کلید اصلی را پیدا کن!
قفلهــای یــک خانــه کلیدهــای مختلفــی دارد .درب
اصلــی یــک خانــه یک کلیــد دارد و آن کلید ،دسرتســی
بــه ســایر اتاقهــا را امکانپذیــر میکنــد .امــا اگــر
شــا کلیــد اصلــی را نداشــته باشــید ،حتــی اگــر کلیــد
اتاقهــای دیگــر را هــم داشــته باشــید ،دسرتســی بــه
ســایر اتاقهــا امکانپذیــر نیســت .آشــنایی والدیــن
بــا اختــال اتیســم فرزندشــان و پذیــرش ایــن مســئله
بـه مثابــه کلیــد اصلــی اســت ،امــا گاهــی ایــن مرحلــه
توســط متخصصیــن بــا غفلــت مواجــه میشــود
و باعــث میشــود کــه ســایر مراحــل آمــوزش و
توانبخشــی کــودک تحتتأثیــر ایــن دو مســئله قـرار
گیــرد .پــس اگــر میخواهیــم شــاهد پیرشفــت کــودک
باشــیم بایــد کلیــد اصلــی کــه راه مــا را بــه ســمت
پیرشفــت کــودک میــر میکنــد پیــدا کنیــم.
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اخب ــار و
تازهها

تمایز بین
ویژگی های
مشرتک در اتیسم
و بی اشتهایی
عصبی

بی اشتهایی عصبی ( )ANو اتیسم دارای چندین ویژگی مشرتک هستند از جمله کم
خوردن ،انعطاف ناپذیری شناختی و مشکالت اجتامعی .این شباهت ها تشخیص افرتاقی اتیسم و
بی اشتهایی عصبی را سخت می کند .ابزارهای تشخیصی که برای شناسایی اتیسم طراحی شده اند ،ممکن
است بین ویژگی اتیسم و ویژگی های شبه اتیسم که مربوط به بی اشتهایی عصبی هستند ،متایز قائل نشوند.
توانایی شناسایی دقیق اتیسم در افراد مبتال به بی اشتهایی عصبی از نظر بالینی مهم است ،زیرا افراد مبتال به
اتیسم که مبتال به بی اشتهایی عصبی هستند در صورت عدم درمان بی اشتهایی عصبی درمعرض مشکالت حادی قرار
می گیرند .برای پرداخنت به این مشکل ،مقاله زیر ویژگی های بالینی مرتبط با اتیسم را ارائه می دهد که در بی اشتهایی
عصبی نیز شایع است و تفاوت های بالقوه بین این دو اختالل را بیان می کند .پیامدهای مربوط به تشخیص و درمان
همزمان اختالل اتیسم و بی اشتهایی عصبی مورد بحث قرار می گیرد .امید است که این چارچوب به عنوان ابزاری مفید
برای پزشکان بالینی باشد و منجر به تحقیقات بیشرتی شود.
مراجعه شود به
Looking beneath the surface: Distinguishing between common features in autism and anorexia
nervosa. Author links open overlay panel EmmaKinnaird . KateTchanturia. September
2020.
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مهارت فرزند پروری ،گذشت و حامیت اجتامعی با چگونگی کنار آمدن والدین با فشارهای ناشی از تربیت کودک
مبتال به اتیسم مرتبط است.
ارتباط بین ظرفیت درونی و اسرتس والدین می تواند در بین فرهنگ ها متفاوت باشد.
اسرتس در والدین کودکان مبتال به اتیسم به میزان قابل توجهی بیشرت از سایر والدین است .هدف اصلی مطالعه
حارض بررسی رابطه بین ظرفیت های درونی و اجتامعی در میان خانواده های فرهنگ های مختلف است.
دویست و نه رشکت کننده در این پژوهش حضور داشتند که شامل  105رشکت کننده یهودی و  104نفر عرب
بود که این افراد پرسشنامه های جمعیت شناختی ،مهارت فرزند پروری ،گذشت  ،حامیت اجتامعی و اسرتس والدین را تکمیل کردند.
یافته های این مطالعه از نظر مهارت های فرزند پروری ،گذشت یا حامیت اجتامعی تفاوت معناداری بین گروه ها نشان نداد .با این
حال بین سن تشخیص کودک و اسرتس والدین ،اختالف معنی داری وجود داشت .کودکان عرب زودتر تشخیص گرفته بودند و والدین
عرب میزان باالتری از اسرتس را گزارش کردند .رگرسیون های چندگانه سلسله مراتبی نشان داد که در بین جمعیت یهود سن ،تحصیالت،
وضعیت مالی ،مهارت فرزند پروری و حامیت اجتامعی به طور قابل توجهی دراسرتس والدین نقش دارد .در میان منونه عرب ،شدت
اتیسم ،گذشت ،مهارت فرزند پروری و حامیت اجتامعی به طور قابل توجهی در اسرتس والدین نقش دارد.
نتیجه گیری این یافته ها ضمن کمک به والدین در کنار آمدن با فشارهای ناشی از تربیت کودک مبتال به اتیسم ،در درک ما از نقش
مهارت فرزند پروری ،گذشت و حامیت اجتامعی نقش مهمی دارد .به عالوه ،در كشورهای دارای فرهنگ های مختلف  ،آگاهی از
تفاوت ها و شباهت های عوامل پیش بینی كننده اسرتس والدین از اهمیت زیادی برخوردار است.

مراجعه شود به
The relationship between parental stress and mastery, forgiveness, and social support
among parents of children with autism. Author links open overlay panel Michael
Weinberg Neta Gueta JacobWeinberg MaysAbu Much AshrafAkawi
RajechSharkia Muhammad Mahajnah. March 2021.

مطالعات نشان می دهد که
مشکالت بهداشت روانی در میان کودکان مبتال به اتیسم به
طرز نگران کننده ای زیاد است
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بر اساس یک مطالعه جدید ،تقریباً  78درصد از کودکان مبتال به اتیسم حداقل یک بیامری
روانی دارند و تقریباً نیمی از آنها مشکالت شدیدتری دارند .مشکالت روانی در  8 /44درصد
کودکان در سن پیش دبستانی مبتال به اتیسم نشان داده شده در حالی در بین کودکان
بدون اختالل طیف اتیسم ( 3تا  17سال) تنها  1/14درصد دارای مشکالت روحی و روانی
بودند.
این اولین تحقیق در سال  2008است که به بررسی شیوع مشکالت روانی در کودکان مبتال
به اتیسم پرداخته و نیاز به سیستم های مراقبت های بهداشتی را برای کاهش این مشکالت
نشان می دهد.
برای مدت ها ،مشکالت روانی در کودکان مبتال به اتیسم نادیده گرفته می شد زیرا توجه
و مترکز روی اختالل اتیسم بود“ .در حال حارض آگاهی بسیار بیشرتی وجود دارد ،اما افراد
آموزش دیده برای ارائه خدمات روانی به کودکان طیف اتیسم نداریم ما نیاز به سیستم
هایی داریم که برای حل مشکل این کودکان متایل داشته باشند” .

مراجعه شود به
منبعScience Daily :
تاریخJanuary, 2021 :

اختی
ت شن
ع
مبتال
کندی سر ودکان
تیسم
ک
در نمونه لی ،ا
ه بیش فعا ختالل
دون ا
ب
وب
 1436کودک مبتال به اتیسم 156 ،کودک مبتال به بیش فعالی بدون اتیسم و 186کودک عادی در
کندی رسعت شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
تحقیقات نشان داده کندی رسعت شناخت با بیش فعالی از نوع کمبود توجه مرتبط است .اما یافته های ما
نشان داد که کندی رسعت شناختی درافراد مبتال به اتیسم بیشرتاست .کندی رسعت شناختی در افرادی که همزمان
بیش فعالی و اتیسم دارند متداول تر است .اتیسم بدون بیش فعالی نادر است اما احتامل بیش فعالی بدون اتیسم
زیاد است .ارزیابی رسعت شناختی در کودکان ارجاع شده برای ارزیابی اتیسم و بیش فعالی بسیار مهم است .کندی
رسعت شناخت ممکن است یکی دیگر از مشکالت عصب شناختی باشد که در کودکان مبتال به اتیسم و بیش فعال نیاز به
مداخله دارد.
مراجعه شود به
Sluggish cognitive tempo in autism, ADHD, and neurotypical child samples. Author links open overlay panel Susan D.Mayes. Susan L.CalhounDaniel A.Waschbusch. November 2020.
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نوجوانی و اتیسم
طیبه صفری

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

6

فکــر مــی کنــم ممکــن اســت
جـوان مــن اتیســتیک باشــد،
نو ـ
چـرا بعضــی از جوا ـنـان اتیســتیک
ـ
شـوند؟
دیــر تشــخیص داده مــی ـ

دوران نوجوانــی ،هــم از نظــر نوجوانــان و هــم از

را بــا هــم ســاالن و بــزرگ ســاالن برق ـرار کنــد و

نظــر والدیــن دشــوارتر از دوران کودکــی قلمــداد

آمادگــی هــا و مهــارت هــای الزم را بـرای زندگــی

شــده اســت 300 .ســال پیــش از تولّــد مســیح

شــغلی و اجتامعــی بــه دســت آورد .نوجــوان

(علیــه الســام) ،ارســطو چنیــن اظهــار داشــت:

بایــد عــاوه بــر پذیــرش و ســازگاری بــا ایــن

نوجوانــان پرشــور و آتشــی مزاجنــد و آمــاده

همــه تغییــر و تحــ ّول ،هویــت منســجمی نیــز

انــد کــه خــود را بــه دســت غرایــز بســپارند.

بــرای خــود کســب کنــد و بــه ســؤاالت دشــوار

در اوایــل قــرن حــارض ج .اســتانلی هــال ،مؤســس

و قدیمــی «مــن کیســتم؟»« ،جــای مــن در

امــری معمــول اســت ،خصوصــا اگــر ایــن کــودکان

انجمــن روان شناســی آمریــکا ،نوجوانــی را دوران

هســتی کجاســت؟» و «از زندگــی خــود چــه مــی

دارای “عملکــرد بــاال” و یــا دارای توانایــی هــای

«طوفــان و تنــش شــدید» و نیــز دوران توانایــی

خواهــم؟» پاســخ مشــخص و اختصاصــی بدهــد.

علمــی باشــند.

فــوق العــاده جســانی ،عقلــی و عاطفــی مــی

بــر ایــن اســاس ،دوران نوجوانــی از مراحــل

دانســت .برخــی از نظریــه پــردازان روان کاوی

بســیار مهــم تحـ ّول شــخصیت بــه شــار مــی رود

نیــز نوجوانــی را وضعیتــی مــی داننــد کــه

کــه از دیربــاز محــور تو ّجــه روان شناســان ق ـرار

نوجــوان در آن دچــار اختــال روانــی اســت.

داشــته اســت.

البتــه بررســی هــای تجربــی دربــاره نوجوانــان بــه

اگــر نوجــوان شــا ممکــن اســت مبتــا بــه اتیســم

طــور کلــی نشــان مــی دهنــد کــه آشــفتگی دوران
نوجوانــی بیــش از حــدّ بــزرگ جلــوه داده شــده
اســت .بــا ایــن وجــود ،فراینــد انتقــال از کودکــی
بــه بــزرگ ســالی ،دشــوار و پرکشــمکش اســت.
نوجــوان از یــک ســو بــا رسعــت بــی ســابقه ای
بلــوغ جســمی و جنســی را مــی گذرانــد و از
ســوی دیگــر ،خانــواده ،فرهنــگ و جامعــه از او
مــی خواهنــد تــا مســتقل باشــد ،روابــط جدیــدی

باشــد ،یــا شــا یــک کــودک مبتــا بــه اتیســم

تشــخیص دیرهنــگام ایــن اختــال در نوجوانــی

بـرای ایــن اختــال نشــانه هایــی وجــود دارد کــه
والدیــن ،معلــان و مراقبیــن اگــر فکــر مــی کننــد
کــودک ممکــن اســت مبتــا بــه اوتیســم باشــد
مــی تواننــد بــه دنبــال آن باشــند:
مشکل در برقراری تعامل و ارتباطات اجتامعی

داریــد و مــی خواهیــد بدانیــد زمانــی کــه آنهــا

مشکل در برقراری دوستی با دیگران

مــی افتــد ،عالمئــی کــه ممکــن اســت در یــک

خطــا در درک اشــاره هــای اجتامعــی یــا زبــان

بــه یــک جــوان تبدیــل مــی شــوند چــه اتفاقــی
کــودک مبتــا بــه اتیســم کــه بــه یــک نوجــوان
تبدیــل شــده وجــود داشــته باشــد را در اینجــا،
عنــوان مــی کنیــم.

بــدن
ایجاد سوء تفاهم در مکاملات
ارتیاط چشمی ضعیف

انعطاف ناپذیری یا اندیشه های سختگیرانه (تفکر سیاه و سفید)
مشــکالت پــردازش حســی و تجربــه حساســیت بیــش از حــد ،بــه عنــوان مثــال حساســیت پیــدا
کــردن بــه شــلوغی اســرس زای مدرســه
داشــن مشــکالت در برنامــه ریــزی و ســازماندهی کارهــا مثــل آمــاده کــردن کیــف مدرســه یــا
برنامــه هــای روز مدرســه
مشکالت احساسی
عزت نفس پایین
مشکل در بروز و بیان هیجانات خود
خلق پایین یا افرسدگی

روتین ها را حفظ کنید

متایل به کناره گیری از دنیای بیرون

هنگامــی کــه بــا فرزندتــان در حــال انجــام یــک

گام هایی که برای یک نوجوان مبتال به اتیسم باید بردارید

فعالیــت ماننــد راه رفــن در پــارک یــا رانندگــی در
ماشــین ،هســتید بــا او صحبــت کنیــد .از تعریــف

اگــر فکــر مــی کنیــد نوجــوان شــا دارای اتیســم اســت ،مهــم اســت کــه در مــورد آن مطالعــه

و متجیــد هــای هــای ظریــف و خالصانــه زیــاد

کنیــد .همچنیــن مهــم اســت کــه دربــاره آن بــا پزشــک خــود صحبــت کنیــد کــه در صــورت لــزوم

اســتفاده کنیــد ،زی ـرا کــودکان مبتــا بــه اتیســم

توصیــه هــای پزشــکی الزم و ارجــاع بــه دیگــر متخصصیــن را بــه شــا ارائــه کنــد.

معمــوال عــزت نفــس پایینــی دارنــد و بیشــر

وقتی یک کودک مبتال به اتیســم به یک نوجوان تبدیل می شــود
چــه اتفاقــی مــی افتــد؟

از کــودکان معمولــی نیازمنــد تعریــف ومتجیــد

عالئم جدیدی که ممکن است در دوران نوجوانی ظاهر شوند

هســتند .امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه بعضــی
از بچــه هــای اتیســتیک دوســت ندارنــد کــه در
برابــر دیگـران برجســته شــوند و مــورد تحســین و
متجیــد ق ـرار بگیرنــد.

تفســیر یــا درک کــردن انــواع مختلــف روابــط که با بزرگ شــدن کــودکان رشــد پیدا می کند نیســتند.

در دوران بلــوغ ،تغییراتــی در بــدن
نوجوانــان ایجــاد مــی شــود و احساســات
عاشــقانه و جنســی را تجربــه مــی کننــد.
ایــن تغیی ـرات مــی توانــد ب ـرای هرکســی
ســخت باشــد امــا بــرای افــراد طیــف
اتیســم وخانــواده هایشــان ،ایــن دوران
مــی توانــد چالــش برانگیزتــر باشــد .مــا
بــه عنــوان متخصصــان اتیســم ومراقبــان
بهداشــت روان مــی خواهیــم بــه خانــواده
هــا کمــک کنیــم تــا بفهمنــد وقتــی بچــه
هــای طیــف بــه بلــوغ مــی رســند چــه
انتظــاری دارنــد و چگونــه مــی تــوان بــه
نوجوانــان خــود در ایــن دوره کمــک کــرد.

مشــابه دیگــر نوجوانــان دارنــد ،امــا به طور طبیعــی روابط پیچیــده ای را ایجاد منی کننــد و قادر به

اسرتاتژی برای مدیریت عالئم
اسـراتژی هــای زیــر مــی توانــد بـرای کمــک بــه مدیریــت هــر نــوع رفتــار اتیســتی در کودکــی کــه
بــه یــک نوجــوان تبدیــل مــی شــود ،اســتفاده شــود:
آرام بودن ،در هنگام صحبت با نوجوان سعی کنید آرامش داشته باشید.
به آنها اجازه بدهید فضای خود را داشته باشند.
فعالیت های آنالین آنها را برای تشویق به برقراری ارتباط چهره به چهره محدود کنید.
ب ـرای انجــام فعالیــت هــای مختلــف در تعطیــات آخــر هفتــه و تعطیــات عیــد برنامــه ریــزی
کنیــد و ایــن برنامــه هــا را بــا نوجــوان بــه اش ـراک بگذاریــد.
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اغلــب دوره نوجوانــی در کــودکان اتیســتیک بســیار ســخت اســت .اگر چــه آنهــا هورمــون هایــی

کمک به نوجوان در دوران بلوغ

تغییرات بدن
همــه در دوران بلــوغ تغییــر مــی کنــد .وقتــی پ ـران بــه ســن بلــوغ مــی رســند،
صــدا کلفــت مــی شــود و آلــت تناســلی مردهــا بزرگــر مــی شــود .وقتــی دخ ـران
بــه ســن بلــوغ مــی رســند ،ســینه هــا بزرگــر مــی شــود و قاعدگــی رشوع مــی شــود.
در هــر دو جنــس بلــوغ ،رشــد موهــای ناحیــه تناســلی و زیــر بغــل و متایــل بــه
آکنــه را بــه همـراه دارد .ایــن تغییـرات مــی توانــد بـرای هرکســی ســخت باشــد .امــا
بســیاری از کــودکان در طیــف اتیســم ایــن تغییـرات بــدن را بســیار نگـران کننــده مــی
داننــد .مهــم اســت کــه قبــل از وقــوع ایــن تغییـرات بــا فرزنــد خــود صحبــت کنیــد.
ب ـرای مثــال در مــورد دوران قاعدگــی بــه دخرتتــان در مــورد اســتفاده از محصــوالت
بهداشــتی زنانــه بیاموزیــد .بــه عنــوان یــک والــدمــی توانیــد از ابزارهایــی ماننــد
تصاویــر یــا کارتــون اســتفاده کنیــد تــا تغیی ـرات رخ داده در بــدن کــودک را ب ـرای
او توضیــح دهیــد( .بخــش راهنــای بــری را در راهنــای بلــوغ Autism Speaks
مشــاهده کنیــد) .عــاوه بــر ایــن ،می ـزان فزاینــده ای از تحقیقــات مرتبــط بــا بلــوغ
و تشــنج در میــان کســانی کــه اتیســم دارنــد ،وجــود دارد .مهــم اســت کــه ایــن
موضــوع را بــا پزشــک کــودک خــود در میــان بگذاریــد و یــاد بگیریــد چگونــه عالئــم
و نشــانه هــای احتاملــی را تشــخیص دهیــد .اگــر نگرانــی بیشــری داریــد ،بهــر اســت
بــا یــک متخصــص مغــز و اعصــاب آشــنا بــا اتیســم مالقــات کنیــد و در مــورد مشــکالت
موجــود بــا ایشــان صحبــت کنیــد.
احساسات جنسی در دوران بلوغ
بیشــر اف ـراد احساســات جنســی را تجربــه مــی کننــد .احســاس جنســی در اف ـراد
طیــف اتیســم طبیعــی اســت .امــا بـرای نوجوانــان مبتــا بــه مشــکالت حســی مرتبــط
بــا اتیســم ،ایــن احساســات جدیــد مــی توانــد باعــث اضطــراب شــود .همچنیــن
ممکــن اســت کــودک شــا رشوع بــه خودارضایــی کنــد کــه بخشــی طبیعــی از رشــد
اســت .بــا ایــن حــال ،برخــاف همســاالن عــادی ،برخــی از نوجوانــان طیــف اتیســم
فاقــد آگاهــی اجتامعــی هســتند تــا بداننــد چــه زمانــی و کجــا مناســب اســت و چــه
زمانــی مناســب نیســت .هرچنــد کــه ســخت اســت ولــی مهــم اســت کــه ایــن مســئله
را بــا کــودک خــود در میــان بگذاریــد .اگــر شــا بـرای صحبــت کــردن در مــورد ایــن
موضــوع راحــت نیســتید ،یــا در مــورد چگونگــی رشوع مکاملــه بــه کمــک نیــاز داریــد،
بــا درمانگــر کــودک خــود صحبــت کنیــد.
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نگاهــی بــه تحــوالت دوران نوجوانــی (جســمی،
جنســی ،شــناختی و اخالقــی)  ،هــادی حســین خانــی.

چالش های مدرسه
اکــر افـراد ،دوره راهنامیــی و دبیرســتان
را دشــوارتر از دبســتان مــی داننــد.
اگرچــه بــرای کــودکان طیــف اتیســم،
پیرشفــت در من ـرات مــی توانــد چالــش
هــای منحــر بــه فــردی ایجــاد کنــد .
بــه عنــوان مثــال ،اگــر فرزنــد شــا در
کالس هــای عــادی اســت ،معلــان او
از او انتظــار تفکــر انتزاعــی بیشــری
خواهنــد داشــت و انتظــار تکالیفــی را
دارنــد کــه بــا حفــظ کــردن بــه پایــان
منــی رســد .بســیاری از کــودکان در
ایــن طیــف در یــادآوری فــوق العــاده
هســتند ،امــا بــا مفاهیــم انتزاعــی دســت
و پنجــه نــرم مــی کننــد .بنابرایــن توجــه
داشــته باشــید کــه ممکــن اســت مدرســه
بســیار دشــوارتر شــود و ایــن بــه نوبــه
خــود مــی توانــد بــه عــزت نفــس آســیب
برســاند .شــا بایــد بــا همــکاری کــودک
و درمانگــر روش هــای ایجــاد عــزت را
کشــف کنیــد .درمانگــر وی همچنیــن
مــی توانــد بــه نوجــوان شــا کمــک کنــد
تــا یــاد بگیــرد کــه بــا ناامیــدی ناشــی از
درخواســت کمــک مقابلــه کنــد .حتــی
اگــر کالس هــا بـرای فرزنــد شــا چالــش
برانگیزتــر شــوند ،مدرســه او مــی توانــد
یــک منبــع پشــتیبانی بســیار ارزشــمند
باشــد .بلــوغ بــرای همــه اتفــاق مــی
افتــد ،مهــم ایــن اســت کــه بــا معلــم،
پزشــک و درمانگــر کــودک خــود برنامــه
ریــزی کنیــد کــه در ســال هــای حســاس
نوجوانــی چــه کاری بایــد انجــام دهیــد.
بــا برنامــه ریــزی و پشــتیبانی ،مــی
توانیــد مواجــه شــدن بــا تغییــرات را
آســان تــر کنیــد.
بـرای کمــک و راهنامیــی فرزندتــان مــی
توانیــد از کنابهایــی کــه در ایــن زمینــه
چــاپ شــده اســت اســتفاده کنیــد.
مجموعــه کتــاب هــای "دروس مهــارت
هــای اجتامعــی" بــه عنــوان نقشــه ی
راهــی بــرای راهنامیــی نوجوانــان در
دنیــای اجتامعــی مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیــرد و در پنــج کتــاب جداگانــه بــا
موضوعــات بهداشــت و ســامتی ،تعامل،
مدیریــت رفتــار ،مقطــع متوســطه و
مهــارت هــای شــغلی توســط انتشــارات
یارمانــا منتــر شــده اســت و مطالعه آن
بــه همــه والدیــن و متخصصــان توصیــه
مــی شــود.

استفاده از سرویس بهداشتی عمومی
مسعود سعیدی /کارشناس ارشد تاریخ

وقتــی کــه از خانــه دور هســتیم ،بســیاری
از امکانــات کــه در خانــه ب ـرای مــا مهیــا
اســت در بیــرون از خانــه نیســت .هــر
از گاهــی ممکــن اســت مجبــور شــویم
از رسویــس بهداشــتی عمومــی اســتفاده
کنیــم .از آنجــا کــه ایــن تجربــه ای
متفــاوت بـرای یــک کــودک اتیســم اســت،
لــذا آمــوزش مهــارت هــا و آداب معــارشت
ب ـرای فــرد مبتــا بــه اوتیســم الزم اســت.
قانــون اجتماعــی ـبـرای اســتفاده
از ســرویس بهداشــتی در بیــرون
در حالــی کــه آواز خوانــدن در حــام
خانــه یــا در دستشــویی اتــاق هتــل تــان
رفتــار اجتامعــی قابــل قبولــی اســت ،امــا
انجــام همیــن رفتــار هــا در مــکان هــای

نیســت.
مردانــی کــه قوانیــن مربــوط بــه
دستشــویی عمومــی را نقــض مــی کننــد
ممکــن اســت رفتــار آنهــا توســط دیگ ـران
ســو تعبیــر شــود بــه عنــوان مثــال ممکــن
اســت دیگــران آنهــا را بــه عنــوان یــک
فــرد متجــاوز قلمــداد کننــد و رفتــار آنــان
را رسبعــا بــه پلیــس گ ـزارش دهنــد .شــاید
رفتــار آنهــا حتــی بدتــر از ایــن نیــز تصــور
شــود ،دیگ ـران او را فــرد متجــاوز قلمــداد
کننــد کــه بــه دنبــال رابطــه ی جنســی
غیرقانونــی اســت و در نتیجــه پلیــس
بــرای ریشــه کــن کــردن ایــن فعالیــت
غیرقانونــی ،عملیــات مخفــی انجــام مــی
دهــد و بالتبــع مشــکالتی بـرای آنهــا ایجــاد
شــود.
پــس یــک شــخص چــه کاری بایــد انجــام
دهــد؟ اگــر کــودک شــا رصف ـاً از قوانیــن

پرهیز از متاس چشمی.
انتخــاب دستشــویی رسپایــی یــا
اتاقــک دستشــویی تــا حــد امــکان
دور از فــرد دیگــر.
نــگاه کــردن بــه جلــو یــا بــاال و پاییــن
هنــگام اســتفاده از دستشــویی
رسپایــی یــا اتاقــک دستشــویی.
شســن و بیــرون رفــن بــدون رشکــت
در گفتگوهــا.
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از خانــه

عمومــی همچــون دستشــویی قابــل قبــول

و عــرف اســتفاده از دستشــویی عمومــی
مردانــه بــی خــر باشــد و آن هــا را بــدون
هیــچ قصــد غیرقانونــی یــا نامناســب زیــر
پــا بگــذارد ،الزم اســت کــه والدیــن کــودک
ایــن قوانیــن را بــرای او توضیــح دهنــد
تــا کــودک آنهــا را یــاد بگیــرد .قوانیــن
اجتامعــی در اســتفاده از دستشــویی
عمومــی شــامل مــوارد زیــر اســت:

قوانین اجتماعی برای
استفاده از دستشویی
عمومی زنانه

قوانیــن اجتامعــی در رسویــس بهداشــتی
خانــم هــا بــا قوانیــن اجتامعــی رسویــس
بهداشــتی آقایــان فــرق دارد .صحبــت
کــردن در فضــای رسویــس بهداشــتی
زنــان امــری عــادی قلمــداد مــی شــود.
بــه عنــوان مثــال ،ســؤال پرســیدن یــک
زن در مــورد اینکــه زن دیگــری لبــاس
خــود را از کجــا خریــده اســت یــا
تعریــف کــردن از ظاهــر همدیگــر هیــچ
گونــه مشــکلی نــدارد و همچنیــن متــاس
چشــمی معمــوالً قابــل قبــول اســت .بــا
ایــن وجــود ،هنگامــی کــه از اتاقــک
دستشــویی اســتفاده مــی شــود ،صحبــت
بــا دیگــر خانــم هــا رایــج نیســت.
اســتثنا؟ رد کــردن دســتامل توالــت از
زیــر اتاقــک دستشــویی بــه یــک غریبــه
ی نیازمنــد کــه درخواســت مــی کنــد،
کاری غیرمعمــول یــا مشــکوک محســوب
منــی شــود.
* بــرای مربیــان :بــا توجــه بــه مــوارد
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بــاال نتیجــه مــی گیریــم کــه گاهــی
هنجارهــای اســتفاده از رسویــس
بهداشــتی زنــان رفتــاری غیرقابــل قبــول
در دستشــویی عمومــی مردانــه تلقــی
مــی شــود .مــادران و معلــان بایــد
تفــاوت هــای اجتامعــی زن و مــرد در
اســتفاده از رسویــس بهداشــتی را بــه
دقــت در نظــر بگیرنــد .وجــود افــراد
مــورد اطمینــان کــه بتواننــد از طریــق
الگــو دهــی قوانیــن رسویــس بهداشــتی
را آمــوزش دهنــد ،بســیار نیــاز اســت.

راهنمایــی ایمنــی شــخصی و اجتماعــی ـبـرای اســتفاده از ســرویس
بهداشــتی مردانــه یــا زنانــه

بایــد بــه کــودک مــان مفهــوم رسویــس بهداشــتی عمومــی و خصوصــی را آمــوزش دهیــم.
رسویــس هــای بهداشــتی عمومــی اغلــب در مناطــق اس ـراحت بیــن ایالتــی ،ایســتگاه
هــای کامیــون ،پــارک هــا ،فــرودگاه هــا ،رســتوران هــا و ســاختامن هــای عمومــی ق ـرار
دارنــد .رسویــس بهداشــتی خصوصــی در خانــه یــا در اتــاق هتــل شــا وجــود دارد .یادتــان
باشــد کــه دیوارهــای هتــل بســیار نــازک هســتند آهنــگ هایــی کــه مــی خوانیــد مــی
توانــد در اتــاق مجــاور شــنیده شــود !
در مــورد رس و صداهایــی کــه از اتاقــک دستشــویی کنــار ممکــن اســت بیایــد بـرای کــودک
توضیــح دهیــد و بــه او بگوییــد بــه ایــن صداهــا بــی توجــه باشــد! و بدانــد اگــر کســی
مریــض اســت یــا بــه کمــک شــا احتیــاج داشــته باشــد ،حتــا کمــک خــود را بیــان مــی
کنــد .امــا اگــر بــا ایــن حــال متوجــه شــدید کســی در موقعیتــی ق ـرار دارد کــه نیــاز بــه
کمــک جــدی دارد ،متصــدی رسویــس بهداشــتی ،مدیــر فروشــگاه یــا پرســنل امنیتــی را
پیــدا کنیــد و از آنهــا کمــک بگیریــد.
بـرای کودکتــان توضیــح دهیــد افـرادی کــه از رسویــس بهداشــتی عمومــی اســتفاده مــی
کننــد ممکــن اســت در موقعیــت ســوء اســتفاده توســط دیگ ـران ق ـرار بگیرنــد .بــه آنهــا
یــاد دهیــد مواظــب اطـراف خــود باشــند و فعالیــت هایــی را کــه مــی تواننــد خــود شــان

را از آســیب دور کننــد ،انجــام دهنــد .اگــر موقــع رفــن بــه رسویــس بهداشــتی عمومــی
تنهــا هســتند ،خیلــی مراقــب باشــند درب اتاقــک شــان را پشــت رس خــود قفــل کــرده و
یــک اتاقــک نزدیــک بــه در خروجــی را انتخــاب کننــد کــه اگــر احســاس خطــر کردنــد
رسیــع فـرار کننــد.
اجتماعی اضافی:
راهنمایی ایمنی شخصی و
ِ

درهای اتاقک دستشویی را هنگام رفنت به دستشویی قفل کنید.
مراقب کیف دستی ،کیف پول و وسایل شخصی تان باشید.
از هم ـراه داشــن مقــدار زیــادی پــول نقــد در هنــگام رفــن بــه مــکان هــای عمومــی

خــود داری کنیــد.
در صورت امکان ،تلفن همراه با خود بربید.
نکتــه در اینجــا وجــود دارد:
این مسئولیت را بپذیرید و بدانید چگونه با اطمینان کارت شناسایی را نشان دهید.
کارت اطالعات اتیسم را بسازید و با خود داشته باشید.
شامره تلفن های بستگان و دوستان معتمد و قابل اعتامد را همراه داشته باشید.

 .6برنامه تان را تنظیم و اصالح کنید.
منبع
https://www.autismspeaks.org/
using-public-restrooms
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در صورتــی کــه بایــد بــا امنیــت یــا اج ـرای قانــون متــاس یــا ارتبــاط برق ـرار کنیــد ،چنــد

ـبـرای اســتفاده ایمــن از ســرویس
بهداشــتی عمومــی طرحــی
بســا ز ید
 .1خطــرات را بــا افــرادی کــه بــه آنهــا
اعتــاد داریــد در میــان بگذاریــد.
 .2پیرامــون ایــن کــه چگونــه از رسویــس
بهداشــتی اســتفاده کنیــد ،طرحــی شــخصی
ایجــاد کنیــد.
 .3از طریــق بــازی نقــش بــا افــرادی کــه
مــی شناســید و بــه آنهــا اعتــاد داریــد،
اســتفاده ایمــن از رسویــس بهداشــتی را
متریــن کنیــد.
 .4جــزوه هــای عمومــی یــا شــخصیِ
افشــای اتیســم را بســازید.
 .5نقــش بــازی کنیــد کــه چــه زمانــی ،کجــا
و چگونــه از آنهــا اســتفاده مــی کنیــد.

آموزش الفبا ،خواندن و نوشنت
آرزو رضایی /کارشناس ارشد روانشناسی
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هــدف نهایــی از آمــوزش و تــوان بخشــی
کــودکان اتیســتیک اگــر چــه بهزیســتی و
حرکــت بــه ســمت یــک زندگــی عــادی تر و
ســازگاری هرچــه بیشــر بــا محیــط و افـراد
و ادغــام در جامعــه مــی باشــد ،بــر ایــن
مهــم نیــز تاکیــد مــی کنیــم کــه خوانــدن و
نوشــن ،از مــوارد مهــم در راســتای تحقــق
ایــن هــدف اســت .کودکــی کــه بــه خواندن
و نوشــن عالقــه منــد بــوده و موفــق بــه
کســب ایــن مهــارت مــی شــود ،مــی توانــد
بــه وســیله ی خوانــدن فهــم خــود را از
مســائل پیرامونــش ارتقــا بخشــیده و بــه
وســیله ی نوشــن ،ســطح مترکــز ،حافظــه و
درک انتزاعــی و بیــان احساســات خــود را
گســرش بدهــد .بنابرایــن تــاش مــی کنیــم
تــا کودکانــی کــه توانایــی بــا ســواد شــدن
را دارنــد امــا بــه دلیــل مشــکالت رفتــاری
و اجتامعــی منــی تواننــد وارد مدرســه

شــده یــا رسعــت یادگیــری آن هــا نســبت
بــه ســایر کــودکان پاییــن تــر اســت نیــز
بتواننــد آن را بیاموزنــد .هــان طــور کــه
مــی دانیــم درصــدی از کــودکان اتیســتیک،
رصف نظر از میزان درک و بهره ی هوشــی
آن هــا و بــا تکیــه بــر حافظــه ی دیــداری
و شــنیداری بــی نظیــر خــود بــه راحتــی
و حتــی قبــل از آمــوزش رســمی  ،الفبــا
را مــی آموزنــد .هــر چنــد ایــن کــودکان
نیــز نیازمنــد برنامــه ریــزی ب ـرای آمــوزش
هم ـراه درک صحیــح از کلــات و جمــات
مــی باشــند و گاهــی بــا مشــکالت عدیــده
ای در زمینــه درک مفاهیــم و آن چــه را کــه
مــی خواننــد و مــی نویســند و نیــز در حــل
مســئله و  ...مــی شــوند .بــا ایــن حــال مــی
دانیــم کــه بــه خاطــر در اختیــار داشــن
ابـزار خوانــدن و نوشــن ،از منابــع بیشــری
بــرای یادگیــری و ادراک بهــر برخــوردار

هســتند .پــس چالــش اصلــی مــا هنــگام
مواجهــه بــا کودکانــی اســت کــه در ســطح
متوســط اختــال قــرار دارنــد .کودکانــی
کــه مــی دانیــم احتــاال رشایــط یادگیــری
الفبــا را دارنــد ،امــا بـرای موفقیــت در ایــن
زمینــه نیازمنــد یــک برنامــه ریــزی گام بــه
گام و دقیــق مــی باشــند .از آن جایــی کــه
شکســت هــای پــی در پــی و اختــاالت در
خوانــدن و نوشــن منجــر بــه ناامیــدی و
خســتگی و دلزدگــی کــودک و والدینــش
شــده و ممکــن اســت بــه پیامدهــای روانی
ج ـران ناپذیــری منجــر شــود ،بهــر اســت
کــه زمــان رشوع و برنامــه ریــزی دقیــق آن
را بــه متخصصــان کارآزمــوده واگــذار کنیــم
و آنــان را در ایــن زمینــه کمــک و همراهــی
کنیــم.
نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر در ایــن
خصــوص کــه بایــد بــا جدیــت بــه آن
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بپردازیــم ایــن اســت کــه لزومــا و مطمئنــا همــه کــودکان اتیســتیک ب ـرای داشــن
یــک زندگــی بهــر نیازمنــد آمــوزش الفبــا نیســتند .هــر کــودک شــخصیت ،اســتعداد و
توامننــدی ویــژه خــود را دارد و مــا هرگــز منــی توانیــم و نبایــد یــک برنامــه ی مشــرک
و ثابــت را بــرای همــه ی کــودکان در نظــر بگیریــم .اگــر کودکــی بــه رشایــط و
توامننــدی آمــوزش خوانــدن و نوشــن نرســیده امــا در مهــارت هــای عملــی وحرفــه
آمــوزی پیرشفــت بهــری را نشــان مــی دهــد ،موظــف و مکلــف هســتیم کــه فرصــت
هــای آموزشــی وی را بیشــر معطــوف بــه حرفــه آمــوزی و مهــارت هــای اجتامعــی
و ســازگاری ارتباطــی مناییــم و آمــوزش الفبــا را در درجــه دوم اهمیــت و فعالیتــی
جانبــی در نظــر بگیریــم.
همچنیــن ایجــاد عالقــه در کــودکان بـرای یادگیــری الفبــا و خوانــدن و نوشــن بایــد
از ســنین پاییــن ایجــاد شــود .آشــنا کــردن کــودک بــا کتــاب و تصاویــر و داســتان
هــا و نقاشــی کشــیدن و رنــگ آمیــزی هــای خالقانــه بــه صــورت فعالیــت هــای
لــذت بخــش و نیــز رشوع مهــارت هــای پیــش دبســتانی بــه صــورت جــذاب یــک
طــرف ماجـرا و نیــز رشوع آمــوزش الفبــا طــرف دیگــر ایــن داســتان اســت .در آمــوزش
مهــارت هــای پیــش دبســتانی بایــد ســعی کنیــم کــه رشوع مــداد دســت گرفــن و
هــدف دار کار کــردن بــا آن ،همــواره فعالیتــی دوســت داشــتنی وهمـراه بــا بــازی و
لــذت بخــش باشــد .کــا ایــن کــه بســیاری از کــودکان اتیســتیک در گرفــن مــداد،
قــدرت اســتفاده از آن ،هامهنگــی بیــن دســت و چشــم و ..مشــکالت بســیاری دارنــد
و نحــوه ی برخــورد بــا ایــن مشــکالت و رفــع آن هــا در انگیــزه هــای بعــدی کــودک
نقــش مهمــی ایفــا مــی کنــد .از طــرف دیگــر زمــان رشوع آمــوزش الفبــا و نحــوه ی
رشوع آن و شــیوه ی برخــورد بــا مشــکالت پیــش آمــده و زمــان رشوع آمــوزش تعییــن
کننــده عالقــه و انگیــزه کــودک خواهــد بــود .زمــان رشوع آمــوزش نــه بــه ســن کــودک،
بلکــه بــه رشایــط  ،آمادگــی ذهنــی و جســمی و روانــی او بســتگی دارد .کــودک بایــد
مهــارت هــای پیــش دبســتانی را حــد قابــل قبــول و کافــی کســب کــرده و از نظــر
درکــی نیــز آمــوزش هــای الزم را پشــت رس گذاشــته باشــد .
مــا در مباحــث گذشــته نحــوه ی آمــوزش مهــارت هــای پیــش دبســتانی را بــه تفضیــل
رشح داده ایــم .بــا رشوع مبحــث آمــوزش الفبــا ،ناچــار بــه مــرور یــا تکمیــل برخــی از
ایــن مهــارت هــا خواهیــم پرداخــت.
هــان طــور کــه واقــف هســتیم ،خوانــدن و نوشــن دو ســطح عالــی زبــان پــس از
شــنیدن و گفــن هســتند .از آن جایــی کــه موثرتریــن روش یادگیــری حرکــت از ســطوح
پاییــن بــه بــاال و گام بــه گام مــی باشــد ،خوانــدن نیــزدر فراینــد آمــوزش مقــدم بــر
نوشــن اســت .هــر چنــد کــه مــا بــه وجــود اف ـراد و اســتعدادهای کامــا اســتثنایی
در کــودکان اتیســتیک اذعــان داریــم و مــی دانیــم کــه برخــی از ایــن کــودکان مــی
تواننــد کامــا برعکــس عمــل کننــد و موفــق باشــند ،امــا تجربــه نشــان داده اســت
کــه همیشــه حرکــت در یــک مســیر مســتقیم منظــم از ســطوح پاییــن تــر بــه باالتــر و
از آســان بــه دشــوار نتایــج بهــری در بــر داشــته و کــودکان در ایــن فرآینــد آموزشــی،
افــت و خیــز کمــری داشــته و بهــر از پــس آن برمــی آینــد.
نکتــه بعــدی کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم ،ارائــه پــاره ای از مترینــات خــاص و تســهیل

کننــده ،پیــش از رشوع آمــوزش اســت .مــا
بســته بــه نیــاز و توانایــی کودک یــک دوره
ی ســه تــا شــش ماهــه را بـرای انجــام ایــن
مترینــات و آمــاده ســازی کــودک مفیــد مــی
دانیــم .در ایــن دوره مهــارت هایــی را کــه
کــودک بایــد در حیــن خوانــدن و نوشــن
انجــام دهــد بــه اج ـزای کوچکــر تقســیم
کــرده و آمــوزش را رشوع مــی کنیــم .ایــن
بــازه زمانــی مــی توانــد در مراحــل آخــر
و مهــارت هــای پیــش دبســتانی بــوده
مترینــات بــه برنامــه آموزشــی کــودک
اضافــه شــوند .ایــن برنامــه هــا عمدتــا بــر
مبنــای کتــاب هــای درســی اول ابتدایــی
هســتند .اولیــن مرحلــه تصویــر خوانــی یــا
هــان آمــوزش نــگاره هاســت .اگــر چــه
آمــوزش هــای گفتــاری مــا پیــش از ایــن
در برگیرنــده بیــان جزئیــات تصاویــر ،رنــگ
هــا ،ارتباطــات ،مفاهیــم فضایــی و مفاهیم
انتزاعــی ،جملــه ســازی بــرای تصاویــر،
کلمــه هــا و حتــی بیــان داســتان بــوده
اســت .در ایــن مرحلــه تکیــه بــر کلــات،
حــروف ،هــم پایــان هــا ،هــم آغازهــا و..
بــوده اســت .بنابرایــن هــدف هدایــت
کــودک بــه ســمت یادگیــری آن هــا اســت.
کلــی خوانــی :در هــم آینــدی تصاویــر و
کلــات ،کــودک بایــد شــکل کلــی کلــات
را همـراه بــا تصاویــر هــان کلــات دیــده
و بــه صــورت دیــداری بــه حافظــه ی خــود
بســپارد .کلــی خوانــی در ابتــدای آمــوزش
مــی توانــد کمــک شــایانی بــه پیشــرد
آمــوزش و موفقیــت آمیــز بــودن آن داشــته
باشــد .ایــن متریــن را هنــگام نــگاره خوانــی
بـرای تعــدادی از کلــات و تصاویــر بســته
بــه رشایــط کــودک انجــام مــی دهیــم.
تشــخیص صــدای اول و آخــر کلمــه ،در
ابتــدا یــک کلمــه ســاده را بیــان کــرده و
از کــودک مــی خواهیــم پــس از تک ـرار آن
صــدای آخــر کلمــه را بگویــد .اگــر کــودک
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بــه رسنــخ و کمــک نیــاز داشــت مــی توانیــم بــا تاکیــد بــر صــدای آخــر ،کشــیده یــا
پرفشــار بیــان کــردن حــرف آخــر بــه او کمــک کنیــم و یــا در صــورت لــزوم خودمــان
حــرف آخــر کلمــه را گفتــه و ب ـرای کلــات بعــدی ایــن شــانس را بــه کــودک بدهیــم تــا
خــودش پاســخ را بفهمــد .در ایــن جــا اطمینــان حاصــل مــی کنیــم کــه کــودک مفهــوم
آخــر را خــوب مــی دانــد و فرامــوش نکــرده اســت ،زیـرا ممکــن اســت کــه بــه دلیــل عــدم
مترکــز یــا خــوب جــا نیفتــادن مفهــوم آخــر موفــق بــه بازیابــی آن نشــود .در صــورت
لــزوم آمــوزش مفهــوم آخــر را دوبــاره تکـرار مــی کنیــم .هنگامــی کــه کــودک در تشــخیص
صــدای آخــر کلــات یــا تقریبــا دو ســوم حــروف الفبــا موفــق بــود ،تشــخیص صــدای اول
را بــه هــان روش کار مــی کنیــم و در مرحلــه آخــر بــه طــور همزمــان.در پایــان بــا ترتیــب
تصادفــی و غیــر یکنواخــت ســواالت از یادگیــری کامــل آن اطمینــان حاصــل مــی کنیــم .
هــم پایــان هــا و هــم آغازهــا ،پــس از ایــن کــه کــودک در تشــخیص صــدای اول و آخــر
کلــات یادگیــری قابــل قبولــی حاصــل کــرد ،بــه متریــن تشــخیص و بازیابــی کلــات هــم
پایــان مــی پردازیــم .دو کلمــه ی ســاده مثــل آب و کتــاب را بیــان کــرده و از کــودک مــی
خواهیــم حــروف آخــر یــا صــدای آخــر آن هــا کــه شــبیه هــم هســتند را تشــخیص دهــد.
پــس از آن از کــودک مــی خواهیــم کلمــه یــا کلــات دیگــری را کــه صــدای آخــر مشــابه
ایــن دو کلمــه دارنــد بیــان کنــد .اگــر کــودک در یافــن کلــات دیگــر مشــکل دارد .مــی
توانیــم بـرای تســهیل از تصاویــر اســتفاده کنیــم .در مرحلــه بعــد کلــات هــم آغــاز و هــم
پایــان بــه طــور هــم زمــان کار مــی شــود .ترکیــب صامــت و مصــوت یــک متریــن تســهیل
گــر و مفیــد دیگــر ترکیــب حــروف صــدادار بــا حــروف بــی صــدا یــا هــان صامــت هــا
اســت .در حــروف الفبــای فارســی ،حــروف صــدادار (آ ،او )..بــا حــروف بــی صــدا (ب،
پ و )..ترکیــب شــده و هجاهــا را مــی ســازند .و کلــات از کنــار هــم ق ـرار گرفــن ایــن
هجاهــا تشــکیل مــی شــوند .ابتــدا خودمــان حــرف (ب) را بــا (آ) ترکیــب کــرده و توضیــح
مــی دهیــم کــه (بــا) از ایــن ترکیــب بــه وجــود مــی آیــد .مــی توانیــم آن را در قالــب یــک
داســتان بیــان کنیــم .یــک روز یــک (ب) تنهایــی بــازی مــی کــرد کــه (آ) اومــد کنــارش و
بــه آن چســبید حــاال شــدند (بــا) و حــاال بزرگــر و قــوی تــر شــدند بــه همیــن ترتیــب

بـرای حــروف دیگــر مترینــات را ادامــه مــی
دهیــم .بــه طــور معمــول کــودکان پــس از
چندیــن مــورد قــادر بــه ترکیــب حــروف و
ســاخنت هجاهــا خواهنــد شــد .امــال اگــر
کــودک منــی توانــد بــه طــور ذهنــی ایــن
کار را انجــام بدهــد از رسنــخ هــا و کمــک
هــای دیــداری اســتفاده مــی کنیــم ،مثــا
کنــار هــم ق ـرار دادن حــروف پالســتیکی،
مغناطیســی ،نقاشــی و قیچــی کــردن
حــروف روی مقــوا و ســاخنت هجاهــا و ...
در هنــگام انجــام ایــن مترینــات مــی توانیم
بــه وجــود برخــی اختــاالت خوانــدن پــی
بــرده و بــا انجــام متریناتــی در همیــن
ابتــدای کار بــه کــودک کمــک کنیــم .بـرای
مثــال کودکــی کــه بــه ک ـرات در تشــخیص
صــدای آخــر یــا اول دچــار اشــتباه مــی
شــود ممکــن اســت از نظــر متیــز شــنیداری
یــا حافظــه ی شــنیداری کوتــاه مــدت
دچــار مشــکل باشــد .در بخــش تقویــت
حافظــه راهکارهایــی را بــرای تقویــت و
بهبــود حافظــه شــنیداری ارائــه کردیــم کــه
در ایــن جــا مــی توانیــم بــا بــه کارگیــری
آن هــا بــه کــودک کمــک کنیــم .در مبحــث
بعــدی بــه ادامــه ی آمــوزش الفبــا خواهیــم
پرداخــت.

بگذار صدایت را بشنوم
قسمت سی و ام
ندا قاسمی

قطــار چوچــو کنــان رفــت ،عقــب ،جلــو ،عقــب،

“ مــن روز جمعــه مــی آیــم و یــک جلســه ی

کردیــم تــا از نیــروی در دســرس بــرای میشــل

جلــو .قطــار بــه یــک چیــزی گیــر کــرد .میشــل

پایــه بــا او خواهــم داشــت .مــا خواهیــم دیــد کــه

اســتفاده کنیــم .بـرای بریجــت و رابیــن انعطــاف

هرگــز بــه بــاال نــگاه نکــرد ،بگــذار بــا یــک بــی

او چگونــه بــا ســاختار برنامــه ســازگار خواهــد

پذیــری مشــابه آنچــه دو ســال قبــل داشــتند

تابــی و چالــش حســابی روبــه رو شــود و تجربــه

شــد”.

وجــود نداشــت .بــه ویــژه بریجــت بــرای ایــن

کنــد.

“ متشکرم بریجت”.

زمــان محدودیــت داشــت .او دکــرا در زمینــه

او دســت پــدرش را گرفــت .آن را ســمت قطــار

بــه رابیــن زنــگ زدم .او قــول داد بیایــد و

ی روانشناســی را آغــاز کــرده بــود و بــه صــورت

هــل داد .مــن لرزیــدن نــگاه مــارک را بــرای

بالفاصلــه کار بــا میشــل را بـرای دو روز در هفتــه

پــاره وقــت در مدرســه ای ب ـرای کــودکان مبتــا

لحظــه ای دیــدم .او بلنــد شــد و بــه بیــرون اتــاق

رشوع کنــد.

بــه اتیســم کار مــی کــرد ،او منــی توانســت

رفــت .مــن بــه او اجــازه دادم بــرود.

“متشکرم رابین”.

ســاعت هــای نامحــدودی را ب ـرای ایــن کار قــول

روز بعــد ،گام هــای الزم را برداشــتم .مــن مــی

حــاال هرکــس رسیــع حرکت مــی کنــد و تصمیامت

دهــد .رابیــن مراجعــان خصوصــی خــود را داشــت

دانســتم کــه چــه بایــد بکنــم .دیگــر هیــچ حــس

رسیــع مــی گیــرد و زندگــی اش را ســاماندهی مــی

و متــام وقــت در مونــت ســینای مشــغول بــه کار

مقاومتــی در برابــر هیــچ چیــز وجــود نداشــت.

کنــد .حــس رضوری بــودن بــه صــورت منادیــن

بــود.

مــن بــه دکــر کوهــن و دکــر دی کارلــو زنــگ زدم.

افزایــش پیــدا کــرده بــود ،چــون همــه ی مــا در

هرگــز احســاس منــی کــردم کــه بــه دو نفــر آن

بــا هــر دوی آن هــا قـرار مالقات گذاشــتم.

نهایــت بــه حقیقــت پــی بردیــم.

قــدر وابســته باشــم .کجــا مــی توانــم دو خانــم بــا

بــه بریجــت زنــگ زدم .بــه او گفتــم کــه مــی

مــا حتــی از کار کــردن بــا آن مــاری دســت

چنیــن اســتعداد و تعهــدی را دوبــاره پیــدا کنــم؟

خواهــم درمــان میشــل را بالفاصلــه حتــی قبــل از

نکشــیدیم .هیــچ خامتــه ای بــرای برنامــه ی او

هنگامــی کــه بریجــت بــه مــن گفــت چهارجلســه

15

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

او کنار پرسش نشست و به او نگاه کرد.

اینکــه تشــخیص تأییــد شــود انجــام دهــم.

وجــود نداشــت .مــا فقــط درمــان او را متوقــف

یکبــار دیگــر رشوع بــه گریــه کــردن و فریــاد زدن
کــرد .ایــن صحنــه روز بعــد و روز بعــد تکــرار
شــد .او آرام نخواهــد شــد.
هــر روز راهــرو را بــاال و پاییــن مــی رفتــم .قــادر
بــه مانــدن در اتــاق نبــودم .قــادر نبــودم بیــش
از حــد دور مبانــم .او بایــد آرام مــی شــد .او آرام
خواهــد شــد .آن مــاری ایــن کار را انجــام داد او
نیــز مــی توانــد و ایــن رشایــط منــی توانــد ادامــه
یابــد.
رسانجــام رشوع بــه آرام کــردن او کــرد ،امــا آنچــه
کــه در ادامــه اتفــاق افتــاد تقریبـاً بدتــر بــود .او
روی صندلــی نشســت هــان طــور کــه بریجــت
در هفتــه مــی توانــد بیایــد مــی خواســتم از هیجــان او را بغــل کنــم.
در نتیجــه راه انــدازی و رشوع ایــن برنامــه در مقایســه بــا آنچــه بــا آن مــاری انجــام داده بودیــم شــبیه
یــک بــازی کودکانــه بــود .مــا مــی دانســتیم کــه چــه کاری مــی خواهیــم انجــام دهیــم و هــر کــدام از
مــا مــی دانســتیم کــه چــه نقشــی را بایــد بــازی کنیــم.
اما هیچ چیز منی تواند ما را برای واکنش میشل آماده کند.
اولین جلسه ی بریجت با او غیر قابل تحمل بود.
آن مــاری گریــه کــرد ،بــه رعشــه افتــاد و بــر روی زمیــن افتــاد .بــه نظــر مــی رســید او بیشــر از همــه
گیــج شــده اســت .میشــل بــه طــور غیــر قابــل کنرتلــی عصبانــی شــد.
متــام تــاش بریجــت در جلســه ی اول ایــن بــود کــه اســباب بــازی هایــی را قبــل از او تنظیــم کنــد و بــه
طــور مــداوم خواســتار توجــه میشــل بــود.
“ میشل ،به من نگاه کن ،میشل”.
میشل با فشار دادن او آغاز کرد اما زمانی که او را نپذیرفت رشوع به فریاد زدن کرد.
خشــم او افزایــش یافــت .هــق هــق و گریــه ی او اوج گرفــت .او رشوع بــه غلتیــدن رو بــه جلــو و
عقــب روی زمیــن کــرد .بــا لگــد صندلــی هــا را پــرت کــرد ،هرچیــزی کــه در دســرس بــود را پــرت کــرد.
مــن ایســتادم و نــگاه کــردم .مــن فکــر کــردم کــه در حــال حــارض مــی توانســتم همــه چیــز را کنــرل
کنــم .یــک کلمــه از دهــان مــن خــارج شــد ،هــان طــور کــه او را نــگاه مــی کــردم و بــر روی زمیــن
غلــط مــی خــورد رشوع بــه تشــنج بــا خشــونت هیســریایی کــرد .مــن اتــاق را تــرک کــردم .بــه آخــر
آپارمتــان رفتــم .نشســتم و بــا دســتانم دانیــل و آن مــاری را بغــل کــردم .آن هــا بــا مــن صحبــت مــی

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

16

کردنــد امــا مــن منــی فهمیــدم چــه مــی گوینــد و اص ـاً حواســم نبــود.
بریجت تقریباً بعد از پانزده دقیقه بیرون آمد.
“ می توانی بیایی و او را برای مدت کمی آرام کنی؟ من به او گفتم بله می توانم بیایم”.
مــن رفتــم تــا او را نگــه دارم .مــن روی زمیــن کنــار بــدن لــرزان و گریــان او نشســتم و او را نــوازش
کــردم .وقتــی در نهایــت بــه مــن اجــازه داد او را بغــل کــردم و تــکان دادم بــه او گفتــم کــه چقــدر او
را دوســت دارم و چقــدر بریجــت او را دوســت دارد .هــق هــق او در نهایــت تبدیــل بــه لــرزش آرام و
بــی صــدا شــد.
هنگامــی کــه او آرام شــد ،بریجــت داخــل شــد و آن هــا دوبــاره رشوع بــه کار کردنــد .ظــرف دو دقیقــه

او را مــی طلبیــد او کــف پــای خــود را روی زمیــن
مــی کوبیــد .دســتانش آویــزان بــود .او دیگــر
فریــاد نــزد او گریــه کــرد انــگار قلبــش شکســت.
اشــک از گونــه هایــش جــاری شــد ،امــا حتــی منــی
توانســت دســتانش را بــرای پــاک کــردن اشــک
هایــش بــاال بــرد.
بــا اســتفاده از دوربیــن بــر روی یــک ســه پایــه
در اتــاق ،بریجــت هــر چیــزی را بــرای برنامــه
ریــزی برنامــه هایــش و پیگیــری پیرشفــت او
فیلــم بــرداری کرد.مــن شــب هــا وقتــی کــه بچــه
هــا خــواب هســتند فیلــم جلســه ی آن روز را
مــی بینــم .امــا مــن منــی توانســتم از میــان آن هــا
چیــزی بفهمــم و بــه چیــزی برســم « .ایــن بســیار
دردنــاک اســت  ،مــارک مــن منــی توانــم تحمــل
کنــم».
پــروردگارا ،او فقــط  2ســال دارد! چـرا ایــن اتفــاق
بایــد بیفتــد؟ چـرا بایــد ایــن کار را انجــام دهیــم؟
فقــط یــک فکــر مــرا دلــداری مــی داد :مــردم
دکــر لــوواس را بــه مــن معرفــی کــرده بودنــد،
بیــش از یکبــار ،کــه بــه نظــر مــی رســد کــودکان
بــا بیشــرین روحیــه ی خشــن و مبــارزه طلــب،
از دورتریــن نقــاط پیــش او مــی رفتنــد .ســخت
تریــن کودکانــی کــه بــی توجــه ،بــی مســئولیت و
مقــاوم بودنــد کــه تقریب ـاً او ایــن طــوری نبــود.
میشــل بــا همــه ی وجــودش بــا مــا مبــارزه مــی
کــرد.
مــارک یــک هفتــه از کار مرخصــی گرفتــه بــود

1

Staten Island.1

دکــر کوهــن و همــه ی دوســتان و خانــواده مــا
بســیار ایــن را گفتــه بودنــد« .شــا آن را یکبــار
انجــام داده ایــد .شــا مــی توانیــد ایــن کار را
دوبــاره انجــام دهیــد .بــا یــک مــادر ماننــد شــا
و هــان پزشــکانی کــه ب ـرای آن مــاری اســتفاده
کردیــد او خیلــی خــوش شــانس اســت« .
تنهــا مشــکل ایــن بــود کــه مــن بــاور نداشــتم
میشــل بهبــود پیــدا کنــد.
ادامه دارد...
منبع

Catherine Maurice .)1993( Let Me
Hear Your Voice
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تــا مــا بتوانیــم یــک ســفر را بــا همدیگــر دوبــاره
رشوع کنیــم .هــر دوی مــا در حــال تلوتلــو
خــوردن و شکســن بودیــم .مــن وزنــم یــک
دفعــه کــم شــد و تپــش قلــب مــن همچنــان بــا
بــی نظمــی هــای ترســناک بــاال مــی رفــت .مــارک
داغــون بــه نظــر مــی رســید .مــی خواســتم او را
دلــداری دهــم .مــن ســعی میکــردم خوشــبین بــه
نظــر برســم .امــا مــی دانســتم کــه ایــن ســؤال
ســاده ای نیســت کــه آیــا میشــل بهبــود مــی
یابــد .او بــرای آنچــه کــه بــرای پــرش اتفــاق
افتــاده بــود گریــه مــی کــرد .آیــا مــی توانــد تولّــد
دوبــاره داشــته باشــد ،بخشــی از میشــل اکنــون
در حــال از بیــن رفــن اســت.
پنجــم فوریــه صبــح بــا دکــر دی کارلــو و عــر بــا
دکــر کوهــن قـرار مالقات داشــتیم.
مالقــات مــا بــا دکــر دی کارلــو در آرامــش و
ســکوت همــراه بــا ارزیابــی دقیــق آن مــاری
بــود .هیــچ ســورپرایز در آخــر وجــود نداشــت.
تشــخیص دکــر دی کارلــو چیــزی بــود کــه مــا
انتظــارش را داشــتیم« :اتیســم نــوزادان».
موقــع رفــن او بــه مــا گفــت « :امــا مــن بــه او
امیــدوارم».
1
مــا در ســکوت بــه شــهر اِس ـتِ ِیت آیلَنــد رفتیــم.
رونــد ســخت و بــی رحامنــه ادامــه یافــت.
در مؤسســه ،در اتــاق انتظــار منتظــر بودیــم .مــن
بـرای لحظــه ای بــا میشــل بــه راهــرو رفتــم .مــن
چرخیــدم تــا دکــر کوهــن و دکــر ســادهالرت کــه
بــه ســمت مــن حرکــت مــی کردنــد را ببینــم.
چهــره ی آن هــا ســنگین بــود.
من گفتم »:سالم»
“ســام” چشــان آن هــا از روی مــن بــه ســمت
میشــل رفــت.
من سعی کردم کمی جو را سبک کنم.
“منــی توانــم بگویــم” مــن رشوع کــردم بــه اینکــه
“ خوشــحامل کــه شــا را مــی بینــم ”.امــا صــدای
مــن منــی توانســت جوســنگین را از بیــن بــرد و
شکســت .دکــر ســادهالرت گفــت ”:نــه”.
آزمایــش هــای مشــابه ،ســؤاالت مشــابه ،فیلــم
بــرداری هــای مشــابه.
در طــول ضبــط ویدئــو ،مــن میشــل را در آغــوش
گرفتــم و بــه خــودم چســباندم و همــه چیزهایــی
را کــه در یــک متــاس چشــمی نیــاز بــود ماننــد

لبخنــد و پاســخ بــه ســمت او جــاری کــردم.
او بــه طــور خالصــه شــگفت زده شــد .دکرتکوهــن
بــه ســمت مــارک چرخیــد کــه پشــت آیینــه
ایســتاده بــود ».ایــن خــوب اســت ».ایــن نشــانه
ی خوبــی اســت .اغلــب ایــن کار را انجــام مــی
دهــد؟
“ فکر منیکنم».
در اتاق ضبط ،من برگشتم ،متام شده بود.
هیــچ کــس انــرژی متمرکــزی کــه میشــل را ب ـرای
پنــج دقیقــه متمرکــز کــرده بــود منــی شــناخت.
تقریبــاً بــه طــوری کــه مــن مجبورشــدم بــه او
اعتــاد کنــم یــا او را محکــوم کنــم .همــه چیــز
در صــدا ،بیــان ،نــگاه ،لبخنــد ،حالــت بــدن و
موقعیــت دســت مــن همــه بــه یــک هــدف اشــاره
داشــتند :کــودک را بــه ســمت مــن روی چشــان
مــن متمرکــز کنــد.
تشــخیص دکــر کوهــن و دکــر ســاد هالــر:
اتیســم کودکــی.
از زمــان معیــار وایلنــد کــه در مــاه جــوالی اج ـرا
شــده بــود ،هفــت مــاه گذشــته اســت .او در حــال
حــارض بیــش از دو ســال ســن دارد امــا او در
ارتباطــات و اجتامعــی شــدن ماننــد یــک کــودک
ده ماهــه عمــل مــی کــرد .مهــارت هــای حرکتــی و
ســازگاری او بــدون تغییــر بــوده اســت.
رفتارهــای کلیشــه ای او افزایــش یافتــه .ارتبــاط
چشــمی او پراکنــده و نامطمــن بــود .او از درون
فــرو ریخــت.
چیــزی ب ـرای انجــام دادن وجــود نداشــت امــا بــا
غــم و انــدوه بــه کار ادامــه مــی داد.
بریجــت بــا چهــار جلســه در هفتــه رشوع کــرد
امــا او بــه زودی بــه دنبــال درمانگـران دیگــر مــی
گــردد تــا در ارسع وقــت بیاینــد و رشوع کننــد.
رابیــن بــا دو جلســه در هفتــه رشوع مــی کنــد و
هنگامــی کــه تکلــم او کمــی بهــر شــود بــه ســه
جلســه آن را افزایــش مــی دهــد مــن مــی خواهــم
آن کاری را کــه بــا آن مــاری کــردم انجــام دهــد.
در طــول روز او را نگــه داریــد ،هرگــز بــه او اجــازه
ندهیــد هــر فعالیتــی را بیــش از حــد طــول دهــد،
بــه طــور مــداوم از او طلــب توجــه کنیــد ،ســعی
کنیــد همــه ی چیزهایــی را کــه بریجــت و رابیــن
روی آن هــا کار مــی کننــد تقویــت کنیــد.
در طــی چنــد هفتــه ی اول مــن برخــی از درمــان
هــا را بــا میشــل انجــام دادم ســپس اجــازه دادم

بــرود .مــن هنــوز فکــر مــی کــردم کــه برگ ـزاری
درمــان برخــی ارزش هــای واقعــی هرچنــد
محــدود را دارد .بــرای برقــراری متــاس اولیــه بــا
برخــی از بچــه هایــی کــه گاهــی اوقــات بســیار
طــرد شــده بودنــد خــوب بــود .یــک روش در
میــان چندیــن تــاش بـرای ایجــاد ارتبــاط چشــمی
«بیــدار شــدن» برخــی بچــه هــا بــود .امــا چیــزی
کــه مــن از آن انتظــار داشــتم تــا فرزندمــان را بــه
ســمت بهبــود بــرد نبــود .نــه چیــز دیگــری کــه
همیشــه بــه او تعلیــم مــی دهــد کــه بایــد بــه او
فکــر کــرد .بــه همیــن دلیــل مــا بــه طــور عمــده
بــر روی برنامــه ی رفتــاری ،گفتــار درمانــی رابیــن
و دانــش خودمــان دربــاره چگونــه عالقــه منــد
کــردن میشــل ،چگونگــی تعمیــم دادن برنامــه هــا
و چگونــه بــه طــور موثــر در گوشــه گیــری او بــه
زور وارد شــدن تکیــه مــی کنیــم .مــن و مــارک
فقــط تــاش کردیــم تــا مطمــن شــویم کــه مــا
همچنــان بــه آغــوش کشــیدن ،بوســه و صحبــت
کــردن بــه او توجــه زیــادی داریــم هــان طــور
کــه همیشــه داشــتیم و بــا هــر کــودک معمولــی
انجــام مــی دادیــم.
تشــخیص صــورت گرفتــه و تأییــد شــده بــود.
برنامــه ی درمانــی در حــال انجــام بــود .همــه ی
مــا مــی دانســتیم کــه چــه بایــد بکنیــم .مــا همــه
ی آن هــا را در حــال حــارض انجــام داده بودیــم.
مــارک بعــد از تشــخیص و یــک هفتــه پــر از
اســرس و ارزیابــی هــای ســفت و ســخت بــه رس
کارش برگشــت .او بــا شــوک و غــم و انــدوه اولیــه
اش آمــده بــود و حــاال در حــال پیــروی بــه ســوی
امیــد بــود .مــی دانســتم کــه او بــه مــن اعتــاد
دارد .همــه بــه مــن اعتــاد داشــتند .تــا بــه حــال

فراخنای توجه

زهرا حبیبی /کارشناس ارشد روان شناسی

فراخنــاي توجــه بــه معنــاي پــردازش اطالعــات تعريــف ميشــود کــه ايــن پــردازش يــا

فيزيولوژي توجه

داخــي (حافظــه و دانــش) يــا خارجــي (حــوادث و مناظــر بينايــي) عنــوان ميگــردد.

انســان در طــول روز اطالعــات گوناگــوين را

پاشــلر ( )1998فراخنــاي توجــه را چنــن تعريــف ميکنــد کــه :فراخنــاي توجــه يــک
واقعيــت اســت کــه از طريــق آن برخــي محرکهــاي دريافتــي را بيــش از ســايرين
پــردازش ميکنيــم (قابليــت انتخــاب) ايــن کار را بــه صــورت خــود بــه خــودي يــا آگاهانــه
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دريافــت ميکنــد؛ اعــم از اطالعــات حــي
کــه شــامل اطالعــات (دروندادهــاي)
حــي -ملــي ،بينايــي ،شــنوايي و غــره
اســت امــا نکتــه مهــم در ايــن زمينــه ايــن

انتخــاب کــرده و بــه تــاش ب ـراي پــردازش ايــن محرکهــا يــا فعاليتهــاي خــاص ادامــه

اســت کــه  99درصــد ايــن اطالعــات فيلــر

ميدهيــم .

ميشــود و تنهــا يــک درصــد از ايــن درون

وود ( )2000توجــه را بــه صــورت توانايــي فــرد بــراي پــردازش محرکهــاي رواين مثــل

دادهــا وارد ســاختامن مغــز ميگــردد.

تفکــر و حافظــه و محرکهــاي خارجــي مثــل صــدا و نــور تعريــف ميکنــد .مکانيســم
توجــه مســئول انتخــاب بهرتيــن محــرک ب ـراي پــردازش و پــردازش بهــر و تــاش مــداوم

دروندادهايــي کــه وارد مغــز ميشــود
اگــر بــا انگيــزه و هيجــان تــوأم باشــد،
مانــدگار ميگــردد .تاالمــوس در مغــز

ب ـراي انجــام موفقيتآميــز آن اســت (زميــورا و اِنــکا .)1998 ،توانايــي فــرد ب ـراي توجــه

سيســتمي اســت کــه ايــن اطالعــات را

کــردن و ســازماندهي آن يــک فرآينــد تکامــل مرکــزي اســت (دايــل )1999 ،کــه نقــش

انتخــاب و ثبــت ميکنــد .بـراي مثــال شــا

اســايس در دســتيايب بــه انجــام موفقيتآميــز امــور دارد.

در طــول روز از کنــار افـراد مختلفــي گــذر

عوامل مؤثر در توجه
از مهمتريــن عوامــل توجــه و مترکــز،
هشــياري اســت .هشــياري توســط بخــش
زيــر قــري حفــظ ميگــردد .ســطح
هشــياري توســط هســته عصــب  5و 7
در ســاقه مغــزي کنــرل ميشــود .وقتــي
بــه صــورت آب ميزنيــم هشــياري مــا
ميکنيــد ،آنهــا را ميبينيــد ويل هنگامــي کــه شــخص زيبايــي کــه عطــر خوشــبويي زده
از کنــار شــا ميگــذرد ،ناگهــان توجــه شــا را بــه خــود جلــب ميکنــد و تــا مدتهــا

بــاال مــيرود .يعنــي عصــب  5و  7را در
مغــز تحريــک ميکنيــم .گاهــي شــنيدن
يــک خــر تأثــر زيــادي در هشــياري دارد

در يــاد شــا ميمانــد (هيجــان مثبــت) .مثــال ديگــر؛ هنــگام گــذار از خيابــان بــا

حتــي بيشــر از زمــاين کــه بــه صــورت

انبوهــي از ماشـنها مواجــه ميشــويد کــه بـراي شــا يباهميــت هســتند ويل ناگهــان

آب ميزنيــم .در اينجــا ســطح هشــياري

يــک ماشــن بــا رسعــت بســيار زيــاد نزديــک اســت کــه بــا شــا برخــورد کنــد ،وحشــت

توســط کرتکــس بــاال مــيرود .از ديگــر

ميکنيــد و او بــوق ميزنــد .ايــن ماشــن ،بــا بســياري از خصوصياتــش در يــاد شــا

عوامــل مؤثــر در توجــه و مترکــز انگيــزش

ميمانــد زي ـرا سيســتم هيجــاين شــا را تحــت تأثــر ق ـرار ميدهــد (هيجــان منفــي).

اســت .مــا هميشــه بــا کمبــود توجــه

پــس قانــون اول مغــز ايــن اســت کــه ابتــدا ميبايســت سيســتمهاي حــي فــرد

مواجــه نيســتيم ،گاهــي بيــش توجهــي

بتوانــد ورودي (درونــداد) هــاي متنــوع و گســردهاي داشــته باشــد .دوم آنکــه بتوانــد

وجــود دارد .مثــل برخــي کــودکان کــه ايــن

 99درصــد اطالعــات را مهــار کنــد و ســوم اينکــه يــک درصــد از آن اطالعــات را بــه

بيــش توجهــي در صحبــت کــردن ،ديــدن،

سيســتمهاي باالتــر مخابــره کنــد .ب ـراي ايــن  1درصــد از اطالعــات کــه بــه ســطوح

شــنيدن و غــره آنهــا وجــود دارد .يعنــي

باالتــر مغــز مخابــره ميشــود ،يادگــري امــر بســيار مهمــي محســوب ميشــود.

وجــود يــک توجــه کــه خــود نوعــي بيــش

يادگــري کــه بــا هيجــان مثبــت هم ـراه شــود ،بســيار مؤثــر اســت .عموم ـاً آن دســته
از دروندادهــا در ذهــن و حافظــه ثبــت ميشــود کــه بــا هيجــان همــراه باشــد.
گاهــي هم ـراه بــا درون دادهــاي حــي (اعــم از المســه ،بينايــي ،شــنوايي ،حرکتــي
و ،)...تنفــر ضبــط ميشــود امــا تأثــر بازدارنــده دارد و موجــب تک ـرار آن در ذهــن
ميشــود .اگــر در حــن کار بتوانيــم بــا تنبيــه ،عملکــرد صحيــح را از بيــار بگرييــم،

در مترکــز و تظاهــر توجــه ،بينايــي و
رفلکــس خــره شــدن مؤثــر اســت ،امــا
پارامرتهــاي ديگــري نيــز در آن مؤثــر اســت
از جملــه :حــس شــنوايي ،المســه و حــس
عمقــي .فــرد بــه محــرک خــره ميشــود
(بينايــي) ،ثابــت مينشــيند (حــس

از رفتارهــا بــه دليــل اينکــه بــه اجبــار انجــام ميشــود و براميــان ناخوشــايند اســت بــه

عمقــي) و بــا دســتش بــازي ميکنــد

عملکــرد موقــت ميرســد امــا نهايتـاً بــازداري شــده ،بــه ســطح ناهشــيار مـيرود و بــا

(حــس ملــي) .افــراد نابينــا نيــز توجــه

عملکردهــاي قبــي يکپارچــه منيگــردد .مثــال آن انجــام اجبــاري يــک متريــن توســط

بســيار بااليــي دارنــد ،اگرچــه بــروز بينايــي

فــرد ناهشــيار يــا خــواب آلــوده اســت (اســميت.)2001 ،

ندارنــد (اســميت.)2001 ،
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يکــي از مشــکاليت کــه در کــودکان اختــال

گاهــي در تضــاد بــا يکديگــر و گاه هامهنــگ بــا هــم صــورت ميگــرد .بــه

طیــف اتیســم وجــود دارد ،وجــود مشــکل

عبــاريت فراخنــاي توجــه يــک ظرفيــت پــردازش اضافــه اســت کــه ميتوانــد بــه

و محدوديــت در دامن ـهي توجــه و مترکــز

صــورت خــود بــه خــودي يــا آگاهانــه انتخــاب کــرده و بــه تــاش ب ـراي پــردازش

آنهــا اســت .ايــن کــودکان اغلــب روي

محرکهــا يــا فعاليتهــاي خــاص اولويــت دهــد (اســکول .)2001 ،در حقيقــت

موضوعــات کوچــک متمرکــز ميشــوند.

توجــه متايزدهنــده بــارز شــخصيت کــودکان بــا ناتــواين و بــدون آن اســت (بورتــي،

آنهــا منيتواننــد متــام تصويــر را ببيننــد و

.)2000

توجــه خــود را بــر مــوارد جــزيئ معطــوف

يکــي از خصوصيــات عمــده افـراد مبتــا بــه اتيســم توجــه انتخــايب آنهــا ميباشــد

ميکننــد (صفــري ،خليــي وهمتيــان،

(هيتــون .)2007 ،مطالعــات اوليــه بــر روي ايــن کــودکان بيانگــر نوعــي نقــص

 .)1395توجــه بـراي عملکردهــاي شــناختي

در توانايــي تعديــل شــدت برانگيختگــي در زمــان مواجــه شــدن بــا محرکهــا

بســيار اســايس اســت و بــراي يادگــري

ميباشــد .آنهــا ممکــن اســت در مقابــل محرکهــاي ديــداري ويــا شــنيداري

و اکتســاب مهارتهــاي شــناختي-

خــاص بــه طــور افراطــي يــا تفريطــي بــر انگيختــه شــوند .بســياري از کــودکان مبتــا

رفتــاري -اجتامعــي و زبــان رضوري بــه

بــه اتيســم در موقعيتهــاي يادگــري تنهــا بــه يــک جــزء يــا نشــانهاي از مجموعــه

شــار مــيرود .توجــه کــردن و توجــه

نشــانههاي موجــود در يــک محــرک توجــه يــا مترکــز افراطــي نشــان ميدهنــد.

ترکيبــي از فرايندهــاي دروين در يادگــري

ايــن متــر کــز زيــاد وبيــش از انــدازه آنهــا بــر روي يــک جــزء از اجـزاء يــک پديــده

اســت .بســياري از يادگرينــدگان اســتثنايي

عامــل بازدارنــدهاي در راه تغيــر توجــه آنهــا از يــک محــرک بــه محرک ديگراســت.

ميتواننــد ببيننــد و بشــنوند ،امــا بســياري

ايــن الگــوي نقــص توجــه ،کــودکان مبتــا بــه اتيســم را از ســاير اختــاالت ماننــد

از ایــن اف ـراد چيزهايــي را کــه از آن هــا

بيشفعــايل متاميــز ميکنــد .کــودکان بيشفعــال مشــکالت کمــري در انتقــال

خواســته مــی شــود ،منيتواننــد انجــام

توجــه از محرکــي بــه محــرک ديگــر دارنــد .بيــش انتخــايب محرکهــا کــه يکــي

دهنــد .بســياري از آنها ظرفيــت نگهداري

از خصوصيــات کــودکان مبتــا بــه اتيســم اســت اصطالحــي اســت ب ـراي توصيــف

آنچــه را کــه يــاد ميگرينــد ،دارنــد امــا ايــن

ايــن پديــده کــه افــراد مبتــا بــه اتيســم بــر يــک جنبــه از يــک محــرک توجــه

کار را انجــام منيدهنــد ،زيــرا کــه توجــه

زيــادي دارنــد و از توجــه بــه ســاير جنبههــا غفلــت ميکننــد (رافعــي.)1390 ،

منيکننــد (کرمينــز .)2006 ،فراخنــاي

نابــر ( )2007بــا اعتقــاد بــه وجــود نقــص توجــه در کــودکان مبتــا بــه اتيســم بيــان

توجــه يــک واقعيــت اســت کــه از طريــق

ميکنــد کــه ايــن نقــص توجــه در ســن دو ســالگي وجــود دارد و در حــدود 42

آن مــي شــود برخــي محرکهــاي دريافتــي

ماهگــي از بــن م ـيرود.

را بيــش از ســايرين پــردازش کــرد (قابليــت
انتخــاب) کــه در ايــن بــن يــک محــدوده
واضــح بــراي توانايــي پــردازش محرکهــا
وجــود دارد (محــدودهي ظرفيــت) و
پــردازش مــداوم هــر گونــه محــرک بينايــي

منابع:
مبانــی برنامــه ریــزی آموزشــی کــودکان دارای اتیســم .طیبــه صفــری ،زه ـرا خلیلــی و منصــوره
همتیــان .انتشــارات یارمانــا.
اثربخشــی منایــش درمانــی بــر فراخنــای توجــه و مهــارت هــای اجتامعــی کــودکان اتیســم .زهـرا
حبیبــی

تاثیر ورزش بر کودکان مبتال به اتیسم
نفیسه خدادادی /دانشجوی دکرتا روانشناسی
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مهــارت هـــاي حرکتـــی کـــودك مبتــا بــه
اتیســـم در ایـــن برهـــه زمانــی زیربنــاي
آگاهــی هــا و یادگیــري بعــدي کـــودك را
فــــراهم مــــی آورد ..ورزش میتوانــد
آمادگــی جســانی کــودکان و نوجوانــان
مبتــا را افزایــش دهــد و کســب مهــارت،
موفقیــت ،اعتــاد بهنفــس و روابــط
اجتامعــی آن هــا را نیــز باال بــرد .تحقیقات
نشــان میدهــد متریــن فیزیکــی باعــث
بهبــود مهارتهــای اجتامعــی ،ارتباطــی
و حرکتــی ،کاهــش رفتارهــای کلیشــهای
کــودکان اتیســم و رفتارهــای خودتحریکــی
آن هــا میشــود .محققــان آمریکایــی بــا
طراحــی برنامــه ای چهــار ماهــه ورزشــی
شــامل دویــدن و راه رفــن تــاش کردنــد
میــزان اجتامعــی شــدن ،ارتبــاط برقــرار
کــردن و کیفیــت زندگــی کــودکان مبتــا

بــه اتیســم را بهبــود بخشــند .نتایــج ایــن
مطالعــه حاکــی از مفیــد بــودن ورزش
در بهبــود ارتباطــات اجتامعــی و کیفیــت
زندگــی مبتالیــان بــه اتیســم اســت.
مترینــات هــوازي از تحریــکات حســی
کنــرل شــده بـــه صــورت فعالیتهـــای
خودفرمـــان و معنـــی دار اســت کـــه بـــر
نقــش نیازهــاي بیولوژیــک جهــت انگیـــزش
رفتـــار تاکیـــد اساســی دارد .بــر اســاس
پژوهشهــای محققــان پرداخــن بــه
ورزشهــای هــوازی و منظــم در بهبــود
رشایــط زندگــی ایــن افــراد تاثیــر مثبــت
فراوانــی داشــته و میتوانــد باعــث مترکــز
بیشــر و بــروز رفتارهــای اجتامعــی کامــل
تــری در مبتالیــان بــه ایــن اختــال شــود.
تحقیقــات نشــان دهنــده ی اثربخشــی
مترینــات هـــوازي بــر مهــارت هــاي حرکتی

درشــت و ظریــف در کــودکان مبتــا بــه
اتیســم اســت.
ورزش هایــی ماننــد ژیمیناســتیک و
ایروبیــک ســبب کاهــش رفتارهــای منفــی
و خودانگیختــه شــایع در مبتالیــان بــه
اتیســم مــی شــود.
چه ورزشی در چه سنی مناسب
است؟
کــودکان زیــر  8ســال بایــد در بــازی
کشــف و یادگیــری مهارتهــا از طریــق
پرتــاب کــردن ،رضبــه زدن بــه تــوپ ،بــاال
و پاییــن پریــدن ،دویــدن و شــنا کــردن
در حــد اعتــدال رشکــت و کامــا آزادانــه
رفتــار کننــد و ایــن مهارتهــا را بــه
شــادیبخشترین روش بیاموزنــد.
کــودکان در ســنین 8تا10ســال بــا توجــه
بــه میــزان رشــد خــود میتواننــد در

مســابقات ســازمانیافته ماننــد مســابقات
داخلــی مــدارس رشکــت کننــد ولــی ب ـرای
کنــار آمــدن بــا ناامیــدی و شکســت هــم
بــه کمــک نیــاز دارنــد.
کــودکان 10تــا 12ســال هــم میتواننــد
از رقابــت ورزشــی لــذت بربنــد و هــم
بــه آموخــن مهارتهــای تــازه بپردازنــد.
ورزش بــرای نوجوانــان تخصصیتــر
میشــود ولــی در ایــن دوران هــم رشــد
آن هــا هنــوز کامــل نشــده بنابرایــن بهــر
اســت ورزشهــای تخصصــی ســنگین مثــل
کشــتی و وزنهبــرداری انجــام ندهنــد.
هـای مناســب کــودک
ورزش ـ
مبتــا بــه اتیســم

فعالیــت هایــی جهــت تقویــت برنامــه ری ــزي

حـرکات :دمیــدن در تــوپ پینــگ پنـــگ،
ـ
تقلیـــد نحـــوه راه رفــن حیوانــات ،پـــرش
جفـــت پـــا ،غلتانـــدن تـــوپ روي دیــوار،
شــوت زدن بــه عقــب و جلــو ،بــاال رفــن از
نردبـــان و حرکــت در یک مســیر مشــخص.

فعالیــت هــایی جهــت همــاهنگی حرکتــی
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دوطرفه :دوچرخـــه سـواري ،طنـاب بـازي
و لـــی لـــی کــردن بــا برنامــه شناســایی
جهــات مختلــف.
هماهنگــی چشــم و دســت و پــا :گرفــن
تـــوپ بــا دســت راســت و دســت چــپ ،
پریــدن از روی موانــع  ،بــازی بولینــگ.
فعالیــت ـهـاي دهلی ــزي :طنــاب بــازي،
گرگــم بــه هــوا ،اســتفاده از وســایلی
همچــون صندلــی گهــواره اي و رسرسه و
تــاب.
کاهــش رفتار ـهـای کلیشــه ای :حلقــه
بــازو یکــی از متریــن هایــی اســت کــه
بــه کاهــش بــروز رفتارهــای تک ـراری مثــل
دســت زدن و ..کمــک مــی کنــد و انعطــاف
پذیــری بــدن فــرد را بــاال مــی بــرد .در ایــن
متریــن بایــد پاهــا را بــه عــرض شــانه بــاز

کــرد و دســت هــا را کنــار هــم قـرار داد.
ســپس بازوهــا را در طرفیــن بــه عــرض
شــانه بــاال آورد و در همیــن زمــان بــا
بازوهــا رشوع بــه ســاخنت دایــره کــرد .بــه
تدریــج مــی تــوان ابعــاد ایــن دایــره را
افزایــش داد.
بهبــود ارتبــاط بــا محیــط ا ـطـراف :کــودکان
اتیســم بــه ســختی بــا محیــط اطرافشــان
ارتبــاط برقــرار مــی کننــد بــه همیــن
دلیــل مترینــات آیینــه ای بــه بهبــود ایــن
تعامــل کمــک مــی منایــد .بــرای انجــام
ایــن متریــن درمانگــر روبــروی بیــار
مــی ایســتد طــوری کــه انــگار خــودش
را در آیینــه مــی بینــد .ســپس حــرکات
او را تقلیــد مــی کنــد .بــه عنــوان مثــال
اگــر او بــازوی راســتش را بلنــد کــرد؛
درمانگــر بــازوی چپــش را بلنــد مــی کنــد
ایــن متریــن را بـرای یــک الــی دو دقیقــه
مــی تــوان تک ـرار کــرد .ب ـرای ایجــاد اثــر
بخشــی بهــر خــوب اســت کــه دســت
بیــار در بعضــی مواقــع ملــس شــود.
افزایــش آگاهــی بــدن :کارهــای پرشــی و
حرکتــی یکــی از متریــن هــای عالــی بـرای
اســتقامت قلبــی ،عروقــی ،تقویــت پاهــا
و افزایــش آگاهــی بــدن هســتند .همیــن
طــور پــرش ســتاره ای را در هــر مکانــی
مــی تــوان انجــام داد .کافــی اســت فــرد
در حالــت چمبامتــه قـرار بگیــرد (زانوهــا
خــم ،پاهــا صــاف و کــف آن روی زمیــن،
بازوهــا ســمت قفســه ســینه باشــند).
ســپس از حالــت چمبامتــه بازوهــا و
پاهــا را بــه حالــت  Xدر بیــاورد .مجــدد
بازوهــا و پاهــا را بــه حالــت اولیــه بــاز
گردانــد .ایــن متریــن را حداکــر  20بــار
مــی تــوان تک ـرار کــرد.
اســب ـ
سـواری :اســب ســواری گــران
اســت بــا ایــن وجــود ،یــک ورزش فــوق
العــاده بـرای بچــه هــای مبتــا به اتیســم
اســت .در واقــع ،بســیاری از بچــه هــای
اتیســم بــه عنــوان یــک فعالیــت درمانــی

ســوار اســب مــی شــوند (بــه ایــن ترتیــب
آن را "هپروتراپــی" نامیــده انــد) .بــرای
بچــه هــای مبتــا بــه اتیســم ارتبــاط برقـرار
کــردن بــا حیوانــات نســبت بــه افــراد
آســان تــر مــی باشــد و کمــک زیــادی بــه
افزایــش ارتبــاط اجتامعــی آن هــا مــی کنــد
و بســیاری از کــودکان مبتــا بــه اتیســم در
ســوارکاری پیرشفــت مــی کننــد.
پیــاده روی  :پیــاده روی ،کــه مــی توانــد
فعالیــت فــردی یــا گروهــی باشــد ،راهــی
آســان اســت و لــذت بــردن از طبیعــت
بــدون فشــار ارتباطــات شــدید اجتامعــی
اســت .ماهیگیــری یکــی دیگــر از ورزش
هایــی اســت کــه ممکــن اســت یــک فــرد
مبتــا بــه اتیســم کــه از دنیــای طبیعــی
برخــوردار باشــد ،بــه آن عالقــه منــد باشــد.
دوچرخــه ـ
سـواری :دوچرخــه ســواری
مــی توانــد بــرای بچــه هــای مبتــا بــه
اتیســم دشــوار باشــد ،زیــرا تعــادل بــه
طــور طبیعــی ممکــن نیســت .بــا ایــن
حــال ،هنگامــی کــه بــه مهــارت هــای پایــه
تســلط پیــدا مــی کننــد ،دوچرخــه ســواری
مــی توانــد راهــی عالــی بـرای لــذت بــردن
در خــارج از منــزل باشــد .هامننــد بســیاری
از ورزش هایــی کــه در بــاال توضیــح داده
شــد ،دوچرخــه ســواری بــه تنهایــی یــا در
یــک گــروه بـرای رسگرمــی و رقابــت لــذت
بخــش مــی باشــد.
هرن ـهـای رزمــی :ب ـرای بســیاری از کــودکان
مبتــا بــه اتیســم ،هرنهــای رزمــی راهــی
عالــی بـرای ســاخت مهــارت هــای فیزیکــی
و اعتــاد بــه نفــس هســتند.
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امروز نشسته ام کنار تو با آرامشی عجیب
خاموش و بی صدا ،در بسرتسکوت غریب
در یک فضای زمستانه ی پر از وقار و شکوه
همراز برف دانه های درخشنده ی نجیب
با آن که باز خسته ی راهیم و راهی فردا
اینک جهان تو راهی است روشن و زیبا
مقصد همیشه همین است ،این دم ،این لحظه
آینده جلوه های فریب است تا ته دنیا
رنگ خوش سپیده دمان ،رازوارانه و مرموز
رسگشته مانده پرسه پرسه زنان ،در حوالی دیروز
تصویر یک دریچه ی تاریک بر طلیعه ی فردا
گشتیم و یافتیم به زحمت نشانه ی امروز
مفهوم بودن و ماندن ،طریق جان کندن
زخمینه های زمین خوردن و دوباره کوشیدن
پیوند ناگسستنی آفتاب و نور و رنج و امید
این بود قصه ی درمان و درد هم بودن
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در حجم خالی دهلیز انزوای مهیب
در مبحس کدام زاویه ای گم نشان و غریب
در انعکاس برق نگاهی که رازناک و مخوف
کوچیده از رساچه  ،رساسیمه  ،بی شکیب
باور هنوز کوه عظیمی است در دل و جانم
ایامن گره زده وجود مرا با نگاه جانانم
مفتون حقه های پر از های و هوی دفرت ایام
مضمون عاشقانه یک شعر ناب می خوانم
شعری که هست می کندم از شکوه بودن تو
از آسامن پر از رمز و راز و پر کشیدن تو
از اصطکاک نگاه غمین به تن خسته ی زمین
تا رویش دوباره به بستان ،شکفنت تو
امروز در مقابل چشامن ماست ،هم دیوار
رسمست و رقص کنان ،شاد و شوخ و کولی وار
تو ایستاده ای درست هامن جا که باید و من
رقصنده در میانه ی میدان عشق صوفی وار
راهی نرفته اگر هست و کوره راهی سخت
پایی به رفتنامن سوی قبله گاهی هست
مقصود راه همین رفنت است و پوییدن
هر فصل این کتاب کلید شکفنت ما است

کودک خود را با یک رژیم غذایی متناسب مدیریت کنید
حمیدرضا عرب /دانشجوی دکرتا روانشناسی
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رژیــم غذایــی مــدت هاســت کــه بــا زندگــی ســامل همـراه اســت و یــک واقعیــت شــناخته
شــده اســت کــه مــی توانــد نقــش مهمــی در مدیریت اتیســم نیــز داشــته باشــد .مطالعات
طــی ســال هــای گذشــته نشــان داده کــه رژیــم غذایــی ســامل بـرای پیشــگیری و مدیریــت
اختــاالت عصبــی بســیار مهــم اســت و اتیســم نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت امــا
والدیــن اغلــب منــی داننــد از کجــا رشوع کننــد.
فواید رژیم غذایی سالم
ب ـرای درک اینکــه چگونــه رژیــم غذایــی مــی توانــد در مدیریــت اتیســم نقــش داشــته
باشــد ،ابتــدا بایــد درک کنیــم کــه چگونــه غــذا بــا رشــد مغــز ارتبــاط دارد .ویتامیــن هــا،
مــواد معدنــی ،اســیدهای آمینــه و اســیدهای چــرب رضوری موجــود در مــواد غذایــی
همــه بــرای رشــد مناســب مغــز کــودک رضوری هســتند .هرگونــه کمبــود ایــن مــواد
مغــذی مــی توانــد بــر تولیــد ســیگنال هــای سیســتم عصبــی تأثیــر بگــذارد و عملکردهــای
طبیعــی بینایــی و شــناختی مغــز را مختــل کنــد .در مــوارد جــدی تــر ،حتــی مــی توانــد
منجــر بــه آســیب مغــزی و متعاقب ـاً مشــکالت رشــدی و ذهنــی شــود.
مطالعــات نشــان داده اســت كــه كــودكان مبتــا بــه اتیســم بــه دلیــل الگــوی غذایــی
غیرمعمــول اغلــب در معــرض کمبودهــای غذایــی ،عــدم تعــادل متابولیکــی و مشــکالت
روده هســتند .ایــن امــر در کــودکان مبتــا بــه اختــاالت پــردازش حســی ،کــه ممکن اســت
رژیــم غذایــی محــدودی در اثــر واکنــش هــای ســوء بــه برخــی بوهــا ،طعــم هــا و بافــت

هــا داشــته باشــند ،تشــدید مــی شــود .در
حقیقــت ،تجزیــه و تحلیــل خــون و بافــت
کــودکان اتیســتیک نشــان داده اســت کــه
آنهــا دارای مقادیــر کــم مــواد مغــذی مهــم
ماننــد ویتامیــن هــای C،D ،B12 ،B6 ،B3
 ،کلســیم ،آهــن ،منیزیــم ،روی و همچنیــن
اســیدهای چــرب و آمینــه رضوری هســتند.
بــا دقــت در کنــرل رژیــم غذایــی کــودک
و اطمینــان از اینکــه وی مقــدار مــورد
نیــاز هــر یــک از ایــن ویتامیــن هــا را دارد،
مــی توانــد در حامیــت از رشــد کلــی و
جلوگیــری از وخیــم شــدن ســامتی کــودک
بســیار کمــک کنــد.
مــا معتقدیــم کــه موثرتریــن برنامــه
غذایــی بایــد متناســب بــا مشــخصات
متابولیکــی فــرد باشــد .اتیســم یــک طیــف
اســت بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه

هــا و رنــگ هــای مصنوعــی هم ـراه باشــد
و باعــث تشــویق مــرف مــواد مغــذی
اساســی شــود  -ماننــد پروتئیــن هــا،
کربوهیــدرات هــا ،چربــی هــا ،ویتامیــن
هــا و مــواد معدنــی و....
هنگامــی کــه مــواد مغــذی مناســب
مــرف مــی شــود ،بهبودهــای زیــادی در
عالئــم کــودکان مبتــا بــه اتیســم مشــاهده
شــده اســت.
درک مشــخصات متابولیکــی کــودک
بســیار مفیــد اســت .اگــر عــدم تعــادل
در متابولیســم آشــکار شــود ،درمــان مــی
توانــد دقیــق تــر باشــد .بــه عنــوان مثــال
تحقیقــات اولیــه نشــان مــی دهــد کــه

اســت کــه آیــا رژیــم غذایــی بــدون گلوتــن

افــزودن یــا حــذف برخــی از غذاهــا یــا

و بــدون کازئیــن مــی توانــد عالئــم اتیســم

مکمــل هــا ممکــن اســت ب ـرای برخــی از

را بهبــود بخشــد یــا خیــر.

ایــن کــودکان مفیــد باشــد .مهــم اســت

تحقیــق دیگــر بــه بررســی مشــکالت روده

کــه قبــل از تغییــر رژیــم غذایــی کــودک

و تأثیــر بالقــوه آن بــر اختــاالت رشــد

بــا پزشــک مشــورت کنیــد .مــا همیشــه

عصبــی پرداختــه اســت .ایــن دو تحقیــق

بــه والدیــن توصیــه مــی کنیــم کــه بــا

امیــدوار کننــده اســت و امیدواریــم کــه

متخصصــان تغذیــه مشــورت کننــد تــا

درک بهــری بــه مــا در مــورد رابطــه

بفهمنــد کــدام نــوع رژیــم یــا مکمــل هــای

بیــن یــک رژیــم غذایــی ســامل و مدیریــت

پیرشفتــه ب ـرای فرزندشــان مناســب اســت.

اختــاالت عصبــی ماننــد اتیســم بدهــد .

زمینــه انجــام شــده اســت  .اولیــن تحقیــق
ب ـرای بررســی ایــن موضــوع انجــام شــده
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مــا قبــل از تهیــه یــک برنامــه غذایــی
کــه ایــن مشــکالت را برطــرف کنــد ،بایــد
کمبودهــا و نیازهــای تغذیــه ای فــرد را
ارزیابــی کنیــم .بــه عنــوان مثــال ،بســیاری
از کــودکان مبتــا بــه اتیســم از اختــاالت
عملکــرد دســتگاه گــوارش ،اختــاالت
یادگیــری ،مشــکالت خــواب و مشــکالت
رفتــاری اجتامعــی رنــج مــی برنــد .بــرای
ایــن اف ـراد ،حــذف برخــی از انــواع مــواد
غذایــی مــی توانــد مفیــد باشــد .بــه عنــوان
مثــال ،ثابــت شــده اســت کــه رژیــم هــای
بــدون گلوتــن ،رژیــم هــای غذایــی خــاص
کربوهیــدرات ،رژیــم هــای بــدون مخمــر و
محدودیــت مــواد حساســیت زای غذایــی
بــرای برخــی از افــراد مفیــد هســتند.
اســتفاده از میــزان صحیــح مکمــل هــای
غذایــی بــرای تقویــت اســیدهای چــرب،
ویتامیــن هــا ،مــواد معدنــی و پروبیوتیــک
هــا نیــز مــی توانــد مفیــد باشــد و نــه
تنهــا مشــکالت گوارشــی را محــدود مــی
کنــد بلکــه مشــکالت اجتامعــی و رفتــاری
را نیــز کاهــش مــی دهــد .ایــن تــاش هــا
بایــد همیشــه بــا حــذف یــا مدیریــت مــواد
افزودنــی ،مــواد نگهدارنــده ،طعــم دهنــده

مــادران بــاردار و کاهــش
اتیســم
بــه
خطرابتــاء
هــان طــور کــه ب ـرای کمــک بــه کاهــش
عالئــم اتیســم رژیــم غذایــی مناســب
کــودک مهــم اســت ،مــادران بــاردار نیــز
بایــد از رژیــم غذایــی مناســب برخــوردار
باشــند تــا احتــال متولــد شــدن کــودک
مبتــا بــه اتیســم کاهــش یابــد .رژیــم
غذایــی نامناســب در مــادران بــاردار مــی
توانــد بــر رشــد مغــز کــودک تأثیــر بگــذارد.
مــادران بایــد بــرای حفــظ ســامتی در
دوران بــارداری اقدامــات الزم را انجــام
دهنــد .ایــن اقدامــات شــامل تغذیــه
مناســب ،مــرف مولتــی ویتامیــن هــا
طبــق توصیــه پزشــکان و قــرار نگرفــن
در معــرض مــواد شــیمیایی و آالینــده هــا
اســت.
بــرای آگاهــی از ارتبــاط بیــن تغذیــه
وعالئــم اتیســم نیازمنــد تحقیقــات
بیشــری هســتیم .مــواد مغــذی بســیاری از
جملــه ویتامیــن هــا ،مــواد معدنــی ،آنتــی
اکســیدان هــا ،آمینــو اســیدها و  ...وجــود
دارد کــه ب ـرای کــودکان مبتــا بــه اتیســم
مفیــد اســت .چندیــن تحقیــق در ایــن

ارزیابی اختالل طیف اتیسم
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بهــر اســت کــه ارزیابــی از ASDتوســط یــک تیــم چنــد رشــته ای در طــول یــک مــدت

والدیــن جلــب گــردد .ب ـرای ایــن کار بایــد

زمــان طوالنــی و بــا مشــارکت والدیــن صــورت گیــرد .اعضــای ایــن تیــم ارزیابــی شــامل

اجــازه داده شــود والدیــن در فرآینــد

روانشــناس بالینــی ،روانشــناس تربیتــی ،متخصــص اطفــال و کــودکان ،گفتــار درمانگــر،

ارزیابــی بــا معیارهــای تشــخیصی اختــال

فیزیوت ـراپ ،متخصــص آمــوزش کــودکان بــا نیازهــای خــاص ،کاردرمانگــر و روان پزشــک

طیــف اتیســم و همیــن طــور بــا تشــخیص

کــودک مــی شــود.

هــای افرتاقــی آشــنا شــوند و بعــد از هــر

فرآینــد ارزیابــی بـرای والدیــن چالــش برانگیــز اســت زیـرا مســتلزم آن اســت کــه والدیــن

جســت و جویــی کــه انجــام مــی دهنــد بــه

در جریــان نامعمــول بــودن رفتارهــای گــذرا بــوده و بــا بــزرگ تــر شــدن کــودک بهبــود

بحــث در خصــوص ایــن کــه تــا چــه انــدازه

خواهنــد یافــت ،غلبــه کننــد .آن هــا بایــد بــا ســوگ مربــوط بــه از دســت دادن آرزوهــای

اطالعــات جدیــد بــا معیارهــای تشــخیصی

متعلــق بــه کــودک طبیعــی کنــار بیاینــد و بــه پذیــرش ارتبــاط طوالنی مــدت بــا متخصصان

انطبــاق پیــدا مــی کننــد ،پرداختــه شــود .از

ایــن حــوزه بـرای بهــر زیســن فرزندشــان دســت یابنــد .البتــه بایــد گفــت کــه ایــن فرآینــد

ایــن طریــق والدیــن درخواهنــد یافــت کــه

زمــان بــر بــوده و بــه زودی اتفــاق منــی افتــد .بــه همیــن خاطــر الزم اســت فرآینــد

فرزندشــان دارای اختــال طیــف اتیســم

ارزیابــی در طــول چنــد جلســه و چنــد هفتــه انجــام گیــرد و در ایــن مــدت همــکاری

مــی باشــد .بســیار مهــم اســت کــه فرآینــد

ارزیابــی و تشــخیص بــه گونــه ای صــورت گیــرد کــه باعــث قطــع شــدن همــکاری والدیــن

شــده اتیســم ( ،)ADI_Rمــورد در کنــار

بــا متخصصــان ایــن حــوزه نگــردد و رشایــط الزم ب ـرای ارتبــاط بــا والدیــن بــه منظــور

مصاحبــه تشــخیصی بهــر اســت از والدیــن

دنبــال کــردن روش هــای مدیریــت و درمــان مشــکالت ایــن کــودکان فراهــم آیــد .چنانچــه

خواســت تــا یکــی از پرســش نامــه هــای

فرآینــد ارزیابــی و تشــخیص بســیار زود صــورت گیــرد ایــن امــکان وجــود دارد کــه والدیــن

رفتــار سازشــی را تکمیــل مناینــد تــا ســطح

تشــخیص را نپذیرنــد و بــا درمانگـران مربوطــه رابطــه تعــارض آمیــزی پیــدا کننــد .لــذا بهرت

عملکــرد اجتامعــی کــودک و نقــاط قــوت

اســت جلســات ارزیابــی طــول بکشــد و در یــک جلســه تشــخیص مطــرح نشــود.

و ضعــف او روشــن گــردد.

در مصاحبــه بــا والدیــن بــه ارزیابــی از ســابقه رشــدی ،خانوادگــی و آنچــه کــه در

چنــان چــه کــودک مــورد نظــر دانــش آمــوز

ارزیابــی بالینــی کــودکان مرســوم اســت اقــدام مــی گــردد .ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت

باشــد ،اســتفاده از مقیــاس هــای درجــه

کــه قابلیــت والدیــن ب ـرای مقابلــه بــا نیازهــای رشــدی فرزندشــان مــورد ارزیابــی ق ـرار

بنــدی اســتاندارد ماننــد مقیــاس درجــه

گیــرد .عــاوه بــر ایــن ،نیــاز آن هــا بــه حامیــت هــای مربوطــه مــورد ارزیابــی واقــع

بنــدی اوتیســم گیلیــام و نســخه مقیــاس

شــود .گ ـزارش والدیــن از رفتارهــای شــبه اوتیســم فرزندشــان در حــوزه هــای ارتباطــات

رفتــار سازشــی مدرســه بــه منظــور تکمیــل

اجتامعــی و رفتارهــای تک ـراری و محــدود مــی توانــد بــا انجــام یــک مصاحبــه بالینــی

اطالعــات بــه دســت آمــده از طریــق

معمولــی اخــذ گــردد .البتــه بهــر اســت ایــن مصاحبــه بــا مصاحبــه تشــخیصی تجدیدنظــر

مصاحبــه ،ســودمند خواهــد بــود.

مصاحبه با والدین

مصاحبه با معلمان
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الزم اســت .در صــورت امــکان انجــام یــک
جلســه مشــاهده در خانــواده  ،جهــت
مشــاهده رفتارهــای کــودک در رشایــط
طبیعــی زندگــی توصیــه شــده اســت.
تشخیص افرتاقی

اطالعــات حاصــل از منابــع مختلــف مــارا
بــه ســه هــدف رهنمــون مــی ســازند:
اول ایــن کــه ایــن عالیــم تــا چــه انــدازه
بــا معیارهــای تشــخیصی اختــال طیــف
اوتیســم منطبــق اســت .دو ایــن کــه ،بــا
توجــه و اعتــاد بــه کدامیــک از نشــانه هــا
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بایــد بــه رد کــردن تشــخیص هــای دیگــر

ارزیابی از قابلیت و گفتار

اقــدام منــود و ســوم ایــن کــه نقــاط قوت و

اســتفاده از آزمــون هــای هوشــی معتــر و آزمــون هــای رشــد زبــان بــر اســاس ســن

ضعــف مــورد نیــاز کدامنــد؟ رضوری اســت

کــودک توصیــه شــده اســت .در اســتفاده از آزمــون هــوش بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه

در تشــخیص افرتاقــی ASDبــه رشایــط زیــر

شــود تــا از آزمونــی اســتفاده گــردد کــه منــره هــوش غیرکالمــی کــودک را مشــخص

توجــه شــود:

منایــد .بــه عنــوان مثــال ،مقیــاس بیــن املللــی عملکــرد الیــر ،کــودکان مظنــون بــه

نقص شنیداری

 ASDدر بخــش غیرکالمــی آزمــون هوشــی و عملکــردی بهــری دارنــد .اســتفاده از نیــم

ناتوانی ذهنی

رخ روانــی آموزشــی تجدیــد نظــر شــده بـرای مشــخص منــودن نقــاط قــوت و ضعــف

اختالالت زبان رشدی

کــودک مــی توانــد در طراحــی برنامــه درمــان مفیــد واقــع شــود.

گنگی انتخابی

ارزیابی سایر متخصصین

اختالل وسواس فکری –عملی

عــاوه بــر مصاحبــه بــا والدیــن ،معلــان و اســتفاده از آزمــون هــا ،اســتفاده از ارزیابی

اختــال دلبســتگی واکنشــی در پاســخ

انجــام شــده توســط ســایر متخصصــان توصیــه شــده اســت .ارزیابــی و معاینــه کامــل

بــه غفلــت شــدید

از بررســی ژنتیکــی جهــت تعییــن ســندرم Xشــکننده و ســایر ســندرم هــا بــه عنــوان

سایکوز کودکی

بخــش مرســوم در ارزیابــی چنــد رشــته ای کــودکان مشــکوک بــه ASDشــناخته شــده

سندرم الندو-کلفیرن

اســت .اســتفاده از ارزیابــی شــنوایی ســنج بــه منظــور رد کردن مشــکالت شــنیداری در

معاینــه شــنوایی ســنجی ممکــن اســت

مواقعــی کــه کــودکان پاســخ خیلــی محــدودی نســبت بــه صداهــا نشــان مــی دهنــد،

بــرای رد کــردن نقایــص شــنیداری شــدید

شــوند بــه تدریــج وضعیــت بهــری پیــدا
مــی کننــد .کــودکان بــا ســایکوز دوران
کودکــی نوعــا دارای ســابقه رشــد نســبتا
طبیعــی بــوده و فاقــد دشــواری هــای درک
مطلــب زبــان کــه در کــودکان ASDدیــده
مــی شــوند ،هســتند .ســندرم النــدو –
کلفیرن(یــا آفازیــای اکتســابی یــا رصع) مــی
توانــد دارای عالیــم اوتیســم و برخــی از
ارتباطــات اجتامعــی و رفتارهــای تک ـراری
محــدود باشــد .بــا ایــن حــال ،ســابقه آن
مشــخص و متفــاوت اســت .ایــن کــودکان
دارای ســایقه رشــد طبیعــی هســتند .آن
هــا اغلــب فاقدزبــان دریافتــی و بیانــی
بــه کار گرفتــه شــود .کــودکان ناشــنوایی کــه فاقــد ASDهســتند معمــوال متاس چشــمی
مــی گیرنــدو در تعامــات اجتامعــی متقابــل درگیــر مــی شــوند.
کــودکان دارای ناتوانــی ذهنــی ولــی فاقــد ASDدرتعامــات اجتامعــی متقابــل نقــص
ندارنــد و رشــد زبــان آن هــا عمومابــا توانایــی ذهنــی شــان همخوانــی دارد .کــودکان
دارای مشــکالت زبــان رشــدی فاقــد مشــکالت ارتباطــات اجتامعــی و رفتارهــای تکراری
و محــدودی کــه نوعــا در مدرســه یــا جاهــای دیگــر بــه غیــر از منــزل حــرف منــی زننــد.
کــودکان واجــد OCDدرگیــر ترشیفــات تک ـراری مــی شــوند و از رشــد زبــان طبیعــی
و رفتــار اجتامعــی برخوردارنــد کــه در کــودکان ASDدیــده منــی شــود .تفــاوت بیــن
برخــی از کودکانــی کــه مــورد غفلــت شــدید یــا محرومیــت روانــی اجتامعــی ق ـرار
قابــل تشــخیص اســت .بــه عنــوان مثــال ،محرومیــت روانــی اجتامعــی شــدید مــی
توانــد موجــب تاخیــر زبــان ،رفتــار بیــن فــردی نــا معمــول و الگوهــای رفتــار کلیشــه
ای شــوند .بــا ایــن وجــود ،ایــن کــودکان متایــل دارنــد تــا از زبــان در تعامــات اجتامعــی
متقابــل اســتفاده کننــد و زمانــی کــه آن هــا در محیــط اجتامعــی طبیعــی ق ـرار داده

نابهنجــاری هــای نــوار مغــزی مــی باشــند.

اختالالت همراه

در طــول فرآینــد ارزیابــی بایــد از وجــود
اختــاالت همــراه بــا ASDآگاه بــود .از
جملــه اختــال بیــش فعالــی و نقــص
توجــه ،اختــال نافرمانــی مقابلــه ای،
اختــاالت اضطرابــی و خلقــی ،اختــال
وســواس فکــری –عملــی ،تیــک هــا،
اختــاالت خــواب ،عــدم کنــرل ادرار و
مدفــوع ،مشــکالت معــدی – روده ای و
رصع  .هــر وقــت ایــن رشایــط مــورد ظــن
قــرار گرفــت الزم اســت مــورد ارزیابــی
قــرار گیرنــد.
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گرفتــه و گرفتاراختــال دلبســتگی واکنشــی شــده انــد از مبتالیــان بــه ASDبــه راحتــی

بــوده و دارای تشــنج هــای رصعــی یــا

مشخص ساخنت نیم رخ روانی

مداخالت درمانی

منایــد و رفتارهــای مشــکل آفریــن و

شــاید در رســم نیــم رخ روانــی  ASDو

بــه منظــور کاســن از نقــاط ضعــف و

ناســازگارانه او کاهــش یابــد.

مشــخص ســاخنت نقــاط ضعــف و قــوت

افــزودن بــر نقــاط قــوت اف ـراد مبتــا بــه

از دالیــل وجــود اســرس در ایــن خانــواده

اوتیســم از روش هــای مختلفــی اســتفاده

مــی تــوان بــه فقــدان اطالعــات کافــی در

مــی شــود کــه مــی تــوان آن هــا را بــه دو

مــورد بیــاری فرزنــد ،ناتوانــی در برخــورد

دســته زیــر تقســیم کــرد:

مناســب بــا نیازهــای ایــن کــودکان،

آنــان اســتفاده از مــوارد زیــر بـرای اهــداف
درمانــی مناســب باشــد:
مهارت های ارتباطی و رشد زبان
توانایــی حــل مســئله ،مهــارت هــای
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تحصیلــی و زندگــی
رفتارهــای چالشــی ماننــد پرخاشــگری یــا

-1مداخالت کودک محور
 -2مداخالت خانواده محور
در مداخــات دســته اول تــاش مــی شــود
تــا توانایــی کــودک در انجــام مهــارت

فشــارهای مالــی بــرای پیگــری درمــان
هــای پرهزینــه طوالنــی مــدت فرزنــد و بــه
هــم ریخــن بســیاری از آرزوهــای مرتبــط
بــا دارا بــودن فرزنــد ســامل و عــادی اشــاره
منــود .البتــه بایــد گفــت علیرغــم ایــن

خودآســیب زنــی

هــای زندگــی روزانــه ،رفتارهــای ارتباطــی

مشــکالت و اختــاالت همراهــی کــه

فشــارها ،والدیــن بســیاری از ایــن کــودکان

و توانایــی شــناختی و حرکتــی و نهایتــا

بــه فرزنــد خــود عالقــه منــد بــوده و در

مســتلزم درمــان هســتند

ســازگاری شــخصی افزایــش یابــد تــا بتوانــد

جهــت بهبــود رشایــط او از هیــچ تالشــی

منابع مقابله ای خانواده کودک

بــا حداکــر توانایــی ســازگاری خــود عمــل

فروگــذار منــی شــوند.

پیــروی از قانــون  10ثانیــه مکــث در
آمــوزش ایــن اف ـراد بدیــن معنــی کــه بیــن
هــر دســتورالعمل یــا پیــام ارائــه شــده بــه
آن هــا بایــد مکــث  10ثانیــه ای داشــت
نــا فرصــت پــردازش پیــام دریافــت شــده را
داشــته باشــند.
از آن جایــی که پردازش دســتورات شــفاهی
در کــودکان اتیســم دشــوارتر اســت ،بهــر
اســت بــا آنــان کوتــاه و ســاده صحبــت
شــود .اســتفاده از روش هایــی کــه محــرک
هــای شــفاهی را بــه محــرک هــای عینــی
و بــه ویــژه دیــداری تبدیــل مــی کننــد
توصیــه شــده اســت.
بهــر اســت بــه افـراد گفتــه شــود کــه "چــه
بــه طــور خالصــه مــی تــوان گفــت هــدف اصلــی مداخــات دســته دوم بــه ویــژه کار

کاربکنــد" نــه اینکــه "چــه کارنکنــد" .بــه

بـرای خانــواده ایــن اســت کــه بهداشــت روانــی اعضــا ی خانــواده ایــن کــودکان ارتقــا

عنــوان مثــال ،بــه کــودک گفتــه شــود " آرام

یابــد و از هزینــه هــا و فشــارهای مالــی آنــان کاســته شــود.

بشــین" نــه ایــن کــه بگوییــم "شــیطنت

در ایــن جــا قبــل از پرداخــن بــه روش هــای مداخلــه کــودک –محــور ،توجــه خواننــده

نکــن".

را بــه توصیــه هــای عمومــی ب ـرای آمــوزش اف ـراد دارای اوتیســم بــه نقــل از صمــدی

در هنــگام حــرف زدن بــا ایــن کــودکان از

1392،معطــوف ســاخته و بــا در نظــر گرفــن ایــن اصــول ارزشــمند بــه توضیــح مفصــل
تــر مداخــات مــورد نظــر خواهیــم پرداخــت.
توصیه های عمومی برای آموزش افراد دارای اتیسم
آمــوزش افـراد واجــد اختــال طیــف اتیســم انفـرادی اســت ،حتــی اگــر در گــروه هــای
کوچــک 2یــا 3نفــری ق ـرار داشــته باشــند بــاز هــم بایــد بــه صــورت انف ـرادی آمــوزش
افزایــش دانــش تخصصــی درمانگ ـران و مربیــان در خصــوص اختــال طیــف اتیســم و
بهــره منــدی از آن در کار بــا ایــن کــودکان.
شناســایی و پرهیــز از عواملــی کــه موجــب برانگیختــه شــدن مبتالیــان بــه اتیســم مــی
گردنــد.

ایــن حامیــت هــا بــا اســتفاده از اشــیا
واقعــی رشوع مــی شــود و بــه اســتفاده از
نوشــته بــه جــای اشــیا واقعــی مــی رســد.
عالیــق فــرد در مســیر درســت ق ـرار داده
شــود و از آن هــا بـرای آمــوزش بــه ایشــان
کمــک گرفتــه شــود.
منبع
روان شناســی بالینــی کــودک و نوجــوان،
دکــر یوســف گرجــی  ،انتشــارات تزکیــه
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آن هــا انجــام گیــرد.

حامیــت هــای دیــداری اســتفاده شــود.

از سال  1943که اولین شناخت راجع به اختالل اوتیسم صورت گرفت ،تا کنون تحقیقات
زیادی در مورد افراد مبتال اوتیسم و ویژگی های آنها ،انجام شده است .اکرث این تحقیقات که
توسط روانشناسان مطرح دنیا صورت گرفته است ،اوتیسم را از منظر آسیب شناسی و عالئم بررسی
کرده و به ویژگی های این اختالل پرداخته
اند .اخیرا تحقیقاتی میان رشته ای بین
معامری و روان شناسی برای کودکان در دنیا
صورت گرفته است که نشان می دهد محیط های
مناسب برای این کودکان ،می تواند تأثیر بسیار زیادی
بر روند سالمتی آنها داشته باشد.
آموزش صحیح برای کودکان مبتال به اختالالت طیف
اوتیسم ،نیازمند خلق فضایی ساختارمند و مناسب برای
آنها است که با در نظر گرفنت نیازهای حسی این کودکان
در جهت بهبود رشایط شان گام بردارد.
کتاب حارض ،مثره تحقیقی میان رشته ای بین معامری و
روان شناسی در حیطه فضاهای آموزشی برای کودکان
مبتال به اختالالت طیف اوتیسم است که بنا به
درخواست اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز
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