
خوشی هایی از جنس متفاوت

ــن  ــاال و پایی ــه ی ب ــا قص ــا آدم ه ــی م ــه ی زندگ قص

هاســت، گاهــی در اوج خوشــی و شــادی و گاهــی در 

اوج غــم و انــدوه. در فــراز و نشــیب زندگــی تنهــا یک 

عامــل در مواقــع ســختی هــا باعــث مــی شــود انســان 

هــا ســختی هــا را تحمــل کننــد و آن امیــد بــه روزی 

اســت کــه روزهــای ســخت متــام شــود و شــادی هــا 

فــرا برســند. اگــر نگاهــی بــه زندگــی والدیــن کــودکان 

مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم بیندازیــم، مــی 

ــا ســختی  ــه ب ــن آمیخت ــن والدی ــم کــه زندگــی ای بینی

ــای  ــه روزه ــد ب ــی امی ــه گاه ــت ک ــادی اس ــای زی ه

ــه نظــر مــی رســد. امــا اگــر کمــی  بهــر غیرممکــن ب

دقیــق تــر شــویم و دقیــق تــر بــه زندگــی ایــن والدین 

نــگاه کنیــم مــی بینیــم جنــس خوشــی هــا و شــادی 

هــای زندگــی ایــن خانــواده هــا خیلــی متفــاوت تــر 

از زندگــی ماســت.  

تابستان 1400



ک
ن ی

نوا
ه ع

A ب
DHD ت

شد

ده
کنن

بینی 
ش 

  پی
عامل

 و اخبــــار 
تازهها

ه با
مواجه

صبی 
ی ع

ت رشد
ختالال

بر ا
ط 

حی
ر م

أثی
ت

 اتیسم 
ف

طی
ختالل 

با ا
ط آن 

تبا
و ار

ن 
نگی

ت س
لزا

ف

ی  
جتماع

ی ا
 ها

مایت
یر ح

تاث
 

سالی
زرگ

تا ب
ی 

دک
کو

 از 
خواب

ت 
یفی

ک



تست
 ADHD

شدت 

ADHD به عنوان پیش بینی کننده 

عملکرد شناختی در کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم 

در سال های اخیر، مطالعات زیادی  برای کشف ماهیت اختالل کمبود توجه / بیش 

فعالی )ADHD( در کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم )ASD( انجام شده است. در این 

مطالعه ما  ارتباط بین نشانه های  ADHD و  ASD بر کارکرد های  شناختی در منونه ای از کودکان و 

نوجوانان با عملکرد باالتر با ASD را بررسی کردیم. رشکت کنندگان تکالیف  شناختی را با بهره گیری از جنبه 

های توجه ، تکانشگری / مهار و حافظه فوری تکمیل کردند. 

ما این فرضیه را مطرح کردیم که کودکان مبتال به ASD که دارای سطح باالتری از شدت عالئم ADHD هستند، در 

معرض خطر بیشرتی برای توجه مداوم و توجه انتخابی، تکانشگری و ضعف حافظه قرار دارند.  منونه این پژوهش شامل 

92 کودک )73 مرد( مبتال به ASD بود )میانگین سنی = 9.41 سال ؛ میانگین رضیب هوشی = 84.2(.

نتایج با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون، نشان داد که عالئم شدیدتر ADHD به طور قابل توجهی با عملکرد ضعیف 

در انجام تکالیف توجه، حافظه فوری و مهار پاسخ مرتبط است. در مقابل، افزایش شدت عالئم ASD با خطر باالتر 

عملکرد ضعیف در هر یک از تکالیف شناختی ارزیابی شده ارتباطی ندارد . نتیجه گیری و پیامدهای این نتایج نشان 

می دهد کودکان مبتال به ASD که عالئم ADHD شدیدتری دارند باید از لحاظ این نکالیف مورد ارزیابی قرار 

گیرند و برنامه ریزی دقیقی انجام شود.

منبع
)ADHD severity as a predictor of cognitive task performance in children with Autism Spectrum Disorder )ASD

 Author links open overlay panelRosleenMansouraAnthony R.WardaDavid M.LanebKatherine

A.LovelandaMichael G.AmancSusanJergerdRussell J.SchachareDeborah A.Pearsona

Volume 111, April 2021, 103882
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تأثیر محیط بر اختالالت رشدی عصبی مواجهه با

نقش عوامل محیطی در بیامری زایی اختالالت تکاملی عصبی از جمله اختالل طیف اوتیسم 

)ASD( مطرح است.   ASD نوعی اختالل رشدی عصبی است که با عالمئی همراه است که 

کیفیت زندگی افراد مبتال را کاهش می دهد مانند نقص در تعامل اجتامعی، اختالل شناختی، 

ناتوانی های ذهنی، الگوهای رفتاری محدود و تکراری. بیامری زایی اختالل طیف اتیسم با 

  تاثیر حمایت های اجتماعی 

 چالش هایی که والدین کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم با آن روبه رو هستند می

 تواند موجب اسرتس آنها شود، اگر چه تاثیرات این چالش ها با حامیت های اجتامعی

 کاهش می یابد. در این پژوهش 674 والد دارای کودک مبتال به اتیسم در زمینه های

 )عاطفی، مالی، اطالعاتی( تحت حامیت اجتامعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با

 ارایه ی حامیت ها در زمینه های مختلف، اسرتس والدین کاهش می یابد و همچنین

 نشان داده شد حامیت های اجتامعی غیر رسمی مفیدتر از حامیت های رسمی است.

 به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد رفع نیاز های والدین کودکان طیف اتیسم و

. .ارایه ی خدمات پشتیبانی باید برای والدین این کودکان در اولویت قرار گیرد

منبع

The Types and Functions of Social Supports Used by Parents Caring for a Child With Autism Spec-

trum Disorder

Daniel Shepherd, 

Sonja Goedeke, 

Jason Landon & 

Jake Meads 

Published: 09 January 2020

عوامل محیطی و ژنتیکی همراه است که فرایندهای فیزیولوژیک را در طول رشد تغییر می دهد. در اینجا، ما 

ادبیات برجسته تأثیر محیط بر اختالالت رشد عصبی و مکانیسم هایی را که سموم محیطی ممکن است بر رشد تأثیر 

بگذارند مرور می کنیم. بررسی گزارش ها نشان می دهد که فلزات عصبی )به طور خاص، رسب، جیوه، کادمیوم، 

نیکل و منگنز( به عنوان عوامل خطرزای محیطی در علت شناسی ASD برجسته هستند. این کار نشان می دهد که 

بهبود محیط زیست می تواند در مدیریت ASD حیاتی باشد.

منبع

Environmental influence on neurodevelopmental disorders: Potential association of 

heavy metal exposure and autism

Omamuyovwi M.IjomoneabNzube F.OlungaGrace T.AkingbadeabComfort 

O.A.OkohaMichaelAschnercd

Volume 62

 فلزات سنگین و ارتباط آن با اختالل طیف اتیسم
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تأثیر محیط بر اختالالت رشدی عصبی مواجهه با

مشکالت خواب از اوایل کودکی در کودکان طیف اتیسم شایع است، اگر چه تحقیقات 

نشان می دهد مشکالت خواب تا میانسالی ادامه دارد. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت 

خواب از نوجوانی تا پیری در افراد مبتال به اتیسم در مقایسه با گروه های اتیستیک همسان از 

جمعیت عمومی بود. 297 رشکت کننده در گروه اوتیسم وجود داشت

رشکت کنندگان از 15 تا 80 سال بودند. 

به طور کلی نتایج نشان داد، اختالالت خواب برای افراد گروه اتیسم )63/7 درصد( نسبت به گروه عادی 

)46/4 درصد( بیشرت بود و افراد مبتال به اختالل اتیسم کیفیت خواب پایین تری نسبت به گروه عادی  داشتند. 

در اوایل بزرگسالی و میانسالی، کیفیت خواب بزرگساالن اوتیستیک به طور قابل توجهی ضعیف تراز همساالن 

عادی شان بود. اما بین نوجوانان و سالخوردگان در گروه اتیسم و گروه عادی تفاوتی وجود نداشت. جنسیت 

قویرتین پیش بین کننده مشکالت خواب در افراد بود.  

منبع

Heritability of sleep duration and quality: A systematic review and meta-analysis

DesanaKocevskaaNicola L.BarclaybWichor M.BramercPhilip R.GehrmandEus J.W.Van 

Somerenaef

Volume 59, October 2021, 101448

کودکی تا بزرگسالیکیفیت خواب از 
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به بهانه ی روز جهانی اتیسم

در پــس ســکوتی رمــز آلــود و راز وارونــه، در پشــت دیــوار ســیاه و ســترب انــزوا، در اعــامق دهلیــز رسد و تاریــک دلواپســی 

و در تنگاتنــگ هــزار تــوی بــی رسانجــام ابهــام، پرنــده ای کوچــک بــا بــال هــای شکســته، درهــای ایــن دنیــای نامــراد را 

بــه ســوی خــود بســته، کوچیــده از دنیایــی پــر از توهــم و تــأمل و تبعیــض بــه کنــج عزلــت بــی نشــان و خامــوش تقدیــر...

تــو را مــی فهمــم ای پرنــده ی رنــج دیــده ی بــی پنــاه، بــه تــو حــق مــی دهــم کــه تــو روی بگردانــی از ایــن همــه نامــردی 

هــا و چشــم بربنــدی بــر مردمانــی کــه فقــط حــرف مــی زننــد و شــعار مــی دهنــد، امــا بــه وقــت عمــل همــه رسهــا در 

گریبــان اســت و دســتی از آســتین همــت بیــرون منــی آیــد. تــو را مــی فهمــم. تــو متفــاوت امــا رسشــار از شــور زندگــی و 

پــر از احســاس و اســتعداد هســتی و ایــن ماییــم کــه آن چنــان در جهــان مــال و منــال و شــهرت و مقــام و ســود و زیــان 

خــود غــرق شــده ایــم کــه ایــن تفــاوت هــا را درک نکــرده ایــم. شــاید بزرگرتیــن تفــاوت تــو بــا مــا صداقــت توســت. تــو 

بــا خــود و جهــان پیرامــون خــود روراســت هســتی و دروغ و کنایــه و ایهــام را منــی شناســی و ایــن ماییــم کــه بــدون دروغ 

و پیچانــدن و دور زدن کارمــان پیــش منــی رود. دنیــای ســاده و بــی پیرایــه ی تــو کجــا و دنیــای پــر از نیرنــگ و فریــب 

مــا کجــا...

دوبــاره بــه مــاه آوریــل نزدیــک مــی شــویم و یادمــان مــی افتــد کــه روزی، هفتــه ای یــا ماهــی بــه نــام اتیســم و بــرای 

آگاهــی بخشــی پیرامــون آن نــام گرفتــه اســت. یــک ســال دیگــر گذشــت و حــاال بایــد دوبــاره دفــرت ایــام را ورق بزنیــم 

و مــرور بکنیــم آنچــه را گذشــت. اگــر چــه ســالی کــه پشــت رس نهادیــم، ســالی رسشــار از گرفتــاری هــا و مصائــب بــی 

شــامر  بــود نــه تنهــا بــرای متــام مــردم در رسارس جهــان، بلکــه بــرای متــام افــرادی کــه بــه نوعــی از مشــکالت و بیــامری 

ــر  ــه ب ــاک ناشــی از آن، کــه البت ــا و پیامدهــای دردن ــر ســایه ی ســنگین و شــوم کرون ــد در زی ــج مــی برن هــای خــاص رن

کســی پوشــیده نیســت. بــر کــودکان، نوجوانــان و جوانــان اتیســم و نیــز خانــواده هــای انــان چــه گذشــت، افــرادی کــه در 
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روزهــای عــادی و بــدون کرونــا دشــواری هــا و مشــکالتی فراتــر از حــد تصــور را در 
لحظــه لحظــه ی زندگــی خــود تجربــه مــی کننــد، بــه راســتی چگونــه ایــن دوران پــر 
مخاطــره و پــر انــدوه را مــی گذراننــد، درگیــر و دار ایــن هیاهــو و مســائل پیرامــون 
آنچــه رضوری و بــی قیــد و رشط مــی منایــد، بازگردانــدن هــر چــه رسیــع تــر ایــن 
کــودکان بــه محیــط هــای آموزشــی و درمــان هــای معمــول آنــان بــرای پیشــگیری از 
صدمــات جــربان ناپذیــر آتــی اســت. آیــا گذشــته از شــعارهای تبلیغاتــی رنگارنــگ و 
ســخنان امیدبخــش برنامــه ای اساســی بــرای واکسیناســیون و بازگردانــدن آنــان بــه 
آمــوزش هــای حیاتــی خــود در دســت اقــدام قــرار گرفتــه اســت؛ همچنــان اجــزای 
دیگــر ایــن جامعــه کــه البتــه بســیار رشایــط پیچیــده و طاقــت فرســایی را داشــته و 
دارنــد، یعنــی مشــاوران، متخصصــان و درمانگــران حــوزه ی اتیســم و نیــز خانــواده 
هــای گرانقــدر آنهــا کــه همــواره چــون کــوه محکــم و اســتوار در برابــر مصائــب و 

مشــکالت ایســتاده انــد.
بدیهــی اســت کــه حتــی صحبــت کــردن و بــه تصویــر کشــیدن ایــن رشایــط و ایــن 
رنــج گــران فراتــر از حــد تصــور اســت. بــه راســتی چگونــه بایــد کودکــی بــا مشــکالت 
ــه کاردرمانــی منظــم، فعالیــت هــای فیزیکــی مناســب و  ــاز ب حســی شــدید کــه نی
مــداوم، آمــوزش هــای سیســتامتیک شــناختی و گفتــاری و ارتبــاط اجتامعــی دارد را 
ــدازه ی صدهــا ســال  ــه ان ــرد و ب ــدوه اداره ک ــر ان ــه خانگــی و پ ــط قرنطین در رشای

فرســوده و رنجیــده نشــد.
اکنــون دوبــاره بــه بهانــه ی روز جهانــی اتیســم مطالبــات بــر حــق و برشدوســتانه 
ــم و  ــر از همیشــه تکــرار مــی کنی ــد و شــاید بلندت ــی بلن ــا صدای ــاره ب خــود را دوب
امیدواریــم کــه شــنیده شــویم و جامعــه بدانــد کــه فرزنــدان اتیســم هــم جزئــی از 
جامعــه و بلکــه اعضــای شایســته از جامعــه انــد کــه بــرای رســیدن بــه حــق طبیعــی 

خــود و ادغــام در جامعــه همــواره رسســختانه مــی کوشــند.  
ــازمان  ــال 2007 س ــامرب س ــت در 18 دس ــن اس ــگان روش ــر هم ــه ب ــور ک ــامن ط ه
ملــل )UNO( بــا تصویــب قطعنامــه ای روز دوم آوریــل را بــه عنــوان روز جهانــی 
اتیســم نامگــذاری کــرد در ســال 2008 و دوم آوریــل بــرای اولیــن بــار مــورد توجــه 

بســیاری از مــردم جهــان قــرار گرفــت. 
مهــم تریــن هــدف ایــن نامگــذاری آشــنایی 
بــا مشــکالت افــراد دارای اتیســم و دعــوت 
افــکار عمومــی بــه همیــاری در فراینــد 
رشــد و هــم پیونــد آن هــا بــا جامعــه 
ــن  ــا ای ــه در کشــور م ــد ک ــر چن اســت. ه
بــود تــا کنــون بــه طــور شایســته و بایســته 
امــا  مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت 
فعــاالن حــوزه اتیســم بــرای انجمــن هــا و 
ــران  ــا و درمانگ ــواده ه ــا و خان ــه ه خیری
آگاهــی  بــا  کــه  انــد  کوشــیده  بســیار 
بخشــی و ایجــاد شــناخت در جامعــه، گام 
ــت  ــود کیفی ــا و بهب ــری در ارتق ــای موث ه
ــد و  ــزان بردارن ــن عزی ــی ای ــان و زندگ درم
بــه راســتی کــه تــالش هــای قابــل تقدیــری 
بــه عمــل آمــده اســت امــروز دوبــاره و بــا 
ــالش  ــات و ت ــن صف ــود ای ــارص خ ــان ق زب
از  و  نهیــم  مــی  قــدر  را  ارزنــده  هــای 
ــا ایــن  ــم کــه ب مســئولین امــر مــی خواهی
عزیــزان همــراه شــده و نگذاریــد کــه ایــن 
ــدم  ــی و ع ــی توجه ــر ب ــه خاط ــامت ب زح
اختصــاص حامیــت هــای دولتــی بــه افــول 

ــد. بنه

یــک بــار دیگــر در ســالروز گرامیداشــت و 

ــام  ــم از مت آگاه ســازی اتیســم مــی خواهی

کســانی کــه قلمــی بــرای نوشــن، تریبونــی 

بــرای گفــن و جایگاهــی بــرای عمــل کــردن 

دارنــد و ... کــه صــدای در گلو خفته اتیســم 

ــه و  ــای آگاهــی جامع ــرای ارتق باشــند و ب

مســئولین و بــرای پیشــربد اهــداف جامعــه 

ــن  ــق ای ــودی و تلفی ــورد بهب ــی در م جهان

ــرم  ــد و ک ــت بلن ــه هم ــزان در جامع عزی

ــه  ــد ب ــه کار گیرن ــود را ب ــائبه ی خ ــی ش ب

امیــد روزی کــه در کشــور مــا هــم نــه 

ــه  ــان بلک ــی پای ــج ب ــران و رن ــک بح ــه ی ب

یــک ســبک زندگــی نرمــال و شــاید کمــی 

ــراد  ــود و اف ــناخته ش ــده و ش ــاوت دی متف

اتیســتیک بتواننــد از حــق مســلم خــود کــه 

یــک زندگــی بــا تحصیــالت و کار و فعالیــت 

ــد شــوند.         هــای عــادی اســت بهرمن
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چگونه خودتنظیمی عاطفی را در میان کودکان مبتال به 
اتیسم و اختالل توجه بهبود ببخشیم

مسعود سعیدی/ کارشناس ارشد تاریخ

آیــا کودکتــان بــه راحتــی حواســش پــرت مــی شــود و بــرای 

ــادآوری  ــه او ی ــا ب ــد باره ــاده بای ــف س ــک تکلی ــل ی تکمی

شــود؟ آیــا اتــاق شــان شــبیه ایــن اســت کــه مــورد اصابــت 

ــاد قــرار گرفتــه و وســایل شــخصی خــود را رس جــای  گردب

خــودش منــی گــذارد؟ آیــا وقتــی برنامــه هــا ناگهــان عــوض 

مــی شــود دچــار نوســان هــای عاطفــی مــی شــوند؟

بــرای والدیــن، بســیاری از ایــن رفتارهــا ممکــن اســت آشــنا 

بــه نظــر برســد. ولــی بســیاری از کــودکان در حــال رشــد، 

هنگامــی کــه بزرگــرت مــی شــوند و مســئولیت پذیــری 

ــارت هــای  ــد مه ــد، مــی توانن ــده مــی گیرن بیشــرتی برعه

ــود  ــی خــود را بهب ــای اجرای ــا عملکرده ــی ی خــود مدیریت

بخشــند. برخــی از آن هــا مثــل کــودکان مبتــال بــه اختــالل 

طیــف اوتیســم )ASD( ، اختــالل بیــش فعالــی بــا کمبــود 

توجــه، نارســاخوانی، آســیب مغــزی و ســایر اختــالالت 

ــا  ــت ب ــن اس ــد و ممک ــرتی دارن ــکالت بیش ــری، مش یادگی

ــرو شــوند. ــی روب نقــص هــای عملکــرد اجرای

کارکردهای اجرایی چیست؟

ــه  ــه در منطق ــی ک ــده عملیات ــتم عم ــنتی: سیس ــف س  تعری

پیشــانی مغــز واقــع شــده تــا در فرآیندهــای شــناختی کــه بــه 

ــاز دارنــد درگیــر شــوند. ــار هــدف گــرا نی رفت

 معنــی ایــن امــر در واقــع چیســت: هــر چیــزی کــه هــر روز 

انجــام مــی دهیــد، بــرای مدیریــت رفتارتــان مــی باشــد.

ــار هــدف  ــرای رفت فرایندهــای کارکردهــای اجرایــی معمــول ب

گــرا شــامل ایــن مــوارد اســت:

حافظه کاری

رشوع تکلیف

توجه پایدار

جلوگیری

انعطاف پذیری

برنامه ریزی

سازماندهی

حل مسئله

ــای  ــوان عملکرده ــه عن ــاً ب ــی غالب ــای اجرای ــه کارکرده اگرچ
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ــه  ــر کارشناســی ارشــد برنام ــرت آدل نجدوســکی، مدی مغــز تصــور مــی شــوند، دک

ی روانشناســی رفتــاری در دانشــگاه پپردایــن مــی گویــد کــه همــه ی کارکردهــای 

اجرایــی شــامل رفتــار اســت. افــراد دارای نقــص ممکــن اســت بتواننــد رفتارهــای 

خاصــی را یــاد بگیرنــد تــا عملکــرد کارکــرد اجرایــی خــود را بهبــود بخشــند. دکــرت 

نجدوســکی اصــول، روش هــا و فعالیــت هایــی را بیــان مــی کنــد کــه کارشناســان، 

مربیــان و والدیــن مــی تواننــد از آن جهــت بهبــود مهــارت هــای کارکــرد اجرایــی 

دانــش آمــوزان دارای نقــص اســتفاده کننــد. ایــن درس اقتباســی از یــک بخــش از 

ــرای توضیحــات بیشــرت در  ــی اســت. ب ــورد خــود تنظیمــی عاطف ــاب وی در م کت

ــرد  ــس مهارت هــای کارک ــز: تدری ــر و متمرک ــاب انعطــاف پذی ــورد هــر درس کت م

اجرایــی بــه افــراد دارای اتیســم و اختــالالت توجــه را بخوانیــد. 

خودتنظیمی عاطفی چیست و چرا مهم است؟

خودتنظیمــی عاطفــی، توانایــی ســازگار کــردن رفتــار در هنــگام درگیــر شــدن در 

ــد اســرتس، اضطــراب،  ــی اســت کــه ممکــن اســت احساســاتی مانن موقعیــت های

ــوی  ــی ق ــم عاطف ــارت تنظی ــا مه ــردی ب ــد. ف ــک کنن ــدی را تحری دلخــوری و ناامی

مــی توانــد:

توجه کند که چه موقع از نظر عاطفی شارژ می شود.

عواقب پاسخ آنها را در نظر بگیرد.

مشــغول انجــام فعالیتهایــی شــود کــه آن هــا را بــه ســمت هدفشــان ســوق بدهــد، 

حتــی اگــر احساســات منفــی را حــس مــی کننــد.

در عوض، شخصی که فاقد خودتنظیمی عاطفی است ممکن است: 

موقع مقایسه با همساالن هم سن، به موقعیت ها واکنش نشان دهد. 

احساســات منفــی را بــرای مــدت زمــان طوالنــی تــری از همســاالن هــم ســن خــود 

تجربــه کنــد.

زود از کوره در برود و درگیر طغیان های احساسی شود. 

نوسان های خلقی داشته باشد.

آموزش خودتنظیمی عاطفی

پیــش از رشوع درس ، توجــه کــردن بــه 

ایــن نکتــه مهــم اســت کــه کــودک از قبــل 

بایــد توانایــی شــناخن و برچســب زدن بــه 

احساســات را داشــته باشــد. ایــن فعالیــت 

ــودک  ــه ک ــود ک ــی رشوع ش ــد زمان ــا بای ه

ــی داشــته باشــد.  حــس و حــال خوب

عاطفــی  ســطوح  منــودار  یــک   .1

کنیــد. ایجــاد 

یــک کمــک تصویــری ایجــاد کنیــد کــه 

ســطوح مختلــف احساســاتی را کــه کــودک 

ــر  ــه تصوی ــد ب ــاس کن ــت احس ــن اس ممک

بکشــد و بــه کــودک اجــازه دهــد برچســب 

ــاد  ــطحی ایج ــر س ــرای ه ــود را ب ــای خ ه

کنــد. مثــالً ، ســطح هایــی مــی توانــد 

"کمــی   ، خــوب"  "احســاس  برچســب 

ناراحــت" ، "ناراحــت" و "بســیار ناراحــت" 

زده باشــد. منــودار بایــد دو ســتونی بــا 

ــک ســتون داشــته  ســطوح احساســی در ی

باشــد. ســتون دیگــر را عنــوان کنیــد، "مــن 

ایــن روش را موقــع ... حــس میکنــم ..." 

ــی  ــا خال ــودک ج ــرای ک ــا را ب ــف ه و ردی

ــد. ــر کن ــا پ ــد ت بگذاری

2. بــه کــودک آمــوزش بدهیــد کــه بــه 
ــای  ــت ه ــی در موقعی ــای عاطف ــطح ه س

خــاص اختصــاص دهــد.

فــردی کــه بــا کــودک کار مــی کند بــه روش 

هــای زیــادی مــی توانــد او را بــه فعالیــت 

ــت  ــد وضعی ــودک بخواهی ــد. از ک وادار کن

ــود  ــی ش ــث م ــه باع ــی را ک ــای مختلف ه

ــاس  ــی را احس ــی خاص ــای عاطف ــطح ه س

کنــد ، بنویســد. گزینــه دیگــر نشــان دادن 

ســناریو اســت از کودک بخواهید تشــخیص 

بدهــد در ان موقعیــت چــه احساســی پیــدا 

مــی کنــد. مثــالً، از کــودک بپرســید اگــر بــه 

او اجــازه داده نشــود پیراهــن مــورد عالقــه 

خــود را بپوشــد چــه حســی پیــدا مــی کنــد 
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و بــه او بگوییــد جــای خالــی 

کنــار احســاس مربوطــه را پــر 

کنــد.

3. در مــورد ایــن کــه چــه 

عکــس العمــل هــای مناســبی 

ســناریوهای  بــرای  بایــد 

مختلــف باشــد، بــا کــودک 

صحبــت کنیــد.

منــودار  در  ســناریوها  از 

عاطفــی  هــای  ســطح 

ــخص  ــا مش ــد ت ــتفاده کنی اس

بایــد  چیــزی  چــه  کنیــد 

باشــد و چــه چیــزی بایــد 

از بیــن بــرود . مثــالً ، بــه 

جــای ناراحتــی شــدید در مــورد نپوشــیدن 

پیراهــن مــورد عالقــه خــودش ، بایــد کمــی 

ــا کــودک صحبــت کنیــد. ناراحــت شــود، ب

4. راهکارهــای مقابلــه ای را بــه کــودک 

آمــوزش بدهیــد.

کــه  کنیــد  شناســایی  را  راهکارهایــی 

ــی از  ــگام ناراحت ــد هن ــی توانن ــودکان م ک

آنهــا اســتفاده کننــد و  آن راهکارهــا را 

ــت هــای  ــودک موقعی ــه ک ــد. ب ــن کنن متری

فرضــی و بــازی نقــش بدهیــد کــه چگونــه 

از آن اســرتاتژی هــا اســتفاده کنــد.

5. راه کارهای مقابله ای شامل:

نفس های عمیق کشیدن

شمردن تا عدد 20

درخواست کمک

صحبت کردن با یک دوست

فکر کردن درباره ی مصالحه

دور شدن 

رها کردن

فکــر کــردن پیرامــون چیــزی کــه یادگیرنــده 

را خوشــحال مــی کنــد.

6. راه کارهــای مقابلــه ای را در محیــط 

ــد. ــن کنی ــی متری طبیع

گرفــت  یــاد  کــودک  کــه  ایــن  از  پــس 

چگونــه بــا اطــالع قبلــی از پــس وضعیتــی 

برآیــد، از آن هــا بپرســید کــه اگــر رشایطــی 

ــد چــه کار  در زندگــی واقعــی بوجــود بیای

خواهنــد کــرد؟ بــه آنهــا یــادآوری کنیــد کــه 

بایــد همیشــه بــرای رشایــط احتاملــی کــه 

ــد آمــاده باشــند. بوجــود مــی آی

انــدازه گیــری  اثربخشــی مداخلــه را   .7

کنیــد.

از منــودار اســتفاده کنیــد کــه مشــخص 

کنــد کــودک چگونــه در گــذر زمــان پاســخ 

مناســبی مــی دهــد. معیارهایــی بــرای 

ــه  ــر مرحل ــت در ه ــن اس ــت ممک موفقی

متفــاوت باشــد. بــه طــور مثــال، در مرحلــه 

کــه  کنیــد  گیــری  انــدازه  شــام  اول،  ی 

ــه  ــی را ک ــت های ــار موقعی ــد ب ــودک چن ک

باعــث مــی شــود ســطح عاطفــی خاصــی 

داشــته باشــد، درســت شناســایی مــی کنــد. 

هنگامــی کــه کــودک بتوانــد در طــول 

ــب  ــاز کس ــد امتی ــل 80 درص ــه حداق جلس

کنــد، مــی توانیــد مرحلــه ی بعــدی را 

رشوع کنیــد.

معیارهایــی جهــت انــدازه گیــری بــرای ایــن 

اســت کــه :

ــه باعــث مــی شــود  ــی را ک ــت های موقعی

ــد -  کــودک ســطح عاطفــی را احســاس کن

طــی دو تــا ســه جلســه - درســت شناســایی 

مــی کنــد.

بــه درســتی  تــا ســه جلســه،  دو  طــی 

مکانیســم هــای مقابلــه ای را نقــش بــازی 

ــد .  ــی کن م

هنگامــی کــه در مــورد یــک وضعیــت 

دشــوار هشــدار داده شــود - طــی ســه 

ــا  ــه را ب ــج جلســه - مکانیســم مقابل ــا پن ت

ــد. ــی کن ــرا م ــت اج موفقی

هنگامــی کــه در مــورد یــک وضعیــت 

ــه  ــی س ــود - ط ــدار داده نش ــوار هش دش

ــا  ــه را ب ــج جلســه - مکانیســم مقابل ــا پن ت

ــد.  ــی کن ــرا م ــت اج موفقی

منبع

https://onlinegrad.pepperdine.edu/

blog/emotional-self-regulation-

children-autism/

10

ک 
تی

س
تی

ن ا
کا

ود
 ک

ی
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

م
فت

 ه
 و

ی
س

ه 
مار

ش
 ،

م
ده

ل 
سا

14
00 

ان
ست

تاب
و 

ار 
به



نـــــــگاه کـــــــــــــــودکانه
آرزو رضایی

برخیز و بنگر از میان قاب پنجره تصویر آسامن ها را 
از پشت تیره ابرهای خروشان، طلوع فردا را 

ابر است و گریه ی باران و غمزه های عروس بهار 
باید به گام گرم بپویی عزیز من، متام دنیا را 

دست در دست هم، دوباره راهی ان کوره راه سخت
باید به صبح سامت برسانیم، تیره شب ها را

در این کاس، درس حقیقی سکوت و فریاد است
با ذره ذره جانم رس سته ام من این الفبا را 

در مکتب صداقت و پاکی، تویی معلم و من
مسحور درس تو می خوانم این کتاب رویا را 

نگاه کودکانه ات همیشه قلب مرا چنگ می زند
دزدانه می نگرم من همیشه آن نگاه زیبا را

تا خیره می شوم به نگاهت، فقط به جاست رد گریز 
آهوی تیز پای رمنده  غزال تنها را 

چشم هایت چه می کنند با آن هوایی طوفانی
آوار می کند به روی خیامل هوای دریا را

فردا که آسامن دوباره ببارد به حرمت عشق 
دستی برون ز آستین وفا می کند متنا را؟

با صد هزار پرده ز ابهام، جای پرسش نیست؟
روزی رسد که گشایی ز عقده این معام را؟

رشحی منی کنی ز سکوتی، که پرده درید از غم و درد؟
دردی منانده به دوران، که به دست آوری مداوا را؟

دستی منی دهی تو به دستم که نباشی دگر اسیر 
تنهایی؟

تا برکنم ز ریشه، آه و فغانی که رفته تا ثریا را؟
برخیز و بشکن و از نو بساز کودک دیروز 

بنگر میان قاب آینه تصویر مرد فردا را
باید بهار را به متامی نظاره کنی، با متام وجود

با آن نگاه کودکانه ی معصوم، رقص شاپرک ها را
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بررسی رفتارهای جنسی در کودکان مبتال به اتیسم                

فاطمه کیخایی/ دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

اختالالتــی کــه از اوایــل زندگــی رشوع و تــا پایــان عمــر باقــی مــی ماننــد، اختــالالت 

ــن ویرایــش تشــخیص و آمــاری  ــای آخری ــر مبن ــده مــی شــوند. ب ــی نامی عصبی-تحول

ــا  ــراه ب ــی هم ــالل عصبی-تحول ــی اخت ــم نوع ــف اتیس ــالل طی ــی، اخت ــالل روان اخت

مشــکالت ارتباطــی، رفتــار هــای قالبــی، عالیــق محــدود و تکــراری اســت و حــدود 1 

درصــد از جمعیــت عمومــی را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد کــه نســبت پــران بیشــرت 

از دخــرتان بــوده و ایــن نشــانگر تفــاوت جنســیتی در ابتــال بــه اختــالل طیــف اتیســم 

اســت. برخــی از تحقیقــات اخیــر بــه تفــاوت هــای جنســیتی در چگونگــی پیدایــش 

ــاوت هــای  ــن تف ــش چنی ــت پیدای ــه عل ــوط ب ــج مرب ــا نتای ــد، ام ــه ان اتیســم پرداخت

جنســیتی ای، متفــاوت اســت. اگرچــه تقریبــا نیمــی از افــراد مبتــال بــه اختــالل طیــف 

اوتیســم، کــم تــوان ذهنــی بــوده و مشــکالت شــناختی و ارتباطــی بســیاری دارنــد، امــا 

نقــص در برقــراری ارتبــاط چشــمی جزیــی از مشــکالت اصلــی ارتباطــی غیرکالَمــی ایــن 

افــراد، در ایجــاد یــک رابطــه ی عاشــقانه و جنســی مــی باشــد. مشــکالت جنســی بــه 

ویــژه در هنــگام بلــوغ رشوع و طــی دوره-هــای تحــول مهــارت هــای اجتامعــی، حفظ 

مــی شــوند کــه ایــن موضــوع فــرد را در برابــر نیازهــای اجتامعــی و برقــراری رابطــه 

ــا چالــش هــای فراوانــی روبــرو مــی کنــد برخــی از مطالعــات  عاشــقانه و جنســی ب

نشــان مــی دهنــد کــه بســیاری از افــراد مبتــال بــه اختــالالت طیــف اتیســم هامننــد 

برقــراری  دنبــال  بــه  عــادی،  جمعیــت 

روابــط جنســی و عاشــقانه مــی باشــند. بــا 

ــوز کلیشــه هــا و تابوهــای  ــن حــال، هن ای

مبتــال  افــراد  دربــاره  زیــادی  اجتامعــی 

ــه  ــوری ک ــه ط ــود دارد، ب ــم وج ــه اوتیس ب

تصــور مــی شــود کــه ایــن افــراد عالقمنــد 

بــه برقــراری روابــط اجتامعــی و عاشــقانه 

نبــوده و یــک فــرد بــدون میــل و نیــاز 

ــیاری  ــوند . بس ــی ش ــوب م ــی محس جنس

از پژوهــش هــای مرتبــط بــا تفــاوت هــای 

ــف  ــالل طی ــه اخت ــال ب ــراد مبت جنســیتی اف

چندگانــه-ای  موضوعــات  بــه  اوتیســم، 

و  اجتامعــی، هیجانــی  هــای  حــوزه  در 

ــای  ــش ه ــد و پژوه ــه ان ــناختی پرداخت ش

محــدودی بــه طــور مســتقل، تفــاوت هــای 

ــالالت  ــه اخت ــال ب ــان مبت ــیتی نوجوان جنس
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ــد. ــرار داده ان ــورد توجــه ق ــف اتیســم در حــوزه ی مشــکالت جنســی را م طی

در راســتای تفــاوت هــای جنســیتی نوجوانــان مبتــال بــه اختــالل طیــف اوتیســم، مجموعــه 

ــه اوتیســم  ــال ب ــد کــه دخــرتان مبت ــد نشــان مــی دهن ی کوچکــی از مطالعــات نظــام من

ــروه همســاالن  ــا گ ــران، نقــص ارتباطــی کمــرت و ســازگاری بیشــرتی ب ــا پ در مقایســه ب

دارنــد. عــالوه برایــن، بــه نظــر مــی رســد کــه دخــرتان از راهربدهــای مقابلــه ای ماننــد: 

تقلیــد کــردن مهــارت هــای اجتامعــی از همتایــان عــادی، بیشــرت از پــران اســتفاده مــی 

کننــد. در نتیجــه در گــروه مبتالیــان بــه اختــالل طیــف اوتیســم، دخــرتان اجتامعــی تــر از 

پــران بــه نظــر مــی رســند . امــا در مــورد رابطــه ی جنســی، دخــرتان مبتــال بــه اوتیســم 

ســطح پاییــن تــری از عملکــرد جنســی را نســبت بــه پــران نشــان داده و روابــط جنســی 

در پــران بیشــرت از دخــرتان اســت. همچنیــن، دخــرتان بیشــرت از پــران در خطــر ســوء 

ــه  ــد ک ــادی نشــان داده ان ــای زی ــد . پژوهــش ه ــرار دارن ــاوز جنســی ق ــا تج ــتفاده ی اس

پــران مبتــال بــه اختــالل طیــف اوتیســم در مقایســه بــا دخــرتان، درگیــر فعالیــت هــای 

جنســی انفــرادی بیشــرتی هســتند. امــا در مقابــل، دخــرتان بــا وجــود میــل جنســی کمــرت، 

بــه برقــراری رابطــه دونفــره بیشــرت از فعالیــت جنســی انفــرادی متامیــل هســتند. اگرچــه 

افــراد مبتــال بــه اوتیســم بــه دنبــال تجربیــات جنســی هســتند، روابــط عاشــقانه و جنســی 

ــارت  ــی، مه ــی، اجتامع ــکالت ارتباط ــر مش ــت تاثی ــی تح ــل توجه ــدار قاب ــه مق ــا ب آن ه

هــای غیــر کالمــی و نشــانه هــای تعاملــی ظریــف ذهنــی ) بــه معنــی درک احساســات، 

ــالالت  ــه اخت ــال ب ــراد مبت ــی باشــد. متاســفانه بســیاری از اف ــاداری( م خواســته هــا و وف

ــن افــراد  ــد، در واقــع ای طیــف اوتیســم آمــوزش هــای جنســی الزم را دریافــت منــی کنن

بــه دلیــل مشــکالت و تابوهــای اجتامعــی شــکل گرفتــه در ذهــن مــردم، کمــرت احتــامل 

دارد کــه اطالعــات مربــوط بــه رفتارهــای جنســی را از محیــط و منابــع اجتامعــی اطــراف 

دریافــت کننــد.

اجتامعــی  تعامــل  اوتیســم  اختــالل  در 

جــدی  شــکلی  بــه  و  شــدت  بــه  نیــز 

ــه  ــت در ب ــن اس ــد. ممک ــی بین ــیب م آس

متعــدد  غیرکالمــی  رفتارهــای  کارگیــری 

ــره  ــای چه ــت ه ــگاه رودرو، حال ــد ن مانن

ــرای  ــدن، ب ــی ب ــرکات بیان ــوار و ح ای، اط

ــالل  ــاط اخت ــاد ارتب ــل و ایج ــم تعام تنظی

ــدان  چشــمگیری وجــود داشــته باشــد. فق

ــان  ــی در مبتالی ــی و اجتامع ــط عاطف رواب

بــه اختــالل اوتیســم بســیار قابــل توجــه و 

مختــص ایــن اختــالل اســت . بــی میلــی بــه 

ایجــاد رابطــه بــا دیگــران بــه طــور عمــده 

ــر  ــراد اث ــی اف ــارت اجتامع ــعه مه ــر توس ب

ســوء مــی گــذارد و احتــامال منجــر بــه 

ــا دیگــران مــی  ــط دوســتانه ب ــدان رواب فق

شــود، نتیجــه اینکــه فــرد از نظــر اجتامعــی 

منــزوی مــی شــود و روابــط مثبــت بعــدی 

وی بــا جامعــه بعیــد بــه نظــر مــی رســد، 

خانــواده  بــرای  موقعیــت  ایــن  تحمــل 

ــی  ــر اجتامع ــرا ب ــت زی ــخت اس ــیار س بس

ــذارد . ــی گ ــر م ــواده اث ــودن کل خان ب

بــا مــرور تعاریــف رفتــار ماهرانــه، بــه 

شــش جنبــه مهــارت هــای اجتامعــی اشــاره 

مــی کنــد. مهــارت هــای اجتامعــی عبارتنــد 

ــط  ــد، مرتب از: مجموعــه رفتارهــای هدفمن

ــه  ــی ک ــا وضعیت ــر و متناســب ب ــا یکدیگ ب

آموختنــی بــوده و تحــت کنــرتل فــردی 

ــن تعریــف مــی  ــه ای ــا توجــه ب هســتند. ب

ــی  ــارت هــای اجتامع ــه مه ــت ک ــوان گف ت

ــی  ــا م ــول آنه ــه تح ــتند ک ــی هس رفتارهای

در  مفیــد  و  موثــر  عملکــرد  بــه  توانــد 

دانــش  معمــوالَ  کنــد.  کمــک  اجتــامع 

آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه در مهــارت هــای 

اجتامعــی پایــه کــه بــرای روابــط اجتامعــی 

موفــق حیاتــی بــه نظــر مــی رســند دچــار 
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ــاط  ــاد ارتب ــی ایج ــاط چشــمی، توانای ــد از:ارتب ــا عبارتن ــارت ه ــن مه مشــکل هســتند، ای

چشــمی بــا دیگــران هنــگام گــوش دادن بــه ســخن آنهــا و یــا حــرف زدن بــا آنهــا دســت کم 

بــرای یــک دوره زمانــی کوتــاه، حــاالت چهــره، خندیــدن، ابــراز عالقــه، فاصلــه اجتامعــی، 

رعایــت کــردن فاصلــه مناســب نســبت بــه دیگــران، چگونگــی صــدا، زیــر و مبــی صــدا، 

ــه احوالپرســی،  ــی ب ــا پاســخ گوی ــاط ی ــا دیگــران، آغــاز ارتب ــار، احوالپرســی ب وضــوح گفت

گفتگــو کــردن، مهــارت هــای محــاوره ای مناســب ســن، بیــان احساســات، ســوال کــردن، 

گــوش دادن، ابــراز عالقــه، پاســخ دادن بــه پرســش دیگــران، بــازی و کار کــردن بــا دیگــران، 

رعایــت کــردن مقــررات، مشــارکت، قــول دادن، کمــک کــردن، نوبــت گرفــن، تعــارف بــا 

دیگــران، قدردانــی، ابــراز تاســف، جلــب توجــه یــا درخواســت کمــک، اســتفاده از راه هــای 

مناســب – حــل تعارضــات درونــی، مهــار پرخاشــگری، فــرو نشــاندن خشــم خــود و تحمــل 

ــت .  ــتگی و بهداش ــران – آراس ــم دیگ خش

ــدود و  ــق مح ــم عالی ــف اوتیس ــالل طی ــه اخت ــان ب ــف مبتالی ــاط ضع ــر از نق ــی دیگ یک

تکــراری اســت کــه در دوره ی کودکــی مــی باشــد. امــا بــا بلــوغ و رشوع نوجوانــی مــی 

ــار هــای  ــق جنســی شــود و در نتیجــه رفت ــه عالی ــل ب ــه و تبدی ــر شــکل یافت ــد تغیی توان

جنســی در بزرگســالی را تعییــن کنــد . عــالوه بــر ایــن، بینــش درســت افــراد نســبت بــه 

ــر کیفیــت  ــا حــدی ب ــد ت ــات جنســی، مــی توان ــه ی تجربی محــرک هــای حســی در زمین

روابــط جنســی آن هــا اثرگــذار باشــد. بــرای مثــال، ملــس فیزیکــی از ســوی مبتالیــان بــه 

اختــالل طیــف اوتیســم یــک تجربــه ناخوشــایند محســوب مــی شــود.  ارگاســم از طریــق 

ــد مشــکالت  ــف اوتیســم مانن ــالل طی ــم اخت ــاوت، برخــی از عالی رفتارهــای جنســی متف

ــرد را  ــی، ف ــقانه و جنس ــط عاش ــن رواب ــرای داش ــرت ب ــات کم ــش و امکان ــی و دان ارتباط

ــا و حتــی مازوخیســم  مســتعد رفتارهــای پیچیــده و اختالالتــی ماننــد اضطــراب، پارافیلی

مــی کنــد .

از ســوی دیگــر، بســیاری از کــودکان مبتــال بــه اختــالل طیــف اتیســم، کــم تــوان ذهنــی 

نیــز مــی باشــند. مشــکالت جنســی منحرص 

بــه فــرد افــراد کــم تــوان دهنــی، آن هــا را 

نیازمنــد آمــوزش هــای ویــژه ای در حــوزه 

مســائل از جانــب والدیــن و مربیــان  مــی 

کنــد، یکــی از راه هــای بررســی مشــکالت 

جنســی ایــن افــراد، اســتفاده از دیــدگاه هــا 

ــت.  ــان اس ــن و مربی ــای والدی ــرش ه و نگ

موضــوع متایــالت جنســی افــراد کــم تــوان 

ــی کلــی،  ــا ناتوانــی تحول ذهنــی و افــراد ب

ــه گذشــته مــورد توجــه بیشــرتی  نســبت ب

ــه  ــود توج ــن وج ــا ای ــت. ب ــه اس قرارگرفت

کمــرتی بــه نیازهــای منحــرص بــه فــرد 

مبتالیــان بــه اختــالل طیــف اتیســم شــده 

اســت .

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد افــراد مبتــال 

بــه اتیســم نیــز هامننــد افــراد عــادی حــق 

را  جنســی  و  عاشــقانه  رابطــه  برقــراری 

دارنــد، همینطــور والدیــن و مربیــان نقــش 

مهمــی در حــل مشــکالت جنســی بلــوغ و 

دوره نوجوانــی مبتالیــان بــه اتیســم دارا 

هســتند. بــه عــالوه افــراد مبتــال بــه اتیســم 

ــه ســوء  ــری بیشــرتی نســبت ب آســیب پذی

ــد.  اســتفاده جنســی دارن
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چگونه اتیسم خود را بپذیریم                         

حمیدرضا عرب/ دانشجوی دکرتای روان شناسی

در مــورد اختــالل اتیســم از افــراد مبتــال بــه طیــف اتیســم اطالعــات کســب کنیــد. در 

بعضــی مواقــع افــراد غیــر اتیســم بــدون مشــورت بــا افــراد  مبتــال بــه طیــف اتیســم 

در مــورد ایــن اختــالل اطالعاتــی مــی دهنــد کــه درســت نیســت. آنهــا ممکــن اســت 

باورهــای غلطــی در مــورد اتیســم رواج دهنــد  در حالــی کــه افــراد مبتــال بــه اتیســم 

ممکــن اســت بــاور دقیــق تــری در مــورد اتیســم ارایــه دهنــد. 

انجمــن هــای اوتیســم اغلــب ایــن اختــالل را از جنبــه هــای مختلــف، مثبــت یــا منفــی 

توصیــف مــی کننــد  ایــن باعــث مــی شــود تــا آگاهــی جامــع تــری بدســت آوریــد .

در مــورد توامننــدی هــای افــراد اتیســم مطالعــه کنیــد. ایــن افــراد در برخــی از 

زمینــه هــا دارای توامننــدی هایــی هســتند بــرای منونــه: 

  -افــراد اتیســم احســاس مســئولیت باالیــی دارنــد و در بســیاری از زمینــه هــا ســعی 

مــی کننــد فعالیــت هــای مختلــف را بــه خوبــی انجــام دهنــد. 

  -  دقــت بــاال  و توجــه بــه جزییــات: غالبــاً خاطرنشــان مــی شــود کــه افــراد اوتیســم 

بــه جــای کلیــات  بــر روی جزییــات  مترکــز مــی کننــد ایــن عامــل باعــث مــی شــود در 

کارهایــی کــه نیازمنــد توجــه و دقــت اســت موفــق عمــل کننــد.

-هوش برصی: افراد مبتال به اتیسم هوش برصی و غیرکالمی باالتری دارند. 

-صداقــت: افــراد اوتیســتیک معمــوالً بــه آنچــه مــی گوینــد، عمــل مــی کننــد. صداقــت 

و روحیــه اصیــل شــام مــی توانــد بــرای دیگــران طــراوت بخــش باشــد.

-خالقیــت و دیــدگاه منحــرص بــه فــرد: افــراد مبتــال بــه اتیســم مــی تواننــد بــه روش 

هــای غیرمعمــول یــاد بگیرنــد و ایــن باعــث موفقیــت در کارهــای مختلــف مــی شــود. 

درباره افراد موفق اوتیسم بخوانید 

-افــراد مشــهور زیــادی وجــود  دارنــد کــه 

ــد. در ایــن  ــه اختــالل اتیســم بودن مبتــال ب

افــراد عالیــق خــاص، مترکــز و دیــدگاه 

منحــرص بــه فــرد منجــر بــه نــوآوری و 

ــت .  ــده اس ــا ش ــت در آنه خالقی

تومــاس  اینشــتین،  تاریخــی  نظــر  از 

جفرســون، امیلــی دیکینســون، موتــزارت و 

ــد.  ــوده ان ــم ب ــالل اتیس ــه اخت ــال ب ... مبت

نظــر  در  را  خــود  خــاص  عایــق 

یــد  بگیر

ــم  ــالل اتیس ــارز اخت ــه ب ــژه وج ــق وی عالی

اســت مثــال کارهایــی کــه دوســت دارنــد را 

بــه خوبــی انجــام مــی دهنــد.   

ــرص  ــدگاه منح ــز و دی ــاص، مترک ــق خ عالی

بــه فــرد مــی توانــد بــه نــوآوری و خالقیــت 

در افــراد مبتــال بــه اتیســم منجــر شــود.
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بــه یــاد داشــته باشــید کــه متفــاوت بــودن 

اشــکالی نــدارد اگــر همــه مثــل هــم بودنــد 

ــودن  ــود . متفــاوت ب ــده ب ــا کســل کنن دنی

شــام باعــث مــی شــود جــذاب تربــه نظــر 

برســید نیــازی نیســت خــود را سانســور 

ــر  ــه نظ ــی ب ــد طبیع ــعی کنی ــا س ــد ی کنی

ــید. برس

ــت  ــا محدودی ــا ب ــد ت ــت بگذاری ــی وق کم

ــوید. ــنا بش ــود آش ــای خ ه

آموزشــی  هــای  روش  و  هــا  درمــان 

پیــدا کنیــد  را  مناســب خــود 

یــک روش آموزشــی مناســب و خــوب، 

وضعیــت شــام را بهــرت از گذشــته خواهــد 

ــد  ــب خواهی ــی را کس ــارت های ــرد و مه ک

کمــک  شــام  بــه  زندگــی  در  کــه  کــرد 

توانیــد  مــی  همچنیــن  کــرد.  خواهــد 

ــای  ــدن، روش ه ــار آم ــای کن ــم ه مکانیس

جایگزیــن انجــام کارهــای دشــوار و نحــوه 

اســتفاده از نقــاط قــوت خــود را بیاموزیــد. 

• گزینــه هــا شــامل درمــان ادغــام حســی، 

هــای  رژیــم  کاردرمانــی،  گفتاردرمانــی، 

ــه  ــی و مراجع ــار درمان ــی خــاص، رفت غذای

عاطفــی  مســائل  بــرای  روانشــناس  بــه 

اســت. همیشــه قبــل از تغییــر رژیــم خــود 

یــا اقــدام بــه درمــان جایگزیــن بــا پزشــک 

ــد. ــورت کنی مش

باشــید.  درمانــی  هــای  روش  مراقــب   •

ممکــن  درمانــی  هــای  روش  از  برخــی 

ــانند.  ــیب برس ــک، آس ــش از کم ــت بی اس

اگــر هــدف درمانگــر شــام ایــن اســت کــه 

ــا  عملکــرد شــام را ارتقــا دهــد امــا شــام ب

دیــدن او ناراحــت و مضطــرب مــی شــوید، 

ــد. ــدا کنی ــرت پی ــر به ــک درمانگ ــس ی پ
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دست از تاش برای انجام کارهایی که خیلی سخت است بردارید

بــا توجــه بــه اینکــه رســانه هــا دامئــا مــردم را ترغیــب مــی کننــد کــه متــام تــالش خود 

را بکننــد تــا بــه موفقیــت برســند ولــی مــردم فرامــوش مــی کننــد کــه گاهــی اوقــات 

الزم اســت فعالیتهــای ناممکــن را رهــا کننــد.  شــام مجبــور نیســتید بــرای فعالیــت 

هــای مختلــف متــام تــالش خــود را بکنیــد ایــن مــی توانــد منجــر بــه فرســودگی شــام 

شــود.  گــر فعالیتــی باعــث اســرتس شــام مــی شــود و انــرژی شــام را تحلیــل مــی 

بــرد آن فعالیــت را رهــا کنیــد. 

ــی  ــک م ــام کم ــه ش ــن ب ــد، ای ــز کنی ــای خــود مترک ــدی ه ــا و توامنن ــارت ه ــر مه ب

ــرزی بیشــرتی را رصف  ــد و ان ــرژی کمــرتی را رصف ضعــف هــای خــود کنی ــد ان کن

ــد . ــدی هــای خــود کنی توامنن

وقــت خــود را رصف رسگرمــی هــا و چیزهایــی کنیــد کــه در آنهــا مهــارت داریــد و 

از احســاس صالحیــت و تخصــص لــذت بربیــد.

لیســتی از ویژگــی هــای مثبــت خــود تهیــه کنیــد.  هــم ویژگــی هــای شــخصیتی و 

هــم مهــارت هــا را در نظــر بگیریــد .لیســت را جایــی قــرار دهیــد که وقتی احســاس 

ناراحتــی مــی کنیــد بــه آن نگاهــی کنیــد و احســاس بهــرتی بدســت بیاوریــد. 

مراقبــت از خــود را متریــن کنیــد . بــه توصیــه هــای عمومــی بهداشــت توجــه کنیــد: 

حداقــل 8 ســاعت بخوابیــد، میــوه هــا و ســبزیجات بخوریــد، اســرتس را بــه حداقــل 

برســانید و بــه طــور منظــم ورزش کنیــد، اگــر در مراقبــت از خــود مشــكل داریــد، 

خانــه گروهــی یــا زندگــی در خانــواده مــی توانــد بــرای شــام بهــرت باشــد.  اگــر بــا 

ــا درمانگــر صحبــت  ــا یــک پزشــک، مــددکار اجتامعــی ی ــرو هســتید ب مشــکل روب

کنیــد. رفــع نیازهــای شــام اصــال رشم آور نیســت.  

در زندگــی خــود بــه دنبــال افــرادی بگردیــد کــه بــه قضــاوت آنهــا اعتــامد داریــد: 

والدیــن، خواهــر و بــرادر بزرگــرت، اقــوام، مشــاوران، روحانیــون، دوســتان و ... زندگــی 

ــک  ــن ی ــن داش ــد، بنابرای ــده باش ــج کنن ــت گی ــن اس ــی ممک ــان کنون ــک جه در ی

مشــاوربرای شــام بســیار مفیــد اســت .

ــد کــه اتیســم تنهــا یــک قطعــه از آنچــه شــام هســتید مــی باشــد.  تشــخیص دهی

مــردم مــی تواننــد شــام و خصوصیــات  اتیســم شــام را دوســت داشــته باشــند . شــام 

مــی توانیــد خــود و خصوصیــات اتیســم خــود را دوســت داشــته باشــید. 

با انجمن اتیسم آشنا شوید

ایــن کار مــی توانــد بــا متــاس بــا یــک گــروه 

پشــتیبانی دوســتانه یــا از طریق جســتجوی 

آنالیــن انجــام شــود. یــاد بگیریــد کــه افــراد 

اتیســم در مــورد خــود، عالئــم و نحــوه 

ــه  ــد. ب ــی گوین ــه م ــان چ ــا جه ــل ب تعام

ــازه  ــراد ت ــم از اف ــراد اتیس ــی، اف ــور کل ط

تشــخیص داده شــده بســیار اســتقبال مــی 

کننــد.  افــراد اتیســم مــی تواننــد بــه افــراد 

ــد . ــه دهن ــد مشــاوره و نکاتــی ارائ نیازمن

دوســتان اتیســتیک پیــدا کنیــد. همــراه 

ــد  ــی توانی ــای معمــول دوســتی، م ــا مزای ب

ــه اشــرتاک  ــه ای را ب اســرتاتژی هــای مقابل

ــا هــم بحــث  ــورد اتیســم ب ــد، درم بگذاری

خودتــان  ترســی  هیــچ  بــدون  و  کنیــد 

باشــید. بــه دنبــال افــراد اتیســم در گــروه 

هــای حامیــت از پذیــرش اتیســم ، آمــوزش 

ــت اتیســم  ــا باشــگاه هــای معلولی ــژه ی وی

ــید. باش
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کارکردهای اجرایی و اتیسم

محبوبه مزروعی/ کارشناس ارشد روانشناسی

اُتیســم یــک اختــالل عصبــی- تحولــی اســت کــه بــا نقــص مــداوم در برقــرار کــردن ارتبــاط 

اجتامعــی متقابــل، تعامــل اجتامعــی و الگوهــای محــدود تکــراری و کلیشــه ای در رفتــار، 

فعالیــت هــا و عالیــق مشــخص مــی شــود.

کارکردهــای اجرایــی، یــک مفهــوم عصــب- روانشــناختی اســت کــه بــه فرایندهــای 

ــد اشــاره دارد. کارکردهــای  ــزی و فعالیــت هدفمن ــرای برنامــه ری ــاال ب شــناختی ســطح ب

اجرایــی، مجموعــه ای از توانایــی هــا اســت کــه بــرای بــه اجــرا گذاشــن، مدیریــت رفتــار 

کارآمــد، هدفمنــد و آینــده نگــر در محیــط متغیــر مــورد نیــاز اســت. کارکردهــای اجرایــی 

مســئول مشــارکت فــرد در ادراک، هیجانــات، افــکار و اعــامل هدفمنــد و ســازمان یافتــه 

ای هســتند کــه بــه عملکــرد مغــز و بــه ویــژه عملکــرد کورتکــس پیــش پیشــانی، وابســته 

اســت.

ــن مســئولیت بازنگــری و نظــم بخشــی فرایندهــای شــناختی را در طــول انجــام  همچنی

ــد تحــول،  ــی در طــول فراین ــده برعهــده دارد. کارکردهــای اجرای تکالیــف شــناختی پیچی

ــت  ــه ســزایی در پیرشف ــد و نقــش ب ــی کن ــدا م ــی گســرتش پی ــی و جوان ــا دوره نوجوان ت

ــی دارد. تحصیل

ایــن کارکردهــا شــامل توانایــی کــودکان در بــازداری رفتــاری، برنامــه ریــزی، ســازمان دهی، 

حافظــه فعــال، و حــل مســئله اســت.

ــی و  ــودارد، دریتســچل، ویزل رابینســون، گ

هاولیــن )2009( در پژوهشــی، کارکردهــای 

عــادی  و  اُتیســتیک  کــودکان  اجرایــی 

نتایــج  دادنــد.  قــرار  مقایســه  مــورد  را 

پژوهــش آنهــا نشــان داد کــه آســیب هــای 

معنــاداری در کارکردهــای اجرایــی کــودکان 

ــادی  ــودکان ع ــا ک اُتیســتیک در مقایســه ب

وجــود دارد.

توانایــی کــودکان اُتیســتیک در بــازداری 

همساالنشــان  بــا  مقایســه  در  رفتــاری، 

ــن  ــن ای ــت. همچنی ــر اس ــن ت ــیار پایی بس

ــه  ــی ک ــا و تکالیف ــت ه ــودکان در فعالی ک

ــف  ــرد ضعی ــاز دارد، عملک ــازداری نی ــه ب ب

ایــن فعالیــت هــا و  تــری دارنــد و در 
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ــی  ــب م ــرتی مرتک ــتباهات بیش ــف اش تکالی

ــوند. ش

بــازداری رفتــاری شــامل کنــرتل رفتارهــای 

آشــکار، از قبیــل مقاومــت در برابــر خواســته 

بــازداری  لــذت،  در  تأخیــر  مطلــوب،  ی 

ــن  ــه همی ــت .ب ــه اس ــرتل تکان ــی و کن حرکت

دلیــل، ایــن کــودکان بــه طــور ناگهانــی و 

بــی موقــع بــه پرســش هــا پاســخ مــی دهنــد 

ــد.  ــی کنن ــران را قطــع م ــات دیگ ــا مکامل و ی

ــول  ــی عج ــا را کودکان ــی آنه ــن رفتارهای چنی

نشــان مــی دهــد و افزایــش تنبیــه، رسزنــش 

و طردشــان را بــه دنبــال دارد.

مؤلفــه ی دیگــری از کارکردهــای اجرایــی 

ــف  ــا ضع ــه ب ــرر در رابط ــور مک ــه ط ــه ب ک

کــودکان اُتیســتیک مــورد بحــث قــرار گرفتــه، 

ــت ــال اس ــه ی فع حافظ

مهــم  اجــزای  از  یکــی  فعــال  ی  حافظــه 

و  داشــن  نگــه  بــا  کــه  اســت  اجرایــی 

عنــوان  بــه  ورودی،  اطالعــات  دســتکاری 

پلــی بیــن حافظــه کوتــاه مــدت و بلندمــدت 

عمــل مــی کنــد. در تعریفــی دیگــر، حافظــه 

بــرای  اســت  پویایــی  سیســتم  فعــال،  ی 

اطالعــات  موقــت  دســتکاری  و  اندوخــن 

ــده  ــناختی پیچی ــای ش ــت ه ــام فعالی و انج

ــر و ادراک. ــری، تفک ــتدالل، یادگی ــد اس مانن

بــرای بهبــود  امــروزه روش هــای زیــادی 

در  اجرایــی  کارکردهــای  هــای  مؤلفــه 

پژوهــش هــا وجــود دارد. یکــی از ایــن روش 

هــا، بــه کارگیــری مترینــات حرکتــی همــراه بــا 

ــادی  ــای زی ــش ه ــت. پژوه ــم و وزن اس ریت

نیــز نشــان مــی دهنــد کــه کارکردشــناختی و 

انعطــاف پذیــری مغــزی، بــا اســتفاده از مترینــات حرکتــی بهبــود پیــدا مــی کنــد.

ــه  ــاد و ب ــای ش ــک ه ــا موزی ــب ب ــرکات اغل ــوع ح ــن ن ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب

صــورت گروهــی انجــام مــی گیرنــد، رشکــت کننــدگان متایــل بیشــرتی بــه حضــور 

در آنهــا دارنــد. کــودکان نیــز بــه دلیــل همیــن ویژگــی، متایــل زیــادی بــه انجــام 

ایــن حــرکات نشــان مــی دهنــد. بــه عــالوه، بــه دلیــل نشــاط آوری و آهنگیــن 

بــودن حــرکات و بــازی هــای ریتمیــک، بســیاری از کــودکان مضامیــن آموزشــی و 

شــناختی را بــه گونــه ای تلویحــی، ضمــن انجــام حــرکات یــاد مــی گیرنــد.

همچنیــن پژوهــش هــا نشــان مــی دهــد کــه مترینــات حرکتــی موجــب بهبــود 

مؤلفــه هــای کارکردهــای اجرایــی کــودکان بــا اختــالل کاســتی توجه/بیــش فعالــی 

مــی شــود.

ــن  ــدادی از ای ــم، تع ــا ریت ــی ب ــات حرکت ــودن مترین ــر ب ــه موث ــه ب ــا توج ــس ب پ

ــود:  ــی ش ــان م ــه بی ــات در ادام مترین

1-متریــن فرشــته و شــیطان: در ایــن متریــن یــک نفــر نقــش فرشــته و یــک نفــر 

ــازی مــی کنــد. هــم فرشــته و هــم شــیطان از کــودکان مــی  نقــش شــیطان را ب

خواهنــد کــه مجموعــه ای از حــرکات را تقلیــد کــرده؛ ولــی کــودکان تنهــا بایــد 

حــرکات فرشــته را تقلیــد کننــد.

2- انجــام متریــن میــدان و تــوپ: در ایــن متریــن آزمودنــی هــا یــک نیــم دایــره 

تشــکیل مــی دهنــد و یــک نفــر نقــش توزیــع کننــده تــوپ را برعهــده مــی گیــرد. 
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در طــول بــازی توزیــع کننــده ی تــوپ، آن را بــه ســوی کــودکان پرتــاب مــی کنــد و 

نــام آنهــا را فــرا مــی خوانــد تــا آنهــا تــوپ را بگیرنــد و دوبــاره بــه او پــس بدهنــد.

3-انجــام متریــن لــی لــی: در ایــن متریــن کــودکان تنهــا بــا یــک پــا مســیری را کــه 

ــاز مــی گردنــد. مربــی مشــخص کــرده اســت، طــی کــرده و ســپس ب

4- انجــام متریــن چــراغ قرمــز: در ایــن متریــن کــودکان رشوع بــه حرکــت مــی کننــد، 

ولــی بــا شــنیدن اصطــالح چــراغ قرمــز از ســوی مربــی از حرکــت بــاز مــی ایســتند.

5- انجــام متریــن تقلیــد حــرکات: در ایــن متریــن مربــی نقــش الگــو را ایفــا مــی کنــد 

و متــام کــودکان بایــد حــرکات ریتمیــک الگــو را تقلیــد کننــد.

6- انجــام متریــن تقلیــد صــدای ریتمیــک: در ایــن متریــن مربــی نقــش الگــو را ایفــا 

مــی کنــد و همــه ی کــودکان بایــد صداهــای ریتمیــک الگــو را تقلیــد کننــد.

ــت  ــرای حرک ــیری ب ــط و مس ــن خ ــن متری ــکال: در ای ــط موزی ــن خ ــام متری 7- انج

مشــخص مــی شــود و متــام آزمودنــی هــا بایــد بــا ریتــم خــاص و رعایــت نوبــت، آن 

مســیر را طــی کننــد.

ــن  ــادل: در ای ــه تع ــن کیس ــام متری 8- انج

حرکــت  بــرای  مســیری  و  خــط  متریــن 

ــد  مشــخص مــی شــود و متــام کــودکان بای

بــا ریتــم خــاص و رعایــت نوبت، آن مســیر 

ــد. ــی کنن را ط

9- انجــام متریــن حــرکات ریتمیــک بــا 

صــورت  ایــن  بــه  متریــن  ایــن  اعــداد: 

ــودک  ــامره، ک ــر ش ــن ه ــا گف ــه ب ــت ک اس

بایــد حرکــت خاصــی را انجــام دهــد. ایــن 

ــم  ــی و ه ــورت گروه ــه ص ــم ب ــه ه مرحل

بــه صــورت فــردی اجــرا شــد.

منابع

فاطمــه.   ، نرصتــی   . اللــه  روح  آبــادی،  فتــح 

 )1399( بهــاره   ، رســتمی  احمــد.  احمــدی، 

بــر  ریتمیــک  حرکتــی  مترینــات  اثربخشــی   .

کارکردهــای اجرایــی، در مولفــه هــای بــازداری 

پــر  کــودکان  فعــال  ی  حافظــه  و  رفتــاری 

اتیســتیک بــا عملکــرد بــاال. فصــل نامــه پژوهــش 

هــای کاربــردی روان شــناختی. 143-163 ، )2(11.

ــه.  ــادی، روح الل ــح آب ــرب. فت ــی اک ــا، عل ارجمندنی

طاهریــان، مســعود. عاشــوری، محمــد )1396(. 

بــر  ریتمیــک  حرکتــی  مترینهــای  اثربخشــی 

کارکردهــای اجرایــی دانــش آمــوزان کــم تــوان 

ذهنــی. فصلنامــه توامنندســازی کودکان اســتثنایی. 

ســال8، شــامره 21.

ز.   ن.کشــاورز،  درویشــی،  م.  خانــی،  بهــرام 

کارکردهــای  ی  .مقایســه   )1391( ا.  دادخــواه، 

ــادی  ــم و ع ــه اُتیس ــال ب ــودکان مبت ــی در ک اجرای

ــا توانایــی ریاضیــات و خوانــدن.  و ارتبــاط آنهــا ب

فصلنامــه ی علمــی- پژوهشــی تــوان بخشــی. 

.128-135  ،)5(13

20

ک 
تی

س
تی

ن ا
کا

ود
 ک

ی
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

م
فت

 ه
 و

ی
س

ه 
مار

ش
 ،

م
ده

ل 
سا

14
00 

ان
ست

تاب
و 

ار 
به



بگذار صدایت را بشنوم 
قسمت سی و دوم

ندا قاسمی

میشــل در قلعــه هریکیــت پذیرفتــه شــد، مدرســه ای در قســمت رشقــی کــه تــالش مــی 

کنــد تــا کــودکان معمولــی را بــا درصــد معینــی از کــودکان معلــول ترکیــب کنــد. گرتچــن 

بوچنهولــز دوبــاره مدیــر ایــن مدرســه اســت. از بیــامری میشــل بــرای او گفتــه ام چــون 

ــل  ــاز دارد . او و راش ــن در کالس نی ــور م ــه حض ــاری ب ــل آن م ــم مث ــدم او ه ــن معتق م

کارتــن ، مــدرس آمــوزش و پــرورش موافقــت مــی کنــد تــا بــه او یــک شــانس بدهنــد. مــن 

بــا ایــن حــال بایــد بــا برنامــه پیــش بــروم و اولیــن گام مــن بایــد متــاس بــا یکــی از مــدد 

ــد او را از تشــخیص و پیرشفــت میشــل  کاران اجتامعــی مدرســه ی مــاری باشــد مــن بای

ــوان  ــه عن ــدا خواهــر او ب ــه . مــن رشوع کــردم . در ابت ــم . " داســتانش طوالنی ــع کن مطل

یــک بیــامر اوتیســتیک تشــخیص داده شــد مــا یــک برنامــه خانگــی و درمــان داخــل خانــه 

بــا او  داشــتیم و او بهــرت و بهــرت شــد و حــاال او در مرحلــه ای اســت کــه مــا مــی توانیــم 

بگوییــم او بهبــود یافتــه و خــوب شــده اســت. 

مــن رسیــع و مضطــرب صحبــت مــی کنــم . مــن مــی خواهــم او بــه مــن گــوش بدهــد و 

توجــه کنــد. مــن مــی دانــم کــه داســتان مــن بــاور نکردنــی اســت و مــن مــی خواهــم در 

خالصــه کالم و در کوتــاه تریــن زمــان حقیقــت هــا را بگویــم. مــاری گفــت : بدیهــی اســت 

کــه اشــتباه تشــخیص داده شــده اســت. 

ــودم "  ــنیده ب ــا ش ــامت را باره ــن کل ــم ای ــالً ه ــن قب ــد. م ــر ش ــن منفج ــزی درون م چی

منظــورت چیــه ، اشــتباه تشــخیص داده شــده ؟ چیــزی دربــاره ی داســتان و تاریخچــه ی 

ــا او  او مــی دونــی؟ چیــزی در مــورد مــا ی

مــی دونــی؟ تــو در مــورد اتیســم چــه مــی 

دونــی؟ چــی ......چــی مــی دونــی ......

مــن بــه ســختی مــی توانــم صحبــت کنــم. 

ــس  ــن عک ــود آگاه ای ــردم ناخ ــی از م خیل

ــیاری از  ــد بس ــی دهن ــام م ــل را انج العم

آن هــا هیــچ وقــت فرزنــدان مــا را مالقــات 

ــزی را  ــک چی ــا ی ــط آن ه ــد. فق ــرده ان نک

ــد و  ــرده ان ــاور ک ــد و ب ــنیده ان از دور ش

هــامن را بیــان مــی کننــد ، کــودکان اتیســم 

ــا  ــواده مــن ب ــد. متــام خان ــود منــی یابن بهب

ــد. مــا خــورد شــدیم و  ــده ان اتیســم جنگی

زجــر کشــیدیم و تکــه تکــه شــدیم و بارهــا 

ــم  ــت خوردی ــدیم شکس ــود ش ــا ناب و باره

از ایــن دشــمن یعنــی اتیســم و دوبــاره 

ــی و  ــورد ایمن ــوز در م ــا هن ــتادیم. م ایس

آســایش خودمــان مطمــن نیســتیم. مــا 
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فهمیدیــم  و  کردیــم  بررســی  را  اطــراف 

ــدارد  ــچ جنگــی وجــود ن ــع هی ــه در واق ک

مــا بایــد آن را بســازیم . مــن بطــور بــدی 

ــط  ــد زدم . فق ــودم ، لبخن ــده ب ــره  ش خی

 . البتــه   ، اوه  داد.  تــکان  را  یکبــار رسش 

ــه  ــد ک ــاور کنی ــد ب ــی خواهی ــام م ــر ش اگ

فرزنــد شــام اوتیســم دارد مشــکلی نیســت 

. هــر چــه باعــث مــی شــود حــال خوبــی 

داشــته باشــید خــوب اســت. و ایــن فقــط 

احساســات مــن نبــود کــه در اینجــا مــورد 

بحــث بــود . اگــر متخصصــان شــواهدی را 

کــه دکــرت لــوواس منتــرش کــرده و فرزنــدان 

مــن را کــه بهــرت شــده انــد را بــاور نکننــد 

و اگــر آن هــا ایــن موضــوع را کــه کــودکان 

اوتیســم مــی تواننــد بهبــود یابنــد را بــاور 

نکننــد و رد کننــد ســپس مــا مــی توانیــم به 

طــور قطعــی در مــورد یــک چیــز مطمــن 

باشــیم : هیــچ چیــز بهبــود نخواهــد یافــت 

ــه  ــه اهدافــی کــه ب ــرای رســیدن ب . چــرا ب

ــو  ــد؟ گفتگ ــالش نکنی ــد ت ــاد نداری آن اعتق

بــا مــاری بــه رساشــیبی و انحطــاط کشــیده 

شــد. او شــخصیت بزرگــی دارد و کســی 

اســت کــه مــن دوســتش دارم و برایــش 

احــرتام قائــل هســتم. امــا آن روز در اولیــن 

ــا از  ــودم ت ــاده ب ــی مــن آم مکاملــه ی تلفن

شــدت عصبانیــت او را خفــه کنــم بعــداً مــا 

ــم.  ــه ایــن موضــوع مــی خندی ب

مــن واقعــاً در آن مکاملــه متــام انگشــتانم را 

داشــتم فشــار مــی دادم، نکــردم، کاتریــن؟ 

چــرا کــردی، و یکــی از راه هــای آرام کــردن 

مــن در جایــی کــه منــی توانــم ارتبــاط 

چشــم تــو چشــم داشــته باشــم ســعی مــی 

کنــم کنــرتل شــده و معقــول پاســخ دهــم. 

اوهوم 

ــل  ــاری حداق ــه م ــید ک ــی رس ــر م ــه نظ ب

گــوش مــی کنــد و در نهایــت ایــن حقیقــت 

را در مــورد آن مــاری پذیرفــت، تقریبــاً 

ــار متخصــص روانپزشــک، روان شــناس  چه

و متخصــص مغــز و اعصــاب کــه در زمینــه 

بیــامری هــای پیرشفتــه بســیار تجربــه 

داشــتند بــه تشــخیص مشــابه رســیدند: 

ــوزادان.  ــم ن اوتیس

ــا آن هــا  ــه ب ــر ک در مــورد میشــل ســه نف

مشــورت کــرده بودیــم همگــی توافــق 

نظــر داشــتند. تشــخیص غلــط اتیســم. 

دکــرت برمــن فقــط دنبــال ایــن بــود کــه آن 

ــدارد .  ــم را ن ــای اتیس ــام معیاره ــاری مت م

جایــی کــه والدیــن خودشــان را بــه عنــوان 

پزشــکان مشــاور مــی داننــد ، تعجــب آور 

نبــود کــه اختــالف نظــر وجــود دارد چیــزی 

کــه خیلــی تعجــب آور بــود و قابــل توجــه 

ــج  ــار نفــر از پن ــن اســت کــه چه اســت ای

ــد.  ــق بودن ــر مواف ــا همدیگ متخصــص ب

ــادهالرت را  ــرت س ــن و دک ــرت کوه ــن دک * م

در یــک گــروه در نظــر گرفتــم بــه همیــن 

ــه چهــار نفــر. دلیــل گفتــم ســه نفــر ن

و  دیــدار  یــک  مدرســه  از رشوع  قبــل   

ــم  ــیا ، معل ــا پاتریش ــی ب ــوی مقدمات گفتگ

نیــز  میشــل  کالس  رسپرســت  و  اصلــی 

داشــتم. او وقتــی کــه کلمــه اتیســم را 
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امــا  شــد  مضطــرب  کمــی  شــنید 

موقعــی کــه ادعــای مــن را در مــورد 

کمــک بــه بهبــود میشــل شــنید متایــل 

کار  ایــن  پیرشفــت  بــرای  را  خــود 

ــه  ــن روز او در مدرس ــان داد. اولی نش

ــاری آرام و  ــود . آن م ــه ب ــک فاجع ی

ــود. میشــل  ــر ب ــی و گوشــه گی خجالت

ــه  ــش ب ــه ماهیت ــه ب ــا توج ــت ب درس

ــان داد  ــش نش ــنا واکن ــا آش ــط ن محی

و هــامن خشــم و پرخاشــگری کــه در 

اولیــن روز درمانــش انجــام داده بــود 

نشــان داد. هــر بــار کــه معلــم بــه او 

ــی  ــی م نزدیــک شــد او اوقــات تلخ

ــی  ــن م ــودم. م ــی ب ــن عصبان ــرد. م ک

توانــم نــگاه نــا آرام و نگــران را در 

چهــره ی دســتیار معلــم ببینــم. همــه 

ی انهــا بچــه هــای متفاوتــی را دیــده 

انــد ، امــا آن هــا هرگــز کودکــی را 

ندیــده انــد کــه منــی تواند پریشــانی و 

دیوانــه بــازی نکنــد اگــر آن هــا زیادی 

ــاد او  ــدند فری ــی ش ــک م ــه او نزدی ب

ــرای  ــیا ب ــد . پاتریش ــی ش ــر م دو براب

راهنامیــی گرفــن بــه مــن نــگاه کــرد. 

ــا مــن احســاس رشمســاری کــردم ،  ام

ــن کار را  ــا ای ــه آن ه ــور ک ــامن ط ه

ــزل راه حــل  انجــام مــی دادن . در من

آن پیــدا شــده بــود حــاال بایــد در 

مدرســه دنبــال یــک راه حــل بگردنــد 

چطــور مــی توانیــم ایــن کار را انجــام 

ــح روز اول  ــام صب ــل مت ــم ؟ میش دهی

گریــه کــرد و خشــمگین بــود. مــن 

منــی توانســتم از معلــامن بخواهــم بــا 

چنیــن رفتارهــای شــدید  کنــار بیاینــد 

مــن منــی توانســتم چنیــن اختــالل 

ــل  ــه ســایر بچــه هــا تحمی ــی را ب های

کنــم. مــن هــامن حــس خســتگی کــه معلــم آن مــاری در خصــوص عــادات انفــرادی اش 

بــه مــن گفتــه بــود را داشــتم . مــا مشــکل بزرگــی داشــتیم او خــودش منــی خواســت کــه 

بهبــود یابــد . راشــل مدیــر مدرســه بعــد از کالس صبــح در راهــرو بــا مــن مالقــات کــرد او 

یــک نگاهــی بــه مــن انداخــت و دســتانش را روی شــانه ام گذاشــت بچــه را اینجــا نگه دار 

، همــه ی مــا روی ایــن موضــوع بــا هــم کار خواهیــم کــرد. آیــا مــی توانــم همیشــه  شــک 

داشــته باشــم کــه خــدا فقــط درهــای بــاز را نگــه مــی دارد؟ اگــر شــام مــی خواهیــد کــه 

کــودک خــود را از اتیســم نجــات دهیــد ، اینجــا بــه شــام کمــک مــی کند کــه درمانگــران به 

طــور معجــزه آســایی کنــار شــام باشــند. ایــن بــه شــام کمــک مــی کنــد کــه یــک مدرســه 

ی عــادی داشــته باشــید کــه متایــل بــه کار بــا کودکانــی را دارنــد کــه تــا حــاال اینجــا نبــوده 

انــد و هنــوز مشــکالت رفتــاری قابــل توجهــی دارنــد ایــن کمــک مــی کنــد تــا معلــامن رو 

بــه جلــو حرکــت کننــد. آن هــا قــول داده بودنــد کــه گــوش کننــد و گــوش کردنــد. مــن 

درخواســت یــک مالقــات دادم و آن هــا نــه یکبــار بلکــه چنــد بــار بــه مــن نوبــت مالقــات 

دادنــد. هــر ســه هفتــه یکبــار بــرای تــرم اول گرتچــن، راشــل، پاتریشــیا و همچنیــن دســتیار 

ــورد  ــات در م ــع آوری اطالع ــرای جم ــارک ب ــن و م ــا م ــی ب ــامن خصوص ــامن و معل معل

میشــل دور هــم جمــع مــی شــویم. مــن نســبت بــه اشــتباه کــردن آن هــا نگــران بــودم. 

باالخــره آن هــا حرفــه ای بودنــد و ســال هــا تجربــه در میــان آن هــا وجــود داشــت. مــن از 
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ایــن موضــوع بیمنــاک بــودم کــه آن ها 

از ورود مــن ناراحــت شــوند و اساســاً 

بــه آن هــا بگویــم کــه چگونــه میشــل 

را دقیــق کنــرتل کننــد. امــا آن هــا 

ــان و دقیــق بودنــد مــن تصمیــم  مهرب

گرفتــم تــا حــد زیــادی تجربــه خــود را 

ــه اشــرتاک بگــذارم هــامن  ــا آن هــا ب ب

ــا  ــم ی ــتم بنویس ــی توانس ــه م ــور ک ط

بــه آن هــا بگویــم، تــا بتواننــد دشــوار 

بــودن اوضــاع را درک کننــد. مــن مــی 

دانســتم ســخت تریــن بخــش بــرای آن 

هــا شــنیدن ایــن بــود کــه میشــل هــر 

روز گریــه مــی کــرد و منــی توانســتم او 

ــا مــن  ــم. ام ــرتل کنی ــم و کن را آرام کنی

ــدم و ارصار داشــتم  ــا او مان در کالس ب

کــه میشــل همــه چیزهایــی کــه بچــه 

هــای دیگــر انجــام مــی داننــد را الگــو 

کنــد. میشــل مجبــور شــد  بــرداری 

خــودش را بــا رشایــط وفــق دهــد، 

ــرای  ــد کار را ب ــم رون ــی خواهی ــا من م

ــن "دور  ــم. بنابرای ــر دهی ــل تغیی میش

ــه  ــی ک ــال ، جای ــوان مث ــه عن ــره" ب دای

کــودکان دور هــم نشســته بودنــد و 

پاتریشــیا آهنــگ مــی خوانــد آزمایــش 

بــرای همــه مــا بــود . میشــل روی 

ــرد و  ــی ک ــه م ــود و گری ــن ب ــن م دام

بــه او اجــازه منــی داد کــه بــرود و هــر 

کاری کــه دلــش مــی خواهــد را انجــام 

دهــد هــر زمــان او گریــه اش را قطــع 

ــن  ــرای لحظــه ای م ــی ب ــرد حت ــی ک م

او را تشــویق مــی کــردم. اگــر او واقعــاً 

ــن او را از کالس  ــالل شــد م دچــار اخت

بیــرون مــی بــرم، بــا او در راهــرو مــی 

ــم "  ــی گوی ــه او م ــم ب ــینم و محک نش

گریــه نکــن " بــه او اجــازه منــی دهــم 

بــرود تــا زمانــی کــه گریــه را متوقــف کنــد. اگــر گریــه اش قطــع منــی شــد او را بــه خانــه 

مــی بــردم کــه او دوســت نداشــت زیــرا علــی رغــم مقاومتــش ، هنــوز هــم مــی خواســت 

در مدرســه مبانــد مــی دانســتم کــه منــی توانــم از معلــامن بخواهــم کــه ایــن چنیــن باشــند 

مخصوصــاً ایــن معلــم هــا. ایــن بــر خــالف متــام آمــوزش هــای آن هــا و ماهیــت دوســت 

ــوس " را مــی  ــح پاتریشــیا آهنــگ "چــرخ هــای اتوب ــود . یــک روز صب داشــتنی آن هــا ب

خوانــد میشــل گریــه مــی کــرد و مــن او را تــکان مــی دادم ناگهــان او رشوع بــه پــاک کردن 

اشــکهایش کــرد، آرام گرفــت و رشوع بــه نــگاه کــردن بــه پاتریشــیا کــرد. دســتانش را بلنــد 

ــرد. برووو.....واووو.....صــدای  ــا دســتانش ک ــره ای ب ــه ایجــاد حــرکات دای ــرد و رشوع ب ک

ــه اش آمــد.  بچــه گان

"پــر خــوب میشــل ! خواننــده زیبــا " مــن در گوشــش زمزمــه کــردم. مــن نــگاه کــردم . 

پاتریشــیا در حــال آواز خوانــدن بــود امــا چشــامنش پــر از اشــک بــود . معلــامن دیگــر در 

اطــراف دایــره بــا بچــه هــا نشســته بودنــد و نــگاه مــی کردنــد . همــه ی مــا هــم دردی 

مــی کردیــم و بــه یکدیگــر لبخنــد مــی زدیــم . 

" آل توو داتون " ) رشح خواندن میشل (. 

ــی  ــارم م ــرم در کن ــم بگی ــه در دامن ــای اینک ــه ج ــل را ب ــن میش ــاه م ــد م ــرض چن در ع

ــامرب ،  ــید ، در دس ــرار رس ــود ف ــام روز موع ــتم. رسانج ــی نشس ــارش م ــتمش و کن گذاش

هنگامــی کــه پاتریشــیا و مــن احســاس مــی کردیــم کــه او در مدرســه خــوب اســت و مــن 
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مــی توانــم بــروم او رشوع بــه بــازی بــا 

بچــه هــای دیگــر کــرد. 

و زبــان و تکلمــش بیشــرت و بیشــرت 

ــوم  ــم و معل ــل فه ــامن قاب ــرای معل ب

و  پرخاشــگری  دیگــر  او  شــد.  مــی 

بدخلقــی نکــرد او همــگام بــا متــام 

ــف  ــروه هــای مختل ــودکان و متــام گ ک

ــت. ــی رف ــش م پی

مــن و مــارک در اوریل 1991 برگشــتیم 

ــح  ــاعت 15: 8 صب ــه را در س ــا جلس م

ــم . هــر  ــاز کردی ــه طــور معمــول آغ ب

ــد،  ــی کش ــازه م ــی خمی ــه آرام ــس ب ک

و  خــورد  مــی  را  اش  قهــوه  فنجــان 

ــاده  ــرای روز آم ــا ب ــد ت ــی کن ــالش م ت

ــد. ــال باش ــود و رسح ش

" خــوب " مــن رشوع کــردم . قبــل 

از اینکــه رشوع کنیــم احتــامالً ایــن 

آخریــن جلســه مــا خواهــد بــود مــن و 

مــارک مــی خواهیــم مطالبــی را بــرای 

ــم .  ــام بگویی ــه ش هم

یــک ســکوت قابــل انتظــار  وجــود 

 . داشــت 

ــرت کوهــن میشــل را مجــدداً  ــط دک فق

ارزیابــی کــرده او گفتــه کــه پیرشفــت 

ــت . او  ــوده اس ــه ب ــل توج ــل قاب میش

در حــال حــارض در متــام زمینــه هــا 

عــادی شــده اســت و دکــرت کوهــن 

احســاس مــی کنــد کــه او فقــط چنــد 

ــه دارد.  ــدف فاصل ــا ه ــدم ت ق

میشــل هــم بــه نظــر مــی رســد متقابالً 

لــذت مــی بــرد و بــه راحتــی تعامــل بــا 

دکــرت ســاد هاتــر را پذیرفتــه اســت . او 

کامــالً آگاه بــود و بــه راحتــی و دقــت 

ــخ داد  ــا پاس ــت ه ــر در خواس ــه اک ب

و شــواهد خوبــی را بدســت آورد از 

ــدازه ، رنــگ هــا ، غــذا و  ــم ، ان مفاهی

افعــال عملــی و ....

من به معلم ها گفتم ، در دوره ی ارزیابی تا چه حد رشد کرده؟ 

ــود و خلــق  ــرای وضعیــت او مناســب ب ــا مــادرش ، تاثیــرش ب ــد: در طــول تعامــل ب گفتن

و خــوی او بــه فــردی شــاد تغییــر کــرد. او نقــش خوبــی را بــازی کــرد و ارتبــاط چشــمی 

خوبــی را نشــان مــی دهــد ) هــم آوایــی و هــم غیــر آوایــی ( و عالقــه بــه ارتباطــات فــردی 

و توانایــی فهــم معانــی کلــامت و حــرکات را نشــان مــی دهــد. 

نشــانی از لــذت در اطــراف میــز وجــود دارد ، آن هــا همــه از اشــک هــای میشــل ناراحــت 

بودنــد و آن هــا خوشــحال بــودن کــه او را شــاد مــی دیدنــد . مــا بــرای مــدت کوتاهــی 

صحبــت کردیــم ســپس جلســه را بــا تعییــن برخــی از اهــداف بــرای میشــل بــرای بقیــه ی 

تــرم بــه پایــان رســاندیم. 

مــا مــی دانســتیم کــه چــه مــواردی وجــود دارد ، زبــان و تکلــم میشــل ممکــن اســت در 

محــدوده طبیعــی قــرار بگیــرد امــا هنــوز بیــان مفاهیــم ترکیبــی و معنایــی ماننــد کــودکان 

ســه ســاله بــا هــامن ســهولت و رسعــت برایــش ســخت اســت بعضــی از پــژواک هــا در 

مــورد او وجــود داشــت . خلــق و خــوی او کمــی مشــکل داشــت بــه ویــژه وقتــی خواســته 

ای از او داشــتیم خــود را بیشــرت نشــان مــی داد. 

ــت و  ــوب اس ــیار خ ــارض بس ــال ح ــمی او در ح ــاط چش ــی و ارتب ــتگی اجتامع ــا وابس ام

ــه  ــه خــود رشوع ب ــد و حتــی خــود ب ــان مــی کن ــا پیچیدگــی بیشــرت را بی ــه هایــی ب جمل

پرســیدن برخــی از ســواالت مــی کــرد . او در یــک مدرســه معمولــی بــود کــه بــه خوبــی بــا 

همســن و ســاالن عــادی کار مــی کــرد او فقــط ســه ســال و چهــار ماهــه بــود. عــالوه بــر 

ایــن ، او فقــط بــرای چهــارده مــاه تحــت آمــوزش بــوده اســت. 

مــن و مــارک فکــر مــی کردیــم چیــزی داشــتیم کــه بــا معلامنــش جشــن بگیریــم . فکــر 

مــی کردیــم چیــزی بــرای جشــن گرفــن بــا متــام دنیــا   داریــم. 

ادامه دارد...

منبع

Catherine Maurice )1993(. Let Me Hear Your Voice
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در مبحــث قبــل آمــوزش الفبــا را بــا بیــان مهمرتیــن پیــش نیازهــای آمــوزش رشوع کردیــم. 

در ایــن بیــن عناوینــی مثــل کلــی خوانــی، تشــخیص صــدای اول و آخــر، هــم پایــان هــا و 

هــم آغازهــا و ترکیــب صامــت و مصــوت را بــه صــورت مفصــل توضیــح دادیــم اکنــون بــه 

ادامــه مطلــب مــی پردازیــم.

لوحــه نویســی: در آمــوزش پیــش دبســتانی رشح دادیــم کــه مترینــات تقلیــد بــا مــداد را 

تــا مرحلــه ی تقلیــد عالمــت هــای پیچیــده ی نوشــتاری پیــش مــی بریــم مرحلــه بعــد و 

نهایــی آن لوحــه نویســی اســت. لوحــه نویســی را از مــوارد آســان بــه ســمت دشــوار آغــاز 

مــی کنیــم. مــواردی کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم نحــوه گرفــن مــداد و اصــالح آن جهــت 

تقلیــد عالئــم، قــدرت دســت و مهــارت هــای ظریــف انگشــتان، انــدازه و یکســان نویســی 

ــه طــور  ــا آن را ب ــم و .... مــی باشــد. اگــر کــودک در گرفــن مــداد مشــکل دارد و ی عالئ

صحیــح منــی گیــرد، بــدون تردیــد بــر کیفیــت نوشــن او تاثیــر خواهــد گذاشــت امــا ایــن 

را هــم در نظــر مــی گیریــم کــه بســیاری از کــودکان اتیســتیک هرگــز و هرگــز منــی تواننــد 

ماننــد دیگــر افــراد و کامــال بــه طــور نرمــال مــداد را در دســت بگیرنــد. بنابرایــن اصــالح 

ــزه  ــی انگی ــا ب ــد ی ــودک را رسخــورده و ناامی ــول باشــد و ک ــد در حــد معق و حــرکات بای

نکنــد. جهــت نوشــن عالئــم هــم اگرچــه بســیار مهــم اســت امــا ممکــن اســت برخــی از 

کــودکان نهایتــا یکــی دو مــورد را رعایــت نکننــد. بنابرایــن از مترینــات اصالحــی و کمکــی 

در حــد رضورت اســتفاده مــی کنیــم. بــرای گرفــن مــداد مــی تــوان از مدادهــای قطورتــر 

یــا باریــک تــر، پیچیــدن خمیــر بــازی دور مــداد یــا پیچیــدن پارچــه یــا کاغذهــای رنگــی 

کمــک گرفــت. برخــی از کــودکان بــه دلیــل 

اختــالالت حســی مربــوط بــه انگشــتان 

ــو  ــه نح ــداد را ب ــد م ــت نتوانن ــن اس ممک

صحیــح در دســت بگیرنــد. برخــی مترینــات 

ــه ایــن  یکپارچگــی حســی ممکــن اســت ب

امــر کمــک کنــد در ایــن مــوارد بهــرت 

ــورت  ــودک مش ــر ک ــان گ ــا کاردرم ــت ب اس

ــز  ــگارش نی ــت ن ــالح جه ــرای اص ــم. ب کنی

از نقطــه گــذاری، حرکــت بــا مــداد در 

مازهایــی کــه بــه شــکل الفبــای مــورد 

ــم، نوشــن عالمــت  نظــر طراحــی کــرده ای

ــتفاده از  ــا اس ــا انگشــت و ب ــورد نظــر ب م

رنــگ هــای انگشــتی و... مــی تــوان کمــک 

ــای  ــا نیازه ــودکان ب ــیاری از ک ــت. بس گرف

ویــژه و باالخــص کــودکان اتیســتیک در 

فشــار دادن مناســب مــداد بــر روی کاغــذ 

مشــکل دارنــد بــا اینکــه ممکــن اســت 

ــتان او در  ــودک و انگش ــتان ک ــدرت دس ق

آموزش الفبا، خواندن و نوشنت

آرزو رضایی/ کارشناس ارشد روانشناسی
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آرزو رضایی/ کارشناس ارشد روانشناسی

فعالیــت هــای دیگــر نرمــال و در حــد 

ــت آن  ــات عل ــی اوق ــد. گاه ــی باش طبیع

ــار دادن  ــت فش ــودک در جه ــدم درک ک ع

ــی   ــه و توال و گاهــی هــم مشــکل در ادام

ایــن فشــار تــا پایــان ترســیم یــک عالمــت 

اســت. متریناتــی را مــی توانیــم برنامــه 

ریــزی کنیــم کــه کــودک وارد کــردن فشــار 

بــر روی ســطوح و در جهــت هــای مختلف 

را متریــن کــرده و مهــارت هــای الزم را 

کســب کنــد. از جملــه نوشــن بــا یــک شــی 

نــوک تیــز یــا هــامن مــداد بــر روی خمیــر، 

بــرش هــای ســیب زمینــی و چــوب. بــرای 

ــی  ــم مترینات ــتان ه ــدرت انگش ــش ق افزای

ســفت  خمیرهــای  دادن  فشــار  مثــل 

ــش  ــیدن ک ــی( کش ــر پات ــی )خمی کاردرمان

هــای قــوی و ... ممکــن اســت بــه کــودک 

کمــک کنــد. گاهــی هــم اســتفاده از یــک 

ــه ای  ــر تک ــم ب ــزرگ و نوشــن عالئ ــخ ب می

ــد اســت. در مــواردی کــودکان  چــوب مفی

بــرای رعایــت انــدازه عالئــم مشــکل دارنــد. 

بــه طــور مثــال اولیــن عالئــم در طــول یــک 

ســطر کوچــک و بــه تدریــج تــا پایــان خــط 

ــا یکــی را کوچــک و  ــزرگ مــی شــود و ی ب

ــا  ــن ترتیــب ت ــه همی ــزرگ و ب دیگــری را ب

ــد.  ــی باش ــر م ــدازه ، متغی ــطر ان ــان س پای

ــم از  ــی توانی ــورد م ــن م ــالح ای ــرای اص ب

ــار چــوب  ــا چه ــده ی خطــوط محــدود کنن

ــرای  ــال ب هــای مشــخص اســتفاده کــرد. مث

هــر عالمــت یــک مربــع یــا مســتطیل 

کوچــک رســم کنیــم و از کــودک بخواهیــم 

کــه عالمــت مــورد نظــر را فقــط در هــامن 

بــرای  مثــال  یــا  و  بنویســد  چهارچــوب 

عالمــت »د« یــا »ا« یــک خــط کمرنــگ در 

بــاالی خــط دفــرت کشــیده و بــه وی نشــان 

ــد عالمــت را  ــه مــی توان ــم کــه چگون دهی

از خــط کشــیده شــده رشوع کنــد و بــرای 

ــن  ــگ در پایی ــط کمرن ــک خ ــرف »م« ی ح

ــس  ــه پ ــیم و ... البت ــرت بکش ــط دف ــر خ ه

از چندیــن مــورد متریــن از کــودک مــی 

خواهیــم کــه خــودش خــط را بــه صــورت 

ــا را  ــت ه ــرد و عالم ــر بگی ــی در نظ ذهن

ترســیم کنــد. مشــکل شــایع دیگــر هنــگام 

لوحــه نویســی وارونــه نویســی اســت. ایــن 

ــل لوحــه نویســی  مشــکل معمــوال در اوای

روی مــی دهــد و روش هــای مختلفــی 

بــرای رفــع آن معرفــی شــده اســت. از 

ــا  ــن ه ــه چی ــردن نقط ــگ ک ــر رن ــه پ جمل

و لوحــه هــا، وصــل کــردن نقــاط متوالــی، 

ــا انگشــت و رنــگ انگشــتی و ...  نوشــن ب

امــا تجربــه بــه مــا نشــان داده اســت کــه 

ــت  ــد عالم ــه ی تقلی ــودک در مرحل ــر ک اگ

ــا  ــت ه ــد و عالم ــی برس ــارت کاف ــه مه ب

را درســت در جهــت دیــده شــده و بــه 

طــور کامــل تقلیــد کنــد، دچــار چنیــن 

ــروز  ــورت ب ــد. در ص ــد ش ــکلی نخواه مش

ایــن مشــکل یــک برنامــه تقلیــد عالمــت بــا 

ــه برنامــه کــودک اضافــه منــوده  مــداد را ب

و مهــارت او را بــه میــزان الزم و کافــی 

ارتقــا بخشــید. هنگامــی کــه کــودک در 

ــوب رســید  ــه ســطح مطل لوحــه نویســی ب

و در کنــار آن فعالیــت هــای شــنیداری 

و گفتــاری مثــل تشــخیص صــدای اول و 

آخــر، هــم پایــان هــا، هــم آغازهــا، ترکیــب 

ــی  ــا حــدی کل ــز ت ــت و مصــوت و نی صام

خوانــی را فــرا گرفــت آمــوزش اولیــن حــرف 

الفبــا یعنــی حــرف »آ« را رشوع مــی کنیــم. 

مســلام بــه تعــداد کــودکان و مربیــان روش 

هــای مختلــف و مفیــد وجــود دارد. بهرتین 

روش بــرای هــر کــودک هــامن روشــی 

اســت کــه بــا آن ارتبــاط برقــرار مــی کنــد 

ــه میــزان درک و رسعــت  و ایــن بســتگی ب

ــردازش کــودک و بســیاری عوامــل دیگــر  پ

دارد. مهــم ایــن اســت کــه پــس از آمــوزش 

چندیــن حــرف از حــروف الفبــا کــودک 

بتوانــد هــم در خوانــدن و هــم در نوشــن 

بیــن حــروف متیــز قائــل شــود و همچنیــن 

اطمینــان حاصــل کنیــم کــه کــودک کلــامت 

ــا هجاهــا را حفــظ نکــرده باشــد برخــی  ی

ــه  ــاز ب ــن نی ــز پایی ــل مترک ــه دلی ــودکان ب ک

ــد حــس از حــواس  ــق چن ــری از طری یادگی

پنــج گانــه دارنــد یعنــی عــالوه بــر دیــدن 

و شــنیدن کلــامت و حــروف بــا ملــس آنهــا 

و نوشــن و تکــرار و متریــن بهــرت مــی 

آموزنــد. یکــی از روش هــا کــه مــی توانیــم 

اطمینــان حاصــل کنیــم کــه کــودک واقعــا 

کلــامت و ترکیــب هــا را یــاد گرفتــه اســت 

ــی  ــی معن ــای ب ــن هجاه ــدن و نوش خوان

ــا،  ــل »باب ــی مث ــه های ــوال کلم ــت معم اس

آب، بــاد، بــاران و ...« کــه کــودک در ابتــدا 

مــی آمــوزد بســیار ســاده هســتند و کــودک 

در کلــی خوانــی، شــکل آن را و در نوشــن 

تقلیــد آن را بــه رسعــت حفــظ مــی کنــد. 

ــل  ــی مث ــم ترکیب ــودک بخواهی ــی از ک وقت

ــی  ــری واقع ــد، یادگی ــا، دا « را بخوان »را، ب

او بــه چالــش کشــیده مــی شــود. همچنیــن 

گفــن چنــد هجــای بــی معنــی تــا کــودک 

بــرای  دیگــر  یــک روش  بنویســد.  را  آن 

اطمینــان از یادگیــری کــودک و تعمیــم 

پذیــری، خوانــدن و نوشــن در کتــاب هــای 

مختلــف، مــکان هــای مختلــف و پیــش 

ــد  ــن مفی ــک متری ــف اســت. ی ــراد مختل اف

ــوزش داده  ــروف آم ــردن ح ــدا ک ــر، پی دیگ

شــده در کتــاب هــا، روزنامــه هــا و ... 

اســت. معمــوال تــا ده الــی دوازده عالمــت 

اول چالــش چنــدان زیــادی در آمــوزش 

نخواهیــم داشــت. بــرای اضافــه شــدن 

حــروف و صداهــای دیگــر بایــد کامــال 

ــرف و  ــر ح ــودک ه ــه ک ــیم ک ــب باش مراق

صــدا یــا ترکیــب را بــه خوبــی یــاد گرفتــه 

ــن آمــوزش  ــا حــد امــکان بی ــال ت اســت. مث

حــروف مشــابه فاصلــه ایجــاد کنیــم. مثــال 
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یــک مشــکل بســیار شــایع بیــن کــودکان عــدم تشــخیص »ب ، ن« یــا مــوارد مشــابه آنهــا 

اســت. بــه کــودک زمــان کافــی بــرای ذخیــره ســازی ایــن داده هــای جدیــد در حافظــه ی 

بلنــد مــدت را بدهیــم تــا از درهــم آمیختگــی و بــروز اختــالالت خوانــدن و نوشــن حتــی 

ــرای خــود  ــر ب ــد و تســهیل گ ــم. یکــی از روش هــای بســیار مفی ــکان پیشــگیری کنی االم

مــن در طــی ســال هــا کار بــا کــودکان بــا نیازهــای ویــژه و اتیســتیک بــازی بــا هجاهــا و 

ترکیــب صامــت هــا و مصــوت هــا بــود. بــرای مثــال اگــر کــودک ســه مصــوت یــا بیشــرت را 

یــاد گرفتــه اســت، هــر صامــت جدیــد را در ترکیــب بــا ایــن مصــوت هــا بــه صــورت بــازی 

و گفتــاری و نوشــتاری متریــن کنیــم. مصــوت هــای »آ، او، ای« و اکنــون حــرف بــی صــدای 

)پ( بــا حــروف پالســتیکی یــا کاغــذی کــه خودمــان درســت مــی کنیــم کــودک ترکیــب هــا 

را بســازد »پــا، پــو، پــی« و بــه صــورت شــعر آنهــا را بخوانیــم »پ بــا آ چــی میشــه؟ و ...« و 

بعــد نوشــن آنهــا و بــه همیــن ترتیــب. اکنــون کــودک ســه ترکیــب جدیــد »پــا، پــو، پــی« را 

یــاد گرفتــه اســت. هــر کلمــه ای کــه بــه گفتــه شــود کــودک مــی توانــد بــا ایــن ترکیــب هــا 

بنویســد یــا بخوانــد و یــا آنهــا را در متــون پیــدا کنــد. حــروف بــا صــدای مشــابه و نوشــتار 

متفــاوت چالــش هــای بعــدی پیــش رو مــی باشــند. در نظــر داشــته باشــیم کــه ایــن یــک 

موضــوع قــراردادی اســت کــه همــه ی یادگیرنــدگان بایــد از طریــق بــه خاطــر ســپردن واژه 

ــا »ز، ض، ظ، ذ«  ــد. آمــوزش حــروف هــم صــدا »س، ص، ث« و ی ــاد بگیرن ــا را ی هــا، آنه

فقــط بــا فاصلــه گــذاری مناســب زمانــی در آمــوزش و تکــرار و متریــن کافــی بــه موفقیــت 

خواهــد انجامیــد. بــه یــاد داشــته باشــیم کــه بــرای برخــی از کــودکان آمــوزش الفبــا ممکــن 

اســت چنــد ســال طــول بکشــد و همیشــه بــا دشــواری هــای متعــدد همــراه باشــد. مهــم 

تحریــکات مغــزی و فکــری ارائــه شــده 

ــری  ــه کارگی ــوزش، ب ــگام آم ــودک هن ــه ک ب

توانایــی هــای مختلــف و یکپارچــه ســازی 

حــواس مختلــف و افزایــش در کــودک و 

بســیاری از مــوارد و مترینــات دیگــر اســت 

کــه در ایــن بــازه ی زمانــی بــه کــودک 

ارائــه مــی شــود. هنــگام آمــوزش خوانــدن، 

ســطوح عالــی گفتــار کــودک انســجام یافته 

و بــه بهبــود بیــان او کمــک مــی کنــد. بــه 

دلیــل نیــاز بــه مترکــز بــاال کــودک مجبــور 

ــل  ــرتی را تحم ــای بیش ــواری ه ــت دش اس

کنــد. محیــط آمــوزش، زمــان آمــوزش و نیــز 

ــاد  ــا و ایج ــت ه ــه ی فعالی ــوع در ارائ تن

هامهنگــی بیــن آن هــا بســیار مهــم اســت. 

بــرای کودکانــی کــه بــه مدرســه منــی رونــد 

و مترکــز اصلــی آمــوزش آنــان بــر روی 

مهــارت هــای حرکتــی و حرفــه آمــوزی 

اســت، بهــرت اســت کــه آمــوزش الفبــا را در 

زمــان هایــی کــه کــودک مترکز بیشــرتی دارد 

برنامــه ریــزی کنیــم و همیشــه بــه خاطــر 

داشــته باشــیم کــه مهــم تریــن فعالیــت هــا 

بــرای هــر کــودک بیشــرتین زمــان آمــوزش 

را در بربگیــرد. و امــا یادگیــری خوانــدن و 

نوشــن بــه تنهایــی یــک جنبــه از کل آن را 

در برمــی گیــرد. همچنیــن مــی دانیــم کــه 

ــه  ــم و درک آنچ ــی فه ــد توانای ــودک بای ک

ــد داشــته  ــی نویســد و مــی خوان ــه م را ک

باشــد. در مباحــث بعــدی بــه ســایر جنبــه 

هــای مهــم آمــوزش خوانــدن و نوشــن 

و ارائــه راه کارهــای عملــی بــرای آنهــا 

ــت.       ــم پرداخ خواهی
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تغییر رفتار و رفتار درمانی

زهرا حبیبی/کارشناس ارشد روانشناسی

ــیله  ــه وس ــب ب ــار اغل ــر رفت ــالح تغیی اصط

ــه ی رشطــی ســازی کنشــگر  ــروان نظری پی

اســکیرن بــه کار مــی رود، در حالــی کــه 

پیــروان نظریــه پاولــف وهــال اصطــالح 

دهنــد.  مــی  ترجیــح  را  درمانــی  رفتــار 

همچنیــن طرفــداران نظریــه های شــناختی  

بیشــرت اصطــالح رفتــار درمانــی را اســتفاده 

مــی کننــد و آن را بــا اصطــالح تغییــر رفتــار 

ــد. ــی دانن ــادل م ــناختی  مع ش

رشطــی ســازی کنشــگر: رشطــی ســازی 

کنشــگر را اســکیرن مطــرح کــرده و گســرتش 

داد. او عنــوان کــرد موجــودات عنــارص 

ــر  ــود اث ــط خ ــر محی ــتند و ب ــل نیس منفع

مــی گذارنــد. اســکیرن بــرای آزمایــش خــود 

ــن موضــوع  ــا ای ــرد ت ــه ای طراحــی ک جعب

را نشــان دهــد. در ایــن جعبــه هــر زمــان 

حیــوان اهرمــی را فشــار مــی داد، مقــداری 

غــذا بــه درون ظــرف ریختــه مــی شــد. بــه 

تغییــر رفتــار و رفتــار درمانــی بــه مجموعــه روش هــا و فنونــی گفتــه مــی شــود کــه از 

یافتــه هــای روان شناســی آزمایشــی، بــه ویــژه روان شناســی یادگیــری، اســتخراج شــده 

ــای  ــت ه ــراد در موقعی ــازگاری اف ــکالت س ــع مش ــه رف ــک ب ــا کم ــدف آن ه ــد و ه ان

مختلــف زندگــی فــردی و اجتامعــی اســت. میلتنربگــر )2012( گفتــه اســت "تغییــر رفتــار 

بــه آن حــوزه روانشناســی گفتــه مــی شــود کــه بــه تحلیــل و تغییــر رفتــار انســان مــی 

پــردازد " منظــور ازتحلیــل شناســایی روابــط تابعــی بیــن رویدادهــای محیطــی و رفتــار 

ــن کــه یــک شــخص چــرا  ــن ای ــا تعیی ــار ی ــل انجــام رفت ــدن دالی ــا هــدف فهمی اســت، ب

رفتــار خاصــی را انجــام مــی دهــد. منظــور از تغییــر رفتــار ابــداع و اجــرای روش هایــی 

ــه جــای  ــر دهــد و ب ــار نامطلوبــش را تغیی ــا رفت ــد ت ــه فــرد کمــک مــی کن اســت کــه ب

ــوان اســتفاده از روش  ــه عن ــز ب ــی نی ــار درمان ــد. رفت ــوب کســب منای آن رفتارهــای مطل

هــا و یافتــه هــای روان شناســی آزمایشــی بــرای تغییــر دادن رفتــار ناســازگار بــه رفتــار 

ســازگارانه تعریــف شــده اســت.

بنابرایــن رفتــار درمانــی و تغییــر رفتــار دو اصطــالح کامبیــش هــم معنــا هســتند: هــر دو 

بــا رفتــار رس و کار دارنــد، خاســتگاه شــان یکــی اســت، و هــدف هــای تقریبــا مشــابهی 

ــار  ــار و رفت ــر رفت ــن ســبب، بســیاری از متخصصــان تغیی ــه همی ــد. ب ــی کنن ــال م را دنب

ــداد  ــن حــال، تع ــا ای ــد. ب ــی برن ــه کار م ــه جــای هــم ب ــن دو اصطــالح را ب ــی  ای درمان

دیگــری از ایــن متخصصــان بیــن ایــن دو مفهــوم تفــاوت هایــی قائــل شــده انــد.

موارد زیر به عنوان تفاوت های بین تغییر رفتار و رفتار درمانی ذکر شده اند:
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از  حاصــل  تکمیلــی  مفاهیــم  قســمت، 

تحقیقــات هــال و همــکاران او یعنــی ســه 

ــوند: ــر می ش ــر ذک ــوم زی مفه

الــف( انگیــزش تشــویقی؛ هــال در نظریــه 

1943 خــود، مقــدار تقویــت را یــک متغیــر 

انــدازه مقــدار  دانســت: هــر  یادگیــری 

ــه هــامن نســبت  ــت بیشــرت باشــد،  ب تقوی

مقــدار ســایق هــم بیشــرت اســت بــه عبارت 

دیگــر باعــث افزایــش در SHR خواهــد 

مویــد  بعــدی  پژوهش هــای  امــا  بــود. 

ایــن موضــوع نبــوده اســت. آزمایش هــا 

تقویــت  مقــدار  وقتــی  کــه  داد  نشــان 

تغییــر  یادگیــری  شــدن  کامــل  از  پــس 

می کنــد،  عملکــرد بــه طــور چشــمگیری 

تغییــر می کنــد. بــرای مثــال وقتــی کــه 

ــک  ــدن در طــول ی ــرای دوی ــی ب ــه حیوان ب

ــدار  ــت مق ــرای دریاف ــتقیم ب ــذرگاه مس گ

شــده  تربیــت  تقویت کننــده  اندکــی 

ــده داده  ــادی تقویت کنن ــدار زی ــت مق اس

می شــود،  رسعــت دویــدن او یکبــاره زیــاد 

ــدار  ــه مق ــی ک ــه حیوان ــی ب ــود. وقت می ش

زیــادی تقویت  کننــده دریافــت می کنــد 

ــود،   ــده داده ش ــی تقویت  کنن ــدار اندک مق

ــم می شــود. کرســپی  ــدن او ک رسعــت دوی

ــود  ــگرانی ب ــتین آزمایش )Crespi( از نخس

ــدار  ــر مق ــا تغیی ــه نشــان داد عملکــرد ب ک

ــد.  ــر می کن ــاد تغیی ــزان زی ــه می ــت ب تقوی

بــه ایــن اثــر یعنــی تغییــر رسیــع عملکــرد 

بــه دنبــال تغییــر در مقــدار تقویــت را اثــر 

می گوینــد. کرســپی 

ــی شــدت محــرک؛ از نظــر هــال  ب( پویای

 )S( بــا تغیییــر شــدت محــرک بیرونــی

پویایــی شــدت محــرک )V( تغییــر می کنــد 

ــر واســطه ای اســت  در واقــع V یــک متغی

ــی شــدت  ــر دارد. پویای ــر پاســخ تأثی ــه ب ک

محــرک نشــان می دهــد کــه هــر چــه 

شــدت یــک محــرک بیشــرت باشــد احتــامل 

تدریــج حیــوان یــاد گرفــت کــه بــا فــرشدن اهــرم غــذا پدیــدار مــی شــود. یعنــی حیــوان بــا 

انجــام یــک رفتــار در محیــط، پــاداش مــی گیــرد و در نتیجــه رفتــارش تقویــت مــی شــود.

رشطــی ســازی کالســیک: رشطــی ســازی کالســیک را دانشــمند روس، ایــوان پاولــف مطــرح 

کــرده و توضیــح داد. در زمــان غــذا خــوردن، ابتــدا حیــوان وقتــی غــذا را مــی بینــد، بــزاق 

دهــان ترشــح مــی کنــد. حــال اگــر شــام همزمــان بــا دادن غــذا، نــوری روشــن کنیــد یــا 

ــا شــنیدن صــدای  ــور ی ــدن ن ــا دی ــی ب ــوان پــس از مدت ــد، حی ــه صــدا در آوری زنگــی را ب

زنــگ نیــز بــزاق دهــان ترشــح مــی کنــد. غــذا در ایــن جــا بــه عنــوان عامــل تقویتــی عمــل 

کــرده و باعــث مــی شــود پاســخ بــه مــوارد دیگــر نیــز گســرتش یابــد.

ــا دارد،  ــرای م ــادی ب ــی زی ــار هیجان ــه ب ــد ک ــی افت ــی م ــی اتفاق ــن صــورت وقت ــه همی ب

ممکــن اســت آن هیجــان را بــه چیزهایــی کــه در آن زمــان حضــور دارنــد نیــز منتقل شــود. 

ــا دیــدن آن چیزهــا کــه محــرک نامیــده مــی شــود، ممکــن اســت آن پاســخ  ــده ب در آین

هیجانــی را نشــان دهیــم.

نظریه یادگیری هال

ــه او هــم در  ــن نظری ــد، بنابرای ــه شــامر می آی ــان ب ــه رفتارگرای ــال ازجمل ــه ه ــا ك از آنج

قالــب نظریــات محرك-پاســخ طبقه بنــدی می شــود. بــه عقیــده او رفتــار پیچیــده از 

رفتارهــای ســاده و بــه صــورت گام  بــه گام بــر بنیــاد رشطی شــدن محرك-پاســخ بــه وجــود 

می آیــد. وی برخــالف واتســون قانــون گیرایــی ثرندایــك را مــورد توجــه قــرار می دهــد و 

ــد.  ــت می دان ــا اهمی ــری ب آن را در یادگی

ــر  ــت تأثی ــده تح ــخ آموخته ش ــك پاس ــه ی ــدرت ارائ ــه ق ــت ك ــن اس ــن او ای ــل تبیی حاص

عوامــل مختلفــی اســت. هــال در ســال 1943 مفاهیــم نظــری عمــده خــودش را بــا توجــه 

بــه چنــد اصــل موضــوع تبییــن كــرده اســت. تجدیدنظرهــای هــال در ســال 1952در ایــن 
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اینکــه پاســخ یادگرفتــه شــده انجــام شــود 

بیشــرت اســت.

ج( تغییــر از کاهــش ســایق بــه کاهــش 

نظریــه   1952 ســال  در  ســایق؛  محــرک 

هــال از نظریــه کاهــش ســایق بــه نظریــه 

ــام یافــت.  ــر ن کاهــش محــرک ســایق تغیی

دلیــل اول ایــن تغییــر نــام ایــن اســت کــه 

ــده و  ــه تقویت کنن ــان ارائ ــن زم ــه بی فاصل

کاهــش ســایق بســیار زیادتــر از آن اســت 

کــه بتوانــد توجیــه کنــد کــه یادگیــری 

بــرای  آنچــه  می افتــد.  اتفــاق  چگونــه 

ــزی اســت  ــری الزم اســت چی ــن یادگی تعیی

ــه تقویت کننــده  ــه پــس از ارائ کــه بالفاصل

رخ می دهــد، آن چیــز، کاهــش محــرک 

عبــارت  آن  مثــال  اســت.   )SD( ســایق 

اســت از اینکــه؛ اگــر بــه یــك حیــوان تشــنه  

آب به عنــوان تقویت كننــده بــرای انجــام 

عملــی داده شــود، مقــدار قابــل مالحظه ای 

وقــت الزم اســت تــا ســایق تشــنگی بــا آب 

ــان،   ــد از ده ــرا آب بای ــردد، زی ــرف گ برط

ــا اینكــه رسانجــام  ــو،  و معــده بگــذرد ت گل

ــد  ــر جــذب آب بای وارد خــون بشــود. تأثی

ــا اینكــه ســایق  ــه مغــز برســد ت آخــر رس ب

ــد. ــش یاب ــنگی كاه تش

2. متخصصانــی کــه در موقعیــت هــای 

آموزشــی، خانوادگــی و ســایر موقعیــت 

هــای غیــر بالینــی به تغییــر و اصــالح رفتار 

افــراد مــی پردازنــد از اصطــالح تغییــر رفتار 

روانشناســان  امــا  کننــد،  مــی  اســتفاده 

بالینــی و روانپزشــکان کــه در موقعیــت 

هــای بالینــی ماننــد کلینیــک هــای روانــی 

بــه تغییــر و اصــالح رفتــار مراجعــان خــود 

اقــدام مــی کننــد اصطــالح رفتــار درمانــی را 

ــد. ــح مــی دهن ترجی

پژوهــش  بــر  بیشــرت  رفتــار  تغییــر   .3

هــای بنیــادی روانشناســی کنشــگر امــا 

رفتــار شــناختی عبــارت انــد از ادراک هــای 

فــرد از امــور، الگوهــای فکــری، تفســیر 

ــرد، و  ــود ف ــیله خ ــه وس ــار ب ــناد رفت و اس

راهربدهــای شــناختی. شــاخص تریــن روش 

درمانــی در تغییــر رفتــار شــناختی بازســازی 

ــام دارد. ــناختی ن ش

تعریف رفتار

ســاده تریــن تعریــف از رفتــار : رفتــار 

یعنــی عملــی کــه از فــرد رس مــی زنــد یــا 

ــی آورد. ــان م ــر زب ــه ب ــخنی ک س

ــق  ــالح دقی ــن اصط ــی ای ــا در روانشناس ام

تــر تعریــف مــی شــود: هــر فعالیتــی کــه 

ــه وســیله  ارگانیســم انجــام مــی دهــد و ب

ــدازه  ــزار ان ــک اب ــا ی ــر ی ــمی دیگ ارگانیس

ــری  ــدازه گی ــا ان ــاهده ی ــل مش ــری قاب گی

اســت. بنابرایــن، رفتــار هــم شــامل حــرکات 

ــرکات  ــامل ح ــم ش ــود ه ــی ش ــی م بیرون

ــددی . ــت غ ــامل فعالی ــم ش ــی و ه درون

ویژگی های رفتار

ــی  ــاره م ــرد اش ــل ف ــک عم ــه ی ــار ب 1.رفت

ــت او. ــت ثاب ــک صف ــه ی ــه ب ــد ن کن

ــد بعــد اســت کــه  ــار دارای چن 2. هــر رفت

ــدازه گیــری کــرد. مــی تــوان آن هــا را ان

3.رفتــار را مــی تــوان بــه وســیله خــود 

ــراد دیگــر مشــاهده ، توصیــف  ــا اف فــرد ی

ــرد. ــت ک و ثب

4.رفتار بر محیط تاثیر می گذارد.

5.رفتار قانومنند است.

منابع

تغییررفتــارو رفتاردرمانــی، دکــرت علــی اکــرب 

ــیف س

تاریــخ روان شناســی نویــن،  علی  اكــرب ســیف و 

دیگــران

ادامه دارد

ــای  ــش ه ــته از پژوه ــی برخاس رفتاردرمان

انجــام شــده بــا انســان در موقعیــت هــای 

بالینــی اســت .

تعریف تحلیل رفتار کاربردی

ــر  ــیله تغیی ــه وس ــه ب ــری ک ــالح دیگ اصط

قــرار  اســتفاده  مــورد  رفتــار  دهنــدگان 

ــردی اســت.  ــار کارب ــل رفت ــرد تحلی مــی گی

تغییررفتــار  بــا  تحلیــل رفتــار کاربــردی 

ــادی  ــرتاک زی ــوه اش ــی وج ــار درمان و رفت

دارد. "بــا ایــن وجــود، تحلیــل رفتــار بــه آن 

ــه  ــار گفت ــر رفت ــای تغیی ــته از روش ه دس

ــای  ــرح ه ــا از ط ــه در آن ه ــود ک ــی ش م

پژوهــش آزمایشــی اســتفاده مــی شــود 

تــا نتایــج روش درمانــی مــورد ســنجش 

قــرار گیرنــد" بــه ســخن دیگــر، روش هــای 

تغییــر رفتــار و رفتــار درمانــی چــون رصفــا 

بــرای مقاصــد اصالحــی  و درمانــی بــه کار 

مــی رونــد پــس از آن کــه مــورد اســتفاده 

ــود  ــع بهب ــع مراج ــد و در وض ــرار گرفتن ق

ــوند،  ــی ش ــف م ــد متوق ــود آوردن ــه وج ب

امــا روش هــای تحلیــل رفتــار کاربــردی 

عــالوه بــر مقاصــد درمانــی، دارای مقاصــد 

پژوهشــی نیــز هســتند. بنــا بــه گفتــه 

"ریــس " رفتــار درمانــی و تغییــر رفتــار 

ــتند، در  ــش هس ــای پژوه ــا کاربرده عمدت

ــود  ــردی خ ــار کارب ــل رفت ــه تحلی ــی ک حال

ــت". ــش اس پژوه

رفتاردرمانــی  و  شــناختی  رفتــار  تغییــر 

ختی شــنا

ــه  ــی ب ــاظ معن ــه از لح ــی ک از اصطالحات

تغییــر رفتــار و رفتــار درمانــی نزدیــک 

انــد تغییــر رفتــار شــناختی و رفتاردرمانــی 

شــناختی انــد. "تغییــر رفتــار شــناختی بــر 

نقــش فرآیندهــای شــناختی و منــادی در 

ــار نابهنجــار  ــر رفت ــه و تغیی ــش، ادام پیدای

تاییــد مــی کنــد". مفاهیــم مهــم در تغییــر 
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ــی ســاده  ــاه و ادبیات ــا داســتانی کوت ــد و اتیســم ب ــاب داســتان امی کت

و قابــل فهــم بــه معرفــی ایــن اختــالل بــه کــودکان و افــراد در ارتبــاط بــا ایــن 

 کــودکان می پــردازد و روش هــای آموزشــی ایــن کــودکان را تــا حــدودی معرفــی می کنــد.

داســتان ایــن کتــاب دربــاره ی پــری بــه نــام امیــد اســت کــه دچــار اختــالل اتیســم می باشــد 

ــد  ــده منتقــل کن ــه خوانن ــد را ب ــات امی ــاب ســعی منــوده اســت رفتارهــا و روحی و نویســنده ی کت

ایــن کتــاب

 بــه خوبــی حــاالت کــودکان اتیســم را 

ــد  ــز هامنن ــد، کــودکان اتیســم نی ــان می کن بی

دیگــر کــودکان دارای روحیــه ی لطیــف کودکانــه 

می باشــند امــا ایــن بیــامری بــر روی ارتبــاط ایــن 

کــودکان بــا دنیــای اطــراف اختــالل بــه وجــود 

ــی آورد. م

و  امیــد  داســتان  کتــاب  از  بخشــی  در 

می خوانیــم: اتیســم 

ــاد انجــام می دهــد.  ــراری زی ــد کارهــای تک کالً امی

مثــالً یــک جملــه را چنــد بــار تکــرار می کنــد، 

گاهــی هیجــان زده می شــود و دســت هایش را 

جلــوی صورتــش تــکان تــکان می دهــد و جیــغ 

می زنــد، می خنــدد یــا گریــه می کنــد، یــا 

ــه خــودش آســیب  ــن اســت ب ــی ممک حت

ــمی- ــی جس ــا کاردرمان ــا ب ــاند؛ ام برس

حســی، گفتاردرمانــی و بازی درمانی 

و خیلــی کارهــای دیگــر کــه هــر 

می دهــد،  انجامشــان  روز 

ــود. ــرت می ش ــرت و به به
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