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پــازل درهــم پیچیــدهی اتیســم ماننــد یــک مکعــب روبیــک اســت کــه در نــگاه اول مرتــب کــردن آن امکانپذیــر
نیســت .وقتــی فــردی میخواهــد مکعــب روبیــک را حــل کنــد و بعــد از چنــد بــار تــاش بــه شکســت برســد،
مکعــب را بــه گوشــه ای میانــدازد و بــه خــود میقبوالنــد کــه ایــن مکعــب ارزش جنگیــدن نــدارد.
همزمــان یــک فــرد دیگــر بــا تــاش و جدیتــی مثالزدنــی آن را حــل میکنــد و بعــد از امتــام کار بــا خــود
میگویــد ارزش آن همــه متریــن و صــر در برابــر شکســت هــای مختلــف را داشــت .اتیســم ماننــد آن مکعــب
اســت کــه بایــد بـرای دیــدن نظــم پایــان آن ،تــاش ،متریــن و صــر در برابــر شکســت را بــا آغــوش بــاز بپذیریــم
تــا پایــان خوبــی را رقــم بزنیــم.
تابستان1398

اخبــــــــار
ارتباط بین تاریخچه ی خانوادگی و عالیم اولیه ی اختالل طیف اتیسم در نوزادان

جراحت های ناشی از آسیب و پیامدهای آن در کودکان پیش دبستانی مبتال به اختالل طیف اتیسم
تجربیات برادران و خواهران بزرگساالن افراد اتیسم

رفتارهای غیر معمول خوردن ممکن است یک شاخص تشخیصی جدید برای اتیسم باشد

ارتباط بین تاریخچه ی

خانوادگی و عالیم اولیه
ی اختالل طیف اتیسم
در نوزادان

شناسایی اختالل اتیسم می تواند با شناخت سابقه ی خانوادگی در زمینه های پزشکی،
روان پزشکی و رشد مرتبط با اختالل طیف اتیسم تسهیل شود .در این مقاله به بررسی رابطه
بین تاریخچه ی خانوادگی و شاخص اتیسم در افراد پرداخته شد و نتایج نشان داد تفاوت معنا داری در
خانواده های محتمل خطر وجود دارد .ارتباط مثبت معنا داری بین تعداد سابقه های خانوادگی و شاخص اولیه
ی اتیسم در هر دو گروه مشاهده شد .همچنین یافته ها نشان داد اطالعات تاریخچه ی خانوادگی بهرتین پیش بین
عالیم اولیه ی اتیسم و شناسایی مسیرهای علمی است.
مطالعه ی حارض از تحلیل غیر پارامرتیک کوواریانس برای مقایسه ی 69خانواده ی دارای سابقه ی خانوادگی  ASDو
 108کودک بدون سابقه ی خانوادگی ASDانجام شد.
نتایج نشان داد که تاریخچه ی خانواده ها می تواند نقش مهمی در غربالگری نوزادانی که هنوز تشخیص اتیسم نگرفته
اند داشته باشد و به شناخت مسیرهای علت شناسی اتیسم کمک کند.
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منبع
Relationship of family history conditions and early signs of autism spectrum disorder in
low and high-risk infants
Maurice A.FeldmanaXudongLiu. Volume 65, September 2019, Pages 25-33.
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درمان های گزارش شده ی والدین و پیامدهای آن در کودکان مبتال به طیف اتیسم و کودکان
گروه کنرتل مقایسه شد .کودکان طیف اتیسم در مقایسه با کودکان دیگر یا کودکان دارای تاخیر
رشدی احتامل کمرتی دارد که دارو یا تزریقات دریافت کنند.
درمان های جراحی برای کودکان مبتال به طیف اتیسم نسبت به کودکان جمعیت عادی بیشرت
گزارش شده است.
در مراقبت های اورژانسی و بسرتی در بیامرستان تفاوتی مشاهده نشد.
از دست دادن هوشیاری و تغییر رفتار طوالنی مدت بعد از آسیب در بین گروه های مورد
مطالعه تفاوت معنا داری نداشت .درک اینکه این نتایج به رفتارهای کودکان طیف اتیسم
برمی گردد یا باور مراقبت کننده از اینکه کودکان اتیسم آستانه ی درد متفاوتی دارند نیازمند
تحقیقات بیشرتی است.
منبع
Injury-related treatments and outcomes in preschool children with autism
)spectrum disorder: Study to Explore Early Development (SEED
Volume 66, October 2019, 101413
CarolynDiGuiseppiaLaura A.Schievec

تجربیات برادران و خواهران بزرگساالن افراد اتیسم
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اغلب مطالعاتی که تاکنون در مورد برادران وخواهران کودکان مبتال به اتیسم انجام
شده شامل کودکان و نوجوانان بوده است اما در این مطالعه تجربیات برادران و
خواهران بالغ افراد مبتال به اتیسم مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مطالعه از  56فرد بزرگسال 19 ،مرد و  37زن با میانگین سنی  40سال خواسته
شد تجربیات شان را با برادر و خواهر اتیسم شان بگویند.
77درصد رشکت کنندگان مزایایی را عنوان کردند که اغلب مربوط به تاثیر اختالل
اتیسم برادر و خواهرشان بر زندگی یا شخصیت آنها بود به عنوان منونه آستانه
تحمل آنها را باال برده است .مشکالتی که آنها توضیح دادند مربوط به کنار آمدن
آنها با مشکالت رفتاری 39درصد  ،اختالل در روابط خانوادگی32درصد و زندگی
اجتامعی23درصد بود.
اغلب رشکت کنندگان ترکیبی از احساسات مثبت و منفی را گزارش دادند اما نگرانی
کنونی آنها عمدتا بر مراقبت های مناسب و نگهداری از برادران و خواهرانشان در
آینده ( )0/77و تاثیرات عاطفی بالقوه ی برادران و خواهران اتیسم در نبود پدر و
مادر بر آنان بود .بسیاری از برادران و خواهران افراد اتیسم مسئولیت رفاه و آسایش
آنها را بر عهده دارند و ارایه ی خدمات پزشکی و دیگر خدمات نیازمند تشخیص
اهمیت این نقش از جانب برادران و خواهران است.
منبع
Growing older with autism – The experiences of adult siblings of individuals with autism
Author links open overlay panelPhilippaMossa. 1PatriciaHowlinab. Volume 63, July 2019, Pages 42-51
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رفتارهای غیر معمول خوردن ممکن است عالمتی برای تشخیص اتیسم باشد .سوزان میوز ،استاد
روان پزشکی دریافت که رفتارهای نابهنجار خوردن در حدود  70درصد کودکان مبتال به اتیسم وجود دارد
که  15برابر بیشرت از همتایان آنها است.
رفتارهای تغذیه ای غیر معمول عبارتند از خوردن غذاهای محدود ،حساسیت به بافت یا درجه حرارت غذا و خوردن
غذای بدون بلع.
با توجه به نظر میوز این رفتارها در بسیاری از افراد اتیسم یک ساله وجود دارد و می تواند به پزشکان و والدین نشان
دهد یک کودک مبتال به اتیسم است.
اگر یک درمانگر این رفتارها را از والدین بشنود باید آن ها را برای غربالگری اتیسم در نظر بگیرد.
مایز می گوید اگر اتیسم در سنین پایین تشخیص داده شود کودک می تواند رسیع تر تحت درمان آموزش  ABAقرار
بگیرد .مطالعات مختلف نشان داده اند اگر  ABAدر سنین پیش دبستانی استفاده شود بسیار موثر خواهد بود.
درمانگران رفتاری از تعداد زیادی از مداخالت از جمله ارائه ی تشویق و تنبیه استفاده می کنند تا تغییرات مثبت
در رفتار کودکان ایجاد کنند و مهارت های مورد نیاز را آموزش دهند.
کیت ویلیامز ،مدیر برنامه تغذیه ای در پن استیت ،از این درمان برای کمک به افراد مختلف با رفتارهای
تغذیه ای غیر معمول استفاده می کند .او گفت که شناسایی و اصالح این رفتارها می تواند به
اطمینان از رژیم غذایی مناسب کودکان کمک کند.
منبعscience daily:
تاریخJuly 2019:
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هفت گام جهت مقابله با زورگویی
مسعود سعیدی،
کارشناس ارشد تاریخ
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متأســفانه کــودکان مبتــا بــه اختــال اتیســم بیشــر در معــرض
آســیب زورگویــی هســتند .مطالعــه ای در ســال  2012توســط
شــبکه ی تعاملــی اتیســم نشــان داد کــه مجمــوع  63درصــد از
 1167کــودک مبتــا بــه  ASDدر ســنین  6تــا  15ســال در بعضــی
از مراحــل زندگــی هــای شــان مــورد زورگویــی قـرار گرفتــه بودنــد.
 Autism Speaksمتعهــد بــه فراهــم کــردن منابــع و ابزارهایــی
اســت تــا بــه موضــع گیــری در برابــر زورگویــی کمــک کنــد تــا
هیــچ کــودک یــا بزرگســالی در ایــن طیــف ،احســاس تــرس در
برابــر مــورد زورگویــی ق ـرار گرفــن در مدرســه ،کار ،یــا خــارج از
جامعــه را تجربــه نکنــد.
در ســال  Autism Speaks ،2012بــا مرکــز ملــی ناتوایــی هــای
یادگیــری Ability Path ،و مرکــز ملــی پیشــگیری از زورگویــی
همــکاری کــرد تــا از طریــق پــروژه ی  Bullyجنبشــی را بــه ســمت
جهــان بــدون زورگویــی ایجــاد کنــد .بــا کمــک یکدیگــر ابــزار
کاهــش زورگویــی مملــو از اطالعــات و منابــع ویــژه ی والدیــن،
مربیــان و دانــش آمــوزان در ارتبــاط بــا زورگویــی و بچــه هایــی بــا
نیازهــای خــاص را منتــر کردیــم.
بــر اســاس ایــن ابــزار ،مــا هفــت گام را بــرای کمــک در برابــر
مقابلــه بــا زورگویــی مطــرح کردیــم .اب ـزار ویــژه ی مقابلــه بــا
زورگویــی تعــدادی از راهنامیــی هــای اضافــی و منابعــی بــرای
انجــام دادن هــر کــدام از ایــن مراحــل را در بــردارد .ایــن پیوندهــا
شــامل مراحلــی اســت.
 .1گفتگو را شروع کنید.

چــون افـراد مبتــا بــه اتیســم ممکــن اســت تشــخیص ندهنــد کــه
مــورد زورگویــی قـرار مــی گیرنــد یــا منــی تواننــد بگوینــد کــه در
مدرســه یــا جامعــه چــه اتفاقــی دارد مــی افتــد اولیــن قــدم ایــن
اســت کــه گفتگــو را رشوع کنیــم تــا آنهــا بفهمنــد کــه زورگویــی
یعنــی چــه و چ ـرا خــوب نیســت .بــه کــودک یــا دانــش آموزتــان
آمــوزش بدهیــد تــا تفــاوت بیــن رفتــار مناســب و نامناســب
همکالســی هایــش را تشــخیص بدهــد .مطمــن باشــید کودکتــان
وقتــی کــه مــورد زورگویــی قــرار مــی گیــرد راحــت بــه شــا

میگویــد او را تشــویق کنیــد تــا در مــورد احساســاتش در
مدرســه بــا شــا صحبــت کنــد .حامــی باشــید.
ابـزار کاهــش زورگویــی شــامل بخــش هایــی بـرای والدیــن
و هــم چنیــن مربیــان اســت کــه چگونــه بــا کودکشــان در
مــورد زورگویــی حــرف بزننــد.

 .2طرحی را توسعه دهید.

برنامــه ی آمــوزش انف ـرادی کودکتــان منبــع بزرگــی اســت
کــه مــی توانیــد از آن ب ـرای مبــارزه بــا زورگویــی اســتفاده
کنیــد .بــه صــورت تیمــی کار کنیــد تــا بتوانیــد پیــش بینــی
کنیــد در مــکان هــای مختلــف از زورگویــی جلوگیــری کنیــد
و در صورتــی کــه اتفاقــی بیفتــد ،آن را متوقــف کنیــد.
برنامــه ی آمــوزش انفـرادی بایــد مکانیســم هایــی را شــامل
شــود کــه بــر اســاس توانایــی هــا و چالــش هــای منحــر
بــه فــرد کــودک باشــد و او را ســامل نگــه دارد.
ابـزار کاهــش زورگویــی شــامل بخــش هایــی بـرای والدیــن
اســت کــه چگونــه از ابـزار کاهــش زورگویــی در برنامــه ی
آموزشــی انفـرادی کودکشــان اســتفاده کننــد.
 .3تحمل را آموزش دهید.

آموخــن تحمــل در مــدارس بـرای مربیان و مدیـران رضوری
اســت .محیــط مدرســه در قلــدری کــردن بچــه هــا و اینکــه
چگونــه آنــان از قلــدری در امــان باشــند تأثیــر گــذار اســت.
برنامــه هــای درســی را توســعه بدهیــد و اهمیــت تحمــل
و اثــرات زورگویــی روی اشــخاص را بــه دانــش آمــوزان
آمــوزش دهیــد .ســخرنان بیاوریــد تــا دانــش آمــوزان دربــاره
ی تجلیــل از تفــاوت هایــی مثــل ناتوانایــی هــا بیشــر یــاد
بگیرنــد.

بخشــی از ابــزار کاهــش زورگویــی بــرای
مربیــان شــامل ایــن اســت کــه چگونــه
در مدرســه تحمــل را آمــوزش بدهیــد.
و بخــش دیگــر ایــن اســت کــه چگونــه
تحمــل را افزایــش دهیــد .اگــر شــا والــد
هســتید ایــن منابــع را بــا معلــان کــودک
و مدی ـران مدرســه بــه اش ـراک بگذاریــد.
.4آگاهــی و پذ ـیـرش را افزایــش
د هیــد .

 .5خودحمایتگری را آموزش دهید.

در حالــی کــه والدیــن و مربیــان مــی توانند
حامیــت هــا و طــرح هایــی بـرای جلوگیری
از زورگویــی داشــته باشــند آمــوزش دادن
بــه دانــش آمــوزان هــم خیلــی مهــم اســت
تــا از توانایــی هــای شــان مطلــع باشــند.
آن هــا یــاد مــی گیرنــد کــه چگونــه متوجــه
زورگویــی شــوند و وقتــی برایشــان اتفــاق

 .6حقوقتان را یاد بگیرید.

اکــر ایالــت هــا در مــورد زورگویــی قوانینــی دارنــد و بعضــی از آن هــا در مــورد آزار
و اذیــت بچــه هــا بــا ویژگــی هــای خــاص ،قوانیــن مخصوصــی دارنــد .مهــم اســت تــا
حقوقتــان و حقــوق کودکتــان را موقــع رخ دادن حــوادث زورگویــی بشناســید .طبــق
وب ســایت  stopbullying.govقانــون گــذاران ایالتــی و محلــی ب ـرای جلوگیــری از آزار
و اذیــت و محافظــت از بچــه هــا اقداماتــی انجــام داده انــد .از طریــق قوانیــن (در
دســتورالعمل هــای آموزشــی ایالتــی شــان و جــای دیگــر) و سیاســت هــای منونــه (کــه
راهنامیــی را بــه نواحــی و مــدارس ارائــه مــی دهنــد) هــر ایالتــی بــه طــور متفــاوت
زورگویــی را بررســی مــی کنــد.
کشف کنید که ایالت شام چگونه در قوانینش به آزار و اذیت اشاره می کند؟
 .7بلندتر حرف بزنید.

چــه شــا والــدی هســتید کــه مــی بینــد کودکتــان زورگویــی مــی کنــد ،چــه معلمــی کــه
مــی بینــد زورگویــی در مدرســه اتفــاق مــی افتــد یــا دانــش آمــوزی هســتید کــه احســاس
مــی کنــد مــورد آزار و اذیــت ق ـرار مــی گیــرد ،اولیــن چیــزی کــه بایــد انجــام بدهیــد
بلندتــر حــرف زدن اســت .بگذاریــد در مــورد ایــن کــه چــه اتفاقــی مــی افتــد مدی ـران
مدرســه بداننــد و بــه آنــان بگوینــد کــه زورگویــی نقــض حقــوق فــردی و هــم چنیــن
برنامــه ی آموزشــی انفـرادی او اســت .اگــر مدرســه بــه انــدازه ی کافــی کاری انجــام منــی
دهــد تــا جلــوی زورگویــی را بگیــرد و از اتفــاق دوبــاره جلوگیــری کنــد ،مــی توانیــد بـرای
کمــک بــه ســازمان حامیتــی دسرتســی پیــدا کنیــد .وقتــی کــه حادثــه هــای آزار و اذیــت
را گ ـزارش مــی دهیــد مهــم اســت تــا اطالعــات را بــه صــورت کتبــی در اختیــار داشــته
باشــید.
منبع
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روشــی خــوب بــه منظــور افزایــش آگاهــی
و پذیــرش آن در مدرســه و جوامــع از
طریــق آمــوزش دادن بــه دانــش آمــوزان و
کارمنــدان اســت .اگرچــه بعضــی از والدیــن
ممکــن اســت بــا انجــام دادن آن احســاس
آرامــش نکننــد .دیگــران متوجــه شــده
انــد کــه آمــوزش همکالســی هــا دربــاره
ی معلولیــت کودکشــان بــه جلوگیــری از
زورگویــی کمــک کــرده اســت و کودکشــان
توســط هــم ســن و ســاالن پذیرفتــه مــی
شــود .ایــن مــی توانــد بــه کودکتــان در
مدرســه کمــک کنــد.
ابــزار کاهــش زورگویــی شــامل نکتــه
هایــی بــرای آمــوزش همکالســی هــای
کودکتــان دربــاره ی ناتوانــی او اســت و بــه
آن هــا اجــازه مــی دهــد در مــورد مهــارت
هــای منحــر بــه فــرد و توانایــی هــای
کــودک ،چالــش هایــی کــه ممکــن اســت بــا
آن مواجــه شــود و همچنیــن روش هایــی
کــه آنــان مــی تواننــد بهــر از کودکتــان در
مدرســه حامیــت کننــد ،آشــنا شــوند.

افتــاد چگونــه بــه آن پایــان بدهنــد .رضوری اســت بــه کودکتــان یــا دانــش آمــوز آمــوزش
بدهیــد چگونــه از او حامیــت مــی کنیــد؟ مخصوصـاً هنــگام غلبــه کردنــش بــر زورگویــی.
بــه او کمــک کنیــد تــا بفهمــد کــه چ ـرا اســتقامت ب ـرای او مهــم اســت؟ و بــه منظــور
مقابلــه بــا زورگویــی بــه روش خــودش ارتبــاط برق ـرار کنیــد و از اتفــاق افتــادن دوبــاره
خــودداری کنیــد.
ابـزار کاهــش زورگویــی شــامل اطالعاتــی بـرای والدیــن اســت کــه چگونــه خودحامیتگــری
را آمــوزش بدهنــد و همچنیــن اطالعاتــی ب ـرای دانــش آمــوزان را در بــر مــی گیــرد کــه
خودحامیتگــری چیســت و چگونــه مــی تواننــد آن را متریــن کننــد.
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فرصت های یادگیری بهرت برای کودکان مبتال به اتیسم
در محیط آشپزخانه
حمیدرضا عرب/
کارشناس ارشد روان شناسی
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بــه عنــوان یــک متخصــص تغذیــه اگــر
اغـراق نکرده باشــم یکــی از ارزشــمندترین
تجربیــات بــرای افزایــش ســامت یــک
کــودک مبتــا بــه اتیســم رصف وقــت در
آشــپزخانه اســت .زمانــی کــه بــه ایــن
مســاله اشــاره مــی کنــم والدیــن اغلــب
نــگاه کنجکاوانــه ای بــه مــن دارنــد.
اغلــب والدیــن بــا آوردن فرزندشــان بــه
محیــط آشــپزخانه و خطــرات موجــود
بـرای آنهــا احســاس نگرانــی مــی کننــد امــا
بایــد بداننــد بــا مناســب ســازی وســایل
آشــپزخانه مــی تواننــد محیــط امنــی بـرای
فرزندشــان ایجــاد کننــد و امــکان خــراب
شــدن وســایل آشــپزخانه نیــز وجود نــدارد.
کــودکان مبتــا بــه اتیســم نســبت بــه
همســاالن خــود احتــال بیشــری دارد
کــه از خــوردن برخــی از غذاهــا بیــزار
باشــند کــه ایــن منجــر بــه رژیــم غذایــی
نامناســب در کــودک مــی شــود .دعــوت
کــردن کــودکان بــه آشــپزخانه بــرای
خــوردن غذاهــای مختلــف و دماهــای
مختلــف اولیــن مرحلــه بــرای تجربیــات
جدیــد اســت .تحقیقــات نشــان داده
اســت کودکانــی کــه در معــرض غذاهــای
مختلــف در خــارج از وعــده غذایــی مــی
باشــند رژیــم غذایــی مختلفــی دارنــد.
آشــپزی مهــارت زندگــی ارزشــمندی اســت
کــه اعتــاد بــه نفــس و اســتقالل را افزایش
مــی دهــد .بــودن در آشــپزخانه مــی توانــد
ارتباطــات و مهــارت هــای اجتامعــی را
بهبــود ببخشــد خوانــدن و انجــام دســتور

العمــل پخــت غــذا باعــث تقویــت مهــارت خوانــدن ،گــوش دادن ،ریاضــی و توالــی مــی
شــود .یادگیــری نحــوه تهیــه ی غــذا مــی توانــد نظــم دهــی در انجــام کارهــای مختلــف و
مترکــز را بهبــود ببخشــد .والدیــن گـزارش دادنــد کــه پخــت و پــز در آشــپزخانه مــی توانــد
بــه فرزندشــان فرصتــی دلپذیــر بـرای ارتبــاط دهــد.
حتــی بــا همــه فوایــد و مزایــا آمــدن یــک کــودک مبتــا بــه اتیســم در آشــپزخانه ب ـرای
بســیاری از والدیــن مــی توانــد دلهــره آور باشــد .بــه نــکات زیــر توجــه داشــته باشــید تــا
فرزنــد خــود را بــه راحتــی و بــا اطمینــان بــه آشــپزخانه بربیــد.
آماده سازی برای چالش های حسی

آمــاده ســازی غــذا مــی توانــد متــام حــس هــا را درگیــر کنــد کــه مــی توانــد بـرای بســیاری
از کــودکان مبتــا بــه اتیســم یــک چالــش باشــد .اگــر فرزنــد شــا در فراینــد غــذا خــوردن
بــه دلیــل مشــکالت حســی یــا هرمســاله ی دیگــری دچــار مشــکل اســت فعالیــت خــود
را در آشــپزخانه بــا فعالیــت هــای غیــر غذایــی همچــون ســازماندهی اقــام آشــپزخانه و
شناســایی ابـزار انــدازه گیــری ماننــد قاشــق آغــاز کنیــد.
اگــر فرزنــد شــا بــه صــدا حســاس اســت برخــی از راه حــل هــای زیــر را در نظــر
بگیریــد:
از ظــروف پالســتیکی اســتفاده مناییــد کــه کمــر از ظــروف فلــزی رس و صــدا ایجــاد مــیکننــد.

از دســتورالعمل هــای غذایــی اســتفاده کنیــد کــه نیــاز کمــری بـرای اســتفاده از وســایل
پــررسو صــدای خانگــی باشــد- .
سعی کنید در آشپزخانه از موسیقی های آرام بخش استفاده کنید.اگــر فرزنــد شــا بــه عطــر و بــوی غــذا حســاس اســت از دســتور العمــل هایــی اســتفاده
کنیــد کــه در تهیــه ی آن نیــاز بــه حـرارت نباشــد ماننــد درســت کــردن سســس ســاالد ،یــا
آمــاده کــردن ســاندویچ هایــی کــه نیــاز بــه پخــن نــدارد.
ســعی کنیــد تهیــه غذاهایــی را بــه کــودک خــود آمــوزش دهیــد کــه بایــد چنــد مــاده ی
غذایــی را بــا یکدیگــر ترکیــب کنــد.
اگر فرزند شما به تجربیات ملسی حساس است:

از دستکش های نازک پزشکی برای دست زدن به مواد غذایی استفاده کنید- .
ب ـرای پــاک کــردن دســت هــای کثیــف از وجــود حولــه ی متیــز در آشــپزخانه اطمینــان
حاصــل کنیــد-.
اگــر فرزنــد شــا بــه نــور حســاس اســت نــور را تنظیــم کنیــد تــا فرزنــد شــا احســاس
راحتــی داشــته باشــد.
ساده و راحت شروع کنید

ترتیب کارها و روال ها

کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم نظــم و ترتیــب کارهــا را دوســت دارنــد دانســن
آن چــه کــه انتظــار مــی رود احســاس راحتــی بــه آنهــا مــی دهــد .زمانــی کــه در آشــپزخانه
هســتید از یــک ســاختار مشــابه اســتفاده کنیــد بــه عنــوان منونــه هــر جلســه پخــت غــذا
را بــا شســن دســت هــا آغــاز کنیــد و بــا مــزه کــردن غــذای آمــاده شــده پایــان دهیــد.
دستورالعمل ها را مرور کنید
پــردازش یــک دســتور غذایــی مــی توانــد ب ـرای بســیاری از کــودکان اتیســم یــک چالــش

فقط شروع کنید

فراینــد پخــت وپــز بیشــر از نتیجــه ی آن
ارزشــمند اســت حتــی اگــر فراینــد پخــن
غــذا بــه صــورت کامــل انجــام نگیــرد تالش
شــا بیهــوده نیســت .فعالیــت هایــی کــه
مــی توانــد بــه فرزندتــان کمــک کنــد را
پیــدا کنیــد .اگــر چــه آوردن فرزندتــان
بــه آشــپزخانه ممکــن اســت وقــت گیــر
باشــد ولــی بدانیــد مزایایــی کــه مــی بینیــد
فراگیرتــر از تصــور شــا اســت.
منبع
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هنــگام رشوع ،وظایــف ســاده را انتخــاب کنیــد کــه کــودک را بــه خــود جــذب منایــد و
از توامننــدی هــای خــود اســتفاده کنــد .برخــی از فعالیــت هــای مقدماتــی شــامل مــوارد
زیــر اســت:
پــاک کــرن ســبزیجات ،شســن ظــروف و محصــوالت غذایــی ،ســازماندهی ظــروف ادویــه
و جمــع آوری مــوارد غذایــی.

باشــد امــا نبایــد مانــع ورود فرزندتــان بــه
داخــل آشــپزخانه شــود .اگــر فرزنــد شــا
بــری اســت از دســتور العمــل هــای
تصویــری بــه صــورت منظــم اســتفاده
کنیــد.
پخــت و پــز غــذا را بــه عنــوان یــک
فعالیــت رسگــرم کننــده بــرای فرزندتــان
قــرار دهیــد.
بــا فعالیــت هــای متمرکــز بــر پخــت غــذا
خالقیــت را در فرزندتــان تشــویق کنیــد.
یــک طــرح جالــب بـرای پخــت پیتـزا ارایــه
دهیــد ،فرزنــد خــود را بــه فروشــگاه بربیــد
و متــام مــواد غذایــی را کــه مــی خواهیــد
بــا او برداریــد .بــازی ای را تــدارک ببینیــد
بــه عنــوان منونــه مســابقه ای را طراحــی
مناییــد کــه چــه کســی مــی توانــد زودتــر
از همــه نخــود فرنگــی هــا را پوســت کنــد.
ایــن تجربیــات مثبــت مــی توانــد در ایجــاد
احســاس راحتــی در تهیــه غــذا بــه کــودک
شــا کمــک کنــد.
طبیعــی اســت کــه فرزندتــان را بــرای
فعالیــت هــای آشــپزخانه ای کــه قبــا
برنامــه ریــزی کــرده ایــد مشــارکت دهیــد.
بســته بنــدی ناهــار اغلــب یــک فرصــت
امــن بـرای کودکتــان فراهــم مــی آورد کــه
بیــزاری او از آشــپزخانه کاهــش یابــد.
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بــه غیــر از خســتگی و عصبانیــت ناشــی
از عــدم موفقیــت فیلــم درمــان «بــا گرفــن
کــودک تــا زمــان کاهــش خشــم» ،بهــار
 ۱۹۸۹دوران اســراحت و آرامــش بــود.
علیرغــم اینکــه آن مــاری همچنــان
ســختی میکشــید ،امــا کار نســبت بــه
قبــل خیلــی راحــت تــر شــده بــود .او
بخــش عمــده ی یادگیــری را خــود بــه
عهــده گرفتهبــود .مــا فقــط بایــد ســعی
میکردیــم مطالــب را بــرای او جالــب و
چالشبرانگیــز نگــه داریــم .دیگــر ایــن
طــور نبــود کــه بــه زور و اکـراه و بــا گریــه
در حالــی کــه لگــد مــیزد وادار بــه کار
بشــود .کار مــا بیشــر حامیــت و پشــتیبانی
شــده بــود .از پشــت رس کمــی اینجــا یــا
آنجــا او را بــه جلــو هــل میدادیــم یــا
گاه بــا ســقلمهای او را بــه ســمت و ســوی
مطلــوب هدایــت میکردیــم.
دانیــل همبــازی همیشــگی آن مــاری بــود.
مــن ســاعات اس ـراحت بیشــری در خانــه
داشــتم .تــا زمانــی کــه میشــنیدم آن دو بــا
هــم کنارمیآینــد ،کمــر نیــاز بــود گــوش
بــه زنــگ باشــم .آن مــاری بــه مرحلــهای
رســیده بــود کــه دانیــل میتوانســت
حــرف هــای او را متوجــه شــود ،و آن مــاری
نیــز حرفهــای او را میفهمیــد .همیشــه
برایــم جالــب بــود چطــور نونهــاالن  ۴ ،۳یــا

 ۵ســاله میداننــد چطــور زبــان خودشــان
را هنــگام حــرف زدن بــا یــک نــوزاد یــا
بچــه ی کوچکــر بــه ســطح ســادهتری
تغییــر دهنــد.
عــادت داشــتم دانیــل را در حــال بــازی
بــا خواهــرش متاشــا کنــم کــه توضیحــات
ســادهای از بــازی پیچیــدهای کــه طراحــی
کــرده بــود م ـیداد .مثــل« :آن مــاری تــو
ایــن بچــه را نگــه دار تــا مــن بابــا خرســه
را بیــارم» و مــن در دل دعایــش میکــردم.
اگــر خــودش میدانســت کــه چقــدر بــه
خواهــرش کمــک میکــرد!
آن مــاری در مدرســه همزمــان بــا
همکالســیهایش رشــد میکــرد ،یــاد
میگرفــت و بــزرگ میشــد .اگرچــه هنــوز
خجالتــی ،یــا گاهــی در رویــا و بیمترکــز
بــود ،امــا لحظــات هوشــیاری و خورشویــی
نیــز نشــان مــیداد .میتوانــم بگویــم
حــدود مــارس یــا آوریــل  ۱۹۸۹دیگــر بــه
طــور واضحــی بیــن همســاالنش متفــاوت
بــه نظــر منیرســید .شــاید اگــر کســی
مینشســت و دفعــات و طــول ارتبــاط
چشــمی او را ارزیابــی میکــرد ،هنــوز
کمــر از دیگــر همســاالنش بــود ،امــا ایــن
چیــزی بــود کــه فقــط مــا میدانســتیم نــه
هیــچ کــس دیگــر.
در اســتفاده از زبــان هــر روز خالقتــر
میشــد .جمــات طوالنیتــر و ســؤاالت

پیچیدهتــر بــه کار میبــرد؛ و بیشــر بــه
صــورت خودانگیــز .یــک روز کــه بعــد از
مدرســه بــه دنبالــش رفتــم ،خــودش کاری
کــه آن روز صبــح انجــام داده بودنــد را بــه
مــن گفــت .مــن پرســیدم« :امــروز مدرســه
خــوش گذشــت؟» جــواب داد «:بلــه» و
بعــد از یــک مکــث ادامــه داد« :مــن یــک
عروســک ســاختم ».از آنی ســؤال کردم .آن
روز صبــح در کالس عروس ـکهای کاغــذی
ســاخته بودنــد .آن مــاری رفتــه رفتــه
بیشــر و خودانگیزتــر ســخن میگفــت،
حتــی راجــع بــه مســائلی کــه ملمــوس یــا
در لحظــه حــارض نبودنــد .حــدود مــاه مــی
 ۱۹۸۹مــن و رابیــن و بریجــت بــه ایــن
فکــر افتــادهبودیــم کــه شــاید دیگــر زمــان
مشــکل یابــی رســیده باشــد .شــاید دیگــر
خــود بــه تنهایــی منیتوانســتیم راجــع بــه
مهارتهــای کالمــی آن مــاری قضــاوت
کنیــم .پــرس و جــو کردیــم؛ مارجــری
راپاپــورت را بــه عنــوان گفتاردرمــان ماهــر
و معتــری معرفــی کردنــد .بــه منظــور
گرفــن نظــر یــک فــرد ناآشــنا بــرای
شناســایی ضعفهــا یــا نارســاییهای
ارتباطــی آن مــاری ،تصمیــم گرفتیــم از
او بخواهیــم تــا مهارتهــای زبانــی آن
مــاری را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد .در
ژوئــن وقتــی ایــن ارزیابــی صــورت گرفــت،
آن مــاری ســه ســال و ســه مــاه داشــت.

رسگذشــت آن مــاری را بـرای مارجــری رشح
دادیــم .از آنجایــی کــه زمانــی میرســد
کــه نارســایی هــا و معلولیتهــا تنهــا
در روابــط اجتامعــی پیچیــده مشــخص
میشــود ،تحلیــل مارجــری از تواناییهــای
ارتباطــی آن مــاری بــرای مــا اهمیــت
ویــژهای داشــت .ســؤال اساســی ب ـرای مــا
ایــن بــود کــه آیــا آن مــاری ،فقــط تأخیــر
دارد یــا اینکــه اختــال تکلــم دارد.
مشاهدات

زبان (تکلم)

نحــوه ی تکلــم آن مــاری بــا اســتفاده از
جمــات چنــد کلمــه ای کــه اغلــب حــاوی

ب ـرای رشوع جمــات اســتفاده شــده بــود.
آن مــاری بســیاری از ســخن هــا کــه

مــاری :یــک نیمکــت) .یــک منونــه از تکـرار
ارائــه شــد (مثــاً :آیــا شــا در خانــه ی
خــود حیــوان خانگــی داریــد؟ آن مــاری:
حیــوان خانگــی چیســت؟) آن مــاری بــه
طــور قابــل توجهــی مهــارت هــای ارتباطــی
از قبیــل تأخیــر خفیــف را باالتــر از آنچــه

بــرای انــواع عملکردهــا اســتفاده مــی

در مــورد ســن او انتظــار مــی رود ارائــه

حقایــق و احساســات ،توصیــف کــردن،
تأییــد کــردن ،قدردانــی کــردن ،اعــراض
کــردن ،مقایســه کــردن ،درخواســت اشــیا و
اقدامــات ،انــکار ،رجــوع ،داســتان رسایــی
کــردن و پاســخ بــه درخواســت بــرای
ترمیــم شکســت ارتباطــی .مــورد مبهــم

مــی دهــد ...روی هــم رفتــه ،مارجــری
بــه مــا گفــت او فهمیــده اســت کــه زبــان
آن مــاری اختــال نــدارد ،فقــط در حــوزه
هــای خاصــی دارای تأخیــر اســت.
چنــد دقیقــه یــا چنــد ســاعت قبــل شــنیده
مــی شــود .تقلیــد و تک ـرار ســخن دیگ ـران
یــا هــان پــژواک گویــی بــه عنــوان یــک

شــد را آغــاز کــرد :بــر چســب زدن ،بیــان
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آن مــاری بــدون درد رس از مــادرش جــدا
شــد و بــه راحتــی در فعالیــت هــای
ارزیابــی جــذب شــد .او یــک کــودک
جــذاب اســت کــه بــه خوبــی مــی توانــد
بــا موضــوع ارتبــاط برقـرار کنــد ،تــا حــدی
خجالتــی اســت ،ارائــه ی خــوب داشــته
و یــک محــدوده توجــه غیــر قابــل انــکار
دارد .برق ـراری متــاس چشــمی خــوب بــود
امــا در نگــه داشــن نــگاه بــر روی ســطوح
کمــر از آنچــه انتظــار مــی رفــت بــود .آن
مــاری در متامــی مراحــل همــکاری میکــرد.
او لبخنــد میــزد و شــاد بــود ،گاهــی اوقــات
از مــواردی کــه در اتــاق تســت یــا مــوارد
آزمــون بــه وجــود آمــده بــود خوشــحال
مــی شــد.

 6-4کلمــه و حداکــر  10کلمــه کــه در
یــک مــورد ارائــه شــده بــود مشــخص
شــد (پــر بچــه ای کــه بــا تــوپ ،طبــل
و واگــن بــازی مــی کنــد) .میانگیــن زمــان
صحبــت کــردن ب ـرای بچــه هایــی بــا ســن
 3 /3ســال  4/3کلمــه اســت بـرای آن مــاری
ایــن میــزان بیشــر از میانگیــن بــوده ...
قضــاوت علــم مورنولــوژی نزدیــک تــر بــه
ســن مــورد انتظــار بــود ...چالــش هــای گاه
بــه گاه اشــاره بــه ایــن دارد کــه آن مــاری
متایــل داشــت حــرف هــای تعریــف  theو
 aرا حــذف کنــد و ضمیرهــای اســتفاده
شــده بــه خوبــی بســط داده شــده بودنــد.
آن مــاری جمــات مرکــب بــا «و» را
اســتفاده کــرده بــود « ،زیــرا» اغلــب

(مــا دو ســگ داریــم امــا تنهــا یــک ســگ
وجــود دارد) و یــا پاســخ هــای بــی هــدف
بیــان شــده اســت .بیانــی نیــز نزدیــک
بــا ســطح مناســب در آن ســن اســت .آن
مــاری قــادر بــه دنبــال کــردن دســتورات
دو مرحلــه ای و پاســخ دادن بــه ســؤاالت
مختلــف (چــی ،چــرا ،کجــا ،چــه کســی،
چطــور ،چقــدر) اســت .پاســخ هــا گاهــی
اوقــات بــی هــدف بــود کــه نشــان دهنــده
ی فقــدان درک اســت (مث ـاً :آیــا شــا در
خانــه ی خــود حیــوان خانگــی داریــد؟ آن
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ویژگــی از یــک اختــال زبــان در نظــر
گرفتــه مــی شــود .فقــدان توانایــی هــای
خــاص ،یعنــی توانایــی اســتفاده ی مناســب
از زبــان در متامــی زمینــه هــا نیــز نشــانه
ای از اختــال اســت .والدیــن ممکــن اســت
از دنبــال کــردن خــط وقتــی کــه بچــه بــا
نیرومنــدی کلــات و گرامــر را بیــان مــی
کنــد دوری کنــد ،ولــی نــه تنهــا ســاختار
زبــان بلکــه ارزیابــی تناســب زبــان نیــز
مهــم اســت .ســایر ویژگــی هــای اختــال
زبــان ممکــن اســت عبــارت باشــند از :نبود
نــگاه منظــم چشــم یــا رفتــار اجتنــاب
ناپذیــر چشــم  .ناســازگاری غریــزی صوتــی،
یعنــی ناتوانــی در یادگیــری و اســتفاده
از آهنــگ مناســب بــرای گفتــار کــه راه
دیگــری بــرای انتقــال معنــا اســت یکــی
دیگــر از ویژگــی هــای اختــال زبان اســت.
در یــک زمــان خــاص او بــه مــا ایــن
اطمینــان را داد کــه ایــن ضعــف هــا
احتــاالً طــی  6مــاه آینــده از بیــن خواهــد
رفــت .بعــد از آن مــاه ،مــا تصمیــم گرفتیــم
کــه آن مــاری دکــر پــری را ببینــد .مــا بـرای
حــل و فصــل موضــوع نــزد دکــر کوهــن
بــه عنــوان متخصصــی کــه پیرشفــت او را
در فواصــل منظــم نظــارت مــی کــرد رفتیــم
و آن مــاری قـرار بــود او را در مــاه جــوالی
ببینــد ،بنابرایــن مالقــات مــا بــا دکــر پــری
کمــی بیــش از حــد بــود احتــاالً ســود آن
ب ـرای مــا بیــش از او بــود .مــن فکــر مــی
کنــم کــه بــه طریقــی دکــر پــری بــرای
مــا منــاد جامعــه ی حرفــه ای اســت کــه
بــا ایــده ی رفتارگرایــی شــدید و بهبــودی
ناســازگار اســت .بــا ایــن حــال از متــام
پزشــکان «ناســازگار” کــه تــا بــه حــال
دیــده ایــم او هنــوز هوشــمند و منصــف

بــه نظــر مــی رســید .مــا عالقــه منــد بــه
شــنیدن واکنــش او بــه پیرشفــت آن مــاری
بودیــم .بــه نظــر مــی رســید کــه دکــر پــری
از اینکــه آن مــاری تنــد تنــد صحبــت کــرد،
بــه همــه ی مــا نــگاه کــرد ،لبخنــد زد و
درگیــر تعامــل و بــازی بــا او شــد تقریب ـاً
شــوکه شــده بــود .او در طــول ارزیابــی بــه
او خیــره شــده بــود کــه بیانگــر شــگفتی
و لــذت بــود .او از اینکــه ایــن کار را بــه
خوبــی انجــام مــی داد خوشــحال بــود .او
در ابتــدا نســبتاً آرام بــود ،در یــک لحظــه
تصــور کــردم کــه او در تــاش ب ـرای یافــن
کلــات مناســب اســت .مکاملــه ی بعــدی
مــا بــا او مودبانــه و بــا احــرام بــود :او
در مــورد درمــان هــای مختلفــی کــه مــا
بــه کار بــرده بودیــم پرســید و بــه آنچــه
کــه مــا بــه آن عالقــه داشــتیم گــوش داد.
در کل مــن و مــارک نتیجــه ی ارزیابــی
و تســت هــای او را چنــد هفتــه بعــد
دریافــت کردیــم کــه بســیار دلســوزانه و
بــا ذهــن بــاز ب ـرای یــک روانپزشــک بــود
کــه اظهــار کــرده بــود» کــودکان مبتــا بــه
اتیســم بهبــود منــی یابنــد» ارزیابــی اولیــه
ی مــن در مــورد آن مــاری  18فوریــه 1988
بــود .در آن زمــان تشــخیص مــن اتیســم
نــوزدان بــود و بــا توجــه بــه مشــاهداتم از
آن مــاری در طــول دوره ،کــه ایــن هــا بــه
مالقــات مــن بــا آن مــاری و خانــواده اش
خــارج از محــل کار مــن بــر مــی گــردد .آن
مــاری بیــن پــدر و مــادرش ایســتاده بــود
و دســت هــای آن هــا را گرفتــه بــود .او
لبخنــد زد و بــه مــن نــگاه کــرد ،هنگامــی
کــه از او پرســیدم چطــور اســت او پاســخ
داد «خــوب» .او همچنــان بــه عنــوان یکــی

از مــا چهــار نفــر بــه پاســخ دادن در مســیر
دفــر مــن ادامــه داد .یــک بــار در دفــرم
آن مــاری رشوع بــه نــگاه کــردن بــه اســباب
بــازی هــای مــن کــرد .او بــه کیــف دکــر
عالقــه منــد شــد و خــود بــه خــود گفــت
«نــگاه کــن ایــن یــک چمــدان اســت «
ســپس او پرســید آیــا چیــز دیگــری داخــل
کیــف اســت؟ و هنگامــی کــه آن را بــاز کرد
بــا توجــه بــه محتویــات گفــت «وای» از او
پرســیدم کــه گوشــی پزشــکی بـرای چیســت
و او پاســخ داد « بــرای شــکم «  .ســپس
آن مــاری بــا خــرس و ســگ عروســکی
بــازی کــرد وقتــی یکــی از عروســک هــا را
برداشــت از او پرســیدم کــه آیــا در خانــه
خــرس عروســکی داشــته و پاســخ داد کــه
دارد و نــام آن « بانــی « بــود .ســپس توجه
مــن بــه ســمت خانــم و آقــای موریــس
جلــب شــد و بعــد از چنــد دقیقــه گفتگــو
بــه آن هــا ،بــه آن مــاری نــگاه کــردم کــه
چــه کاری انجــام مــی دهــد و دیــدم کــه
یــک رسی از بلــوک هــا و قطعــات بــازی
را برداشــته و چیــزی بــا آن هــا ســاخته
اســت .وقتــی پرســیدم او جــواب داد :مــن
یــک خانــه ب ـرای ســگ کوچولــو ســاختم.
منظــور از ســگ کوچولــو عروســک آن بود.
در یــک نقطــه مــن یــک مــداد و کاغــذ بــه
آن مــاری دادم و از او خواســتم چیــزی را
نقاشــی کنــد .او یــک نفــر را کشــید کــه
گفــت پــدرش اســت .ایــن نقاشــی بــرای
ســن او شــگفت انگیــز بــود و ایــن نقاشــی
شــامل چشــم هــا ،بینــی ،دهــان ،عینــک
آفتابــی ،مــو ،گــوش و دســت و پــا بــود.
در انتهــای مصاحبــه از آن مــاری پرســیدم

کــه اگــر مــی خواهــد میتوانــد بــا خانــه ی
عروســکی بــازی کنــد .بــه نظــر مــی رســید
کــه او بــه خاطــر مــی آورد کــه خانــه ی
عروســکی کجــا قـرار داشــت ،رفــت و زیــر
قفســه آن را برداشــت .آن مــاری منایشــی
بــازی کــرد کــه در آن پــدر و مــادر منتظــر
فرزندشــان بودنــد .بچــه آمــد و مــادرش را
بوســید .ســپس آن مــاری میــز را بیــرون
داد و خانــواده را بـرای رصف وعــده غذایی

مرتبــه ای کــه بــا آن مــاری تــوپ بــازی و

آن مــاری را بیــش از حــد ادامــه داده انــد.

عروســک بــازی کــردم  ،بــه نظــر مــی رســید

امیــد اســت کــه در برخــی مواقــع آن مــاری

کــه بــه رسعــت از فعالیــت هایــی کــه بــا

نــه تنهــا از ســایر کــودکان قابــل تشــخیص

هــم انجــام مــی دادیــم قبــل از اینکــه مــن

نباشــد بلکــه بــه عنــوان یــک کــودک

او را درگیــر کنــم عقــب نشــینی مــی کنــد.

معمولــی نیــز شــناخته شــود (هــان طــور

در مــورد آنچــه کــه مــن فقــط به آن اشــاره

کــه معلمــش او را توصیــف مــی کنــد).

کــردم آقــا و خانــم موریــس بــه مــن گفتنــد

مــن و مــارک فکرکردیــم کــه ایــن اگــر «

کــه اخیــرا ً گفتــار درمانگــر بــا آن مــاری

باقــی مانــده» یــا چنیــن چیــزی نامیــده

کار کــرده اســت .بنابرایــن زمانــی کــه مــن

شــود تغییــر نســبتاً دقیقــی از کارهایــی

از آقــا و خانــم موریــس پرســیدم کــه آیــا

کــه آن مــاری مــی توانســت انجــام دهــد

مشــکل ادامــه داری وجــود داشــته اســت

اســت .امــا مــا نســبت بــه آن هــا نگ ـران

آن هــا پاســخ دادنــد کــه همــه چیــز خــوب

نبودیــم .پرونــده ی او رو بــه بهبــود بــود

اســت امــا آن مــاری متایــل بــه خوابیــدن

و خیــال پــردازی او در یــک ســال و نیــم

دارد .ایــن ممکــن اســت بــا مســئله ای کــه

گذشــته کاهــش یافتــه بــود و احتــاالً ایــن

او را هنــگام بــازی بــا مــن از مــن جــدا کرد

کار همچنــان ادامــه خواهــد داشــت .هــر

و باعــث عقــب نشــینی او شــد در ارتبــاط

گونــه عبــارات تکـراری نســبت بــه عبــارات

باشــد .مطالــب بــاال نبایــد باعــث شــود

خــود بــه خــودی و اصلــی کــه هــر روز

کــه پیرشفــت فــوق العــاده ی آن مــاری را

اســتفاده مــی کــرد زیــاد نبــود .زمــان همــه

نادیــده بگیریــد .در تجربــه ی شــخصی من

ی آن هــا را حــل مــی کنــد و اساسـاً دخــر

بــا کــودکان اتیســم هرگــز کســی را ندیــده

مــا یــک دخــر عــادی اســت.

ســیب زمینــی رسخ شــده و اســتیک ماهــی
بــر روی آن نشــاند .بعــد از خــوردن غــذا
خانــواده بــا هــم بــازی کردنــد و ســپس بــه
رخــت خــواب رفتنــد.
برداشــت مــن بــه رشح زیــر اســت .مــن
فکــر مــی کنــم کــه آن مــاری در طــول یــک
ســال و نیــم گذشــته پیرشفــت فــوق العاده
ای داشــته اســت .در حــال حــارض مــن او
را بــه عنــوان کــودک اتیســم تشــخیص منــی
دهــم .وابســتگی و بازیابــی زبــان او هــم
اکنــون نشــانگر اختــاالت مربــوط بــه ایــن
اختــال ( اتیســم ) نیســت .مــن نــکات
متعــددی را کــه ممکــن اســت باقــی مانــده
از اتیســم باشــد یــاد آوری مــی کنــم .مــن
تأکیــد کــردم احتــاالً ایــن مــن را تحــت
تأثیــر قــرار منــی دهــد و شــاید اگــر بــا
گذشــته ی آن مــاری آشــنا نبــودم آن هــا
را ذکــر منــی کــردم .او در پاســخ بــه برخــی
ســؤاالت ،از عبــارات پرسشــی از قبیــل « آن
هــا چــه نامیــده مــی شــوند» و یــا اینکــه «
مــن منــی دانــم « اســتفاده کــرد .صحبــت
کــردن آن مــاری کمــی شــبیه آواز خوانــی

ام کــه در یــک دوره ی کمــی بیــش از یــک

ادامه دارد...

ســال دیگــر بــه عنــوان فرد اتیســم شــناخته

منبع

نشــود ...آنچــه کــه مــن فهمیــده ام ایــن

Catherine Maurice (1993). Let Me Hear Your Voice
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کشــید و صندلــی هــا را اطــراف آن قــرار

بــه نظــر مــی رســد .در نهایــت در دو

اســت کــه آقــا و خانــم موریــس درمــان
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نقــص در مهــارت هــای بــازی کــردن بــه
ویــژه کاســتی در بــازی منادین و بــازی های
ابداعــی از ویژگــی هــای کــودکان مبتــا بــه
اختــال اتیســم بــه شــار مــی رود .از آن
جایــی کــه بــازی یکــی از مهمرتیــن عوامــل
رشــد کــودک محســوب مــی شــود مــی
توانــد امــکان رشــد اجتامعــی ،شــناختی
و مهــارت هــای ارتباطــی را در کــودکان
اتیســم فراهــم کنــد .اگــر چــه هــر بــازی
منح ـرا هدفــی دارد ،ســه هــدف اصلــی
بــرای همــه ی بــازی هــا مدنظــر اســت.
اول ،تشــویق توانایــی هــا جهــت مترکــز در
لحظــه .کــودکان قبــل از رشوع بــازی نیــاز
بــه توجــه و رســیدگی دارنــد .هــدف مــا
کمــک بــه کــودک جهــت یافــن زمینــه ی
متوســط از هوشــیار بــودن اســت .آن هــا
بایــد در زمینــه ی متوســط باشــند ،جایــی
کــه بتواننــد درک کننــد چــه چیــزی پیــش
زمینــه اســت و بــه اطالعــات توجــه کننــد
و بتواننــد درک کننــد کــه چــه اطالعاتــی را
بایــد نادیــده بگیرنــد .ایــن ســطح ،ســطحی
از هوشــیاری اســت کــه مــا آن را توجــه
انتخابــی مــی نامیــم ،هنگامــی کــه کــودک
توانایــی توجــه کــردن و برقــراری ارتبــاط
بــا ســایرین را دارد .دومیــن هــدف اصلــی
افزایــش هامهنگــی اســت زیــرا یکــی

از بهرتیــن راه هــا بــرای بــازی کــردن و
برقـراری تعامــل اجتامعــی بــا دیگـران ایــن
اســت کــه بــا یکدیگــر بــازی هــای فیزیکــی
انجــام دهیــم .مشــکالتی در سیســتم
وســتیبوالر و حــس عمقــی باعــث ایجــاد
عــدم تعــادل و آگاهــی بدنــی ضعیــف
کــودکان اتیســم مــی شــود .هــدف در
بــازی درمانــی کمــک بــه کــودکان جهــت
توســعه ی مهــارت هــای حرکتــی ابتدایــی
اســت تــا ایــن کــه بتواننــد بــا دیگـران بازی
کننــد .از طریــق انتخــاب انــواع مختلفــی از
بــازی و قـراردادن نیازهــای سیســتم حســی
بــه صــورت دســته بنــدی ،مــی توانیــم بــه
کــودکان جهــت توســعه ی مهارت هایشــان
کمــک کنیــم .مثــا مــی توانیــم بــه آن هــا
یــاد دهیــم چگونــه پرتــاب کننــد ،بپرنــد،
بدونــد و بایســتند تــا بتواننــد بــازی هــای
مختلــف انجــام دهنــد .ســومین و مهــم
تریــن هــدف بــرای کــودکان ایــن اســت
کــه آنــان یــاد بگیرنــد توجــه بــه رشکــت
در بــازی هــا بســیار اهمیــت دارد و اگــر
آن هــا هامهنــگ شــوند اعتــاد بــه نفــس
بیشــری پیــدا مــی کننــد و در ایــن صــورت
متایــل دارنــد ایــن تجــارب اجتامعــی تکـرار
شــوند .اهمیــت رشکــت در بــازی هــا
ایــن اســت کــه کــودکان قــادر مــی شــوند

مــواردی کــه در بــازی هــا یــاد مــی گیرند را
بــه ســایر موقعیــت هــا و تعامــات بیــرون
از گــروه انتقــال دهنــد و لحظــات شــادی را
بــا همساالنشــان در جامعه داشــته باشــند.
مثــا بــا آب درمانــی مــا مــی توانیــم
کــودکان را در موقعیتــی ق ـرار دهیــم کــه
بســیار خوشــحال باشــند و در ایــن محیــط
شــاد بتواننــد بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار
کننــد .در بــازی هــای آبــی ،شــا بایــد از
فاکتورهــای محیطــی آگاه باشــید .آیــا
کــودک نیــاز دارد بیشــر در آفتــاب باشــد یا
در ســایه؟ آیــا کــودک خســته اســت و نیــاز
دارد مدتــی دراز بکشــد؟ آیــا بــازی هــای
چلــپ چلــوپ کــودک را مــی ترســاند؟
وقتــی کــودک بــه آرامــی در آب تــکان
مــی خــورد ،شــا مــی توانیــد متــاس هــای
چشــمی طوالنــی و بــی اختیــار در طــول
آب درمانــی داشــته باشــید .بــازی هــای
آرام را در آب انجــام دهیــد مثــل نگــه
داشــن کــودک تــا ایــن کــه او بتوانــد روی
آب شــناور مبانــد در حالــی کــه رسش روی
شــانه هــای شامســت .در ایــن حالــت مــی
توانیــد یــک موســیقی مالیــم هــم پخــش
کنیــد .هــم چنیــن مــی توانیــد بــازی هــای
پــر انــرژی انجــام دهیــد مثــل بــازی پریــدن
در آب انــگار کــه روی مــوج هــای آرام در

.1مداخلــه زودهنــگام درمانــی بــه شــیوه ی بــازی در کــودکان
مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم ،تالیــف باربــارا رش ،مرتجــان
نجفــی فــرد طاهــره ،یوســفی صاحــب ،عســکری ســخا زهــرا،
عباســی ســعید

2.Swan, K. L. (2018). Pre-Therapy in ChildCentered Play Therapy: A Model for Treating
Children with Autism. In Autism Spectrum
Disorders: Breakthroughs in Research and
Practice(pp. 109-120). IGI Global.
3.Hillman, H. (2018). Child-centered play therapy
as an intervention for children with autism: A
literature review. International Journal of Play
Therapy, 27(4), 198.
4.Román-Oyola, R., Figueroa-Feliciano, V.,
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international, 2018.

فصلنامه بچه های آسمان

اقیانــوس مــی پریــد .هیجــان و لــذت کــه
در پــی ایــن حــرکات بــه وجــود مــی آیــد
باعــث شــاد شــدن کــودک مــی شــود و او را
ب ـرای درون دادهــای دیگــر جســتجو مــی
کنــد.
بعضــی از رشط هــای الزم بـرای بــازی های
اجتامعــی ایــن اســت کــه قــادر باشــید
فعالیــت هــای دیگ ـران را ب ـرای دســتیابی
بــه زبــان تقلیــد کنیــد .بــا فهــم فرمــان های
ســاده مثــل یبــا اینجــا ،بنشــین ،ایــن کار را
انجــام بــده رشوع کنیــد .مــا مــی توانیــم
بــه کــودکان کمــک کنیــم کــه ایــن مهــارت
هــا را یــاد بگیرنــد و از طریــق مهــارت
هــای اجتامعــی ،پاســخ بــه دســتورالعمل
هــا ،برقــراری ارتبــاط و تقلیــد را متریــن
کننــد .یکــی از روش هــا ایــن اســت کــه
بــه کــودکان آمــوزش دهیــم چطــور بــا
اســباب بــازی هــا بــازی کننــد .بســیاری
از کــودکان مبتــا بــه اتیســم اســباب
بــازی هــا را بــه طــور مکــرر بــه اط ـراف
مــی کوبنــد و یــا آن هــا را مــی چرخاننــد.
بــا بــازی درمانــی مــی توانیــم نحــوه ی
بــازی کــردن بــا اســباب بــازی هــا را بــه
کــودک یــاد دهیــم .بــا بــازی درمانــی مــی
توانیــم صــر و رعایــت نوبــت را نیــز بــه
کودکــان یــاد دهیــم .کــودک بــا اســباب
بــازی بــازی مــی کنــد .ســپس بزرگســال
مــی گویــد نویــت مــن اســت .دســتش را
روی دســت کــودک قــرار مــی دهــد ،بــه
او کمــک مــی کنــد تــا اســباب بــازی را
رهــا کنــد و کــودک مــی آمــوزد کــه بایــد
بـرای داشــن اســباب بــازی صــر کنــد .یــک
راهــرد ب ـرای تشــویق ایــن کــه کــودک در
نوبــت باقــی مبانــد ایــن اســت کــه جایــی را
درســت کنیــم و از کــودک بخواهیــم بــه آن
جــا بپــرد تــا نوبتــش شــود .از زمــان هــای
کوتــاه نوبــت دهــی رشوع کنیــد و ســپس
زمــان را افزایــش دهیــد .شــعر خوانــدن در
طــول ایــن زمــان مــی توانــد بســیار موثــر
باشــد .بــه جــای اســتفاده از نشــانه هــای
کالمــی از نشــانه هــای دیــداری اســتفاده
کنیــد .مثــا اســتفاده از یــک کارت بــرای

ایــن کــه نشــان دهــد نوبــت چــه کســی
اســت .راهــرد دیگــر ایــن اســت کــه بــه
کــودک کمــک کنیــد کــه بفهمــد کــدام
کــودک قبــل اوســت.
یــک رویکــرد باثبــات دیگــر رویکــرد در
برنامــه ی اســتار اســت کــه بــر اســاس
رویکــرد تحلیــل رفتــار متقابــل اســت و بــه
کــودک کمــک مــی کنــد کــه گــوش دادن،
نــگاه کــردن و پیــروی از دســتورالعمل
هــا را بیامــوزد .روش هــای رفتــاری بــه
آن هــا ب ـرای رشکــت در بــازی هــا کمــک
کــرد .بــازی در طــول روز فرصــت هــای
مهمــی را ب ـرای کــودکان فراهــم مــی کنــد
تــا زبــان یــاد بگیرنــد .طبقــه بنــدی زمــان
کــه توســط دکــر گریــن اســپن نــام گــذاری
شــده اســت ،بــه کــودکان اجــازه مــی
دهــد فعالیتــی را رشوع کننــد و ســپس
بزرگســاالن آن را گســرش دهنــد و بــازی
هایــی را بــه منظــور بهبــود توجــه انتخابــی
تعبیــه کننــد ،جایــی کــه آن هــا هــم روی
شــی و هــم فعالیــت مترکــز مــی کننــد.
بــازی فــی البداهــه فرصــت هایــی را بـرای
کــودک فراهــم مــی کنــد کــه بــازی عقــب
و جلــو و تفکــر خــاق را تجربــه کنــد.
کارهــای دکــر گریــن اســپن نشــان داده
اســت کــه رشکــت دادن کــودک در فعالیــت
هایــی کــه دوســت دارد و ســپس گســرش
دادن و چالــش انگیــز کــردن آن ارتبــاط
سیناپســی را افزایــش مــی دهــد و رشــد
ذهنــی را بهبــود مــی بخشــد .تحقیقــات
گریــن اســپن نشــان داده اســت کــه تاثیــر
شــادی و رشکــت در برنامــه هــای جالــب
بــرای رشــد مغــز حیاتــی اســت .فراهــم
کــردن فعالیــت هایــی کــه کــودکان اتیســم
ترجیــح مــی دهنــد باعــث اجتامعــی شــدن
آن هــا مــی شــود .مثــا دســت کــودک را به
رنــگ آغشــته کنیــد و از او بخواهیــد کــه
آن رنــگ را در میــان رنــگ هــا پیــدا کنــد.
اگــر کــودک دوســت داشــت ایــن فعالیــت
را تکــرار کنــد بــه او فرصــت دهیــد تــا

دوبــاره ایــن کار را انجــام دهــد .در بــازی
هــای گروهــی بــه کــودک فرصــت دهیــد
کــه رهــر گــروه باشــد .مثــا یــک بــازی
انجــام دهیــد و از یــک کــودک بخواهیــد
کــه ابتــدا حرکتــی را انجــام دهــد و بقیــه
آن حرکــت را تقلیــد کننــد .برنامــه هــای
مــا بایــد بــا ثبــات و قابــل پیــش بینــی
باشــد .مثــا بــرای تعامــل اجتامعــی از
کــودکان بخواهیــد ابتــدا دســت هــای خود
را بگیرنــد و دایــره ای درســت کننــد .ســپس
از هــر کــودک بخواهیــد از موانعــی کــه
شــا روی زمیــن ایجــاد کــرده ایــد بگــذرد و
وقتــی بــه دوســت خــود کــه طــرف مقابــل
ایســتاده اســت رســید ســام کنــد .در روز
دیگــر مــی توانیــد تونلــی درســت کنیــد
کــه کــودک از داخــل تونــل رد شــود و بعــد
از رســیدن بــه انتهــای تونــل بــه دوســت
خــود کــه در انتهــای تونــل ایســتاده اســت
ســام کنــد .بــرای اجتنــاب از ناکامــی از
مــدل هــای رفتــاری اســتفاده کنیــد .مثــا
شــا مــی توانیــد نشــان دهیــد کــه قــادر
نیســتید شــی ای را از درون جعبــه در
آوریــد .ســپس از کــودک بپرســید کــه بــه
نظــر شــا آیــا روش دیگــری ب ـرای انجــام
ایــن کار وجــود دارد؟ و بدیــن طریــق به آن
هــا نشــان دهیــد کــه مــی تواننــد از روش
هــای مختلــف ب ـرای حــل مســائل بــدون
ایــن کــه ناراحــت شــوند اســتفاده کننــد.
منابع
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آرزو رضایی

دیوارهای ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
سنگی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
رفته ام غمگین و آرام از کنارت رفته ام
زیر رگبار نگاه بی قرارت رفته ام
رفته ام من بی صدا تر از نسیم صبحگاه
بی خرب من از دل اندوه بارت رفته ام
توی دنیایی عجیب و روزگاری دل فریب
پشت یک دیوار سنگی ،رسد و تنها وغریب
مانده ام با صد سوال بی جواب وبی کالم
با نگاهی مبهم و تردید آمیز و نجیب
شامگاهان جانم از وهم وخیال آکنده وار
صبح درگیر چه باید کردهای بی شامر
روز و شب پندارهای گنگ درهم می تنند
در درونم پیله ای از سایه های پرغبار

فصلنامه بچه های آسمان

رنگ می بازد افق ،زندان بی دیوار تنگ
آسامن خالی است از خورشید چون میدان جنگ
می شود سلول سلول تنم چون محبسی
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انفرادی تر زهر رسداب رس تا پا ز سنگ
انزوایی گنگ در حجمی پر از دلواپسی
اشک هم پیامن چشامن اسیر بی کسی

دیده چون دریایی از شوراب رنج اضطراب
دل هم آغوش غمی جانکاه و جانفرسا بسی
رفته ام گویی درون خود ،حبابی ساختم
شاید از جنس خیال خود رسابی ساختم
رفته ام روزی ولی پایان من این نیست این
گرچه در دنیای خود با هر عذابی ساختم
هستم اما ،من وجودم ،نیستم یک خاطره
در درونم هست غوغایی ،نه چون یک منظره
باورم داری اگر دستم بگیر و باز هم
روی هر دیوار سنگی باز کن یک پنجره
توی شهری که پر از دیوارهای بی صداست
بغض ها در سینه ها انبوه ،جان ها پر بالست
من پلی می سازم از جنس غم و عشق و امید
با همین فریادهایی که چنین اندر خفاست
گر چه رفتم ساکت و رسد و خموش و بی نشان
باز می آیم بی سویت روزگاری بی گامن
باورم کن باورم کن تا که خود باور کنم
می توانم می توانم می توانم می توان.

آموزش هیجان ها و احساسات
آرزو رضایی/
کارشناس ارشد روانشناسی

مشــکالت کــودکان اتیســتیک درک

تــرس ،عصبانیــت و تعجــب را بــا تصاویــر و

ایجــاد کنــد .در مراحــل بعــد کــودک بایــد

هیجانــات خــود و اطرافیــان اســت .البتــه

شــناخت آن بــه خوبــی مــی تــوان آمــوزش

چهــره ی مــورد نظــر را نقاشــی کنــد و

منظــور مــا از درک هیجــان در کــودکان

داد .کــودک بایــد بیــن تصاویــر ،مــردی کــه

حتــی خــودش بتوانــد بـرای یــک هیجــان

اتیســم بیشــر بــر مســائل پیرامــون

خوشــحال یــا عصبانــی و  ...اســت را نشــان

خــاص یــک قصــه ی مناســب بگویــد .تــا

تناســب هیجانــات بــا موقعیــت هــا

دهــد و بتوانــد بــا صــورت خــود شــکل

ایــن جــای کار چالــش چندانــی نخواهیــم

و کنــرل آن متمرکــز اســت .از آن جــا

ظاهــری آن را تقلیــد کنــد .امــا مرحلــه ی

داشــت .معمــوال مشــکالت کــودکان

کــه آمــوزش درک و کنــرل هیجانــات از

بعــد از آن شــناخت ارتبــاط بیــن داســتان

اتیســتیک زمانــی بیشــر مــی شــود

مقولــه هــای پیچیــده و مســتلزم رشایــط

هــای کوتــاه و هیجــان مناســب آن اســت.

کــه احساســات خــود را بــا هیجانــات

خــاص اســت توصیــه مــی کنیــم کــه

داســتانی را کــه شــامل چنــد جملــه ی

دیگ ـران تداخــل مــی دهنــد .ایــن یعنــی

رفتــار آموزشــی مــا در ایــن زمینــه بــا

کوتــاه اســت بیــان مــی کنیــم و در آخــر

هــان ذهــن خوانــی .یعنــی کــودک منــی

برنامــه ریــزی مناســب و بهــره گیــری از

کــودک بایــد چهــره ی متناســب بــا هیجــان

توانــد احساســات دیگــران را درک کنــد

مربیــان یــا افـراد بــا تجربــه و هامهنــگ

قهرمــان داســتان را پیــدا کنــد یــا آن هیجان

و احساســات خــود را بــه آنــان تعمیــم

انجــام

را نــام بــرد .بـرای مثــال :علــی یــک ماشــین

مــی دهــد .در ایــن مرحلــه آمــوزش ذهن

شــود .طبیعــی اســت کــه بــا لحــاظ

اســباب بــازی داشــت یکبــار از مدرســه بــه

خوانــی را از مراحــل بســیار ســاده آغــاز

رشایــط فــوق مــی توانیــم بهــره ی

خانــه آمــد دیــد ماشــین او شکســته اســت

مــی کنیــم .حــاال مــی دانیــم کــه کــودک

بهــری از آمــوزش خــود کســب کنیــم .در

حــاال فکــر مــی کنــی علــی چــه احساســی

احساســات و هیجانــات اصلــی را مــی

مرحلــه ی اول کــودک بایــد بــه شــناخت

دارد؟ کــودک بایــد صــورت یــا چهــره ای

شناســد چــه در تصاویر و چه در داســتان

هیجــان هــای اصلــی دســت یابــد کــه در

کــه ناراحــت اســت را نشــان دهــد و در

هــا و ماجراهــای پیرامونــش .پــس مــی

ایــن مرحلــه مــی تــوان از تصاویــر ســاده

مراحــل بعــد نــام هیجــان مــورد نظــر را

توانــد کــم کــم خــود را جــای دیگــران

و اســتیکرهای موجــود اســتفاده کــرد.

نیــز بگویــد .البتــه ایــن داســتان هــای

گذاشــته و بــه جــای آن هــا فکــر کنــد.

معمــوال هیجانــات ســاده و دیــر آشــنا

کوتــاه یــا ماجراهــا بایــد کــم کــم پیچیــده

بـرای آمــوزش ذهــن خوانــی کارت هــا و

بــا رونــد آموزشــی کــودک
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کتــاب هــای متعــددی وجــود دارد امــا بهــر اســت هــر بــار زمینــه و تصاویــر مــورد نظــر

خواهــد داد انجــام دهــد مثــا مــی خنــدد،

تغییــر کننــد تــا تکـرار موجــب حفــظ کــردن و عــدم درک کــودک نشــود .یــک مثــال ســاده

داد مــی زنــد یــا بــاال و پاییــن مــی پــرد و

مــی توانــد بــا یــک مــدل دیــداری آغــاز شــود .یــک تصویــر را بــه کــودک نشــان مــی دهیــم

مــوارد دیگــر .ایــن پیشــگویی رفتــاری در

کــه شــامل  4شــکل باشــد .طــرف بــاال یــک ســیب ،پاییــن یــک گل  ،طــرف چــپ بــاال یــک

مرحلــه ی کنــرل هیجــان کمــک زیــادی

گالبــی و پاییــن یــک درخــت .یــک کتــاب را وســط تصویــر ق ـرار مــی دهیــم بــه طــوری
کــه دو شــکل طــرف راســت و دو شــکل طــرف چــپ ق ـرار داشــته باشــد .از کــودک مــی
پرســیم تــو چــی مــی بینــی و کــودک بایــد دو شــکل طــرف خــودش را بگویــد ســپس مــن
چــی مــی بینــم؟ کــودک بایــد دو شــکلی کــه طــرف دیگــر اســت را نــام بــرد .ایــن مــدل
دیــداری ســاده مــی توانــد بــه کــودک یــادآوری کنــد کــه ممکــن اســت چیــزی کــه او مــی
بینــد بــا چیــزی کــه مــن مــی بینــم متفــاوت باشــد .ایــن متریــن ســاده را بــا دیگــر حــواس
پنجگانــه کــودک نیــز مــی تــوان انجــام داد و کــودک را بــه ایــن آگاهــی رســاند کــه بتوانــد
بــه تفــاوت درک خــود و دیگـران بــه طــور عینــی پــی بــرد در ایــن صــورت کــودک آمادگــی
بیشــری خواهــد داشــت کــه احساســات و هیجانــات درونــی خــود را نیــز بــه دیگ ـران
تعمیــم نــداده و در مــورد آن بیشــر فکــر کنــد .مرحلــه ی بعــد یــک داســتان ســاده و
کوتــاه مــی توانــد باشــد کــه کــودک را بــا چالــش درک هیجــان فــردی دیگــر رو بــه رو
کنــد .بـرای مثــال مــادر بــه بــازار رفتــه بــود .علــی فکــر مــی کــرد کــه برایــش بســتنی مــی
خــرد مــادر بــه خانــه آمــد و بـرای علــی یــک شــکالت آورد .علــی چــه احساســی پیــدا مــی
کنــد؟ معمــوال کــودکان چــون خودشــان شــکالت را دوســت دارنــد مــی گوینــد خوشــحال
مــی شــود .یــک تصویــر کــه علــی را در فکــر خــوردن بســتنی نشــان مــی دهــد مــی توانــد
بــه کــودک کمــک کنــد تــا احســاس فعلــی او را بهــر ارزیابــی کنــد .بــا تکـرار چنــد مــورد
مشــابه البتــه بــا مضمــون متفــاوت کــودک از عهــده ی ایــن ارزیابــی بــر خواهــد آمــد.
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ســپس مــوارد بعــدی را بــا چالــش هــای جدیدتــری پــس مــی گیریــم .ســارا کتــاب را روی
میــز گذاشــت و بــه آشــپزخانه رفــت .مــادر بــه اتــاق آمــد اتــاق را مرتــب کــرد و کتــاب را
روی قفســه ی کتــاب هــا گذاشــت و بیــرون رفــت .ســارا بــه اتــاق آمــد تــا کتــاب را دوبــاره
بــردارد و بخوانــد .ســارا کجــا را بـرای برداشــن کتــاب مــی گــردد؟ اگــر کــودک بتواند پاســخ
درســت بدهــد یعنــی توانســته اســت ذهــن ســارا را بخوانــد و درک کنــد و اگــر ازعهــده
ی آن بــر نیایــد بــا مــوارد دیگــری بــه او کمــک مــی کنیــم تــا بتوانــد خــود را بــه جــای
دیگـران قـرار دهــد و افــکار و احساســات آن هــا را درک کنــد .امــا یــک متریــن دیگــر کــه
بـرای درک هیجانــی و کنــرل آن مناســب اســت پیشــگویی کــردن اســت .منظــور از پیــش
گویــی ،پیــش بینــی کــردن رفتــار یــا احساســات دیگـران بــر حســب موقعیــت مــورد نظــر
اســت .تصاویــر یــا داســتان هایــی را انتخــاب مــی کنیــم کــه شــامل یــک ماج ـرای نیمــه
متــام بــا پیــام احساســی مــورد نظــر اســت .یــک داســتان تصویــری زنجیــره ای مثــل یــک
دخــر کــه کادویــی مــی گیــرد و آن را بــاز مــی کنــد و  ...در ایــن مرحلــه کــودک بایــد
هیجانــی را کــه ممکــن اســت پیــش آیــد پیــش بینــی کنــد .رفتــاری را کــه بعــد از آن رخ

بــه کــودک خواهــد کــرد مثــا کودکــی کــه
در هنــگام شــادمانی حــرکات غیــر قابــل
کنرتلــی را از خــود نشــان مــی دهــد و یــا
برعکــس ،در هنــگام ناراحتــی یــا عصبانیت
قــادر بــه کنــرل پیامدهــای رفتــاری خــود
نیســت بــه هنــگام آمــوزش بــه یــک
آگاهــی و شــناخت از پیامدهــای رفتــاری
خــود رســیده و در هنــگام آمــوزش کنــرل
هیجــان نتایــج مطلوبــی از آن خواهــد
گرفــت .اگــر کــودک در پیــش بینــی رفتــار
هیجانــی قهرمــان داســتان موفــق عمــل
کنــد مــی توانیــم از او بخواهیــم واکنــش
هــای رفتــاری دیگــر اشــخاص داســتان
(مثــا مــادر) را هــم پیــش بینــی کنــد.
بـرای مثــال اگــر قهرمــان داســتان عصبانــی
شــد و وســایل را پــرت کــرد یــا داد زد
واکنــش هــای مــادرش یــا افــراد دیگــر
حــارض در داســتان چگونــه خواهــد بــود.
البتــه بیــان مــوارد مختلــف واســتفاده از
تصاویــر و داســتان هــای متنــوع پیرامــون
هــر موضــوع رضوری اســت.زیرا بــا تنــوع
در مــدل هــای آموزشــی ،تعمیــم دهــی
صــورت گرفتــه و درک کودک از احساســات
و عواطــف خــود و دیگــران و پیامدهــای
رفتــاری متعاقــب آن هــا بــه حــد مطلــوب
بــرای آمــوزش کنــرل هیجــان خواهــد
رســید .در مبحــث بعــد بــه آمــوزش کنــرل
وتنظیــم هیجــان خواهیــم پرداخــت.

آشنایی با مفهوم مدرسه ی طبیعت
جواد صابری/
کارشناس ارشد روان شناسی

ماننــد مــار و عنکبــوت میترســد ،چش ـماندازهای پــرگل بــا درختــان تپــه ماهــوری کــه
آب در منظــرش باشــد و دوردسـتهایش را بتــوان دیــد دوســت دارد ،یعنــی چیــزی شــبیه
بــه هــان رسزمیــن اجــدادی را .امــا ایــن گرایشهــای ذاتــی هنــوز گنــگ و نادقیقانــد
و شــکل نهایــی خــود را در ترکیــب بــا تجربیــات بزرگســاالن هم ـراه ،یعنــی والدیــن یــا
مربیــان ،پیــدا میکننــد .نتیجـهی ایــن ترکیــب آن میشــود کــه کــودک ،بســته بــه واکنــش
همراهــان بزرگســالش نســبت بــه ایــن عنــارص طبیعــت ،در آینــده فــردی عالقمنــد بــه
محیطهــای بیــرون ،دوســتدار گیاهــان و حیوانــات ،خــاق ،ریس ـکپذیر و آمــاده ب ـرای
تجــارب مختلــف باشــد و از چیــزی تــرس یــا پرهیــز غیرمتعــارف نداشــته باشــد و یــا اینکــه
گری ـزان از طبیعــت ،محافظ ـهکار و ریس ـکگریز و بیــش از حــد محتــاط باشــد و از هــر
جنبنــدهای پرهیــز کنــد .بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن یــک دوره حســاس و گــذرا بــا
تأثیــر مانــدگار اســت .کــودک در ایــن بــازهی ســنی بــه لحــاظ زیستشــناختی گرایــش بــه
ســمت عنــارص مختلــف طبیعــت و شــناخت آنهــا دارد.
درک ایــن دوره و پرداخــن بــه آن وقتــی روشــن میشــود کــه بدانیــم تکویــن و تحقــق
متــام اســتعدادهای حســی ،حرکتــی ،عاطفــی و شــناختی کــودک در گــرو تعامــل مــداوم،
مســتقیم ،مســتمر ،ملمــوس و واقعــی (و نــه مجــازی) بــا عنــارص طبیعــت در ایــن بــازهی
زمانــی اســت .آن گاه اســت کــه اهمیــت بنیادیــن موضــوع رابط ـهی کــودک و طبیعــت
روشــن میشــود .یکــی از رشوط آنکــه نســل آینــده نســلی خــاق ،فعــال ،شــادمان و
عالقمنــد بــه طبیعــت و محیــط پیرامــون خــود باشــد آن اســت کــه کــودکان در بــازهی
زمانــی پیــش گفتــه طبیعــت را تجربــه کننــد .ایــن تجربــه میبایــد خودانگیختــه،
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انســان قبــل از ورود بــه دنیــای متمــدن
کــه در آن کشــاورزی ،صنعــت ،علــم،
فلســفه ،ادب ،هــر و غیــره وجــه چیــرهی
زندگــی او در رسارس ایــن کــره شــود ،بـرای
میلیونهــا ســال بــه عنــوان شــکارچی-
گردآورنــده در نوعــی از زیســتگاه در
آفریقــا زیســته اســت کــه از آن تحــت
عنــوان ســاوان یــاد میشــود رسزمینــی
کــه درختانــش بــا فاصلــه از هــم اســت،
بیــن آنهــا را علــف میپوشــاند و اینجــا
و آنجــا در آن بیشــهها ،درختچههــا و
بوتههــای بلندتــر روییــده اســت .نکتــه
ی درخــور توجــه آن اســت کــه انســان
هنــوز آن زیســتگاه را بــه قــوت در خــود
دارد و روحیــه ،رفتــار و زیباشناســیاش
بــه شــدت تحــت تاثیــر آن اســت ،م ـزارع
نــه یــک کشــتزار ســاده بلکــه یــک ســاوان
اســت ،چنیــن حافظــهای از زیســتگاه از
کجــا میآیــد؟ ایــن بحثــی مفصــل اســت،
امــا همیــن قــدر اشــاره میشــود کــه در
مــا و بســیاری از جانــوران حــک شــدن
خصوصیــات زیســتگاهی محدود بــه دوران
کودکــی اســت امــا تاثیــر آن ب ـرای هم ـهی
عمــر مانــدگار میمانــد .کــودک انســان
تــا ســنین  ١٢ ،١١ســالگی بــه خصوصیــات
معینــی از طبیعــت پیرامــون کــه رگههایــی
از شــباهت بــه زیســتگاه اجــدادی داشــته
باشــد گرایشهــای مثبــت و منفــی نشــان
میدهــد ،مثــا بــه حرکــت آب ،بــاد ،ابــر،
مــوج ،درختــان و حیوانــات توجــه ذاتــی
دارد ،از ارتفــاع ،تاریکــی ،موجوداتــی
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رسخوشــانه ،خیالپردازانــه و بــا کمرتیــن
محدودیتهــا باشــد .کــودکان در
گروههــای ســنی و جنســی مختلــف
در طبیعــت در حیــن بــازی بــه تخیالت
خویــش جام ـهی عمــل مــی پوشــانند،
تبــادل تجربــه مــی کننــد ،مهارتهــای
زندگــی را ف ـرا مــی گیرنــد و ســازگاری
و مهارتهــای اجتامعــی خــود را در
خــال بازیهــای جمعــی توســعه
مــی دهنــد .در ایــن تجربــه ،یادگیــری
میبایســت از طریــق عمــل خــود
کــودکان بــوده و آمــوزش کالســیک توســط
بزرگســاالن در حداقــل خویــش محــدود
باشــد چــرا کــه هــر آموزشــی در ایــن
دورهی حســاس بــر خالقیــت کــودکان
پیشدســتی میکنــد.

تجربه ی طبیعت در گذشته و حال

در کشــور مــا تــا همیــن چنــدی پیــش
نیــز اکــر مــردم کودکــی خویــش را در
محیطهــای روســتایی و شــهرهای کوچــک
میگذراندنــد کــه در آن رشایــط دسرتســی
مــداوم بــه محیطهــای طبیعــی آســان
بــود ،محلــه کانــون فعالیتهــای روزانــه
فصلنامه بچه های آسمان

کــودکان بــود و وقــت کــودکان عمدتــا
بــه بازیهــای فــردی و جمعــی ،کاوش و
تخیــل میگذشــت .چنیــن تجربــهای بــه
کــودکان اجــازه م ـیداد خــاق و شــادمان
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باقــی مباننــد و در حوزههــای گوناگــون،

بــزرگ و کالن شــهرها شــدهاند ،ســبک زندگــی اف ـراد تغیی ـرات عمــدهای کــرده اســت و
رشایطــی ب ـرای کــودکان امــروزی رقــم خــورده اســت کــه میتــوان بــه چنــد منونــه از آن
اشــاره کــرد:
خانواده ی کوچک شده و کودکان اغلب در خانه همبازی ندارند.
مدرســه اغلــب فضــای کوچکــی اســت کــه امــکان تعامــات متنــوع و چندجانبــه در ابعــاد
گوناگــون را از کــودکان ســلب میکنــد.
فضاهــای طبیعــی چنــدان از شــهرها فاصلــه گرفتــه اســت کــه دسرتســی بــه آنهــا ب ـرای
کــودکان دشــوار شــده اســت.
تلویزیــون و شــیوع و وفــور بازیهــا و رسگرمیهــای مجــازی نیــز باقیمانــدهی فرصــت
کــودکان را بــه خــود اختصــاص داده و زمانــی بـرای تجربــه طبیعــت باقی نگذاشــته اســت.
نتیجــه ی همــه ی ایــن تحــوالت محــروم مانــدن کــودکان از تجربــه ی طبیعــت و
تجــارب اجتامعــی مرتبــط بــا آن اســت و امــروزه پیآمدهــای ناگــوار آن بــه صــورت
کاهــش مترکــز ،کاهــش مهارتهــای فیزیکــی و ســازگاریهای اجتامعــی ،افرسدگیهــا و
بیانگیزگیهــا ،افزایــش شــدید آنچــه تحــت عنــوان بیــش فعالــی برچســب میخــورد و
بســیاری ناهنجاریهــای دیگــر بــروز معنــاداری پیــدا کــرده اســت.
اگــر در کودکــی انگیــزه و توانایــی کافــی بـرای درک مفاهیــم مربــوط بــه طبیعت و عشــق
بــه آن در کــودکان ایجــاد نشــود ،در بزرگســالی هــر انــدازه آمــوزش در ایــن زمینههــا داده
شــود ،از آنهــا شــهروندانی متعهــد و فعــال در عرصــه طبیعــت نخواهــد ســاخت؛ آگاه

توانــا در حــل مســئله و دارای مهارتهــای

شــاید ولــی فعــال نه.

امــروزه در مــدت زمانــی کوتــاه جمــع

بــه عنــوان راهحلــی بـرای بــرون رفــت از ایــن چالــش میتــوان مفهــوم مدرســه طبیعــت

متنــوع باشــند.
کثیــری از مــردم ایــران ســاکن شــهرهای

راهحل کدام است؟

را معرفــی کــرد .مدرســه ی طبیعــت یعنــی فراهــم کــردن گســرده ی امــکان آزاد بــا هــم

بــودن و بــودن در طبیعــت بـرای کــودکان تــا  ۱۲ســال .مدرســه ی طبیعــت میتوانــد هــر
جایــی باشــد کــه ایــن نیــاز را بــرآورده کنــد.
آنچه مدرسه ی طبیعت میخواهد آنست که:
امــکان بــازی ،تخیــل و کاوش شــادمانه و رهــا ب ـرای کــودکان در محیطــی امــن و ســامل
فراهــم شــود.
بــه تحقــق اســتعدادهای حســی ،حرکتــی ،عاطفــی و شــناختی کــودکان از طریــق فراهــم
آوردن امکانــات الزم کمــک گــردد.
مهارتهــا و ســازگاریهای اجتامعــی آنــان از طریــق بازیهــا و فعالیتهــای جمعــی
در طبیعــت تقویــت شــود.
عشق به طبیعت در نهاد کودکان پرورده شود و...
و از ایــن طریــق بــه تربیــت نســلی از شــهروندان خــاق ،رسزنــده و شایســتهی زمیــن
کمــک گــردد.
اما آنچه مدرسه ی طبیعت منیخواهد آنست که:
منیخواهــد کــودکان در زمینــه ی طبیعــت و محیطزیســت آمــوزش ببیننــد .معلــوم شــده
کــه اینگونــه آموزشهــا در رویکــرد و رفتــار بزرگســالی آنهــا نســبت بــه محیطزیســت
تاثیــر معن ـیدار نــدارد .بــه کــودکان هامنقــدر میتــوان چنیــن آموزشهایــی را داد کــه
بــه ضبــط صــوت.
منیخواهــد بــه کــودکان مفاهیــم انتزاعــی نظیــر گــرم شــدن زمیــن ،کاهــش تنــوع زیســتی،
آلودگــی و نظیــر آن گفتــه شــود .کــودکان در ایــن ســنین قــدرت درک مفاهیــم انتزاعــی
را ندارنــد.
منیخواهــد کــودکان در معــرض اخبــار ناگــوار نظیــر شــکار ،کشــتار ،از بیــن رفــن
جنگلهــا و امثــال آن قــرار بگیرنــد .کــودکان تحمــل هضــم اینگونــه اخبــار ناگــوار را
معرفی مدرسه ی طبیعت

مدرســه ی طبیعــت قلمــروی اســت بــرای کــودکان؛ فضایــی کــه در آن امــکان تعامــل
آزادانــه ،کنجکاوانــه و رسخوشــانه بــا طبیعــت ب ـرای کــودکان فراهــم اســت .تجربههــای
کودکانــه در ایــن فضــا ،تعامــل آزادانــه و ملمــوس بــا همــه ی عنــارص طبیعــت از جملــه
آب ،خــاک ،ســنگ ،چــوب ،گیــاه و حیــوان را در برمیگیــرد؛ تعاملــی بــاز و آزاد ،تــک نفــره
یــا جمعــی و بــر اســاس انگیزشهــای درونــی خــود کــودکان.
رشــد متعــادل اســتعدادهای حســی ،حرکتــی ،عاطفــی و شــناختی ،همچنیــن ســازگاری
و مهارتهــای اجتامعــی کــودک در گــرو ایــن تعامــل خودانگیختــه و آزادانــه اســت،

همــوار میکنــد.

فصلنامه بچه های آسمان

ندارنــد و واکنــش طبیعــی آنهــا تــرس ،یــاس و دوری از طبیعــت خواهــد بــود.

بــه عــاوه عشــق بــه طبیعــت و رسزمیــن و
حساســیت بــه محیطزیســت در بزرگســالی
نیــز بــه ایــن تجربــه ی کودکانــه عمیقــا
وابســته است.
کــودکان در ابتــدا بــه صــورت کامــاً
خودانگیختــه و آزادانــه در ایــن بســر قـرار
مــی گیرنــد تــا بــه انتخــاب خــود از فضاهــا
و امکانــات متفــاوت بهرهمنــد شــوند،
آرام آرام فعالیتهــای آزاد آنهــا شــکلی
منســجمتر بــه خــود مــی گیــرد و بــا
حامیــت تســهیل گـران پیگیــری مــی شــود،
کــودک در طــی ایــن فعالیتهــا ممکــن
اســت کار بــا ابـزار و امکانــات متنوعــی را
تجربــه کنــد یــا لــذت مشــارکتی جمعــی
ب ـرای رســیدن بــه یــک هــدف مشــرک و
یــا شکســت و پیــروزی را درک کنــد و از
دل ایــن تجربههــا راه و رســم زندگــی را
بیامــوزد.
بزرگســاالنی کــه در ایــن تجربــه کــودک
را همراهــی میکننــد ،تســهیل گرانــی
هســتند کــه بــا حضــور خــود بــه کــودک
ایــن پیــام را میدهنــد کــه او در اینجــا بــا
همــه ویژگیهایــش پذیرفتــه شــده اســت،
در امنیــت اســت و میتوانــد هــر آنچــه
کــه میخواهــد را تــا مــرزی کــه بــه خــود
و دیگــران آســیب جــدی نزنــد ،تجربــه
کنــد.
تســهیل گــر مدرســه ی طبیعــت نــه معلــم
اســت و نــه مربــی ،بلکــه بیــش از هــر
چیــز یــک مشــاهدهگر دقیــق و حســاس
اســت ،کنــش خــود را بــر اســاس آن چــه
مشــاهده میکنــد ،تنظیــم میکنــد ،از
خالقیــت کــودک پیشــی منیگیــرد و بــه او
آمــوزش منیدهــد ،بــذر دانایــی خــودش
را در نهــاد کــودک منـیکارد ،بلکــه رشایــط
را بــرای رشــد دانــه درون وجــود کــودک
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تجزیه و تحلیل رفتار کاربردی ()ABA
طیبه صفری

تجزیــه و تحلیــل رفتــار کاربــردی
چیســت ؟
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تجزیــه و تحلیــل رفتــار کاربردییــک درمــان
مبتنــی بــر علــم یادگیــری و رفتــار اســت.
تجزیــه و تحلیــل رفتــار بــه مــا
کمــک مــی کنــد تــا درک کنیــم:
 رفتــار چگونــه کار مــی کنــد رفتــار چگونــه تحــت تاثیــر محیــط ق ـرارمــی گیــرد
یادگیــری چگونــه انجــام مــی شــوددر تجزیــه و تحلیــل رفتــار کاربــردی
هــدف ایــن اســت کــه رفتارهــای
مفیدتــر را افزایــش دهیــم و رفتارهایــی
کــه مــر هســتند یــا بــر یادگیــری
تاثیــر مــی گذارنــد را کاهــش دهیــم.
برنامــه هــای ABAمــی تواند کمــک کندبه:
 افزایــش گفتار و بهبــود مهارتهای ارتباطی بهبــود توجــه ،مترکــز ،مهــارت هــایاجتامعــی ،حافظــه و مهــارت هــای
تحصیلــی
-کاهش مشکالت رفتاری

روش تجزیــه و تحلیــل رفتــار ب ـرای دهــه
هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
آنهــا بــه بســیاری از یادگیرنــدگان کمــک
کــرده انــد تــا مهــارت هــای مختلــف را بــه
دســت بیاورنــد ،از شــیوه زندگــی ســامل تــا
یادگیــری یــک زبــان جدیــد .درمانگ ـران از
تجزیــه و تحلیــل رفتــار کاربردیـرای کمــک
بــه کــودکان مبتــا بــه اتیســم واختــاالت
رشــدی مرتبــط از دهــه  1960اســتفاده
کــرده انــد.

چگونه  ABAکار می کند؟

تجزیه و تحلیل رفتار کاربردی شامل
بسیاری از تکنیک ها برای درک و تغییر
رفتار است.
 ABAیــک روش انعطــاف پذیــر اســت
 مــی توانــد بــرای پاســخگویی بــهنیازهــای هــر فــرد ســازگار شــود.
در مــکان هــای مختلفــی مثــل خانــه،مدرســه ،و جامعــه ارائــه مــی شــود.
 -مهــارت هایــی کــه در زندگــی روزمــره هر

شــخص مفید هســتند را آمــوزش می دهد.
مــی توانــد شــامل آمــوزشانفــرادی یــا گروهــی شــود.

تقویت مثبت

تقویــت مثبــت یکــی از اســراتژی هــای
اصلــی اســتفاده شــده در  ABAاســت.
هنگامــی کــه یــک رفتــار بــا پــاداش
دنبــال مــی شــود ،بیشــر احتــال
دارد فــرد ایــن رفتــار را تکــرار کنــد.
اول ،درمانگــر رفتــار هــدف را شناســایی
مــی کنــد .هــر بــار کــه شــخص رفتــار
یــا مهارتــی را بــا موفقیــت انجــام مــی
دهــد ،پــاداش دریافــت مــی کنــد .پاداشــی
کــه ب ـرای فــرد معنــی دار و بــا اهمیــت
باشــد  -مثــل تشــویق ،اســباب بــازی یــا
کتــاب ،متاشــای ویدئــو ،دسرتســی بــه
زمیــن بــازی و یــا محــل ســکونت و غیــره.
پــاداش هــای مثبــت شــخص را تشــویق
مــی کنــد تــا همچنــان مهــارت را اســتفاده
کنــد .بــا گذشــت زمــان ایــن منجــر بــه

تغییــر رفتــار معنــی دار مــی شــود.

مقدمه ،رفتار ،نتیجه

کمــک مــی کنــد رفتــار مناســبرتی
در ایــن وضعیــت داشــته باشــد؟
مقدمــه :معلــم مــی گویــد «زمــان
متیــز کــردن» در پایــان روز اســت.
رفتــار :دانــش آمــوز مــی پرســد «آیــا مــی
توانــم پنــج دقیقــه دیگــر داشــته باشــم؟”
نتیجــه :معلــم مــی گویــد« :البتــه شــا
مــی توانید  5دقیقه بیشــر داشــته باشــید”!
بــا ادامــه متریــن ،دانــش آمــوز قــادر
خواهــد بــود رفتــار نامناســب را بــا چیزیکه
بیشــر برایــش مفیــد اســت جایگزیــن کنــد.
ایــن یــک راه ســاده تــر بـرای دانــش آمــوز
اســت ب ـرای بــه دســت آوردن چیــزی کــه
نیــاز دارد!

برنامه  ABAچیست؟

برنامــه هــای  ABAخــوب بــرای اتیســم
بــه «یــک انــدازه مناســب همــه»
نیســت  ABA .نبایــد بــه عنــوان یــک
مجموعــه مشــخصی از مترینــات باشــد.
بلکــه ،هــر برنامــه بــرای پاســخگویی بــه
نیازهــای یادگیرنــده نوشــته مــی شــود.
هــدف هــر برنامــه  ABAایــن اســت کــه
بــه اف ـراد کمــک کنــد تــا در مهــارت هــا
در کوتــاه مــدت و همچنیــن در آینــده

مســتقل و موفــق شــوند.
برنامــه ریــزی و ارزیابــی در حــال انجــام
یــک تحلیلگــر رفتــاری واجــد رشایــط و
آمــوزش دیــده ) (BCBAبرنامــه هــا را
طراحــی مــی کنــد و مســتقیام بــر برنامه ها
نظــارت دارد .آنهــا برنامه  ABAرا متناســب
بــا مهارتهــا ،نیازهــا ،عالیــق ،ترجیحــات و
وضعیــت خانــواده طراحــی مــی کننــد.
BCBAبــا انجــام یــک ارزیابــی دقیــق
از مهــارت هــا و ترجیحــات هــر فــرد
آغــاز خواهــد شــد .آنهــا از ایــن بــرای
نوشــن اهــداف درمــان خــاص اســتفاده
خواهنــد کــرد کــه اهــداف و ترجیحــات
خانــواده نیــز ممکــن اســت شــامل شــود.
اهــداف درمــان بــر اســاس ســن و ســطح
توانایــی فــرد مبتــا بــه  ASDنوشــته شــده
اســت .اهــداف مــی توانــد شــامل مهــارت
هــای مختلفــی مثــل:
ارتباطات و زبان
مهارتهای اجتامعی
مهارت های خودیاری(مثل آموزش
دستشویی و حامم رفنت)
بازی و اوقات فراغت
مهارت های حرکتی
تحصیلی و یادگیری
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درک پیــش از آن (آنچــه پیــش از رفتــار
اتفــاق مــی افتــد) و عواقــب آن (چــه
اتفاقــی مــی افتــد پــس از رفتــار) بخــش
مهمــی از هــر برنامــه  ABAاســت.
ســه مرحلــه زیــر  - “A-B-Cs” -بــه مــا در
آمــوزش و درک رفتارهــا کمــک مــی کنــد:
مقدمــه :چیــزی اســت کــه درســت قبــل
از رفتــار هــدف رخ مــی دهــد .مــی توانــد
کالمــی باشــد ،ماننــد دســتور یا درخواســت.
همچنیــن مــی توانــد فیزیکــی باشــد ،مانند
اســباب بــازی یــا شــی ،یــا نــور ،صــدا یــا
چیــز دیگــری در محیــط .مقدمــه ممکــن
اســت از محیــط ،از یــک شــخص دیگــر ،یــا
درونــی (ماننــد فکــر یــا احســاس) باشــد.
رفتار نتیجه:پاســخ شــخص یا عدم پاســخ
بــه مقدمه اســت .که مــی تواند یــک عمل،
یــک پاســخ کالمــی یــا چیــز دیگــری باشــد.
نتیجــه :چیــزی اســت کــه بــه طــور
مســتقیم پــس از رفتــار مــی آیــد کــه
مــی توانــد شــامل تقویــت مثبــت رفتــار
مــورد نظــر  ،یــا عــدم واکنــش بــرای
پاســخ نادرســت  /نامناســب باشــد.
نگاهــی بــه  A-B-Csبــه مــا
کمــک مــی کنــد تــا درک کنیــم:
 چــرا رفتــار ممکــن اســت رخ دهــدچگونــه عواقــب مختلــف مــی تواندتاثیــر
بگــذارد کــه آیــا رفتــار احتــاال
دوبــاره اتفــاق مــی افتــد یــا خیــر.
مثال:
مقدمه:معلــم می گوید“ :زمان متیز کردن
اســباب بــازی هــای شــا» پایان روز اســت.
رفتار:دانــش آمــوز با فریاد مــی گوید»نه»
نتیجه:معلــم اســباب بــازی را
حــذف مــی کنــد و مــی گویــد
«خــوب ،اســباب بــازی متــام شــد»
چگونــه  ABAبــه دانــش آمــوز
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مهــارت هــای طــراح برنامــه آموزشــی

فرصتــی بـرای متریــن ایــن مهــارت در کالس آموختــه اســت را در طــول روز بــا فرزنــد

هــر کــدام از ایــن مهــارت هــا را بــه گام

بــا معلــم خــود (برنامــه ریــزی شــده) و

خــود متریــن منایــد  .آمــوزش والدیــن یــک

هــای کوچــک خــرد مــی کنــد .درمانگــر

در زمیــن بــازی (بــه طــور طبیعــی) باشــد.

جنبــه رضوری در آمــوزش تحلیــل رفتــار

هــر مرحلــه را بــه صــورت انفــرادی ،از

یادگیرنــده فراوانــی تقویــت مثبــت را

کاربــردی اســت.

ســاده (بــه عنــوان مثــال تقلیــد صداهــا)

بــرای نشــان دادن مهــارت هــای مفیــد و

ABAبــه عنوان بهرتیــن روش عملی مبتنی

بــه پیچیــده تــر (بــه عنــوان مثــال ،انجــام

رفتارهــای اجتامعــی مناســب دریافــت

بــر شــواهد توســط انجمــن روانشناســی

گفتگــو) امــوزش مــی دهــد.

مــی کنــد .تاکیــد بــر تعامــات مثبــت

آمریــکا در نظــر گرفتــه شــده اســت.

BCBAو درمانگ ـران پیرشفــت را بــا جمــع

اجتامعــی و یادگیــری لــذت بخــش اســت.

“مبتنــی بــر شــواهد” بــه ایــن معنــی

آوری داده هــا در هــر جلســه درمــان

یادگیرنــده هیچگونــه تقویتــی بــرای

اســت کــه  ABAآزمایــش هــای علمــی

انــدازه گیــری مــی کننــد .داده هــا بــه آنهــا

رفتارهایــی کــه موجــب آســیب و یــا

را بــرای مفیــد بــودن ،کیفیــت و کارآیــی

کمــک مــی کنــد تــا بــه طــور مــداوم بــا

مانــع یادگیــری مــی شــود ،دریافــت منــی

آن انجــام داده اســت .درمــانABA

پیرشفــت فــرد بــه ســوی اهــداف برســند.

کنــد.در نهایــت در ایــن روش شــیوه بَعــد

شــامل تکنیــک هــای مختلــف اســت.

تحلیلگــر رفتــار بــه طــور منظــم بــا اعضــای

از یادگیــری ،برنامهریــزی بــرای تعمیــم

همــه ایــن تکنیــک هــا بــر روی مقدمــه

خانــواده و کارکنــان برنامــه ب ـرای بررســی

مهارتهــای آموختــه شــده اتفــاق میافتــد.

(پیــش از رفتــار رخ مــی دهــد) و پیامدهــا

اطالعــات در مــورد پیرشفــت مالقــات مــی

بــه ایــن صــورت کــه مهــارت در محیطهای

(پــس از رفتــار) اتفــاق مــی افتــد.

کنــد .ســپس مــی توانــد برنامــه ریــزی کنــد

مختلــف ،بــا مربیهــای مختلــف ،در

بیــش از  20مطالعــه نشــان داده انــد کــه

و برنامــه هــای آموزشــی و اهــداف را در

ســاعات متفــاوت روز و بــه شــیوههای

درمــان فــرده و درازمــدت بــا اســتفاده

صــورت نیــاز تنظیــم کنــد.

مختلــف متریــن میشــود .بــه طــور کلــی در

از اصــول  ABAنتایــج را بــرای بســیاری

تکنیــک هــای  ABAو فلســفه

ایــن شــیوه مهــارت ابتــدا از طریق کوشــش

از کــودکان ،امــا نــه همــه کــودکان مبتــا

مربــی از انــواع روش هــای ABA

آزمایــش مســتقیم ،آمــوزش داده میشــود،

بــه اتیســم ،بهبــود مــی بخشــد« .شــدید»

اســتفاده مــی کنــد .بعضــی از آنهــا

ســپس از طریــق محیــط طبیعــی متریــن

و «دراز مــدت» بــه برنامــه هایــی اشــاره

توســط مربــی و بعضــی توســط شــخص

میشــود و در نهایــت در فضاهــای مختلــف

دارد کــه  25تــا  40ســاعت در هفتــه و

مبتــا بــه اتیســم هدایــت مــی شــود.

بــه تعمیــم دهــی پرداختــه میشــود..

ب ـرای  1تــا  3ســال ارائــه مــی شــودABA.

والدیــن ،اعضــای خانــواده و مراقبــان

ABAبــرای همــه افــراد در هــر ســنی

یــک برنامــه جامــع اســت کــه حوزههــای

آمــوزش مــی بیننــد تــا بتواننــد در طــول

موثــر اســت .و مــی توانــد از اوایــل کودکی

مختلفــی را پوشــش میدهــد ،شــامل:

روز از مهــارت یادگیــری پشــتیبانی کننــد.

تــا بزرگســالی اســتفاده شــود!

مهارتهــای آموزشــی ،مهارتهــای اجتامعــی،

فــرد مبتــا بــه اتیســم فرصــت هــای

یکــی از بهرتیــن مــوارد در آمــوزش تحلیــل

شــناخت ،کارکردهــای اجرایــی ،حرکــت،

فراوانــی ب ـرای یادگیــری و مهــارت در هــر

رفتــار کاربــردی آن اســت کــه نیــازی بــه

مهارتهــای انطباقــی ،بــازی و زبــان  .ایــن

روز بــه دســت مــی آورد .ایــن مــی توانــد

اســتفاده از تجهیـزات و ابـزار گـران قیمــت

مطالعــات موفقیــت در عملکــرد هوشــی،

در هــر دو وضعیــت برنامــه ریــزی شــده

نیســت  .راحــت مــی تواننــد یــاد بگیرنــد و

توســعه زبــان ،مهــارت هــای زندگــی

و طبیعــی اتفــاق بیفتــد .بــه عنــوان مثــال،

بــه زندگــی روز مــره خــود تعمیــم بدهنــد.

روزانــه و عملکــرد اجتامعــی را نشــان مــی

کســی کــه یــاد بگیــرد بــه دیگـران بــا ســام

هــر عضــو خانــواده مــی توانــد جنبــه هــای

کردن”احــرام بگــذارد” ممکــن اســت

مختلفــی از آنچــه توســط یــک درمانگــر

دهــد.
منبع

www.autismspeaks.org

تقلید اصوات و کلمات

مرحله ی سوم:

تقليد يا اداي صداها

صداي اول

روش زيــر ،در آمــوزش کــودک ،بــه منظــور
ايجــاد نخســتني صــدا ،بــر اســاس تقليــد از
صــداي شــا ،بــه كار بــرده مــي شــود.
گام اول :شــا و کودکتــان رو بــه روي
هــم بــا فاصلــه  1/48تــا  2/96ســانتي مــر
از هــم بنشــينيد.
گام دوم :بـراي هــر متریــن يــك صــدا را
بگوييــد مثــل (آ).
گام ســوم :در پنــج متریــن اول ،هــر
صدايــي كــه کــودک ظــرف  3ثانيــه بعــد
از صــداي شــا ايجــاد مــي كنــد ،حتــي
اگــر شــباهت نزديــي بــا صــوت شــا دارد،
پــاداش دهیــد .بــه عنــوان مثــال ،اگــر در
رشوع آمــوزش ،شــا مــي گوييــد (آ) ،او
در جــواب (ا َ) يــا (اِ) بگويــد ،قابــل قبــول
اســت.
گام چهــارم :شــاید کــودک نتوانــد
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هــدف از ايــن مرحلــه ،ايــن اســت كــه
بــه کودکتــان آمــوزش دهيــد تــا صداهــاي
خــايص را تقليــد يــا ادا كنــد كــه بعــدا در
جريــان گفــن كلــات ،بــه كار مــي رود.
تعــدادی از صداهــای ســاده و راحــت در
زيــر مــي آينــد.
ب (ب)		
آ (الف)
د (دال)	
ف (ف)		
م (ميم)	
ك (كاف)
ايـ (ي)
او (او)
ت (ت)
پـ (پ)
صداهايــي کــه در رشوع آمــوزش انتخــاب
مــی کنيــد صداهايــي باشــد كــه هميشــه
ادا مــي گــردد و شــا مقــدار آواهايــش را
افزايــش دهيــد .يــا ممكــن اســت صداهايي
باشــد كــه در هنــگام كنــرل موقــت ،ايجــاد
شــده باشــد يــا ايــن كــه آن هــا ،صداهــاي

آســاين هســتند مثــل آ ،ميــم... ،

برخــی از اصواتــی کــه شــا تلفــظ مــی
کنیــد را تقلیــد کنــد در ايــن مــوارد بايــد
از راهناميــي ديــداري يــا فيزيــي اســتفاده
كنیــد ،تــا شــباهت نزديــي را بــا اصــوات
خــود برقــرار كنيــد.
در روش راهناميــي ديــداري ،وقتــي
صدايــي را تلفــظ مــي كنيــد ،شــكل دهــان
خــود را بــه طــور برجســته و واضــح بــه او
نشــان دهيــد ،بــه عنــوان مثــال هنگامــي
كــه مــی گوييــد (آ) بايــد دهــان خــود را
تــا حــد امــكان بــاز كنيــد .بــه کــودک بــه
خاطــر تقليــد از شــكل دهــان شــا پــاداش
دهيــد ،حــال چــه صدايــي از او بــرون
آيــد و چــه نيايــد؟(در ايــن مرحلــه شــكل
دهــان بـرای تولیــد صــدا بيشــر مــورد نظــر
اســت) .در صــورت نيــاز دهانــش را بــاز
كنيــد .وقتــی کــودک بــه طــور موفقيــت
آميــز ،شــكل دهــان شــا را تقليــد مــي
منايــد ،از او بخواهيــد تــا در همــن حــال
صدايــي را ايجــاد كنــد.
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صــدا يــا آواي حاصــل شــده ،حداقــل بايــد
شــباهت نــه چنــدان دقيقــي بــا صدايــي
كــه شــا ايجــاد كرديــد ،داشــته باشــد.
راهناميــي ديــداري را ادامــه دهیــد ،تــا
وقتــی كــه کــودک ،صدايــي نظــر آن چــه
شــا ايجــاد كرديــد را ب ـراي پنــج بــار پــي
در پــي ايجــاد کنــد .در روش راهناميــي
فيزيــي دهــان کــودک را بــه شــكل
مناســب ،نگــه داريــد ،هــم چنــن بــا نگــه
داشــن لب هــاي کــودک بــر روي همديگر،
مــي توانيــد صدايــي «م» را بــا راهناميــي
كــردن او بــه صــورت فيزيــي ،ايجــاد مناييد.
ايــن راهناميــي کــودک را وادار مــي كنــد
تــا حداقــل صدايــي نــه چنــدان دقيــق
هامننــد صــداي شــا را ايجــاد منايــد .يــك
گفتــار درمان گــر ،مــي توانــد در رابطــه بــا
ادای صداهــاي مشــكل ،شــا را راهنامیــی
کنــد .هنگامــی کــه کــودک بتوانــد پــس از
پنــج متریــن پــي در پــي ،صوتــی شــبيه بــه
صــوت شــا تولیــد كنــد ،راهناميــي را بــه
تدريــج كاهــش دهیــد تــا زمــاين كــه بتوانــد
بــدون كمــك صدايــي هامننــد آواي شــا را
ب ـراي پنــج بــار پــي در پــي بگويــد.
گام پنجــم :بعــد از ايــن كــه کــودک،
پنــج بــار صدايــي شــبيه بــه صــداي شــا را
نــه چنــدان دقيــق ايجــاد كــرد ،پاســخ او را
بــه گونــه اي طراحــي کنیــد ،كــه صدايــي را
ايجــاد كنــد كــه بيــش از پيــش بــه صــداي
شــا شــباهت داشــته باشــد ،يعنــي بــا
تقویــت مترينــات موفــق ،او را وادار كنيــد
تــا صدايــش را تــا حــد امــكان ،شــبيه بــه
صــداي شــا منايــد.
گام ششــم :وقتــي کــودک صــداي اول را
بـراي ده بــار پــي در پــي بــه طــور صحيــح
ادا كــرد ،آمــوزش تقليــد صــداي دوم را
آغــاز کنیــد.

صداي دوم

دومــن صــداي انتخــاب شــده بـرای آموزش
بايــد از صــداي اول ،كامــا متفــاوت باشــد.
بــه عنــوان مثــال ،اگــر در ابتــدا صــداي (آ)
آمــوزش داده شــده ،صــداي (م) دومــن
صــداي مناســب بــرای آمــوزش خواهــد
بــود.
گام اول :از گام يــك تــا شــش كــه در
آمــوزش صــداي اول بــه كار بردیــد ،ب ـراي
آمــوزش صــداي دوم (م) نیــز اســتفاده
کنیــد.
گام دوم :بعــد از ايــن كــه کــودک صداي
دوم (ميــم) را بــه مــدت ده بــار پياپــي ،بــه
طــور درســت تلفظ کــرد ،صــداي اول (آ) را
دوبــاره بيــان كنيــد .آمــوزش دادن را ادامــه
دهيــد ،تــا ايــن كــه کــودک يــاد بگــرد پنــج
بــار پياپــي ،جــواب را تكـرار كنــد.
گام ســوم :اكنــون آمــوزش را بــا دو صدا،
آغــاز كنيــد ،بــه عنــوان مثــال (آ) ميــم (آ)
ميــم(آ) (آ) (آ) ميــم (آ).
زمــاين كــه کــودک بــه طــور دقيــق ،بــه ايــن
صداهــا ،واكنــش صحیــح نشــان داد آمــاده
اســت تــا صــداي ســوم را تقليــد كنــد.
صداي سوم

گام اول :روش آمــوزش ايــن صــدا،
هامننــد روش بــه كار بــرده شــده بــراي
آمــوزش دو صــداي نخســتني اســت.
گام دوم :بعــد از ايــن كــه کــودک
توانســت صــدای جدیــد را تقلیــد کنــد
آن را بــا صداهــاي آمــوزش داده شــده ی
قبــي تركيــب كنيــد تــا زمــاين كــه کــودک
بــه طــور دقيــق بــه دســتور شــا پاســخ
درســت داده و آن را بــا دقــت اج ـرا كنــد.
گام ســوم :وقتــي کــودک شــا بتوانــد
شــش تــا ده صــدا را تقليــد کنــد ،وارد
مرحلــه ی بعــد شــويد یعنــی تقلیــد
صامــت هــا ،مصــوت هــا و كلــات را

آمــوزش دهيــد.
هنــگام كاركــردن بــا کــودک در رابطــه بــا
تقليدهــاي گفتــاری آگاه باشــيد كــه ايــن
امــر هــم ب ـراي شــا و هــم ب ـراي کــودک
كاري دشــوار اســت ،بــه طــوري كــه ممكــن
اســت کــودک پرسفــت كنــد ،يعنــي كــج
خلقــي و لجبــازی را آغــاز کنــد .اگــر چنیــن
اتفاقــی افتــاد بــه مرحلــه ی قبــل برگرديــد
و او را آرام مناييــد.
هــم چنــن زمــاين كــه كار خيــي خســته
كننــده شــد ،برنامــه هــای دیگــر را بــا او
متریــن کنيــد ،بــه طــوري كــه کــودک در
انجــام آن برنامــه موفــق شــود بــر اســاس
ايــن امــر از تك ـرار يــك حالــت جلوگــري
کنیــد و بــه او كمــك كنیــد تــا احســاس
موفقيــت در او پایــدار مبانــد.
بــه عنــوان مثــال گاهــي (هــر دو دقيقــه)
يــك تقليــد غــر شــفاهي مثل دســت هايت
را بــاال بيــاور يــا بینــی ات را نشــان بــده يــا
برخــي از دســتورات ســاده مثــل بلنــد شــو
يــا بــزن بــه ميــز را بــه او ارائــه دهيــد.
مرحله ی چهارم:

تقليد كلمات (تلفظ)

ليست كلامت:
		
باال
مامان
شکم
باز
بخور 		
		
بابا
چشم
جيش(پي پي)
		
برو
خداحافظ (باي باي)
پايني
شري	
ين ين(بچه)
		
آب
بــر و ن
كلــايت كــه بــرای آمــوزش انتخــاب مــي
كنيــد ،بايــد متشــكل از صداهايــي باشــد
كــه کــودک بتوانــد بــه راحتــي ،آن هــا را
تلفــظ كنــد (تقليــد شــفاهي) .بــه عنــوان
مثــال در صورتــی بایــد کلمــه ی مــوز
انتخــاب شــود کــه کــودک بتوانــد صداهــاي

گام اول :بــراي متریــن اول ( 20تــا 50
بــار) كلمــه اي مثــل «مامــان» را بگوييــد و
هــر شــباهت تقريبــي كــه در بردارنــده ی
صداهــاي اصــي كلمــه مــورد نظــر اســت،
را تقويــت كنيــد .هــم چنــن «مــا»« ،مــام»
«مــا-آ» يــا «مــاك» تناســب هــاي آغازيــن
مناســب ب ـراي كلمــه ی «مامــان» اســت.
گام دوم :در صــوريت كــه در چنــد متریــن
اول كلمــه اي كــه کــودک بيــان مي كنــد تــا
انــدازه اي بــه كلمــه ی شــا شــباهت دارد،
بايــد آمــوزش هــاي بعــدي را در جهــت
تصويــر ســازي كامــل كلمــه بــه كار بريــد،
تــا کــودک بتوانــد آن را بــا تناســب بيشــري
تلفــظ كنــد .يعنــي وقتــی کــودک كلمــه اي
را تلفــظ مــي منايــد كــه تــا انــدازه زيــادي
بــه نــوع مــورد نظــر شــباهت دارد بايــد
پاســخ او را تقويــت كنيــد.
گام ســوم:کودک شــا در مراحــل اول
آمــوزش ،در بیــان برخــي لغــات مشــكل
پيــدا مــي كنــد و منــي توانــد آن هــا را
مشــابه بــا كلــات شــا ادا منايد .بــه عنوان
مثــال ممكــن اســت کــودک در تقليــد يــك
يــا چنــد صــدا كــه كلمــه ی مــورد نظــر را
تشــكيل مــي دهــد( ،صداهــاي تركيبــي)
ناقــص عمــل كنــد .يــك شــباهت نامناســب
كلمــه ی «مامــان» كلمــه ی «آ» اســت
و شــباهت نامناســب «گاگا» كلمــه «ك» يــا

فرد بزرگ سال ( :آ )
کودک( :آ)
فرد بزرگ ( :آفرين! )( .....ما)
کودک( :آ)
فرد بزرگ  ( :م م )
کودک ( :م م )
فرد بزرگ ( :آفرين!) ( ....آ)
کودک( :آ)
فرد بزرگ ( :م م )
کودک( :م م )
فرد بزرگ (:منتظر مي ماند تا کودک
بگويد (آ))
کودک( :آ)
فرد بزرگ ( :آفرين) (دوباره تكرار مي
كند)
.....
اگــر در حــال كاركــردن بــر روي «مــا»
هســتيد ،موقعــي كــه مــي گوييــد «مــا»
کــودک ممكــن اســت بگويــد «آ» زيــرا
صــداي آخــر كلمــه ی شــا ،يعنــي مــا ،
صــداي «آ» اســت كــه بـراي او قــوي تريــن
صــدا مــي باشــد ،از ايــن جهــت كــه او ،آن
را واضــح تــر از صداهــاي ديگــر مي شــنود،
اگــر بگوييــد «م م» او مــي گويــد «مــا»
بنابرايــن ،گاهــي مواقــع بگوييــد «م م»
ســپس« ،آ» را بــه كار بريــد و وقتــي مــي
گويــد «مــا» او را تحســن كنيــد.
بعــد از ايــن كــه کــودک توانســت کلمــه

كلمه ی اول

كلمه ی دوم

دومــن كلمــه اي كــه بـراي آمــوزش تقليــد
شــفاهي بــه كار بــرده مــي شــود ،بايــد از
كلمــه ی اول كامــا متفــاوت باشــد .بــه
عنــوان مثــال ،اگــر ،كلمــه ی «مامــان» بــه
عنــوان كلمــه ی اول ،آمــوزش داده مــي
شــود ،كلمــه ی«ين ين» بــه عنــوان كلمــه ی
دوم مناســب اســت .كلمــه ی دوم هامننــد
مــورد اول بايــد از صداهايــي ،تشــكيل
شــده باشــد ،كــه کــودک بتوانــد بــه طــور
مج ـزا آن هــا را ادا كنــد.
كلمــه ی دوم ،ماننــد كلمــه ی اول بايــد
آمــوزش داده شــود .بعــد از ايــن كــه
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مــو و ز را ادا كنــد .غلغلــك ،در صــوريت
انتخــاب مي گــردد كــه بچــه بتوانــد
صداهــاي «غ» و «ك» را تلفــظ كنــد .بهــر
اســت ايــن برنامــه را بــا كلــايت آغــاز مناييد
كــه داراي صداهــاي مشــابه باشــد( .مثــل
مامــان يــا بابــا يــا صداهايــي تقريبــا مشــابه
مثــل ين ين) .كلــات متشــكل از صداهــاي
خيــي نامتشــابه (داراي دو جــز متفــاوت)
ماننــد «دیــوار» و «ســاعت» بايــد بعــدا
ارائــه گــردد.

«گ» اســت .در ايــن مــوارد ،بايــد كلمــه ی
مــورد نظــر را ايجــاد كنيــد ،و از يــك روش
صــوت ســازي (جــزء جــزء كــردن كلمــه)
اســتفاده مناييــد .كلمــه را بــه صداهــاي
تركيبــي اش تقســيم كنيــد و هــر صــدا را
جداگانــه آمــوزش دهيــد .مثــا «مامــان»
بــه صــورت «م م»« -ا» «مــا» «مــام»،
«مامــان» تجزيــه مــي شــود.
شــا مــي توانيــد كلــات ديگــری را
هامننــد روش زيــر آمــوزش دهیــد.

را ادا کنــد ،بــه تدریــج کلــات دیگــر را
اضافــه کنيــد.
فرد بزرگ ( :ما)
کودک( :ما)
فرد بزرگ ( :ما -ما)
کودک( :ما)
فرد بزرگ (:منتظر مي ماند تا کودک
«ما»ي دوم را بگويد يا او را راهناميي مي
كند)
کودک( :ما)
فرد بزرگ  (:خييل خوب است!)
و ...
تركيــب كــردن بازمنايــي هــاي اج ـزاي يــك
ســيالبی و دو ســيالبی ،مثــل «مــا»« ،مــا-
مــا»« ،ما-مــان»« ،مــا» حائــز اهميــت
اســت ،تــا براســاس آن ،بــه کــودک كمــك
شــود تــا ايــن دو نــوع صــدا را تشــخيص
دهــد.
کــودک ممكــن اســت ،بــن گفــن صداهــاي
كلمــه ی مــورد نظــر مكــث انــديك داشــته
باشــد« .مثــل مــا ....مــان»
ليكــن ،بــا بــه كار بــردن تقويــت كننــده
هــا ،بـراي مــواردي كــه کــودک كلمــه را بــا
مكــث انــدك مي گويــد ،بــه تدريــج مــي
تــوان ايــن مكــث هــا را محــدود كــرد.
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کــودک كلمــه ی دوم را ب ـراي ده بــار پــي
در پــي درســت بيــان كــرد آمــوزش کلمــه ی
ســوم را رشوع کنيــد.

كلمه ی سوم

روش آمــوزش هشــت كلمــه باقــي مانــده
هامننــد روش آمــوزش دو كلمــه ی نخســت
اســت .بعــد از ايــن كــه کــودک یــاد گرفــت
کلمــه ی جدیــد را بیــان کنــد ،بايــد بازمنايي
هايــي از كلمــه جديــد را بــا مــوارد مربــوط
بــه كلــات يــاد گرفتــه شــده قبــي تركيــب
مناييد.
وقتــي کــودک بتوانــد ده كلمــه را بــه طــور
مــداوم بيــان كنــد بايــد وارد مرحلــه بعــدي
یعنــی بيــان صــدا ،زيــر و مبــی و رسعــت
بیــان کلمــه شــويد .هــم چنیــن کلــات
ديگــری را بــه او آمــوزش دهيــد ،از جملــه
اســامي افــرادي كــه بــه طــور منظــم بــا
آن هــا ارتبــاط دارد ،و یــا هــر کلمــه ی
ديگــري كــه بــراي او مفيــد اســت و در
محيــط بــه كار مــي بــرد مثــل بــاال و پايــن
را آمــوزش دهيــد.
معريف كلمات ديگر
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بــرای آمــوزش کلامتــی کــه چنــد بخــش
دارنــد ،از بخــش آخــر کلمــه رشوع کنيــد.
ايــن روش« ،زنجیــره ســازی وارونــه»
ناميــده مــي شــود .بــه عنــوان مثــال اگــر
كلمــه ی «مامــان» را آمــوزش مــی دهيــد،
ابتــدا «مــان» را تعليــم دهيــد و ســپس
«مــا» را در كنــار آن بگذاريــد.
معمــوال آن چــه كــه اتفــاق خواهــد افتــاد،
ايــن اســت كــه کــودک در ابتــدا بــه صــورت
خــودكار يــا اتوماتيــك کلمــه را بیــان مــي
کنــد ،گويــي كــه در آغــاز ،دو جــز مســتقل
از هــم بودنــد .دربــاره ی ايــن مــورد،
نگـران نباشــيد وقتــي كــه او ،بــه ايــن روش

عــادت كــرد و كلمــه هــا را بــه طــور دو
جزيــي بيــان منــود ،بدانيــد كــه در آينــده،
او تشــويق خواهــد شــد تــا ماننــد شــا،
آن هــا را بيــان كنــد .بــه خاطــر داشــته
باشــيد كلــايت بــه او يــاد دهيــد كــه
برايــش كاربــردي باشــد ،يعنــي كلــايت كــه
بتوانــد نيازهــاي خــود را بــر آورده ســازد و
منظــورش را بيــان كنــد .بــه عنــوان مثــال
«بــاال» كلمــه ی خوبــی اســت ،زيــرا يــاد
مــی گــرد كــه در مواقــع الزم ،آن را بــه
كار بــرد.
و یــا کیــک نيــز كلمــه خوبــی اســت ،زيـرا
بــا گفــن آن کیــک دريافــت مــي كنــد.
«بازكــن» نيــز كلمــه خوبــی اســت ،زيــرا
وقتــي بــه او يــاد داده مــي شــود ،در
هنــگام شــنيدن ايــن كلمــه مي فهمــد ،كــه
وقــت بــاز كــردن در اســت و مــي توانــد
بــرون بــرود.
خيــي از کــودکان ،مــي تواننــد برخــي از
كلــات را قبــل از ايــن كــه آمــوزش را آغــاز
كنيــد ،بيــان مناينــد ،امــا هنگامــي كــه از
آن هــا مي خواهيــد آن را منــي گوينــد و
بــه نــدرت مــی تواننــد کلمــه را بــه طــور
مناســب بــه كار مــي برنــد .توصيــه ی مــا،
ايــن اســت كــه ســعي كنيــد بــه صــورت
کاربــردی کلــات را آمــوزش دهيــد .در
صــوريت كــه پيرشفتــي حاصــل نشــد دوبــاره
بــه ســمت مــوارد ســاده بــاز گرديــد و آن
را مــرور کنيــد .صداهــاي ســاده را بــه كار
بريــد يــا بــراي رشوع برنامــه از كلــات
ســاده ،اســتفاده كنيــد .بیــان کلــات را
در حــال بــازی و رسگرمــی را بــه کــودک
آمــوزش دهيــد تــا صحبــت کــردن را
دوســت بــدارد ،در ايــن صــورت مــی توانــد
گفتــار را راحــت تــر يــاد بگــرد.

مرحلــه ی پنجــم :تقليــد صــدا ،زيــر و بــم
و رسعــت
وقتــي کــودک شــا ،يــاد مــي گــرد تــا
اولــن كلــات را بيــان كنــد ،ممكــن اســت
در مي ـزان صــدا ،زيــر و بــم (تــن صــدا) و
رسعــت بيــان كلــايت كــه مــي گويــد ،بــا
مشــكاليت رو بــه رو شــود ،مــی توانیــد ايــن
مشــكالت را بــا اســتفاده از روش شــکل
دهــی يــا تجزيــه ی يــك رفتــار ،درمــان
کنیــد.

تقليد صدا

گام اول :در ایــن مرحله ييك از صداهايي
كــه کــودک مــي توانــد بگویــد را بــا صــداي
خيــي بلنــد ،بيــان کنيــد .در آغــاز برنامــه
کــودک را بــه خاطــر تقليــد يــا بيــان صــدا
تقويــت كنيــد .بــه او آمــوزش دهيــد كــه
مي ـزان صــداي شــا را تقليــد كنــد .يعنــي
در هــر مــورد آمــوزش ،در صــوريت کــودک
را تقويــت مناييــد كــه صــدا را بــه طــور
درســت ،تقليــد كنــد و بــا تحريــك کــودک
و حركــت دادن او بــه ايــن ســو و آن ســو
و بــا نشــان دادن حالــت بلنــد بــودن صــدا،
و نشــانه هــاي خــاص در رابطــه بــا بلنــد
بــودن صــدا مثــل نقــش يــك فــرد متاشــاچي
در هدايــت متاشــاچي هــا بــه تشــويق تيــم
مــورد عالقــه و يــا نقــش رهــر اركســر در
هدايــت نوازنــدگان ســعي كنيــد تــا او را
در ايجــاد صدايــي بلنــد راهناميــي مناييــد.
متريــن را ادامــه دهیــد تــا زمــاين كــه
کــودک ،ميـزان صــداي شــا را تقليــد كنــد.
گام دوم :صــداي دوم را بــا صدايــي
آهســته تــر (نجــوا) ايجــاد كنيــد .بــا حالــت
خيــي یــواش و ســاكت ،آرام بــودن را بــا
گذاشــن انگشــتان خــود روی لــب هــای
کــودک بــه او نشــان دهيــد .اگــر کــودک

تقليد زير و بم صدا

روش مربــوط بــه آمــوزش تقليــد زيــر و
بــم صــدا ،بــه روش بــه كار بــرده شــده در
آمــوزش تقليــد مي ـزان صــدا ،خيــي شــبيه
اســت.
گام اول :بــا گفــن صدايــي كــه کــودک
بتوانــد در حالــت تــن بــاال آن را بيــان كنــد،
كار خــود را آغــاز مناييــد .برنامــه را انجــام
دهيــد تــا کــودک زيــر و بــم صــدا را تقليــد
كنــد( .بــه عنــوان مثــال ،تناســب هــاي
نزديــك بــا صــداي خــود را تقويــت مناييــد).
گام دوم :در ايــن لحظــه صــداي دوم را
كــه کــودک بتوانــد ادا كنــد ،بــا تــن پايــن،
بيــان مناييــد ،دوبــاره پاســخ کــودک را بــه
گونــه اي شــكل دهيــد كــه زيــر و بــم
صــداي شــا را تقليــد كنــد.
گام ســوم :اكنــون دو صــداي مــورد نظــر
در حالــت تغيــر و جابــه جايــي قـرار مــي
گرينــد .آمــوزش ادامــه داده مي شــود تــا
زمــاين كــه کــودک هــر دو حالــت را اج ـرا
منايــد.
گام چهــارم :پــس از آن صداهــاي جديــد
را معــريف كنيــد .بــه آمــوزش و متريــن،
ادامــه دهيــد تــا زمــاين كــه کــودک بتوانــد
در نخســتني بــار كــه صــدا ارائــه مــي
گــردد ،آن را بــه طــور درســت بيــان كنــد.
گام پنجــم :بعــد از ايــن كــه صداهــا ارائــه
گرديدنــد و کــودک توانســت در هــان
زمــان آغازيــن زيروبــم آن هــا را تقليــد
كنــد ،يــك نشــانه ســه صدايــي مثــل (دا-
دي -دا) را ارائــه دهيــد ،در حــايل كــه آن را

تقليد بيان صدا

گام اول :صدايــي كــه کــودک بتوانــد
بيــان كنــد را انتخــاب و از او بخواهيــد
تــا ســه ،چهــار مرتبــه آن را تك ـرار منايــد.
مثــا (دا -دا -دا) يــا (مــي -مــي -مــي).
ماننــد آمــوزش تقليــد زيــر و بــم و مي ـزان
صــدا ،در ابتــدا تنهــا صداهــاي مــورد نظــر
را بيــان کنيــد و ســپس بــه تدريــج رفتــار
مــورد نظــر شــكل گــرد ،بــه گونــه اي كــه
وقتــي عالمــت يــا صــداي مــورد نظــر گفتــه
مــي شــود ،آن را بــا رسعــت تقليــد كنــد.
گام دوم :اكنــون مــورد دوم را ارائــه
دهيــد .ســپس ايــن كلمــه را در حالــت
(جــا بــه جايــي) قـرار دهيــد ،تــا زمــاين كــه
کــودک بتوانــد بــه آســاين رسعــت بيــان آن
هــا را حفــظ كنــد.
گام ســوم :كلــات بعــدي را ،هــم بــه
صــورت تنــد و هــم آهســته کنيــد تــا زمانی
کــه رسعــت بيــان و بازمنايــي كلــات مــورد
نظــر را بــه خــويب تقليــد كنــد.
گام چهــارم :كلــايت كــه کــودک مــي
توانــد تقليــد كنــد ،در مراحــل بعــدي ،ارائه
شــود و کــودک بايــد بــه هــان رسعتــي كــه
كلمــه گفتــه مــي شــود ،هم ـراه بــا تلفــظ
دقيــق آن ،كلمــه را بيــان كنــد.
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صــدا را بــه طــور صحيــح بيــان كــرد و
ميــزان صــدا ،یــواش بــود ،او را تقويــت
کنیــد .آمــوزش را ادامــه دهیــد تــا زمــاين
كــه کــودک صــداي آرام را از شــا تقليــد
كنــد.
گام ســوم :اكنــون بايــد صــداي آرام و
صــداي بلنــد را بــه روش تغيــر و جابــه
جايــي بــا هــم بــه كار بربيــد.
صــداي بلنــد را بــه نشــانه خــاص خــودش
(حالــت حــايك از بلنــد بــودن) و صــداي
آرام را بــا حركــت آرام نشــان دهيــد .بــه
تدريــج ،راهناميــي هــا را كاهــش دهيــد.
ايــن دو صــدا را بــه طــور متغــر بــه كار
بريــد .آمــوزش ادامــه داده مــي شــود تــا
زمــاين كــه کــودک از حالــت صــداي بلنــد
وارد صــداي آرام گــردد و بــه آســاين ايــن دو
حالــت را انجــام دهــد.
گام چهــارم :پــس از آن ،صداهــاي
جديــد را معــريف کنیــد و بــا ميــزان آرام
و بلنــد ،متريــن را ادامــه دهیــد .تــا وقتــی
كــه کــودک بتوانــد هــر صــداي جديــد را در
ميــزان مناســب ،بيــان كنــد.
گام پنجــم :اگــر مــي خواهيــد در
ايــن زمينــه موفــق باشــيد ،آمــوزش دادن
معنــاي كلــايت مثــل «بلنــد» و «آرام» را
آغــاز كنيــد .كلمــه ی «بلنــد» را خيــي بلنــد
بگوييــد و از کــودک بخواهیــد آن را تقلیــد
کنــد و او را بــه خاطــر بيــان آن تشــويق
کنيــد .كلمــه ی «آرام» را بــا صــداي آرام
بگوييــد ،و هامننــد مــورد بــاال تقلیــد او
را تقويــت كنيــد .توجــه داشــته باشــيد
كــه بلنــدي صــداي شــا (ميــزان بلنــدي
تــن صــدا) نشــانه اي بـراي بلنــدي صــداي
او اســت .اگــر قصــد داريــد آن را كاهــش
دهيــد ،كلــات «بلنــد» و «آرام» را بــا تــن

صــداي يكســان بگوييــد ،يعنــي وقتــي بــه
او مــي گوييــد« :بلنــد» يــا «آرام» حتــي
اگــر ميـزان صــداي شــا يكســان باشــد ،او
تــن يكســاين را دريافــت مــي كنــد.

در زيــر و بــم هــاي گوناگــون (تــن پايــن و
بــاال – پايــن) مــي گوييــد برنامــه را انجــام
دهيــد تــا زمــاين كــه کــودک بتوانــد الگــوي
زيــر و بــم هــاي صدايــي كــه ايجــاد مــي
كنيــد را تقليــد منايــد.
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گریگــوری در طــول زندگــی خــود تاکیــد
کــرده اســت کــه مــی توانــد فراتــر از
زندگــی خــود و محدودیــت هایــش کــه
اختــال اتیســم بــرای او رقــم زده اســت
حرکــت کنــد.
گریگــوری تنهــا ســه ســال داشــت کــه
بــه مــادرش گفتــه شــد پــرت هرگــز
منــی توانــد صحبــت کنــد ،مهارتهــای
خودیــاری اش را انجــام دهــد و یــاد بگیــرد
کــه بخوانــد یــا بنویســد .او را بــه خانــه
بربیــد و او را دوســت داشــته باشــید .ایــن
کلــات توصیــه هــای چنــد متخصــص پــس
از تشــخیص گریگــوری بــود بــا توجــه بــه
ناتوانــی هــای یادگیــری گریگــوری ،چالــش
هــای والدیــن اش بــا مدرســه رشوع شــد.
بــرای والدیــن گریگــوری هــر گونــه
چالشــی کــه آنهــا بــا آن مواجــه مــی شــدند
ارزشــمند بــود زی ـرا کــه آنهــا مــی دیدنــد
چگونــه گریگــوری بــر ایــن چالــش هــا
غلبــه مــی کنــد .بســیار زودتــر از آنچــه
متخصصیــن مــی پنداشــتند او کار انجــام
مــی داد .او در حــال رشــد بــود و توجــه
زیــادی بــه جزییــات داشــت در نهایــت او
عالقــه اش را در حرفــه و کســب و کار پیــدا
کــرد.
گریگــوری اولیــن بــار پــس از دیــدن
همســایه ی پــدر بــزرگ اش پاتســی ویلیــام

وارد شــغل نجــاری شــد و صلیــب هــای
چوبــی را ســاخت پاتســی قبــول کــرد کــه
بــه گریگــوری آمــوزش دهــد و فهمیــد کــه
گریگــوری بســیار رسیــع یــاد مــی گیــرد.
کار بــا چــوب بخشــی از برنامــه هــای
گریگــوری ق ـرار گرفــت و بــه اعتــاد بــه
نفــس و عــزت نفــس او کمــک کــرد.
ایــن کار یــک رسگرمــی بــرای گریگــوری
نبــود زیــرا کار بــا چــوب بــه او حــس
هدفمنــد بــودن را مــی داد و اضط ـراب او
را کاهــش مــی داد.
گریگــوری کارش را بــا ســاخت قطعــات
ســاده رشوع کــرد و کــم کــم بــه ســاخت
قطعــات پیچیــده بــا جزییــات زیــاد
عالقمنــد شــد و کار هــای پیچیــده ای را
انجــام مــی داد .صنایــع چوبــی گریگــوری
در صنایــع تگــزاس مشــهور شــد و بــرای
ارســال محصــوالت او بــه رستــا رس جهــان
یــک ســایت ســفارش ایجــاد شــد.
برخــاف آنچــه کــه تصــور مــی شــد
گریگــوری یــک هرنمنــد موفــق و صاحــب
کســب و کار شــد او بــه موفقیــت بــاور
نکردنــی فراتــر از آنچــه تصــور مــی شــد

رســید.
فراتــر از جنبــه ی در آمــد ،کســب و کار
گریگــوری بــه او اجــازه داد روابــط خوبــی
با دوســتان و مشــریان خود داشــته باشــد.
او از دیــدن لبخنــد و تحســین مــردم بابــت
صنایــع دســتی اش احســاس لــذت مــی
کــرد و همچنیــن ایــن فرصــت را بــه دســت
آورد تــا بــا مشــریان زیــادی دوســت شــود.
گریگــوری بــرای خانــواده اش ،دوســتان،
مشــریان و افـرادی کــه داســتان او را مــی
شــنیدند الهــام بخــش بــود.
بــا موفقیــت هایــی کــه او در کار نجــاری
بــه دســت آورد توصیــه هایــی را بــرای
انجــام ایــن کار بــه دیگــران داشــت «
نجــاری بـرای هــر شــخصی کــه مــی توانــد
ارام باشــد و مترکــز کنــد کار بســیار خوبــی
است”.
اگــر مــی خواهیــد در مــورد گریگــوری و
آثــار او بیشــر بدانیــد الزم اســت از وب
ســایت  www.gregorysgifts.comدیــدن مناییــد.
منبع
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معرفی کتاب
ایــن کتــاب بــه درمانگـران و پژوهشــگران حــوزه ی اتیســم کمــک مــی کنــد تــا بــا اســتفاده از ایــن مــدل درمانــی نــه تنهــا
بــه درمــان و کاهــش نشــانگان اتیســم کمــک مناینــد بلکــه بتواننــد توامننــد ســازی ایــن کــودکان را در ابعــاد اجتامعــی،
ارتباطــی و عاطفــی نیــز بهبــود بخشــند .مــدل ارائــه شــده در ایــن کتــاب بســری را فراهــم مــی آورد تــا درمانگـران و مربیان
بــاور کننــد کــه مــی تــوان از درمــان هــای گروهــی نیــز بــه طــور موثــری اســتفاده کــرد و ایــن در حالــی اســت کــه ایشــان

نوشته ی آلربت جی کوتاگنو
ترجمه ی دکرت ساالر فرامرزی ،اقبال شفیعی ،فهیمه رنجرب
انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

فصلنامه بچه های آسمان

عمدتــا بــر درمــان هــای انفـرادی مترکــز منــوده انــد.
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