
به بهانه ی روز جهانی اتیسم
روز آگاه ســازی اتیســم در کشــور مــا بــرای همــه ی عمــوم مــردِم آشــنا بــا ایــن اختــال یــک روز خــاص اســت. امــروز 
بعــد از چندیــن ســال تــاش در جهــت آگاهــی رســانی، همــگان متوجــه ایــن موضــوع شــده اند کــه تولــد یــک کــودک 
مبتــا بــه اتیســم تنهــا مشــکل والدیــن آن کــودک نیســت بلکــه همــه ی نهادهــای عمومــی نیــز نســبت بــه ایــن کــودکان 
مســوولند. بایــد بــه نقطــه ای برســیم کــه هــر ســال بــا فــرا رســیدن ایــن روز خربهــای خوبــی از طــرف نهادهــای مرتبــط 
ــا خانواده هــای اتیســم برســد و رصفــا در حــد برگــزاری چنــد جلســه و هامیــش نباشــد. از طــرف دیگــر همزمانــی  ب
ایــن روز بــا 13 فروردیــن، بــرای افــراد درگیــر بــا ایــن مســاله کــه در جهــت آگاهــی رســانی در مــورد اتیســم تــاش 
می کننــد، ناامیــد کننــده اســت. امــا بــا ایــن حــال حتــی مــی تــوان از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و از زمــاِن تعطیــات 
مــردم اســتفاده کــرد  . چــرا کــه در ایــن روزهــا، افــراد از مشــغله های فکــری روزمــره رهــا هســتند و می تــوان توجــه 
آنهــا را جلــب کــرد. بی شــک ایــن کار نیازمنــد همــکاری رســانه های جمعــی اســت. مــا بایــد صــدای مظلومیــت ایــن 
کــودکان و والدیــن آنهــا در ایــن روزهــای ســخت باشــیم. چــرا کــه عــاوه بــر مشــکات دیگــر، هزینه هــای ســنگیِن 

آمــوزش ایــن کــودکان، رشایــط را بــرای آنــان ســخت تر ســاخته اســت. 
ــن،  ــیزدهم فروردی ــی؛ س ــوولین گرام ــران و مس ــه ی ای ــردم فرهیخت ــم: ای م ــاد می زنی ــه فری ــر از همیش ــس بلندت پ
مصــادف بــا دوم آوریــل، روز جهانــی اتیســم اســت. آنهــا را بشناســیم، بــا آنهــا هم صــدا شــویم و متــام تــاش خــود را 

ــا بــه نقطــه ی ایــده آل بــرای کمــک بــه بچه هــای آســامن برســیم. بکنیــم ت
بهار 1398
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ارتباط بین باکرتی روده و اتیسم

 

تحقیقات روده بر برخی از میکروب های روده مترکز کرده اند

 تا برخی از عالیم اتیسم را از بین بربند قابل ذکر است که برخی از این عالیم با بیامری روده 

مرتبط هستند.

تحقیقات نشان داده اند که کودکان مبتال به اتیسم نسبت به سایر کودکان مشکالت گوارشی

 بیشرتی را گزارش می دهند. محققان دانشگاه ایالتی اریزونا تحقیق کرده اند که آیا درمان انتقال 

مایکروبیوتا می تواند مسایل مربوط به دستگاه گوارش را حل مناید. همچنین آنها به دنبال این مساله بودند 

که آیا این مداخله ممکن است بر عالیم اتیسم تاثیر بگذارد. 

محققان توضیح دادند که در ابتدای مطالعه کودکان اتیسم دارای تنوع باکرتیایی ضعیفی در مقایسه با کودکان 

دارای تعادل در میکروبیوتای روده بودند.

پس از مداخالت اولیه، کودکان مبتال به اتیسم تنوع باکرتیایی متنوعی را تجربه کردند از جمله افزایش سطح

Bifidobacteria and Prevotella . پس از دو سال مداخله، کودکان تنوع باکرتیایی و حضور پایدار باکرتی های سامل را 

گزارش دادند. 

در مورد اثرات سالمتی  58 درصد مشکالت گوارشی کاهش یافت. همچنین بهبودی پایدار در عالیم اتیسم در زبان ، 

تعامل اجتامعی و رفتار نشان داده شد. 
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واکنش معلمین به رفتارهای مرتبط با اضطراب در طیف اتیسم 

حداقــل 5 درصــد دانــش آمــوزان مبتــال بــه اختــالل طیــف اتیســم ســطوح مشــخصی از اضطــراب را تجربــه مــی کننــد امــا 

تحقیقــات اندکــی در مــورد واکنــش معلمیــن بــه اضطــراب وجــود دارد.

ــا  ــد و ی ــه ان ــه تشــخیص اتیســم گرفت ــا اضطــراب در اشــخاصی ک ــط ب ــه رفتارهــای مرتب ــامن ب ــش معل ــرای مقایســه واکن ب

ــوزان اســتفاده شــد.  ــش آم ــه اضطــراب در دان ــش ب ــاس واکن ــد از مقی ــه ان تشــخیص اتیســم نگرفت

نتایــج نشــان داد واکنــش معلــامن بــه اضطــراب دانــش آمــوزان دارای اتیســم و بــدون اتیســم تفــاوت وجــود دارد. معلــامن 
ــی  ــان م ــم نش ــوزان اتیس ــش آم ــراب دان ــا اضط ــط ب ــای مرتب ــه رفتاره ــی ب ــای متفاوت ــش ه ــامال واکن ــا احت ــد آنه ــزارش دادن گ

ــرای دانــش آموزانــی کــه دارای اضطــراب جدایــی و اضطــراب  دهنــد. همچنیــن از واکنــش هــای ترویــج دهنــده ی اضطــراب ب

عمومــی بودنــد اســتفاده کردنــد ولــی بــرای وقتــی کــه اضطــراب اجتامعــی داشــتند اســتفاده نشــد و تاثیــر آن بــر رفتــار کــودکان 

هنوزمشــخص نشــده اســت. پیرشفــت حرفــه ای اولویــت خــود قــرار داده اســت تــا دانــش معلــامن را در مــورد رفتارهــای مرتبــط 

بــا اضطــراب در کــودکان دارای اتیســم افزایــش دهــد و روش هایــی کــه واکنــش معلــامن بــه صــورت 

خــودکار باعــث افزایــش یــا کاهــش اضطــراب مــی شــود را نشــان مــی دهــد
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نشانه های خلقی و خود کشی در اختال طیف اتیسم 

ــن  ــی بی ــی باالی ــه کاموربیدیت ــد ک ــان داده ان ــادی نش ــات زی ــرد. مطالع ــی گی ــر م ــی را در ب ــم بالین ــیعی از عالی ــه ی وس ــم  دامن ــف اتیس ــالل طی اخت

خصوصیــات اتیســتیک و اختــالالت خلقــی وجــود دارد. همچنیــن شــیوع بــاالی خــود کشــی در افــراد بــا خصوصیــات اتیســتیکی و افــراد دارای اختــالل 

اتیســم وجــود دارد. هــدف از ایــن مطالعــه بررســی وجــود عالیــم خلقــی، افــکار و رفتارهــای خــود کشــی گرایانــه درافــراد مبتــال بــه اختــالل اتیســم و 

افــراد دارای خصوصیــات اتیســتیکی اســت و مقایســه ی آن بــا گــروه کنــرتل بــا مترکــز ویــژه بــر خصوصیــات اتیســتیکی کــه ممکــن اســت  رفتارهــای خــود 

کشــی گرایانــه را پیــش بینــی منایــد. 

نتایــج تحقیــق نشــان داد افــراد اتیســتیک منــرات افرسدگــی باالتــری نســبت بــه گــروه کنــرتل بــه دســت آوردنــد. تفــاوت معنــاداری بیــن گــروه افــراد بــا 

خصوصیــات اتیســتیکی و افــراد مبتــال بــه اتیســم از لحــاظ  گرایــش هــای خــود کشــی مشــاهده نشــد هــر چنــد کــه هــر دو گــروه از لحــاظ ایــن گرایــش 

رژیم غذاییGAPS چیست 
نظریــه رژیــم غذایــی GAPS مــی گویــد کــه حــذف برخــی از غذاهــا، ماننــد حبوبــات و شــکر مــی توانــد بــه افــراد کمــک 

کنــد رشایطــی را کــه بــر مغــز اثــر مــی گــذارد، ماننــد اتیســم و نارســاخوانی، را درمــان کنــد.
اصطــالحGAPS بــه معنــای ســندرم روان شــناختی روده اســت. رژیــم غذایــی GAPSایــن مفهــوم را دنبــال مــی کنــد کــه 

ســالمت روده بــا ســالمت ذهــن و روان مرتبــط اســت. 
در ایــن نظریــه بهبــود ســالمت روده مــی توانــد ســایر رشایــط ســالمت را بهبــود ببخشــد. محققــان هنــوز بــه طــور کامــل 
ایــن رژیــم را رصــد نکــرده انــد. در حــال حــارض شــواهدی وجــود دارد کــه ایــن رژیــم مــی توانــد رشایــط ســالمت را بهبــود 
 GAPS ببخشــد هامنگونــه کــه ادعــا مــی کنــد. چندیــن بحــث در مــورد ایــن رژیــم وجــود دارد. در هســته ی رژیــم غذایــی

مــردم از غذاهایــی کــه هضــم آنهــا مشــکل مــی باشــد خــودداری مــی کننــد چــون ممکــن اســت از فلــور روده آســیب ببیننــد. آنهــا آن را بــا مــواد غذایــی غنــی کــه باعــث 
بهبــودی روده مــی شــود جایگزیــن مــی کننــد. 

ایــن دیــدگاه معتقــد اســت کــه حــذف برخــی از مــواد غذایــی کــه موجــب آســیب روده مــی شــود بــه درمــان بیــامری هایــی ماننــد اتیســم، اختــالل بیــش فعالــی و نارســا 
خوانــی کمــک مــی کنــد. 

رژیم غذایی GAPS می تواند سالمت روده را به سه روش اصلی بهبود ببخشد:
- حــذف شــیرین کننــده هــای مصنوعــی، بــر اســاس برخــی مطالعــات شــیرین کننــده هــای مصنوعــی مــی توانــد عــدم تعــادل در باکــرتی روده را ایجــاد کنــد و خطــر مشــکالت 

متابولیکــی را افزایــش دهد. 
- مترکز بر میوه ها و سبزیجات، نتایج یک مطالعه در سال 2016 نشان داد خوردن سبزیجات و میوه می تواند مانع از رشد باکرتی ها در روده شود. 

-پروبیوتیــک هــا، پروبیوتیــک هــا شــامل بســیاری از باکــرتی هــای مفیــد اســت. یــک مطالعــه نشــان داده اســت کــه خــوردن ماســت پروبیوتیــک مــی توانــد بــا کاهــش ســطح 
قنــد خــون در افــراد مبتــال بــه ســندرم متابولیــک کمــک کنــد. 

بر اساس یک مطالعه ی موردی، مطالعات بالینی اخیر نشان داده اند که میکروب در روده می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد مغز تاثیر بگذارد. 
مطالعات اخیر نشان داده اند که عدم تعادل روده می تواند باعث شدت عالیم اسکیزو فرنی و رشایط رفتاری پیچیده شود.

یافته های یک بررسی سیستامتیک نشان داده اند که پروبیوتیک دارای توان بالقوه ای برای درمان عالیم افرسدگی است.
این رژیم حبوبات، شکر، سویا، لبنیات پاستوریزه، سبزیجات دارای نشاسته و غذاهای فرآوری شده را حذف می کند. 

رژیــم غذایــی بســیار محــدود اســت و بــه مــدت دو ســال طــول مــی کشــد. رژیــم غذایــی دارای شــش مرحلــه ی پیرشفتــه اســت در هــر مرحلــه غذاهــای جدیــد معرفــی 
مــی شــود. اگــر آنهــا عالیــم گوارشــی شــامل مــوارد زیــر را گــزارش مــی دهنــد نبایــد وارد مرحلــه بعــدی شــوند. اســهال، نفــخ، یبوســت، مشــکالت گوارشــی، درد شــکم.
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نســبت بــه گــروه کنــرتل در ســطح باالتــری قــرار داشــتند.  
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بازی حسی با حال و مقرون به صرفه

ــا  ــه ه ــام بچ ــد مت ــرای رش ــی ب ــازی حس ب

مهــم اســت. خصوصــاً بــرای کــودکان مبتــال 

بــه اختــالل طیــف اتیســم کــه ممکن اســت 

مشــکالت یکپارچگی حســی داشــته باشــند. 

ــر  ــار دادن خمی ــت، فش ــن از درخ ــاال رف ب

ــن در  ــازی، راه رف ــاب ب ــتان، حب ــا انگش ب

شــن و بــازی حســی، حــس هــا را تحریــک 

و بــه بچــه هــا کمــک مــی کنــد تــا دنیــای 

پیرامــون شــان را کشــف کننــد و بفهمنــد. 

بچــه هــا از علــت و تأثیــر آن آگاه مــی 

شــوند کــه ایــن هــا چگونــه کار مــی کنــد 

و اعضــای بــدن هــای شــان چــه کاری مــی 

توانــد انجــام بدهــد. بــرای کــودکان مبتــال 

بــه یکپارچگــی حســی، انــواع ایــن تجربــه 

هــا کمــک می¬کنــد تــا ارتبــاط هایــی بیــن 

مســیرهای مغــز ایجــاد کننــد کــه مســئول 

ــردازش محــرک هــا هســتند. پ

مزیت های بازی حسی 

اگــر کــودک بــازی را انجــام دهــد کــه 

حــس بویایــی را تجربــه کنــد، توانایــی 

تشــخیص بوهــای مختلــف را در او بهبــود 

می¬بخشــد. کــودک یــاد مــی گیــرد بوهــای 

زیــادی مثــل گل هــا و میــوه هــا را دوســت 

بــدارد. در حالــی کــه بوهــای دیگــری مثــل 

دود و ماشــه ی تفنــگ خطرنــاک اســت. 

ــز  ــوادث نی ــر ح ــرای دیگ ــوع ب ــن موض ای

ــا  ــز ه ــا چی ــی بچــه ه صــادق اســت. وقت

را در دهــان هایشــان می¬گذارنــد، ایــن 

ــا  ــد ت ــی کن ــک م ــا کم ــه آن ه ــاف ب اکتش

ــخت  ــا س ــرم ی ــزی ن ــه چی ــد چ ــاد بگیرن ی

ــت؟  ــرم اس ــا گ ــزی رسد ی ــه چی ــت؟ چ اس

 ایده هایی برای کودکان با نیاز های ویژه

مسعود سعیدی، 

کارشناس ارشد تاریخ

چــه چیــزی نــرم یــا ســخت اســت؟ ایــن تشــخیص هــا مــی توانــد کمــک کنــد تــا کــودک 

ــازد. ــان را بس ــت و زب لغ

بــازی حســی کمــک مــی کنــد تــا مهــارت هــای حرکتــی بــزرگ و ظریــف، حافظــه، آگهــی 

فضایــی و حــل مســئله توســعه پیــدا کنــد. ایــن بــه بچــه هــا کمــک مــی کنــد تــا مهــارت 

هــای شــناختی الزم بــرای مطالعــه علــم و فنــاوری را گســرتش دهنــد شــامل:

1. مشاهده

2. آزمایش

3. نتیجه گیری

4. پیش بینی

5. جمع آوری دانش جدید

بــازی حســی اثــر آرام بخشــی نیــز بــر بســیاری از کــودکان دارد. تعــدادی از کارشناســان 

معتقدنــد موقعــی کــه کــودکان دنبــال راه حلــی بــرای کنــرتل و درک ورود حســی هســتند 

ــی و آموزشــی اســت و شــاید  ــازی حســی درمان ــد. ب ــادی انجــام مــی دهن ــکات زی تحری

مهــم تــر از همــه، باحــال اســت. بــرای رشوع کار، در اینجــا چنــد فعالیــت رسگــرم کننــده و 

مقــرون بــه رصفــه اســت کــه شــام مــی توانیــد بــه همــراه کودکتــان از آن هــا لــذت بربیــد. 

ساخت صندوقچه های حسی

صندوقچــه هــای حســی در پیــش دبســتانی هــا چشــم انــدازی رایــج هســتند کــه کــودکان 

بــرای کشــف بافــت هــا و شــکل هــای مختلــف اســتفاده می¬کننــد. آنــان بــرای ســاخن 

ارزان هســتند و مــی تواننــد کارهــای بالقــوه کثیــف را در خــود جــای دهنــد. بــرای ســاخن 

آن، بــا یــک وان پالســتیکی، یــک جعبــه مقــوا یــا یــک ســینی پخــت و پــز رشوع کنیــد. ایــن 

بایــد بــرای بچــه هــا بــه قــدری بــزرگ باشــد تــا بــا محتواهــای آن هــا بــدون ریخــن کار 

کننــد. صنــدوق را بــا چیزهایــی کــه دارای بافــت هــا و رنــگ هــای مختلفــی هســتند پــر 

کنیــد.
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برخی از گزینه ها عبارتند از: 

شــن، برنــج، ماکارونــی خــرد شــده، خمیــر 

ــا مهــره هــا،  ــن، دکمــه هــا ی اصــالح، ژالتی

تکــه هــای یــخ، خــاک گلــدان، کاغــذ تکــه 

تکــه شــده، پــاپ کــورن پختــه نشــده، آب 

و خــاک رس.

بــا  تــا  دهیــد  اجــازه  هــا  بچــه  بــه 

دستانشــان کشــف کننــد یــا بــرای برداشــن 

و ریخــن از ابزارهایــی مثــل قاشــق هــا یــا 

بیــل هــای شــن اســتفاده کننــد. اگــر شــام 

کــودک اتیســتیکی داریــد کــه بافــت هــای 

غیرمعمولــی را دوســت نــدارد، بــه تدریــج 

رشوع کنیــد و از تقویــت مثبــت زیــادی 

ــه  ــیایی ک ــد اش ــی توانی ــد. م ــتفاده کنی اس

کودکتــان دوســت دارد را در صندوقچــه 

پالســتیکی،  حیوانــات  مثــل  بگذاریــد 

کامیــون هــای اســباب بــازی یــا اشــیای 

کوچــک دیگــری کــه خطــر خفگــی نــدارد.

رقص روی باند لفاف حباب

ــت  ــیله اس ــک وس ــرت ی ــاب بیش ــاف حب لف

ــی  ــه وســایل را از شکســن محافظــت م ک

کنــد. ایــن مــی توانــد خیلــی رسگــرم کننــده 

ــته ای را از  ــه بس ــد ک ــه ی بع ــد. دفع باش

ــا را  ــاب آنه ــاف حب ــد، لف پســت مــی گیری

ــی  ــگاه خیل ــد. هــر وقــت مخفی نگــه داری

ــن  ــوار را محکــم روی زمی ــد، ن خــوب داری

بانــد  بچســبانید و مهامنــی رقــص روی 

ــان  ــد کودکت ــد. بگذاری ــاب داری ــاف حب لف

موقــع دویــدن، پریــدن و رقصیــدن بــا 

ــام  ــر ش ــود. اگ ــان ش ــر هیج ــا پ ــاب ه حب

ــد  ــی توانی ــد م ــه داری ــک بچ ــرت از ی بیش

ــد کــه چــه  ــد و ببینی مســابقه درســت کنی

کســی اول مــی توانــد همــه ی حبــاب هــا 

ــد. را برتکان

Den Den ساخنت طبل

ــان نیســت.  ــیله هــای موســیقی توســط خودت ــر از ســاخن وس ــزی آموزشــی ت ــچ چی هی

یکــی از آســان تریــن آن هــا، طبــل خانگــی Den Den اســت. ایــن یــک صداســاز ژاپنــی 

اســت کــه در کــف دســتان تــان بــه جلــو و عقــب مــی چرخــد و باعــث مــی شــود دانــه 

هــا یــا گلولــه هــا بــه روی طبــل رضبــه بزنــد. بــرای نســخه ی خانگــی، شــام بــه مــوارد 

زیــر نیــاز داریــد:

قاشق های چوبی

دریل

 طناب یا یک رشته نخ قوی 

دانه ها

دستورالعمل ها

قاشق تان را با رنگ های روشن، نقاشی یا تزئین کنید.

با دریل دو سوراخ یک سانتی مرتی را جدا از هم در رس قاشق بزنید.

نخ را از سوراخ بکشید، آن را گره بزنید و در یک مکان قرار بدهید.

دانــه هــا را داخــل نــخ کنیــد و بــرای محکــم نگــه داشــن آنهــا گــره بزنیــد. آن را نســبتاً 

کوتــاه )چنــد اینــچ( نگــه داری کنیــد و بــه ســمت پشــت قاشــق رضبــه مــی زنــد.
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هــامن کار را بــا ســمت دیگــر قاشــق انجــام 

بدهید.

دانیــد  مــی  کــه  آهنــگ  ریتــم  بــرای 

یــا آهنگــی کــه مــی خواهیــد درســت 

جلــو  و  عقــب  را  قاشــقتان  می¬کنیــد، 

نیــد. بچرخا

ــزار موســیقی اســت  ــد اب ــن یکــی از چن ای

ــا وســایل خانگــی  ــد ب ــی توانی ــه شــام م ک

بســازید. بــا وجــود خالقیــت کــم )و تحقیق 

آنالیــن(، قوطــی هــای بلغــور جــو، بســته 

هــای حولــه کاغــذی، نوارهــای پالســتیکی، 

جعبــه هــای دســتامل کاغــذی، تخــم مــرغ 

هــای پالســتیکی، لوبیاهــا و قوطــی هــای 

ــا،  ــا، ماراکاه ــل ه ــد طب ــی توانن ــوپ م س

ــی هــا و ســوت هــا شــوند. یوکلِل

مهمانی با رنگ ها و بافت ها

و  جدیــد  هــای  ذائقــه  ســاخت  بــرای 

بــازی بافــت هــا، روش هــای مختلفــی 

ــه  ــت ک ــن اس ــی از آن ای ــود دارد. یک وج

ــرم،  ــته، گ ــرد، برش ــق، ت ــی، ل ــواد آبک ــا م ب

رسد، نــرم و ســفت بوفــه ی مخصــوص 

ــم. بچــه هــا در طراحــی  درس درســت کنی

هــا  کــردن خوراکــی  درســت  و  منوهــا 

توانیــد  مــی  باشــند.  داشــته  مشــارکت 

ــه ی  ــا، خام ــات ه ــم دار، آبنب ــن طع ژالتی

زده شــده، پودینــگ، برنجــک، چــوب شــور 

ــم  ــی و ... را ه ــفت خانگ ــات س ــا، آبنب ه

اســتفاده کنیــد.

رسآشــپزان  بــا  مطمئنــاً  فعالیــت  ایــن 

کوچــک بــه موفقیــت دســت مــی یابــد  و 

ــامالً در مــورد  ــی آدم هــای بدغــذا احت حت

منونــه هــای ابتــکاری خودشــان بســیار 

روشــنفکر هســتند.

نگه داری از حیوانات

ــرای عروســک هــا و  ــاق اورژانــس ســاختگی ب ــا ســاخن ات ــده ب پرســتاران و پزشــکان آین

حیوانــات پالســتیکی کارشــان را رشوع کننــد. شــام از واگــن مــی توانیــد بــه عنــوان تخــت 

اســتفاده کنیــد و یــا بــا دســتامل توالــت روی زخــم هایشــان را ببندیــد. حتــی مــی توانیــد 

بــرای نجــات جــان هــای آن هــا احیــای قلبــی را اجــرا کنیــد.

اخرتاع ورزش بادکنکی

بچــه هــای کوچــک مجــذوب متاشــا کــردن بزرگســاالنی مــی شــوند کــه بادکنــک هــا را 

مــی ترکاننــد. بگذاریــد بچــه هــای شــام بادکنــک هایتــان را بکشــند و آنهــا را بــاد کننــد. 

و وقتــی کــه آنهــا را بــا هــوا پــر مــی کنیــد، بــزرگ شــدن آن هــا را حــس کننــد. وقتــی کــه 

چنــد تــا را درســت کردیــد، بــازی والیبــال بادکنکــی، فوتبــال، بســکتبال و یــا بــازی ابتــکاری 

خودتــان را امتحــان کنیــد. تــالش بــرای شــناور نگــه داشــن بادکنــک هــا بــرای هامهنگــی 

دســت و چشــم عالــی اســت.

کاشنت در باغ

بــازی در خــاک، آخریــن تجربــه ی حســی اســت و اگــر بــاغ ســبزیجات بکاریــد، کودکانتــان 

ــاد بگیرنــد. گوشــه ی  مــی تواننــد درس هــای زیــادی را در حالــی کــه در بــاغ هســتند ی

حاصــل خیــز حیــاط تــان را بکنیــد و چنــد ظــرف و خــاک گلــدان را تهیــه کنیــد. اگــر شــام 

بــا مهــارت هســتید، از چیــز هــای دور انداختنــی مثــل تایرهــا و پالــت هــا مــی توانیــد 

ــذ  ــود، از کاغ ــی ش ــته م ــان کاش ــه باغت ــت ک ــر وق ــازید. ه ــی بس ــای بازیافت ــاش ه بذرپ

ــی  ــان م ــد. شــام و کودکانت ــود درســت کنی ــرش هــای چمــن ک ــا ب ــوا ی ــده شــده، مق بری

توانیــد از برداشــت و خــوردن ماحصــل هــا لــذت بربیــد.

جهان را به زمین بازی خود تبدیل کنید

ــی  ــد، م ــرون بروی ــادر هســتید بی ــه شــام ق ــی ک ــه، وقت ــازی حســی در خان ــر ب ــالوه ب ع

توانیــد اکتشــاف را تشــویق کنیــد. ترتیــب گــردش هــای دوره ای بــه مــکان هــای رسگرمــی 

کننــده مثــل پــارک هــا، زمیــن هــای بــازی، مــوزه هــای کــودکان و مراکــز علمــی را برنامــه 

ریــزی کنیــد. اگــر کودکتــان حساســیت زیــادی بــه رسوصــدا دارد، یــک جفــت بلندگــوی 

گوشــی را بــرای کمــک بــه او فراهــم کنیــد. هــر وقــت ممکــن شــد، او را بــه برداشــن بــرگ 

هــا، حــرشات و اشــیا تشــویق کنیــد تــا یــاد بگیــرد چــه چیــزی را احســاس مــی کنــد، چــه 

بویــی دارنــد و چــه صدایــی دارنــد؟ کنجــکاوی ایمــن آنهــا را تشــویق مــی کنــد و بــه آنــان 

کمــک مــی کنــد تــا یــاد بگیرنــد بــا محیــط اطــراف شــان بهــرت کنــار بیاینــد. ایــن خیلــی بــا 

حــال و رسگــرم کننــده نیــز اســت.
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پایانــی  بــه روزهــای  هــامن طــور کــه 

فصــل  و  شــویم  مــی  نزدیــک  زمســتان 

اســت  شــدن  متــام  حــال  در  زمســتان 

ــاز  ــرای آغ ــا ب ــدک شــامرش روزه ــدک ان ان

بهــاری رشوع مــی شــود. در  تعطیــالت 

حالــی کــه والدیــن و کــودکان بــا فــرا 

رســیدن تعطیــالت مدرســه بســیار هیجــان 

زده انــد دالیــل بســیار روشــنی وجــود دارد 

کــه چــرا والدیــن کــودکان مبتــال بــه اتیســم 

اغلــب احســاس وحشــت و درماندگــی مــی 

کننــد. بــا فــرا رســیدن تعطیــالت عیــد ایــن 

ــرای بچــه هــا و  ــد هــم ب روزهــا مــی توان

ــد. ــوار باش ــا دش ــن آنه ــم والدی ه

ــه برخــی  ــم ب ــه ســعی داری ــن مقال   در ای

از راهکارهــا بــرای موفقیــت و آرامــش در 

ــد  ــی توان ــه م ــم ک ــاره منایی ــالت اش تعطی

موفقیــت هایــی را بــرای مــا در طــول 

ــد  ــن بای ــه ارمغــان آورد. والدی ــالت ب تعطی

ــا  ــند ت ــته باش ــه داش ــر توج ــوارد زی ــه م ب

ــد.  ــک کنن ــود کم ــودک خ ــه ک ــد ب بتوانن

ــالت، ارتباطــات خانوادگــی  در طــول تعطی

گســرتده مــی شــود و بــا وجــود آنکــه باعث 

ایجــاد رسگرمــی مــی شــود امــا مــی توانــد 

بــرای بســیاری از خانــواده هــا اســرتس 

چگونه تعطیالت خوبی را برای کودک مان به ارمغان بیاوریم 

حمیدرضا عرب/

 کارشناس ارشد روان شناسی

ــه  ــی ک ــرای کودکان ــوص ب ــد بخص آور باش

نســبت بــه تغییــرات در روال زندگــی خــود 

ــه  ــراد ک ــری از اف ــش تصاوی حساســند. منای

ــد و  ــا را ببین ــت آنه ــرار اس ــام ق ــد ش فرزن

همچنیــن تصاویــری از خانــه هایــی کــه بــا 

فرزندتــان قــرار اســت بــه آن جــا برویــد را 

ــد.  ــرار دهی ــه ی او ق در برنام

دیوانگی غذا

ماننــد  غذاهایــی  تعطیــالت،  طــول  در 

ــایر غذاهــا موجــود  شــکالت، کلوچــه و س

ــان در  ــردن فرزندت ــدود ک ــد. مح ــی باش م

ــرای  ــه همــه ی خوراکــی هــا ب دسرتســی ب

ســالمت او مــی توانــد یــک چالــش اساســی 

بــه شــامر آیــد. امــا بــرای خانــواده هایــی 

کــه دارای فرزنــد مبتــال بــه اتیســم هســتند 

ــم  ــت در رژی ــان دارای محدودی و فرزندش

غذایــی اســت یــا پرخــوری مــی کنــد یــک 

ــش بســیار مهــم اســت. چال

ــدار  ــه چــه مق ــد ک ــد بدان ــد شــام بای فرزن

از خوراکــی هــا را مجــاز اســت بخــورد. 

ــد شــام مجــاز اســت دو کلوچــه  اگــر فرزن

و  بگوییــد  فرزندتــان  بــه  را  آن  بخــورد 

تکــرار مناییــد. در صــورت نیــاز از تصاویــر 

ــزی  ــر فانت ــه تصاوی ــاز ب ــد. نی اســتفاده کنی

ــذ  ــر روی کاغ ــد آن را ب ــی توانی ــد م نداری

بکشــید. بعــد از آن کــه فرزندتــان مقــداری 

کــه مجــاز اســت را خــورد او را بــه فعالیــت 

دیگــری هدایــت کنیــد. در پیــدا کــردن 

را  او  دهــد  انجــام  بایــد  کــه  کارهایــی 

ــد.  ــت کنی هدای

قبــل از آن کــه او را بــه مکانــی بربیــد کــه 

در آن جــا انــواع شــکالت و خوراکــی هــای 

ــه  ــد ک ــل کنی ــان حاص ــت اطمین ــر اس دیگ

ــد شــام خوراکــی هــای ســامل خــورده  فرزن

اســت. 

ســعی کنیــد تــا حــد امــکان برنامــه ی 

فرزندـتـان بــه برنامــه ی مدرســه اش 

باشــد  نزدیــک 

 برخــی والدیــن بــه کودکشــان اجــازه مــی 

دهنــد تــا دیــر وقــت بیــدار باشــد یــا دیــر 

بــه خــواب بــرود. تــا آنجــا کــه امــکان 

ــه ی  ــه برنام ــان را ب ــه ی فرزندت دارد برنام

ــد. در یــک زمــان  ــک کنی مدرســه اش نزدی

مشــخص کــودک را بیــدار کنیــد و در یــک 

زمــان مشــخص بــه خــواب بــرود. در زمــان 

ــه، ناهــار و شــام بخــورد.  مشــخص صبحان

ممکــن اســت همیشــه امــکان پذیــر نباشــد 
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ــن  ــوارد ای ــه ی م ــد در هم ــعی کنی ــا س ام

بــرای کــودک فراهــم کنیــد.  را  رشایــط 

ــدن  ــدار ش ــر بی ــدن و دی ــادت دیرخوابی ع

ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــک دردرس دارد و آن ای ی

رســیدن بــه پایــان تعطیــالت و نزدیــک 

شــدن زمــان مدرســه یــا مهــد  کــودک، 

ــان را  ــد فرزندت ــختی می توانی ــه س ــام ب ش

ــد و او را  ــه برگردانی ــم اولی ــامن نظ ــه ه ب

وادار کنیــد تــا شــب ها بــه موقــع بخوابــد 

بیــدار شــود.  از خــواب  و صبح هــا زود 

بنابرایــن متــام تالشــی کــه بــرای منظــم 

عــادت  و  فرزندتــان  ی  برنامــه  کــردن 

و  خــواب  مناســب  زمــان  بــه  او  دادن 

 بیــداری کشــیده بودیــد، هــدر مــی رود.  

ــرای اینکــه دچــار دردرسهــای بی نظمــی  ب

بــد  نشــوید،  فرزندتــان  خــواب  برنامــه 

نیســت چنــد نکتــه را رعایــت کنیــد: حتــی 

اگــر مهــامن داریــد یــا در مهامنــی هســتید، 

شــام فرزندتــان را در ســاعت همیشــگی و 

معیــن بــه او بدهیــد. بــه فرزندتــان اجــازه 

دهیــد شــب ها فقــط یکــی، دو ســاعت 

بیــش از حــد معمــول بیــدار مبانــد. زمانــی  

ــان خســته  ــد، کودک ت ــه احســاس می کنی ک

و بهانه گیــر شــده ســعی کنیــد محیــط 

ــد  ــا بتوان ــد ت ــش فراهــم کنی آرامــی را برای

ــد.     بخواب

   در بازدیدهــا و منــازل اقــوام هــم از آن ها 

ــه خــواب  ــاکتی را ب ــای س ــا ج ــد ت بخواهی

دهنــد.   اختصــاص  بچه هــا  اســرتاحت   و 

کــه  کنیــد  کاری  نیــز   .  صبح هــا 

ســاعت  دو  یکــی،  فقــط  بچه هــا 

بخوابنــد   معمــول  حــد  از   بیشــرت 

   در چنــد روز پایانــی تعطیالت ســعی کنید، 

ــان را  ــداری کودک ت ــواب و بی ــه ی خ برنام

کم کــم بــه ســاعت معمــول نزدیــک کنیــد. 

مثــال هــر شــب او را 20دقیقــه زودتــر 

ــد.  بخوابانی

نکتــه ی مفیــد: تعطیــالت بهــاری مناســب 

تــا  اســت  والدیــن  بــرای  زمــان  تریــن 

ــی  ــد و فرصت ــل کنن ــکل را ح ــن مش چندی

تــا  آورد  مــی  فراهــم  والدیــن  بــرای 

مشــکالت کــودک را در چندیــن جنبــه حــل 

ــه  ــن زمین ــد در ای ــی توانی ــام م ــد. ش مناین

برنامــه ریــزی جامعــی داشــته باشــید. 

بــا  را  کــودک  زبانــی  هــای  مهــارت 

در او حفــظ  هــای خوانــدن  فعالیــت 

کنیــد

اگــر شــام در تعطیــالت بــه مســافرت مــی 

رویــد یــا فعالیــت هــای رسگــرم کننــده ای 

ــردن  ــدا ک ــد و پی ــالت داری ــول تعطی در ط

زمانــی بــرای کتــاب خوانــدن بــا فرزندتــان 

شــود  مــی  باعــث  ایــن  اســت  دشــوار 

ــالت  ــه از تحصی ــی ک ــام در زمان ــودک ش ک

ــاب  ــدن کت ــت در خوان ــک دور اس آکادمی

ــد. ــت کن پرسف

حتــی اگــر زمانــی بــرای نشســن و خوانــدن 

یــک فصــل در هــر شــب وجــود نــدارد 

مــی توانیــد از مباحــث موضوعــی کــه 

مرتبــط بــا فصــل اســت اســتفاده کنیــد تــا 

ــد.  مهــارت هــای زبانــی کــودک بهبــود یاب

ــاب هایــی در مــورد باغبانــی،  ــدن کت خوان

کتــاب هــای ســاده ی داســتانی و همچنیــن 

ــه  ــب جــذاب باعــث مــی شــود عالق مطال

ی کــودک بــه خوانــدن کتــاب بیشــرت شــود. 

آمــوزش  در  طبیعــت  هــای  چالــش  از 

ریاضــی اســتفاده کنیــد و ســعی کنیــد 

تعطیــالت رسگــرم کننــده ای داشــته باشــید. 

ممکــن اســت بــه نظــر بیایــد کــه تعطیالت 

بهــار زمــان مناســبی بــرای آمــوزش ریاضــی 

نباشــد امــا راه هــای رسگــرم کننــده ی 

ــا  ــد ب ــی توانی ــه م ــود دارد ک ــیاری وج بس

اســتفاده از چالــش هــای طبیعــت مهــارت 

هــای ریاضــی را تقویــت کنیــد. هــامن 

ــن  ــاال ذکــر شــد یکــی از ای طــور کــه در ب

ــه  ــامرش دان ــت، ش ــی اس ــا باغبان راه کاره

ــور  ــامن ط ــان ه ــن گیاه ــدازه گرف ــا، ان ه

کــه رشــد مــی کننــد. پیگیــری روزهــا و 

ــا و  ــکوفه ه ــرای گل دادن ش ــا ب ــه ه هفت

شــمردن روزهــا راه هــای بنیــادی بــرای 

ــت. ــی اس ــت ریاض تقوی

یــک روش فــوق العــاده بــرای تقویــت 

ریاضــی آن اســت کــه او را مســوول کنیــم 

ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــته باش ــه ای داش بودج

بودجــه ی اختصــاص یافتــه ســوغاتی بخــرد 

ــت  ــردن و پرداخ ــد ک ــن در خری و همچنی

پــول نیــز مســتقل عمــل منایــد. ایــن کارهــا 

باعــث تقویــت اعتــامد بــه نفــس در کودک 

هــای  مهــارت  همچنیــن  و  شــود  مــی 

شــامرش و حســاب کــردن را در کــودک 

ــد. ــی کن ــت م تقوی

بنابرایــن اگرچــه تعطیــالت بهــار بــرای 

کــودکان اتیســم چالــش برانگیــز اســت امــا 

ــی  ــا م ــه آنه ــردن ب ــد ک ــرای رش ــی ب فرصت

دهــد. در صورتــی کــه از تعطیــالت بــه 

ــوان  ــی ت ــد م ــتفاده کنی ــبی اس ــو مناس نح

مطمــن بــود کــه مهــارت هــای کــودک 

تقویــت گــردد و از بســیاری از چالــش هــا 

ــود. ــری ش جلوگی

ورزشــی  هــای  فعالیــت  دادن  ـقـرار 

کــودک  ـبـرای 

دوران تعطیــالت نویــد شــادی و اســرتاحت 

را بــه مــا می دهــد، امــا ایــن دوران بــا 

ــای  ــوردن غذاه ــا و خ ــه مهامنی ه ــن ب رف

ممکــن  اســت؛  همــراه  هــم  پرکالــری 

ــت و  ــود وق ــت کمب ــه عل ــودک ب ــت ک اس

ــه مســافرت برنامــه ی ورزشــی  ــن ب ــا رف ی

ــه  ــرای اینک ــذارد. ب ــار بگ ــش را کن معمول

بتوانیــد فعالیــت جســمی آن هــا را در 

دوران تعطیــالت ادامــه دهیــد، رعایــت 

ایــن نــکات بــه شــام کمــک خواهــد کــرد:

اگــر در یــک روز معیــن خیلــی رستــان 

و  باشــید  انعطاف پذیــر  اســت،  شــلوغ 

روز  آن  رشایــط  بــا  را  ورزش  ی  برنامــه 

ــاعتی  ــک روز در س ــر ی ــد. اگ ــق دهی تطبی

9

ان
سم

ی آ
ها

ه 
چ

ه ب
ام

لن
ص

ف



کــه همیشــه بــه ســالن ورزشــی می رفتیــد 

بایــد بــه مهامنــی برویــد، می توانیــد آن 

ــد  ــواب بلن ــر از خ ــاعت زودت ــک س روز ی

شــوید و کودکتــان را بــه پیــاده روی یــا 

ــورت  ــه در ص ــا اینک ــد، ی ــدن آرام بربی دوی

امــکان بــه جــای رفــن بــا ماشــین، بــا پیــاده 

روی رسیــع خودتــان را بــه محــل مهامنــی 

برســانید.

بــردن کــودک بــه مهمانــی هــا و بهبــود 

مهــارت هــای اجتماعــی 

اـحـوال پرســی را در دیــد و بازدید بــه 

صــورت عملــی بــه کودکـتـان آمــوزش 

دهیــد

ــتقیم  ــای مس ــد از آموزش ه در گام اول بای

ــن  ــال در ای ــوان مث ــه عن ــرد؛ ب ــتفاده ک اس

چنــد روز باقــی مانــده تــا عیــد نــوروز کــه 

ارتباط هــا و تعامالتــی ماننــد مهامنی هــا 

ــدون  ــتقیامً و البتــه ب ــت، مس در کار نیس

یــا متســخر کــودک دربــاره ی  رسزنــش 

ــا  ــران، ب ــا دیگ ــل ب ــح تعام ــیوه ی صحی ش

بیــان  را  خــود  انتظــارات  و  او صحبــت 

ــان خواســته  ــاً بی ــه منظــور رصف ــد. البت کنی

 تــان نیســت بلکــه بــه صــورت جزئــی 

و بــا مثــال بــرای او رشح دهیــد کــه در 

چــه موقعیت هایــی چــه رفتارهایــی مــورد 

نظــر شامســت. چنانچــه کــودک خردســالی 

مهارت هــای  بــازی،  قالــب  در  داریــد 

ــه او آمــوزش  ــح را ب برقــراری تعامــل صحی

ــه  ــد ک ــور کنی ــال تص ــور مث ــه ط ــد. ب دهی

ــد و آن  ــی رفته ای ــک مهامن ــه ی ــم ب ــا ه ب

گاه رفتارهــای درســت را بــه دفعــات و 

بــه نحــوی کــه بــرای کــودک لــذت بخــش 

ــد. ــن کنی ــا او متری ــد ب باش

قبــل از ورود بــه موقعیــت مهامنــی، رشایط 

ویــژه ی آن را بــرای کــودک توصیــف و 

تعامل هــای احتاملــی را پیــش بینــی کنیــد 

و در صــورت لــزوم رفتــاری را کــه مناســب 

ایــن موقعیــت خــاص اســت بــا هــم مــرور و متریــن کنیــد. همچنیــن بــا هــم قــراردادی 

تعییــن کنیــد کــه اگــر کــودک بــه مــواردی کــه شــام تعییــن کردیــد عمــل کــرد پاداش هایــی 

را دریافــت خواهــد کــرد. از هــامن ابتــدا هدف هــای ایــده آل گرایانــه تعییــن نکنیــد؛ بــه 

طــور مثــال می تــوان ابتــدا فقــط روی ســالم و احــوال پرســی متریــن کــرد و در آینــده پــس 

از تثبیــت یــک رفتــار ســاده رفتارهــای پیچیــده  تــر را بــه کــودک آمــوزش داد.

فعالیت های فوق برنامه ی خارج از منزل را تقویت و هدفمند کنید
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــودک در برق ــارت  ک ــی، مه ــای عموم ــا و فضاه ــور در پارک ه ــا حض  ب

ــا در  ــا دیگــران کنیــد. ب ــه برقــراری ارتبــاط ب همســاالن را تقویــت کنیــد. او را تشــویق ب

نظــر گرفــن برنامــه ی زمــان بندی شــده، در زمانــی هــر چنــد کوتــاه، او را بــه حضــور در 

اجتــامع و ایفــای نقــش تشــویق کنیــد. بــه  عنــوان مثــال در صــورت کمبــود وقــت حتــی 

می توانیــد او را بــه تلفــن زدن بــه ســینام و پرســیدن برنامــه ی فیلم هــا و زمــان پخــش آن 

و حتــی خریــد کــردن تشــویق کنیــد. هــر شــب هنــگام خــواب دربــاره ی فعالیــت روزانــه 

ــا او صحبــت کنیــد، از پیرشفــت و رونــد فعلــی او ابــراز  و تجربیــات اجتامعــی آن روز ب

رضایــت کنیــد و بــه  طــور غیرمســتقیم و بــه  صــورت نقــل قــول نکاتــی جدیــد را بــه او 

یــادآور شــوید.
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بگذار صدایت را بشنوم . . .

در مــاه مــی از طــرف کلینیــک لــوواس بــار دیگــر بــه دیــدن مــا آمدنــد. قــرار بــر ایــن 

ــراه  ــه هم ــذا را ب ــل و غ ــط، هت ــای بلی ــواده هزینه ه ــه خان ــا س ــک، دو ی ــه ی ــت ک اس

هزینــه ای بــرای کارگاه پرداخــت کننــد. هزینــه ی کارگاه بــر مبنــای درآمــد افــراد تعریــف 

می شــود. 

ایــن بــار آنتونــی از طــرف کلینیــک فرســتاده شــده بــود: فــردی تیز هــوش و ســخن ور، بــا 

ایده هــای خــوب بــرای برنامه هــای ســطح بــاال در جهــت ارتقــای زبــان بیانــی و مکاملــه 

ی دوجانبــه. 

ــی  ــه من ــی او را همیش ــودم و روش درمان ــق نب ــای او مواف ــه ی حرف ه ــا هم ــن ب ــا م ام

ــندیدم.  پس

ایــن مســئله مــن را آزار مــی داد چــون رفتــه رفتــه احــرتام ویــژ ه ای بــرای برنامــه ی رفتــاری 

و کار دکــرت لــوواس قائــل شــده بــودم.

ــی کــه یــک  ــو مــی خواهــی فکــر کن ــن، ت ــی، مــارک گفــت:  “کاتری ــدار آنتون بعــد از دی

درمــان بی عیــب یــک جایــی هســت و یــک فــرد کاملــی کــه همــه ی جواب هــا را 

می دانــد.”

» نــه ایــن طــور نیســت. االن دیگــه نــه. امــا هنــوز فکــر مــی کنــم آدم هــای لــوواس خیلــی 

بیشــرت از مــا راجــع بــه اتیســم می داننــد.« 

»آن هــا قطعــاً راجــع بــه اتیســم و رفتاردرمانــی اطالعــات زیــادی دارنــد. امــا مــا دخرتمــان 

را می شناســیم و می دانیــم چــی برایــش جــواب می دهــد.«

»بله… ما االن می دانیم.«

ــم.  ــی موافــق نباشــیم آن هــا را انجــام منی دهی ــا همــه ی حرف هــای آنتون »پــس اگــر ب

حرف هایــش را بــرای خودمــان تطبیــق و تغییــر می دهیــم و بخش هایــی کــه مــی توانیــم 

اســتفاده کنیــم را انتخــاب می کنیــم. هیــچ چیــز قانــون نوشــته نیســت. در هــر حــال مــن 

مطمئنــم لــوواس هــم همیــن را خواهــد گفــت.«

ــش  ــن بخ ــه مهمرتی ــا داده بود--ک ــه م ــواب را ب ــی از ج ــوواس بخش ــرت ل ــه کار دک اگرچ

جــواب بــود-- امــا واقعیــت ایــن بــود کــه مــا همــه ی دســتورات کتــاب »مــن« را عینــاً 

ــی آورد.  ــد م ــای جدی ــا برنامه ه ــرای م ــار ب ــر ب ــت ه ــم. بریج ــرا منی کردی اج

ــی  ــردازی م ــری ایده پ ــا همفک ــا را ب ــی ه ــرد و بعض ــداع می ک ــودش اب ــا را خ ــی ه بعض

کردیــم. 

ــه  ــم، بلک ــان را می رفتی ــیر خودم ــا مس ــه م ــود ک ــا نب ــوای برنامه ه ــب در محت ــا اغل ام

ــا.  ــرای آن ه ــوه ی اج ــرت در نح بیش

مینا حسن زهرائی، 

 فصل 25                                        

ــار  ــالح رفت ــورد اص ــرت در م ــه بیش ــر چ ه

از  بیشــرتی  تعــداد  و  می خوانــدم، 

چیــز  ســه  دو،  را می دیــدم،  درمانگــران 

ــه  ــد. اول اینک ــلم می ش ــم مس ــرت برای بیش

درمانگــران بــا هــم فــرق دارنــد و روی 

ــر  ــا درمان گ ــوب ت ــر خ ــی از درمان گ طیف

ــر  ــا درمان گ ــه ت ــی تجرب ــا ب ــت ام خوش نی

کامــال خشــن قــرار دارنــد. دوم اینکــه اگــر 

چــه رفتاردرمانــی عمومــا بــر پایــه ی یــک 

اصــل پایــداری بنــا شــده اســت--مطالعات 

نشــان داده افــراد بــه طــور پایــدار بــه 

تحریــکات و ســاختار خــاص پاســخ دادنــد- 

بــازه  و  طبیعــت  در  پاســخ  ایــن  امــا   ،

ــه  ــک بچ ــرای ی ــه ب ــت. آنچ ــاوت اس متف

ممکــن اســت تأثیــر بســزایی داشــته باشــد 

یــا روش موثــری باشــد شــاید بــرای بچــه ی 

دیگــری بــه هــامن خوبــی جــواب ندهــد. 

ــزار بســیار  ــار اب ــم رفت و ســوم اینکــه تنظی

می توانــد  آن  قــدرت  اســت.  قدرمتنــدی 

ــد  ــور می توان ــد. همین ط ــاد باش ــی زی خیل

ــد. ــه کن ــان را ل روح انس

یــک بــار بریجــت بــه دیــدار یــک خانــواده 

رفــت و آشــفته پیــش مــن آمــد تــا بــا مــن 

ــک  ــد ی ــته بودن ــد. از او خواس ــرف بزن ح

ــن  ــر را حی ــده ی دیگ ــر آموزش دی درما ن گ

کار بــا بچــه نظــارت کنــد. درمان گــر جــوان 

بــوده امــا بســیار مطمــن بــه خــود. بچــه 

یــک پــرس زیــر چهــار ســال بــا کارایــی بــاال 

)اتیســم خفیــف( و دارای کالم بــوده. 

بریجــت بــه مــن گفــت: »درمان گــر فقــط 
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رسش داد می کشــید!« او کــه اغلــب خیلــی 

آرام بــود ایــن بــار واقعــاً ناراحــت بــه نظــر 

می رســید. 

»داد می کشید چی می گفت؟«

»بــس کــن دیگــه! بنشــین روی آن صندلی! 

ــن!« بس ک

بچــه هــم طبیعتــاً در آن چنــد دقیقــه 

کامــال تبعیــت می کــرد. هــر بــار ســعی 

ــن«  ــس ک ــاد »ب ــد، فری ــه کن ــرد گری می ک

دوبــاره بلنــد می شــد، در حالی کــه بــا زور 

ــد.   ــده می ش ــی ران ــمت صندل ــه س ــاد ب زی

ــه بچــه اجــازه  بعــد از مدتــی، درمان گــر ب

داد بلنــد شــود و بــه ســمت مــادرش بــرود. 

داد زد: »بــه مــادرت ســالم کــن!« 

بچــه بــه مــادرش نزدیــک شــد و رشوع کــرد 

ــه نالیدن.  ب

ــن!  ــالم ک ــادرت س ــه م ــم ب ــاکت! گفت »س

زود!!«

ــدازه بریجــت تعجــب  ــه ان مــن و مــارک ب

الزامــا  مــا  اینکــه  نــه  بودیــم.  کــرده 

)بیزارســازی(   نامطلــوب  تحریــکات  بــا 

قبــالً  کــه  همین طــور  باشــیم.  مخالــف 

بــه رضورت  مــا  نفــر  ســه  هــر  گفتــم 

بعضــی تحریــکات نامطلــوب، در یــک رسی 

ــم.  ــودکان، معتقدی ــا بعضــی ک ــط و ب رشای

در برخــی مــوارد شــدید شــنیدیم رفتــار 

خــودآزار کــودک بــه حــدی بــوده کــه 

ــا حتــی زندگــی کــودک  بینایــی، شــنوایی ی

ــه  ــادری ب ــت. م ــه  اس ــر انداخت ــه خط را ب

مــن گفــت کــه در نهایــت تصمیــم گرفتــه 

از تحریــک نامطلــوب اســتفاده کنــد بعــد 

ــرده  ــار پ ــدش ده، دوازده ب ــه فرزن از این ک

ــامن  ــه معل ــرده. او ب ــوراخ ک ــش را س گوش

فرزنــدش اجــازه داد هــر بــار کودک دســت 

بــه ســمت گــوش هایــش بــرد، از یــک مهار 

فیزیکــی ناراحــت اســتفاده کننــد و بــا ایــن 

کار در نهایــت ایــن رفتــار کــودک قابــل 

ــه ای  ــرت بچ ــورد دخ ــا در م ــد. م ــرتل ش کن

شــنیدیم کــه در طــول پنــج ســال بــا چنــان شــدت و مداومتــی بــه خــود آســیب زده بــود، 

کــه بــه ناحیــه لــوب پیشــانی مغــز خــود آســیب زده، پــرده گــوش هایــش را پــاره کــرده 

و چنــان بــه چشــم هایــش آســیب زده  بــود کــه عمــال کــور شــده  بــود. پــدر و مــادر او 

کــه منی توانســتند بــا ایــن رشایــط کــه قطعــاً کابــوس بی پایانــی برایشــان بــوده، بســازند، 

ــه ی خــود همــه  ــه نوب ــزرگ کــه ب ــزرگ ســپردند. مادرب ــزرگ و مادرب ــه پدرب کــودک را ب

ی کارهــای ممکــن را امتحــان کــرد در نهایــت بــه یــک کاله رو آورد کــه هــر بــار کــودک 

ــرد. در  ــف وارد می ک ــی خفی ــک شــوک الکرتیک ــد ی ــه خــودش آســیب بزن می خواســت ب

عــرض چنــد هفتــه رفتــار خــودآزاری ریشــه کن شــد. بنــا بــه گــزارش مادربــزرگ و تأییــد 

مربــی کــودک، کــودک هرگــز ســعی منیکــرد کاله را بــردارد و وقتــی دیگــران می خواســتند 

ــالش  ــک گــروه »پشــتیبانی« شــدیداً ت ــن حــال، ی ــا ای ــد ناراحــت می شــد. ب کاله را بردارن

داشــت اســتفاده از ایــن ابــزار را ممنــوع کنــد و منی خواســت مادربــزرگ در ایــن زمینــه 

حــرف بزنــد. بــا شــنیدن ایــن مجادلــه بــه مــارک گفتــم: »شــاید آن گــروه بایــد چنــد ماهــی 

بــا ایــن بچــه زندگــی کننــد. تــا ببینیــم چقــدر وقــت می تواننــد بنشــینند متاشــا کننــد کــه 

ــد.«  ــور کن ــر و ک ــک بچــه خــودش را ک ی

یــک بــار دیگــر، مــادری از مــن کمــک خواســت. فرزنــد اتیســتیک او کــه آن زمــان 6 ســال 

داشــت از 2 ســالگی جیــغ می کشــید. ابتــدا ســعی می کــرد بــه جیــغ  او اعتنایــی نکنــد و 

بعدتــر هــر بــار جیــغ می کشــید میگفــت: »جیــغ نــزن«. جیــغ هــا فقــط بــا گذشــت زمــان 

بیشــرت می شــد. آخریــن بــاری کــه شــمرده بــود او 80 بــار در روز جیــغ زده بــود. یکبــار 

در مدرســه 60 بــار در دوســاعت جیــغ کشــیده بــود. 

بــرای مــن و مــادرش واضــح بــود کــه هــر بــار کســی بــه رساغ او می رفــت، از او ســؤالی 

ــید.  ــغ می کش ــت، او جی ــزی می خواس ــا چی ــید ی می پرس

ما دو مادر نشستیم و برای پیدا کردن نوعی محرک نامطلوب همفکری کردیم. 

قــرار شــد هــر بــار کــودک جیــغ کشــید، مــادرش محکــم دســت هایش را جلــوی صــورت 

کــودک بــه هــم بزنــد و داد بکشــد »جیــغ نــزن«.   

ــار  ــک رفت ــداوم ی ــرای ت ــال ب ــار س ــا چه ــندیدیم. ام ــن کار را منی پس ــا ای ــک از م ــچ ی هی
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راه هــای  مــادرش  اســت.  زیــادی  زمــان 

ــی  ــدارا، نرم ــت، م ــه محب ــف از جمل مختل

و بی اعتنایــی را امتحــان کــرده  بــود. بــا 

روانــکاو، روانشــناس، درمانگــر و دکرتهــای 

زیــادی صحبــت کــرده  بــود. معلم هــای 

مدرســه ی فرزنــدش هــم منی توانســتند 

کمکــی کننــد. آن هــا هــم درمانــده بودنــد. 

از  فرزنــدش  اگــر  می ترســید  می گفــت 

جیــغ کشــیدن دســت نکشــد، هرگــز چیــزی 

ــه جیــغ زدن  ــرد؛ می ترســید اگــر ب ــاد نگی ی

ــه  ــرای همیش ــردم او را ب ــد، م ــه بده ادام

ــد.  ــا مســخره کنن طــرد ی

ــاری کــه مــادر محــرک نامطلــوب  اولیــن ب

ــرد کــودک شــدیداً تعجــب زده  ــه کار ب را ب

شــد. چنــد لحظــه ای ســاکت شــد و دوبــاره 

مــادر  داد.  ادامــه  کشــیدن  جیــغ  بــه 

دوبــاره تکــرار کــرد، دوبــاره، و دوبــاره. 

در عــرض یــک هفتــه تعــداد جیــغ هــا بــه 

ــه،  ــد از 5 هفت ــید. بع ــار در روز رس 2، ۳ ب

ــد.  ــرار نش ــز تک ــد و هرگ ــام ش ــا مت جیغ ه

ــری  ــد، روی خوش ت ــه آرام تــر ش پــرس بچ

نشــان مــی داد و یادگیــری بهــرتی داشــت. 

بیشــرت لبخنــد مــی زد. در پــارک بچه هــا 

از او فــرار منی کردنــد چــون هــر چنــد 

ــه جیغ هــای گوش خــراش رسمنــی داد.  دقیق

مــادرش شــک نداشــت کــه کار درســت را 

ــود.       ــام داده  ب انج

آن  شــاهد  بریجــت  کــه  امــا صحنــه ای 

بــوده متفــاوت بــود. مــا ســعی کردیــم 

تحلیــل کنیــم تــا بفهمیــم چــرا ایــن مــورد 

هــر  ریخــت.  هــم  بــه  را  مــا  این قــدر 

ــاع  ــی دف ــا همیشــه از رفتاردرمان ســه ی م

می کردیــم، امــا حــاال هــر ســه از خشــونت 

ــم.  ــی بودی ــر عصبان ــن درمانگ ای

بریجــت گفــت: »بــه خاطــر ایــن اســت کــه 

ــا ایــن بچــه آشــنا شــده.«  ــازه ب ایــن آقــا ت

علــت گریــه ی کــودک اصــال بررســی نشــده 

بــود: آیــا بــرای در رفــن از زیــر کار گریــه 

می کــرد؟ یــا از تــرس؟ یــا بــرای جلــب توجــه مــادرش؟  مــا تحلیــل رفتــاری نداریــم. 

ــار  ــک رفت ــرک ی ــل مح ــل عوام ــوع تحلی ــن ن ــت:   ای ــن می گف ــه م ــب ب ــت اغل بریج

ــل  ــه کــودک اســت. قــدم بعــد، قب ــرتل نفــس ب ــرای آمــوزش کن ــن قــدم ب همیشــه اولی

ــا  ــودک ب ــکاری ک ــب هم ــرای جل ــالش ب ــوب، ت ــرک نامطل ــوع مح ــر ن ــردن ه از به کارب

ــی  ــا بی اعتنای ــه آرام اســت، ی ــی ک ــودک زمان ــال تشــویق ک ــر اســت:  مث روش هــای دیگ

بــه گریــه و ادامــه دادن فعالیــت، یــا اســتفاده از یــک تقویــت افرتاقــی بــرای تشــویق 

کــودک بــه انجــام آن فعالیــت. امــا هیــچ کــدام از ایــن هــا در آن جلســه وجــود نداشــت. 

در عــوض قانــون زور اجــرا می شــد:  بیــا تــو، بچــه را روی صندلــی بنشــان، و بــه قــول 

ــده«. ــا کالم مــورد رضب و شــتم قــرار ب بریجــت »  بچــه را ب

مــن بــا ناراحتــی رس تــکان دادم. یــا از ایــن طــرف دیــوار می افتیــم یــا از آن طــرف. آه 

ــل از هــر کاری،  ــاً می خواســته بچــه ســاکت باشــد، قب ــر واقع کشــیدم: »مــردک!«. »اگ

چــرا رسش داد مــی زده؟ چــرا فقــط محکــم منی گفتــه جیــغ ممنــوع؟ حتــام بــه والدیــن 

هــم قبوالنــده کــه اگــر اعــرتاض کننــد خیلــی بــزدل هســتند.«

»والدین هم آنجا نشسته بودند و به اندازه ی خود بچه ترسیده بودند.« 

اگرچــه مــن احــرتام و ارزش ویــژه ای بــرای پژوهــش دکــرت لــوواس قائــل بــودم، امــا مــا 

همــه ی جزئیــات کتــاب را مــو بــه مــو اجــرا منی کردیــم. گاهــی بایــد خودمــان قضــاوت 

می کردیــم. در کتــاب »مــن« برنامــه ی زیــر بــه عنــوان روش آمــوزش گفــن بلــه و نــه 

بــه کــودک آمــده اســت:         

دو رفتــار انتخــاب کنیــد: کــه یکــی را کــودک خیلــی دوســت دارد و یکــی را   

کــودک اصــالً دوســت نــدارد. مثــال ســؤال مــی کنیــد:  » شــکالت مــی خواهــی؟” در تضــاد 

ــد و بپرســید، و  ــن ســؤال ها را انتخــاب کنی ــا ســؤال »کتــک می خواهــی؟« یکــی از ای ب

رسیــع جــواب درســت را بدهیــد. … )در ادامــه توضیحــات دقیقــی بــرای نحــوه ی کــم 

ــده اســت.(  ــی آم ــی هــای مرب ــردن جــواب هــای کمکــی و راهنامی ــگ ک رن

اجــازه دهیــد کــودک نتیجــه ی اســتفاده ی درســت از کلــامت بلــه و نــه و همیــن طــور 

ــد  ــه می ده ــخ بل ــودک پاس ــر ک ــی اگ ــد. یعن ــه کن ــط را تجرب ــتفاده ی غل ــه ی اس نتیج

ــه  ــدی ک ــک در ح ــه ی کوچ ــک رضب ــت ی ــرت اس ــی؟« به ــک می خواه ــواب »کت در ج

احســاس ناراحتــی کنــد، دریافــت کنــد. می توانیــد بــه کــودک در دادن جــواب درســت 

ــک  ــی می پرســید:  “کت ــال وقت ــد. مث ــش آنچــه می گویی ــا اســتفاده از منای ــد ب کمــک کنی

می خواهــی؟” دســت خــود را بــاال بربیــد تــا بــرای کــودک مشــخص باشــد چــه نتیجــه 

ای در انتظــارش اســت.   

وقتــی بریجــت ایــن برنامــه را اجــرا می کــرد، یــک کاســه بســتنی و یــک کاســه اســفناج 

جلــو کــودک قــرار داده  بــود و می پرســید ایــن یکــی یــا آن یکــی را می خواهــد، بلــه و 

خیــر را ابتــدا خــودش می گفــت و کم کــم جواب هــای کمکــی را حــذف کــرده و ســؤال 

ــق  ــک قاش ــا ی ــویق ی ــت، تش ــواب درس ــزه ی ج ــید. جای ــب می پرس ــدون ترتی ــا را ب ه

بســتنی بــود. نتیجــه ی جــواب غلــط فقــط عــدم تشــویق بــود: ســکوت.

ــا کودکانــی رس و کار  ــد. ب ــاره ی اتیســم می دان ــوواس خیلــی بیشــرت از مــن درب دکــرت ل
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داشــته کــه شــدیداً خــودآزار، درخودمانــده و خودتحریــک بوده انــد. نــه فقــط بــا کــودکان 

کــه بــا نوجوانــان و بزرگســاالن زیــادی کار کــرده  اســت. احتــامال بعضــی روش هــای کتــاب 

»مــن«  کــه بــه نظــر مــن و مــارک بیــش از حــد خشــن می آمــد بــرای افــراد دیگــری در 

رشایــط دیگــر موثــر باشــد. خــودم بــا مــادری صحبــت کــردم کــه علی رغــم کمــک گرفــن 

از چندیــن متخصــص موفــق نشــده بــود دخــرت اتیســتیک 5 ســاله اش را از پوشــک بگیــرد 

تــا ایــن  کــه از آمــوزش دستشــویی رفــن در کتــاب »مــن« اســتفاده کــرده  بــود. بــاز تأکیــد 

می کنــم کــه آن-مــاری هنــوز خیلــی کوچــک بــود، اتیســم او هنــوز بــه انــدازه ی کــودک 

۴، 5 ســاله پیرشفــت نکــرده بــود و معلولیت هایــش هنــوز بــه پایــداری نرســیده بــود.    

امــا خــود دکــرت لــوواس یــک بــار بــه مــن گفــت هیــچ چیــز قطعــی نیســت:  هــر برنامــه 

ــران و  ــب درمانگ ــتمر از جان ــای مس ــداوم و ایده پردازی ه ــرات م ــد تغیی ــی نیازمن درمان

ــزم  ــم می ری ــدر به ه ــن ق ــن ای ــه م ــت ک ــت اس ــن عل ــه ای ــاً ب ــت. و دقیق خانواده هاس

ــر از  ــای دیگ ــردن روش ه ــان ک ــل از امتح ــران قب ــنوم درمانگ ــا می ش ــم ی ــی می بین وقت

محرک هــای نامطلــوب اســتفاده می کننــد؛ بــا مترکــز بیشــرت بــر دادکشــیدن تــا تشــویق، بــا 

جیــغ کشــیدن کلمــه ی »نــه« بــه خاطــر هــر اشــتباه، بــا تنبیــه بــه خاطــر هــر بــار خیــس 

ــز قانــون بی چــون   شــدن در دوره ی آمــوزش دستشــویی رفــن. در ایــن زمینــه هیــچ چی

و چــرا نیســت. تشــخیص فــردی الزم اســت، همین طــور کــه انســانیت، منطــق و اعتــدال 

رضوری اســت. 

مــرز باریکــی بیــن جدیــت و خشــونت وجــود دارد و بــه نظــر مــن تعریــف هــر فــرد از 

ایــن مــرز متفــاوت اســت. امــا رفتاردرمانگرهایــی هســتند کــه بــه نظــر مــن رفتارشــان از 

ــذرد.  ــرز می گ ــن م ای

درمانگرانــی هســتند کــه در برابــر خشــم و لجاجــت کــودک خیلــی قــوی و خونــرسد عمــل 

ــا  ــرد آن ه ــن رویک ــد و اولی ــاد می کنن ــرس ایج ــودک ت ــه در ک ــی ک ــد؛ و دیگران می کنن

تحقیــر اســت. ممکــن اســت بگوینــد کــه بــرای رســیدن بــه هــدف از هــر ابــزار الزمــی 

بایــد اســتفاده کــرد. امــا مســئله ایــن اســت در بعضــی از ایــن مــوارد بــه نظــر می رســد، 

رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب تنهــا انگیــزه ی چنیــن رفتــاری نیســت.  

ــب کارآمــد را  ــه مطال ــم چگون ــاد می گرفتی ــان، مــن و مــارک ی ــا گذشــت زم ــه مــرور، ب ب

انتخــاب کنیــم، چگونــه از افــرادی کــه مــی 

ــک  ــد کم ــوزش دهن ــا آم ــه م ــتند ب توانس

بگیریــم و در نهایــت، چگونــه بــه عقــل و 

ــم. احســاس خودمــان اعتــامد کنی

ــی  ــت ناش ــتگی و عصبانی ــر از خس ــه غی ب

از عــدم موفقیــت فیلــم درمــان »بــا گرفــن 

کــودک تــا زمــان کاهــش خشــم«، بهــار 

بــود.  آرامــش  و  اســرتاحت  دوران   1۹8۹

علی رغــم اینکــه آن   مــاری همچنان ســختی 

می کشــید، امــا نســبت بــه قبــل کار خیلــی 

راحــت تــر شــده بــود. او بخــش عمــده ی 

ــود.  ــه  ب ــده گرفت ــه عه ــری را خــود ب یادگی

ــب  ــم مطال ــد ســعی می کردی ــا فقــط بای م

را بــرای او جالــب و چالش برانگیــز نگــه 

ــه  ــه ب ــود ک ــور نب ــن ط ــم. دیگــر ای داری

زور و اکــراه، بــا گریــه در حالــی کــه لگــد 

مــی زد وادار بــه کار بشــود. کار مــا بیشــرت 

حامیــت و پشــتیبانی شــده بــود. از پشــت 

ــو  ــه جل ــا آنجــا او را ب رس کمــی اینجــا ی

ــقلمه ای او  ــا س ــا گاه ب ــم. ی ــل می دادی ه

ــت  ــوب هدای ــوی مطل ــمت و س ــه س را ب

می کردیــم. 

دانیــل همبــازی همیشــگی آن مــاری بــود. 

مــن ســاعات اســرتاحت بیشــرتی در خانــه 

داشــتم. تــا زمانــی کــه می شــنیدم آن  دو بــا 

هــم کنــار می آینــد، کمــرت نیــاز بــود گــوش 

ــه ای  ــه مرحل ــاری ب ــم. آن م ــگ باش ــه زن ب

می توانســت  دانیــل  کــه  بــود  رســیده  

حــرف هــای او را متوجــه شــود، و آن مــاری 

ــه  ــد. همیش ــای او را می فهمی ــز حرف ه نی

برایــم جالــب بــود چطــور نونهــاالن ۳، ۴ یــا 

ــان خودشــان  ــد چطــور زب 5 ســاله می دانن

ــا  ــوزاد ی ــک ن ــا ی ــرف زدن ب ــگام ح را هن

بچــه ی کوچکــرت بــه ســطح ســاده تری 

تغییــر دهنــد. 

عــادت داشــتم دانیــل را در حــال بــازی 

ــات  ــه توضیح ــم ک ــا کن ــرش متاش ــا خواه ب
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ــده ای کــه طراحــی  ــازی پیچی ســاده ای از ب

ــو  کــرده بــود مــی داد. مثــل: » آن مــاری ت

ــا مــن بابــا خرســه  ایــن بچــه را نگــه دار ت

را بیــارم« و مــن در دل دعایــش می کــردم. 

ــه  ــدر ب ــه چق ــت ک ــودش می دانس ــر خ اگ

ــرد!  ــک می ک ــرش کم خواه

بــا  همزمــان  مدرســه  در  مــاری  آن 

یــاد  می کــرد،  رشــد  همکالســی هایش 

می گرفــت و بــزرگ می شــد. اگرچــه هنــوز 

ــز  ــا و بی مترک ــی در روی ــا گاه ــی، ی خجالت

بــود، امــا لحظــات هوشــیاری و خورشویــی 

بگویــم  می توانــم  مــی داد.  نشــان  نیــز 

ــه  ــل 1۹8۹ دیگــر ب ــا آوری حــدود مــارس ی

طــور واضحــی بیــن همســاالنش متفــاوت 

بــه نظــر منی رســید. شــاید اگــر کســی 

ارتبــاط  می نشســت و دفعــات و طــول 

هنــوز  می کــرد،  ارزیابــی  را  او  چشــمی 

کمــرت از دیگــر همســاالنش بــود، امــا ایــن 

چیــزی بــود کــه فقــط مــا می دانســتیم نــه 

ــر.  ــس دیگ ــچ ک هی

در اســتفاده از زبــان هــر روز خالق تــر 

می شــد. جمــالت طوالنی تــر و ســؤاالت 

پیچیده تــر بــه کار می بــرد؛ و بیشــرت بــه 

ــد از  ــه بع ــک روز ک ــز. ی صــورت خودانگی

ــم، خــودش کاری  ــه دنبالــش رفت مدرســه ب

ــه  ــد ب ــام داده  بودن ــح انج ــه آن روز صب ک

مــن گفــت. مــن پرســیدم: » امــروز مدرســه 

خــوش گذشــت؟« جــواب داد:  »بلــه« و 

بعــد از یــک مکــث ادامــه داد: »مــن یــک 

عروســک ســاختم.« از آنی ســؤال کردم. آن 

ــح در کالس عروســک های کاغــذی  روز صب

رفتــه  رفتــه  مــاری  آن  بودنــد.  ســاخته 

بیشــرت و خودانگیزتــر ســخن می گفــت، 

حتــی راجــع بــه مســائلی کــه ملمــوس 

یــا در لحظــه حــارض نبودنــد. حــدود مــاه 

مــی 1۹8۹ مــن و رابیــن و بریجــت بــه 

ایــن فکــر افتــاده  بودیــم کــه شــاید دیگــر 

زمــان مشــکل یابــی رسیده باشــد. شــاید 

دیگــر خــود بــه تنهایــی منی توانســتیم راجــع بــه مهارت هــای کالمــی آن   مــاری قضــاوت 

کنیــم. پــرس و جــو کردیــم؛ مارجــری راپاپــورت را بــه عنــوان گفتاردرمــان ماهــر و معتــربی 

معرفــی کردنــد. بــه منظــور گرفــن نظــر یــک فــرد ناآشــنا بــرای شناســایی ضعف هــا یــا 

نارســایی های ارتباطــی آن مــاری، تصمیــم گرفتیــم از او بخواهیــم تــا مهارت هــای زبانــی 

آن مــاری را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد. در ژوئــن وقتــی ایــن ارزیابــی صــورت گرفــت، آن 

مــاری ســه ســال و ســه مــاه داشــت. رسگذشــت آن مــاری را بــرای مارجــری رشح دادیــم. 

ــف  ــا در نواحــی ظری ــا تنه ــا و معلولیت ه ــه نارســایی ه ــی می رســد ک ــه زمان ــا ک از آنج

روابــط اجتامعــی مشــخص می شــود، تحلیــل مارجــری از توانایی هــای ارتباطــی آن مــاری 

بــرای مــا اهمیــت ویــژه ای داشــت. ســؤال اساســی بــرای مــا ایــن بــود کــه آیــا آن مــاری، 

ــالل کالمــی دارد.  ــا اینکــه اخت ــر دارد ی فقــط تأخی

ادامه دارد
منبع
Catherine Maurice )1۹۹۳(. Let Me Hear Your Voice
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پرورش خالقیت

مشــکالت  و  هــا  محدودیــت  از  یکــی 

کــودکان اتیســتیک یکنواختــی در حــاالت، 

ــان  ــه بی ــا ب ــری و ی حــرکات و یکســان پذی

بهــرت گریــز از تنــوع و خالقیــت در مراحــل 

مختلــف زندگــی اســت. بــا این کــه تعدادی 

از کــودکان اتیســتیک دارای اســتعداد فــوق 

ــد  ــه هــا مانن ــاده ای در برخــی از زمین الع

نقاشــی، موســیقی و ... هســتند ایــن روال 

تکــرار شــونده و یکنواخــت ممکــن اســت 

مانــع بــروز توانایــی هــا و مهــارت آن هــا 

ــه  ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــن ب ــود بنابرای ش

پــرورش خالقیــت یــا حتــی ایجــاد خالقیــت 

ــا اســت و  ــی از نیازهــای رضوری آن ه یک

ــرورش خالقیــت و  ــم کــه پ ــه مــی دانی البت

نــوآوری در کــودکان اتیســتیک متفــاوت 

اســت و محدودیــت هایــی در بــر خواهــد 

ــه  ــا ب ــن ج ــه در ای ــن آنچ ــت. بنابرای داش

ــود  ــی ش ــه م ــا پرداخت ــیر آنه رشح و تفس

ــز  ــا در مرک ــه از تجــارب شــخصی م برگرفت

آمــوزش و تــوان بخشــی کــودکان اتیســم و 

ماحصــل ســال هــا کار آموزشــی و آزمــون 

ــج آن  ــی نتای ــف و بررس ــای مختل روش ه

ــد متــام آمــوزش  هــا مــی باشــد. پــس مانن

هــای خــاص ایــن طیــف ابتــدا بایــد بــا گام 

ــاد  ــه ایج ــاده ب ــک و س ــیار کوچ ــای بس ه

تقلیــد در عــادات یکنواخــت آن هــا در 

انجــام کارهــا و ســپس ایجــاد خالقیــت 

و پــرورش آن یعنــی ســوق دادن آن بــه 

آرزو رضایی، 

کارشناس ارشد روان شناسی

ــم.  ــر بپردازی ــه ت مراحــل پیرشفت

معمــوالً ســاده تریــن روش اســتفاده از وســایل و ابــزار پیرامــون کــودک اســت بــرای مثــال 

ــوب  ــی چ ــا حت ــا ی ــوب ه ــه چ ــا، تک ــه ه ــا، میل ــا لگوه ــف ب ــای مختل ــرح ه ــاخت ط س

ــودک،  ــطح ادراک ک ــه س ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی ــه ی حائ ــک نکت ــی و ... ی ــت، ن کربی

توامننــد فیزیکــی ومهــارت هــای حرکتــی ظریــف او بــا آمــوزش و ابــزاری کــه بــرای او در 

نظــر میگیریــم متناســب باشــد. بــرای مثــال اگــر کــودک معنــای تشــابه و تفــاوت را درک 

میکنــد مــی توانیــم بــه صــورت کالمــی بعــد از ســاخت هــر طــرح، بخواهیــم طــرح بعــدی 

را متفــاوت بســازد امــا اگــر کــودک دارای چنیــن توانایــی نباشــد بایــد آن را بــه صــورت 

عملــی بــه او نشــان بدهیــم. در صورتــی کــه کــودک قــادر نیســت بیــن ایــن کلــامت ارتباط 

معنایــی برقــرار کنــد آمــوزش مــا شــامل مــوارد ضمنــی دیگــری خواهــد بــود یعنــی آمــوزش 

را طــوری برنامــه ریــزی میکنیــم کــه معنــای یکســان بــودن و متفــاوت بــودن را نیــز در 
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برگیــرد. در بســیاری از مــوارد دیــده شــده 

اســت کــه کــودکان اتیســتیک بــا تکیــه بــر 

ــق خــود طــرح را  ــداری دقی ــه ی دی حافظ

ــازند.  ــی س ــی م ــوارد قبل ــل م ــت مث درس

مداخلــه ی مــا نبایــد جنبــه ی امــر و نهــی 

ــه  ــد ب ــه بای ــد بلک ــته باش ــتوری داش و دس

ــویق  ــا تش ــراه ب ــوس و هم ــکلی نامحس ش

هــای فــراوان باشــد. بــرای رشوع، یــک 

ــورد  ــیله ی م ــتفاده از وس ــا اس ــرح را ب ط

نظــر مــی ســازیم و اجــازه مــی دهیــم 

ــت  ــا درس ــل م ــرح را مث ــامن ط ــودک ه ک

ــی  ــزودن اجزای ــا اف ــم ب ــد میتوانی ــد. بع کن

ــه  ــم ب ــویق کنی ــرح، او را تش ــه ط ــر ب دیگ

طــرح خــود چیزهــای دیگــری اضافــه کنــد 

ــه  ــک خان ــا ی ــت ه ــوب کربی ــا چ ــالً ب مث

درســت کنیــم ســپس بــا افــزودن یــک 

ــری  ــه شــکل گی ــوه و ... ب ــک ک درخــت، ی

ــتان  ــک داس ــر ی ــق ت ــا دقی ــره ی ــک منظ ی

ــه  ــد را ب ــل بع ــم و مراح ــی کنی ــک م کم

کــودک واگــذار میکنیــم تــا بــا فکــر کــردن 

را  داســتان  یــا  بقیــه ی منظــره  بتوانــد 

ــاخته  ــرای آن چــه س ــد. او را ب شــکل بده

ــزار  ــر اب ــرده و بــا تغیی ــویق ک ــت تش اس

ــم  ــی پردازی ــر م ــی دیگ ــاخت طرح ــه س ب

مثــالً بــا خــرده کاغذهــا یــا تکــه هــای 

ــودک  ــار ک ــن ب ــا ای ــوب، ام ــا چ ــه ی پارچ

ــه را  ــه طــرح اولی ــم ک ــی کنی را تشــویق م

خــودش بســازد. احتــامل بســیار زیــادی 

ــد  ــزار جدی ــا اب ــودک ب ــه ک ــود دارد ک وج

هــامن طــرح قبلــی یــا موضوعــی شــبیه بــه 

ــد  ــه بای ــت ک ــا اس ــازد و در اینج آن را بس

بــدون رسزنــش کــردن و بــا دخالــت آرام و 

صبورانــه داســتان او را بــه ســمت موضــوع 

ــم. ــت کنی ــازه هدای ت

ــه  ــر ب ــه منج ــه ک ــد قطع ــر چن ــالً تغیی مث

تبدیــل خانــه بــه ماشــین یــا کشــتی و چیــز 

دیگــری بشــود. در بســیاری از مــوارد مــی 

ــه  ــک قطع ــن ی ــا کاس ــزودن ی ــا اف ــوان ب ت

ــا جــا بــه جایــی آن مــی تــوان کــودک را  ی

تشــویق کــرد کــه خــودش طــرح جدیــد را 

نــام گــذاری یــا قصــه ی آن را بیــان کنــد و 

ــب حــس  ــن ترتی ــه ای ــد ب ــه ده آن را ادام

شــد.  خواهــد  برانگیختــه  او  کنجــکاوی 

نــوع  یــک  اتیســتیک،  کــودکان  گاهــی 

ــا  ــرح ه ــر ط ــختانه و تغیی ــت رسس مقاوم

ــد.  و موضوعــات از خــود نشــان مــی دهن

زیــرا منــی خواهنــد بــرای خــود چالــش 

جدیــدی ایجــاد کننــد. در ایــن صــورت 

ــدا  نقــش مشــوق هــا اهمیــت بیشــرتی پی

مــی کننــد مثــالً مــی توانیــم بــه هــر جــز 

جدیــدی کــه نســبت بــه طــرح قبــل تازگــی 

داشــته باشــد جایــزه ای کوچــک بدهیــم و 

بــرای موضــوع و داســتان جدیــد جایــزه ای 

ــه نفــس  ــامد ب ــن کار اعت ــا ای ــر. ب ــزرگ ت ب

ــک  ــدرت ریس ــده و ق ــت ش ــودک تقوی ک

ــد را کســب  ــری و ایجــاد تجــارب جدی پذی

ــه هــم  ــن مناســب ک ــک متری ــد. ی ــی کن م

ــی  ــارت هــای حرکت ــت مه ــه تقوی منجــر ب

ــود و  ــی ش ــتان م ــت و انگش ــف دس ظری

هــم پــرورش خالقیــت و هــدف منــدی در 

ــوط  ــردن خط ــاره ک ــردارد، پ ــا را درب کاره

مختلــف روی کاغــذ یــا مقــوا و ســپس 

شــکل ســازی بــا قطعــات بــه دســت آورده 

مــی باشــد. ابتــدا از کــودک مــی خواهیــم 

کــه خطــوط صــاف را کــه رســم منــوده ایــم 

بــا انگشــان شســت و ســبابه ی خــود پــاره 

کنــد و هرچــه ظریــف تــر آن را انجــام 

ــه  ــد ب ــل بع ــوط در مراح ــن خط ــد ای ده

خطــوط زاویــه دار، منحنــی و شــکل هــای 

ســاده تبدیــل خواهنــد شــد. )مربــع، دایره، 

مثلــث و مســتطیل( در مراحــل بعــد از او 

ــار هــم گذاشــن  ــا کن ــه ب ــم ک ــی خواهی م

ایــن قطعــات یــک شــکل، طــرح یــا منظــره 

ــد.  ــت کن ــی دار درس ی معن

ارائــه میکنیــم و  الگویــی  او  بــه  ابتــدا 

ــی تشــویق  ــه خوب ــد را ب طــرح هــای جدی
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ــا تبدیــل طــرح  ــا کشــیدن طــرح روی کاغــذ و ی ــد ب میکنیــم. مرحلــه ی بعــد میتوان

هــای ســاده و خطــوط بــه اشــکال پیچیــده تــر باشــد. بــرای مثــال یــک گــردی روی 

کاغــذ میکشــیم و از او مــی خواهیــم آن را بــه شــکل دیگــری تبدیــل کنــد. ممکــن 

ــر  ــد. اگ ــل کن ــوپ تبدی ــک ت ــه ی ــر ب ــوط دیگ ــیدن خط ــا کش ــودک آن را ب ــت ک اس

خــودش نتوانســت اولیــن طــرح را ایجــاد کنــد خودمــان بــه او الگــو میدهیــم. ســپس 

یــک گــردی دیگــر میکشــیم و میپرســیم چــه چیــز دیگــری میتوانــد بــا آن رســم کنــد. 

یــک گــردی میتوانــد بــه چیزهــای مختلفــی مثــل ســیب، تــوپ، پرتقــال، گیــالس، دگمه 

ــد را  ــورد جدی ــد م ــودش چن ــد خ ــق ش ــودک موف ــه ک ــی ک ــود. هنگام ــدل ش و ... ب

اضافــه کنــد، کار را بــا کشــیدن دو گــردی ادامــه میدهیــم. بــرای مثــال میتــوان بــا آن 

ــک، ماشــین، دوچرخــه، موتورســیکلت و ... کشــید. ــک عین هــا ی

 هرچــه طراحــی کــه کــودک خلــق میکنــد عجیــب تــر ولــی معنــادار باشــد، کــودک 

خــالق تــر اســت. فقــط چیــزی کــه کــودک خلــق میکنــد بایــد یــک معنــی یــا یــک 

ــودن پیــش  ــه ب ــه ســمت تازگــی و مبتکران ــن مضمــون ب داســتان داشــته باشــد و ای

بــرود. بــه مــرور بایــد طــرح هــای اولیــه را پیچیــده تــر کنیــم بــه طــوری کــه ارتبــاط 

برقــرار کــردن معنــی دار بیــن آن هــا دشــوارتر باشــد. میدانیــم کــه ارتقــای خالقیــت 

کــودک، جســارت او را در انجــام کارهــای جدیدتــر افزایــش داده و او را بــه ســمت 

ایجــاد و پذیــرش تغییــرات بیشــرت در زندگــی خــود رهنمــون میســازد و بــه او کمــک 

میکنــد تــا متفــاوت تــر از قبــل بیندیشــد. بــه همیــن منظــور خالقیــت کــودک را در 

حــوزه ی کالمــی نیــز گســرتش میدهیــم. از جملــه مترینــات در ایــن زمینــه بیــان چنــد 

جملــه ی متفــاوت بــا یــک یــا دو کلمــه ی ثابــت مــی باشــد. مثــالً بــا کلمــه ی درســت 

چنــد جملــه ی متفــاوت و بــا معنــای مختلــف بســازد، بــه مــرور دو کلمــه و ترجیحــاً 

ــون  ــا مضم ــف ب ــای مختل ــه ه ــاب و آســامن( جمل ــل کت ــوط  )مث ــامت نامرب ــا کل ب

ــن  ــد. هــم چنی ــر کن ــف فک ــه روش هــای مختل ــد ب ــاوت بســازد. در نتیجــه بای متف

ــد داســتان کامــالً  ــر چن ــک تصوی ــرای ی ــی ب ــر، یعن ــک تصوی ــرای ی ــی ب داســتان گوی

متفــاوت خلــق کنــد و البتــه بــه یــاد داریــم کــه کار مــا فقــط محــدود بــه الگــو دادن 

و هدایــت او بــه صــورت نامحســوس و بــدون ایجــاد وابســتگی اســت و بــاز تأکیــد 

میکنیــم کــه پیوســتگی و معنــادار بــودن داســتان هــا و موضوعــات مهــم اســت امــا 

عجیــب بــودن آن هــا نــه تنهــا مشــکلی نخواهــد داشــت بلکــه بــه خالقیــت بیشــرت 

کــودک و جســارت او در اندیشــیدن کمــک خواهــد کــرد.

 متریــن دیگــری کــه در مرحلــه ی بعــد بــه آن خواهیــم پرداخــت بیــان مــوارد کاربــرد 

ــک شــکل اســت  ــرای ی ــد ب متعــدد و جدی

مثــالً یــک شــی مثــل روزنامــه را بــه کــودک 

ــام مــی بریــم و  ــا ن نشــان مــی دهیــم و ی

ســؤال میکنیــم کــه چــه اســتفاده ای از 

آن مــی شــود کــرد. هــر مــوردی کــه ذکــر 

کــرد را مــی خواهیــم بــه طورعملــی انجــام 

ــردن شیشــه، درســت  ــاک ک ــل پ بدهــد مث

کــردن کاردســتی، پــاک کــردن ســبزی روی 

آن، چســباندن بــه شیشــه بــه جــای پــرده و 

... در ایــن متریــن هــم هــر چقــدر کــودک 

بتوانــد مــوارد عجبیــب تــر امــا منطقــی از 

ــان کنــد بهــرت  حیــث کاربــردی بــودن را بی

ــر )  ــیای دیگ ــر اش ــا ذک ــن را ب ــت متری اس

ــنگ و...(  ــو، س ــق، چاق ــر، قاش ــذ، آج کاغ

ــم. ادامــه دهی

ــاد و  ــه ی ایج ــه در زمین ــت ک ــی اس بدیه

افزایــش خالقیــت راهکارهــای مبتکرانــه ی 

بســیاری وجــود دارنــد کــه بایــد بــر حســب 

توامننــدی و درک کــودک انتخــاب و با روش 

ــه شــوند و  ــرای هــر کــودک ارائ مناســب ب

ــه  ــا ب ــد تنه ــی توان ــم م ــان کردی ــه بی آنچ

عنــوان یــک الگــو بــرای والدیــن ومربیــان 

باشــد و تنهــا راهکارهــای ممکــن نخواهنــد 

بــود فرامــوش نکنیــم کــه هرکــدام از مــا بــا 

بهــره گیــری از خالقیــت خــود مــی توانیــم 

ایــن  بــرای  خوبــی  بســیار  هــای  روش 

ــم.  ــق کنی منظــور خل

ــل  ــرح فص ــه ط ــدی ب ــای بع ــامره ه در ش

هــای دیگــری از آمــوزش کودکان اتیســتیک 

خواهیــم پرداخــت.  
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تقليد اصوات و كلمات

ايــن بخــش، یکــی از مشــکل تریــن برنامــه 

هــای آموزشــی اســت. ايــن بخش نخســتین 

مراحــل صحبــت كــردن را مطــرح مــي كنــد 

و بــه کــودک يــاد مــي دهــد، چگونــه 

ــه او آمــوزش مــي  ــي ب ــد. يعن ســخن بگوي

ــد.  ــد كن ــار را تقلي ــه گفت ــه چگون ــد ك ده

آمــوزش را بــا تقلیــد صداهــا و كلــامت 

آغــاز کنیــد. اكــر کــودکان بــه ســختي مــي 

ــار  ــری گفت ــد و یادگی ــت كنن ــد صحب توانن

بــراي آن هــا، بســیار ســخت اســت. مــدت 

زمــاين كــه بــرای آمــوزش گفتــار رصف مــي 

بــه میــزان اهميــت آن  شــود، بســتگی 

ــرای شــام دارد. حــدود نيمــي از  ــارت ب مه

زمــان آمــوزش را بــه برنامــه هــاي آمــوزش 

ــدت  ــاز، م ــد. در آغ ــار اختصــاص دهی گفت

زمــان طــوالين رصف ایــن کار نکنیــد و كمرت 

ــه  ــن برنام ــه ای ــاعت از روز، را ب ــك س از ي

اختصــاص دهيــد. مواقعــي كــه کــودک، در 

ــا  ــرار دارد ترجيح ــن ق ــكل ممك ــن ش بهرتي

نيــم ســاعت صبــح و نيــم ســاعت بعــد از 

ظهــر. 

معقــول ايــن اســت كــه آمــوزش تــا انــدازه 

ــب  ــفاهی تركي ــر ش ــای غی ــا تقلیده اي  ب

ای  پيچيــده  گــردد. آمــوزش گفتــار، كار 

ــن را در  ــل آغازي ــا، مراح ــا تنه ــت و م اس

ــم. ــي منايي ــه م ــش، ارائ ــن بخ اي

ــاز  ــار را آغ ــوزش گفت ــه آم ــن ك ــل از اي قب

ــد، منــی  ــی گیرن ــرار م ــوزش ق ــه تحــت آم ــی ک ــام کودکان ــد آگاه باشــيد مت ــد، باي كني

تواننــد صحبــت كــردن، را يــاد بگرينــد. بيــان ايــن مطلــب كــه كــدام کــودک صحبــت 

كــردن را يــاد مــي گــريد و كــدام يــك، يــاد نخواهــد گرفــت، آن هــم قبــل از آزمايــش 

ــال  ــال دارد و در ح ــش س ــر از ش ــم ت ــودک ك ــر ک ــت. اگ ــكل اس ــي مش ــق، خي دقي

ــامال  ــس، احت ــرد، پ ــه كار مــي ب ــده ی صامــت و مصــوت، را ب ــات پيچي حــارض، تركيب

خيــي رسيــع صحبــت کــردن را يــاد خواهــد گرفــت. از طــرف ديگــر اگــر کــودک شــام 

بيــش از شــش ســال دارد و برخــي از صداهــا )پ-ج-ك( را بــه خــويب ادا منــي كنــد و 

رصفــا يــك صــداي اتفاقــي )آه- او و...( را ادا مــي منايــد، در ايــن صــورت تجربــه بــه 

مــا نشــان داده اســت كــه او پيرشفــت کنــدی خواهــد داشــت. شــايد متــام کــودکان 

بتواننــد تــا حــدی گفتــار را يــاد بگرينــد، امــا ايــن برنامــه، بــه تــالش زيــادي نيــاز دارد، 

چــرا كــه در مقايســه بــا ديگــر مهــارت هــا مشــکل تــر اســت. اگــر بعــد از دو يــا ســه 

مــاه آمــوزش کــودک پيرشفــت زيــادي نكــرد، )نتوانســت پنــج صــدا يــا بيشــرت را تقليــد 

كنــد( در ايــن صــورت بايــد آمــوزش ایــن برنامــه را کاهــش دهیــد يــا ايــن كــه، آن را 

بــرای مدتــی كنــار بگذاريــد و ســپس دوبــاره آن را آمــوزش دهيــد. کــودک بایــد يــاد 

بگــريد، بــدون اســتفاده از تارهــاي صــويت اش ارتبــاط برقــرار كنــد، او مــي توانــد يــاد 

بگــريد تــا بــا اشــاره صحبــت كنــد. اگــر دريافتيــد كــه کودکتــان صحبــت كــردن را يــاد 
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منــي گــريد، وقــت خــود را رصف اســتحكام بخشــيدن بــه توانايــي هايــش در بخــش هــاي 

ديگــر كنيــد.

برنامه موجود در اين بخش از پنج مرحله تشكيل مي شود:

1- افزايش مرحله ی بيان كلمه يا توليد صدا.

2- قرار دادن ايجاد صدا، تحت كنرتل موقتي.

3- تقليد يا اداي صداها.

4- تقليد يا اداي صامت ها، مصوت ها و كلامت.

5- اداي صدا، زير و بم، و شتاب ايجاد صدا.

مرحله ی اول: افزايش ايجاد صدا

ــي اســت کــه توســط تارهــاي صــويت ایجــاد شــده اســت  ــد صــدا شــامل هــر صدای تولی

نظــري خرخــر كــردن، قهقهــه زدن، پــچ پــچ كــردن، گفــن»آه« و »اي«. هــدف ايــن مرحلــه، 

افزايــش بســامد ايــن آواهــاي ايجــاد شــونده اســت. 

گام اول: شــام و کودکتــان بايــد رو بــه روي يكديگــر و بــا فاصلــه 1/۴8 تــا 2/6۹ ســانتي 

ــا  ــر را ت ــورد نظ ــت م ــد، موقعي ــت ش ــان ناراح ــر کودکت ــينيد. اگ ــم، بنش ــرت، دور از ه م

حــد ممكــن دوســتانه كنيــد و باعــث خوشــحايل او شــويد. ســعي كنيــد از بــه كاربــردن 

ــرا،  ــد زي ــه، بپرهيزی ــار خود رسان ــا و رفت ــي ه ــج خلق ــرتل ك ــت كن ــي جه ــات جزي تنبيه

ممکــن اســت او بــه طــور كامــل ســاكت و يب صــدا گــردد. 

ــا  ــدا( را ب ــاد ص ــي )ايج ــخ آواي ــر پاس ــه ه ــزن( و بالفاصل ــرف ب ــد )ح گام دوم: بگويي

تشــویق كــردن و غــذا دادن، پــاداش دهيــد. بايــد دســتور مــورد نظــر را هــر 5 تــا 10 ثانيــه 

تكــرار كنيــد، ســعي كنيــد تــا درخواســت شــام مبنــي بــر )صحبــت كــردن( بــا سالســت و 

رواين، گفتــه شــود. 

گام ســوم: اگــر کــودک شــام، هيــچ صدايــي را تولیــد منــي كنــد، بايــد بــه طــور فيزيــي 

بــا غلغلــك دادن، در آغــوش گرفــن، يــا فعاليــت بــدين ماننــد پريــدن بــه او كمــك كنيــد 

كــه باعــث مــي شــود تــا او صــدا ايجــاد منايــد. بالفاصلــه هــر صدايــي كــه کــودک ايجــاد 

ــوع راهناميــي، جهــت ايجــاد هــر پاســخ  ــن ن ــد، در صــوريت كــه اي کــرد را تقويــت منايي

آوايــي ناقــص عمــل كنــد، بايــد بــه برنامــه ی مربــوط بــه )تقليــد حــاالت صــورت( بــاز 

گرديــد و آن برنامــه را بــا راهناميــي مربــوط بــه ايجــاد صــدا همــراه كنيــد.

بــه خاطــر داشــته باشــيد كــه حتــي ايــن مرحلــه ی آغازيــن بــرای آمــوزش متــام کــودکان، 

ســخت خواهــد بــود. 

هنگامــي كــه کــودک، ده مــورد ايجــاد صــدا يــا بيشــرت از آن، را بــه طــور گســرتده در هــر 

دقيقــه و در هــر دوره ی زمــاين 2 يــا ۳ دقيقــه انجــام داد، مــي توانيــد تصــور كنيــد كــه 

مرحلــه ی اول را بــا مهــارت فراگرفتــه و آن را بــه خــويب مــي شناســد.

مرحلــه ی دوم: تولیــد آواهــاي ايجــاد 

شــده تحــت كنــرتل موقتــي

ــه  ــت ك ــن اس ــه ی دوم اي ــدف از مرحل ه

ــه  ــه ب ــن ك ــد از اي ــريد بع ــاد بگ ــودک ي ک

ــه،  ــرف ۳ ثاني ــزن« ظ ــرف ب ــد: »ح او گفتي

صدايــي را ايجــاد كنــد. در مرحلــه ی اول، 

بــه او آموختیــد كــه مــي توانــد بــا اســتفاده 

از ایجــاد صــدا، مقــدار پــاداش هــا را کنــرتل 

يــاد  را  او چيزهايــي  بــه  اكنــون  منایــد. 

خواهيــد داد كــه تــا انــدازه اي پيچيــده تــر 

ــتند. هس

 او بــا ایجــاد صــدا تنهــا زمانــی مــی توانــد 

ــت کنــد کــه در ابتــدا بــه  پــاداش دریاف

صدايــي كــه شــام ايجــاد مــي كنيــد، گــوش 

فــرا دهــد. ايــن مرحلــه ی آغازيــن آمــوزش 

اســت كــه او يــاد مــي گــريد چگونــه گــوش 

ثانيــه(  ســه  از  تــر  كــم  )ظــرف  دهــد 

تشــويق خواهــد شــد.

ــه روي  ــان، رو ب ــام و کودکت گام اول: ش

ــا 2/۹6  ــدود 1/۴8ت ــه اي ح ــا فاصل ــم ب ه

ــينيد. ــم بنش ــرت، دور از ه ــانتي م س

گام دوم: بگوييــد: »حــرف بــزن« و بعــد 

از حــدود ۳ ثانیــه پــس از درخواســت تــان 

ــا غــذا  هــر پاســخ آوایــی ایجــاد شــده را ب

ــوزيش  ــوارد آم ــن م ــد. اي ــت كني دادن تقوي

ــودک،  ــه ک ــاين ك ــا زم ــد ت ــه يابن ــد ادام باي

ظــرف مــدت ۳ ثانيــه بــراي ده متریــن پــي 

در پــي بتوانــد صدایــی را ایجــاد کنــد. 

گام ســوم: اكنــون فاصلــه زمــاين بــن 

دســتور شــام و پاســخ او بايــد بــه حــدود 2 

ثانيــه، كاهــش يابــد. يعنــي اكنــون، کــودک 

ــه بعــد از دســتور  شــام بايــد ظــرف 2 ثاني

ــزن« پاســخي را  ــر »حــرف ب ــي ب شــام مبن
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ــد. ــا ايجــاد صــدا، ارائــه مناي ب

گام چهــارم: زمانــی كــه کــودک، در فاصلــه زمــاين 2 ثانيــه حــدود ده متریــن پــي در پــي، 

را بــا موفقیــت پاســخ داد، ايــن فاصلــه ی زمــاين بــه ميــزان يــك ثانيــه كاهــش مــي يابــد. 

هنگامــي كــه کــودک، ظــرف يــك ثانيــه پــس از بيــان تقاضــا از ســوي شــام، بــه ده متریــن 

پــي در پــي پاســخ آوايــي مــي دهــد، وارد مرحلــه ی ســوم شــويد.

آواهــاي اختيــاري بایــد، بــه مقــدار کمــی پــاداش داده شــود و بــا تــکان دادن رس و گفــن 

»کلمــه ی خوبــی بــود« تحســین گــردد. شــام بايــد بــه آواهايــي کــه حیــن متریــن روي مــي 

دهنــد، تقويــت كننــده هايــي )مثــل غــذا و بوســه( را در نظــر بگرييــد. برخــي از افــراد، در 

متــام مــدت آمــوزش آغازيــن، تقويــت كــردن آواهــاي اختيــاري را ترجيــح منــي دهنــد زيــرا 

ــار در حــال  ــر مي كنــد. او منــي توانــد تشــخيص دهــد كــدام رفت كار کــودک را ســخت ت

تصديــق شــدن اســت يعنــي اگــر بــه خاطــر اختیــاری بــودن رفتــار پــاداش گیــرد موقعــي 

كــه بــه خاطــر ايجــاد صــدا در يــك  زمــان خــاص تشــويق مــي شــود را درك منــي كنــد.

اكنــون آمــوزش، پيچيــده تــر مــي شــود. شــام گزينــه هــاي زيــادي داريــد و بــه نظــر منــي 

رســد كــه هميشــه، ايــن دوره ی فعاليــت خــوب باشــد، و بــرای شــام مطلــوب واقــع گــردد. 

تنهــا شــام نيســتید كــه دقيقــا منــي دانــد چــه كار كنــد. هيــچ كــس هنــوز، متــام جزئيــات 

ــودکان،  ــه برخــي از ک ــل اســت ك ــن دلي ــداده اســت. شــايد بدي ــن آمــوزش را انجــام ن اي

برنامــه ی تقليــد را مــي فهمنــد و بعضــی آن را درك منــي كننــد. از ايــن جهــت كــه هميشــه 

مني دانيــد كــدام برنامــه، بهــرت اســت، انــواع گوناگــون را امتحــان كنيــد. در ابتــدا، رويش 

ــه اســت.  ــي آن چگون ــد، كارآي ــد و ببيني ــه كار بري ــه طــور مــداوم، ب ــد روز ب ــراي چن را ب

ــر  ــپس وارد روش ديگ ــد، س ــت كني ــودک را ثب ــار ک ــي رفت ــه چگونگ ــوط ب ــات مرب اطالع

شــويد و ببينيــد كــه آيــا کــودک بهبــودي حاصــل مــي كنــد يــا نــه!

اگــر یــک تیــم آموزشــی بــا شــام در حــال فعالیــت اســت ســعی کنیــد یــک یــا دو نفــر یــک 

برنامــه را آمــوزش دهنــد و بــه دیگــران 

اجــازه دهیــد تــا روش هــای دیگر آموزشــی 

ــودک را  ــار ک ــپس رفت ــد. س ــان کنن را امتح

در هــر کــدام از برنامــه هــا بررســی کــرده 

ــن کار از  ــا ای ــد. ب ــه کنی ــم مقایس ــا ه و ب

اشــتباه کــودک جلوگیــری کنیــد امــا گاهــی 

ــرد و  ــورت گی ــتباهی ص ــت اش ــن اس ممک

کــودک گیــج شــود. ولــی بایــد گفــت بــرای 

ــدام  ــه ک ــودک شــام ب ــد ک ــه بفهمی ــن ک ای

روش پاســخ بهــرتی مــی دهــد هیــچ راهــی 

جــز امتحــان کــردن راه هــای مختلــف 

ــو  ــا ممل ــه دنی ــا ک ــدارد. از آن ج ــود ن وج

از اشــتباهات اســت طبیعــی اســت کــه 

کــودک دچــار رفتارهــای متناقــض شــود و 

چــه بهــرت کــه کودکتــان در نخســتین دروس 

ــای  ــن رفتاره ــام ای ــوی ش ــی و از س آموزش

ــه  ــد ب ــا بتوانی ــد ت ــت کن ــض را دریاف متناق

بهرتیــن شــکل بــه او کمــک کنیــد واکنــش 

هــای مناســبی بــه آن رفتارها داشــته باشــد. 

شــام بایــد مــداوم در حــال جمــع آوری 

اطالعــات باشــید تــا بتوانیــد بهرتیــن روش 

را بــرای یــک برنامــه ی درســت و مطلــوب 

برنامــه ریــزی کنیــد و در آمــوزش هایتــان 

ــد. ــه کار بربی همیشــه آن را ب

ادامه دارد

منبع

کــودکان  آموزشــی  ریــزی  برنامــه  مبانــی 

ــی و  ــه صفــری، زهــرا خلیل دارای اتیســم. طیب

منصــوره همتیــان. انتشــارات یارمانــا. 1۳۹5
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لزوم توانمند سازی والدین کودکان اتیسم              
شهراد ارجمند، 

مرکز اتیسم کرمان

هنگامــی کــه یکــی از فرزنــدان خانــواده به 

ــاه  ــد گــذرا و کوت ــامری خاصــی هــر چن بی

مــدت مبتــال مــی شــود، خانــواده مضطــرب 

ــر  ــار تغیی ــره دچ ــه روزم ــردد، برنام ــی گ م

مــی شــود، صــرب و تحمــل خانــواده کاهــش 

مــی یابــد و تنــش هــای موقــت بیــن 

اعضــا پیــش مــی آیــد. متامــی مــوارد ذکــر 

شــده بــه صــورت روال طبیعــی در محیــط 

ــیر  ــن مس ــد. ای ــی افت ــاق م ــواده  اتف خان

ــی  ــایر اختالالت ــم و س ــالل اتیس ــرای اخت ب

کــه تاثیــر در روال زندگــی کــودک مــی 

گــذارد و بــه صــورت دامئــی همــراه بــا 

فــرد هســتند بیشــرت مشــاهده مــی شــود. 

از  ذهنــی  و  جســمی  هــای  معلولیــت 

جملــه مواردیســت کــه مــی توانــد باعــث 

ــواده  ــط خان تشــدید جــو متشــنج در محی

شــود. 

هامنطــور کــه مســتحرضید اختــالل طیــف 

ــه مداخــالت  ــی اســت کــه ب اتیســم اختالل

دامئــی  و  فــرشده  آموزشــی  توانبخشــی 

متناســب بــا ســطح کــودک نیــاز دارد و 

ــام  ــرای انج ــده ب ــه ش ــر گرفت ــان در نظ زم

مداخلــه در مراکــز اتیســم و کلینیــک هــای 

توانبخشــی محــدود اســت و از طرفــی بــه 

ــم  ــالل اتیس ــرد دارای اخت ــول ف ــور معم ط

کنــار  در  را  خــود  روزمــره  زمــان  اکــر 

ــن در  ــش والدی ــد. نق ــی گذران ــواده م خان

ارتبــاط و تســهیل رونــد توانبخشــی کــودک 

دارای اتیســم بســیار مهم و رضوری اســت. 

در واقــع جــو روانــی خانــواده، ارتبــاط 

خانــواده بــا فــرد مبتــال، پذیــرش و آگاهــی 

ــد  ــی توان ــالل م ــه اخت ــبت ب ــواده نس خان

ــی و  ــد توانبخش ــزایی در رون ــه س ــر ب تاثی

ــد.  ــته باش ــم داش ــودک دارای اتیس ــش ک آرام

مســلام کــودک دارای اتیســم کــه در معــرض درگیــری هــای کالمــی و غیــر کالمــی خانــواده 

قــرار دارد و هــر تالشــی بــرای جلــب توجــه والدیــن علــی رغــم وجــود ضعــف در مهــارت 

ــه مشــکالت  ــواده نســبت ب اجتامعــی انجــام مــی دهــد رسکــوب مــی شــود. تحمــل خان

رفتــاری ایــن کــودک بــه قــدری کــم اســت کــه امــکان تنبیــه بدنــی او هــر لحظــه وجــود 

دارد و بــا کودکــی کــه خانــواده ایــن اختــالل را پذیرفتــه بــه کــودک خــود محبــت مــی کنــد 

و از هــر روشــی بــرای برقــراری ارتبــاط اســتفاده مــی کنــد متفــاوت اســت. 

ــه ســزایی در  ــز اهمیــت ب ــالل و ویژگــی هــای آن نی ــن اخت ــن از ای ــزان آگاهــی والدی می

ــودک دارای اتیســم دارد.  ــط ک ــود رشای بهب

یکــی از مشــکالت غالبــی کــه اغلــب افــراد دارای اتیســم بــا آن رو به رو هســتند مشــکالت 

عــدم یکپارچگی حســی اســت. 

ــاز حســی و  ــر حســب نی ــی ب ــای تحریک ــروز رفتاره ــی حســی موجــب ب ــدم یکپارچگ ع

ــذارد.  ــی گ ــر م ــودک تاثی ــه توجــه ک ــه در ســطح بهین ــی اســت ک کلیشــه هــای متفاوت

والدینــی کــه اطالعــات کافــی در مــورد وضعیــت آســتانه حســی کــودک خــود دارنــد تــالش 

مــی کننــد تــا بــا اســتاندارد ســازی محیــط منــزل بــا توجــه بــه نیــاز حســی فرزنــد خــود 

ــز کــودک را  ــد و توجــه و مترک ــه هــم ریختگــی حســی وی را کاهــش دهن اضطــراب و ب

ــالل باشــد  ــی اطــالع از ویژگــی هــای اخت ــه ب ــواده  ای ک ــن خان ــد. بنابرای ــش بدهن افزای

نــه تنهــا کمکــی بــه بهبــود آمــوزش و یادگیــری کــودک خــود منــی کنــد بلکــه ناخواســته 

موجــب آزار و اذیــت کــودک در نتیجــه ی اقدامــات ناصحیــح محیطــی بــرای فرزنــد خــود 

مــی شــود. 
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 مثــال بــاال بــه خوبــی تاثیــر نقــش آگاهــی 

و اطــالع والدیــن از اختالل اتیســم را نشــان 

ــی  ــتنباط م ــه اس ــن نتیج ــد و ای ــی ده م

شــود کــه انجــام هرگونــه مداخالتــی بــرای 

ــالت  ــذف مداخ ــا ح ــم ب ــراد دارای اتیس اف

خانــواده محــور بــی نتیجــه مــی مانــد و یــا 

تاثیــر کافــی را نــدارد. 

بــا دانســن اهمیــت نقــش والدیــن بابــد به 

دنبــال برنامــه ی جامعــی بــرای مداخــالت 

والــد محــور باشــیم. بایــد بدانیــم مداخلــه 

ــردد و  ــاز مــی گ ــا از چــه ســطحی آغ ی م

ــزی  ــه ری ــم شــود. برنام ــه کجــا خت ــد ب بای

بــرای انجــام ایــن مداخلــه ماننــد مداخــالت 

ارزیابــی  یــک  بــه  توانبخشــی  درمانــی 

ــد  ــا بای ــاز دارد و دقیق ــل نی ــع و کام جام

هامنگونــه کــه کــودک را ارزیابــی مــی 

کنیــم تــا مداخــالت توانبخشــی خــود را 

ــز فــرم هــای  ــن نی ــرای والدی ــم ب ــا کنی مهی

ــر  ــم و ب ــر بگیری ــی در نظ ــی دقیق ارزیاب

حســب اولویــت مشــکالت آنــان را تــا حــد 

ممکــن کاهــش داده و بــه ســمت توامننــد 

ــم.  ــان بروی ســازی آن

والدیــن  بــرای  رضوری  ارزیابــی  اولیــن 

ــت  ــی وضعی ــم، ارزیاب ــودک اتیس دارای ک

روحــی روانــی آنــان اســت و ایــن ارزیابــی 

پیــش مقدمــه ی هــر آمــوزش دیگــری 

ــردد.  ــی گ ــوب م محس

یــک  یــا  و  روانشــناس  یــک  بنابرایــن 

ــی  ــکالت روح ــد مش ــی توان ــک م روانپزش

روانــی والدیــن را شناســایی کنــد و جهــت 

را  الزم  اقدامــات  آن  حــذف  و  کاهــش 

انجــام دهــد. 

حــال کــه والدیــن از نظــر روحی و جســمی 

ــان  ــک شــدند زم ــوب نزدی ــه ســطح مطل ب

اصــالح روابــط در منــزل مــی رســد . 

ــواده درمانگــران  ــواده و خان مشــاوران خان

ایــن ســطح از مداخلــه را بــر عهــده دارنــد 

ــه را  ــن اعضــا، زمین ــط بی ــا اصــالح رواب و ب

بــرای انجــام مداخــالت خانــواده محــور 

ــد.  ــی کنن ــاده م آم

ــه  ــمت برنام ــن قس ــی تری ــه اصل ــپس ب س

ــیم  ــی رس ــور م ــواده مح ــالت خان ی مداخ

یعنــی ایجــاد پذیــرش کــودک و دوســت 

انجــام  از  قبــل  وی،  نامــرشوط  داشــن 

ــاز  ــن نی ــی از ســمت والدی ــه فعالیت هرگون

اســت کــودک را هامنگونــه کــه هســت 

ــا نســبت بــه  بپذیرنــد و دوســت بدارنــد ت

وی احســاس مســئولیت داشــته باشــند. 

بــدون ایجــاد حــس مســئولیت در والدیــن 

مداخــالت خانــواده محــور بــی اثــر خواهد 

 . بود

بعــد از ایجــاد حــس مســئولیت پذیــری در 

ــرا  ــان ف ــوزش آن ــان آم ــون زم ــن اکن والدی

رســیده اســت. بــرای هــر کــدام از والدیــن 

اتیســم الزم اســت کــه اطالعــات کافــی در 

مــورد ایــن اختــالل و ویژگــی هــای کــودک 

خــود داشــته باشــند.

هامنطــور کــه مــی دانیــد اتیســم یــک 

ــدام  ــر ک ــت و ه ــیع اس ــیار وس ــف بس طی

ــات  از افــراد مبتــال ویژگــی هــا و خصوصی

بــه  آگاهــی  بنابرایــن  دارنــد  متفاوتــی 

خصوصیــات منحــر بــه فــرد هــر کــودک 

بــرای والدیــن رضوریســت. 

ــات الزم  ــه ی اطالع ــوزش و ارائ ــد از آم بع

بــه خانــواده زمــان آن اســت که بــه والدین 

بیاموزیــد چــه کارهایــی بــه کودکشــان 

کمــک مــی کنــد و مــی توانــد موجــب 

بهبــود رشایــط آموزشــی توانبخشــی کــودک 

شــود. 

ایــن امــر موجــب مــی گــردد تــا خانــواده با 

مربــی همــراه شــود، برنامــه ی توانبخشــی 

ــدت  ــه م ــر و ب ــی ت ــی، اختصاص و آموزش

ــرای  بیشــرتی انجــام شــود و رشایــط الزم ب

تعمیــم آموختــه هــا بــه ســایر محیــط های 

دیگــر بــه غیــر از مرکــز اختصــاص یابــد. 

باشــید همــراه کــردن  یــاد داشــته  بــه 

والدیــن در امــر آمــوزش و توانبخشــی مــی 

ــات  ــزور در ترکیب ــوان کاتالی ــه عن ــد ب توان

شــیمیایی عمــل کنــد و رسعــت واکنــش را 

ــد.  ــش ده افزای

امــروزه اکــر کشــورهای توســعه یافتــه بــه 

امــر مداخــالت خانــواده محــور توجــه مــی 

کننــد و در برنامــه ی توانبخشــی آموزشــی 

از  محــور  خانــواده  مداخــالت  اتیســم 

مداخــالت اصلــی و نــه مکمــل بــه حســاب 

ــد.  مــی آی

منبع
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راهنمای والدین درمورد بلوغ دخرتان 
دارای ناتوانی رشدی   

 اکرم حق ویردی زاده

پدهــا! ای  و  هــا  تامپــون  زیــر،  لبــاس 

وای!

ــد  ــض پ ــل تعوی جدولــی بســازید. مراح

مــی توانــد روی جــدول تصویــری، جــدول 

ــاس حــامم نشــان داده  ــا کمــد لب ــی ی جیب

ــود را  ــاره پری ــوزش درب ــت آم ــود. پیوس ش

ــن  ــد. ای ــی ببینی ــدول جیب ــی از ج ــا مثال ب

بــه دخرتتــان کمــک مــی کنــد مســتقل تــر 

باشــد و تغییــر منظــم پدهــا را مــی توانیــد 

مناییــد.  اش  روزانــه  برنامــه  از  بخشــی 

ــای  ــت ه ــه فرص ــه، ب ــه برنام ــگام تهی هن

معمولــی در طــول روز مدرســه و در خانــه 

بــه عنــوان زمــان هــای مناســب جهــت 

ــد. ــا فکرکنی ــا پده ــا ی ــون ه ــض تامپ تعوی

مــی  بســازید.  تصویــری  راهنمــای 

توانیــد لبــاس زیــر را بــه شــکل طرحــی از 

پــد عالمــت بزنیــد تــا دخرتتــان جایــی کــه 

ــاورد. ــر بی ــد بخاط ــد آن را قرارده بای

تمریــن کنیــد. پوشــیدن پدهــای نــازک یــا 

خطــی را قبــل از اینکــه پریــودش رشوع 

شــود بــرای کمــک بــه اینکــه عــادت کنــد 

اســتفاده از آنهــا چــه احساســی بــه او 

مــی دهــد را امتحــان کنیــد. دخرتانــی کــه 

حساســیت هــای پوســتی دارنــد ممکــن 

ــاد  ــت  ایج ــن بیشــرتی جه ــه متری اســت ب

احســاس راحتــی نیاز داشــته باشــند. ســعی 

ــد و  ــتفاده کنی ــنج اس ــک زمانس ــد از ی کنی

بــرای پوشــیدن پــد بــه مــدت طوالنــی بــه 

ــد. ــزه بدهی اوجای

تعویض پد را آسان نمایید.

بــا معلــم دخرتتــان صحبــت کنیــد تــا اجــازه 

ــر  ــد. اگ ــش آســان منای ــاز دارد برای ــه نی ــی ک ــد را زمان ــض پ ــرای تعوی ــن ب دستشــویی رف

احســاس خجالــت مــی کنــد یــا بــرای درخواســت آن چــه نیــاز دارد نگــران اســت، کارت 

نشــانه، عالمــت یــا زمــان هــای منظمــی کــه بــه ســادگی برنامــه ریــزی شــده، در طــول آن 

هفتــه ممکــن اســت کمــک کنــد از وقــوع حادثــه ای اجتنــاب شــود. 

ســازگار بــودن را در نظــر بگیریــد. دخرتتــان ممکــن اســت نســبت بــه انجــام مهــارت 

ــته  ــکل داش ــا مش ــاس ه ــر لب ــا دیگ ــر ی ــاس زی ــا، لب ــض پده ــد تعوی ــی مانن ــای حرکت ه

باشــد. لبــاس هــای مخصــوص ممکــن اســت تعویــض پدهــا و لبــاس زیــر را آســان ترکنــد. 

ــه  ــاس هــای مناســب دیگــری را ب ــد. لب ــده بخواهی ــان ای از درمانگــر حــرف هــای دخرتت

صــورت آنالیــن جســت وجوکنیــد. ممکــن اســت خودتــان بتوانیــد بــا چســباندن چســب یــا 

افــزودن بندهایــی بــه اطــراف زیرپــوش آن را متناســب کنیــد یــا شــلوارهایی بــا کمرکشــی 

ــد  ــه ســختی مــی شــوند بخری ــد پدهــا را بــدون پوشــش هایــی کــه ب ــد. مــی توانی بخری

یــا مــی توانیــد پوشــش هــا را جــدا کنیــد و آن را بــدون پوشــش بــه دخرتتــان بدهیــد تــا 

اســتفاده کنــد. همچنیــن مــی توانیــد روی پوشــش کاغــذی پــد بــه طــوری کــه راحتــرت جــدا 

شــود نوارهایــی قــرار دهیــد.

بــه او کمــک کنیــد بــه خــودش کمــک کنــد. مهــم اســت کــه بــه دخرتتــان کمــک کنیــد 

تــا حــد امــکان نســبت بــه مراقبــت از خــودش مســتقل باشــد. اســتفاده از اســرتاتژی هــای 

بــاال ممکــن اســت بــه او کمــک کنــد تــا عــادت ماهیانــه اش را بــا کمــک کمــرتی مدیریــت 

ــتی  ــف بهداش ــوع از وظای ــن ن ــا ای ــب ب ــوانI/DD اغل ــای ج ــم ه ــد، خان ــر چن ــد. ه کن

نیــاز بــه کمــک زیــادی دارنــد. از مدرســه دخرتتــان بپرســید کــه آیــا همــراه یــا پرســتاری 
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ــن  ــکات ای ــد. ن ــه اوکمــک کن ــد ب مــی توان

بروشــور و همچنیــن مــواردی کــه در خانــه 

بــا افــراد دیگــری کــه در زندگــی دخرتتــان 

نقــش دارنــد پیــدا مــی کنیــد را بــه اشــرتاک 

بگذاریــد .

وقتــی آمــوزش هــر یــک از ایــن روش هــا را 

رشوع مــی کنیــد، آنهــا را بــه قســمت هــای 

کوتــاه و ســاده تقســیم مناییــد.

کمــک کنیــد دخرتتــان آن هــا را متریــن 

کنــد و بــه او بازخــورد بدهیــد. وقتــی ایــن 

ــرد از  ــاد مــی گی ــد را ی ــارت هــای جدی مه

او متجیدکنیــد.

معاینه زنان وکنرتل قاعدگی

معاینه زنان

بــرای زنــان ناتــوان، معاینــه زنــان )معاینــه 

تخصصــی زنانــه( وکنــرتل قاعدگــی ممکــن 

اســت چالــش برانگیــز باشــد.

در ایــن بخــش، بــرای آمادگــی دخرتتــان 

ــد آموخــت.  ــی خواهی ــه نکات جهــت معاین

همچنیــن دربــاره ی اینکــه چگونــه بدانیــم 

کنــرتل قاعدگــی ممکــن اســت مفیــد باشــد 

ــاب  ــور آن را انتخ ــورت، چط ــن ص و در ای

ــی وجــود دارد. ــم اطالعات کنی

چرا دخرتم به معاینه نیاز دارد

مــورد  هــای  دســتورالعمل  بــا  مطابــق 

قبــول، همــه زنــان 21 ســال و باالتــر بــرای 

ــتی  ــم بایس ــه رح ــان دهان ــخیص رسط تش

آزمایــش پــاپ اســمیر انجــام بدهنــد. ایــن 

آزمایــش هــا بایــد بــرای زنانــی کــه ســکس 

دارنــد زودتــر انجــام گیــرد. حتــی اگــر 

دخرتتــان از لحــاظ جنســی فعــال نیســت، 

پیشــگیری  و  تشــخیص  بــرای  دارد  نیــاز 

پیــش متخصــص زنــان بــرود. همچنیــن، 

ــتی  ــی( بایس ــان )ماموگراف ــخیص رسط تش

ــود . ــام ش ــالگی انج ــل س ــدود چه در ح

برقــراری زود هنــگام رابطــه ای مثبــت 

بــا متخصــص، بــه دخرتتــان کمــک مــی 

ــت  ــه مراقب ــکالتی رخ داد ب ــر مش ــد اگ کن

مناســبی دســت یابــد. تحقیقــات نشــان مــی دهنــد کــه زنــان بــا ناتوانــی 

ــاپ اســمیر  ــش پ ــامل دارد آزمای ــان دیگــر احت هــای ذهنی72درصــد کمــرت از زن

ــد  ــازه ندهی ــد. اج ــام دهن ــی انج ــه ماموگراف ــامل دارد ک ــرت احت ــد کم و ۴5درص

دخرتتــان یکــی از آنهــا باشــد. متخصصــی را پیــدا کنیــد کــه متایــل دارد بــا شــام و 

ــد. ــردی کارکن ــگیری ف ــه پیش ــود برنام ــت بهب ــان جه دخرتت

آموزش اینکه در طول معاینه از او چه انتظاری می رود

کاری که در آن مالقات انجام خواهد شد را پیش از موعد توضیح دهید.

ــن  ــن ای ــه را در حی ــتار هــر مرحل ــد دکرت/پرس ــن اســت کمــک کن ــن کار ممک ای

کــه معاینــه پیــش مــی رود توضیــح دهــد )بــرای مثــال، »بعــد، مــی خواهــم..«(. 

ــه کننــدگان ممکــن اســت او را خاطــر  ــا کادر معاین همچنیــن، مالقــات عــادی ب

جمــع کنــد.

دکرتهــا / پرســتاران مطمــن خواهنــد شــد بــدن تــان ســامل اســت. آن هــا انــدام 

هــای داخلــی شــام را در حیــن معاینــه نــگاه و ملــس خواهنــد کــرد. آن هــا انــدام 

هــای خصوصــی تــان را در زمــان هــای دیگــر ملــس نخواهنــد کــرد. لبــاس تــان 

را در حیــن معاینــه در خواهیــد آورد کــه شــامل ســوتین و لبــاس زیرتــان اســت. 

پرســتاری روپوشــی بــه شــام خواهــد داد کــه بپوشــید.

ســپس بــه پشــت یــا پهلــو در حالــی کــه مالفــه ای روی تــان کشــیده شــده روی 

تخــت معاینــه دراز خواهیــد کشــید.

دکــرت/ پرســتار ســینه هــا، شــکم و مهبــل شــام را ملــس خواهــد کــرد تــا مطمــن 

شــود کــه ســامل هســتید.

دکــرت/ پرســتار ممکــن اســت نیــاز داشــته باشــد ابــزاری، کــه آینــه طبــی نامیــده 

مــی شــود، داخــل مهبــل تــان بگــذارد تــا درون آن را ببینــد.

آینــه طبــی ممکــن اســت حــس رسد و ناراحــت کننــده ای بــه شــام بدهــد، امــا 

آرام مبانیــد و نفــس هــای آرام و عمیــق بکشــید. آن رسیــع متــام خواهــد شــد.

ــد  ــان داری ــات ت ــه در طــی مالق ــرت/ پرســتار هــر ســوالی را ک ــد از دک مــی توانی

ــید. بپرس

می توانید بعد از معاینه لباس هایتان را برگردانید.

معاینه زنان و کنرتل قاعدگی

آماده کردن دخرتم برای معاینه

جدولــی تصویــری از آن چــه در معاینــه اتفــاق خواهــد افتــاد بــه دخرتتــان نشــان 

دهید.

ــا  ــود ی ــوغ، پری ــاره بل ــه درب ــواالتی ک ــتی از س ــد لیس ــک کنی ــان کم ــه دخرتت ب

ــد. ــه کن ــه دارد تهی معاین

متریــن کنیــد یــا بــازی نقــش انجــام دهیــد کــه چطــور قبــل از مالقــات ســوال هــا 

را بپرســد.

تصویــر اولــی/ بعــدی از درد را بــه همــراه خــود بیاوریــد بــا اســتفاده از آن مــی 

توانــد بــه دکرت/پرســتار اجــازه دهــد راجــع بــه اینکــه چــه احساســی دارد بدانــد.

پیــش از موعــد بــه مطــب برویــد تــا بــه آنهــا اجــازه دهیــد کــه دربــاره نیازهــا و 
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خواســته هــای دخرتتــان بداننــد.

اگــر دخرتتــان ناتوانــی حرکتــی دارد، مــی 

توانیــد درخواســت تجهیــزات خاصــی 

ــته  ــاز داش ــت نی ــن اس ــه ممک ــد ک منایی

باشــد.

اگــر دخرتتــان بــه پشــت منــی توانــد 

هــای  وضعیــت  ی  دربــاره  بخوابــد، 

ــی  ــر کس ــید. اگ ــه بپرس ــاوت معاین متف

کــه دخرتتــان را آمــاده مــی کنــد دربــاره 

وضعیــت هــای دیگــر منــی دانــد، از 

ــه ای بپرســید. مطمــن شــوید  یــک حرف

ــر  ــه تغیی اعضــای کادر مطــب نســبت ب

ــح  ــه صــورت صحی ــان ب ــت دخرتت وضعی

روی تخــت معاینــه متامیــل و قــادر بــه 

کمــک هســتند.

ــاره ی  ــرت درب ــا دک ــه ب ــت ک ــوب اس خ

ــان  ــای دخرتت ــا نیازه ــه ب ــب معاین تناس

صحبــت کنیــد.

دربــاره هــدف هــر شــیوه و چنانچــه 

جایگزیــن هایــی وجــود دارد کــه ممکــن 

ــر  ــت ت ــا راح ــا آن ه ــان ب ــت دخرتت اس

ــد. ــد ســوال کنی ــار بیای کن

نوبــت  یــک  از  بیــش  بــه  را  معاینــه 

تقســیم کنیــد یــا دربــاره ی زمــان اضافی 

ــد. ــوال کنی ــت س ــاز اس ــر نی اگ

از  پیــش  بخواهیــد  پرســتار  دکــرت/  از 

ــش را درآورد  ــاس های ــان لب ــه دخرتت آنک

ــد از اینکــه  ــه بع ــد ن ــات منای ــا او مالق ب

دخرتتــان لبــاس معاینــه را پوشــیده و در 

ــد. ــواالتی بپرس ــت از او س ــن حال ای

راه  دربــاره  بخواهیــد  دکرت/پرســتار  از 

هایــی جهــت کاهــش مــدت زمانــی کــه 

او روی تخــت معاینــه اســت فکــر کننــد.

کمک به دخرتم جهت احساس راحتی بیشرت

چیــزی آرامــش بخــش یــا مشــغول کننــده ماننــد: موســیقی، وســایل دستی)تبلت،گوشــی، 

بــازی(، یــا کتابــی کــه دخرتتــان از آن لــذت مــی بــرد بــه همــرا خــود بیاوریــد.

ــد کــه از طریــق آنهــا احســاس  ــد و تصاویــری بیاوری ــه متریــن آرامــش کنی ــل از معاین قب

آرامــش مــی کنــد.

از کســی کــه او را آمــاده مــی کنــد دربــاره ی دارویــی کــه ممکــن اســت او را در مــدت 

معاینــه آرام کنــد بپرســید.

از کســی کــه او را آمــاده مــی کنــد چنانچــه اســرتاتژی هــای دیگــر بــرای دخرتتــان موثــر 

نبــود  دربــاره ی داروی مســکن بپرســید.

ــد  ــان داشــته باشــید. اجــازه دهی ــرای خــود و دخرتت بعــد از مالقــات برنامــه ای خــاص ب

فعالیتــی کــه از آن لــذت مــی بــرد یارفتــاری خــاص را انتخــاب کنــد و قبــل و حیــن معاینــه 

دربــاره آن صحبــت کنیــد.

از تصویــری، ماننــد اول/ بعــد جهــت یــادآوری آنچــه بعــد از مالقــات اتفــاق خواهــد افتــاد 

ــتفاده کنید. اس
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نمایش درمانی
   

زهرا حبیبی

کارشناس ارشد روان شناسی

تأثــري انــکار ناپذيــر »هــر در »آمــوزش 

تهذيــب  و  تزکيــه  نقــش  و  پــرورش«  و 

اخالقــي و رواين هــر همــواره مــد نظــر 

ــدان  ــران، هرمن ــان، روان تحليلگ روان شناس

ــت.  ــته اس ــرار داش ــم ق ــان فهي و هرشناس

ــاين  ــات هردرم ــاين يکــي از تجلي منايش درم

خــالق اســت. هردرمــاين شــامل کتــاب 

درمــاين، حرکــت/ رقــص درمــاين، موســيقي 

ــاين و  ــعردرماين، روان منايش درم ــاين، ش درم

منايش درمــاين اســت. ارســطو را مي تــوان 

بنيــان گــذار اســتفاده درمــاين از منايــش 

دانســت؛ چنانچــه وي در ســده چهــارم قبل 

از ميــالد، منايــش را ســبب تخليــه نفــس از 

ــرد.  ــوان ک ــي عن ــف منف عواط

بــازي  بديهه رسايــي،  از  منايش درمــاين 

و  موســيقي  بــازي،  عروســک  نقــش، 

آين هــا،  و  نقــاب  قصه گويــي،  حرکــت، 

و  تئاتــر  بازي هــاي  خيمه شــب بازي، 

درمــاين  ابــزار  عنــوان  بــه  منايــش  مــن 

ــس  ــه نف ــامد ب ــه اعت ــد ک ــتفاده مي کن اس

آرميدگــي  خودآگاهــي،  مي بــرد،  بــاال  را 

و  مي بــرد  بــاال  را  مســئوليت پذيري  و 

ســطوح مختلــف فيزيکــي، هيجــاين، تخيــي 

و اجتامعــي را بــه فعاليــت وا مــي دارد. 

انديشــه  مختلــف  اليه هــاي  روش  ایــن 

روان شــنايس،  انسان شــنايس،  همچــون 

جامعه شــنايس، روان منايش درمــاين و روان درمــاين را در هــم مي آميــزد و اتحــاد بــن 

ــن يــک هامهنگــي ســاده نيســت؛ بلکــه  ــا اي منايــش و درمانگــري را نشــان مي دهــد، ام

ايــن ترکيــب، اســتفاده مناســب از عنــارص بــراي تشــويق رشــد و تحــول را فراهــم مــي آورد. 

ــتفاده  ــا اس ــان ب ــر روي بي ــز ب ــا مترک ــي ب ــاي قب ــرت درمان ه ــالف بيش ــاين برخ منايش درم

ــتفاده  ــرتي اس ــري بيش ــاي فک ــب از رويکرده ــي مطال ــش و رشح فيزيک ــتان، مناي از داس

. مي کنــد

منايش درمــاين شــيوه اي از کاربــرد منايــش اســت و اگرچــه از نظــر علمــي و عمــي 

رشــته اي نوپاســت امــا بــا ريشــه هاي باســتاين و ســنتي پيونــد دارد و بــا تأکيــد بــر بــازي، 

قصه گويــي، افســانه و اســطوره، حرکــت، آوا و پانتوميــم مي توانــد بــه عنــوان شــيوه 

ــکار رود. ــان ب ــودکان و نوجوان ــراي ک ــبي ب ــري مناس درمانگ

ــه  ــي ب ــرگاه نزديک ــم از نظ ــرد و ه ــت کارب ــر قدم ــم از نظ ــاين ه ــن رو منايش درم از اي

زندگــي روزمــره، شــيوه اي منحــر بــه فــرد در زمينه هــاي مختلــف درمانگــري، توانبخــي 

و آمــوزيش اســت.

منايش درمــاين ترکيبــي از روش هــاي گوناگــون تئاتــر همچــون بازي هــاي منايــي، پانتوميــم، 

عروســک بــازي، ماســک، بداهــه گويــي، داســتان رسايــي و اجــراي تئاتــر را بــکار مي گــريد. 

ــر  ــاً روان تحليلگ ــگر رصف ــريد. منايش ــورت مي گ ــي ص ــيوه گروه ــه ش ــري ب ــن روش ه اي

ــر همچــون  ــه در بســياري از روش هــاي تئات ــه طــور قطــع کــي اســت ک ــا ب نيســت ام

بازيگــري، کارگــرداين تئاتــر و... آمــوزش ديــده باشــد و بــه عــالوه اينکــه در روان شــنايس و 

ــا هــر نــوع  ــراي همــه افــراد ب ــد. تکنيک هــاي منايش درمــاين ب ــز آمــوزش ببين مشــاوره ني

ــزان  ــه مي ــا ب ــاين بن ــش درمانگــر از تکنيک هــاي منايش درم ــازي اســتفاده مي شــود. مناي ني

ــد.  ــاز مراجــع اســتفاده مي کن مشــکل و ني

برخــالف روان منايش درمــاين، منايش درمــاين يــک بنيــان گــذار واحــد نــدارد. منايش درمــاين 

ــواي هردرمــاين خــالق اســت، چــون؛ هــر، موســيقي، رقــص، حرکــت و شــعر کــه  ــر ل زي

بيشــرت احتــامل دارد تحــت تأثــري هــر هــروري قــرار گــريد کــه ارزش هــر خــود را مي دانــد. 

منايش درمــاين بســيار از روان منايش درمــاين تأثــري پذيرفتــه اســت و بســياري از روش هــاي 

آنهــا هامننــد؛ بــازي منايــي، ترشيفــات منايــي و بــازي نقــش شــبيه بــه هــم اســت.
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نمايش به عنوان درمان 

تئاتــر فعاليتــي جــدا از واقعيت هــاي روزمــره زندگــي اســت امــا بــا ايــن حــال، کارکــردي 

حيــايت در بازآفرينــي واقعيت هــا دارد. تئاتــر تنهــا مــکاين اســت کــه در آن ارتبــاط بخــش 

هشــيار و ناهشــيار ذهــن برقــرار مي شــود و فرايندهــاي عاطفــي بــرش شــکل مي گــريد و 

مقدمــات فرايندهــاي شــناختي را فراهــم مي ســازد. 

ــول آزاد  ــل قب ــکل قاب ــه ش ــالت را ب ــد، تخي ــس مي ده ــه نف ــامد ب ــان اعت ــه انس ــش ب مناي

ــدگاه  ــد. از دي ــگ مي کن ــي را هامهن ــامين و ذهن ــامل جس ــور کي اع ــه ط ــازد و ب مي س

اورينــوف )1۹27( تئاتــر غريــزه دگرگــون شــدن و مواجهــه تصاويــري از بــريون بــا تصاويري 

ــاي  ــداوم درمان ه ــوان ت ــارص را بــه عن ــوند، تئاتــر مع ــق مي ش ــت کــه از درون خل اس

ــد.  ــريف مي کن ــته هاي دور- مع ــي گذش ــه اي آيين ــمني- قبيل ش

مهم تريــن ويژگي هايــي کــه هــر تئاتــر 

مي کنــد؛  درمــاين  ويژگي هــاي  واجــد  را 

عبارتنــد از: 

ــت و  ــزي خالقي ــه برون ري ــر ب ــر تئات 1- ه

ــد.  ــايل مي انجام ــاالت ارتج ح

2- تئاتــر فضايــي اســت کــه در آن تصاويــر 

ــکل  ــه ش ــد و ب ــدا مي کن ــم پي دروين، تجس

ــد.  ــي منــود مي ياب عين

ــن اســت و  ــز ممک ــه چي ــر هم 3- در تئات

ــه شــخصيت  ــع ب ــرا واق ــات ف همــن امکان

ــي را  ــا چيزهاي ــد ت ــازه مي ده ــوري اج مح

تجربــه کنــد کــه در زندگــي واقعــي هرگــز 

واقعيت هــاي  و  اســت  نکــرده  تجربــه 

جديــدي را بيافرينــد. 

4- تئاتر وراي زبان حرکت مي کند. 

5- تئاتــر، متاشــاگر را بــه ارتبــاط، همــديل و 

همسان ســازي وا مــي دارد. 

شــخصيت  درگــريي  باعــث  تئاتــر   -6

محــوري بــا موقعيــت و درک فضــا و منادها 

مي شــود و بديــن ترتيــب، بــه تحريــک 

نيمکــره راســت مغــز مي انجامــد و تحريک 

ــي و  ــي فضاي ــش آگاه ــره، افزاي ــن نيمک اي

حافظــه عاطفــي را درپــي دارد. 

بــه هــر روي نبايــد فرامــوش کــرد کــه 

نيســت،  درمانگــري  ابــزار  يــک  منايــش 

بلکــه در وهلــه نخســت و بيشــرت يــک 

ــت.  ــرد اس ــه ف ــر ب ــاين منح ــه انس تجرب

توانايــي دگرگــوين و تغيــري، توانايــي بــه 

ــري  ــي تغي ــران، تواناي ــر درآوردن ديگ تصوي

ــي  ــاي عاطف ــياري و حالت ه ــطوح هش س

از ويژگي هــاي کي همــه انــواع تئاتــر و 

ــت.  ــش اس مناي

ن 
ما

س
ی آ

ها
ه 

چ
ه ب

ام
لن

ص
ف

28



هدف ها و پيامدهاي نمايش درماين

1- پيــدا کــردن راه حل هــاي مختلــف بــراي 

مشــکالت و موقعيت هــاي خــاص. 

2- کاهش احساس تنهايي. 

ســبک هاي  و  مهارت هــا  3-ايجــاد 

جديــد.  مقابلــه اي 

4- وســعت بخشــيدن بــه دامنــه احســاس 

متفــاوت. 

ــت  ــازنده و مثب ــاي س ــه تعامل ه 5- تجرب

ــروه.  در گ

6- ايجاد و گسرتش روابط اجتامعي. 

نمايش درماين به عنوان ابزار 

تشخيص

منايش درمــاين،  فنــون  از  اســتفاده  بــا 

بعــد از دهــه 1۹70 دو ابــزار تشــخييص 

ــه  ــه اي ب ــزار مصاحب ــن اب ســاخته شــد. اول

ــتفاده از  ــا اس ــکي ب ــش عروس ــورت مناي ص

ديــدگاه  و  تحليلگــري  روان  نظريه هــاي 

تداعــي آزاد بــود. ايــن پژوهشــگران ابتــدا 

ســبدي از عروســک ها را در اختيــار کودکان 

قــرار مي دادنــد و از آنهــا مي خواســتند 

ــان  ــا عروســک ها بي ــا داســتان هايــي را ب ت

ــوا و  ــه بعــد محت ــد. در مرحل ــا اجــرا کنن ي

شــکل داســتان ها را از ديــدگاه روان تحليــل 

گــري تفســري مي کردنــد. 

جانســون در ســال 1۹88 دو نســخه آزمــون 

تشــخييص بــازي نقــش را تأليــف کــرد. 

در آزمــون اول بــه مراجــع پنــج نقــش 

ــزرگ،  ــزرگ/ پدرب ــد: مادرب ــنهاد مي ش پيش

گــدا، سياســتمدار، معلــم و عاشــق. ســپس 

ــا  ــي از نقش ه ــد يک ــته مي ش از وي خواس

ــد. در دســتورالعمل  ــازي کن را انتخــاب و ب

ــام  ــد: »از ش ــودين داده مي ش ــه آزم ــر ب زي

ــش  ــه نق ــا س ــه را ب ــه صحن ــم س مي خواه

ــه  ــک صحن ــد، ســپس ي ــاوت اجــرا کني متف

ــد.  ــازي کني ــا حضــور ســه شــخصيت ب را ب

کــدام يــک از ايــن ســه شــخصيت يــا چيزي 

در آنهــا شــبيه شــام اســت؟« بعــد از اجــرا 

و طــرح ســؤال هاي مربــوط، جانســون بــر 

ــن شــده،  ــش تعي ــاي از پي اســاس مؤلفه ه

ــرد.  ــري مي ک ــا را تفس ــخ هاي آزمودين ه پاس

ابزار نمايش درماين

منايش درمــاين  در  کــه  فنــوين  و  ابزارهــا 

بــه کار بــرده مي شــوند، دامنــه بســيار 

گســرتده اي دارنــد و بــه طــور کي ايــن 

شــامل  مي تواننــد  فنــون  و  ابزارهــا 

ــن،  ــطوره و آي ــتفاده از اس ــي، اس قصه گوي

حرکــت،  نقــش،  بــازي  نقــش،  تحقــق 

تجربــه حــي، خيال پــردازي، نقــايش، کالژ، 

کار بــا صــدا، عروســک ها و نقاب هــا و 

بازي هــاي تئاتــري و منايــي باشــند. فنــون 

مختلــف بــه مراجــع در کشــف جهــان 

ــک  ــن کم ــالق و امي ــيوه اي خ ــه ش ــود ب خ

مي کننــد و بــه وي اجــازه مي دهنــد تــا 

بــراي بازگشــت از دنيــاي منايش درمــاين 

بــه جهــان خــارج، بــا حاميــت درمانگــر بــه 

راهربدهايــي دســت يابــد .

فرايندهــاي اصــي کــه در همــه درمان هــاي 

مي پيوندنــد  وقــوع  بــه  منايش درمــاين 

و بــه بــروز تغيــريات در مراجــع منجــر 

مي شــوند بــه رشح زيــر اســت: 

ــی منايــي در  ــي منايــي: فرافکن 1- فرافکن

منايش درمــاين فراينــدي اســت کــه بيــامران 

يــا  خــود  از  جنبه هايــي  آن،  طريــق  از 

موضوع هــاي  در  را  خــود  تجربه هــاي 

فرافکنــي  منايــش  اجــراي  يــا  منايــي 

تعارض هــاي  ترتيــب  بديــن  و  مي کننــد 

فرافکنــي  مي شناســند.  را  خــود  درون 

منايــي، ارتباطــي بــن مســأله دروين بــا 

منايــش بــريوين آن اســت، مســئله اي کــه 

بيــامر تــوان اظهــار آن را نــدارد، مدتهــا آن 

را درون خــود نــگاه داشــته اســت. فرافکني 

بــه بيــامر فرصــت کشــف و بينــش بيشــرتي 

مي دهــد و مراجــع بعــد از کشــف مســأله 

خــود و بيــان آن، رابطــه جديــدي را بــا 

مشــکل خــود برقــرار مي ســازد. 

ــا توجــه  ــد ب ــن فراين ــات اي 2- اجــرا: جزئي

ــه روي آورد انتخــاب شــده، تفاوت هــاي  ب

زيــادي دارد. در برخــي از مــوارد و بــا توجه 

بــه ديدگاه هــاي خــاص، در جلســه هاي 

ــه شــيوه تئاتر هــاي ســنتي از  درمانگــري ب

مــن اســتفاده مي شــود و ســپس حفــظ 

انجــام  صحنه پــردازي  و  مــن  کــردن 

مي گــريد. بالعکــس، در برخــي از ديدگاه ها، 

ــاختار  ــدون س ــه و ب ــورت بداه ــه ص کار ب

بــا اســتفاده از عروســک و نقــاب بــه اجــرا 

ــد  ــت، فراين ــه داش ــد توج ــد. باي ــي آي درم

اجــراي منايــش مي توانــد بــه خــودي خــود، 

ــواي موضوعــي کــه  ــه محت ــدون توجــه ب ب

جنبــه  مي شــود،  بيــان  مراجــع  توســط 

ــد.  ــته باش ــري داش درمانگ

در  فاصله گــذاري:  و  3-همــديل 

جهــت  عامــل  دو  هــر  منايش درمــاين 

تأثريگــذاري و درگــريي عاطفــي، تجســم 

ذهنيت هــا و درگريهــاي عاطفــي و تجســم 

اســت.  الزامــي  مراجعــان،  ذهنيت هــاي 
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همــديل باعــث تشــديد عواطــف و درگــريي شــديد عاطفــي بــا هــر موضوعــي مي شــود؛ 

در حــايل کــه فاصله گــذاري ســبب مي شــود کــه بازيگــر دربــاره هــر موضوعــي بيانديشــد 

ــذاري،  ــه گ ــتفاده از فاصل ــا اس ــوان ب ــي مي ت ــد. گاه ــان ده ــري نش ــش آگاهانه ت و واکن

ديــدگاه مراجــع را نســبت بــه مســأله اش تغيــري داد و در نتيجــه منايــش بــه خــودي خــود 

جنبــه درمــاين پيــدا مي کنــد. بــراي رســيدن بــه پويايــي الزم در جهــت تغيــري، غالبــاً حرکــت 

دارد.  فاصله گــذاري رضورت  و  همــديل  بــن 

ــت  ــش، نشــان دادن کيفي 4- شــخصيت بخي و هويت ســازي: شــخصيت بخــي در مناي

ــا شــخصيت دادن بــه اشــيا بــه شــيوه اي منايــي اســت.  ــا جنبــه اي از شــخصيت فــرد ب ي

در حــايل کــه هويت ســازي فــرو رفــن در نقــش يــک شــخصيت تخيــي يــا فــردي اســت 

کــه در زندگــي واقعــي مراجــع وجــود دارد، در نهايــت در ايــن جهــان ســاختگي، مراجــع 

ــازد.  ــکار مي س ــد، آش ــکار مي کن ــا ان ــي سانســور ي ــي واقع ــه در زندگ ــي را ک موضوع هاي

تعامــي: وجــود  5- متاشــاگر و متاشــاي 

متاشــاگر در گــروه منايش درمــاين، عامــل 

طــرق  بــه  کــه  اســت  مهمــي  بســيار 

ــد. در اينجــا،  مختلــف ايفــاي نقــش مي کن

مراجــع هــم نقــش متاشــاگر و هــم بازيگــر 

ــن  ــد و اي ــا مي کن ــوايل ايف ــور مت ــه ط را ب

جابجــا شــدن نقــش مراجــع از متاشــاگر بــه 

ــه گســرتش  ــد ب بازيگــر و بالعکــس مي توان

ديــدگاه و ايجــاد بينــش در او منجــر شــود. 

در  منايــش:  و  زندگــي  بــن  ارتبــاط   -6

ارائــه  تنهــا  منايــش  کار  منايش درمــاين 

ــکان دارد  ــت و ام ــت هاس ــتقيم واقعي مس

ــي و  ــن زندگ ــاط ب ــد ارتب ــامر بتوان ــه بي ک

ــد و  ــه درک کن ــور آگاهان ــه ط ــش را ب مناي

گاهــي هــم فعاليــت منايــي مي توانــد 

ــا  ــط ي ــه رشاي ــامر ب ــخگويي بي ــيوه پاس ش

مســأله اش را تغيــري دهــد، بــدون آنکــه 

ــيارانه  ــي هش ــش، حت ــول مناي ــامر در ط بي

ــربد.  ــي ب ــأله اش پ ــه مس ب

ــريات  ــاي تغي ــه معن ــال ب ــال: انتق 7- انتق

مراجــع در طــول منايش درمــاين اســت و 

جنبــه درمــاين دارد. 

بــا  منايش درمــاين  دادن:  8-بازتــاب 

ــي  ــري کالم ــيوه هاي درمانگ ــتفاده از ش اس

جهــت انعــکاس پويايــي گــروه و دريافــت 

پســخوراند تأکيــد دارد؛ زيــرا احتــامل تغيــري 

از طريــق افزايــش بينــش و خودآگاهــي 

ــت.  ــاد اس ــيار زي بس

افــراد بــراي  بــازي و بداهه پــردازي:   -9

بدســت آوردن ادراک منســجم تري از خــود 

ــردازي  ــازي و بداهه پ ــد وارد مرحلــه ب باي

ن 
ما

س
ی آ

ها
ه 

چ
ه ب

ام
لن

ص
ف

30



ــردازي-  ــه پ ــريي در بداه ــه درگ ــد. تجرب ــت يابن ــدي دس ــاي جدي ــه تجربه ه ــا ب ــوند ت ش

ــد تســهيل احساســات فــردي و  ــه موقعيــت و مشــکالت فــردي- در فراين بــدون توجــه ب

گروهــي بســيار مؤثــر اســت. خلــق منايــش بــدون توجــه بــه مــن و بــه صــورت بداهــه، 

ــر درمــاين دارد.  ــه تنهايــي اث خــود ب

10- نقــاب: نقــاب از عنــارصي اســت کــه قدمــت آن بــه دوران باســتان مي رســد و اساســاً 

وســيله و ابــزاري بــراي اســتحاله و دگرديــي اســت. اقــوام برهنــه، بزرگرتيــن آفريننــدگان 

ــل  ــخ تکام ــي از تاري ــه نهفتگ ــاي مرحل ــه معن ــاب ب ــت؛ نق ــوان گف ــتند. مي ت ــاب هس نق

خودآگاهــي مطابقــت دارد. نقــاب، در فرهنگ هــاي بــدوي ابــزار کامبيــش کامــي اســت 

ــه قــدرت  ــه و ب ــر رفت ــدان مي کوشــد از واقعيــت زمينــي اش فرات ــا توســل ب کــه انســان ب

عظيمــي دســت يابــد. 

ــود،  ــي مي ش ــامر فرافکن ــط بي ــه توس ــي ک ــت موضوع ــر ماهي ــاب ب ــاين، نق در منايش درم

ــه  ــاب، بخــي از وجــود خــود را ب ــا اســتفاده از نق ــد ب ــذارد. مراجــع مي توان ــري مي گ تأث

ــه  ــه ب ــي را ک ــکان مي دهــد موضوع هاي ــه مراجــع ام ــاب ب ــن نق ــذارد. همچن ــش بگ مناي

ناهشــيار پــس رانــده اســت، بيــان کنــد و در نهايــت مي تــوان گفــت بــا نقــاب مي تــوان 

ــان کــرد.  ــکار مي شــده اســت، بي ــه اي از وجــود خــود را کــه پيوســته ان جنب

ــيدن  ــاين، رس ــت در منايش درم ــه حرک ــر گون ــدف از ه ــم: ه ــص و پانتومي ــت، رق 11- حرک

بــه بيــان بــدين اســت. بيــان بــدين کشــف مجــدد خويشــن خــود در فراســوي کلمه هــا و 

زبــان گفتــاري اســت. زبــان حرکــت يــا بيــان بــدين، از طريــق روشــن ســاخن خالقيت هــاي 

بــدين، وحــدت و يکپارچگــي را در همــه ابعــاد وجــودي مراجــع ايجــاد مي کنــد. در نهايــت 

هــدف رســيدن بــه ايــن اســت کــه مراجــع ضمــن بازيــايب ابعــاد اســايس بــدن خويشــن، 

امکانــات حرکــت بــدين خويشــن را کشــف و ســپس آنهــا را مهــار کنــد. 

ســيمونز )1۹7۳( معتقــد اســت، پانتوميــم تفکــري وراي ديــدن و شــنيدن اســت؛ متاشــاي 

پانتوميــم ماننــد متاشــاي روياســت. آرتــو )1۹76( پانتوميــم را زبــاين جهــاين مي دانــد کــه 

کل هســتي را بــا حيــات دروين انســان ها مرتبــط مي ســازد. در نتيجــه، شــناخت جســامين 

و درگــريي بــدن بــا منايــش و موضــوع در منايش درمــاين تغيــريات قابــل توجهــي در مراجــع 

ــود  ــبب مي ش ــم س ــص و پانتومي ــت، رق ــتفاده از حرک ــا اس ــدين ب ــان ب ــد. بي ــاد مي کن ايج

مراجعــان مســائل خــود را »اکنــون و اينجــا« ارائــه کننــد و بــا آنهــا روبــرو شــوند. اســتفاده 

از بــدن بــراي تقويــت درگــريي مراجــع بــا مســائل خــود امــري حيــايت اســت. بســياري از 

ــن، رشوع  ــد و اي ــدن خــود اســتفاده کنن ــر و خــالق از ب ــه شــکل مؤث ــد ب ــراد مني توانن اف

مشــکالت هيجــاين و عاطفــي اســت. 

12- منايشــنامه، داســتان، اســطوره ها و آين هــا: افــراد گــروه در منايش درمــاين– بــا توجــه 

بــه هدف هــاي درمــاين و ويژگي هــاي گــروه- مي تواننــد از مــن آمــاده اي اســتفاده کننــد 

و يــا متنــي را بنويســند. اجــراي يــک منايشــنامه منجــر بــه فرافکنــي مشــغوليت هاي دروين 

خــود و در نهايــت، کشــف و حــل مشــکالت مي شــود. 

ــرد.  ــتفاده ک ــاين اس ــه اي از قصــه درم ــه گون ــوان ب ــودکان و بزرگســاالن مي ت ــا ک در کار ب

ــار انســاين را  ــرت بشناســد، رفت ــا خــود را به ــد ت ــه انســان کمــک مي کن ــت ب قصــه و رواي

عميق تــر درک کنــد، روابــط انســان ها را بهــرت بفهمــد و بــه خــارج از خويشــن گرايــش و 

عالقــه پيــدا کنــد. همــن طــور اســطوره ها 

انســان اجــازه مي دهنــد  بــه  و آين هــا 

ــا  ــد و ب ــريون آي ــش ب ــزواي خوي ــه از ان ک

محيــط پريامــوين تعامــل داشــته باشــد. در 

نهايــت ايــن کــه بــا اســتفاده از منايشــنامه 

بــه  آين هــا  و  اســطوره ها  داســتان، 

تجربه هــاي فــردي و پويايي هــاي گــروه 

ــد اســتعاري  اجــازه داده مي شــود در فراين

ــه شــوند.  ــاره تجرب ــا ماوراءالطبيعــي دوب ي

ــبي  ــه مناس ــاختار و فاصل ــا س ــن ابزاره اي

بــراي اکتشــاف در خــود و خودآگاهــي 

فراهــم مي کننــد. 

13- ايفــاي نقــش: يکــي از فنــون مشــرتک 

منايش درمــاين  روان  و  منايش درمــاين  بــن 

نقــش  ايفــاي  از  اســتفاده  بــا  اســت. 

مراجــع  غريواقعــي،  موقعيت هــاي  در 

رفتــار  صحيــح  شــيوه هاي  مي توانــد 

اجتامعــي ماننــد جــرأت ورزي را بيامــوزد. 

اســاس  بــر  مي تواننــد  گــروه  اعضــاي 

راه  دشــوار،  موقعيت هــاي  بازســازي 

در  کننــد.  تجربــه  را  حل هــاي مختلــف 

ــه راحتــي  ــد ب فضــاي امــن، افــراد مي توانن

دســت بــه خطــر بزننــد و در نتيجــه عمــل 

خــود را هــم مشــاهده و هــم ارزيــايب کنند. 

افــزون بــر ايــن ايفــاي نقــش مي توانــد 

ــا و  ــوزه نقش ه ــدي در ح ــاي مفي تجربه ه

رفتارهــاي متفــاوت بــراي مراجعــان داشــته 

ــد.  باش
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معرفی کتاب
کتــاب " روش هــای تربیــت کــودک اتیســم"  در بردارنــده ی نــکات کلیــدی کوتــاه و ســاده اســت. هــر کلیــد یــا فصــل اطالعــات دقیــق 

در مــورد یــک جنبــه از زندگــی فرزندتــان را نشــان مــی دهــد. شــام مــی توانیــد یــک موضــوع را بخوانیــد یــا کل کتــاب را مــرور کنیــد. 

بخــش اول " شــناخت اتیســم" جنبــه هــای گوناگــون اتیســم را مطــرح مــی کنــد. در ایــن فصــل رشــد عــادی و دامنــه ای از ویژگــی هایــی 

کــه اتیســم را تشــکیل مــی دهــد، معرفــی شــده اســت.

بخــش دوم،" ســازگاری بــا کــودک اتیســم" بــه دامنــه ای از احساســات خانــواده هایــی کــه بــا ناتوانــی دامئــی کــودک شــان مواجــه مــی 

شــوند، مربــوط مــی شــود.

بخــش ســوم، "حامیــت هــای خانــواده" بــه شــام کمــک مــی کنــد کــه احســاس کنیــد، تنهــا نیســتید. در ایــن فصــل شــام  مــی خوانیــد 

کــه چگونــه مــی توانیــد بــه سیســتم حامیتــی جدیــدی کــه شــام را از مشــکالت رهایــی بخشــد دســت یابیــد و از آن اســتفاده کنیــد.

بخش چهارم، "مجموع ویژگی های کودک" بر تاثیر متقابل سالمت جسم و روان تاکید می کند. 

بخــش پنجــم، "کــودک شــام در مدرســه" بــر رونــد آموزشــی کــه کــودک شــام طــی خواهــد کــرد و نهایــت کمکــی کــه شــام بــرای یادگیــری 

بهــرت کودکتــان مــی توانیــد انجــام دهیــد، متمرکــز شــده اســت.

بخــش ششــم، " کــودک شــام بــزرگ مــی شــود" حیطــه هایــی از جملــه وقتــی کــه یــک فرزنــد بزرگســال آمادگــی بــرای تــرک خانــه را پیــدا 

مــی کنــد، مثــل خانــه داری، اشــتغال، تفریــح و موضــوع حســاس آمــوزش جنســی را در برمــی گیــرد.

ترجمه: دکرت صدیقه رضایی دهنوی، دکرت قربان همتی علمدارلو

انتشارات: کاوشیار، جنگل
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