
واقع بینانه نگاه کنیم

ــه  ــاری بلک ــا بی ــص ی ــک نق ــِن ی ــه داش ــم، ن اتیس

تجربــه ای از بــودن در ایــن دنیاســت. 

هانطــور کــه هــر یــک از مــا نوعــی از بــودن هــای 

متفــاوت را در ایــن گیتــی تجربــه مــی کنیم، “اتیســم 

بــودن” نیــز شــامل تفاوتــی در نــوعِ بــودن اســت. 

تــاش در جهــت درِک آن کاری عبــث و نافرجــام 

ــت.  اس

ــه  ــم و ن ــی کنی ــم م ــودن” را فه ــم ب ــه “اتیس ــا ن م

خواهیــم توانســت از دنیــای خانــواده ای کــه در 

کنــار آنهــا هســتند بــه طــور کامــل رس در آوریــم و 

ــم. ــان منایی درکش

“اتیســم بــودن” واقعیتــی اســت کــه نــه محکومیــت، 

ــم  ــی رق ــی را در ســبک زندگ ــت های ــه محدودی بلک

مــی زنــد. محدودیــت هایــی کــه تنهــا نــگاِه بــه دور 

ــی و  ــی، غمخــواری، دلســوزی، بهــت زدگ از جربگرای

فاجعــه ســازِی مــا را مــی طلبــد. 

پیــچ کــردن، توصیــه  کــه در آن ســوال  نگاهــی 

ــه راه  ــداری دادن و ارائ کــردن، نصیحــت منــودن، دل

ــا نظــرات شــخصی، نــه تســلی  حــل هــای مطابــق ب

بخــش بلکــه رسچشــمه رنــج، بیگانگــی و دور شــدن 

ــا خواهــد شــد.  ــای آنه از دنی

تنهــا نــگاِه واقــع بینانــه و فــارغ از ترحــم بــه 

محدودیــت هاســت کــه مــی توانــد جرقــه هایــی از 

ــه حرکــت  ــودن ب ــوعِ از ب ــن ن ــوان بخشــی را در ای ت

آورد. در 

زمستان 1400
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 ارتباط
 بین فلزات
 سمی با
اتیسم

در سال های اخیر عوامل محیطی 

به عنوان علل اختالل طیف اتیسم مطرح است . دخالت 

فلزات سمی در علت شناسی اختالل طیف اتیسم مطرح است. این مطالعه 

به مرور ارتباط فلزات سمی با اختالل اتیسم در کودکان می پردازد. جستجوی مقاالت 

در پایگاه های اطالعاتی علمی مانند  PubMed، Google scholar و Scopus انجام شد و در 

مطالعات موردی به ارزیابی سطوح فلزات سمی در کودکان مبتال به اتیسم در مقایسه با همساالن عادی 

پرداخته شد.

در مجموع چهار مطالعه سطوح باالتری از As، Pb، Hg، Cd، Al، Sn، Sb، Ba، TI،  Wو Zr را در  منونه خون و 

منونه های موی کودکان مبتال به اوتیسم نشان داد. سه مطالعه غلظت باالتر Cd،  Pb و Hg را در منونه های ادرار و 

موی کودکان مبتال به اوتیسم نسبت به گروه کنرتل شناسایی کردند. یافته های این بررسی نشان می دهد که سطوح باالی 

فلزات سمی با اختالل طیف اتیسم مرتبط است، بنابراین مراقبت های اساسی برای کاهش بار فلزات در بدن کودکان مبتال 

به اتیسم به  عنوان یک اسرتاتژی اصلی درمان رضوری است.

منبع

Association of autism with toxic metals: A systematic review of case-control studies

 Author links open overlay panelCecilia N.AmadiaChinna

 N.OrishbChiaraFrazzolicOrish E.OrisakweadPharmacology Biochemistry

.and Behavior. Volume 212, January 2022, 173313  اتیسم
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رفتارهای والد گری مادران کودکان پیش دبستانی طیف اتیسم:

والدین کودکان پیش دبستانی مبتال به اختالل طیف اوتیسم، اسرتس و 

مشکالت رفتاری بیشرتی را درفرزندشان در مقایسه با والدین کودکان 

پیش دبستانی غیر اوتیستیک گزارش کرده اند. هم اسرتس والدین وهم 

مشکالت رفتاری کودکان با رفتارهای والدین مرتبط است، اما هنوز این 

مساله مورد بررسی قرار نگرفته است.

مشکالت تغذیه در کودکان آسیایی
 مبتال به اختالل طیف اتیسم

 ارتباط اسرتس والدین با مشکالت رفتاری کودکان

  42 مادر کودک اوتیستیک و غیر اوتیستیک در طول تعامالت مادر - کودک مورد مشاهده قرار گرفتند  و 

رفتارهای والد گری، اسرتس والدین و مشکالت رفتاری بیرونی را گزارش کردند. 

همبستگی اسپیرمن بین متغیر های دو گروه اتیسم و عادی محاسبه شد، و مدل خطی به بررسی این نکته 

پرداخت ایا اسرتس والدین و مشکالت رفتاری بیرونی با رفتارهای والد گری دو گروه مرتبط است ؟   رفتارهای

مادران گروه اتیسم ، اسرتس و مشکالت رفتاری بیرونی بیشرتی نسبت به مادران گروه بدون اتیسم گزارش 

کردند.  در گروه کودکان مبتال به اتیسم، اسرتس والدین با مشکالت رفتاری بیرونی مرتبط بود، اما با ویژگی 

های کودک اتیسم ارتباطی نداشت. در هر دو گروه، مشکالت رفتاری برون سازی با رفتارهای منفی والدین )به 

عنوان مثال انتقاد و نادیده گرفنت کودک( همراه بود .

یافته ها نشان می دهد که رفتارهای فرزندپروری مشکل ساز، مانند منفی گرایی و حامیت نکردن از استقالل 

کودک، بررسی عوامل مرتبط با اسرتس والدین و مشکالت رفتاری کودکان مهم است. سپس با یک ارزیابی 

فردی می توان یک مداخله مناسب برای خانواده های دارای یک کودک پیش دبستانی اتیسم ارائه داد. 

منبع
 Parenting behaviours among mothers of pre-schoolers on the autism spectrum:  

 Associations with parenting stress and children’s externalising
 behaviour problems. MelindaMadarevicacLottevan
EschacGreetLambrechtsacdEvaCeulemansbKarlaVan

LeeuwenaIlseNoensacVolume 90 
.February 2022, 101901 ,

هدف از این تحقیق شناسایی مشکالت تغذیه در کودکان خردسال 
آسیایی مبتال به اختالالت طیف اتیسم و شناسایی عوامل پیش بینی کننده 

مشکالت تغذیه دراین کودکان است.
مطالعه مقطعی کودکان 1 تا 7 ساله مبتال به اتیسم 

 والدین موارد زیر را تکمیل کردند: اطالعات دموگرافیک، چک لیست مخترص رفتار اوتیسم در زمان 
رصف غذا، چک لیست رفتار نابهنجار )ABC(، پرسشنامه رفتارتغذیه ای کودکان  )BPFAS( پرسشنامه 
سبک تغذیه مراقب. اطالعات بیشرت )داده های پزشکی، نتایج ارزیابی شناختی و رشدی، به عنوان مثال، 

برنامه مشاهده تشخیصی اوتیسم ویرایش دوم، مصاحبه تشخیصی اوتیسم ، مقیاس های رفتار انطباقی واینلند، 
و غیره( توسط یکی از اعضای تیم مطالعه از سوابق پزشکی به دست آمد.

از 67 کودک، 28.4٪ مشکالت تغذیه داشتند. سبک های تغذیه مراقبان )34/8 درصد( مستبدانه  و )39/4 درصد(  
سهل گیرانه بود. ویژگی های کودک به طور قابل توجهی مشکالت تغذیه ای را  پیش بینی منی کند. تجزیه و 

تحلیل تک متغیره نشان داد که سبک تغذیه مقتدرانه  و منره بیش فعالی به طور قابل توجهی با شدت مشکالت 
تغذیه ای مرتبط است. تجزیه و تحلیل چند متغیره نشان داد که منرات بیش فعالی پس از کنرتل سایر منرات 

خرده مقیاس رفتار نابهنجار با شدت مشکالت تغذیه ای مرتبط است .
یافته ها نشان می دهد که بین بیش فعالی، سبک تغذیه مستبدانه و مشکالت تغذیه ارتباط وجود دارد 
.کودکان مبتال به اتیسم که رفتارهای بیش فعالی قابل توجهی در زمینه والدین با سبک تغذیه مقتدرانه 

دارند، باید به طور فعال از نظر رفتارهای تغذیه مشکل ساز غربالگری شوند.
منبع

Feeding difficulties in Asian children with autism spectrum disorder

Author links open overlay panelYing QiKangab

Charmaine MinTeoa1Michelle LN.TanbcMarion M.AwbcYiong HuakChandShang CheeChongab
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رفتارهای والد گری مادران کودکان پیش دبستانی طیف اتیسم:

اضطراب یکی از عالیم همراه با اختالل طیف اتیسم است. آمیگدال به عنوان یک ساختار 

مرتبط با اضطراب در افراد مبتال به اتیسم و غیر اتیسم شناسایی شده است .

 برای جمع اوری اطالعات از تصویر برداری عصبی ساختاری، گزارش والدین از عالیم اضطراب کودکان 

5 تا 13 ساله و منابع اطالعاتی تصویر برداری مغز استفاده  شد.

بین دو گروه دارای نشانه های اضطراب و بدون اضطراب از نظر حجم امیگدال تفاوت معناداری یافت نشد 

)به عنوان مثال اتیسم و اضطراب، اتیسم بدون اضطراب، بدون اتیسم یا اضطراب( هیچ ارتباط معنا داری بین 

حجم آمیگدال چپ یا راست و منرات اضطراب در بین منونه اتیسم مشاهده نشد.

نتایج این مطالعه نشان داد هیچ ارتباطی بین حجم آمیگدال و عالئم اضطراب در کودکان مبتال به اتیسم وجود 

ندارد. ما دستورالعمل هایی را برای تحقیقات آینده مورد بحث قرار می دهیم تا تعیین کنیم که آیا عوامل 

دیگر از جمله سن یا روش ارزیابی ممکن است به این عدم ارتباط کمک کند یا خیر؟ 

منبع

 Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. Available online 21

.October 2021

طیف اتیسماضطراب در اختالل آمیگدال و عالئم ارتباط بین حجم بررسی 

5

ک 
تی

س
تی

ن ا
کا

ود
 ک

ی
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

ت
ش

 ه
ی

س
ه 

مار
ش

 ،
م

ده
ل 

سا
14

00 
ان

ست
زم

و 
یز 

پای



آشپزی چیست؟ مهارت های زندگی برای کودکان مبتال به اتیسم

ــا بچــه هایتــان انجــام دهیــد. ایــن یــک روش عالــی بــرای آمــوزش  ــا ب آشــپزی مــی توانــد یــک رسگرمــی خوبــی باشــد ت

ــا اختــالل اتیســم، آشــپزی ممکــن اســت  اســتقالل و کنــرتل بــر رژیــم غذایــی فرزندتــان اســت. بــرای والدیــن کــودکان ب

کاری دلهــره آور بــه نظــر برســد، امــا اینطــور نیســت! آمــوزش آشــپزی بــه فرزندانــم یکــی از چالــش هــای مفیــد در زندگــی 

مــن بــوده اســت و اوقــات ارزشــمند و خوبــی را بــرای همــه ی مــا پیشــنهاد مــی کنــد. ممکــن اســت بچــه هــا در مراحــل 

آمــاده ســازی مقــداری از چیزهــا را بخورنــد. 

بــرای ایــن کــه از ایــن تجربــه بــرای والدیــن و کــودک نهایــت اســتفاده را بربیــم، مهــم اســت چهــار چالــش اصلــی هنــگام 

آمــوزش آشــپزی بــه کــودکان دارای اتیســم را بفهمیــم. ایــن چالــش هــا توســط پنــی گیــل از وب ســایت و ســخرنانی اش بــا 

عنــوان »آشــپزی بــا اتیســم«  ارائــه شــد و بــرای موفقیــت مــا رضوری بــود. 

این ها عبارتند از:

1.چالش های حسی

2.مهارت های حرکتی درشت و ظریف

3.دنبال کردن دستورالعمل ها

4.غذا بیزاری  

چالش های حسی: ملس و بو
چالــش هــای حســی کــه در قلمــرو آشــپزی بــا آن روبــرو مــی شــوید، انزجارهایــی هســتند از برخــی بافــت هــا ماننــد یــک 

بافــت لــزج - گوشــت خــام یــا یــک تخــم مــرغ زیــاد ســفت شــده و پوســت کنــده. پنــی دســت کــردن دســتکش هــای 

پزشــکی غیــر التکــس را پیشــنهاد کــرده اســت. چــون نــازک هســتند و همچنیــن ورودی حســی ایجــاد مــی کننــد. 

نوشته ی مورین ِبنی - ترجمه مسعود سعیدی/ کارشناس ارشد تاریخ
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اگــر کودکتــان خردســال اســت آن هــا را بــرای بــازی هایــی بــا بافــت هــای مختلــف 

ــک  ــد. ی ــن بربی ــا را از بی ــیت آن ه ــا حساس ــد ت ــان کنی ــی امتح ــن جادوی ــد ش مانن

کتــاب خــوب هســت بــه نــام »رسگرمــی بــا بازیکثیــف کاری« کــه ایــده هــا و دســتور 

العمــل هــای زیــادی بــرای ســاخنت مــواد بــرای معرفــی بافــت هــا دارد.

ــراد  ــاز. اف ــار پی ــد بخ ــد مانن ــز باش ــش برانگی ــد چال ــی توان ــز م ــا نی ــی از بوه بعض

ــر هســتند. اگــر پیازهــا مســئله  ــو حســاس ت ــه ب ــه اتیســم اغلــب نســبت ب ــال ب مبت

هســتند، ســعی کنیــد از پیازهــای ویدالیــا یــا پیازهــایColossus  شــیرین اســتفاده 

کنیــد چــون بخارهــای کمــرتی از آن خــارج مــی شــود. بــا قــرار دادن پیــاز در داخــل 

ــد. پنــی عینــک هــای  ــز کاهــش مــی یاب ــاز نی ــل از بــرش دادن، بــوی پی یخچــال قب

محافــظ پیــاز را بــه مــا نشــان داد کــه شــبیه عینــک شــنا هســتند . بســیار عالــی آنهــا 

از چشــم هــا در برابــر بخارهــای پیــاز محافظــت مــی کننــد.

چالش های محرک

چالــش هــای محــرک کمــرت مــورد توجــه قــرار مــی گیرنــد و کمــرت آشــکار هســتند 

، امــا بــرای آشــپزی بســیار مهــم هســتند. تــون عضالنــی ضعیــف بــر قــدرت ســاعد 

کــه بــرای بــرش الزم اســت، تأثیــر مــی گــذارد. مهــارت هــای حرکتــی خــوب توســعه 

ــکالت  ــد. مش ــی ده ــرار م ــر ق ــت تأثی ــروف را تح ــداری ظ ــی نگه ــه ، چگونگ نیافت

ــاز بــرای فعالیتهــای مختلفــی ماننــد بــرش  درجــه بنــدی بــر میــزان فشــار مــورد نی

نــان در مقابــل گوجــه فرنگــی، رنــده کــردن لیمــو در مقابــل پنیــر و ... تأثیــر مــی 

گــذارد. در تعدیــل فشــار، هامهنگــی حــرکات بــازو بــرای مخلــوط کــردن ســاالد و 

تنظیــم حــرکات بــرای کاری ماننــد پوســت کنــدن ســیب، ســخت اســت و وفــق دادن 

یــک حرکــت مــی توانــد مشــکل باشــد. 

ــا  ــه آنه ــوان ب ــی ت ــارت م ــوزش مه ــا آم ــش هــا حــل نشــدنی نیســتند و ب ــن چال ای

ــه  ــار شــخص، ن ــش فیزیکــی در کن ــک منای ــک پیشــنهاد، انجــام دادن ی پرداخــت. ی

ــادآوری هــای شــفاهی  ــا اســتفاده از نقاشــی هــای خطــی، و ی در مقابــل آن هــا، ب

یــا نشــانه هایــی در مــورد چگونگــی انجــام 

دادن وظیفــه بــه صــورت عملکــردی اســت. 

حامیــت دســت روی دســت مــی توانــد 

بــه حرکــت و درجــه بنــدی مســائل کمــک 

کنــد. انــواع مختلفــی از ظــروف را امتحــان 

کنیــد چــون اســتفاده از برخــی از آنهــا 

راحــت تــر اســت. حامیــت دســت روی 

ــرا  ــد زی ــذف نکنی ــی زود ح ــت را خیل دس

ممکــن اســت باعــث عــادت هــای حرکتــی 

ــان باشــد کــه دســت  نادرســت شــود. یادت

ــت اســت و  ــه منظــور حامی روی دســت ب

نــه بــرای مجبــور کــردن شــخصی بــه انجــام 

کاری. دادن 

یک نکته ی مهم در مورد 
اصــالح کــردن فــرد: وقتــی کــه 
افــراد مبتــال بــه اتیســم بــه بلوغ می رســند، 

آن هــا، اغلــب از اشــتباه کــردن دلــرد می 

ــتباه  ــد اش ــه بگذاری ــه جــای اینک شــوند. ب

کننــد و ســپس آن هــا را اصــالح کنیــد بهــرت 

ــا  ــد ت اســت پشــتیبانی الزم را فراهــم منایی

فــرد کار را درســت انجــام دهــد. پشــتیبانی 

ــن  ــه ای ــد ب ــی توان ــاً م ــک واقع ــه ی ــک ب ی

زمینــه کمــک کنــد.
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اگــر کودکتــان بــا ابزارهــای معمولــی شــام 

مشــکل دارد ، در مــورد اســتفاده از ظــروف 

ــد:  ــر کنی ــید فک ــی شناس ــه م ــن ک جایگزی

ــده  ــه جــای رن ــردن ب ــزه ک ــرای خــوش م ب

ــک  ــتی کوچ ــده ی دس ــه از رن ــار طرف چه

پوســت  بــا  را  پرتقــال  کنیــد،  اســتفاده 

ــت  ــدل Tupperware پوس ــال م ــن پرتق ک

ــد. بگیری

پیروی از دستورالعمل ها 

ــه  ــال ب ــراد مبت ــرای اف ــات ب ــردازش اطالع پ

اتیســم ســخت اســت، پــس دســتورهای 

پخــت غــذا بایــد بــه قســمت هــای قابــل 

ــوند: ــیم ش ــرتل تقس کن

ــاز را  ــورد نی ــوازم م ــروف و ل ــدا ظ •ابت

ــد. ــدی کنی ــت بن لیس

•ســپس مــواد الزم را لیســت بنــدی 

در  بایــد  کــه  آن روشــی  نــه  کنیــد، 

داده  قــرار  غــذا  پخــت  دســتورهای 

ــم  ــه جــای اینکــه بگویی ــاً ب شــوند )مث

خــرده شــده ، پوســت کنــده ، بــرش 

ــدد  ــک ع ــد ی ــره ، بگویی ــورده و غی خ

هویــج ، یــک عــدد ســیب و غیــره(. 

•حــاال دســتورهای پخــت غذا را لیســت 

کــرده و آنهــا را بــه مراحــل قابــل کنــرل 

ــت 3  ــن اس ــه - ممک ــد. بل ــیم کنی تقس

صفحــه بــرای دســتور پخــت غــذا وجــود 

اســتقال  بــرای  امــا   ، باشــد  داشــته 

ــه  ــود دارد ک ــی وج ــز شانس ــپزی نی آش

هــدف آن اســت.

با غذا بیزاری ها خالق باشید
 چگونــه بــا غــذا بیــزاری هــا و ســایر چالــش هــای غذایــی کنــار مــی آییــد؟ چیــزی شــبیه 

ــه ای دوســت دارد،  ــک ادوی ــد. اگــر کودکــی کی ــدا کنی ــد پی ــزی کــه دوســت دارن ــه چی ب

پــس کیــک هویجــی را امتحــان کنیــد. ایــن بیــزاری اغلــب بــرای مــزه ی غــذا نیســت بلکــه 

بــرای جنبــه هــای دیگــری مثــل بافــت آن اســت. مــن تخــم مــرغ را دوســت دارم امــا  آن 

را آب پــز یــا آب پــز نــرم منــی خــورم چــون از بافــت یــک زرده نــرم تخــم مــرغ متنفــرم. 

ـهـای  مهــارت  توســعه  ـبـرای  بــزرگ  روشــی  غــذا  تقســیم  و  آشــپزی 
اســت. اجتماعــی 

 یادگیــری چگونگــی آشــپزی مهارتــی اســت کــه مــی توانــد منجــر بــه اســتقالل بیشــرت و 

احتــامالً اشــتغال در صنعــت غــذا شــود. همچنیــن مــی توانــد راهــی بــرای ایجــاد گــروه و 

ارتباطــات خانوادگــی باشــد. 

یادگیــری و هــدف قــرار دادن ایــن چالــش هــا باعــث شــد احســاس قــدرت و انگیــزه کنــم 

تــا پــرم و دخــرتم را بــا آشــپزی در خانــه بیشــرت مشــغول کنــم. بّچــه هــا دوســت دارنــد 

تــا غــذای جدیــدی کــه خودشــان درســت کــرده انــد را امتحــان کننــد، پــس مجموعــه ی 

غــذای خــود را افزایــش مــی دهنــد. بــا ســهیم کــردن آن هــا در آمــاده ســازی غــذا، ارتبــاط 

ــه ســمت  ــر ب ــی دیگ ــا قدم ــه آن ه ــن ب ــد و ای ــد دارن ــی خورن ــه م ــا آنچــه ک بیشــرتی ب

اســتقالل مــی دهــد.

منبع

https://autismawarenesscentre.com/whats-cooking-life-skills

8

ک 
تی

س
تی

ن ا
کا

ود
 ک

ی
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

ت
ش

 ه
ی

س
ه 

مار
ش

 ،
م

ده
ل 

سا
14

00 
ان

ست
زم

و 
یز 

پای



بررسی رشد رفتارهای جنسی در طیف اتیسم

فاطمه کیخایی/ کارشناسی ارشد روانشناسی

ایــن مقالــه در ادامــه ی مطلــب پیشــین بــه بررســی رفتارهــای جنســی در طیــف اتیســم 

ــی  ــم م ــف اتیس ــی در طی ــف دو ویژگ ــه تعری ــث ب ــل از رشوع بح ــا قب ــردازد ام ــی پ م

پردازیــم، یکــی نارســایی هــای اجتامعــی در طیــف اتیســم و دیگــری ویژگــی افــراد اتیســم 

بــا عملکــرد بــاال.

ــا  ــراد ب ــا" متــام اف ــالل اتیســم نارســایی هــای اجتامعــی اســت. تقریب ــن ویژگــی اخت اولی

اختــالل اتیســم ایــن نارســایی را نشــان مــی دهنــد. کــودکان بــا اختــالل اتیســم در رفتــار 

ــان  ــب عواطــف خــود را بی ــد و اغل ــود عمیقــی از خــود نشــان مــی دهن اجتامعــی کمب

منــی کننــد. نارســایی در تعامــالت اجتامعــی در کــودکان مبتــال بــه اتیســم اغلــب از زمــان 

تولــد قابــل مشــاهده اســت. دو تشــابه رایــج کــه از ابتــدای کودکــی خــود را نشــان مــی 

دهنــد فقــدان متــاس چشــمی و هامهنــگ کــردن وضعیــت بدنــی خــود بــا طــرف مقابــل 

ــه اتیســم  ــال ب ــراد مبت ــه شــدن اســت. در اواســط کــودک، اف ــگام در آغــوش گرفت ــه هن ب

غالبــا" بــازی هــای اجتامعــی، توجــه اشــرتاکی و یــا دلبســتگی بــه والدیــن یــا مراقبیــن از 

خــود نشــان منــی دهنــد. ایــن نارســایی هــای اجتامعــی ادامــه پیــدا مــی کننــد و خــود را 

بــه صــورت فقــدان بــازی و تعامــل بــا همســاالن در رستــارس کودکــی نشــان مــی دهنــد. 

ــالالت  ــز اخت ــته و مرک ــت هس ــی اس بدیه

اتیســم اختــالالت اجتامعــی اســت. عموما" 

در ســال دوم زندگــی اســت کــه رشــد فــرد 

ــراف از  ــه انح ــم رشوع ب ــالل اتیس ــا اخت ب

ــت  ــن جاس ــرا" ای ــد. ظاه ــی کن ــار م هنج

کــه نــوزادان بــا اختــالل اتیســم عقــب مــی 

ــه  ــه مرحل ــد و در تعامــل اجتامعــی ب مانن

ی تغییــر نهایــی بــه ســوی تعامــل مشــرتک 

ــی  ــاط اجتامع ــکالت ارتب ــند. مش ــی رس من

کالمــی و غیــر کالمــی در ایــن افــراد باعــث 

افــت شــدید عملکــرد، ضعــف در پیشــقدم 

ــی  ــالت اجتامع ــراری تعام ــرای برق شــدن ب

و رد خواســته ی دیگــران بــرای برقــراری 

رابطــه ی اجتامعــی مــی شــود.
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کــودکان اتیســم بــا عملکــرد بــاال، کودکانــی 

بــا مشــکالت تعامــالت اجتامعــی خفیــف، 

و  قالبــی  رفتارهــای  ارتبــاط،  در  تأخیــر 

تکــراری محــدود و افــرادی کــه تأخیــری در 

کارکردهــای شــناختی نشــان منــی دهنــد و 

ــطوح  ــی در س ــناختی و هوش ــاظ ش از لح

ــت  ــب تح ــتند، اغل ــاال هس ــه ب ــط ب متوس

عنــوان اتیســم بــا عملکــرد ســطح بــاال 

ــوند. ــی ش ــف م توصی

در چنــدی ســال اخیــر مــا بــه درک عمیــق 

ــان  ــی در می ــالت جنس ــورد متای ــری در م ت

افــراد مبتــال بــه اختــالل طیــف اتیســم 

دســت یافتــه ایــم. عالقــه ی بیشــرت بــه ایــن 

موضــوع و بهبــود در مطالعــه ی جمعیــت 

هــای اتیســم باعــث ایــن روشــنگری شــده 

اســت. تحقیقــات، تصــورات قدیمــی مبنــی 

بــر ایــن کــه افــراد مبتــال بــه اتیســم از نظــر 

جنســی ناشــناخته و بــی تجربــه و یــا بــی 

عالقــه بــه روابــط جنســی هســتند را از 

ــن  ــر ای ــرض ب ــن ف ــرد. همچنی ــی ب ــن م بی

ــیار  ــم بس ــه اتیس ــال ب ــراد مبت ــه اف ــود ک ب

ــت  ــه فعالی ــه ای ب ــتند و عالق ــوان هس نات

ــد  ــک ندارن ــط رمانتی ــی و رواب ــای جنس ه

ــا مناســب نیســتند. ی

عالیــق-  جنســی،  اجتامعــی-  عملکــرد 

رفتارهــا و دانــش یــک فــرد را در رابطــه بــا 

جنبــه هــای جنســی، عاشــقانه و اجتامعــی 

زندگــی در برمــی گیــرد. درک فــرد از ایــن 

حــوزه هــا از طریــق طیــف وســیعی از 

ــوزش  ــمی آم ــمی و رس ــر رس ــای غی راه ه

ــود و در  ــی ش ــاد م ــی ایج ــت جنس بهداش

مقایســه بــا افــراد معمولــی در حــال رشــد، 

ــل داشــنت  ــه دلی ــه اتیســم ب ــال ب ــراد مبت اف

بــا همســاالن، تجربــه  مشــارکت کمــرت 

ــن،  ــرت والدی ــی بیش ــرت، راهنامی ــط کم رواب

اســتفاده بیشــرت از مطالب آنالیــن، دریافت 

کمــرت آمــوزش جنســی در مدرســه، عملکــرد 

ــد. ــی دارن ــی متفاوت ــی- جنس اجتامع

افــراد  دهــد  مــی  نشــان  هــا  بررســی 

بیشــرتی  بــا ســختی  اتیســم  بــه  مبتــال 

ــد  ــی پایبن ــم خصوص ــای حری ــه هنجاره ب

ــد.  ــرتی دارن ــی کم ــتند و رفتاراجتامع هس

داشــنت فرصــت هــای کمــرت بــرای آمــوزش 

و  غیررســمی  جنســی  بهداشــتی  هــای 

رســمی مناســب آن هــا را در مضیقــه ی 

ــن  ــه ای ــی ک ــه دیگران ــبت ب ــف نس مضاع

هــا  راه  ایــن  دوی  هــر  از  را  اطالعــات 

قــرار مــی دهــد.  دریافــت مــی کننــد 

علــی رغــم ادعاهــای اولیــه مبنــی بــر 

عــدم جنســیت در جمعیــت هــای اتیســم، 
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ــل  ــالل متای ــن اخت ــه ای ــال ب ــراد مبت ــر اف اک

آشــکاری بــه روابــط عاطفــی عاشــقانه و یــا 

جنســی دارنــد. نیــازی کــه اغلــب در افــراد 

ــود.  ــی ش ــدید م ــر تش ــرد باالت ــا عملک ب

ــق  ــت عالی ــاوت در مدیری ــی تف ــور کل بط

ــج اســت  ــراد رای عاشــقانه و جنســی در اف

ــه  ــر ب ــد منج ــی توان ــط م ــکالت مرتب مش

روانــی  ســالمت  فــردی،  بیــن  مســائل 

ضعیــف، متــاس جنســی ناخواســته و انــزوا 

در جامعــه بــرای برخــی افــراد مــی شــود.

ــا  ــم ب ــاط اتیس ــک ارتب ــدون ش ــن ب بنابرای

ــت.  ــم اس ــی مه ــی- اجتامع ــالمت جنس س

ــالت  ــه متای ــی دهــد ک ــات نشــان م تحقیق

جنســی از طریــق تعامــالت و تجربیــات 

اجتامعــی و فیزیکــی بــا ادغــام هنجارهــای 

ــی  ــه خوب ــد ب ــی یاب ــعه م ــی توس اجتامع

ــی  ــکالت اصل ــه مش ــت ک ــده اس ــت ش ثاب

ارتبــاط اجتامعــی تجربــه شــده توســط 

افــراد مبتــال بــه اتیســم اغلــب مانعــی برای 

ــا  ــت. رفتاره ــی اس ــارکت اجتامع مش

یــا ســختگیری هــای محــدود و 

ــد  ــی توان ــز م ــده نی ــران کنن نگ

مانــع از ایجــاد و رشــد توســعه 

ــود. ــقانه ش ــط عاش ی رواب

تحقیقــات نشــان مــی دهــد 

ــای  ــه ه ــه ی جنب ــه تجرب ک

ــراد  ــرای اف ــی ب ــی زندگ ــی و جنس اجتامع

ــرادی  ــا اف ــه اتیســم در مقایســه ب ــال ب مبت

بــدون اتیســم متفــاوت و گاهــی دشــوارتر 

اســت. بــه طــور خــاص نتایــج نشــان مــی 

ــب  ــه اتیســم اغل ــال ب ــراد مبت ــه اف دهــد ک

رفارهــای اجتامعــی کمــرتی دارنــد. دانــش 

حریــم  هنجارهــای  مــورد  در  کمــرتی 

جنســی  رفتارهــای  دارنــد.  خصوصــی 

ــای  ــوزش ه ــد. آم ــرتی دارن ــب بیش نامناس

مرتبــط بــا جنســیت کمــرتی دریافــت کرده 

انــد و در معــرض نگرانــی بیشــرتی از ســوی 

دیگــران و خودشــان در مــورد آینــده شــان 

هســتند. همچنیــن تحقیقــات پیشــنهاد 

ــی را  ــی- جنس ــه درک اجتامع ــد ک ــی کن م

مــی تــوان از طریــق فرصــت هــای آمــوزش 

ــمی  ــر رس ــمی و غی ــی رس ــت جنس بهداش

توســعه داد. 
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آموزش خواندن و نوشنت
آرزو رضایی/ کارشناس ارشد روانشناسی

در مباحــث قبلــی کلیاتــی را در مــورد آمــوزش خوانــدن و ونوشــنت و دشــواری هــای قابــل 

وقــوع در هنــگام آمــوزش الفبــا بیــان کردیــم. اکنــون بــه بررســی و توضیــح جنبــه هــای 

دیگــری از ایــن بخــش مهــم آمــوزش کــودکان بــا نیازهــای ویــژه و بــه ویــژه کــودکان طیــف 

اتیســم مــی پردازیــم.

پــس از آمــوزش کلــی خوانــی و کلــی نویســی کلــامت ســاده کــه در ابتــدای کتــاب هــای 

فارســی مــدارس عــادی و اســتثنایی یافــت مــی شــوند. ترجیحــا" بــه آمــوزش ترکیــب هــای 

ــی  ــی معن ــامت ب ــا کل ــی ی ــات هجای ــا و ترکیب ــوص هجاه ــه خص ــوت و ب ــت و مص صام

اهمیــت ویــژه ای قائــل خواهیــم شــد.

طبــق تجربــه کــودکان زیــادی بــه ویــژه کــودکان اتیســتیک بــا تکیــه بــر حافظــه دیــداری و 

شــنیداری قــوی خــود بــه حفــظ کــردن کلــامت، جملــه هــا و حتــی مــنت هــا مــی پردازنــد. 

ــی در  ــت احتامل ــک شکس ــه از ی ــت ک ــت آن اس ــه جه ــورد ب ــن م ــر ای ــاره ب ــد دوب تاکی

مراحــل بعــدی آمــوزش اجتنــاب کنیــم. همزمــان و بااطمینــان از ایــن کــه کــودک ترکیــب 

هــا را بــه خوبــی یــاد گرفتــه و از پــس خوانــدن و نوشــنت ترکیبــات بــی معنــی بــر مــی 

ــد، متریناتــی را در جهــت ایجــاد درک و  آی

ــای  ــنت ه ــا و م ــه ه ــامت، جمل ــوم کل مفه

کوتــاه بــه برنامــه ی آموزشــی کــودک مــی 

افزاییــم. متریناتــی مثــل وصــل کــردن کلمــه 

بــه تصویــر مربوطــه، قــرار دادن کلمــه در 

ــی  ــراردادن هجاهای ــه، ق ــی جمل جــای خال

کــه یــک کلمــه یــا ترکیــب بــا معنــی را مــی 

ــار هــم، عینــی ســازی کلمــه  ســازند در کن

ــم  ــورت پانتومی ــه ص ــا ب ــه ه ــا جمل ــا ی ه

ــه  ــده را ب ــده ش ــا خوان ــته ی ــال نوش ) افع

صــورت عملــی نشــان بدهــد(، ســاخنت یک 

کلمــه یــا ترکیــب بــا معنــی از حــروف بــه 

هــم ریختــه و مترینــات بســیاری کــه بایــد 
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ــاب  ــر انتخ ــورد نظ ــودک م ــا ک ــب ب متناس

و بــا یــک ترکیــب متناســب بــا کــودک بــه 

ــی  ــه شــوند. در نظــر گرفــنت توانای وی ارائ

هــای کــودک بــرای موفقیــت او بســیار 

ــات  ــن مترین ــد ای ــز نبای مهــم اســت و هرگ

بــرای متــام کــودکان بــه صــورت یکســان در 

نظــر گرفتــه شــوند. تکــرار و متریــن بــرای 

هــر حــرف جدیــد بــه انــدازه ی کافــی 

بایــد صــورت بگیــرد نــه چنــدان زیــاد کــه 

کــودک خســته و دلــزده شــود و نــه آن 

ــدی  ــری دروس بع ــا یادگی ــه ب ــم ک ــدر ک ق

ــوند.  ــوش ش ــا فرام ــه ی ــم در آمیخت ــا ه ب

از ایــن گذشــته تعمیــم پذیــری در متــام 

زمینــه هــای ممکــن بایــد انجــام پذیــرد تــا 

ــک بعــدی  ــه صــورت ت ــودک ب ــری ک یادگی

ــه  ــراد ب ــکان و اف ــان و م ــه زم و وابســته ب

خصــوص نباشــدو اگــر کــودک همزمــان بــه 

ــی رود،  ــادی م ــا ع ــتثنایی و ی ــه اس مدرس

ــودک  ــه ک ــید ک ــته باش ــر داش ــد در نظ بای

ــی هــای خــود را در مدرســه  ــد توانای بتوان

نیــز نشــان بدهــد بنابرایــن آمــوزش کــودک 

ــی  ــرادی و گروه ــوزش انف ــامل آم ــد ش بای

ــودک در  ــوزش ک ــه آم ــا ک ــد. از آن ج باش

مباحــث  و  نــکات  برگیرنــده  در  گــروه 

ســعی  باشــد  مــی  خــود  بــه  مختــص 

خواهیــم کــرد کــه در یــک گفتــار جداگانــه 

و مفصــل بــه آن بپردازیــم هــامن طــور 

کــه کــودک بایــد مفهــوم آنچــه را کــه مــی 

شــنود و مــی گویــد درک کنــد و در ذهــن 

ــورد  ــد در م ــد، بای ــازی کن ــی س ــود عین خ

ــن  ــه ای ــز ب ــا نی ــته ه ــا و نوش ــده ه خوان

توانایــی دســت یابــد. در مراحــل ســاده 

و عینــی کار چنــدان دشــواری نیســت و 

ــا نوشــنت  کــودک مــی توانــد بــه ســادگی ب

ــا پدیــده هــا زیــر تصویــر آن  اســم اشــیا ی

ــر  ــه ســاده زی ــا نوشــنت یــک جمل ــی از کلــامت برســد. در مراحــل بعــدی ب ــه درک عین ب

تصویــر، تشــکیل جملــه و ســاختار بنــدی آن، همچنیــن بــه درک مفهومــی آن دســت یابــد 

بــه طــور مثــال وقتــی کــودک تصویــر» بــاران« را دیــده و زیــر آن کلمــه »بــاران « را مــی 

نویســد و ســپس جملــه »بــاران مــی بــارد« را شــکل مــی دهــد، مــی توانیــم بــا ســواالت 

مختلــف درک کــودک را از جملــه ای کــه نوشــته بــه چالــش بکشــیم. اگــر بــاران ببــارد چــه 

مــی شــود؟ و ســواالتی از ایــن دســت. بــا تکــرار ایــن مــوارد بــه کــودک یــاد مــی دهیــم 

کــه مفاهیــم و معانــی کلــامت و عبــارات را جســتجو کنــد و آنچــه را مــی خوانــد و مــی 

نویســد در ذهــن خــود بــه تصویــر بکشــد. بــه ایــن ترتیــب در مراحــل باالتــر و هنــگام 

ــور  ــه وف ــه شــخصه و ب ــد. ب ــر آن هــا را درک کن ــده ت ــم انتزاعــی و پیچی ــوزش مفاهی آم

در حیــن آمــوزش کــودکان اتیســتیک بــه مــواردی از ایــن مشــکالت برخــورد داشــته ام کــه 

کــودک قــادر بــه خوانــدن یــک مــنت بلنــد یــا کوتــاه بــود امــا هنگامــی کــه از محتــوای 

آنچــه خوانــده بــود ســوال مــی کــردم، چیــزی از آن درک نکــرده بــود. در حقیقــت هــدف 

مهــم از آمــوزش خوانــدن و نوشــنت بــه کــودکان، فهمیــدن آن اســت و از آن جــا کــه اغلــب 

کــودکان بــا عملکــرد بــاال قــادر بــه یادگیــری حــروف و الفبــا مــی شــوند و هــدف نهایــی 

مــا از ایــن آمــوزش مبتنــی بــر ارتقــای ســطح درک و توامننــدی آنــان در آینــده حرفــه ای 

و یــا حتــی در زندگــی شــخصی آنــان اســت، توجــه بــه ایــن موضــوع بایــد بســیار مهــم 

تلقــی شــود. مرتــب کــردن کلــامت بــه هــم ریختــه و تشــکیل یــک جملــه بــا معنــی یــک 

متریــن ســاده دیگــر اســت کــه مــی توانــد بــه درک خوانــداری و نوشــتاری کــودک کمــک 

کنــد. نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن متریــن ایــن اســت کــه تکــرار جملــه هــا باعــث مــی 

شــود کــه کــودک آن را در حافظــه ی خــود ذخیــره کنــد و همیشــه بایــد بــا ایجــاد تغییــر 

در اجــزای جملــه یــا حتــی در مفهــوم آن کــودک را از حفــظ کــردن و پاســخ هــای کلیشــه 

ای دور کنیــم. پیداکــردن اشــتباه مفهومــی در جملــه هــم مــی توانــد یــک متریــن ســاده 
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ــال  ــرای مث ــد. ب ــتا باش ــن راس ــر در ای دیگ

جملــه ی »نــادر آب را پوشــید« را روی 

ــد آن را  کاغــذ نوشــته و از کــودک بخواهی

بخوانــد و بگویــد کجــای آن غلــط اســت و 

آن را تصحیــح کنــد. او مــی توانــد کلمه آب 

را خــط زده و بنویســد » لبــاس« یــا کلمــه 

»پوشــید« را بــا »خــورد« جایگزیــن کند. در 

ــروف و  ــودک ح ــه ک ــی ک ــه و هنگام ادام

ــم  ــی توانی ــت م ــرتی را آموخ ــامت بیش کل

ــارت هــای  ــات را گســرتش داده و مه مترین

ــم.  ــش دهی ــی وی را افزای ــی و مفهوم درک

خوانــدن یــک مــنت کوتــاه چنــد جملــه ای 

و پاســخگویی بــه ســواالت بــر آمــده از 

مــنت ابتــدا بــه صــورت گفتــاری و ســپس به 

ــه  ــک منون ــد ی ــی توان صــورت نوشــتاری م

کــودکان  معمــوال  باشــد.  مفیــد  متریــن 

ــی  ــا م ــد و م ــکل دارن ــوال مش در درک س

توانیــم اگــر متوجــه چنیــن مشــکلی در 

کــودک شــدیم، از طریــق ســاده ســازی 

ــه  ــر ب ــا ســاده ت ــا کلــامت کمــرت ی ســوال ب

ــتاری  ــات نوش ــم. ادبی ــک کنی ــم او کم فه

ــب  ــه مرات ــاری ب ــات گفت ــه ادبی ــبت ب نس

ــار  ــال در گفت ــرای مث ــر اســت. ب پیچیــده ت

ــت  ــی از درخ ــیم »ک ــی پرس ــاوره م و مح

بــاال رفــت؟« امــا در نوشــتار مــی نویســیم 

رفــت؟«  درخــت  بــاالی  کســی  »چــه 

ــی  ــث م ــوارد باع ــن م ــن ای ــرار و متری تک

ــه  ــن درک برســد ک ــه ای ــا کــودک ب شــود ت

ــابه  ــی مش ــی« مفهوم ــه کس ــی« و »چ »ک

ــن  ــر از ای ــیاری دیگ ــن بس ــد. همچنی دارن

تفــاوت هــای کوچــک کــه شــاید بــرای مــا 

ــد،  ــی کنن ــوه م ــز جل ــت و ناچی ــی اهمی ب

ــودک اتیســتیک  ــک ک ــرای ی ــد ب ــی توانن م

ــتار  ــار و نوش ــش در درک کل گفت ــه چال ب

تبدیــل شــوند بــه همیــن جهــت اســت 

ــن  ــکل در بی ــن مش ــا ای ــب ب ــا اغل ــه م ک

کــودکان اتیســتیک کــه بــه مدرســه راه 

ــودکان درس  ــد و همــراه دیگــر ک ــه ان یافت

مــی خواننــد بــر مــی خوریــم کــه مســئله 

هــای ریاضــی و یــا متــون درس علــوم کــه 

ــد  ــی دارن ــل ذهن ــه و تحلی ــه تجزی ــاز ب نی

را درک نکــرده و قــادر بــه انجــام تکالیــف 

مربوطــه نیســتند. زیــرا آن هــا مــنت یــا 

ــد  ــی توانن ــا من ــد ام ــی خوانن ــئله را م مس

همزمــان آن را درک کــرده و یــا حداقــل 

ــد  ــی کنن ــا را درک من برخــی از قســمت ه

و ســعی مــی کننــد بــا آزمــون و خطــا یــک 

راه حــل بــرای آن پیــدا کننــد جملــه ســازی 

بــا کلــامت ارائــه شــده نیــز متریــن دیگــری 

ــی  ــر م ــه نظ ــاده ب ــدا س ــه در ابت اســت ک

ــای  ــه ه ــا جمل ــه ب ــی ک ــا هنگام ــد ام رس

تکــراری و کلیشــه ای کــودک روبــه رو مــی 

شــویم، در مــی یابیــم کــه کــودک از تحلیــل 

هــای ذهنــی بســیار محــدود و کلیشــه ای 

مبتنــی بــر حافظــه برخــوردار اســت. بــرای 

بهبــود ایــن رشایــط و گســرتش محــدوده ی 

ادراکــی کــودک مــی توانیــم از او بخواهیــم 

کــه بــا دو کلمــه یــا ســه کلمــه ارائــه شــده 

یــک جملــه بســازد. در ابتــدا ایــن کلــامت 

ــوط و در ادامــه کلــامت  ــه هــم مرب کــه ب

ــن  ــند. همچنی ــط باش ــد غیرمرتب ــی توانن م

مــی توانیــم از کــودک بخواهیــم کــه بــرای 

یــک کلمــه چنــد جملــه متفــاوت بنویســد. 

اســت  ممکــن  مــوارد  ایــن  متامــی  در 

ــرای درک  ــی ب ــه کمــک های ــاز ب کــودک نی

دســتورالعمل هــا و ســواالت و تکالیــف 

داشــته باشــد. مســلامً بــه خاطــر داریــم که 

مــا بــرای آمــوزش، تکنیــک هــای فراوانــی را 

ــه بارهــا و بارهــا در  ــم ک در دســرتس داری

ایــن مباحــث آن هــا را مــرور کــرده ایــم و 

بــه کار بــرده ایــم. تکنیــک هایــی از قبیــل 

ــه اجــزای کوچــک  ــف ب ــردن تکالی خــرد ک

ــر  ــر و حرکــت از قســمت هــای ســاده ت ت
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ایجــاد کــرده و بعدهــا و بــه مــرور زمــان با 

یادگیــری دیگــر اشــکال ایــن صــدا، کلــامت 

مربــوط بــه آن را در جــدول مــی نویســیم. 

ــرای  بالطبــع مــی توانیــم همیــن روش را ب

دیگــر آواهــای چنــد شــکلی بــه کار بربیــم. 

امــا همیشــه بایــد توجــه داشــته باشــیم که 

یــک روش خــاص همیشــه و بــرای همــه ی 

کــودکان کاربــرد نــدارد و یــا مفیــد نیســت. 

نیازهــای  بــا  کــودکان  بــه  آمــوزش  در 

ــتیک،  ــودکان اتیس ــوص ک ــه خص ــژه و ب وی

خالقیــت در آمــوزش و انعطــاف پذیــری 

از روش هــای مختلــف  اســتفاده  بــرای 

آمــوزش، کلیــد موفقیــت و رســیدن بــه 

اهــداف آموزشــی اســت. در مباحــث بعــد 

ــایر دروس  ــوزش س ــورد آم ــی را در م نکات

ــودکان اتیســتیک  ــه ک ــم درســی ب و مفاهی

ــم کــرد.    مــرور خواهی

بــه ســمت اجــزای دشــوارتر، مفهــوم ســازی 

بــه وســیله تصاویــر، فیلــم هــا، نقاشــی 

ــا  ــم ی ــه صــورت اجــزای پانتومی ــی ب و عین

منایــش هــای کوتــاه، رسنــخ دهــی یــا ارائــه 

الگــو و مــدل هــای مناســب و.... و ازهمــه 

ــای  ــویق ه ــی و تش ــاداش ده ــر پ ــم ت مه

ــه  ــع ادام ــه طب ــه ب ــع ک ــه موق ــرر و ب مک

ادامــه  بــه  کار را هموارتــر و کــودک را 

آمــوزش امیدوارتــر مــی ســازد. در کنــار 

هنــگام  در  کــودکان  ادراکــی  مشــکالت 

ــایع  ــدن و نوشــن یکــی دیگــر از ش خوان

تریــن مشــکالت، آمــوزش حــروف هــم 

ــد  ــه اشــکال متفــاوت دارن ــی اســت ک آوای

از جملــه ) س- ث- ص( و یــا ) ز- ض- ظ- 

ذ(. نکتــه مهــم و حائــز اهمیــت ایــن اســت 

کــه فاصلــه ی بیــن یادگیــری ایــن حــروف 

وابســته  و  متفــاوت  کــودک  بــرای هــر 

ــی  ــری وی م ــت یادگی ــت و رسع ــه ظرفی ب

باشــد. معمــوال مــا بــا شــناختی کــه از هــر 

کــودک و فراینــد یادگیــری وی داریــم ایــن 

فاصلــه را تعییــن مــی کنیــم. مــورد دیگــر 

ــم  ــی دهی ــح م ــودک توضی ــه ک ــه ب ــن ک ای

کــه مــا بــرای بعضــی صداهــا شــکل هــای 

ــابهی  ــکل مش ــه ش ــم ک ــم داری ــری ه دیگ

ــد.  ــری دارن ــکل دیگ ــا رســم و ش ــد ام دارن

مثــالً بــرای حــرف ز مــی توانیــم روی یــک 

ــم.  ــت کنی ــدای »ز« درس ــدول ص ــوا ج مق

وقتــی کــه دومیــن شــکل آوای »ز« حــرف 

»ذ« را مــی خواهیــم آمــوزش دهیــم، زمــان 

مناســب ایــن توضیــح و درســت کــردن ایــن 

جــدول مــی باشــد. در جــدول صــدای »ز« 

بــرای هــر شــکل از صــدای »ز« یــک ســتون 
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روان درمانی مثبت نگر برای بهبود زندگی والدین کودکان طیف اتیسم
مژگان دهقان/ کارشناس ارشد روانشناسی

مــورد  در  کــه  اخیــری  هــای  پژوهــش 

ــه اتیســم انجــام  ــال ب ــن کــودکان مبت والدی

ــن  ــن ای ــه والدی شــده نشــان مــی دهــد ک

ــودکان  ــن ک ــا والدی ــودکان در مقایســه ب ک

ــژه  ــاز وی ــه نی ــی ک ــایر کودکان ــادی و س ع

ــرتس  ــد، اس ــن دارن ــای مزم ــامری ه ــا بی ی

باالتــری را تجربــه کــرده کــه ایــن امــر 

ــی  ــای زندگ ــه ه ــی مؤلف ــر متام ــا" ب تقریب

ــودکان  ــن ک ــن ای ــویی والدی ــردی و زناش ف

ــذارد. ــی گ ــی م ــر منف تأثی

بــا در نظــر گرفــنت ایــن حقیقــت کــه 

ــزایی  ــه س ــر ب ــن تأثی ــاالی والدی ــرتس ب اس

بــر رشــد کــودک مــی گــذارد، بــه نظــر مــی 

ــگام  ــالت زودهن ــه ی مداخ ــه ارائ ــد ک رس

بــرای حامیــت مؤثــر از کــودکان و خانــواده 

هایشــان از پیامدهــای منفــی ایــن اختــالل 

جلوگیــری و انــرژی هــای رسشــار خانــواده 

از رسکــوب شــدن در مســیری  پیــش  را 

ــد. ــی کن ــت م ــح هدای صحی

البتــه بایــد توجــه کــرد کــه ســطوح بــاالی 

اســرتس والدیــن کــودکان اتیســم باعــث 

مــی شــود کــه آن هــا گرایــش بیشــرتی بــه 

اســتفاده از شــیوه هــای انعطــاف ناپذیــر، 

تهدیدآمیــز و پرخاشــگرانه والدگــری داشــته 

باشــند و کمــرت از برنامــه هــای درمانــی و 

خدمــات ارائــه شــده بــرای کودکانشــان 

بهــره بربنــد. ایــن امــر تأثیــرات منفــی بــر 

رشــد کــودک گذاشــته و رفتارهــای مخــرب 

بیــش تــری را منجــر مــی شــود.

هــای  آســیب  وجــود  بــه  نگاهــی  بــا 

شــناختی در والدیــن دارای کــودکان مبتــال 

بــه طیــف اوتیســم و از ســویی بــا نظــر بــه 

کارآیــی مداخلــه مثبــت نگــر در فروکاســنت 

آســیب هــای روان شــناختی افــراد مختلــف 

تحقیقــی انجــام شــده کــه نشــان مــی 

درمانــی  پروتــکل  از  اســتفاده  دهــد 

مداخلــه مثبــت نگــر گروهــی بــر روی 

والدیــن کــودکان مبتــال بــه اختــالل اوتیســم 

ــادی از اســرتس  ــا حــد زی توانســته اســت ت

والدیــن بکاهــد و تحمــل روانــی آن هــا را 

بــاال بــربد و از اثــرات منفــی داغ اجتامعــی 

برگرفتــه در اجتــامع بکاهــد. در زیــر شــام 

16

ک 
تی

س
تی

ن ا
کا

ود
 ک

ی
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

ت
ش

 ه
ی

س
ه 

مار
ش

 ،
م

ده
ل 

سا
14

00 
ان

ست
زم

و 
یز 

پای



ــم. ــی کنی ــنا م ــی بیشــرت آش ــکل درمان ــن پروت ــا ای را ب

روان درمانی مثبت نگر
روان درمانــی مثبــت نگــر، از لحــاظ تجربــی رویکــردی معتــرب بــه روان درمانــی 

اســت کــه توجــه ویــژه ای بــه بنــا نهــادن توامننــدی هــا و هیجــان هــای مثبــت 

درمانجــو دارد و حــس معنــا در زندگــی درمانجویــان را بــه مقــدار کاهــش آســیب 

هــای روانــی و تقویــت شــادی، افزایــش مــی دهــد. روان شناســان مثبــت نگــر، 

ــدازی  ــان راه ان ــا درمانجوی ــه بحــث خــود ب هیجــان هــا و خاطــرات مثبــت را ب

ــا  ــط ب ــات مرتب ــه موضوع ــن ب ــد. همچنی ــی کنن ــه م ــا توج ــه آن ه ــرده و ب ک

مشــکالت درمانجویــان بــا هــدف یکپارچــه کــردن هیجــان هــای مثبــت و منفــی 

مــی پردازنــد.

روان درمانــی مثبــت نگــر مبتنــی بــر چنــد فــرض اســت. نخســت اینکــه همــه 

ی افــرادی کــه مســتعد بیــامری روانــی هســتند هــم چنیــن دارای ظرفیــت ذاتــی 

شــادی هســتند. در ایــن دیــدگاه، شــادی و آســیب شناســی در نتیجــه تعامــل بیــن 

محیــط و شــخص بــه وجــود مــی آیــد. از ایــن رو روان درمانگــران مثبــت نگــر، 

درمانجویــان را بــه صــورت خودمختــار و رشــد محــور در نظــر مــی گیرنــد. دومین 

فــرض روان درمانــی مثبــت نگــر ایــن اســت کــه توامننــدی هــای درمانجویــان و 

هیجــان هــای مثبــت ماننــد ضعــف هــا و هیجــان هــای منفــی اصیــل و واقعــی 

هســتند. توجــه بــه ویژگــی هــای مثبــت در ایجــاد اتحــاد درمانــی قــوی رضوری 

هســتند و درک کامــل خزانــه روان شــناختی درمانجــو بــه عنــوان مبنایــی بــرای 

طــرح درمــان مــی تواننــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

زیربنــای نظریــه ی روان درمانــی مثبــت نگــر ریشــه در کارهــای ســلیگمن دارد 

کــه بیــان کــرد شــادی شــامل زندگــی لــذت بخــش، زندگــی متعهدانــه و معنــادار 

اســت.

زندگی لذت بخش
زندگــی لــذت بخــش شــامل هیجــان هــای مثبــت در مــورد گذشــته، حــال و آینده 

اســت. هیجــان هــای مثبــت در مــورد گذشــته شــامل احســاس رضایت، خشــنودی 

و وقــار اســت و هیجانــات مثبــت دربــارزه 

ــامن  ــی، ای ــد، خــوش بین ــده شــامل امی آین

و اعتقــاد اســت. هیجــان هــای مثبــت در 

مــورد حــال بــه لــذت بخشــی هــای حســی 

و لــذت متعالــی تقســیم مــی شــود. لــذت 

ــه  ــتند ک ــی هس ــارت گوارای ــا تج ــش ه بخ

افــراد از طریــق حــواس پنجگانــه شــان 

احســاس مــی کننــد و یــا از طریــق تجــارب 

پیچیــده آموختــه مــی شــود )ماننــد متریــن 

هــای مراقبــه، ذهــن آگاهی و آرام ســازی(.

لــذت هــای متعالــی، احســاس نیســتند 

ــی هســتند کــه  بلکــه شــامل فعالیــت های

افــراد انجــام دادن آن هــا را دوســت دارنــد. 

حــرکات  یــا  و  خوانــدن  ورزش،  ماننــد 

ــوزون. م

زندگی متعهدانه
ســیالی  مفهــوم  بــا  متعهدانــه  زندگــی 

)غرقــه گــی( و بــا تجــارب بهینــه همپوشــی 

روان  تجربــه  صــورت  بــه  ســیالی  دارد. 

ــرد در  ــه ف ــف مــی شــود ک شــناختی تعری

آنچــه انجــام مــی دهــد کامــال" غــرق مــی 

ــد،  ــیالی روی ده ــه س ــن ک ــرای ای ــود. ب ش

ــر  ــا چالــش درگی ــد در موقعیــت ی فــرد بای

شــود کــه ســطح مهــارت او را بــه کار گیــرد. 

در واقــع بایــد تعادلــی بیــن مهــارت هــا و 

چالــش برقــرار شــود. هــم چنیــن احتــامل 
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تجربــه ســیالی زمانــی بیشــرت مــی شــود کــه فعالیــت هــای چالــش زا بــه طــور ذاتــی 

پــاداش دهنــده باشــند، دارای هــدف روشــن بــوده و بــا بازخوردهــای فــوری همــراه 

باشــد. تحــت ایــن رشایــط افــراد وارد حالــت ذهنــی مــی شــوند کــه غــرق در اعــامل، 

ناآگاهــی، عمــق، عــدم تــالش بــرای درگیــری در تکلیــف در دســت انجــام ، از دســت 

ــه خــود و حــس کنــرتل و تحریــف زمــان مــی شــوند. دادن هوشــیاری نســبت ب

ــق  ــه از طری ــی متعهدان ــا زندگ ــیالی ی ــادی، س ــاره ی ش ــلیگمن، درب ــه س در نظری

ــت  ــه دس ــته ب ــای برجس ــش ه ــا و من ــدی ه ــم از توامنن ــتفاده منظ ــایی و اس شناس

مــی آیــد. در روان درمانــی مثبــت نگــر، احســاس تعهــد بــا اســتفاده از توامننــدی هــا 

پــرورش مــی یابــد

زندگــی معنــادار شــامل اســتفاده از توامننــدی هــای عالــی فــرد بــه منظــور تعلــق و 

خدمــت بــه چیــزی فراتــر از خــود مــی باشــد. افــرادی کــه بــه طــور موفقیــت آمیــز 

فعالیــت هایــی را انجــام مــی دهنــد کــه آن هــا را بــه چنیــن اهــداف گســرتده تــری 

پیونــد مــی دهــد بــه آنچــه کــه در واقــع زندگــی معنــادار مــی نامیــم، دســت مــی 

یابنــد. چنیــن روابطــی مــی توانــد از طریــق روابــط بیــن فــردی، مشــاغل اجتامعــی 

یادگیــری در ســازمان هــای مثبــت )ماننــد مســجد، کلیســا، معبــد و دیگــر ســازمان 

هــای انســانی( بــه وجــود آیــد.

زندگی کامل

روان درمانــی مثبــت نگــر، بــر فــرض هــا و بنیادهــای نظــری ذکــر شــده مبتنــی اســت 

ــه شــامل  ــن مــوارد وجــود داشــته باشــد، زندگــی کامــل ک ــه همــه ی ای ــی ک و زمان

لــذت، تعهــد و معنــا اســت از طریــق فعالیــت هــای مجــزا بــا یــک فعالیــت منفــرد به 

دســت مــی آیــد. زمانــی کــه یــک یــا چنــد مــورد از ایــن عنــارص زندگــی کامــل وجــود 

نداشــته باشــد، احســاس پوچــی در زندگــی وی روی مــی دهــد و فــرض مــی شــود کــه 

یکــی از علــل مشــکالت روان شــناختی باشــد.

بــا ایــن تفاســیر والدیــن بــه عنــوان مراقبین 

ــم  ــف اتیس ــه طی ــال ب ــودکان مبت ــی ک اصل

عــالوه بــر گرفتــاری، در دام غــم و انــدوه، 

ــارهای  ــاری و فش ــأس و رشمس ــم و ی خش

ارتباطــی زیــادی را تجربــه و ابــراز مــی 

ــی  ــار روان ــش هــا و فشــارها و ب ــد. تن کنن

والدیــن ایــن کــودکان امــری قابــل توجــه و 

در عیــن حــال رایــج و معمــول اســت کــه 

ــد  ــان رهــا شــود مــی توان ــدون درم ــر ب اگ

منجــر بــه کاهــش ســطح ســالمت جســمی 

و روانــی، کاهــش شــادی و کیفیــت زندگــی 

ــه  ــال ب ــودک مبت ــال آن ک ــه دنب ــود و ب ش

اتیســمی کــه در ایــن خانــواده زندگــی 

مــی کنــد آن گونــه کــه بایــد نتوانــد مســیر 

درســت درمــان و مداخلــه بــه موقــع را 

ــر خــود منجــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــت کن دریاف

ــواده  ــک خان ــادن ســالمت ی ــه خطــر افت ب

مــی شــود و وضــع را بدتــر مــی کنــد. 

والدیــن و درمانگــران بایــد ایــن امــر را 

مــورد توجــه قــرار دهنــد کــه خانــواده ای 

کــه در آن کودکــی مبتــال بــه اختــالل طیــف 

اتیســم تشــخیص داده مــی شــود عــالوه بــر 

ــد  ــه رون ــبت ب ــن را نس ــد والدی ــه بای اینک
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ــن  ــد، والدی ــودک آگاه کنن ــان ک ــل درم کام

نیــز بایــد مــورد مداخلــه مــداوم قــرار 

ــی  ــت زندگ ــالمت روان و کیفی ــد و س گیرن

ــرد. ــرار گی آن هــا مــورد توجــه ق

در  کــه  مهمــی  مســائل  بــه  ادامــه  در 

ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــت نگ ــه مثب مداخل

ــم  ــی کنی ــوردی م ــاره ی م ــرد اش ــی گی م

ــری آن توســط  ــه کارگی ــه ب ــم ک و امیدواری

ــالل  ــا اخت ــر ب ــز درگی ــای عزی ــواده ه خان

و  شــود  گرفتــه  کار  بــه  اتیســم  طیــف 

ــد زندگــی آن  ــود نســبی در رون باعــث بهب

هــا در ارتبــاط بــا اطرافیــان و بــه خصــوص 

فرزندشــان شــود.

1. ایــن رویکــرد بــر فرآیندهــای مثبــت 

ــه  ــد دارد و ب ــراد تأکی ــای اف ــی ه و توانای

والدیــن کمــک مــی کنــد تــا بــه فرآیندهــای 

ــی  ــدرت در زندگ ــه ن ــم و ب ــم ک ــت ک مثب

ــد. ــه کنن ــان دارد، توج ــان جری ش

2. کمــک بــه بهبــود و تقویــت ارتبــاط 

ــز  ــا و نی ــران و دنی ــود، دیگ ــا خ ــت ب مثب

شــادکامی. افزایــش 

ــود  ــود، خ ــت خ ــاط مثب ــه نق ــه ب 3. توج

ادراکــی مثبــت تــری را برجــای مــی گــذارد 

و ایــن امــر باعــث مــی شــود کــه قــادر بــه 

پذیــرش مســئولیت بیشــرتی در مــورد ارزش 

خــود شــوید و بــه درک کامــل از خــود 

نایــل آییــد.

ــری منجــر مــی  4. اقزایــش مســئولیت پذی

بــه برچســب هــای  شــود کــه نســبت 

ــر  ــاوت ت ــی تف ــود ب ــودک خ ــی ک اجتامع

شــوید و از ایــن رهگــذر داغ اجتامعــی 

ادراک شــده کاهــش یابــد.

5.شــناخت قابلیــت هــا، توانایــی هــا و 

جنبــه هــای مثبــت خــود و اطرافیــان منجر 

بــه بهبــود نگــرش شــام نســبت بــه دیگــران 

نظیــر اعضــای خانوانــده و دوســتانتان مــی 

شــود.

مثبــت،  هــای  هیجــان  ایجــاد   .6

زندگــی  در  معنــی  داشــنت  مشــغولیت، 

و ارتقــای توامننــدی هــا باعــث از بیــن 

و  هیجانــی  مشــکالت  کاهــش  و  رفــنت 

روانــی مــی شــود و باعــث مــی شــود کــه 

ــان و  ــت خودت ــه هــای مثب ــه جنب توجــه ب

ــل نقــش برجســته  ــه قب دیگــران نســبت ب

ــر  ــز ب ــی مترک ــری داشــته باشــد و از طرف ت

ــی هــای  ــکات منفــی هــم چــون ناتوانای ن

فرزندتــان در برقــراری ارتبــاط اجتامعــی و 

ــول  ــه اف ــی رو ب ــی و هیجان ــاط عاطف ارتب

گــذارد. بــر همیــن اســاس شــام مــی توانیــد 

ارتبــاط بهــرتی بــا فرزنــد خــود برقــرار کنید 

و از میــزان اســرتس شــام کاســته مــی شــود.

7. ســعی در مشــارکت در رونــد درمــان 

بهبــود  در  ســزایی  بــه  تأثیــر  کــودکان 

کــودک مبتــال بــه اتیســم و ارتقــاء ســالمت 

روانــی شــام دارد.

منبع

ــر  ــر ب ــت نگ ــی مثب ــی روان درمان اثربخش

داغ اجتامعــی، اســرتس والدگــری و تحمــل 

روانــی والدیــن کــودکان مبتــال بــه اختــالل 

ــان.  ــژگان دهق ــان. م ــم اصفه ــف اتیس طی

.1397
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سرعت پردازش
محبوبه مزروعی / کارشناس ارشد روانشناسی

کارایــی  عنــوان  بــه  پــردازش  رسعــت 

درک  در  فــرد  یــک  زیربنایــی  شــناختی 

محــرکات  بــا  مطابــق  کــردن  عمــل  و 

خارجــی تعریــف مــی شــود. ایــن امــر 

شــامل یکپارچــه ســازی ســطوح پائیــن 

رسعــت ادراکــی و ســطوح باالیــی رسعــت 

برونــداد و یــا شــناختی اســت. رسعــت 

خصایــص  نشــانگر  اطالعــات،  پــردازش 

ــی  ــی، کارای ــت ادراک ــون رسع ــی چ متنوع

عصبــی، توانایــی حفــظ مترکــز و شــاید 

هــوش عمومــی اســت و مــی توانــد تحــت 

تأثیــر ســهولت بازشناســی، تعــداد، نــوع و 

شــدت محــرکات و نیــز کارکــرد دیــداری یــا 

شــنیداری فــرد، کنــرتل حرکتــی و یــا ســایر 

عوامــل فــردی چــون ســن، جنســیت و 

وضعیــت ســالمتی قــرار گیــرد.

بــر اســاس آزمــون هــا رسعــت پــردازش 

شــامل ســه آیتــم حــذف کــردن و رمــز 

نویســی عالیــم یــا اعــداد و منادیابــی مــی 

باشــد کــه در متامــی آیتــم هــا افزایــش 

رسعــت عمــل بــه دقــت و حافظــه نیازمنــد 

اســت ، رسعــت بیشــرت در پــردازش بــه 

ایــن معناســت کــه کــودک قــادر اســت بــا 

شــتاب بیشــرتی اطالعــات را درک کــرده و 

ــد. ــد را بفهم ــب جدی مطال

اســت  ممکــن  پاییــن  پــردازش  رسعــت 

ــا مشــکل  عملکــرد کــودک را در مدرســه ب

روبــه رو کنــد ، عــدم مترکــز و ناهامهنگــی 

دیــداری حرکتــی و ضعــف حافظــه کوتــاه 

مــدت و انعطــاف پذیــری و ضعــف ادراک 

دیــداری و ضعــف ســازماندهی ادراکــی 

ــث  ــی باع ــدازه همگ ــش از ان ــی بی و گیج

کاهــش رسعــت پــردازش مــی شــود . البتــه 

رسعــت پــردازش پاییــن مــی توانــد بــه 

ــا وســواس  ــا افردگــی ی دلیــل اضطــراب ی

ــی باشــد. ــر روان ــل دیگ ــا عوام و ی

و  زدن  طنــاب  مثــل  ورزشــی  حــرکات 

منایشــی  و  منظــم  و  متوالــی  حــرکات 

ژیمناســتیک یــا ورزش هــای گروهــی و 

رقابتــی والیبــال و بســکتبال و تنیــس و 

... و بــازی هــای کامپیوتــری 10 الــی 30 

دقیقــه در روز همگــی در تقویــت رسعــت 
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عملکــرد موثــر اســت. مشــکالت کنــدی 

در پــردازش زمانــی آشــکارتر مــی شــود 

ــد  ــه فرزن ــی ب ــد دســتور پیاپ ــه شــام چن ک

خــود بدهیــد مثــال بــه او بگوییــد دفــرتت 

را بیــاور، حولــه ات را بگــذار تــوی کمــد و 

ــه  ــه ای ک ــز . بچ ــذار روی می ــوان را بگ لی

پــردازش کنــد دارد منــی توانــد از همــه ایــن 

ــد  ــد چــون منــی توان ــروی کن دســتورات پی

همزمــان متــام اطالعــات ایــن دســتورات را 

پــردازش کنــد و بفهمــد تــا اینکــه تکلیــف 

ــد. ــام ده را انج

ــری  ــل یادگی ــه مراح ــد در هم ــردازش کن پ

تاثیــر مــی گــذارد در دانــش آمــوزان پایــه 

ــی  ــلط یاب ــد تس ــی توان ــی م ــای ابتدای ه

ــدن ، نوشــنت و شــامرش را دچــار  ــر خوان ب

اشــکال کنــد و در دانــش آمــوزان ســال 

هــای باالتــر مــی توانــد باعــث پاییــن آمدن 

رسعــت و دقــت در عملکــرد تکالیــف شــود 

. کــودک ممکــن اســت در حیطــه هــای 

ــر مشــکل داشــته باشــد:  زی

خوانــدن و خالصــه کــردن، حــل ذهنــی 

مســائل ســاده ریاضــی، نوشــنت یــک طــرح 

ــردن  ــام ک ــو، مت ــظ گفتگ ــات، حف ــا جزیی ب

ــن. ــان معی ــان در زم امتح

ــی  ــارص اصل ــی از عن ــردازش یک ــت پ رسع

فرآینــد شــناختی اســت، بــه همیــن دلیــل 

یکــی از مهــم تریــن مهــارت هــای یادگیری، 

عملکــرد تحصیلــی، رشــد فکــری، اســتدالل 

و تجربــه اســت. رسعــت پــردازش توانایــی 

شــناختی اســت کــه مــی توانــد بــه عنــوان 

ــک کار  ــرای انجــام ی ــن شــده ب ــان تعیی زم

ــی تعریــف شــود . ذهن

ایــن ارتبــاط مــی توانــد در درک و واکنــش 

بــه اطالعاتــی کــه شــخص بــا رسعــت آنهــا 

مــی  دریافــت  پیرامونــی  محیــط  از  را 

کننــد،  چــه در قالــب دیــداری (حــروف و 

ــان)   ــب شــنیداری (زب ــداد)، چــه در قال اع

ــد  ــاط باش ــی در ارتب ــب حرکت ــا در قال و ی

.بــه عبــارت دیگــر، رسعــت پــردازش” زمــان 

ــک محــرک”  ــه ی ــت و پاســخ ب ــن دریاف بی

اســت.

یــا ضعیــف  آهســته  پردازشــی  رسعــت 

مربــوط بــه هــوش نیســت، و هــوش تــوان 

ــی  ــن معن ــه ای ــدارد. ب ــی آن را ن ــش بین پی

کــه لزومــا یکــی دیگــر از آن را پیــش بینــی 

ــد . منــی کن

ــه  ــودکان ب ــف در ک ــردازش ضعی رسعــت پ

ایــن معنــی اســت کــه آنــان در انجــام 

دارای  شــده  تعییــن  وظایــف  از  برخــی 

ــاالن  ــه همس ــبت ب ــرتی نس ــکالت بیش مش

خــود هســتند ماننــد مشــکل در خوانــدن، 

ریاضــی،  محاســبات  و  عملیــات  انجــام 

یــا  و  دیگــران  مکاملــه  بــه  دادن  گــوش 

یادداشــت بــرداری از گفتــه دیگــران و نیــز 

ــده  ــه دی ــان کالمــی آنچــه ک مشــکل در بی

یــا شــنیده، یــا انجــام دادن مراحــل یــک کار 

ــتند . ــی هس ــواری های ــار دش دچ

ــت  ــن اس ــزی ممک ــردازش مغ ــوع پ ــن ن ای

در عملکــرد اجرایــی آنــان دخیــل باشــد 

تاثیــر  تحــت  را  آنــان  عملکردهــای  و 

زیــر  هــای  نشــانه  دارای  و  قراربدهــد 

باشــند:

ــت  ــا رسع ــردی ب ــوان ف ــه عن ــان را ب • آن
پــردازش کــم و ضعیــف

• مشکل در برنامه ریزی زمان دار
• مشکل در تعیین اهداف
• تصمیم گیری بی ساختار

• رشوع کار گنگ و نافرجام
• توجه اندک
• دقت پایین

• اشکال در کاربست حافظه کاری
• فقدان مدیریت در حافظه فعال

• نقص در مدیریت زمان
• فقدان تصمیم سازی در حین عمل

• فقــدان مهــارت بیــان کالمــی بــرای بــرای 
کلمــه یــا ایــده

• کند خواندنی
• کند نویسی

ــاله  ــل مس ــی در ح ــدان توانای ــا فق • و ی
ــده ــن ش ــان تعیی ــدت زم ــی در م ریاض

ــاال بیانگــر آن اســت  همــه مولفــه هــای ب

پــردازش مســتلزم توانایــی  کــه رسعــت 

ســاده  کارهــای  انجــام  بــرای  بیشــرتی 

یــا پیرشفتــه اســت.و ایــن بــه توانایــی 

 ( شــناختی  اطالعــات  پــردازش  خــودکار 

CIP( اشــاره دارد .اطالعاتــی کــه در ابعــاد 

بویایــی،  حرکتــی،  شــنیداری،  دیــداری، 

ــا  ــی مدی چشــایی، جنبشــی، ملســی و مولت

بــا صافــی هــای احســاس توجــه، دریافــت، 

ادراک، تجزیــه وتحلیــل، گزینــش، انتخــاب، 

و  تفســیر هوشــمندانه  تعبیــر،  ترکیــب، 

منوتورینــگ آنــان صــورت مــی پذیــرد. ایــن 

ــردازش  ــد پ ــه فراین ــت ک ــی اس ــدان معن ب

ــت  ــه رسع ــی ب ــناختی دریافت ــات ش اطالع

و بــدون آگاهــی از آن امــا بــا بینــش و 

بصیــرت درالیــه هــای ســطوح عالــی مغــز 

ــرد. ــی پذی ــام م انج

دو نــوع رسعــت پــردازش اطالعات شــناخته 

شــده انــد؛ خــودکار و کنــرتل شــده. در 

نــوع خــودکار بــه صــورت ناخــودآگاه و 

بــدون ارتبــاط بــا حافظــه کاری عمــل مــی 

کنــد و اطالعــات بــه صــورت ایزولــه و 

بــدون ارتبــاط بــا اطالعــات دیگــر سیســتم 

هــا پــردازش مــی شــود. در پــردازش کنــرتل 

ــه  ــه و حافظ ــه توج ــته ب ــه وابس ــده ک ش

هــای  سیســتم  اطالعــات  اســت،  کاری 

مختلــف بــا یکدیگــر تحــت پــردازش قــرار 

ــی  ــداری م ــه نگه ــد و در حافظ ــی گیرن م

ــوند .  ش

مطالعــات زیــادی ارتبــاط بیــن پــردازش 

اطالعــات، حافظــه کاری و یادگیــری جدیــد 

را نشــان مــی دهــد.

ــه  ــد ک ــی کن ــان م ــبی بی ــی نس ــدل توال م

کاهــش رسعــت پــردازش اطالعــات بــر 

مثــل  دیگــر  شــناختی  هــای  توانایــی 

ــت.  ــذار اس ــری تأثیرگ ــه کاری، یادگی حافظ

جدیــد  اطالعــات  کســب  در  ناتوانــی 

ــزی  ــای مغ ــیب راه ه ــر آس ــه خاط ــا ب تنه

و کاهــش اطالعــات دریافتــی از محیــط 

ــت  ــش رسع ــل کاه ــه دلی ــه ب ــت بلک نیس

ــط و  ــی از محی ــات دریافت ــردازش اطالع پ

ناتوانــی در تحلیــل اطالعــات جدیــد اســت.
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رسعــت  عنــوان  بــه  پــردازش  رسعــت 

پــردازش رسيــع بينايــي محســوب مي شــود 

كــه مــي توانــد يادگــري مهارتهــا و تكاليــف 

جديــد را تســهيل كنــد. رسعــت پــردازش نــه 

تنهــا بــا رسعــت پــردازش رسيــع محركهــاي 

ــا كنــرتل  ــداري رس و كار داشــته بلكــه ب دي

ذهنــي مطلــوب مربــوط بــوده و موجبــات 

تســهيل بخــي در اســتدالل ســيال و ديگــر 

كُنشــهاي شــناختي را بــه وجــود مــي آورد

رسعت پردازش را می توان : 

 در مترینــات هنــگام شــناخت الگوهــای 

ــاده ــداری س دی

وظایــف جســتجوگری و کشــف داده هــای 

دیــداری

ــری  ــم گی ــد تصمی ــی کــه نیازمن تســت های

ســاده

انجام محاسبات ریاضی پایه

دستکاری تعداد و اعداد

و یــا انجــام یــک کار اســتدالل تحــت فشــار 

اســت، اســتفاده مــی شــود

رسعــت پــردازش را هــم مــی تــوان از طريق 

ــردازش  ــت پ ــاس رسع ــه از مقي ــره اي ك من

ــي  ــت م ــه دس ــخه ٤ ب ــلر نس ــون وكس آزم

آيــد نيــز ســنجید.

بــا  مرتبــط  هــای  آســیب  و  اختــالالت 

رسعــت پــردازش ضعیــف و کــم شــامل چــه 

ــت؟ ــی اس ــه های مولف

رسعــت پــردازش ضعیــف یــک مشــکل 

و  توجــه  بــه  ارتباطــی  اســت  یادگیــری 

هــوش نــدارد، هرچنــد کــه در هــر مرحلــه 

از یادگیــری ایــن دو مولفــه مــی تواننــد 

ــا در  ــه م ــذار باشــند . هنگامــی ک ــر گ تاثی

مــورد رسعــت پــردازش ضعیــف و آهســته 

ــد در نظــر داشــته  ــم بای صحبــت مــی کنی

ــی از  ــه بعض ــت ب ــن اس ــه ممک ــیم ک باش

ایــن موضــوع  نیــز  یادگیــری  اختــالالت 

ــر: ــد نظی ــط باش مرتب

 ADHD  👈  

�� نارساخوانی

�� دیســکلوژی یــا اختــالل پــردازش شــنوایی 

کمــک کنــد . ایــن مــی توانــد بــر وظایــف 

و عملکردهــای زیــر تاثیــر بگــذارد

• برنامه ریزی هدفمند
• حل مسئله

• پشتکار در اهداف شخصی
آیا امکان بهبود رسعت پردازش شناختی وجود دارد؟

ــا آمــوزش،  ــوان ب ــی شــناختی دیگــر، مــی ت ــل هــر توانای ــاً مث ــت اســت. قطع پاســخ مثب

ــاء داد .  ــردازش را ارتق ــت پ ــود رسع ــری و بهب یادگی

ــای  ــرتاتژی ه ــعه اس ــناختی، توس ــات ش ــردازش اطالع ــت پ ــود رسع ــاس بهب ــان و اس  بنی

ــت .  ــناختی اس فراش

کلیــد بهبــود رسعــت پــردازش بــر پایــه ســاخنت اتصــاالت ســلولی در مغــز اســت کــه اجــازه 

مــی دهــد ســیگنال هــا رسیعــرت بــه یکدیگــر حرکــت کننــد .

ــا  ــد، ب ــی آین ــود م ــی بوج ــلولی در دوران کودک ــای س ــال ه ــوع اتص ــن ن ــر ای ــه اک اگرچ

متریــن و مامرســت، مــی توانیــد رسعــت پــردازش مغزتــان را ابتــدا حفــظ و مرحلــه بعــد 

حتــی بهبــود وارتقــاء بخشــید . آن چیــزی کــه علــم عصــب شــناختی و مطالعــه عصــب 

ــدار از مدارهــای  ــه هرمق ــن اســت ک ــا نشــان داده اســت، ای ــه م ــزی ب روانشــناختی مغ

عصبــی مغــزی بیشــرتی اســتفاده کنیــم رسعــت پــردازش مغــز قــوی تــر خواهــد شــد.غنی 

ســازی هدفمنــد محیــط یادگیــری یکــی از اقدامــات رشــد ســلول هــای مغــزی و توســعه 

ارتباطــات و اتصــاالت عصبــی اســت.

مترینــات رمزگردانــی باعــث بهبــود و افزایــش رسعــت دیــداری –حرکتــی ، توالــی ســازی ، 

دقــت دیــداری ، دقــت و توجــه ، حافظــه کوتــاه مــدت، انعطــاف پذیــری شــناختی .

ــز و انعطــاف  ــی، توجــه و مترک ــردازش ذهن ــی باعــث رسعــت و دقــت پ ــات منادیاب مترین

پذیــری شــناختی، متییــز تفاوتهــا و شــباهتها، توجــه رسیــع بــه جزییــات، توانایــی برنامــه 

ریــزی مــی شــود.

مترینــات حــذف ســازی باعــث رسعــت پــردازش، توجــه انتخابــی دیــداری و غفلــت ورزی 

دیــداری را در بــر مــی گیــرد.

بعضی متریناتی که رسعت پردازش را بهبود می بخشد:

1-تصویــر بــاال را بــه کــودک نشــان مــی دهیــم و از او مــی خواهیــم کــه بگویــد هــر کــدام 
از آنهــا بــه کــدام جهــت نــگاه مــی کنــد.

2-اگــر بــه پیــاده روی و پــارک و.. مــی رویــد، حیــن راه رفــنت از فرزندتــان بخواهیــد بــا 
رسعــت،  اســم 5 میــوه بگویــد بعــد بخواهیــد  اســم 5 دخــرت، اســم 5 پــر ، 5 حیــوان، 
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ــه  ــن کار ب ــد. ای ــی و...بگوی ــیله برق 5 وس

بهبــود دقــت و رسعت_پــردازش وی کمــک 

خواهــد کــرد.

3-بــه هــر کــدام از بچــه هــا یــک بادکنک 

ــا  ــد ت ــا بخواهی ــد و از آنه ــده دهی ــاد ش ب

ــه هــوا بفرســتند  بادکنــک هــای خــود را ب

و از هــر گونــه حرکــت بدنــی اســتفاده 

ــد. پــس  ــن نیفت ــه زمی ــک ب ــا بادکن ــد ت کنن

از آنکــه بچــه هــا در انجــام ایــن بــازی 

مهــارت الزم را کســب کردنــد، مــی توانیــد 

یکــی از اعضــای بــدن از قبیــل رس ، دســت، 

ــه  ــرده و از بچ ــام ب ــکم و... را ن ــازو ، ش ب

هــا بخواهیــد تــا بادکنــک خــود را تنهــا بــا 

ــه  ــوا نگ ــدن، در ه ــو از ب ــن عض ــاس ای مت

ــد. دارن

4-بــه بچــه هــا بگوییــد کــه هــر کــدام از 

آنهــا در حکــم یــک اتومبیــل هســتند کــه 

مــی تواننــد در محوطــه حرکــت کننــد ولــی 

بــا دیــدن کارت قرمــز بایــد در جــای خــود 

بایســتند، بــا دیــدن کارت زرد رسعــت خــود 

ــده  ــدن کارت ســبز دن ــا دی ــد، ب را کــم کنن

عقــب برونــد .

اگــر کســی بــی توجــه بــه کارت های نشــان 

داده شــده بــه کار خــود ادامــه دهــد، 

جریمــه شــده و بــرای مــدت دو دقیقــه در 

پارکینــگ محــل اتومبیــل هــا کــه شــام جای 

ــه را  ــزان جریم ــن می ــه کمرتی ــی ک ــد. اتومبیل ــی کن ــارک م ــد، پ ــرده ای ــخص ک آن را مش

ــده اســت. ــد، برن دریافــت کن

5-از کــودک بخواهیــد بــا شــنیدن صــدای چــپ، راســت، بــاال یــا پاییــن، بــه هــامن ســمت 

یــا جهــت مخالــف حرکــت کنــد.

ــرد هــم ایســتاده و هــم نشســته  ــه خــود بگی ــت اســتارت ب ــد حال ــودک بخواهی 6-از ک

ــا ســوت زدن، بــا رسعــت  ــا دســت زدن ی ــا فرمــان بــه جــای خــود، رو ی متریــن شــود و ب

ــد. ــک مســیر 10 مــرتی را بپیامی ی

 مترینــات مشــابه رمــز نویســی و منــاد یابــی زمــان دار مثــل متاریــن زیــر هــم مــی توانــد 

بــه افزایــش رسعــت پــردازش کمــک کنــد:

منابع:
1-مقایسه رسعت پردازش، حافظه فعال و مهارت های حرکتی در دانش آموزان حساب نارسا ، نارسا خوان و عادی 

از اعظم ذوالفقاری، 1391

2-بررسی اثر تعاملی رسعت پردازش اطالعات با سبک های فرزندپروری بر خالقیت دانش آموزان از سعید: 

مقصودی خروشاهی، 1398

3-اثربخشی آموزش شناختی بر رسعت پردازش و حافظهکاري کودکان مبتال به ناتوانی یادگیري از مینا فتحی 

آشتیانی ،1393 

4-برريس تأثر آموزش كالس هاي يو يس مس بر چرگي شناختي، حافظه فعال و رسعت پردازش دانش آموزان از 

فروزه رشيدفرد، 1396

5-رسیع رسیع رسیع تر، هر چه رسیع تر بهرت از منیژه صالحی و همکاران ، 1395

23

ک 
تی

س
تی

ن ا
کا

ود
 ک

ی
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

ت
ش

 ه
ی

س
ه 

مار
ش

 ،
م

ده
ل 

سا
14

00 
ان

ست
زم

و 
یز 

پای



بگذار صدایت را بشنوم 
ندا قاسمیفصل سی و سوم

ــال از روزی  ــار س ــامرب 1991چه در 18 دس

کــه اختــالل آن مــاری تشــخیص داده شــده 

آشــپزخانه  در  مــن  مــی گذشــت.  بــود 

ــی  ــوه م ــک فنجــان قه ــودم و ی نشســته ب

ــن  ــد و م ــه بودن ــا مدرس ــه ه ــوردم. بچ خ

ــم را  ــه کارهای ــت دارم ک ــاعتی وق ــد س چن

ــی  ــش های ــن بین ــروز م ــم. ام ــام بده انج

دارم کــه در آن زمــان نداشــتم زمانــی کــه 

ــاره  ــر اش ــا ه ــک ی ــنهادی از کم ــر پیش ه

ــن  ــروز م ــود ام ــو ب ــم س ــان ک ــه درم ای ب

معالجــات معجــزه آســایی مــی شناســم کــه 

ــود دارد. وج

ممکــن اســت در آینــده درمــان هــا و 

ــه  ــل هــای جراحــی باشــد ک ــی عم ــا حت ی

اتیســم را بــه طــور کامــل درمــان کنــد 

حــال  در  همیشــه  پزشــکی  تحقیقــات 

پیرشفــت اســت و ممکــن اســت بــه کشــف 

داروهایــی ایمــن و مفیــد در درمان اتیســم 

ــن  ــا جایگزی ــان م ــا آن زم ــود. ت ــر ش منج

هــای ضعیفــی خواهیــم داشــت چــون 

کــه هیــچ کــدام فراگیــر نیســت تأثیرشــان 

در بهرتیــن حالــت گهــگاه اســت، اکــراً 

ــی  ــد تالش ــی نیازمن ــتند و همگ ــران هس گ

ــوص  ــن در خص ــرف والدی ــه از ط قهرمانان

تعهــد بــه درمــان اتیســم و وقــت گذاشــنت 

ــه  ــرد ک ــی ک ــش بین ــوان پی ــی ت ــت. من اس

خــوب  هــا  درمــان  بــه  کــودک  کــدام 

جــواب می¬دهــد وکــدام ضعیــف جــواب 

می¬دهــد.

بــه هــر حــال امیــد بــرای پیرشفــت وجــود 

ــل.  ــودی کام ــوارد بهب ــی م دارد و در بعض

حتــی وقتــی بهبــودی کامــل وجــود نــدارد 

کــودکان مبتــال بــه اتیســم مــی تواننــد 

پیرشفــت کننــد کــه گاهــی اوقــات بســیار 

ــت. ــمگیر اس چش

 والدیــن امــروزه فوایــد ویتامیــن B6 و 

افزودنــی هــای منیزیــم، هــم چنیــن رژیــم 

هــای خاصــی کــه بــرای مقابلــه بــا آلــرژی 

هــای غذایــی ارائــه مــی شــود را بــه طــور 

چشــمگیری مــی بیننــد. مجموعــه ی رو بــه 

رشــد تحقیقــات حــاوی پاســخ هــای مثبتــی 

اســت کــه مــا از طــرف بعضــی کــودکان در 

مــورد ایــن رویکردهــای متفــاوت دریافــت 

فــرشده ی  برنامــه ی  یــک  کنیــم.  مــی 

چیــزی  آن  شــده  ســاختاربندی  رفتــاری 

ــدی  ــر وال ــه ه ــارک ب ــن و م ــه م ــت ک اس

کــه در جســتجوی مشــاوره اســت پیشــنهاد 
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می¬کنیــم. بیشــرت والدینــی کــه مــا می¬شناســیم دو یــا چنــد درمــان را هــم زمــان امتحــان 

ــرد  ــده ی رویک ــو کنن ــاری، بازگ ــه ی رفت ــک برنام ــران ی ــا و دیگ ــرای م ــا ب ــد ام ــرده ان ک

درمانــی اصلــی بــرای کــودکان اســت. مــا تأکیــد می¬کنیــم اگرچــه والدیــن فکــر می¬کننــد 

رفتــار درمانــی را می¬شناســند ولــی بایــد ذهــن خــود را در ایــن خصــوص بــاز نگــه دارنــد.

ــی  ــر زمان ــه از نظ ــت ک ــه اس ــعه یافت ــیار توس ــه ی بس ــک برنام ــامل ی ــی ش ــار درمان رفت

جــواب داده. ایــن روش بــرای آمــوزش کــودکان مبتــال بــه اتیســم بــه طــور کامــل و جامــع 

مــورد تحقیــق قــرار گرفتــه و ثابــت شــده اســت. چیــزی کــه در آن خیلــی کــم بــه مقولــه 

ی تنبیــه بــرای رفتارهــای بــد می¬پــردازد.

امــا تعــدادی از متخصصیــن در ایــن حــوزه هســتند کــه والدیــن را از مداخــالت رفتــاری 

ــه نظــر  ــوار شــود. ب ــج ناگ ــد باعــث نتای ــوارد می-توان ــه در بعضــی م ــد ک ــاز می¬دارن ب

می¬رســد کــه ایــن افــراد )کــه والدیــن را بــاز می¬دارنــد( تــرس هــای والدیــن در مــورد 

رویکردهــای درمانــی مشــکل را تشــدید می¬کنــد. بــه جــای ایــن کــه بــه آن هــا کمــک 

کننــد تــا مزایــای دراز مــدت چنیــن مداخالتــی را ببیننــد، بــه طــور مکــرر عــدم متایــل قابــل 

درک والدیــن را حتــی بــرای امتحــان کــردن چنیــن برنامــه هــای رفتــاری بــر می¬انگیزنــد. 

مــن والدینــی را می¬شناســم کــه بــه آنهــا گفتــه شــده مداخــالت رفتــاری بــه کودکشــان 

رضر می¬رســاند.

افراد مخالف رفتار درمانی چه کسانی هستند؟ روش ها و عقاید خودشان چیست؟

ــراد  ــن اف ــوع هســتند. ای ــن رویکردهــای روانشناســی متن ــی آن هــا مدافعی ــه طــور کل ب

درمــان را از نقطــه ی روانشناســی پیگیــری می-کننــد و بــه نظــر می¬رســد کــه همگــی 

ــد نظــری خــاص مشــرتکی دارد. عقای

رویکردهــای روانشناســی شکســت در روابــط فرزنــد را بــه عنــوان مســبب اتیســم 

شناســایی منی¬کنــد. آن هــا بــه دنبــال ریشــه هــای روانشناســی اتیســم و آشــکار کــردن 

ــر زخــم هــای اجتامعــی – عاطفــه ای در اوایــل  ــه همــه، ب ــی ن آن نیســتند و بعضــی ول

ــک  ــی دینامی ــرد روانشناس ــن آن را رویک ــه م ــی ک ــش عموم ــد. گرای ــد دارن ــی تأکی کودک

مــی نامــم بــه ایــن صــورت اســت. درون هــر کــودک مبتــال بــه اتیســم یــک خــود زخــم 

خــورده ی کوچــک وجــود دارد: هــوش، آگاهــی، توانایــی یادگیــری پیچیــده ی زبــان. اگــر 

کودکــی نتوانــد حــرف بزنــد بــه ایــن خاطــر اســت کــه او انتخــاب کــرده حــرف نزنــد درون 

مخفــی کــودک در کــودکان مبتــال بــه اتیســم بیــش از انــدازه ترســناک و ناهمگــون اســت 

ــای  ــت در رویکرده ــن بس ــدن از ب ــرون آم ــایش و بی ــت گش ــد. لغ ــروز کن ــد ب ــه بتوان ک

روانشناســی زیــاد تکــرار می¬شــود چــون کــه آن هــا چنیــن درکــی از یــک کــودک ســامل 

دارنــد کــه در یــک صــدف اتیســمی دفــن یــا زندانــی شــده اســت. کودکــی کــه از چنیــن 

صدفــی بیــرون بیایــد یــک تصــور مطلــوب از ایــن مجموعــه افــکار اســت. و چگونــه شــام 

ــه کــودک  می¬خواهیــد آن هــا را از ایــن صــدف بیــرون کنیــد؟ مؤثرتریــن راه رســیدن ب

ــن رویکردهــای روانشناســی  ــه عــالوه ای ــرش درک و عشــق اســت ب ــردن پذی مشــخص ک

بــدون اســتثنا عنــوان می¬کنــد کــه هــر تالشــی بــرای اعــامل یــا ایجــاد انــواع خاصــی از 

نیــاز در ایــن خــود زخــم خــورده و مخفــی فقــط منجــر بــه خســارت هــای عاطفــی بیشــرت 

می¬شــود.

ــار  ــناخنت ( و درک، رفت ــمیت ش ــه رس ــرتام )ب ــرش اح ــرد پذی ــوب رویک ــن چارچ درون ای

درمانــی کــه دقیقــاً بــر ایجــاد نیازهــای جدیــد و تغییــر دادن کــودک تأکیــد دارد بــه طــور 

ــه می¬شــوند  ــن مقول ــه وارد ای ــی ک ــه اســت. و والدین ــرار نگرفت ــی مــورد توجــه ق جهان

مــورد اتهــام قــرار می¬گیرنــد کــه کــودک را در جهــت راحتــی خودشــان ســوق می¬دهنــد.

ــه  ــر دارد ک ــوم روانشناســی ســه متغی مفه

ــع می¬شــود. ــه طــور تکــراری واق ب

اولــی بــر نیــاز ورود بــه جهــان کــودک 

ــه هــر جــور  ــن ک ــه جــای ای ــد دارد ب تأکی

ــان وارد  ــان خودم ــه جه ــودک را ب ــده ک ش

کنیــم. در بعضــی از مراکــز مربــی بــه 

دنیــای کــودک وارد می¬شــود و نســبت 

ــم  ــه ده ه ــک ب ــا ی ــو ت ــه مددج ــم ب معل

می¬رســد و بــر احــرتام بــه انتخــاب هــای 

او می¬پــردازد تــا اعــامل کــردن چیــزی بــر 

ــا. آن ه

ــد  ــه ببین ــت ک ــیل رف ــتم لوس ــی دوس وقت

ــه  ــد او ب ــی کنن ــز چــه کار م ــن مراک در ای

مــن گفــت آلیســون یــک جعبــه شــن دارد 

و در طــول روز شــن هــا را از یــک فنجــان 

بــه فنجــان دیگــر می¬ریــزد. او در حالــی 

می¬گفــت کــه در گفتــارش نگرانــی بــود و 

گفــت: مــن بایــد چــه کار کنــم. پــدری بــه 

مــن گفــت:  مرکــزی کــه پــرش بــه انجــا 

مــی¬رود پرســنل بــه او اجــازه می¬دهنــد 

بــرای دوره هــای متــامدی دور خــودش 

بچرخــد مــن پرســیدم چــرا! آن هــا گفتنــد 

کــه او نیــاز بــه ایــن کار دارد. پرســیدم: 

چــرا نیــاز بــه ایــن کار دارد؟ او گفــت: مــن 

منی¬دانــم امــا آن هــا می¬داننــد، آن هــا 

ــای  ــه ه ــا برنام ــتند. آن ه ــص هس متخص

ــد.  ــکار می¬کنن ــودک را ان ــرای ک ــردی ب ف

دوســت داشــنت بــه اجبــار قبــول اســت امــا 

یادگیــری بــه اجبــار قبــول نیســت. البتــه آن 

ــی  ــای مبتن ــان ه ــن درم ــی از ای ــه بعض چ

بــر عشــق و یادگیــری تبلیــغ می¬کننــد 

انجــام  عمــل  در  هــا  آن  چــه  آن  و 

می¬دهنــد می¬تواننــد بعضــی اوقــات 

ــد. یکــی از  ــه نظــر آی ــب ب ــب و غری عجی

شــناخته شــده تریــن برنامــه هــای درمانــی 

روانشناســی پویــا )فراینــد انتخــاب( اســت. 

ــنده  ــن، نویس ــری کافم ــارات ب ــق اظه طب

کتــاب ســان رایــز ) انتشــارات هارپــر و 

راو( و گــزارش بهبــودی پــر اتیســتیک اش، 

ــرد  ــک رویک ــاب از ی ــد انتخ ــون، فراین رائ

ــود  ــکیل می¬ش ــی تش ــر قضاوت ــالً غی کام
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کمــک  افــراد  شــخصی  رشــد  بــه  کــه 

ــوند  ــرو ش ــکالت روب ــا مش ــا ب ــد ت می¬کن

و خودشــان را بهرتیــن منبــع بــرای حــل 

ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــد. ب مشکالتشــان بدانن

ــد عاشــق دیگــران  شــام تصمیــم می¬گیری

باشــید و خودتــان نیــز بــا خوشــحال بــودن 

ــد  ــی داری ــن احساس ــا چنی ــار آن ه در کن

اگرچــه شــام قطعــاً می¬خواهیــد و ســعی 

می¬کنیــد بــه آن هــا کمــک کنیــد آن طــور 

ــد. ــا دوســت دارن ــه آن ه ک

اخیــراً مؤسســه ی انتخــاب در ماساچوســت 

دالر  پانصــد  و  هــزار  پنــج  والدیــن  از 

ــج  ــی پن ــمینار آموزش ــک س ــرد و ی می¬گی

روزه ارائــه مــی دهــد کــه نشــان می¬دهــد 

ــر  ــا دیگ ــتیک ی ــودکان اتیس ــا ک ــه ب چگون

مــوارد خــاص کار کننــد. مهــم پذیــرش 

ــن،  ــوزی کافم ــول س ــه ق ــت. ب ــودک اس ک

همــر بــری کافمــن، بــرای مــن کامــالً قابل 

قبــول اســت کــه رائــون اتیســم اســت. بــه 

ــا گذشــت بیــش از ســه ســال،  هــر حــال ب

دوازده ســاعت در روز و هفــت روز در 

هفتــه در خــالل متــام ســاعات بیــداری چــه 

نتیجــه ای داشــت. چگونــه کافمــن هــا 

ــد  ــان را می¬فهمیدن ــدون کالمش ــودک ب ک

و آیــا خواســتند کــه او چیــزی متفــاوت 

باشــد و چــرا آن هــا  آنچــه هســت  از 

می¬خواســتند او را تغییــر دهنــد؟ فراینــد 

فصــل پذیــرش بســیار پــر از مهــر و عشــق 

ــر از پذیــرش  و گرمــی اســت. ادبیاتشــان پ

بــی طرفانــه، خــود یادگیــری وعشــق ورزی 

ــر مهــر  ــه نظــر پ ــدون رشط اســت کــه ب ب

و عشــق اســت. عکــس هایــی پــر از مهــر 

ــوش  ــر را در آغ ــه یکدیگ ــی ک از زوج های

ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــروه های ــد، از گ گرفتن

و  انــد  نشســته  هــا  روی چمــن  دایــره 

احتــامالً بــا همدیگــر از چنیــن دیــدگاه بــی 

غرضانــه ای لــذت می¬برنــد بــری و ســوزی 

ــد و از  ــی گیرن ــرار م ــم ق ــار ه ــن کن کافم

روی محبــت بــه دوربیــن لبخنــد می-زننــد.

پذیــرش،  و  انتخــاب  فراینــد  آیــا  امــا 

کــودکان را از اتیســم نجــات می¬دهــد 

ایــن جــای ســؤال دارد؟ نامــه هــای پــر 

از هیجــان و شــوق از والدیــن در پکیــج 

هــای اطالعاتــی وجــود دارد امــا هیــچ 

ارزیابــی آمــاری از موفقیــت و شکســت از 

یــک روانشــناس یــا روانپزشــک بــی طــرف 

وجــود نــدارد. هیــچ یــک از ایــن نامــه هــا 

اشــاره ای بــه یــک کــودک مبتــال بــه اتیســم 

یــا کودکــی کــه در ســابق اتیســم داشــته و 

در یــک مدرســه ی معمولــی بــا هــم ســن 

ــی  ــور دارد، من ــودش حض ــای خ ــال ه و س

کنــد. هــم چنیــن مقــاالت آن هــا در هیــچ 

یــک از مجــالت روانپزشــکی و پزشــکی بــه 

ــمگیر  ــه ی چش ــای معالج ــوان روش ه عن

چــاپ منــی شــود. صحبــت هــای زیــادی از 

پیرشفــت مــی شــود امــا هیــچ تأییــد آماری 

و قابــل اثبــات از بهبــودی و درمــان کامــل 

ــت. ــا نیس در آنه

هامننــد  انتخــاب  می¬رســد  نظــر  بــه 

درمــان پذیــرش باعــث مــی شــود والدیــن 

ــیاری  ــند. بس ــته باش ــرتی داش ــاس به احس

از آنهــا بــر اســاس نامــه هــا و مقــاالت 

مؤسســه، پــس از حضــور در ایــن مؤسســه 

ــان را  ــادترند و رشایطش ــان ش ــا کودکانش ب

بهــرت درک می¬کننــد و مطمئنــاً چیــزی 

اســت کــه از منظــر فلســفی بتــوان گفــت 

کــه بــه والدیــن امــکان می¬دهــد کــه 

ــم  ــک زخ ــان ی ــم ش ــودک اتیس ــد ک بپذیرن

غیــر قابــل التیــام در زندگــی شــان نیســت 

ــرت و  ــد بیش ــرای رش ــت ب ــک فرص ــه ی بلک

ــت. ــر اس ــق ت ــق عمی عش

امــا والدیــن ایــن حــق را دارنــد کــه بداننــد 

از کودکشــان چــه انتظــاری داشــته باشــند. 

ــان  ــل درم ــی مث ــراری لغات ــور تک ــن ظه م

ناخوشــایند  را  ادبیاتشــان  در  معجــزه  و 

دیــدم خصوصــاً وقتــی ادبیاتشــان هیــچ 

اشــاره ای بــه نقــاط منفــی، شکســت و نــا 

امیــدی نــدارد. از یکــی از والدیــن شــنیدم 

ــان  ــه درم ــد ب ــرای امی هــزار دالر در روز ب

پرداخــت مــی کننــد. مــن عمیقــاً ناراحــت 

شــدم. یــک درمانــی ناپایــدار توســط اعــداد 

ــده  ــازماندهی ش ــدت س ــه ش ــی ب و ارقام

کــه از مجــالت علمــی اقتبــاس شــده اســت.

ــن  ــد ای ــی هامنن ــش بین ــل پی ــه طــور قاب ب

رویکردهــا کــه درک ابعــاد مخفــی کودک را 

بــه بحــث می¬گــذارد، بخــش هــای فراینــد 

انتخــاب رویکردهــای رفتــاری را دســت کــم 

می¬گیــرد. یــک روز صبــح خــودم تصمیــم 

گرفتــم بــه ایــن مؤسســه زنــگ بزنــم. یــک 

زن جــوان بــا صدایــی بســیار دوســتانه 

ــخصی  ــا ش ــتم ب ــن خواس ــواب داد و م ج

درمــورد  اطالعاتــی  کــه  کنــم  صحبــت 

ــودکان دارای اتیســم  ــه هایشــان از ک برنام

بــه مــن بدهــد.

قــرار  یــک  شــام  اســت  الزم  گفــت  او 

ــی او  ــیندی بیاج ــا س ــد ب ــات بگذاری مالق

مــی توانــد برنامــه ی مــا را بــرای کــودکان 

خــاص بگویــد. پــس از آن مــن بــا ســیندی 

ــردم. ــت ک صحب

از او پرســیدم: می¬توانیــد بــه مــن در 

ــه  ــد؟ ب ــان بگویی ــت ت ــزان موفقی مــورد می

چنــد تــا از کــودکان کمــک کــرده ایــد کــه 

ــواب  ــیندی ج ــد؟ س ــات یابن ــم نج از اتیس

بــا  ایــن خیلــی  داد: درصــد موفقیــت؟ 

مــزه اســت کــه در مــورد درصــد موفقیــت 

صحبــت کنیــم؟ منظــور شــام از درصــد 

موفقیــت چیســت؟ مــا کــودکان مختلفــی 

بــا مشــکالت متفاوتــی داریــم. منظــورم 

ایــن اســت کــه چــرا می¬خواهیــد دربــاره 

ی درصــد موفقیــت بدانیــد؟ زیــرا شــام 

می¬خواهیــد ثابــت کنیــد کــه در چــه 

ــید. ــق باش ــد موف ــزی می¬توانی چی

بروجــود پرســش هــای مــن ســیندی قــادر 

ــودار  ــه من ــچ گون ــن هی ــرای م ــه ب ــود ک نب

یــا آمــار و ارقــام قابــل اســتنادی از تعــداد 

بهبــودی هــا از اتیســم فراهــم کنــد. در 

عــوض او از ایــن ســؤال طفــره می¬رفــت 

مــن می¬خواســتم بدانــم کــه آیــا بــه غیــر 

ــه  ــن، بچ ــواده ی کافم ــر خان ــون پ از رائ

هــای دیگــری توانســته انــد در مــدارس 

ــان  ــال هایش ــن و س ــم س ــا ه ــی ب معمول

پذیــرش شــوند. مــن از او پرســیدم کــه 

برداشــت مؤسســه ی آن هــا از اصــالح 
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رفتــار چیســت؟ او گفــت اصــالح رفتــار 

بــر علیــه کــودک اســت. ایــن کــودک را بــه 

ــد. ــل می¬کن ــات تبدی ــک رب ی

آیــا شــام تــا حــاال مقالــه ای در مــورد 

ــار منســجم  ــق اصــالح رفت کــودکان از طری

ــور  ــن مجب ــد؟ او جــواب داد م ــده ای خوان

ــتفاده  ــا اس ــن ب ــم، م ــه بخوان ــتم مقال نیس

از تجربیــات شــخصی ام می¬دانــم کــه 

ــت. ــودک اس ــه ک ــر علی ــار ب ــالح رفت اص

هــای  رویکــرد  اخیــر  عنــوان  دومیــن 

ــول  ــم ح ــورد اتیس ــا در م ــی پوی روانشناس

اســت.  )درمانگــر(  مفهــوِم  حــوش  و 

خصوصیــت اصلــی درمانگــر درک، فطــرت، 

در  ارتبــاط  بــرای  توانایــی  و  همــدردی 

بعضــی حــاالت ارسار آمیــز و فــوق العــاده 

ــت.  ــده اس ــیب دی ــودک آس ــا ک ب

کــه  اســت  مرتجــم  واقــع  در  درمانگــر 

ــای  ــوم ه ــرای مفه ــودک را ب ــای ک رفتاره

پنهانــش تحلیــل می¬کنــد و بیــان مــی کند 

کــه آن مفاهیــم چــه هســتند. درمانگــر 

خونــرد اســت و در دانشــش قابــل اعتامد 

و مــی توانــد زندگــی مخفــی کــودک را 

ــد. ــد کــه دیگــران منــی توانن طــوری بخوان

ــی  ــک تعــدادی نقاش ــم ی ــن بتلهای بنابرای

از یــک دخــرت کوچــک بــه نــام لــوری 

ــی  ــا طراح ــا ب ــی ه ــن نقاش ــرد. ای می¬گی

نقــاط ســیاه رشوع و بــا حفــره هــای ســفید 

متــام می¬شــود. رنــگ اطــراف طراحــی 

هــا  آن  حــوش  و  حــول  و  ســیاه  هــای 

ــادر  ــفید م ــای س ــره ه ــد و حف ــادران ب م

ــت. ــوب اس خ

ــت  ــم دریاف ــن می¬شناس ــه م ــی ک مادران

هــای جالبــی را بــا یکدیگــر و بــا مــن 

بــه اشــرتاک گذاشــته انــد کــه از نظــر 

ــود. روانشناســی و روانپزشــکی گوناگــون ب

بــاز و بســته کــردن در توســط الیزابــت 

نشــانگر رفتــار جــدل آمیــز او بــود. آیــا او 

بایــد خشــمش را بیــرون بریــزد یــا در درون 

ــه  ــل در رضب ــار میش ــه دارد. رفت ــود نگ خ

زدن روی چیزهــا نشــان مــی داد کــه او 

والدینــش  احساســات  وارد  می¬خواهــد 

ــب  ــود جل ــه خ ــان را ب ــه آن ــود و توج بش

ــد. کن

ــد کــودک را بفهمــد  ــا بای ــه تنه درمانگــر ن

ــش را  ــش های ــا و تن ــدل ه ــد ج ــه بای بلک

نیــز بدانــد شــناخت او از کــودک غالبــاً 

ــکی  ــای پزش ــا واژه ه ــراه ب ــا هم ــی ی علم

ــت. اس

ــی  ــرد روانشناس ــف از رویک ــومین تعری س

پویــا تأکیــد بــر درمانگــر بــه عنــوان ناجــی 

ــن  ــال والدی ــه در قب ــت ک ــفابخش اس و ش

مــادر معمــوالً در بهرتیــن حالــت غافــل 

کننــده  تشــدید  حالــت  بدتریــن  در  و 

ناجــی  نقــش  اســت.  مشــکالت کــودک 

نــه تنهــا بایــد درک شــود بلکــه شــفای 

یــک آســیب عاطفــی تلقــی شــده و رصفــاً 

آمــوزش یــک رسی مهــارت هــا بــه کــودک 

ــود. ــداد نش قلم

عنــوان  بــه  درمانگــر  تصــور،  ایــن  در 

شــفابخش عاطفــی اســت کــه عناویــن 

بتلهایــم تحــت عنــوان »دکــرت خــوب/ مــادر 

بــد« بیشــرت بــه طــور محســوس ظاهــر 

می¬شــود. کتــاب ))دژ خالــی(( نوشــته 

ی بتلهایــم نــه تنهــا حملــه ای بــه مــادران 

ــی  ــز بزرگ ــه رج ــت، بلک ــرب اس رسد و مخ

مدرســه  در  اش  پرســنل  و  خــودش  بــه 

در  را  آن  او  کــه  اســت  نســل   اصــالح 

ــان اتیســم و  ــرای درم دانشــگاه شــیکاگو ب

دیگــر کــودکان آســیب دیــده بنیان نهــاد. از 

طریــق بینــش و توجه حســاس او و پرســنل 

اش و هــم چنیــن قدردانــی عمیــق کــودکان 

ــوان ناجــی  ــه عن ــا ب ــه درمانگره نســبت ب

ــه: ــود ک ــن می¬ش ــه ای ــر ب منج

وقتــی مــن لــوری را بــه خوابــگاه بــردم او 

مشــتاقانه دویــد تــا بــه ســمت معلــم اش، 

ــد  ــا چن ــردد ام ــا برگ ــه ه ــاورش و بچ مش

دقیقــه بعــد وقتــی کــه بــه او گفتــم بایــد 

مدرســه را بــه همــراه پــدرش تــرک کنــد او 

بــه هــامن پوچــی کامــل برگشــت کــه مــا از 

ــتیم. او رساغ داش

ــان را  ــم خودش ــن ه ــواده ی تین¬برگ خان

ــق از  ــم عمی ــک فه ــب ی ــوان صاح ــه عن ب

نشــان  اتیســم  دارای  کــودکان  نیازهــای 

می¬دادنــد. آن هــا خودشــان را صبــور 

نشــان  کــودکان  بــه  نســبت  محــرتم  و 

می¬دادنــد کــه بــه نوبــه ی خــود بــه 

ــراد  ــد. اف ــرتام می¬گذارن ــز اح ــودکان نی ک

حرفــه ای و کلینیکــی بــا تجربــه، آن هــا را 

در خــور توجــه می¬دیدنــد.

یکــی از مــا بــه طــور مکــرر روش ارزیابــی 

و ســازگاری »ســن عاطفــی« کــودکان دارای 

اتیســم شــدید را نشــان داده بــود. واکنــش 

پرســنل کلینیــک متفــاوت بــود مثــالً یکــی 

کــه  منی¬کــردم  بــاور  مــن  می¬گفــت 

چقــدر اعتــامد شــام محتاطانــه و صبورانــه 

ــد  ــع کــودک می¬توان اســت و چقــدر رسی

ــا  ــد ت ــار کن ــر رفت ــه ای ت ــی حرف ــه صورت ب

وقتــی کــه خــودم بــه عینــه دیــدم. آن هــا 

بــه مــا گفتنــد کــه در یکــی از جلســات کــه 

کمــرت از یــک ســاعت طــول کشــید کــودک 

ــر از  از اتیســم خــودش بیــرون آمــده، فرات

آن چــه کــه قبــالً رخ داده بــود. ایــن توجــه 

تــوأم بــا احــرتام، توانایــی ارسار آمیــز بــرای 

خــارج کــردن کــودکان از اتیســم شــان 

انــگاری  اســت درســت برعکــس ســهل 

ــا  ــن ه ــه تین¬برگ ــور ک ــامن ط ــن ه والدی

ــد. می¬گوین

قبــالً یــک روانشــناس، بــه افــراد حرفــه ای 

کــه هنــوز از چنیــن مداخلــه روان درمانــی 

پشــتیبانی می¬کننــد، بــه عنــوان جنــاح 

ــه  ــک منون ــرد. ی ــاره ک ــی اش ــیار افراط بس

ــه  ــت ک ــی اس ــازی درمان ــه، ب ــن نکت در ای

ــناس  ــیله ی روانش ــه وس ــال 1947 ب در س

ــالین در  ــا اکس ــام ویرجینی ــه ن ــی ب کلینیک

ــد. ــدازی ش ــکا راه ان آمری

ادامه دارد
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قشقرق در افراد مبتال به اتیسم
نوشته ی مورین ِبنی                              ترجمه ی مسعود سعیدی/ کارشناس ارشد تاریخ

بعضــی وقــت هــا در خانــه خودمــان کــودک رشوع بــه عصبانــی شــدن یــا گریــه و زاری 

ــن  ــز ای ــد، معمــوالً در جمــع نی ــه اتیســم داری ــال ب ــه کــودک مبت ــی ک ــا وقت ــد ام می¬کن

ــن اواخــر، تصــور غلــط رایجــی وجــود داشــته کــه مهــارت   ــا همی ــود. ت مــورد خواهــد ب

هــای ارتباطــی ضعیــف یــا کالمــی پاییــن در افــراد مبتــال بــه اتیســم دلیــل قشــقرق  هــای 

مکررشــان اســت چــون در بیــان نیازهــا و خواسته هایشــان ناتــوان هســتند امــا تحقیقــات 

ــن اظهــار کــرده کــه ایــن دلیــل اصلــی قشــقرق در افــراد  جدیــدی از دانشــگاه ایالــت ِپ

مبتــال بــه اتیســم نیســت.

قشقرق به ندرت به دلیل چالش های ارتباطی است
چریــل دی. تیرنــی، دانشــیار طــب اطفــال در بیامرســتان کــودکان دانشــگاه پزشــکی ایالــت 

ــن می¬گوید: ِپ

ــای  ــم رفتاره ــه اوتیس ــال ب ــودکان مبت ــه ک ــود دارد ک ــی وج ــت رایج ــاور نادرس ــک ب » ی

ــان خواســته هــا و نیازهــای  ــرای بی ــاط ب ــراری ارتب ــرا در برق ــد زی قشــقرق بیشــرتی دارن

خــود بــا مراقبــان و ســایر بزرگســاالن مشــکل دارنــد. اعتقادشــان ایــن اســت کــه ناتوانــی 

آن هــا در بیــان نیازهایشــان ، نیــروی محرکــه ی ایــن رفتارهاســت و اگــر بتوانیــم گفتــار و 

زبانشــان را بهبــود بخشــیم، رفتارهــا خــود 

ــی متوجــه  ــی شــوند. ول ــرت م ــه خــود به ب

ــی از  ــی کم ــد خیل ــا درص ــه تنه ــدیم ک ش

قشــقرق¬ها ناشــی از ناتوانــی در برقــراری 

ــی در  ــا ناتوان ــا دیگــران ی ــاط خــوب ب ارتب

درک شــدن توســط دیگــران اســت«.

کاهــش  بــه  توانیــم  مــی  چگونــه 

قشقرق در افراد مبتال به اتیسم 

کنیــم؟ کمــک 
تیرنــی بیــان می کنــد کــه بــرای کاهــش 

قشــقرق هــا بــه جــای گفتــار و زبــان، 

بیشــرت بایــد روی بهبــود رفتــار مترکــز کنیــم. 
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ــارش ممکــن اســت  ــد، رفت ــودک رشــد یاب ــار ک ــر گفت ــی اگ ــه حت ــد ک ــد بدانن ــن بای والدی

بهبــود نیابــد. قشــقرق هــا رفتــاری طبیعــی در همــه ی خردســاالن هســتند. قشــقرق بــه 

خاطــر مهــارت هــا و توســعه اســتقالل اســت. آن¬هــا زمانــی اتفــاق می افتــد کــه چیــزی 

ــاز مــی¬دارد. ممکــن اســت کــودک  ــه می-خواهــد ب ــزی ک کــودک را از انجــام دادن چی

مهــارت نداشــته باشــد تــا احساســاتش را بــه روش هــای دیگــر بیــان کنــد. مثــالً، زمانــی 

کــه کــودک منــی ¬توانــد دکمــه پیراهــن را بــاز و بســته کنــد، قشــقرق ممکــن اســت اتفــاق 

بیفتــد، یــا وقتــی کــه بــه کــودک می¬گوییــد وقــت خــواب اســت امــا می¬خواهــد بیــدار 

مبانــد، ممکــن اســت ناراحــت شــود. ســه نکتــه مفیــد بــرای اینکــه بتوانیــم بــا قشــقرق در 

افــراد مبتــال بــه اتیســم کنــار بیاییــم. 

1.مشــخص کنیــد کــه آیــا ایــن قشــقرق اســت یــا بهــم ریختگــی. ممکــن 
اســت ظاهــراً شــبیه بــه هــم بــه نظــر برســند. بهــم ریختگــی هــای حســی تقریبــاً هدفــی 

ندارنــد و واکنشــی بــه تحریــک خارجــی هســتند. 

ــد،  ــاق بیفتن ــان خســته و گرســنه باشــد، ممکــن اســت قشــقرق هــا اتف ــر کودکت ــا اگ ام

آن¬هــا همیشــه هــدف گــرا هســتند و بــرای جلــب توجــه اطرافیــان رخ مــی دهــد. متایــز 

قائــل شــدن بیــن بهــم ریختگــی و قشــقرق اولیــن قــدم بــرای کمــک بــه کودکتــان جهــت 

مدیریــت هــر یــک از رشایــط اســت. 

2. اگــر قشــقرق اســت، یادـتـان باشــد کــه هــر کودکــی متفــاوت اســت. 
شــاید راهــکاری کــه بــه یــک کــودک جــواب مــی دهــد بــه کــودک دیگــر جــواب ندهــد. 

ــا ببینیــد چــه چیــزی بــه فرزندتــان جــواب مــی  روش هــای مختلفــی را امتحــان کنیــد ت

دهــد.

ــقرق  ــود، قش ــذف ش ــب ح ــه مخاط ــی ک 3. مخاطبــان را حــذف کنیــد. در صورت
اغلــب متــام مــی شــود: یــا والدیــن خودشــان را حــذف کننــد یــا کــودک از فضــای عمومــی 

ــقرق  ــزرگ قش ــای ب ــل دارد در گروه ه ــان متای ــه کودکت ــد ک ــر می دانی ــود. اگ ــذف ش ح

ایجــاد کنــد، بــا گــروه هــای کوچــک تــر رشوع کنیــد تــا روش هــا و رفتارهــای مقابلــه ای 

ــاد بگیــرد.  را ی

4. ـحـواس بّچــه هــا را از قشــقرق منـحـرف کنیــد. اگــر بــه نظــر می¬رســد 
کــودک از فعالیتــی ناامیــد شــده اســت، چیــزی را پیشــنهاد دهیــد کــه قبــالً یادگرفتــه و آن 

را خــوب انجــام مــی دهــد. مثــال بــازی کــردن بــا یــک اســباب بــازی دیگــر را رشوع کنیــد 

و صــرب کنیــد تــا کودکتــان بیایــد و بــه شــام بپیونــدد. موســیقی یــا حیــوان خانگــی نیــز 

می¬توانــد بــرای حــواس پرتــی خــوب باشــد .

5. موضــوع را عــوض کنیــد. مثــالً، اگــر آنهــا از مســواک زدن یــا رفــنت بــه رختخــواب 
عصبانــی هســتند، صحبــت کــردن در مــورد چیــز جالبــی را رشوع کنیــد کــه می¬خواهیــد 

روز بعــد انجــام دهیــد.

6. پــاداش هــا را امتحــان کنیــد. اگــر 
آنهــا حیــن انجــام فعالیتــی بهــم ریختگــی 

ــازی  ــد انجــام دادن یــک ب ــد، می توانی دارن

را  خــاص  اســباب بازی  یــک  یــا  کوتــاه 

امتحــان کنیــد و بــه محــض آرام شــدن بــه 

ــد. کار خــود بازگردن

بــه  کــه  نکنیــد  فرامــوش   .7

قشــقرق،  شــدن  تـمـام  محــض 

بگوئیــد.  آفریــن  کودکـتـان  بــه 
پذیرفــنت احساســات آن¬هــا می¬توانــد 

ــام  ــه ش ــم ک ــی بین ــن م ــد: "م ــوب باش خ

ــید  ــان را بپوش ــه نتوانســتید جورابت از اینک

ناامیــد شــدید، مــی فهمــم کــه ایــن باعــث 

ناراحتــی شــام مــی شــود؟ آفریــن کــه آرام 

شــدی. می¬توانــم کمــک تــان کنــم دوبــاره 

امتحــان کنیــد؟" یادگیــری جهــت کنــار 

آمــدن بــا احساســات چالــش برانگیــز، یــک 

مهــارت زندگــی بســیار مهمــی اســت. وقتی 

کــه بچــه هــا موفــق می¬شــوند خودشــان 

را آرام کننــد، قطعــا بایــد بــه آنهــا تربیــک 

ــت.  گف

ــی  ــا طبیع ــقرق ه ــه قش ــد ک ــان باش یادت

ــه  ــان بســتگی دارد ک ــه خودم ــن ب ــد. ای ان

بــه کودکامنــان کمــک کنیــم تــا مهارت هــای 

جدیــدی را بــرای مقابلــه بــا احساســات 

ــاد  ــوند ی ــه می ش ــا مواج ــا آنه ــه ب ــوی ک ق

ــا  ــم اســت، ام ــاط کالمــی مه ــم. ارتب بگیری

ــراز و نشــیب  ــا ف ــدن ب ــار آم چگونگــی کن

زندگــی مهارتــی نیســت کــه لزومــاً بــرای آن 

ــاز داشــته باشــیم. ــه کلــامت نی ب

منبع

https://autismawarenesscentre.com/

tantrums-in-autism-frustration-at-

poor-communication-or-behaviour-

issue/
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اصطالحات مونته سوری
زهرا حبیبی/ کارشناس ارشد روانشناسی

مرکــز  همیشــگی  ی  دغدغــه  از  یکــی 

همــه  هــای  آمــوزش  اصفهــان  اتیســم 

ــون  ــا ابزارهــا و روش هــای گوناگ ــه ب جانب

ــه اتیســم  ــال ب ــودکان مبت ــرای ک ــد ب و مفی

بــوده اســت. یکــی از ایــن ابزارهــا کــه در 

آمــوزش از آن هــا اســتفاده شــده ابــزار 

مونتــه ســوری اســت کــه در کنــار آمــوزش 

هــای دیگــر در ایــن مرکــز مــورد اســتفاده 

قــرار گرفتــه و کمــک خوبی بــه مددجویان 

ایــن مرکــز داشــته اســت. بنابرایــن تصمیــم 

مــورد  در  توضیحاتــی  کــه  شــد  گرفتــه 

اصطالحــات ایــن روش و نحــوه کار بــا 

ابــزار آمــوزش و در شــامره هــای بعــد بــه 

ــم. ــا بپردازی ــی ابزاره معرف

اصطالحات مونته سوری

• ذهن جاذب
ابر)یــا  ماننــد  را  ذهــن  ســوری  مونتــه 

اســفنجی( مــی دانــد کــه هرچــه قــدر داده 
ــکلی  ــود و مش ــی ش ــر من ــود، پ وارد آن ش
پیــش منــی آیــد. از 3 تــا 6 ســالگی فرصتــی 
اســت کــه دیگــر تکــرار منــی شــود. کــودک 
فــوق العــاده کشــش دارد. هــر چیــزی کــه 
ــی خــوب  ــد، خیل ــاد بدهی ــن بچــه ی ــه ای ب
یــاد مــی گیــرد. وقتــی کــودک ســوالی مــی 

ــاب هــا  ــد بعــدا در کت ــه او نگویی پرســد ب

ــرد.  ــاد مــی گی ــا بعــدا ی ــد ی خواهــی خوان

اگــر بلــد بودیــد جــواب بدهیــد وگرنــه 

ــدا  ــم و بع ــی کن ــه م ــن مطالع ــد م بگویی

ــه تــو خواهــم داد. مــا نبایــد  جوابــش را ب

ــم. ــب بدهی ــه ذهــن بچــه هــا قال ب

•دوره حساس
 در هــر ســنی کــودک آمــاده پذیرفــنت یــک 

ــه ی خــاص اســت. چهارســالگی زمــان  نکت

ــر شــود  ــدن و نوشــنت اســت. اگــر دی خوان

ــد.  ــی آی ــو من ــت جل ــا رغب ــر ب ــودک دیگ ک

نقاشــی  بچــه دوســت دارد روی دیــوار 

ــذ بکشــد  ــدارد روی کاغ ــز ن بکشــد و مترک

مــا بایــد محیــط را بــرای ایــن بچــه آمــاده 

کنیــم. دوره ی حســاس نظــم و شــمردن دو 

ســالگی اســت. در ایــن ســن بچه هــا رشوع 

مــی کننــد بــه کمــک کــردن بــه مــادر ولــی 

مــادر بــه آن هــا مــی  گویــد نــه منــی توانی 

و... ولــی بایــد بدانیــم کــودک هــم انســان 

در ســایز کوچکــرت اســت. مــا بایــد انســان 
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هــا را بــه صــورت ابــر کامپیوترهــا ببینیــم. 

ــر از  ــی در کامپیوت ــن روش آدرس ده همی

ــت.  ــده اس ــرداری ش ــو ب ــان الگ ــز انس مغ

بایــد بــه توانایــی هــای کــودک نــگاه کنیــم 

بــودن کــودک. کــودک در  نــه کوچــک 

خانــواده خیلــی از چیزهــا را یــاد مــی گیرد، 

ــک  ــودک را ی ــای ک ــازی ه ــباب ب ــال اس مث

ــم.  ــی ریزی ــرون من ــبد بی ــاره از داخــل س ب

آرام آرام و یکــی یکــی وســایل را بیــرون 

ــوم  ــودک مت ــه کار ک ــد ک ــم و بع ــی آوری م

ــل  ــایل را داخ ــی وس ــی یک ــد،آ رام و یک ش

ســبد مــی گذاریــم )تــا کــودک نظــم را یــاد 

بگیــرد(. هرچــه مــا آرامــش داشــته باشــیم 

بــه کــودک آرامــش را آمــوزش مــی دهیــم. 

ــم  ــرون بروی ــم بی ــی خواهی ــی م ــال وقت مث

نیــم ســاعت زودتــر بــه بچــه مــی گوییــم 

تــا آمــاده شــود نــه ایــن کــه بــا عجلــه از او 

بخواهیــم آمــاده شــود، کــه کــودک عجلــه 

ــد  ــح بای ــودک صب ــرد. ک ــاد بگی ــردن را ی ک

ــا فرصــت  ــدار شــود ت ــر از خــواب بی زودت

داشــته باشــد،  صبحانــه بخــورد ، لبــاس 

ــا آرامــش  ــز ب ــی همــه چی بپوشــد و....یعن

باشــد.

•پنجره ای رو به فرصت
وقتــی کــودک ســوالی مــی پرســد، ایــن 

ــم،  ــک عل ــه ی ــه رو ب ــت ک ــره ای اس پنج

ــزی  ــا هرچی ــک فرصــت شــغلی ی ــه ی رو ب

کــه فکــر کنیــم بــاز شــده اســت و مربــی، 

ــوال از  ــه س ــی ک ــر کس ــا ه ــدر ی ــادر ، پ م

ــه  ــی ب ــد جواب او پرســیده شــده اســت بای

ســوال بدهــد و اگــر منــی دانــد خیلــی 

صادقانــه بــه کــودک بایــد گفتــه شــود کــه 

مــن منــی دانــم، برایــت تحقیــق مــی کنــم. 

ــرد  ــاد مــی گی ــرت ی ــودک از آن بزرگ بعــد ک

کــه وقتــی چیــزی را بلــد نبــود بگویــد منــی 

دانــم و در مــوردش تحقیــق کنــد. بزرگرتهــا 

نبایــد بــه کــودک بگوینــد االن بــرای تو زود 

ــری و ...  ــاد بگی ــد ی ــی خواه ــا من ــت ی اس

اگــر ایــن پنجــره بســته شــود ممکــن اســت 

ــم و  ــودک را ببندی ــن ک ــغل ای ــق ش ــا اف م

ایــن پنجــره بســته مــی مانــد تــا پنجــره ای 

ــد  ــن رون ــه ای ــود ک ــاز ش ــاره ب ــر، دوب دیگ

هــم ممکــن اســت طــول بکشــد و کــودک 

رس در گــم  شــود. مربــی در محیــط مونتــه 

ســوری بــه هیــچ چیــزی فکــر منی کنــد، رس 

ــا بچــه  ــا چشــم و گــوش مــی شــود ت ــا پ ت

هــا را زیــر نظــر بگیــرد. مربــی اگــر لحظــه 

ای را از دســت بدهــد ممکــن اســت در 

حــق ایــن بچــه ظلــم کــرده باشــد . پــدر و 

مــادر هــم همیــن گونــه بایــد بــه مســولیت 

هایشــان نــگاه کننــد.

در روش مونتــه ســوری ســالن آمــاده اســت 

کــودک وارد ســالن مــی شــود. در خانــه هم 

ــی  ــه ای م ــاق را قفس ــه ای از ات ــا گوش م

ــد و  ــه باش ــود بچ ــد خ ــه در ح ــم ک گذاری

بــه کــودک یــاد مــی دهیــم همه ی وســایل 

ــا ســینی  ــه ســوری ب ــد محیــط مونت را مانن

ــه مــی توانیــم  ــد. مــا در خان ــه جــا کن جاب

ــودک  ــه ک ــیم ک ــته باش ــه ای داش چهارپای

زیــر پایــش بگــذارد، کنــار ظرفشــویی بــرود 

بشــوید.  را  و ظــرف  بایســتد  آن  روی  و 

اگــر ظــرف افتــاد و شکســت اورا ناراحــت 

نکنیــد و بــا او دعــوا نکنیــد. در ایــن روش 

اجبــاری وجــود نــدارد، معمــوال بــه کــودک 

پیشــنهاد داده مــی شــود کــه معمــوال هــم 

کــودک ایــن کارهــا را دوســت دارد.

•تنبیه و تشویق
تشویق

ــه  ــد ک ــی انجــام مــی دهن ــودکان کارهای ک

ــد  ــویق بای ــتند. تش ــویق هس ــد تش نیازمن

ــاس  ــه احس ــه بقی ــن ک ــه ای ــی ن ــد ول باش

ــوع   ــک ن ــتاره زدن ی ــد. روش س ــه کنن تنبی

ــتاره  ــی س ــودک وقت ــه ک ــت ک ــویق اس تش

ــد کــه  ــه احســاس مــی کنن ــرد، بقی مــی گی

تنبیــه شــده انــد. مونتــه ســوری مــی گویــد 

و  خــوب  کار  کــه  کودکــی  در چشــامن 

درســت انجــام داده نــگاه کنیــد و بگوییــد 

انجــام  را خــوب  کــه کارت  مــن دیــدم 

ــت  ــت تشــویق در موقعی دادی، بهــرت اس

انجــام کار باشــد ولــی اگــر نشــد در آن 

موقعیــت کــودک را تشــویق کنیــد. هــر 

روز موقــع خداحافظــی بــه تــک تــک بچــه 

هــا دســت مــی دهیــم و از آن هــا تشــکر 

ــی  ــر کودک ــه اگ ــامن لحظ ــم و ه ــی کنی م

کارش را خــوب انجــام داده بــود هــامن جــا 

ــدم کــه کارت  ــم ، مــن دی ــه او مــی گویی ب

ــوب  ــایلت را خ ــام دادی وس ــوب انج را خ

ــدر آروم  ــدم در را چــه ق جمــع کــردی، دی

ــدف  ــود. ه ــکر ش ــودک تش ــتی و از ک بس

ــه تشــویق ایــن  مونتــه ســوری از ایــن گون

اســت کــه مــی گویــد: تشــویق نبایــد زیــاد 

هیجانــی باشــد. هــدف او از ایــن کار ایــن 

اســت کــه کــودک خیلــی تشــویق نیــاز 

نداشــته باشــد. مثــال کــودک مونتــه ســوری 

خیلــی زیــاد نیــاز بــه تشــویق نــدارد و در 

ــه ســوری اصــال  ــودک مونت ــان دوره ، ک پای
ــدارد. ــه تشــویق را ن ــاز ب حــس نی

طبــق نظــر مونتــه ســوری کــودک نبایــد بــا 
ــرت  ــد، چــون هرچــه بزرگ ــار بیای تشــویق ب
مــی شــود دیگــر منــی شــود بــرای هــر 
چیــزی آن هــا را تشــویق کــرد. یعنــی 
ــد تقویــت درونــی شــده باشــد  کــودک بای
یعنــی خــودش بایــد رضایــت داشــته باشــد 
از کاری کــه انجــام مــی دهــد نــه تشــویق 

ــن شــده باشــد . هــا باعــث ای
تنبیه 

ــه  ــن گون ــه ای ــوری تنبی ــه س در روش مونت
گلــدان  یــک  مثــال  بــرای  کــه  اســت 
ــز کــودک  ــار می ــه همیشــه کن کریســتال ک
و  افتــاد  کــودک  توســط  اســت،  بــوده 
شکســت مــا آن گلــدان را رسیــع جایگزیــن 
منــی کنیــم و مــی گذاریــم تــا جــای خالــی 
آن گلــدان بــرای چنــد روز باقــی مبانــد. 
ایــن مســاله بــه کــودک یــادآوری مــی کنــد 
ــش  ــش حواس ــد روز پی ــا چن ــروز ی ــه دی ک

نبــوده و دســتش بــه گلــدان خــورده و آن 

ــت.  ــته اس ــدان شکس گل
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اختالل 
اتیسم و عروسک درمانی

ــه اتیســم بســیار بااهمیــت اســت. بخشــی از  ــد یادگیــری در افــراد مبتــال ب فراین

ــل اینکــه اکــر  ــه دلی ــرد. ب ــی" صــورت مــی گی ــازی درمان ــق "ب ــری از طری ــد یادگی فراین

کــودکان مبتــال بــه اتیســم از طریــق مشــاهده و اســتفاده از حــس بینایــی خــود مــی آموزنــد، 

عروســک هــا مــی تواننــد توجــه آنهــا را بیشــرت از کلــامت و صحبــت کــردن بــه خــود جلــب کننــد. 

مــی تــوان از عروســک هــا در خانــه، مــدارس، کالس درس و ســایر محیــط هــای آموزشــی اســتفاده کــرد. 

رضورتــا الزم نیســت از عروســک هــای 

ــاب  ــن کت گــران قیمــت اســتفاده کــرد. ای

راهــکاری بســیاری را آمــوزش مــی دهــد 

ــا  ــک ه ــد عروس ــتفاده از آن بتوانی ــا اس ــا ب ت

و صحنــه هــای منایــش عروســکی گوناگــون 

و متنوعــی را بــا اســتفاده از عنــارص ســاده و 

ــازید.  ــا بس ــه ج ــود در هم موج

بــرای  بــرای کــودکان و هــم  ایــن کتــاب هــم 

بزرگســاالن مبتــال بــه اتیســم و ســایر مشــکالت 

ذهنــی و هیجانــی ســودمند خواهــد بــود. بــازی بــا 

عروســک بــه دلیــل مفــرح و رسگــرم کننــده بــودن 

آن مــی توانــد بــرای درمــان و توانبخشــی افــراد بــا 

ناتوانــی بــه ویــژه افــراد بــا اختــالل اتیســم مفیــد 

باشــد.

اثر: ناتالی توتایر

ترجمــه: دکــرت ســعید رضایــی – ســونا 

درخشــان

نارش: انتشارات آوای نور

چاپ: اول 1397
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