلــوغ بــه پایــان منــی رســد ،بلکــه جریانــی اســت کــه مــداوم بــوده و از تولــد تــا بزرگســالی و حتــی
پیــری را نیــز در برمــی گیــرد .یکــی از دوران مهــم در رشــد آدمــی ورود بــه دوران بزرگســالی اســت و معمــوال بـرای
افـراد بــا چالــش هــای بســیاری همـراه مــی باشــد .ایــن دوره مــی توانــد بــا احیــا تعــارض هــای قبلــی همـراه باشــد و
نوجــوان بایــد خــود را بــا نقــش هــای جدیــد ســازگار منایــد و از زندگــی در گذشــته اجتنــاب منایــد .فــرد بزرگســال بایــد
بیامــوزد کــه خــود را بــا رضورت هــا و مســئولیت هــای جدیــد انطبــاق دهــد و نقــش هــای مختلفــی کــه در ایــن دوره
بــر او محــول مــی شــود را بــه انجــام برســاند .
ایــن دوره ب ـرای اف ـراد مبتــا بــه اتیســم نیــز چالــش هــای بســیاری را بــه هم ـراه دارد و در صورتــی کــه والدیــن و
جامعــه برنامــه ریــزی جامعــی بـرای ایــن دوره ی افـراد مبتــا بــه اتیســم نداشــته باشــند ایــن افـراد منــی تواننــد نقــش
موثــر و فعالــی بـرای خــود ،خانــواده و جامعــه داشــته باشــند .
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الزم اســت کــه همــه ی افـراد بداننــد برنامــه ریــزی بـرای افـراد مبتــا بــه اتیســم بــه دوران کودکــی آنهــا محــدود منــی
شــود و نیــاز اســت کــه نــگاه ویــژه ای بــه دوران بزرگســالی ایــن افـراد و نیازمنــدی هــای آنــان در ایــن دوران داشــته
باشــیم تــا بتوانیــم آنــان را بــه عنــوان یــک عضــو فعــال در جامعــه وارد مناییــم ،ایــن هــدف در پرتــو برنامــه ریــزی
اهــداف خــرد در ســطح خانــواده و اهــداف کالن در ســطح جامعــه محقــق مــی شــود .
بــا توجــه بــه شــعار روز جهانــی اتیســم در ســال  2020امیــد اســت کــه بتوانیــم بــا هــدف گــذاری و حامیــت همــه
جانبــه از ایــن اف ـراد آنهــا را ب ـرای ورود بــه زندگــی بزرگســالی آمــاده مناییــم.
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محمــد فــارغ التحصیــل رشــته روانشناســی دانشــگاه اصفهــان و متولــد  13شــهریور ســال
 1374هســتم .مــن در کودکــی دچــار عالئــم اختــال طیــف اتیســم ،بیــش فعالــی و نقــص
توجــه شــدم و در ســن  6ســالگی هــم زمــان بــا ورود بــه مدرســه تشــخیص اختــال
آســپرگر هم ـراه باعالئــم  ADHDگرفتــم و  5ســال تحــت آمــوزش در مرکــز آمــوزش و
تــوان بخشــی کــودکان اتیســم بــودم .در مهــارت هــای ارتباطــی واجتامعــی دچــار مشــکل
شــده بــودم و بــه دلیــل بیــش فعالــی ام بــه مــدت  3مــاه دارو مــرف مــی کــردم بــا
آمــوزش هــای متعــدد در کالس اول راهنامیــی مســتقل شــدم وعالئــم بیــش فعالــی و
نقــص توجــه ام کــم رنــگ تــر شــد ولــی در مهارتهــای ارتباطــی واجتامعــی همچنــان
مشــکل داشــتم و وقتــی کــه بــه ایــن مســئله بینــش پیــدا کــردم و رنــج و ناراحتــی درایــن
مــورد احســاس کــردم دســت بــه تــاش هــا و اقدامــات مکــرر بـرای یادگیــری مهــارت هــای
ارتباطــی واجتامعــی و رفــع ایــن مشــکل زدم تــا اینکــه ســال بــه ســال بهبــودی بیشــری
را در خــودم حــس کــردم و درحــال حــارض پیرشفــت چشــمگیرتری در ایــن حیطــه داشــته
ام .مقطــع دبیرســتان در رشــته ریاضــی فیزیــک تحصیــل کــردم و قصــد داشــتم در یکــی از
رشــته هــای مهندســی نفــت ،مکانیــک ،بــرق یــا کامپیوتــر ادامــه تحصیــل دهــم تــا اینکــه
قســمت شــد در رشــته روانشناســی دانشــگاه اصفهــان قبــول شــدم و ادامــه تحصیــل مــن
در رشــته روانشناســی هــم باعــث شــد بــه خــود شناســی بیشــر ،رفــع مشــکالت درون

فــردی و بهبــود فــردی بیشــری برســم و
قصــد دارم در رشــته روانشناســی بالینــی
ادامــه تحصیــل بدهــم و در حیطــه کــودک
ونوجــوان ،نوروســایکولوژی و روانشناســی
مثبــت ((بهبــود مهــارت هــای فــردی
واجتامعــی و شــادکامی)) فعالیــت کنــم.
بــا تــاش هــای مکــرر خــودم و کمــک
هــای والدیــن واطرافیانــم موفــق شــدم تــا
حــدودی اســتعدادهایم را کشــف کنم و به
منصــه ظهــور برســانم .مــن اســتعدادهایی
در زمینــه ورزشــی ،هــری ،زبــان ،ریاضــی،
نجــوم و حفظیــات دارم و ورزش هــای
مختلــف را بــه عنــوان رسگرمــی و تفریحــی
دوســتانه انجــام مــی دهــم ولــی ورزش
رزمــی رشــته کنــگ فــو را بــه صــورت حرفه
ای و تخصصــی کار مــی کنــم و قصــد دارم
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بــرای رســیدن بــه مقــام قهرمانــی و اســتادی
در رشــته کنــگ فــو تــاش کنــم و بــا تــاش
هــای خــودم توانســته ام در مســابقات اســتانی
مقــام اول را کســب کنــم و امیــدوارم بتوانــم
بــا تــاش هــای خــودم و حامیــت خانــواده و
اســتاد عزیــزم در مســابقات کشــوری و جهانــی
کنــگ فــو هــم قهرمــان شــوم و مقــام کســب
کنــم .در هــر موســیقی و نقاشــی بــه صــورت
حرفــه ای و تخصصــی کار مــی کنــم در زمینــه
موســیقی ســازهای پــاپ ،خوانندگــی ،نوازندگی
وآهنگســازی را کار مــی کنــم همچنیــن قصــد
دارم در رشــته خــودم از موســیقی درمانــی
اســتفاده کنــم .زبــان انگلیســی را باالتــر از حــد
متوســطه آمــوزش دیــده ام ان شــاالله بتوانــم
بــه تســلط کامــل در زبــان انگلیســی برســم
و در صــورت امــکان زبــان دیگــری هــم یــاد
بگیــرم .در تاریــخ  1386/02/06شــبکه یــک از
مــن بــه خاطــر توانایــی ام در زمینــه محاســبات
نجومــی و حافظــه تقویمــی مصاحبــه کردنــد.
زمانــی کــه در کالس پنجــم تحصیــل مــی کــردم
در مســابقه حفــظ قـران مقــام ســوم اســتان را
کســب کــردم .
حــال مــی خواهــم بــه توضیــح ویژگــی هــای
مثبــت و منفــی طیــف اتیســم بپــردازم کــه
شــامل توامننــدی هــا و محدودیــت هــای
کــودکان طیــف اتیســم مــی شــود .کــودکان
طیــف اتیســم ویژگــی هــای مثبــت از جملــه
صداقــت و روراســتی ،پشــتکار و اراده قــوی
و نبــوغ خــاص و متفــاوت دارنــد از جملــه:
 -1نقاشــی بــه شــیوه متفــاوت -2ریاضــی
و حافظــه نجومــی  -3موســیقی  -4کار بــا
کامپیوتــر .ایــن کــودکان بــه واســطه آمــوزش
هــای مکــرر ،متنــوع و مســتمر مــی تواننــد
اســتعدادهای خــود را شــکوفا کننــد ولــی بــه
حامیــت خانــواده نیــاز دارنــد و بــه خاطــر
صداقــت و قلــب پاکشــان مــی تواننــد دوســتان
خوبــی بــرای اطرافیانشــان باشــند بــه رشط
اینکــه آمــوزش هــای متنــوع وکاربــردی در
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زمینــه مهــارت هــای ارتباطــی و اجتامعــی بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــود و
آمــوزش ببینــد .کــودکان طیــف اتیســم نقــاط ضعــف و اختالالتــی در مــوارد زیــر
دارنــد  -1 :تکـرار کلــات ،رفتارهــا  ،حــرکات و جمــات دیگـران  - 2داشــن عالیــق
و رسگرمــی هــای محــدود و تکـراری  -3بــه کار بــردن حــرف های تکـراری  ،حرکات
و رفتارهــای کلیشــه ای  -4محدودیــت و ضعــف در اب ـراز عواطــف و هیجانــات
بــه شــکل صحیــح و متناســب بــا موقعیــت  – 5حساســیت عاطفــی بــاال و فقــدان
حــس شــوخ طبعــی و شــوخی پذیــری  – 6عــدم توانایــی ذهــن خوانــی  -7ضعــف
در شــناخت و بــه کاربــردن زبــان بــدن  -8داشــن لحــن خشــک و یکنواخــت و
نامناســب کالمــی  -9انزواطلبــی و یــا مشــکل در برق ـراری تعامــات اجتامعــی و
بیــان احساســات و نیازهــا بــه شــکل صحیــح  -10عــدم اســتقالل در برخــی امــور
 -11ســادگی و زود بــاوری  -12دارای محدودیــت دایــره واژگان  -13عــدم
تفکــر انتزاعــی و درک برخــی موضوعــات و مفاهیــم  -14دارای اختــاالت حســی
((بیــش حســی وکــم حســی)) در انــواع حــس هــا ((بینایــی ،شــنوایی ،چشــایی،
بویایــی ،المســه ،درد ،ح ـرارت  ،عمقــی ،عضالنــی و تعادلــی و -15 ))..ضعــف در
مهــارت هــای ارتباطــی و اجتامعــی ((نــه گفــن ،اعتــاد بــه نفــس ،دوســت یابــی
حــل مســاله و تصمیــم گیــری ،ارتبــاط موثــر ،ج ـرات ورزی و اب ـراز وجــود ،عــزت
نفــس ،خریــد و فــروش ،ارتبــاط چشــمی و متقاعــد ســازی و -16))...زود رنجــی
 17مشــکل در رســیدگی بــه نظافــت و زیبایــی  -18ســکوت و یــا پرحرفــی زیــادو حــرف زدن نامتناســب بــا موقعیــت  -19اطالعــات عمومــی پاییــن - 20اضطـراب
در محیــط هــا و موقعیــت هــا در برخــورد بــا اف ـراد غریبــه  21-ســازگاری پاییــن
بــا افـراد و موقعیــت هــای مختلــف - 22-حفــظ چهــار چــوب و ســاختار در یــک
ســاخت - 23داشــن نوســانات خلفــی و فقــدان آگاهــی از خطــرات.
بــا گســرش و افزایــش امکانــات آموزشــی ،رفاهــی ،تفریحــی ،اجتامعــی و کاهــش
ایــن دســته محدودیــت هــا مــی تــوان بــه پیرشفــت و بهبــود ایــن کــودکان کمــک
کــرد .برخــاف تصورهــا اتیســم بیــاری نیســت و یــک دنیــای فکــری ،احساســی،
رفتــاری و ذهنــی متفــاوت بــا دیگــر اف ـراد و داشــن نبــوغ در برخــی زمینــه هــا
مــی باشــد .فرشــته هــای اتیســم بــه خاطــر صداقتــی کــه دارنــد تصــور مــی کننــد
کــه متــام افــراد جامعــه هــم صداقــت در گفتــار و اعاملشــان دارنــد و قــدرت
تشــخیص دروغگــو و راســتگو را از یکدیگــر ندارنــد ،همچنیــن بــر ایــن عقیــده
انــد کــه همــه مــردم جامعــه نظــرات و رشایــط مشــابهی بــا آنهــا دارنــد و در
درک مفهــوم دلبســتگی و وابســتگی مشــکل دارنــد بــه گونــه ای کــه دلبســتگی
را هــان وابســتگی مــی داننــد ،توجــه طلبــی فــراوان دارنــد بــه گونــه ای کــه
فکــر مــی کننــد در همــه لحظــات و همــه افـراد بایــد بــه آنهــا توجــه کننــد و بــه
خاطــر ضعــف هــا و رنــج هــای متفاوتــی کــه دارنــد تــاش چشــمگیری در مســیر
شــکوفایی اســتعدادها و رســیدن بــه محبوبیــت و مقبولیــت اجتامعــی مــی کننــد.
در آمــوزش ایــن کــودکان بایــد تاکیــد بــر درک مطالــب و انعطــاف پذیــری و تنــوع
شــود و بســته بــه ســطوح آنهــا خفیــف ،متوســط و شــدید آمــوزش هــای متفاوتــی
در زمینــه مســایل ارتبــاط اجتامعــی ،عاطفــی ،هیجانــی ،حســی ،جنســی ،حرکتــی -

جســمی و تفکــر شــناختی الزامــی اســت.
تشــویق و انتقــال طــرز تفکــر مثبــت و درصدی
هــم انتقــاد بــه شــکل غیــر مســتقیم و تکـرار و
متریــن مطالــب آموزشــی ،صــر و طاقــت بــاال
در تعامــل و آمــوزش آنهــا و شــناخت نقــاط
مثبــت و منفــی بســیار موثــر مــی باشــد.
بــرای کــودکان و بزرگســاالن طیــف اتیســم
ســطح خفیــف رشکــت در دوره هــای آموزشــی
فــن بیــان و مهــارت هــای ارتباطــی و زبــان،
حــل مســاله و تصمیــم گیــری ،قــدرت نــه گفــن
و ابـراز وجــود رفــع خجالت و کســب شــهامت،
اعتــاد بــه نفــس و عــزت نفــس رضوری مــی
باشــد و همچنیــن ورزش هــای مختلــف شــنا،
ژیمناســتیک ،ورزش هــای رزمــی ،یــوگا ورزش
هــای گروهــی ،اســکیت و انــواع مهــارت هــای
مربوطــه بــه اشــتغال زایــی ب ـرای آنهــا بســیار
پــر کاربــرد مــی باشــد.
انتخــاب لبــاس ،نــوع تفریــح ،غــذا ،خریــد،
مهامنــی ،مســافرت ،رشــته تحصیلــی ،دادن حق
انتخــاب و راهنامیــی کــردن در رشــد اعتــاد به
نفــس و عــزت نفــس ،قــدرت تصمیــم گیــری و
حــل مســاله آنهــا موثــر اســت و همچنیــن تاب
آوری  ،صبــوری و مثبــت اندیــش بــودن والدین
و درمانگـران آنهــا بســیار اهمیــت دارد .اموزش
مفهــوم شــوخی و درک تشــخیص شــوخی از
جــدی بــرای آنهــا زمــان بــر ولــی کار ســاز
اســت و بــا احتیــاط بایــد بــا آنهــا شــوخی کــرد
و فــرق مفهــوم شــوخی بــا متســخر و تحقیــر
را بایــد بــه آنهــا امــوزش داد تــا در جامعــه
بتواننــد در مقابــل متســخر دیگــران واکنــش
مناســبی نشــان دهنــد و شــوخی پذیــر بــودن
آنهــا در قبــال شــوخی دیگ ـران افزایــش یابــد.
همراهــی و دادن پاســخ مناســب بــه ســواالت
آنهــا و تشــویق حــس کنجــکاوی در تقویــت
روحیــه و پیرشفــت آنهــا بســیارموثر اســت.

مسعود سعیدی/کارشناس ارشد تاریخ
آنجلــس تونــز ،متخصــص كــودكان در بیامرســتان کــودکان ولفســون واقــع در جکســونویل
فلوریــدا بــه ایــن ســوال پاســخ مــی دهــد.
ایــن یــک نگرانــی عمومــی بـرای همــه والدینــی اســت کــه فرزندشــان بایــد بــه بیامرســتان
بــرود .در صورتــی کــه ناچــار هســتید فرزندتــان بــه بیامرســتان بــرود مهــم اســت تــا در
مــورد توانایــی هــای کودکتــان و ایــن کــه چگونــه بــه بهرتیــن شــکل رشایــط مراقبــت
از آنهــا را فراهــم کنیــم ،بــه کارکنــان بیامرســتان آگاهــی بدهیــم .در ایــن مقالــه بــه
راهکارهایــی اشــاره مــی شــود کــه مــی توانــد بــه شــا در ایــن زمینــه کمــک منایــد .
از برگــه ی اطالعــات «همــه چیــز دربــاره ی مــن» اســتفاده کنیــد .ایــن برگــه توســط شــا
نوشــته مــی شــود و حــاوی اطالعــات بســیار مهمــی در مــورد کــودک شــا اســت کــه بــه
کارمنــدان بیامرســتان کمــک مــی کنــد تــا بداننــد چگونــه بــه کودکتــان بهــر کمــک کننــد.
ایــن برگــه مــی توانــد حــاوی اطالعــات مهمــی باشــد ماننــد اینکــه چــه وســایلی مــورد
عالقــه فرزنــد شــا اســت و چــه وســایلی بـرای کــودک شــا آزار دهنــده اســت .همچنیــن
الزم اســت مــواردی کــه باعــث آزار و اذیــت فرزنــد شــا مــی شــود و مــواردی کــه بـرای
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فرزنــد شــا آرام بخــش اســت را همـراه خــود داشــته باشــید.
اگــر کودکتــان چالــش هــای ارتباطــی قابــل توجهــی دارد ،ابزارهــای پشــتیبانی ارتباطــی را
کــه از آنهــا اســتفاده مــی کنیــد ،بیاوریــد و مطمــن باشــید کــه کارکنــان بیامرســتان نحــوه
اســتفاده از آنهــا را مــی داننــد .هــم چنیــن ،اگــر کودکتــان رفتارهایــی دارد کــه در طــول
عمــل پزشــکی یــا در زمــان هــای دیگــر در طــی بســری در بیامرســتان ،بــه طــور بالقــوه
مــی توانــد چالــش برانگیــز باشــد ،مطمــن باشــید کــه کارمنــدان آگاهــی کافــی دارنــد
کــه چگونــه مــی تواننــد آن رفتارهــا را مدیریــت کننــد .ممکــن اســت الزم باشــد تــا بــا
هامهنگــی بیشــر بــه صــورت مســتقیم بــه راهنامیــی کادر درمــان بپردازیــد.

فرزند من باید در
بیمارستان بسرتی
شود .چگونه می
توانم به او کمک
کنم تا این دوران را
سپری نماید؟
چگونه می توانم
نیازهایش را به
پرسنل بیمارستان
اطالع دهم.

بــا پرســتارهای کودک ـتـان صحبــت
کنیــد
پرســنل هــای بیامرســتان بــه طــور هــم
زمــان بســیاری از بیــاران را مدیریــت مــی
کننــد .پــس اطمینــان حاصــل کنیــد کــه
هــر زمانــی تغییــری در فرآینــد پرســتاران
فرزندتــان اتفــاق افتــاد بــا آن هــا دیــدار
کنیــد .بــه طــور معمولــی ،ایــن اتفــاق
دو بــار در روز رخ مــی دهــد .از آنهــا
بخواهیــد کــه برگــه ی « همــه چیــز دربــاره
ی مــن» را حتــا مطالعــه کننــد.
از مشاور کودک درخواست
کمک کنید
مشــاور کــودک بــه کــودکان کمــک مــی
کنــد تــا بــا عوامــل اســرس زای موجــود
در بیامرســتان کنــار بیایــد و مــی توانــد
آمادگــی ،پشــتیبانی و آمــوزش قبــل ،حیــن
و بعــد از روندهــای پزشــکی را فراهــم
کنــد .مشــاوره کــودک هــم مــی توانــد
بــازی و فعالیــت هــای آرام بخــش را
فراهــم مناینــد.
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در طــی مراحــل ،حضــور خانــواده در کنــار کــودک بایــد تســهیل شــود .تحقیــق نشــان
مــی دهــد فراهــم کــردن یــک محیــط راحــت و اجــازه دادن بــه حضــور خانــواده در طــول
مراحــل دردنــاک ،نگرانــی و ســختی کلــی کــودک کاهــش مــی یابــد .چــون آنهــا مــی داننــد
کــه چگونــه از کــودک پشــتیبانی بهــری داشــته باشــند.
چمدان راحت را ببندید
یــک چمــدان آمــاده بــا اســباب بــازی هــای مــورد عالقــه کــودک آمــاده کنیــد .اشــیای
موجــود در چمــدان مــی توانــد شــامل عکــس هــای خانوادگــی ،یــک عروســک حیــوان
پارچــه ای کــه داخلــش بــا پنبــه پــر شــده اســت ،لبــاس مــورد عالقــه ،ژاکــت یــا پتــو باشــد.
بسرتی بیمار
اگــر کودکتــان در تاریــخ تعییــن شــده بایــد در بیامرســتان پذیــرش شــود ،از قبــل او را
آمــاده کنیــد .در صــورت امــکان کودکتــان را بــه بیامرســتان بربیــد تــا بــا محیــط هــای
اطـراف آشــنا شــود .قبــل از حضــور کــودک در بیامرســتان بــا مدیـران بیامرســتان صحبــت
کنیــد و بپرســید آیــا کــودک شــا مــی توانــد پرســتارانی کــه قـرار اســت مراقبــت از او را
بــر عهــده بگیرنــد را قبــل از پذیــرش مالقــات کنــد .ایــن کمــک مــی کنــد تــا بســری در
بیامرســتان ب ـرای کــودک شــا کمــر ترســناک شــود .وب ســایت هــای بیامرســتان ممکــن
اســت در آمــاده شــدن ب ـرای بازدیــد کودکتــان نیــز مفیــد باشــد .بعضــی از بیامرســتان
هــای کــودکان داســتان هــای بیامرســتان را ارائــه مــی دهنــد – شــبیه داســتان هــای
اجتامعــی  -کــه در آن اطالعــات و تصاویــری نشــان داده مــی شــود کــه مراحــل یــا روش
هــای اساســی بیامرســتان را توصیــف مــی کنــد .ســؤال کنیــد کــه آیــا بیامرســتان شــا دارای
وب ســایت هــای ایــن چنینــی اســت .
بــازی نقــش بــا ابزارهــای پزشــکی هــم مــی توانــد کودکتــان را بـرای رفــن بــه بیامرســتان
آمــاده کنــد .از عروســک حیــوان پارچــه ای و ابــزار « دکــر بــازی» اســتفاده کنیــد تــا
بــه کودکتــان اجــازه بدهــد بــا اب ـزار پزشــکی آشــنا شــود .اســتفاده از گوشــی پزشــکی
یــا اســتفاده از نوارهــای کوچــک زخــم بنــدی را بــر روی عروســک حیــوان پارچــه ای
و خودتــان متریــن کنیــد .هــدف از ایــن اشــیا را بــه کودکتــان نشــان دهیــد بــه طــور
تدریجــی بــه کــودک کمــک مناییــد تــا احســاس بهــری نســبت بــه لــوازم موجــود در
بیامرســتان داشــته باشــد.
بسرتی در بخش سالمت رفتاری
هنگامــی کــه کودکتــان در بخــش ســامت رفتــاری بســری مــی شــود ،بــا پذیــرش در
بیامرســتان پزشــکی و معمولــی بســیار متفــاوت اســت .در مــورد توانایــی هــای کودکتــان
و هــر رفتارهایــی کــه کودکتــان ممکــن اســت داشــته باشــد و شــامل خودجرحــی یــا

رفتارهــای پرخاشــگرانه باشــد ،بــه
پرســنل اطالعــات بدهیــد.
محدودیــت هــای مهــم :در مــورد
وســایلی کــه مجــاز هســتید بــه هم ـراه
داشــته باشــید ،ســؤال کنیــد .بــه طــور
مثــال وســایل الکرتونیکــی و اشــیایی
کــه فلــزی هســتند بــه دالیــل ایمنــی
در ایــن بخــش مجــاز منــی باشــد و در
صــورت رضایــت پرســنل بیامرســتان مــی
توانیــد برخــی از وســایل ایمــن همچــون
عروســک مــورد عالقــه کودکتــان را بـرای
فرزندتــان بــه همــراه داشــته باشــید .
وعــده هــای غذایــی :در مــورد غذاهایی
کــه کودکتــان بــرای صبحانــه ،ناهــار
و شــام ترجیــح مــی دهــد بخــورد بــا
کارکنــان حــرف بزنیــد .ســؤال کنیــد کــه
آیــا مــی توانیــد منــوی غــذای کودکتــان
را بــرای هــر روز آمــاده کنیــد .اگــر
کــودک شــا فقــط غذاهــای مخصوصــی
را مــی خــورد و یــا رژیــم خاصــی دارد،
بــا پرســنل بیامرســتان در مــورد آوردن
غــذا بــرای کودکتــان صحبــت کنیــد.
چگونــه بــه کودکــان کمــک کنیــم
محیــط بیامرســتان را تحمــل کنــد
هنگامــی کــه عواملــی خــارج از کنــرل
مــا وجــود دارنــد ،محیــط بیامرســتان
ممکــن اســت بــرای کــودک شــا آزار
دهنــده باشــد.
زمــان هــای انتظــار و محــرک هــای
حســی ماننــد رسوصــدا یــا بوهــا مــی
توانــد اثرگــذار باشــد .از قالــب هــای
دیــداری و شــنیداری اســتفاده کنیــد
کــه بــه کودکتــان کمــک کنــد تــا محیــط
هــای اطــراف شــان را درک کننــد .از
عبــارت هــای واقــع بینانــه «اول» و
«بعــد» اســتفاده کنیــد .مثـاً بـرای صــر
کــردن در اتــاق انتظــار " :اول مــا مــی
نشــینیم ،بعــدش تغذیــه مــی خوریــم"
و ســپس بــه مالقــات آقــای دکــر مــی
رویــم.
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تکنیــک هــای آرام بخــش هــم مــی توانــد
بــه کودکتــان کمــک کنــد تــا در متــام مــدت
بســری کمــی آرام تــر باشــد
ورزش های تنفسی را تمرین
کنید
بــا اســتفاده از فرفــره یــا حبــاب هــا ،نگــه
داشــن و رهــا کــردن نفــس را متریــن کنیــد.
ایــن کار بــه کــودک شــا کمــک مــی کنــد
تــا بتوانــد وقتــی بــرای ارزیابــی توســط
پزشــک بایــد نفــس عمیــق بکشــد بــا ایــن
رشایــط بــه خوبــی کنــار بیایــد.
از اشیای حسی استفاده کنید
اشــیای حســی مــی توانــد کمــک کنــد تــا
کودکتــان آرام شــود و مانــع آشــفتگی آنهــا
شــود .از تــوپ خمیــر بــازی ،تــوپ اســرس،
گِل یــا بتونــه اســتفاده کنیــد تا بــه کودکتان
آنهــا را فشــار بدهــد و بتوانــد احساســات
خــود را رهــا کنــد.
مــکان شــادتری را بــا هــم تصــور
کنیــد
بــا اســتفاده از روش هــای تصویرســازی،
کودکتــان را تشــویق کنیــد تــا مکانــی شــاد
را تصــور کنــد کــه منظــره هــا ،صداهــا و
بوهــای آن مــکان را تصــور کنــد .بــرای
کمــک بــه فرایندهــای تجســم مــی توانیــد
از عکــس هــا یــا اشــیا اســتفاده کنیــد .مثـاً
جهــت کمــک بــه یــادآوری آن زمــان کــه در
آکواریومــی بودیــد کــه فرزندتــان از دیــدن
ماهــی هــا لــذت مــی بــرد مــی توانیــد یــک
اســباب بــازی ماهــی را انتخــاب کنیــد و آن
را بــه کودکتــان نشــان بدهیــد تــا بتوانــد آن
تجربــه را بــه ذهــن بیــاورد .
* اگــر کــودک شــا چالــش هــای ارتباطــی
اساســی دارد ،برخــی از پیشــنهادات فــوق
ممکــن اســت بــه کار نیاینــد .الزم اســت
متناســب بــا رشایــط فرزندتــان تدابیــر الزم
را بیندیشــید.
منبع
My child needs to be admitted to the
hospital. How can I help them cope with
an inpatient stay? How can I explain their
”?needs to the staff
By Angeles Nunez | April 2, 2020

جواد صابری/کارشناس ارشد روان شناسی
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انواع اشتباهات دیکته نویسی :
حافظــه دیــداری ،حساســیت شــنوایی ،آموزشــی ،وارنــه نویســی ،دقــت ،قرینــه نویســی،
نارســا نویســی ،متیــز دیــداری -دقــت وحافظــه توالــی دیــداری.
خطاها و علل نارسا نویسی عبارتند از:
-1کج نویسی بیش از حد
علــل کــج نویســی بیــش از حــد -1:بســیار نزدیــک بــودن بــازو بــه بــدن  -2دور بــودن
خیلــی زیــاد نــوک قلــم از انگشــتان  -3درســت نبــودن جهــت حرکــت قلــم  -4بســیار
ســفت گرفــن شســت.
-2راست نویسی بیش از حد
علــل راســت نویســی بیــش از حــد -1 :بســیار دور بــودن بــازو از بــدن  -2هدایــت قلــم
بــه تنهایــی توســط انگشــت ســبابه  -3ناصحیــح بــودن جهــت کاغــذ.
-3پرفشار نوشنت
علــل پرفشارنوشــن  -1 :فشــار دادن بیــش از حــد انگشــت ســبابه  -2اســتفاده از قلــم
نامناســب  -3نــازک بــودن بیــش از ح ـ ّد قلــم.
-4نامرتب نویسی
علــل نامرتــب نویســی -1:نبــودن آزادی حرکــت  -2حرکــت بیــش از ح ـ ّد کنــد دســت -3
محکــم گرفــن قلــم  -4نادرســت یــا ناراحــت بــودن وضعیــت
-5فاصله گذاری بیش از حد
علــل فاصلــه گــذاری بیــش از حــد  -1:پیرشفــت بیــش از حـ ّد رسیــع قلــم بــه ســمت چــپ
 -2حرکــت بیــش از حـ ّد و رسیــع جانبــی

-6زاویه دار نویسی بیش از حد
علــل زاویــه دار نویســی بیــش از حــد
 -1:بیــش از ح ـ ّد شــل نگهداشــن قلــم -2
حرکــت بیــش از حــ ّد کنــد قلــم
اقدامــات الزم ـبـرای ترمیــم و
در ـمـان نارســا نویســی :
-1یــک وایــت بــرد کوچــک و قابــل حمــل و
نقــل در اختیــار کــودک قـرار دهیــد تــا بــه
دلخــواه روی آن نقاشــی کنــد یــا خطوطــی
رســم کنــد.
 -2نحــوه ی مــداد دســت گرفــن دانــش
آمــوز بایــد صحیــح باشــد .
(مــداد بایــد بیــن انگشــت شــصت و
انگشــت اشــاره قــرار گرفتــه و از بــاالی
قســمت تراشــیده شــده گرفتــه شــود).
-3اگــر انگشــتان و عضــات کوچــک
و بــزرگ دســت ،ضعیــف یــا کوچــک
هســتند ،از مدادهــای باریکــر اســتفاده
شــود و مــداد خیلــی کوتــاه نباشــد.

فعالیت هایی برای تقویت عضالت کوچک و بزرگ دست :
 -1از کــودک بخواهیــد کاغذهــای باطلــه یــا کاغــذ روزنامــه بــا دســتهایش مچالــه کنــد.
( بهــر اســت ایــن فعالیــت را ،بیشــر بــا دســتی انجــام دهــد کــه بــا آن مــی نویســد)
 -2با استفاده از قیچی ،کاغذهای باطله را قیچی کند.
-3از او بخواهید تا زیپ ،دکمه های لباس و بند کفش خود را باز و بسته کند.
-4در محلــی کــه ماســه یــا خــاک نــرم وجــود دارد از او بخواهیــد بــه کمــک یــک
چــوب ،بــا ماســه و خــاک بــازی کنــد.
-5یــک رسی خــط هــای مــوازی بــا فاصلــه کــم و زیــاد رســم کنیــد و از دانــش آمــوز
بخواهیــد تــا وســط هــر دو خــط مــوازی ،یــک خــط راســت رســم کنــد.
 -6از دانش آموز بخواهید شکلهای نقطه چین را پر رنگ کند.
 -7ابتــدا اعــداد و کلــات و حــروف را بــه صــورت کامــل بنویســید و ســپس در کنــار
آن هــان اعــداد و کلــات را بــه صــورت ناقــص بنویســید و از کــودک بخواهیــد آنهــا
را کامــل کنــد.
-8دو نــوار مــوازی هــم را بــا فاصلــه مناســب بــه کاغــذ بچســبانید و از کــودک بخواهید
تــا بیــن آن دو نوار بنویســد.
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تقویت هماهنگی چشم و دست :
 -1یــک تــوپ را در فاصلــه دو -ســه مــری کــودک قـرار دهیــد و از بخواهیــد تــا بــدود
و تــوپ را شــوت کنــد .آنــگاه مشــخص کنیــد کــه کــدام پــا را بـرای شــوت کــردن مــورد
اســتفاده قـرار داده اســت ( همیــن پــا ،پــای برتــر اســت).
 -2ســاعت مچــی تــان را بــه وی دهیــد تــا امتحــان کنــد کــه آیا صــدای آن را می¬شــنود
یــا خیــر آنــگاه یادداشــت کنیــد کــه از کــدام گــوش خــود اســتفاده کــرده اســت؟ چــپ
یا راســت؟
-3نــخ و ســوزن پالســتیکی بــه وی بدهیــد تــا نــخ را از داخــل ســوراخ ســوزن عبــور
دهــد مالحظــه کنیــد بــا کــدام دســت نــخ را عبــور می¬دهــد.
فعالیت هایی برای تقویت هماهنگی چشم و دست :
 -1انداخنت توپ در حلقه مینی بسکت
 -2کوبیدن میخ (با استفاده از وسایل چوبی و پالستیکی)

 -3بازی با توپ و راکت
 -4پیچاندن نخ دور قرقره
 -5حمــل یــک اســتکان پــر از آب ،بــه
شــکلی کــه هنــگام راه رفــن آب آن نریــزد.
 -6چنــد شــکل هندســی مثــل دایــره ،مثلث
و  ...رســم کنیــد و از کــودک بخواهیــد بــا
اســتفاده از قیچــی آن شــکل هــا را بریــده
و جــدا منایــد.
 -7گرفنت و پرتاب کردن توپ
 -8دوخنت
علل مهم نارسا نویسی :
 .1عدم حرکت مناسب انگشتان
 .2عدم هامهنگی چشم و دست
.3عــدم یادگیــری مفاهیــم پایــه ای ماننــد:
بــاال ،پاییــن ،زیــر ،رو
 .4اســتفاده نامناســب از میــز و صندلــی و
مــداد نامناســب
 .5بی قراری و پر تحرکی
 .6تأخیر در تکلم
 .7فقر یا نارسایی آموزش
 .8خطا در ادراک دیداری واژه ها
 .9عدم هامهنگی کلی بدن
وارونه نویسی و قرینه نویسی
اگــر وارونــه و قرینــه نویســی در ســنین
قبــل از دبســتان صــورت گیــرد و حتــی در
کالس اول دبســتان ،چنانچــه زیــاد و پــی
در پــی تکـرار نشــود امــری طبیعــی اســت.
ب ـرای درمــان ،انجــام متــام فعالیــت هایــی
کــه ب ـرای درمــان نارسانویســی ذکــر شــد
مفیــد اســت .عــاوه بــر آن ،اقدامــات زیــر
را میتــوان انجــام داد:
.1تــن آگاهــی  :دانــش آمــوز بتوانــد انــدام
هایــش را بشناســد .بــه ایــن منظــور از
او می¬خواهیــم هــر اندامــی را کــه نــام
می¬بریــم بــا دســتش نشــان دهــد.
.2آدمکــی از مقــوا می¬ســازیم ،کــه انــدام
هایــش قابلیــت حرکــت داشــته باشــد.
ســپس هــر کــدام از انــدام هــای آدمــک را
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بــه جهــات مختلــف حرکــت می¬دهیــم و از کــودک می¬خواهیــم کــه هــان حرکــت
هــا را تقلیــد کنــد.
.3مربــی رو بــه روی کــودک بایســتد و هــر کــدام از اندامــه ایــش را حرکــت دهــد کــودک
آن حرکــت را تکـرار کند.
کودکان با مشکالت حرکتی :
در توانایــی هــای حرکتــی مربــوط بــه عضــات بــزرگ ماننــد :چهــار دســت و پــا رفــن،
پریــدن ،دویــدن ،لــی لــی کــردن ،پرتــاب کــردن ،راه رفــن و  ....دچــار مشــکل و ناراحتــی
هستند .
در توانایــی هــای حرکتــی مربــوط بــه عضــات ظریــف و پیچیــده ماننــد :ســوزن نــخ
کــردن ،قیچــی کــردن ،رنــگ کــردن ،نــا کــردن ،مهــره نــخ کــردن ،بســن بنــد کفــش،
نقاشــی کــردن و  ...دچــار مشــکل هســتند.
کــودکان بــا مشــکالت در تشــخیص و درک بینایــی بــا اینکــه از دیــد کافــی و قــدرت
بینایــی الزم برخوردارنــد امــا مشــکالت ایــن کــودکان در مــوارد زیــر اســت :
 -1تشخیص و شناخت شکل ها و طرح های ریاضی و هندسی
 -2جور کردن اشیأبر اساس شکل و اندازه
 -3تشخیص و درک تصویر اصلی از زمینه آن
 -4تشخیص جزء از کل
 -5تشخیص حروف و کلامت از یکدیگر
کــودکان بــا مشــکالت تشــخیص و درک شــنوایی بــا اینکــه از قــدرت شــنوایی کافــی
برخوردارنــد:
 -1مشکالتی در تشخیص صدا دارند.
 -2ناتوانی تشخیص تشابهات و تفاوت های کلامت
 -3ناتوانی در نهایت تشخیص تشابهات و تفاوت های صدا در تکلم و خواندن
کودکان با مشکالت خواندن و هجی کردن
اصطــاح دیــس لکســی یــا نارســاخوان :ایــن کــودکان از هــوش طبیعــی برخوردار هســتند
امــا قــادر بــه خوانــدن درســت و صحیــح نیســتند ایــن کــودکان واژه هــای بســیاری را می
داننــد و بــه راحتــی آنهــا را در مکاملــه بــه کار مــی گیرنــد امــا قــادر بــه درک و تشــخیص
و شناســایی عالیــم و نشــانه هــای نوشــتاری و چاپــی نیســتند.

علت مشکالت خواندن:
 .1تأخیــر در رشــد سیســتم عصبــی –
مرکــزی
 .2آسیب های مغزی
 .3صدمــه بــه مراکــزی از مغــز کــه کنــرل
تکلــم ،شــنوایی و بینایــی را برعهــده دارند.
 .4فشارهای محیطی
 .5فشارهای عاطفی و روانی
 .6عــدم درک اطرافیــان از تواناییهــای
خــاص ایــن دســته از کــودکان
مشــکالت کــودکان ( کــودکان نارســاخوان
بــه صــورت عمومــی )
 .1جهــت یابــی  .2تشــخیص راســت و
چــپ  .3تشــخیص بــاال و پاییــن (اکــرا ًدر
تشــخیص مفاهیــم مشــکل دارنــد) .4
توالــی حــروف و کلــات  .5هامهنگــی
بیــن چشــم و دســت (عــدم هامهنگــی
دســتگاه بینایــی و حرکتــی)  .6مشــکالت
در ارتبــاط بیــن اعضــای بــدن خــود و
دیگــران
مشــکالت نارســاخوان بــه صــورت
ا ختصا صــی :
 .1اشــتباه کــردن کلــات شــبیه بــه هــم
ماننــد :غــاز و غــار ،چــای و جای .بیشــر در
حــروف شــبیه بــه هــم ماننــد(:ج،چ،ح،خ)
 .2حــدس زدن کلــات بــا در نظــر گرفــن
حــروف ابتــدا و انتهــای کلــات
 .3آینــه خوانــی یــا وارونــه خوانــی کلــات
ماننــد :روز بــه جــای زور
 .4مشکالت شدید هجی کردن کلامت
 .5بــی میلــی و نفــرت و انزجــار از
یادگیــری خوانــدن
 .6دشواری در تشخیص جزء از کل
مشکالت نوشتاری یا نوشنت :
اصطــاح دیــس گرافــی ایــن کــودکان از
هــوش طبیعــی برخــوردار هســتند امــا
بســیار بــد مــی نویســند.
خصوصیــات ایــن کــودکان  .1 :آینــه

نویســی یــا وارونــه نویســی مــی کنــد .2

مختلــف مشــغولیت ذهنــی و کاری را ب ـرای او ایجــاد کنیــم بــه طــوری کــه حــواس

از چــپ بــه راســت مــی نویســند  .3بســیار

پرتــی و جنــب و جــوش زیــاد اوکاهــش پیــدا کنــد.

بــد خــط مــی نویســد  .4کــج و معــوج مــی
نویســند.
مشــکالت در ریاضیــات و حســاب کــردن
یــا اصطــاح دیــس کالکولــی هــا ،اختــال
در محاســبه و کســب مطالــب و مفاهیــم
ریاضــی مــی باشــد.
 .1مشــکل شــدید در درک روابــط فضایــی
 .2مشــکل در درک بینایــی  .3مشــکل در
تفکــر و توجــه  .4مشــکل در دقــت
فرایند یاد دهی – یادگیری
مهارتهــای اصلــی و اساســی( :خوانــدن،
نوشــن ،شــنیدن ،گفــن ،خزانــه لغــات )
مهارتهــای ســطح پاییــن یادگیــری .1:ســوال
کــردن (پرســش) .2کنجــکاوی .3دقّــت.4
توجــه و مترکــز .5تفکــر.
مهارتهــای ســطح بــاالی یادگیــری.1 :
خالقیت(آفرینــش)  . 2حــل مســاله .3
درک مطلــب(درک و فهــم)  .4اســتدالل و
منطــق .5مهــارت هــای عملکــردی .

یعنــی در قالــب فعالیتهــای عملــی باشــد.

 )5کودکان کمرو ،خجالتی و گوشه کیر را به فعالیت و تحرک وادار کنیم.

 )6آمــوزش بایــد از ســطوح ســاده و آســان رشوع و بــه فعالیتهــای ســخت و پیچیــده
خامتــه یابــد.

 )7هرگــز از مشــاوره بــا کــودکان مبتــا بــه ناتوانیهــای یادگیــری غافــل نباشــیم ایــن
کار بــه حفــظ بهداشــت روانــی و ایجــاد عالقــه و انگیــزه در کــودک کمــک مــی کنــد.

 )8آموزشــهای الزم بــه والدیــن داده شــود مثلــث ارتبــاط کانــل کــودک والدیــن و
مربــی کارآمدتریــن و موثرتریــن شــکل آمــوزش اســت.

 )9در دادن دســتورات و تعامــل و کار بــا دانــش آمــوزان از واژگان ســهل و ســاده و
قابــل فهــم اســتفاده کنیــم.

 )10تکالیــف برنامــه هــا و انجــام وظیفــه در قبــال دانــش آمــوز بــه طــور واضــح و
روشــن بایــد مشــخص باشــند و فاصلــه زمانــی را بـرای یادگیــری بایــد در نظــر بگیریــم.
 )11آموزش باید از سطحی که کودک در آن مشکل دارد رشوع شود.

 )12آمــوزش بایــد بــر اســاس آمادگــی ،عالقــه ،انگیــزه و تجربــه ی کــودک بــه او داده
شــود.

 )13آموزش باید بر اساس سطح صرب و تحمل کودک تنظیم شود.

 )14در آموزش حواس گوناگون بکار گرفته شود.

 )15در آمــوزش بــه کــودکان بایــد کنــرل متغیرهایــی چــون :دقــت ،رسعــت ،ســامت،

چنــد توصیــه آموزشــی در ارتبــاط

مجــاورت کــودک بــا دیگـران انــدازه ی مــواد نوشــتنی و  ....مــورد توجــه قـرار گیــرد

یادگی ــری

 )17تکرار و تنوع در مترینات و روش های آموزشی مدنظر قرار بگیرد.

بــا کــودکان مبتــا بــه ناتوانــی

 )1در ارتبــاط و صحبــت کــردن بــا کــودک
بــه جــای عبارتهــای کلــی از عبــارت
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 )4ارائــه متــام فعالیــت هــا و آمــوزش بایــد حالــت بــازی و رسگرمــی داشــته باشــد

مشــخص اســتفاده کنیــم.

 )2از کــودک بــا توجــه بــه ســطح مهــارت و
توانایــی اش از او انتظــار داشــته باشــیم و
ســطح خســتگی پذیــری کــودک را در نظــر
بگیریم.

 )3ســطح آمــوزش خــود را چنــان برنامــه
ریــزی کنیــم کــه متــام اوقــات بــا فعالیتهــای

 )16آموزش باید بر مهارتهای کالمی و غیرکالمی تأکید داشته باشد.

 )18مربــی بایــد عالقمنــد و بــا صــر و حوصلــه و دقــت ف ـراوان تــداوم بخــش کار
خــود باشــد.
ادامه دارد
منابع

-1کریمی ،یوسف .اختالالت یادگیری1384 .نرش ساوان.
-2سیف نراقی ،مریم -نادری ،عزت الله .اختالالت یادگیری)1382( .تهران انتشارات امیر کبیر.
-3فریاد ،اکرب-رخشان ،فریدون .ناتوانیهای یادگیری )1379( .انتشارات مبنا.
-4سیاح ،سیاری-نیمتاج .ناتوانی یادگیری.
-5کــرک ،ســاموئل-چالفانت ،ترجمــه رونقــی ســیمین-خانجانی ،زینب-وثوقــی ،مهیــن .اختــاالت
یادگیــری تحولــی و تحصیلــی  1377ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنائی.
-6پاشا ،رشیفی حسن .روانشناسی هوش و سنجش آن .انتشارات پیام نور.
-7تربیزی ،مصطفی .درمان اختالل دیکته نویسی .انتشارات رشد .
-8تربیزی ،مصطفی .درمان اختالل خواندن  .انتشارات رشد.

نقایص
ارتباطی
در
کودکان
دارای اختالل
طیف اتیسم
فاطمه کریمیان/کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
بــر موجــودی اجتامعــی اســت کــه برقــراری ارتبــاط از اصلــی تریــن نیازهــای او

کالمــی و غیــر کالمــی باشــد .ارتبــاط غیــر

محســوب مــی شــود .مهــارت برق ـراری ارتبــاط از مهــارت هایــی اســت کــه درمراحــل

کالمــی یعنــی اســتفاده از ژســت هــا،

اولیــه ی رشــد شــکل مــی گیــرد و بــا افزایــش ســن تکامــل پیــدا مــی کنــد و پیچیــده
تــر مــی شــود .یکــی از اختالالتــی کــه در دوران رشــد رخ مــی دهــدو در آن حــوزه
ارتبــاط بــه شــدت آســیب مــی بینــد ،اختــال طیــف اتیســم اســت .اتیســم ،اختــال
رشــدی-عصبی اســت کــه طبــق تعریــف انجمــن روانپزشــکی آمریــکا،نقــص در برقـراری
ارتبــاط و تعامــات اجتامعــی و وجــود رفتــار هــا و عالیــق محــدود و تکـراری از نشــانه

اشــارات و حــرکات بــدن کــه در مراحــل
اولیــه رشــد نیــز در کــودکان مشــاهده
مــی کنیــم و بــا رشــد کــودکان ایــن مهــارت
هــای غیــر کالمــی بــه تدریــج کمــر مــی
شــوند و شــاهد افزایــش ارتبــاط کالمــی

هــای اصلــی آن مــی باشــد .شــدت اختــالطیــف اتیســم بــا توجــه بــه شــدت نقایــص
ارتباطــی -اجتامعــی و دیگــر مشــکالتی کــه در ایــن کــودکان وجــود دارد بــه ســه ســطح

خواهیــم بــود .ارتبــاطکالمــی یــا اســتفاده

یــک (خفیــف) ،ســطح دو(متوســط) و ســطح ســه ( شــدید) تقســیم بنــدی مــی شــود.

از گفتــار مــی توانــد از پاییــن تریــن ســطح

بنابرایــن ،نیــاز هــای ارتباطــی و خدمــات توانبخشــی کــه کــودکان در هــر ســطح بــه

بــه صــورت صداســازی تــا باالتریــن ســطح

مشــکالت ارتباطــی ایــن کــودکان ،خدمــات گفتــار درمانــی اســت .در ایــن مقالــه قصــد
داریــم بــه نیــاز هــای ارتباطــی هــر ســطح و خدماتــی کــه متخصــص گفتــار درمــان مــی
توانــد بــه ایــن کــودکان ارائــه منایــد ،اشــاره بکنیــم.

چنیــن شــیوههــای ارتباطــی جایگزیــن
هــم وجــود دارنــد کــه مــی تــوان بــه

قبــل از اینکــه بــه نیــاز هــای ارتباطــی هــر ســطح اشــاره بکنیــم الزم اســت کــه بــا

شــیوه هــای تختــه هــای ارتباطــی و تبــادل

شــیوه هــای مختلــف ارتبــاط آشــنا بشــویم .برقـراری ارتبــاط مــی توانــد بــه دوصــورت

تصویــر اشــاره منــود.
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نیازهای ارتباطی و خدمات گفتار

درمانی در اختالل طیف اتیسم

بــه طــور کلــی مهــارت هــای ارتباطــی
کودکانــی کــه در طیــف اتیســم قـرار دارنــد
از کــودکان طبیعــی فاصلــه زیــادی دارد و
هــر چــه از ســطح یــک بــه ســمتســطح
ســه حرکــت مــی کنیــم نیــاز هــا و حامیــت
هایــی کــه کــودکان ســطح ســه نیــاز دارنــد
افزایــش مــی یابد و مهــارت هــا و توامنندی
هــای ارتباطــی آنهــاکاهــش مــی یابــد .الزم
بــه ذکــر اســت در هــر ســطح نیــز طیفــی
از عالیــم وجــود دارنــد و لزومــی نــدارد
متــام عالیــم در هــر کــودک وجــود داشــته
باشــد.
بــه طــور کلــی گفتــار درمــان در جهــت
بهبــود ایــن کــودکان ،بــه ارتقــای توانایــی
هــا و هدایــت ضعــف هــای آنهــا مــی
پــردازد یــا بــا آمــوزش مهــارت هــای جدیــد،
فعالیــت هــا و مشــارکت کــودک را ب ـرای
ارتبــاط بهــر تســهیل مــی کنــد و یــا بــا
شناســایی عوامــل تســهیل کننــده محیــط
و کاهــش موانــع محیطــی بــه برقــراری
ارتبــاط هــر چــه بهــر ایــن کــودکان کمــک
مــی کنــد .در ادامــه ســعی مــی کنیــم
بــه تفکیــک بــه مهــارت هــا و نیــاز هــای
ارتباطــی هــر ســطح اشــاره کنیــم.
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کودکانــی کــه در ســطح یــک قــرار مــی
گیرنــد معمــوال مهــارت بــازی کــردن ،متــاس
چشــمی ،تقلیــد و انعطــاف پذیــری خوبــی
دارنــد ،بــه حضــور در کنــار افــراددیگــر
یــا بــازی بــا هــم ســاالن عالقــه نشــان
مــی دهنــد ولــی منــی داننــد چگونــه بایــد
ارتبــاط برقــرار کننــد و در دوســت یابــی

بــه مشــکل بــر مــی خورنــد .معمــوال بــه راحتــی صحبــت مــی کننــد و جملــه
ســازیدارنــد امــا از ظرافــت هــای کالمــی درک کاملــی ندارنــد .شــوخی هــا ،کنایــه
هــا و مفاهیمــی مثــل دروغ گفــن و کلــک زدن را متوجــه منــی شــوند ،معمــوال
منــیتواننــد در مــورد یــک موضــوع ،زمــان طوالنــی صحبــت کننــد ،اگــر صحبــت
هــای دیگـران را متوجــه نشــدند ،ســوال بپرســند یــا قســمت هــای مبهــم صحبــت
هــای خــود را اصــاح کننــد و بــه شــکل دیگــری بـرای مخاطــب توضیــح بدهنــد .از
نظــر ســاختار دســتور زبــان جمــات نســبت بــه گــروه ســطح  2و  3مهــارت بهــری
دارنــد امــا معمــوال حــروف ربــط و اضافــه ماننــد چــون ،امــا ،اگــر ،بــا ،از و  ...را
منــی تواننــد بــه درســتی بــه کار بربنــد .الزم بــه ذکــر اســت ،کودکانــی کــه تنهــا 10
کلمــه بیانــی دارنــد امــا بــه درســتی و در موقعیــت هــای صحیــح بــه کار مــی برنــد
از نظــر ارتباطــی پیرشفتــه تــر از کودکانــی هســتند کــه جمــات فـراوان دارنــدامــا
در موقعیــت هــای ارتباطــی صحیــح ،منــی تواننــد اســتفاده کننــد.
گفتاردرمــان بــا اســتفاده از تکنیــک هــای مختلــف بــرای بهبــود مهــارت هــای
ارتباطــی متناســب بــا ســن و توانایــی هــای هــر کــودک تــاش مــی کنــد .بــه
طــورمثــال از بــازی هــای هدفمنــد ب ـرای بهبــود آغازگــری در صحبــت کــردن بــا
دیگـران ،همچنیــن توامننــد کــردن کــودک در بیــان درخواســت هــا ،اعـراض هــا و
تعریــف داســتان و اتفاقــات روزمــره اســتفاده مــی کننــد .عــاوه بــر ایــن اصــاح
ســاختار دســتور زبــان کــودکان ماننــد اســتفاده صحیــح از افعــال ،آمــوزش مفاهیــم
و حــروف ربــط واضافــه و  ...و اســتفاده از جمــات پیچیــده تــر متناســب بــا ســن
آنهــا کمــک مــی کننــد.
کودکانــی کــه در ســطح دو ق ـرار مــی گیرنــد معمــوال متــاس چشــمی پیوســته و
مداومــی ندارنــد ،گاهــی تقلیــد مــی کننــد و ســطح بــازی پاییــن تــر و انعطــاف

گفتاردرمــان ب ـرای ایــن کــودکان در جهــت
ارتقــای پیــش نیــاز هــای ارتباطــی و مهارت
هــای کالمــی تــاش مــی کنــد .بهبــود
مهــارت هــای تقلیــد ،بــازی کــردن،متــاس
چشــمی و رعایــت نوبــت و همچنیــن
ایجــاد ارتبــاط و بیــان درخواســت هــا
بــه هــر شــیوه ممکــن تــاش مــی کنــد.
اســتفاده از شــیوه هــای ارتباطــیجایگزین
( تبــادل تصویــر  ،تختــه هــای ارتباطــی)،
گزینــه مناســبی بــرای ایــن کــودکان مــی
باشــد .در ایــن ســطح فشــار و مترکــز بــر
مهــارت هــای گفتــاریمنجــر بــه افزایــش
اضطــراب کــودک مــی شــود.
نکتــه حائــز اهمیــت در کــودکان دارای
پذیــری کمــری نســبت بــه طیــف یــک دارنــد ،بــا روش هــای منحرص به فــرد و خودســاخته

اختــال طیــف اتیســم ،بهبــود مهــارت

بــه دنبــال کســب محبــت دیگـران هســتند .از نظــر مهــارت کالمــی در جــا مــی زننــد و بــه

ارتباطــی اســت کــه بــا توجــه بــه مهــارت

کنــدی پیرشفــت مــی کننــد .ایــن کــودکان نســبت بــه ســطح یــک چالــش هــا و مشــکالت

هــای کالمــی بهــر در کــودکان ســطح یــک،

اســت در ابتــدای درمــان از شــیوه هــای ارتباطــی جایگزیــن اســتفاده کنــد و بعــد از
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رفتــاری بیشــری دارنــد ولــی آمــوزش پذیــر هســتند .در ایــن کــودکاناکولیلیــای فــوری و مترکــز درمــان در ایــن ســطح بیشــر روی
تاخیــری دیــده مــی شــود یعنــی عبــارات و جمــات خاصــی را بــه محــض شــنیدن آن یــا
مهــارت هــای گفتــاری و «کاربــرد صحیــح»
بعــد از گذشــت مــدت زمانــی تکـرار مــی کننــد.الزامــا منــی تــوان گفــت ایــن تکـرار هــا
آن در موقعیــت هــای روزمــره مــی باشــد.
بــی هــدف بیــان مــی شــوند چــون گاهــی کــودکان بــه دلیــل اینکــه بــا شــیوه صحیــح بـرای
ایــن در حالــی اســت کــه در دوســطح
برقـراری ارتبــاط آشــنا نیســتند ازایــن عبــارت هــا اســتفاده مــی کننــد.
دیگــر ،اولویــت درمــان ،آمــوزش یــک روش
گفتاردرمــان بـرای ایــن کــودکان تــاش مــی کنــد شــیوه ارتبــاط صحیــح را آمــوزش دهــد.
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه حتــا بایــد کــودک از گفتــار اســتفاده کنــدبلکــه ممکــن بــرای برقــراری ارتبــاط کارآمــد اســت.
پیرشفــت بــه افزایــش و پیچیدگــی طــول جمــات بپــردازد .ازدیگــر اقدامــات در ایــن
ســطح مــی تــوان بــه بســط دهــی مهــارت هــای پیــش نیــاز گفتــار از جملــه تقلیــد هــا،
رعایــت نوبــت ،صداســازی هــا و بــازی هــای کــودکاننیــز اشــاره منــود.
هــای ارتباطــی خــود مواجــه انــد .حداقــل کالم ،معمــوال در حــدصداســازی یــا تــک کلامت
و ارتبــاط محــدودی دارنــد .معمــوال در اغلــب مهــارت هــای خودیــاری از جملــه پوشــیدن
لبــاس ،اســتفاده از رسویــس بهداشــتی نیــزنیــاز بــه حامیــت بســیار دارنــد .مشــکالت
رفتــاری و عالیــق محــدود در ایــن کــودکان بســیار بیشــر مشــاهده مــی شــود.
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کودکانــی کــه در ســطح ســه قـرار مــی گیرنــد بــا مشــکالت بســیاری در پایــه تریــن مهــارت
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کوچ
بهاری

آرزو رضایی

نوبهار است و گل به گلزار است
در دل من هوای دیدار است
بوی باران نسیم فروردین
گاه پیوند دل به دلدار است
لحظه ها بی قرار تکرارند
روزها یک به یک گریزانند
فصل ها میروند در پی هم
سال ها این چنین شتابانند
وقت تنگ است و زندگی شیرین
دیده واکن عروسک غمگین
در کنارت فرشته ای زیباست
بشکند این سکوت وهم آگین
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دیده واکن دو بال خود بگشا
شور و شادی به پا کن و غوغا
مرغک در قفس غنوده ی من
کودک آسامنی تنها
تو که از جنس آسامن هایی
شوق آن بی نهایت آبی
بال هایت چرا منیکوچند؟
تا افق های دور آزادی

تو که زیبا به سان گل هایی
دلفریب و نجیب و شیدایی
ریشه هایت چرا منیرویند
توی این باغ سبز آزادی
تو که همچون نسیم آرامی
مثل شبنم لطیف و رویایی
مثل باران چرا منیباری
بر کویر پلید تنهایی
دیده واکن پرنده ی تنها
مرغ حق میکند کنون آوا
وقت کوچیدن بهاری است
کوچ کن همره پرستوها
چشم واکن که وقت بیداری است
وقت امید و شور و شیدایی است
لحظه ی نوشکفنت و رویش
صبح عشق و غروب تنهایی است

الناز مجرد

الناز مجرد  /کارشناس ارشد گفتاردرمانی

اختالالت همراه با کودکان مبتال به اتیسم
ازمســائل هم ـراه بــا کــودکان اتیســم کــه طیــف وســیعی از آنهــا را درگیــر خــود منــوده،

اختالالت روانشناختی:

اختــاالت یادگیــری و زبانپریشــی کودکــی (آپراکســی) میباشــد .پدیــدار شــدن ایــن دو

از عوامــل دیگــر موثــر بــر اختــاالت

رخــداد درایــن کــودکان بنابــر دالیلــی اســت کــه بــر عوامــل پدیــد آورندهــی آنهــا خواهیــم

یادگیــری کــودکان طیــف اتیســم ،میــزان

پرداخــت.

اختــال روانشــناختی ایــن کودکان میباشــد.

اختالالت خواندن و نوشنت:

بــه طــور مثــال نقایــص روانشــناختی و

عمومــا عصب ـزاد هســتند ومانــع از پــردازش ،ذخیرهســازی یــا تولیــد اطالعــات در فــرد

موقعیتهــای اجتامعــی منجــر بــه کاهــش

میشــوند .بــه طــوری کــه وی را از رســیدن بــه اهــداف شــغلی ،شــخصی و تحصیلــی بــاز

ارتبــاط کالمــی در جهــت آمــوزش خوانــدن

میدارنــد .ایــن نواقــص در کــودکان اتیســم معمــوال بــه علــت تاخیــر زبانشــناختی در فــرد

و نوشــن میگــردد .بنابــر مــوارد ذکــر شــده

رخ میدهنــد ولــی ســایر عوامــل از جملــه مســائل هوشــی ،اختــاالت روانشــناختی و

کاهــش مــوارد روانشــناختی بــا کمــک

رفتارهــای کلیشــهای نیــز در پدیــد آوردن آنهــا موثــر هســتند کــه بــه صــورت مج ـزا بــه

درمانهــای رفتــاری و دارویــی گامــی موثــر

هریــک از آنهــا خواهیــم پرداخــت.

ب ـرای کاهــش مشــکالت بعــدی در ســنین

هوش:

مدرســه خواهــد بــود.

ســطح و میــزان اختــال خوانــدن در کــودکان طیــف اتیســم تاحــد زیــادی بــه ســطح

ناتوانی در پردازش زبانی:

هوشــی آنهــا وابســته اســت .لــذا بــا انجــام تســت هــوش قبــل از ســنین مدرســه میتــوان

شــایعرتین علــت ناتوانــی یادگیــری ،اختالل

تــا حــد زیــادی مســائل خوانــدن و نوشــن ایــن کــودکان را پیشــگویی کــرد.

در پــردازش زبــان اســت کــه هــم بــر
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ناتوانایــی یادگیــری بــه عــدم توانایــی فــرد در امــور تحصیلــی یــا شــغلی گوینــد کــه

بــه دنبــال آن کمبــود رشکــت افــراد در

ارتبــاط شــفاهی و هــم نوشــتاری تاثیــر

طــرق گوناگونــی برخوانــدن تاثیــر مــی گــذارد .دانشــآموز ممکــن اســت در نامیــدن

دارد .مشــخصهی ناتوانــی در پــردازش

حــروف وگفــن صداهــای آنهــا متیــز صداهــا در کلــات و ترکیــب منــودن صداهــا و

زبانــی اشــکال در درســت شــنیدن کلــات،

ســاخنت از آنهــا مشــکل داشــته باشــد.دراین ناتوانــی فــرد حــروف یــک کلمــه را جابجــا

مشــکل در فهــم معنــای کلــات و بــه

میکنــد و بــه طــور مثــال "پاکــت"را "پاتک"میخوانــد .رسعــت خوانــدن و درک مطلــب

یــاد آوردن شــنیدهها اســت .در حالــت

نیــز بســیار ضعیــف اســت .نوشــن نیــز بــه طــرق مشــابهی آســیب میبینــد ،نوشــته

عــادی اطالعــات زبانــی از طریــق راههــای

معمــوال مختــر و ناکامــل اســت؛ نــوع واژگانــی کــه بــه کار رفتــه اســت محــدود

عصبــی ازگوشــها بــه مراکــز زبانــی در

بــوده و دســتور جمــات و هجــی کلــات ضعیــف اســت.

مغــز میرونــد امــا در افــراد مبتــا بــه
ناتواناییهــای یادگیــری کلــات ،حــروف،
جمــات ودیگــر اطالعــات زبانــی در مراکــز
مغــزی ،مغشــوش و تحریــف میشــوند.
ناتواناییهــای زبانــی اغلــب در ســنین پایینرت
از مدرســه هنگامــی کــه کــودک رشوع بــه
صحبــت میکنــد ،مشــهود هســتند .درایــن
ســن عالئــم ناتواناییهــای زبانــی ،تاخیــر در
رشوع تکلــم ،کوتــاه بــودن طــول جمــات
بیانــی ،کــم بــودن خزانــه واژگانــی و
ناپختگــی نحــو ودســتور جمــات نســبت
بــه ســایر همســاالن اســت.
در ســنین مدرســه دیگــر نشــانههای ناتوانی
در پــردازش زبانــی خــود را نشــان میدهند.
ایــن نشــانهها عبــارت از اشــتباه منــودن
مکــرر کلــات مشــابه بــه لحــاظ تلفــظ
(“دبســتان” و”بوســتان”و ســاخنت کلــات
ترکیبــی جدیــد هامنند”دســتان”) حســاس
نبــودن بــه قافیــه و عــدم شناســایی کلــات
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همقافیــه (بــه عنــوان مثــال عــدم تشــخیص
کلــات همقافیــه از سلســله کلــات دوغ،
اتــاق ،بــوق) ،دادن پاســخهای نامناســب به
ســوال (هامننــد پاســخ"ماکارانی"درجواب
ســوال"آیا در مدرســه خریــد میکنــی؟") و

افزایــش طــول جمــات ،افزایــش متایــز شــنیداری ،بهبــود حافظــه و ادراک بینایــی،
افزایــش آگاهــی واج شــناختی (بخــش کــردن کلــات ،آگاهــی از آغــازه ،تشــخیص
کلــات همقافیــه ،تجزیــه و ترکیــب کلــات) کمــک شــایانی بــه مشــکالت خوانــدن
و نوشــن کــودکان خواهــد کــرد.
رفتارهای کلیشه ای:
ایــن رفتارهــا بــا حــرکات اضافــه در اعضــای بــدن بــه خصــوص دســتان فــرد هم ـراه
میباشــند و بــا افزایــش ایــن حــرکات ،کنشــهای اجتامعــی فــرد کاهــش مییابنــد و
فــرد حضــور کمرنگــر در گروههــای اجتامعــی و بــه دنبــال آن انگیزهــی ارتباطــی
کمــری را تجربــه خواهــد کــرد کــه باعــث ایجــاد مســائل یادگیــری در فــرد میشــوند.
بــر طــرف کــردن ایــن مشــکالت بــا رویکردهــای تعدیــل حســی کمــک شــایانی بــه
خوانــدن کــودکان خواهــد کــرد.
آپراسکی یا زبان پریشی دوران کودکی:
آپراســکی نوعــی اختــال آواهــای گفتــاری عصــب شــناختی کودکانــه اســت کــه درآن
حــرکات درســت و دقیــق گفتــاری بــا وجــود عــدم نقــص در ماهیچههــای عصبــی
نارســا هســتند .در ایــن نقایــص عصــب شــناختی مشــکل در برنامــه ریــزی حــرکات
بدنــی و دهانــی و بــه دنبــال آن ناپختگــی در حــرکات بدنــی و گفتاری ایجاد میشــود.
در کــودکان اتیســم بــه نظــر میرســد کــه حضــور اختــاالت عصبــی منجــر بــه ایــن
ناپختگــی شــده و مشــکالتی در گفتــار از جملــه آهنــگ گفتــار ،تکیــه روی کلــات،
نقایــص واجــی و واکــه ای و تاخیــر در گفتــار و زبــان را پدیــد مــی آورد.
منابع
Chiristinam.G.Learningdisability.Ilusstratepublisher
Books2001,

ناتوانــی در بــه یــاد آوردن وفهم دســتورات

-O’ Brien G, Pearson J. Autism and learning disability. Autism. 2004 Jun; 8(2):125-40.

هســتند .ناتوانــی در پــردازش زبانــی بــه

- Shriberg LD, Paul R, Black LM, van Santen JP. The hypothesis of apraxia of speech in children with
autism spectrum disorders. 2011 Apr 1; 41(4):405-26.

سیستم دهلیزی

دهلیــزی هنــگام برگشــت از زمیــن بــازی
یــا ورزشــگاه شــکایت از رسگیجــه و یــا بــاال
آوردن دارنــد .همچنیــن در فعالیــت هــای
طبیعــی روزمــره ماننــد دویــدن و پریــدن
رسگیجــه دارنــد .زمانیکــه کــودک دچــار
بیــش فعالــی دهلیــزی یــا حساســیت پاییــن
سیســتم دهلیــزی اســت سیســتم عصبــی
مرکــزی وی منــی توانــد اطالعــات را درســت
دریافــت و پــردازش کنــد بــه طــور مثــال
کــودکان مبتــا بــه کــم فعالــی دهلیــزی
بــه طــور دائــم از والدیــن مــی خواهنــد
کــه آنهــا را بچرخاننــد و متایــل بســیاری بــه
نشســن در چــرخ و فلــک دارنــد.
حتــی اگــر ایــن دســته از کــودکان بــه
شــکل دایــره ای بچرخنــد دچــار رسگیجــه
منــی شــوند کــودکان مبتــا بــه کــم فعالــی
دهلیــزی عالقــه بســیاری بــه نــگاه کــردن

23

فصلنامه علمی داخلی کودکان اتیستیک
سال نهم ،شماره سی و چهارم
زمستان و بهار 1399

سیســتم دهلیــزی در پیرشفــت طبیعــی و هامهنگــی حرکتــی اهمیــت دارد .اختــال
در عملکــرد سیســتم دهلیــزی باعــث بســیاری از اختــاالت رشــدی نظیــر ناتوانــی در
یادگیــری خواهــد شــد .سیســتم دهلیــزی در گــوش داخلــی ق ـرار دارد .ایــن سیســتم
تعــادل و کنــرل بــدن را تنظیــم مــی کنــد عــاوه بــر ایــن بــر تعامــل مهــارت هــای
حرکتــی درشــت و ظریــف از دســت تــا پــا نیــز داللــت دارد .اطالعاتــی کــه از چشــم،
گــوش و سیســتم دهلیــزی بــا یکدیگــر ترکیــب مــی شــود اطالعاتــی را در مــورد ارتبــاط
بــا محیــط پیرامــون بــه فــرد ارایــه مــی دهــد.
بنابرایــن انســان هــا بــه وســیله چشــم مــی بیننــد ،بــه وســیله گــوش مــی شــنوند و بــا
سیســتم دهلیــزی متوجــه مــی شــوند آیــا قامتشــان در حــال تعــادل هســت یــا خیــر.
بــه طــور مثــال کودکــی کــه دچــار اختــال در سیســتم دهلیــزی اســت وقتــی کــه خیلــی
هیجانــی مــی شــود کالس را منقطــع مــی کنــد .دو مشــکل اساســی سیســتم دهلیــزی
حساســیت بــاال و حساســیت پاییــن اســت هــر دو موقعیــت معمــوال نتیجــه مشــکالت
رشــد حرکتــی و عصــب شــناختی اســت بـرای تصحیــح مشــکالت دهلیــزی اولیــن مرحلــه
یــا گام در گســرش برنامــه ریــزی بـرای تصحیــح مشــکالت دهلیــزی تعییــن ایــن اســت
کــه آیــا کــودک دچــار بیــش فعالــی یــا کــم فعالــی دهلیــزی اســت.
مشــکل بیــش فعالــی دهلیــزی زمانــی اســت کــه اطالعــات وارد شــده از طریــق
گیرنــده هــای حســی سیســتم عصبــی را مببــاران کنــد .کــودکان بــا مشــکل بیــش فعالــی

رزا تابشیان /کارشناس ارشد تربیت بدنی
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بــه اشــیا مــدور و چرخــان دارنــد .همچنیــن برخــی از کــودکان مبتــا بــه کــم فعالــی
دهلیــزی دچــار مشــکل در درک تفــاوت بیــن بــاال  ،پاییــن و چــپ و راســت هســتند
بــه طــور مثــال کــودک گیــج مــی شــود بــا دســت هایــش یــا پاهایــش تــوپ را بگیــرد.
در تنــش ،کنــرل و تعــادل عضالنــی ضعیــف عمــل مــی کننــد .تفــاوت کســانی کــه
ســوار ماشــین مــی شــوند و حالشــان بــد مــی شــود بــا کســانی کــه ســوار ماشــین مــی
شــوند و هیــچ مشــکلی ندارنــد در ایــن اســت کــه هــر دو اطالعــات سیســتم دهلیــزی
را مخابــره مــی کننــد امــا کــودکان دچــار بیــش فعالــی دهلیــزی اطالعــات را بیــش از
حــد مجــاز بــه مغــز مخابــره مــی کننــد ،همچنیــن ایــن کــودکان در تعامــات اجتامعــی
هــم مشــکل دارنــد .دکــر جولیــو بــی دی در ســال  1976یکــی از اولیــن پیشــگامان
در حــوزه ناتوانــی هــای یادگیــری ،عقیــده داشــت کــه بیــش فعالــی یــا کــم فعالــی
دهلیــزی ســبب ناتوانــی یادگیــری مــی گــردد او بعدهــا متوجــه شــد کــه کــودکان بــا
چنیــن مشــکالتی تشــخیص داده منــی شــوند تــا زمانــی کــه وارد مدرســه شــوند .بــر
اســاس تحقیقــات انجــام شــده کارکــرد سیســتم دهلیــزی افـراد مبتــا بــه اختــال طیــف
اتیســم بــا اف ـراد عــادی کامــا متفــاوت اســت شــاید یکــی از علــل بــروز نشــانگان
اتیســم اختــال در کارکــرد سیســتم دهلیــزی باشــد کــه بــا مترینــات حرکتــی مــی تــوان
بــه بهبــود کارکــرد سیســتم دهلیــزی کمــک کــرد.
ابزارهای ارزیابی سیستم دهلیزی
 )1آزمــون مانــز :اگــر کــودک در وضعیــت ایســتاده قـرار بگیــرد بــه طــوری کــه پاشــنه
پــای جلــو مقابــل پاشــنه پــای عقبــی باشــد و کــودک چشــانش بســته باشــد بایــد
قــادر باشــد در مــدت  10ثانیــه ایــن وضعیــت را حفــظ کنــد .در مــورد کــودکان 6
ســاله و کمــر از  6ســال ایــن وضعیــت بایــد در مــدت  7ثانیــه طــول بکشــد و در
مــورد کودکانــی کــه احتــال داده مــی شــود مشــکل دهلیــزی داشــته باشــند بایــد بــا
مراقبــت ویــژه باشــد و کــودک اول بــا چشــان بــاز ایــن کار را انجــام دهــد اگــر قــادر
بــه انجــام آن بــود بــا چشــان بســته ایــن کار را انجــام دهــد و اگــر کــودک مشــکل
تعــادل داشــت در اط ـراف کــودک وســایل حامیتــی ق ـرار دهنــد.
 )2آزمــون یــک پــا :در ایــن آزمــون فــرد بایــد  10ثانیــه بــر روی پــای برتــرش بــا
چشــان بســته وضعیــت تعادلــش را حفــظ کنــد اگــر نتوانســت فــرد بــا اختــال در
سیســتم دهلیــزی مواجــه اســت ( اول بــر روی پــای برتــر و بعــد روی پــای غیــر برتــر).
 )3آزمــون حــرکات غیـرارادی چشــم (نیســتاگموس) :در مــدت  20ثانیــه 10 ،دور بچــه
را در یــک جهــت چرخانــده و ســپس حــرکات غیـرارادی چشــم را مــورد بررســی قـرار
مــی دهیــم اگــر حــرکات چشــم کمــر از  7ثانیــه باشــد کــم فعالــی دهلیــزی و اگــر
بیشــر از  14ثانیــه باشــد بیــش فعالــی دهلیــزی اســت.
 )4آزمــون تصاویــر :کــودک در وضعیــت ثابــت نشســته در مقابلــش عکــس هایــی بــا
رسعــت حرکــت داده مــی شــود و بعــد حــرکات چشــم کــودک را مــورد بررســی ق ـرار
مــی دهنــد و بــا هنجارهایــی کــه وجــود دارد مقایســه مــی شــود.

تمرینــات ارائــه شــده ـبـرای کــم
فعالــی دهلی ــزی

 )1مترینات ایستگاهی

اولین گام ایستگاه ،تاب دادن کودک
(حرکات گهواره ای)
ایستگاه دوم :استفاده از اسکوتر
کــودک را روی اســکوتر نگــه مــی داریــم
یــا او را مــی نشــانیم و  5بــار کــودک را
دور خــودش مــی چرخانیــم (  5بــار از یــک
ســمت 5 ،بــار از ســمت دیگــر) کودکانــی
کــه بعــد از چرخانــدن گریــه مــی کننــد
بایــد در موردشــان نگ ـران بــود و احتــاال
دچــار اختــال در عملکــرد سیســتم
دهلیــزی هســتند.
ایســتگاه ســوم ترامپولیــن :بــا گرفنت دســت
کــودک از او بخواهیــم روی ترامپولیــن
حــرکات بــاال و پاییــن و جهشــی انجــام
دهــد (حــرکات جهشــی و پــرش را انجــام
دهــد).
ایســتگاه چهــارم :ســه غلــت بــر پشــتک
بزنــد.
ایســتگاه پنجــم :بــا اســتفاده از تــوپ جیــم
بــال از کــودک مــی خواهیــم بــر روی ایــن
تــوپ بخوابــد و دســت و پاهایــش را بــاال
آورد.
ایســتگاه ششــم :حرکــت بــر روی چــوب
موازنــه
ایســتگاه هفتــم :حرکــت بــر روی چــوب
 : Tکــودک بــر روی انتهــای  Tبایســتد تــا
آنجایــی کــه مــی توانــد بــا فشــار آوردن بــر
انتهــای چــوب رس آن را بــاال نگــه مــی دارد.
 )2رد و بــدل کــردن تــوپ از بــاالی رس و
بیــن پــا
 )3رد و بــدل کــردن تــوپ از ســمت
راســت و چــپ

 )4شــاتل ران :مثــا در فاصلــه  10مــری کیســه مــی گذاریــم و بایــد آن را جــا بــه جــا
کنــد.
تمرینات ارائه شده برای کم فعالی دهلیزی:
بـرای ایــن کــودکان بایــد حــرکات یکنواخــت داشــته باشــیم تــا آرام آرام سیســتم دهلیزی
تعدیــل شــود ماننــد )1 :تــاب دادن مالیــم  )2حرکــت بــر روی ترامپولیــن بــه شــکل آرام
 )3حــرکات آفتــاب مهتاب
حــس عمقــی در ارتبــاط انــدام هــا نســبت بــه یکدیگــر و آگاهــی از موقعیــت انــدام
هــا در رابطــه بــا جاذبــه نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد
حس عمقی چه اطالعاتی را برای ما فراهم می کند؟
 )1بازخــورد عصــب شــناختی :یعنــی اطالعاتــی کــه در رابطــه بــا چگونگــی انجــام
حرکــت و کنــرل حــرکات برنامــه ریــزی شــده فــرد اســت.
 )2مفهــوم بدنــی :اجـزا بــدن را شــخص تشــخیص دهــد ،اکــر افـراد در  9ماهگــی قــادر
هســتند کــه چشــم و بینــی خــود را تشــخیص دهنــد و در  18ماهگــی دســت و پــا و
در  7ســالگی همــه اجـزا را تشــخیص مــی دهــد ،ابـزار ارزیابــی بــه طــور مثــال زمانــی
اســت کــه وقتــی کــودک مــی خواهــد لبــاس بپوشــد و از کــودک بخواهیــم دســتش را
بــاال بیــاورد.
 )3طرحــواره بدنــی :ارتبــاط اج ـزا بــدن نســبت بــه یکدیگــر بــه طــور مثــال بــه فــرد
گفتــه مــی شــود چشــم هایــش را ببنــدد و دســت هایــش را ســه مرتبــه جلــو بیــاورد
چگونه می توانیم طرحواره بدنی ،تسلط جانبی و جهت یابی را ارتقا دهیم؟
مترینــات فعــال کــه دارای اثــر پایــدار و وســیعی هســتند و مترینــات غیرفعــال کــه
دارای اثـرات کمــی هســتند بــه طــور مثــال وقتــی مهــارت پرتــاب کــردن را بــه کــودک
مــی خواهیــم آمــوزش دهیــم اگــر ایــن آمــوزش همـراه بــا هدایــت بدنــی باشــد یعنــی
اینکــه والدیــن یــا مربــی دســت وی را بگیرنــد در ایــن صــورت کــودک بــه طــور کامــل
در تکلیــف حرکتــی درگیــر منــی شــود و تاثیــری بــر بهبــود حــس عمقــی و تســلط
جانبــی نخواهــد داشــت ولــی اگــر کــودک بــا تشــویق و عالقــه و یادگیــری مشــاهده ای
پرتــاب کنــد تاثیــر ایــن فعالیــت بــر بهبــود حــس عمقــی و برتــری جانبــی فــرد مانــدگار
و بیشــر خواهــد بــود.

آزمون ارزیابی حس عمقی:

منابع

فعالیــت هــای بدنــی ب ـرای ارتقــای یادگیــری و رفتــار
کــودکان (راهنــای رشــد حســی-حرکتی) .الیســون
هامونــد ،بیلــی آن شــیتون .ترجمــه محمــد علــی
اصالنخانــی ،زهــرا چهرباغــی و مهــدی رافعــی.
https//:vestibular.org
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آزمــون رمــرگ :از کــودک مــی خواهیــم در وضعیــت ایســتاده قـرار گیــرد و پاهــا جفــت
و دســت هــا کنــار بــدن قـرار گیرنــد و رس بــه شــکل مســتقیم و چشــم هــا بســته باشــد
اگــر بــه مــدت چنــد دقیقــه بتوانــد ایــن وضعیــت را حفــظ کنــد ( بــدون حرکــت دســت
هــا و پاهــا و حــرکات موجــی تنــه) حــس عمقــی وظیفــه خــود را بــه نحــو احســن
انجــام مــی دهــد.
آزمــون تقلیــد دو جانبــه :در ایــن آزمــون آزمونگــر مقابــل آزمودنــی ق ـرار مــی گیــرد

و از فــرد مــی خواهــد بــا اســتفاده از
انــدام هــای فوقانــی حرکاتــی انجــام دهــد
کــه یــک عضــو در خــاف جهــت عضــو
دیگــر باشــد ( دســت راســت بــاز ،دســت
چــپ خــم) ایــن آزمــون تعییــن کننــده
می ـزان حــس عمقــی ب ـرای فراهــم کــردن
اطالعــات اســت.
اصالح مشکالت سیستم
عمقی:
انقبــاض یــا کشــش و فشــار عضــات :یعنی
مرتــب مراقبیــن کــودک بایــد کــودک را
تشــویق بــه انجــام حــرکات مختلــف کننــد
مثــا خــم کــردن یــا بــاز کــردن مفصــل آرنج
بــا ایــن کار یکــری عضلــه منقبــض مــی
شــود.
افزایــش نیــروی مقــاوم در عضــات :یعنــی
اســتفاده از وزنــه :وزنــه هــای متناســب
بــا ســن و وزن کــودک طراحــی کنیــم
چــون اکــر وزنــه هــا متناســب بــا کــودکان
نیســت مــی توانیــم مقــداری شــن داخــل
جــوراب بریزیــم و آن را بــه پــای کــودک
ببندیــم و بــه وی بگوییــم پاهایــت را خــم
و بــاز کــن یعنــی متناســب بــا وزن و ســن
بچــه نیروهــای مقاومــی را ب ـرای تقویــت
عضالتــش طراحــی کنیــم و از او بخواهیــم
حــرکات را بــه طــور مرتــب تک ـرار کنــد.
دراز و نشســت ،بارفیکــس ،شــنا روی زمیــن
مــی توانــد بــرای بهبــود حــس عمقــی
مفیــد واقــع شــود.
بــا انجــام مترینــات فــوق مــی تــوان بــه
بهبــود حــس عمقــی کــودکان کمــک کــرد.

بگذار صدایت را بشنوم
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ندا قاسمی

( فصل بیست و هشتم )

مــن مــادری را مــی بینــم کــه بــا کــودک خردســال خــود بــازی مــی کنــد بــه نظــر مــی
رســد هــم ســن میشــل اســت .بــه طــور غریــزی مــن بــا او هــم قــدم شــدم.
“دخرت کوچک شیرینی است ”.من لبخند زدم.
“ ممنون”
“ تقریباً بیست ماهه است؟”
“ بله”
“ هووم ،فرزند من یک ماه بزرگ تر است».
“ اوه بله او را دیده ام ،نسبت به سن خودش قد بلند است”.
“بلــه عجیبــه کــه چگونــه همــه ی آن هــا بــا وجــود هــم ســن بــودن بــا یکدیگــر
متفــاوت انــد ،ایــن گونــه نیســت؟»
“ قطعاً”
“ پرس من کلامت را سخت ادا می کند ،او احتامالً دیر به سخن می افتد”.
“ اوه بله اما این بسیار شایع است”.
“ بله می دانم ،سخن گفنت دخرت شام چگونه است؟”
“ او ایــن روزهــا متالطــم صحبــت مــی کنــد! و هــر روز چیــز زیباتــری را مطــرح مــی
کنــد”.
دخرت کوچک روی پا ایستاد و گفت »،مامان .بو بوس».
“حباب های پایینی را می خواهی؟ حتام شیرینم”.
هیجانات کمی از آدرنالین در من جریان می یابد.
“خــوب” -مــن بــا خوشــحالی خندیــدم “ -مــی دانــی آن هــا در مــورد دخــر بچــه هــا
چــه مــی گوینــد”.

“ اوه بلــه .دخرتهــا همیشــه زودتــر از
پرسهــا بــه حــرف مــی افتنــد و صحبــت
مــی کننــد”.
“ اوه پــس ببخشــید ،بایــد او را بگیــرم!
مواظــب بــاش!”
و خوشــبختانه بــا شــور و شــوق میشــل را
از زمیــن بــازی بیــرون مــی بــرم و اشــک
شــوق مــی ریــزم.
اگــر مــن ایــن نقــش را درســت بــازی کنــم،
بــه خــودم مــی گویــم ،اگــر بخواهــم همــه
چیــز را در یــک جملــه بگویــم ایــن اســت
کــه ،بــه خوبــی همــه چیــز متــام خواهــد
شــد.
در مقایســه بــا خواهــر زاده ام هلــن ،هــم
خیلــی خــوب نبــود .حتــی در مهــارت هــای
حرکتــی و مهــارت هــای انطباقــی و تقلیــد.
او در حــال حــارض کارهایــی انجــام مــی
دهــد مثــل :نوشــیدن از یــک فنجــان ،بــاال
و پاییــن رفــن از پلــه هــا هنگامــی کــه
نــرده وجــود دارد و حتــی بــا یــک تلفــن
کوچــک اســباب بــازی پرحرفــی مــی کنــد.
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میشــل هیــچ کــدام از ایــن چیزهــا را بــه خوبــی آن دخــر انجــام نــداد و آن دخــر
فقــط شــانزده ماهــه بــود! کتــاب هــا دوبــاره منتــر شــدند .ایــن خــوب نبــود .مــن
منــی توانســتم او را در هــر یــک از ایــن کتــاب هــای مبهــم پیــدا کنــم .تأخیــر گفتــاری
خــوب و تأخیــر گفتــاری بــد چیســت؟ مــن یــک روز بــا دانیــل کــه گلــودرد داشــت
بــه بیامرســتان دانشــگاه رفتــم .دکــر باکســر در تعطیــات بــود .همــکار او دانیــل را
معاینــه کــرد.
“ آیا شام در تجربیات خود ،کودکانی با تأخیر در گفتار داشته اید؟ من گفتم:
“ البته”.
“ خــب ،می ـزان ایــن تأخیــر چقــدر اســت؟ در نهایــت چــه زمانــی رشوع بــه ترکیــب
کلــات بــا یکدیگــر مــی کنــد؟ پــر دیگــر مــن هنــوز تنهــا چنــد کلمــه بلــد اســت و
او  22ماهــه اســت”.
“ مــن منــی دانــم کــه آیــا مــی توانــم بــه طــور خــاص بــه ســؤال شــا پاســخ دهــم .بــا
ایــن حــال از یــک چیــز مطمــن هســتم کــه بچــه هــا همیشــه در ابتــدا خیلــی بیشــر
از آنچــه کــه مــی تواننــد صحبــت کننــد درک مــی کننــد و مــی فهمنــد“ .
“ شاید میشل مشکل داشته باشد .من منیدانم او چقدر میفهمد« .
“ اوه ،او احتامال کمی کند است ،او خواهد رسید”.
“ شام چقدر می دانی که مشکلی نیست؟ شاید مشکل وجود داشته باشد؟”
“ باشــه ،باشــه ،مشــکل وجــود دارد! شــا در مــورد کودکــی صحبــت مــی کنیــد کــه
مــن هرگــز او را ندیــده ام!”
“ ببخشــید ،ببینیــد ،خواهــر او اتیســم تشــخیص داده شــد و ســپس بهبــود یافــت،
حــاال مــن در مــورد او احســاس نگرانــی مــی کنــم »...
“ خواهــر او ...؟ تشــخیص داده شــده بــه عنــوان  ...؟ گاهــی اوقــات ایــن تشــخیص
هــا اشــتباه اســت ،شــا مــی دانیــد”.
“ تشــخیص اشــتباه نبــود! اتیســم او بهبــود یافــت .دکــر لــوواس کــودکان را درمــان
میکنــد و بهبــود مــی بخشــد».
درباره ی او چیزی نخوانده اید؟»
مــن رشوع بــه گفــن خالصــه ای از مقالــه ی دکــر لــوواس کــردم هنگامــی کــه فهمیدم
چگونــه بایــد ب ـرای ایــن فــرد توضیــح دهــم و خــودم را نشــان دهــم .کام ـاً دیوانــه
وار .عصبانــی بــودن از گلــودرد دانیــل و مشــکالت پــرم و بهبــود بیــاری اتیســم
دخــرم باعــث شــد تــا آمــاده ی خفــه کــردن او باشــم اگــر مــی گفــت مشــکل وجــود
دارد و بــر رسش فریــاد بزنــم هنگامــی کــه او گفــت مشــکل وجــود نــدارد .انتظــار می
رود او بــا آخریــن تحقیقــات در زمینــه ی بیــاری کــه احتــال ابتــای یــک کــودک در
ســال را بــه آن در میــان یــک گــروه چنــد نفــره داشــت ،همــگام باشــد.
من عذرخواهی کردم و رفتم.
کجا می توانستم کلامتی را که می خواستم بشنوم پیدا کنم؟
گفتــار میشــل هــان طــور باقــی مانــده اســت :ثابــت و بــدون تغییــر .هــر هفتــه
هــان  5تــا  10کلمــه اســت .نــه «مامــان» نــه «بابــا» در میــان آن هــا منــی باشــد.
بیشــر گریــه مــی کنــد و فریــاد مــی زنــد .رسخوردگــی و تــرس و وحشــت بیشــر شــده
اســت .ایــن روزهــا بیشــر روی انگشــتان پــا راه مــی رود .بــه مــن نــگاه مــی کنــد امــا
توجــه زیــادی بــه دیگـران نــدارد.
یــک روز متوجــه شــدم کــه او در ســالن بــاال و پاییــن مــی پــرد و بــه گوشــه ای

نــگاه مــی کنــد .او را دنبــال کــردم .او بــاال
و پاییــن مــی دویــد .یــک مســیر مســتقیم
را دنبــال منــی کــرد ،امــا در طــرف مقابــل،
خــط دیــوار کوبــی را دنبــال مــی کــرد کــه
در امتــداد ســطح چشــم ق ـرار داشــت.
“ خوبــه ،بیشــر از ایــن نیســت!” او را بغل
کــردم و بـرای بــازی بــه بیــرون بــردم .مــی
بینــی؟ او مــی توانــد بــا مــن بــازی کنــد.
مــن بـرای او مارهــای خمیــری درســت مــی
کنــم .او مــی فهمــد و لــذت مــی بــرد!
چــه کســی بــه مــن مــی گویــد کــه او
خــوب بــود؟ آن فــرد دکــر کوهــن نیســت.
امــا او ق ـرار بــود بدانــد! کجــا مــی توانــم
کســی را پیــدا کنــم کــه بتوانــد امــروز
جــواب مــن را بدهــد؟
“ چنــد مــاه آینــده مــی توانیــد او را
ببینیــد ».نــه غیــر ممکــن اســت .برویــد و
بـرای چنــد مــاه آینــده ،فرزندتــان را ببینیــد
و ببینیــد کــه آیــا او بیــار اســت یــا خیــر.
ممکــن اســت بــه آرامــی و بــی رس و صــدا
اتفــاق بیافتــد ،بنابرایــن مطمــن باشــید
هــر روز مــی توانیــد او را زیــر نظــر داشــته
باشــید .تغییـرات را متاشــا کنیــد .شــا ایــن
تغیی ـرات را مــی شناســید.
نــه مــن دیگــر منــی توانــم تحمــل کنــم.
یکــی بــه مــن بگویــد او خــوب اســت .مــن
بــا بریجــت و رابیــن صحبــت کــردم صــدای
آن هــا بــه هیــچ وجــه مطمــن نبــود.
“ مــن بایــد ایــن را حــل کنــم .منــی تونــم
بفهمــم”.
رابیــن بــا روان شــناس کــودک کــه بــا او کار
مــی کــرد ارتبــاط برقـرار کــرد .کســی اســت
کــه بــه او اح ـرام مــی گــذارد و ارزیابــی
هــای خوبــی در مــورد کــودکان کوچــک تــر
از میشــل انجــام داده اســت .ارزیابــی هــا
خــوب پیــش نرفــت .دکــر پاســیک تــاش
کــرد امــا میشــل جوشــی و عصبانــی شــده
بــود .او هیــچ یــک از وظایــف کوچکــی را
کــه او برایــش تعییــن کــرده بــود انجــام
نــداد .مــن جلســه را کوتــاه کــردم.
بعد او را صدا زد.
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“ ببیــن مــن متاســفم ،مــن رفتم”.مــن گفتــم ”:امــا دکــر پاســیک شــا مــی دانیــد
مــن واقع ـاً فکــر مــی کنــم اضط ـراب مــن بــه میشــل منتقــل مــی شــود .البتــه کــه او
همــکاری نخواهــد کــرد .او متــام ایــن تنــش و اســرس را احســاس مــی کنــد« .
مــن کــه دشــمن قســم خــورده ی چنیــن اتهامــات بــی پایــه و اساســی هســتم ،هــر
علــت محیطــی اســرس زای ممکــن را کــه در کتــاب مــی یافتــم مســئول رفتــار آزار
دهنــده ی میشــل تلقــی مــی کــردم.
دکرت پاسیک جواب نداد.
“ خــب بــه هــر حــال شــا چــه فکــری مــی کنیــد؟” او را تحــت فشــار ق ـرار دادم“ .
منظــورم ایــن اســت منــی خواهیــد بــه مــن بگوییــد کــه آیــا او اتیســم دارد یــا نــه؟”
انتخاب با دقت کلامت دوباره به رساغ من آمد :مانند چاقوهای تیز.
“من کمی نگران بودم هنگامی که او را صدا زدیم هرگز به ما نگاه نکند».
“او عصبانی بود! او عمدا ً جلوی ما را گرفت!”
“شاید .شاید این چیزی بود که او انجام می داد”.
من بعدا با رابین صحبت کردم.
“ مــن نیــز ماننــد دوســت شــا فکــر مــی کنــم ،رابیــن .مــن واقعـاً منــی دانــم کــه آیــا او
تجربــه ی کافــی در مــورد جمعیــت کــودکان نرمــال را دارد .همــه ی چیــزی کــه او مــی
دانــد آســیب شناســی اســت و بنابرایــن او ایــن را همــه جــا مــی دیــد».

رابیــن آهــی کشــید .و او را در وســط
ایــن موقعیــت قــرار داد .مــن میدانســتم
کــه چگونــه صدایــت کنــم .در برخــی از
ســطوح ،مــن میدانســتم کــه در حــال
ســوخنت بــودم ،بــه دنبــال حملــه بــه هــر
کــس کــه خــر بــد داشــت بــودم .مــن ایــده
ای داشــتم.
«مــن منــی دانــم رابیــن .چــرا مــن او را
بــه دیــدن مارجــری راپاپــورت منــی بــرم؟ او
مــی دانــد چــه کاری انجــام مــی دهــد».
ســناریوی مشــابه بــا مارجــری .میشــل داد
مــی زنــد ،همــه ی اســباب بــازی هایــش
را نادیــده مــی گیــرد ،گریــه مــی کنــد و
دســتش را بــدون نــگاه کــردن بــه او مــی
کشــد.
“ اومــم ،مارجــری گــوش کــن .مــن قصــد
دارم او را بــه خانــه بــرم .متاســفم .از ایــن
کــه وقتــت را گرفتــم عذرخواهــی مــی
کنــم .او خــودش نیســت .او تحــت فشــار
اســت .او بــه خاطــر اینکــه ایــن تنــش هــا
را حــس مــی کنــد دســت مــا را هــم بســته
اســت .شــا بفرماییــد و هزینــه و فیــش
مربــوط بــه زمــان ویزیــت را بــرای مــن
بفرســتید .امــا واقعـاً نیــاز بــه نوشــن هیــچ
گونــه گزارشــی نیســت .او خــوب اســت.
مــن مطمئنــم او خــوب اســت .ببخشــید”.
فقــط چیــزی در مــورد میشــل ننویســید
و بــرای مــن بفرســتید .منــی توانــم آن را
قبــول کنــم .متأســفم.
میشل.
کجــا میــری مــرد کوچــک؟ بچــه ی مــو
مشــکی؟ چشــم ســیاه.
اوه لطفاً ...لطفاً...
شــب و روز مترکــز مــا روی او بــود .گاهــی
اوقــات مــا دربــاره ی او صحبــت مــی
کردیــم .گاهــی اوقــات منــی توانســتم.
بعضــی وقــت هــا وامنــود مــی کردیــم
کــه همــه چیــز خــوب اســت؛ در بعضــی
مواقــع چشــم انــداز زندگــی مــا بــه طــرز
بــاور نکردنــی آشــنا بــه نظــر مــی رســید.
نــه .آیــا مــا دوبــاره بــه آنجــا مــی رویــم؟

ادامه دارد...

منبع
Me Let .)1993( Maurice Catherine
Voice Your Hear

29

فصلنامه علمی داخلی کودکان اتیستیک
سال نهم ،شماره سی و چهارم
زمستان و بهار 1399

ایــن جایــی نیســت کــه مــا قبــا از آن عبــور کــرده ایــم؟ ســایه هــای تــرس آن غــار انــدوه
و پــر از غــم؟ مــا منــی توانیــم دوبــاره اینجــا باشــیم .ایــن یــک کابــوس بــود .ایــن روز
روشــن اســت.
مــن دوبــاره پیــش رابیــن رفتــم .او ارصار داشــت کــه ارزیابــی خــود از میشــل را انجــام
دهــد.
یــک شــب بعــد از جلســه بــا آن مــاری او ســعی کــرد کــه بــا اســباب بــازی هــای کوچکــی
کــه همراهــش آورده بــود او را رسگــرم کنــد .بعــد از نیــم ســاعت از اتاقــش بیــرون آمــد
و در آشــپزخانه بــا مــن نشســت.
“او خیلی همیار نبود ،کاترین”
رابین« :او چه مشکلی دارد؟»
“مــن فکــر مــی کنــم ....معتقــدم کــه او ممکــن اســت اختــال ارتباطــی داشــته باشــد.
شــاید یــک مشــکل اجتامعــی شــدن نیــز باشــد .او حتــی بــه حضــور مــن در هــان اتــاق
بســیار مقاومــت مــی کنــد”
“ارتباطــات  ....اجتامعــی شــدن ”....مــن منــی توانســتم اثـرات فشــار را در صــدای خــودم
محــو کنــم و نشــان ندهــم.
“رابیــن ،ایــن هــا نشــانه هــای اصلــی اتیســم هســتند کــه مــا در مــورد آن صحبــت مــی
کنیم”.
“ مــن منــی دانــم کــه آیــا کســی مــی توانــد امــروزه بیــاری او را تشــخیص دهــد،
کاتریــن ،مــن منــی دانــم”.
امــروز نــه .شــاید هفتــه ی بعــد؟ فریــاد بلنــدی درون مــن شــکل گرفتــه بــود .چقــدر
طــول مــی کشــد کــه ایــن کار ادامــه یابــد؟
رابیــن چیزهایــی را بــه مــن داد کــه بخوانــم .همــه ی مــا ســعی مــی کردیــم ببینیــم کــه
آیــا تشــخیص هــای دیگــری هــم ب ـرای میشــل ممکــن اســت .برخــی برچســب هــا و
تشــخیص هــای دیگــر ،نــه خیلــی وحشــتناک.
مقالــه هــای مربــوط بــه اختــاالت گفتــاری ،مشــکالت ارتباطــی و ناتوانــی هــای یادگیری
بیشــر از اینکــه در مــورد کلیــت مســاله آگاهــی بدهنــد کامـاً ناامیــد کننــده هســتند.
دو نفــر بــه نــام هــای فـرای و اِســپرین ایــن نکتــه را بــه تصویــر کشــیدند وقتــی کــه ایــن
دســتورالعمل هــا را بـرای ایجــاد لیبــل هــای تشــخیصی ارائــه دادنــد:
هــر اصطــاح را از ســتون  Iانتخــاب کنیــد؛ آن را بــا یــک اصطــاح از ســتون  IIو
یــک اصطــاح از ســتون  IIIترکیــب کنیــد و یــک لیبــل تشــخیص پذیرفتــه شــده داشــته
باشــید .ایــن اصطالحــات در جعبــه ســتون  IIممکــن اســت گاهــی بــه تنهایــی مــورد
اســتفاده ق ـرار گیــرد.
مــن فکــر کــردم کــه دقیقــا علمــی اســت .مــارک بــه لیســت نــگاه کــرد و متوجــه شــد
کــه  1452برچســب تشــخیصی وجــود دارد.
در این نقطه من هریک از آن ها را گرفته بودم.
یــک شــنبه در مــاه دســامرب مــا بــا بچــه هــا در حومــه ی نیوانگلنــد رانندگــی مــی کردیم،
میشــل تقریبــا دو ســاله بــود .مــا در مــک دونالــد ب ـرای ناهــار توقــف کردیــم .مــن
میشــل را بــه داخــل بــردم .مــارک دســتان دانیــل و آن مــاری را گرفــت.
میشل رشوع به گریه کرد .گریه کردن آزاردهنده.
مردم به ما خیره شدند .من در یک دکه نشستم و او را بغل کردم.
“عزیــزم ،ایــن مــادر اســت .مــن تــو را بغــل کــردم .بـرای چــی گریــه مــی کنــی؟ ببیــن؟

همــه چیــز خــوب اســت ،ایــن فقــط مــک
دونالــد اســت .مــا اینجــا بــرای ناهــار
ایســتاده ایــم”.
همیــن طــور بــدون وقفــه و پشــت رسهــم
گریــه مــی کــرد .گریــه زاری بیــش از حــد
کــه از برخــی منابــع ناشــناخته تــرس و
رسدرگمــی در روح جــوان او پدیــد مــی
آمــد.
“عشــقم ،لطفــاً گریــه نکــن .ببیــن بابــا
اینجاســت .آن مــاری و دانیــل اینجــا
هســتند”.
دانیل گفت“ :میشل گریه نکن”.
آن ماری گفت“ :میشل گریه نکن”.
میشــل بــه هیــچ عنــوان پاســخی نــداد.
مثــل اینکــه صــدای مــا را منــی شــنود.
چشــان او بــه شــدت بــه چــپ و راســت
نــگاه میکردنــد و دو دو مــی زد .امــا هرگــز
چشــانش روی مــا متوقــف نشــد و بــه مــا
نــگاه نکــرد .مــا را منــی دیــد.
من ناگهان از جایم بلند شدم.
“مــن او را داخــل ماشــین مــی بــرم» بــه
مــارک گفتــم« .در ماشــین منتظــر شــا
خواهــم بــود».
او را بیــرون بــردم و در ماشــین نشســتم.
آخریــن بــرگ هــای پاییــزی مــی افتــاد و
در اطــراف مــا مــی چرخیــد .هــوا رسد
بــود .او را در حالــی کــه هــق هــق مــی
کــرد نگــه داشــتم .دیوانــه وار و وحشــت
زده چشــانش را بــه چــپ و راســت مــی
چرخانــد و هرگــز بــر روی مــن منــی مانــد.
کــس دیگــری هــم در آن ماشــین رشوع بــه
گریــه و هــق هــق کــرد.
دســتانم را اطــراف او کــه از خــود بــی
خــود شــده بــود و خــودش را گــم کــرده
بــود پیچیــدم و بــار دیگــر بــا حقیقــت و
تلخــی آن روبــرو شــدم .خــدای مــن ،نــه
دوبــاره ،نــه میشــل مــن.

حمیدرضا عرب /کارشناس ارشد روان شناسی

چگونه می توان اضطراب در کودک مبتال به اختالل طیف اتیسم را کاهش داد
کــودکان مبتــا بــه اتیســم در زبــان و بــروز
احساســات خــود بــه روشــی کــه از لحــاظ
اجتامعــی قابــل قبــول و مناســب باشــد
دچــار ضعــف هســتند و همیــن عامــل
باعــث مــی شــود در مدیریــت عواطــف و
احساســات خــود عملکــرد ضعیفــی داشــته
باشــند.
عالیــم شــایعی بــرای اضطــراب وجــود
دارد و هــان طــور کــه همــه مــی داننــد
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اضطـراب مــی توانــد واکنشــی مناســب بــه
برخــی از وضعیــت هــا باشــد .اضطــراب
اغلــب پاســخ جنــگ یــا گریــز را در بــدن
فعــال مــی کنــد .بــا ایــن حــال ایــن پاســخ
هــا مــی توانــد زندگــی فرزنــد شــا را
مختــل کنــد و تاثیـرات عمــده ای بــر رفتــار
او در زندگــی داشــته باشــد.

پیــروی از راهکارهــای زیــر بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا درک درســتی از رفتــار او بــه
دســت آوریــد و بــه مدیریــت احساســات او بــه شــیوه ی موثــر کمــک کنیــد.

الــف) رفتــار فرزندتــان را ثبــت کنیــد .ایــن کار بــه شــا اجــازه مــی دهــد تــا دقیقــا
آنچــه کــه قبــل از اضطـراب رخ مــی دهــد را شناســایی کنیــد .مهــم اســت بدانیــد چــه
چیــزی موجــب اضط ـراب مــی شــود و بعــد احساســات فرزندتــان را مدیریــت کنیــد.
هنگامــی کــه متوجــه شــدید دقیقــا چــه چیــزی باعــث اضط ـراب مــی شــود و عامــل
اضطـراب را شناســایی کردیــد ،بــه فرزندتــان یــاد دهیــد بــا اضطـراب خــود کنــار بیایــد
و بــر آن غلبــه کنــد بــه هــر طریقــی کــه شــا فکــر مــی کنیــد از ارائــه ی حامیــت هــای
پشــیبانی هــای بــری گرفتــه تــا مدیریــت عواطــف اش.
ب) بــه فرزندتــان کمــک کنیــد در برابــر رشایــط اضطـراب زا احســاس کنــد همــه چیــز
قابــل کنــرل اســت .مــن تکنیــک هــای بســیاری اج ـرا کــردم کــه کمــک کــرد فرزنــدم
عواطــف و احساســات خــود را کنــرل کنــد ایــن کار باعــث شــد مــن متوجــه شــوم او
چــه احساســی دارد .ب ـرای آن کــه احســاس بهــری داشــته باشــد ســه انتخــاب بــه او
داده مــی شــود کــه چــه کارهایــی مــی توانــد انجــام دهــد ماننــد زیــر پتــو رفــن ،فشــار
دادن وســیله ی بــازی و بغــل کــردن .ایــن کارهــا در بازدارندگــی رفتارهــای اشــتباه
بســیار مفیــد اســت.
پ) ایجــاد راه حــل هایــی بـرای کاهــش اضطـراب در خانــه و بیــرون از خانــه .ممکــن
اســت ایــن کار بوســیله ی آزمایــش و خطــا انجــام شــود تــا متوجــه شــوید کــدام روش
بـرای فرزنــد شــا از همــه مناســب تراســت .نکتــه ای کــه مــن پیشــنهاد مــی کنــم ایــن

و) برخــی از تکنیــک هــای آرام بخــش همچــون مراقبــه نشــان داده کــه بـرای برخــی از
کــودکان مبتــا بــه اتیســم مناســب اســت .بایــد تکنیــک هــای کاهــش اســرس را بـرای
اف ـراد مبتــا بــه اتیســم جســتجو کنیــم تکنیــک هــای مراقبــه و مترینــات یــوگا ب ـرای
اشــخاص اتیســم توصیــه مــی شــود.
ه) تغذیه
بــه تغذیــه ی فرزندتــان توجــه داشــته باشــید .اغلــب افـرادی کــه در طیــف اتیســم قـرار
دارنــد در رژیــم غذایــی خــود دچــار چالــش هســتند .ایــن حــرف بــه ایــن معنــی نیســت
کــه شــا منــی توانیــد رژیــم غذایــی خاصــی را بــه او معرفــی مناییــد برخــی از مــواد
غذایــی بهرتیــن داروهــا بـرای بــدن کــودک شــا اســت .غذاهــای مناســب ،بــا اســرس و
اضطـراب در کــودک شــا مبــارزه مــی کنــد.
ی) حیوانات در کاهش اسرتس
برخــی حیوانــات در کاهــش اســرس نقــش دارنــد و همچنیــن مــی تواننــد در بهبــود
تعامــات اجتامعــی کمــک کننــده باشــند برخــی از ســودمندی هــای حیوانــات خانگــی
عبارتنــد از
افزایش ایمنی در کودکان
تشویق تعامالت اجتامعی
افزایش مسولیت پذیری در کودکان
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اســت کــه در کیــت ابداعــی خــود از پنــج
حــس (دیــداری ،چشــایی ،شــنوایی ،المســه
و بویایــی اســتفاده کنیــد) .آیــا اســتفاده از
پــر حیوانــات بــه کــودک شــا کمــک مــی
کنــد تــا اســرس خــود را کاهــش دهــد یــا
حداقــل بــه او کمــک مــی کنــد تــا رشایــط
ناخوشــایند را تحمــل کنــد؟ حتــی مــی
توانیــد در کیــت ابداعــی خــود از پیشــنهاد
فرزندتــان بــرای اینکــه چــه چیــزی بــه
او کمــک مــی کنــد تــا احســاس آرامــش
بیشــری داشــته باشــد اســتفاده کنیــد.
ج) بــه عنــوان یــک مراقــب کــودکان بــا
نیازهــای ویــژه مــا اغلــب از مراقبــت از
خودمــان غفلــت مــی کنیــم و بــه نیازهــای
خودمــان بــی توجــه مــی شــویم .مــن
توصیــه مــی کنــم هــر روز حداقــل چنــد
دقیقــه از خــود مراقبــت مناییــد .وقتــی
شــا از لحــاظ احساســی و روحــی در
رشایــط خوبــی باشــید مــی توانیــد بــا
رشایــط بهــری روبــه روی فرزندتــان ق ـرار
بگیریــد و احساســات او را کنــرل کنیــد.
د) در نهایــت و مهــم تــر از همــه ایــن که
بــه دنبــال کمــک حرفــه ای باشــید .شــا
بهــر از هــر شــخص دیگــری فرزندتــان را
مــی شناســید و گاهــی اوقــات مداخــات
حرفــه ای بــرای کمــک بــه او در رشایــط
رضوری الزامــی اســت .اصــا خجالــت
نــدارد لطفــا بــا خودتــان مهربــان باشــید و
بــه یــاد داشــته باشــید فرزنــد شــا رشــد
مــی کنــد و مــی توانــد بــا انتخــاب بهرتیــن
درمــان هــا اضطــراب خــود را مدیریــت
کنــد.
ر ) فراهــم کــردن فضــای امــن بـرای افـراد
مبتــا بــه اتیســم
بــرای کــودکان مبتــا بــه اتیســم فراهــم
کــردن یــک فضــای امــن مــی توانــد ب ـرای
کمــک بــه آن هــا مفیــد باشــد بــا ایــن حــال
بدانیــد کــه یــک فضــای امــن نباید یــک راه
حــل منظــم ب ـرای اف ـراد مبتــا بــه اتیســم
باشــد .در عــوض زمانــی کــه اضطــراب
کــودک بســیار شــدید اســت مــی تــوان از

محیــط هــای امــن اســتفاده کــرد .اگــر یــک فضــای ایمــن دایــا مــورد اســتفاده ق ـرار
بگیــرد مــی توانــد راهــی بـرای فـرار از زندگــی روزمــره و فعالیــت هایــی کــه در ایجــاد
تــرس و اســرس نقــش دارد باشــد و ایــن اشــتباه اســت .اکــر کــودکان ممکــن اســت در
محیــط مدرســه یــا جایــی کــه بســیار شــلوغ اســت دچــار تــرس شــدیدی شــوند .معلــم
مــی توانــد یــک فضــای ایمــن ایجــاد کنــد یــا بــازی هــای آرام بخــش بــا کــودک انجــام
دهــد .همچنیــن برخــی از پــازل هــا ،موســیقی یــا  ...مــی توانــد کمــک کننــده باشــد.
بنابرایــن هنــگام انتخــاب یــک فعالیــت نیازهــای کــودک را در نظــر داشــته باشــید.
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امــروزه بیــش از هــر زمــان دیگــری کــودکان اتیســتیک و نیازهــای خــاص آنــان مــورد
توجــه ق ـرار گرفتــه اســت .هــر چنــد هنــوز دربــاره علــل ایجــاد ایــن اختــال چیــز زیــادی
منــی دانیــم امــا کامبیــش توانســته ایــم بــه کشــف روش هایــی بـرای یــاری رســاندن بــه ایــن قبیــل
کــودکان دســت یابیــم.
مبتالیــان بــه اتیســم بــر حســب شــدت اختــال شــان در شــئونات مختلــف زندگــی احتیــاج بــه یــاری و
آمــوزش دارنــد .بــه ویــژه بــه خاطــر نقــص
چشــمگیر آنــان در ارتباطــات اجتامعــی در
صــورت عــدم دریافــت کمــک ،آینــده شــان تحــت
تاثیــر ق ـرار خواهــد گرفــت.
یکــی از موضوعــات مهــم و در عیــن حــال مســکوت
گذاشــته شــده زندگــی آدمــی ،رشــد جنســی و مهــارت
برقــراری ارتباطــات عــرف پســند در جهــت بــر آورده
کــردن نیــاز بــه صمیمیــت جســانی و عاطفــی اســت.
افــراد اتیســتیک هــم انســانند و بالطبــع ایــن غرایــز
خــدادادی در وجــود آنــان نیــز بــه ودیعــه گذاشــته شــده
اســت .مضافــا بــر آن کــه احتــاال راه مناســب و جامعــه
پذیــر ابــراز ایــن گونــه مســائل را منــی داننــد و خطــر
دامئــی مــورد تعــرض واقــع شــدن ،آنــان را دو چنــدان
تهدیــد مــی کنــد.
در ایــن کتــاب ســعی بــر ایــن اســت کــه راه کارهایــی
جهــت آمــوزش مســائل جنســی بــه فرزنــدان مبتــا
بــه اتیســم ارائــه شــود و درکــی صحیــح از
خواســته هــا ،توانایــی هــا و رنــج هــای ایــن
عزیــزان در رابطــه بــا ایــن موضــوع بــه
دســت آیــد.
نوشته ی سوزان هایوی و سوزان کید وبسرت
ترجمه ی فرناز صدری
انتشارات نوشته

