
جاده زندگی

تصــور کنیــد ســوار بــر ماشــینی در جــاده ی مه آلــود 

ــی  ــه رانندگ ــد ک ــتید. می دانی ــی هس ــال رانندگ در ح

ــوی ماشــین وابســته اســت  ــه دو چــراغ جل ــه ب در م

تــا بتوانیــد راه خــود را ادامــه دهیــد و در غیــر 

اینصــورت رانندگــی در  ایــن جــاده بــرای شــا غیــر 

ــم  ــه اتیس ــا ب ــودک مبت ــِن ک ــود. داش ــن می ش ممک

در جــاده ی زندگــی نیــز بــه مثابــه رانندگــی در یــک 

جــاده ی مه آلــود اســت، پــر از تــرس، رسدرگمــی 

چراغ هــای  راســتی  بــه  پیش بینی ناپذیــری.  و 

ــیر  ــن مس ــردن ای ــی ک ــرای ط ــا ب ــنایی بخش ش روش

کدامنــد؟ بــرای  برخــی دوســتان، برخــی خانــواده 

ــم  ــران... هــر چــه باشــد مه ــر درمانگ و  برخــی دیگ

ــن مســیر و جــاده را  ــه ای ــم آن اســت ک نیســت، مه

ــد. ــی نکنی ــنایی ط ــدون روش ب

تابستان ۹۹
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شهرنشینی
 و 

 اتیسم کودکان در
چین

افزایش خطر ابتال به اتیسم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در بسیاری از کتاب 

ها ذکر شده است ولی مطالعات اندکی روی این موضوع متمرکز شده اند. ما با استفاده از داده 

های بسیار زیادی در چین ارتباط بین شهر نشینی و اتیسم را در میان کودکان تازه متولد شده  تا 17 سال 

بررسی کردیم.

داده ها از 616940 کودک  به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات از مدل های رگرسیون لجستیک استفاده 

شد. نتایج نشان داد شهرنشینی با خطر باالتری از اتیسم در کودکان پرس همراه می باشد. 

مراجعه شود به

Urbanicity and autism of children in China

Author links open overlay 

panelYananLuoabcLihuaPangabChaoGuoabLeiZhangabYiranWangaXiaoyingZhengab

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112867Get rights and content
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بررسی نیمرخ عالئم اضطراب در 

اکنون مشخص شده است که کودکان طیف اتیسم اغلب همزمان با اتیسم، اضطراب را نیز 

تجربه می کنند. اگرچه جنسیت کودک بر شیوع اضطراب در این کودکان تاثیر می گذارد اما 

رابطه ای بین جنسیت و اضطراب در کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم یافت نشده است. 

این مطالعه به مقایسه گزارش والدین از نشانه های اضطراب در پرسان و دخرتان مبتال به 

اتیسم 9 تا 12 سال پرداخته است.

مفید یا مضر؟

 مروری بر نتیجه افشای تشخیص اتیسم برای دیگران

تصمیم به افشای تشخیص اتیسم برای دیگران می تواند یک تصمیم بزرگ برای افراد 
اتیسم و خانواده هایشان باشد. این بررسی مقدماتی به بررسی پیامدهای تشخیص 

اتیسم بر روی دیگران )همساالن، معلامن، کارفرمایان( می پردازد.
در مجموع 37 مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. 14 مورد دیدگاه افراد مبتال به اتیسم 

را ارایه دادند، 4 مورد دیدگاه والدین و اعضای خانواده را بررسی کردند و 20 مورد که 
دیدگاه دیگران را ارایه دادند.

نتیجه گیری: متخصصان و عموم مردم باید از فرضیات مربوط به اتیسم و افشاگری 
آن آگاه باشند. تحقیقات بیشرتی در مورد فرآیندها و نتایج افشای تشخیص اتیسم، در 

طول زندگی و زمینه های اجتامعی رضوری است.

مراجعه شود به
Helpful or harmful? A scoping review of perceptions and outcomes of 

autism diagnostic disclosure to others
Author links open overlay panelSandraThompson-Hodgetts

ChantalLabonteRinitaMazumderShanonPhelan
https://doi.org/10.1016/j.rasd.2020.101598Get rights and content

تفاوت معنا داری بین منرات اضطراب کل، اضطراب عملکردی و اضطراب جدایی در دخرتان و پرسان یافت نشد . 

ولی تفاوت معنی داری در خرده مقیاس برانگیختگی اضطراب در دخرتان وجود داشت.

به طور کلی، پرسان و دخرتان مبتال به طیف اوتیسم 9-12 سال، منرات اضطراب مشابه داشتند. نیمرخ اضطراب در 

دخرتان و پرسان طیف اوتیسم ممکن است با مواردی که در تحقیقات گزارش می شود متفاوت باشد و به تحقیقات 

بیشرتی نیاز است. 

مراجعه شود به

Exploring profiles of anxiety symptoms in male and female children on the autism 

spectrum

Author links open overlay panelKathrynAmbrosea

DawnAdamsabKateSimpsonabDebKeenab

https://doi.org/10.1016/j.rasd.2020.101601Get rights and content

دخرتان و پسران مبتال به اختالل طیف اتیسم
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بررسی نیمرخ عالئم اضطراب در 

از نرم افزار ها برای کمک به استقالل افراد طیف اتیسم مورد استفاده قرار می گیرد.  با 

این حال، دستورالعمل های طراحی این نرم افزار ها به روشنی تعریف نشده است .در اینجا، 

از طریق تجزیه و تحلیل حرکت چشم نشان دادیم که کاربران اتیسم با کاربران غیر اتیسم به گونه 

ای متفاوت عمل می کنند و توصیه هایی را برای بهبود طراحی نرم افزار ها ارائه دادیم. ما دریافتیم 

که کاربران اتیسم آیکون ها و تصاویر را رسیعرت از متون پردازش می کنند .استفاده از مناد تصویری و منت 

در تسهیل درک مطلب مؤثر بود .با این حال، ما متوجه شدیم که مناد های تصویری و متون غیرمرتبط با 

همدیگر کاربران را گیج می کند. نتایج ما نشان می دهد که کاربران طیف اتیسم در پردازش اطالعات به گونه 

ای متفاوت عمل می کنند. ما از نتایج یافته های خود برای بهبود طراحی نرم افزارهای آموزشی برای افراد طیف 

اتیسم استفاده می کنیم.

مراجعه شود به

 

The evaluation of a mobile user interface for people on the autism spectrum: An eye 

movement study

Author links open overlay panelMortazaRezaeab

NigelCheneDavidMcMeekinabTeleTanacAneeshKrishnadHoeLeeae

https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102462Get rights and content

مبتال به اتیسمافزارها برای کودکان ارزیابی طراحی نرم 
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ده قدم برای ایجاد استقالل

ایــن لیســت از امیلــی مولیــگان، عضــو تیــم پاســخگویی اتیســم در Autism Speaks ، اطالعاتــی دربــاره ی ایــن کــه 

ــا  ــه مــی دهــد. ب ــد، ارائ ــه، مدرســه و جامعــه افزایــش یاب ــا اســتقاللش در خان ــد ت ــان کمــک کنی ــه فرزندت ــه ب چگون

معرفــی ایــن مهــارت هــا در آغــاز کار مــی توانیــد بــه کــودک عزیزتــان کــه مبتــال بــه اتیســم اســت کمــک کنیــد تــا 

مهــارت هایــی را بــه دســت بیــاورد کــه بتوانــد در زندگــی اش مســتقل تــر شــود.

1. ارتباط را تقویت کنید.
اگــر کودکتــان دارای گفتــار اســت، قــدم مهــم بــرای افزایــش اســتقالل او، تقویــت توانایــی او بــرای برقــراری ارتبــاط از 

طریــق ایجــاد مهــارت و فراهــم منــودن ابزارهــا اســت تــا بــه ابــراز ســلیقه هــا، متایــالت و احساســات او کمــک کنــد. 

توجــه کنیــد کــه ایــن شــامل ارتبــاط مکمــل و جایگزیــن )AAC( و حامیــت هــای بــری مــی شــود. انــواع متــداول 

AAC شــامل سیســتم ارتباطــی تبــادل تصویــر )PECS( و دســتگاه هــای خروجــی گفتــار )مثــل DynaVox ، iPad و 

...( مــی باشــد. 

2. برنامه ی بصری را معرفی کنید.
اســتفاده از یــک برنامــه بــری مــی توانــد بــه فرزنــد شــام براتــی انتقــال از یــک فعالیــت بــه فعالیــت دیگــر کمــک 

کنــد. قبــل از انجــام فعالیــت هــر برنامــه را بــه کــودک خــود یــاد آوری کنیــد و توضیــح دهیــد در هــر مرحلــه چــکاری 

ــا افزایــش اســتقالل، او خواهــد توانســت ایــن فعالیــت را انجــام  ــا گذشــت زمــان، ب ــه ترتیــب انجــام شــود. ب ــد ب بای

دهــد، تصمیــم گیــری را متریــن کنــد و فعالیــت هایــی کــه توجهــش را جلــب منــوده، پیگیــری کنــد. 

3. روی مهارت های خود یاری کار کنید.
مســواک زدن دنــدان هــا، شــانه کــردن موهــا و ســایر فعاليت هــاي زندگــي روزانــه، مهــارت هــای مهــم زندگــی هســتند 

مسعود سعیدی/ کارشناس ارشد تاریخ
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و معرفــی کــردن آن هــا در ارسع وقــت مــی توانــد بــه کودکتــان اجــازه دهــد کــه 

کامــالً بــر آنهــا تســلط پیــدا کنــد. حتــامً ایــن فعالیــت هــا را در برنامــه ی کودکتــان 

قــرار دهیــد. پــس او بــه انجــام آنهــا بــه عنــوان بخشــی از کارهــای روزمــره عــادت 

مــی کنــد.

4. به کودکتان درخواست اسرتاحت را آموزش دهید 
ــه روش درخواســت اســرتاحت مســلط مــی باشــد  ــان ب مطمــن باشــید کــه کودکت

ــن  ــه ای ــر را ب ــر روی دســتگاه ارتباطــی خــود و تصوی - دکمــه ی  "اســرتاحت" را ب

منظــور روی کتــاب PECS اضافــه کنیــد. اتاقــی کــه آرام اســت را مشــخص کنیــد 

کــه کودکتــان هنــگام احســاس آشــفتگی، بــه آنجــا بــرود. هدفــون هــا یــا ابزارهــای 

دیگــری را در نظــر بگیریــد تــا بــه تنظیــم ورودی حســی  او کمــک کنــد. 

5. روی کارهای خانه کار کنید.
ــا  ــه آنه ــد ب ــی توان ــه م ــای خان ــک در کاره ــرای کم ــا ب ــه ه ــردن از بچ ــا ک تقاض

ــی  ــره خانوادگ ــای روزم ــا را در کاره ــا آنه ــد ت ــوزش بده ــری را آم ــئولیت پذی مس

درگیــر كنــد و هنــگام بزرگســالی، مهــارت هــای مفیــدی را یــاد بگیرنــد. اگــر فکــر 

ــود،  ــکل ش ــار مش ــا دچ ــام آن فعالیته ــت در انج ــن اس ــان ممک ــد کودکت ــی کنی م

ــن  ــد. ای ــرار دهی ــر ق ــت را مدنظ ــل فعالی ــه و تحلی ــتفاده از تجزی ــد اس ــی توانی م

روش بــه صــورت تقســیم کــردن کارهــای بــزرگ بــه مرحلــه هــای کوچکــرت اســت. 

اگــر در ابتــدا کودکتــان مشــکل دارد حتــامً مرحلــه هــا را خودتــان جلــوی کــودک 

ــزاری  ــد: اب ــن، اســتفاده از »منــودار کار مــن« را امتحــان کنی ــد همچنی انجــام دهی

عالــی اســت کــه بــه کــودکان و بزرگســاالن کمــک کنــد تــا کامــل کــردن وظایــف و 

ــد. ــاد بگیرن مدیریــت زمــان را  ی

6. مهارت های پولی را تمرین کنید.
یادگیــری چگونگــی اســتفاده از پــول مهــارت بســیار مهمــی اســت کــه مــی توانــد 

بــه کودکتــان کمــک کنــد تــا در جامعــه مســتقل شــود. مهــم نیســت کــه کودکتــان 

در حــال حــارض چــه توانایــی هایــی دارد، روش هایــی وجــود دارد کــه مــی توانــد 

ــارت  ــردن مه ــه ک ــه، اضاف ــد. در مدرس ــول کن ــای پ ــارت ه ــری مه ــه یادگی رشوع ب

ــد. وقتــی  ــان را در نظــر بگیری ــه برنامــه ی آمــوزش انفــرادی کودکت ــی ب هــای پول

کــه شــام بــا کودکتــان در مغــازه یــا ســوپر مارکــت هســتید، بــه او اجــازه دهیــد تــا 

پــول را بــه صندوقــدار تحویــل دهــد. قــدم بــه قــدم مــی توانیــد هــر بخــش از ایــن 

فرآینــد را آمــوزش دهیــد. پــس کودکتــان مــی توانــد اســتفاده از ایــن مهــارت هــا را 

در موقعیــت هــای مختلفــی در جامعــه رشوع کنــد.

7. مهارت های ایمنی در جامعه را آموزش بدهید.
ــی  ــاً وقت ــت، مخصوص ــا اس ــواده ه ــیاری از خان ــرای بس ــی ب ــی بزرگ ــت نگران امنی

ــاده،  ــر پی ــر مــی شــوند. آمــوزش ســفر شــامل ایمنــی عاب کــه بّچــه هــا مســتقل ت

شناســایی عالمــت هــا، ســایر نشــانه هــای مهــم ایمنــی و آشــنا شــدن بــا وســایل 

نقلیــه ی عمومــی را آمــوزش دهیــد و متریــن کنیــد. در نظــر بگیریــد کــه کودکتــان 

کارت شناســایی را بــا خــود همــراه داشــته باشــد کــه مــی توانــد خیلــی مفیــد باشــد 

ــا نــام او ، توضیــح مختــری در مــورد تشــخیص خــود و فــرد مخاطــب را ارائــه  ت

بدهــد. مــی توانیــد منونــه ای از کارت های 

ــی را  ــی عال ــواد ایمن ــایر م ــایی و س شناس

پیــدا کنیــد.

8. مهــارت ـهـای اوقــات فراغــت را 

ایجــاد کنیــد.
ــات فراغــت  ــر شــدن در اوق ــی درگی توانای

و تفریحــاِت مســتقل چیــزی اســت کــه در 

متــام زندگــی بــه خوبــی بــه درد کودکتــان 

ــه  ــال ب ــراد مبت ــیاری از اف ــورد. بس ــی خ م

اتیســم در یــک یــا دو موضــوع عالقــه 

هــای خاصــی دارنــد. ایــن عالقــه هــا مــی 

توانــد بــه انتخــاب فعالیــت هــای تفریحــی 

مناســب ســن کمــک کنــد. راهنــامی منابــع 

Autism Speaks فعالیــت هایــی را شــامل 

مــی شــود کــه کودکتــان مــی توانــد در 

ــر شــود. شــامل ورزش  ــا آن درگی جامعــه ب

هــای تیمــی، آمــوزش شــنا، هرنهــای رزمــی، 

گــروه هــای موســیقی و مــوارد دیگــر. 

ــت  ــورد رشک ــرت در م ــات بیش ــرای اطالع ب

در ســازمان هــای اجتامعــی و جوانــان، 

Autism Speaks راه را نشــان مــی دهــد: 

بــه راهنامیــی ســازمان هــای دوســتانه 

ــد. ــا اتیســم  رجــوع کنی ــان ب جوان

دوران  در  را  مراقبتــی  خــود   .9

بدهیــد. آمــوزش  بلــوغ 
ــی  ــوغ م ــوغ و رشوع بل ــن بل ــه س ورود ب

توانــد بــرای نوجــوان مبتــال بــه اتیســم 

تغییــرات زیــادی را بــه همــراه بیــاورد، 

معرفــی  بــرای  مهــم  زمــان  ایــن  پــس 

بســیاری از مهــارت هــای بهداشــتی و خــود 

ــه  ــان ب مراقبتــی اســت. وارد شــدن نوجوان

عــادت خــود مراقبتــی باعــث موفقیــت آن 

هــا مــی شــود و بــه آنهــا اجــازه مــی دهــد 

تــا بــا نزدیــک شــدن بــه بزرگســالی بســیار 

ــری  ــای ب ــک ه ــوند. کم ــر ش ــتقل ت مس

مــی توانــد خیلــی مفیــد باشــد تــا بــه 

ــر روز روال  ــد ه ــک کن ــام کم ــوان ش نوج

ــد.  ــل کن ــود را کام ــخصی خ ــت ش بهداش
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کنــد. ایجــاد فهرســت یــادآوری فعالیــت ها 

را در نظــر بگیریــد کــه بــه کودکتــان کمــک 

کنــد تــا ایــن را پیگیــری کنــد کــه چــه کاری 

ــرار  ــد انجــام دهــد و آن را در حــامم ق بای

ــد  ــواردی مانن ــد م ــی توان ــن م ــد. ای دهی

دوش گرفــنت، شســنت صــورت، و شــانه زدن 

ــدن،  ــرای منظــم مان مــو را شــامل شــود. ب

ــع  ــتی را جم ــته ی بهداش ــد بس ــی توانی م

ــه آن  ــد هم ــان بتوان ــا کودکت ــد ت آوری کنی

چیــزی کــه نیــاز دارد، را اســتفاده کنــد. 

10. روی مهــارت ـهـای شــغلی کار 

کنیــد.
بــا آغــاز ســن 14 ســالگی، بایــد چنــد 

آمــوزش  ی  برنامــه  در  شــغلی  مهــارت 

انفــرادی فرزندتــان گنجانده شــود.  لیســتی 

از توانایــی، مهــارت هــا و عالقــه هــای او را 

ایجــاد و از آن هــا بــرای راهنامیــی کــردن 

گونــه ای از فعالیــت هــای شــغلی کــه بــه 

عنــوان اهــداف شــامل شــده انــد، اســتفاده 

کنیــد. همچنیــن ایــن زمانــی جهــت رشوع 

برنامــه ریــزی بــرای آینــده اســت. همــه ی 

روش هــا را بــه ســمت ایــن نکتــه کــه شــام 

ــان  ــرورش دادن اســتقالل کودکت در حــال پ

ــای  ــی ه ــد: توانای ــر بگیری ــد، در نظ بودی

هــا،  عالقــه  مراقبتــی،  خــود  ارتباطــی، 

فعالیــت هــا و هــدف هایــی بــرای آینــده. 

ارزیابــی مهــارت هــای مبتنــی بــر جامعــه 

)CSA( بــه منظــور ایجــاد برنامــه ی انتقال 

ــد  ــک کن ــام کم ــه ش ــد ب ــی توان ــردی م ف

ــی  ــای کنون ــی ه ــا و توانای ــارت ه ــا مه ت

ــنجید. ــان را بس کودکت

منبع 

https://www.autismspeaks.org/

tool-kit-excerpt/ten-ways-build-

independence
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آموزش
 هیجانات

 و احساسات

آرزو رضایی/کارشناس ارشد روان شناسی

ــه  ــی ک ــم. موضوع ــات و احساســات پرداختی ــرتل هیجان ــوزش کن ــه آم ــل ب در مبحــث قب

ــر  ــش ب ــیار چال ــتیک بس ــودکان اتیس ــاص و ک ــای خ ــا نیازه ــودکان ب ــیاری از ک ــرای بس ب

انگیــز اســت. در کنــار روش هــای شــناختی کــه ذکــر شــد برخــی از متخصصیــن بــر ایــن 

باورنــد کــه بعضــی از مترینــات فیزیکــی و حرکتــی و محدودیــت هــای رفتــاری هــم مــی 

تواننــد بــه کنــرتل هیجانــات و احساســات در ایــن کــودکان کمــک کننــد باالخــص بــرای 

ــر  ــی ب ــای مبتن ــم از روش ه ــی توانی ــه من ــر ک ــن ت ــرد پایی ــا عملک ــتیک ب ــودکان اتیس ک

فعالیــت ذهنــی ســطح باالتــر مثــل تفکــر، اســتدالل و ... اســتفاده کنیــم، مفیــد خواهــد 

بــود. ایــن مترینــات مــی تواننــد بــه تقویــت سیســتم بــازداری در مغــز کمــک کــرده و بــا 

افزایــش خــود کنرتلــی در کــودک بــه تســلط بیشــرت بــر هیجانــات و احساســات بینجامــد 

ــا در طــی ســالها کار  ــر تجــارب شــخصی م ــی ب ــر مــی شــوند مبتن ــه ذک ــی ک ــه های منون

بــا کــودکان مبتــال بــه اتیســم بــوده و مــی توانــد الگویــی بــرای طراحــی ســایر مترینــات 

متناســب بــا کــودکان مختلــف ارایــه دهــد.

در گام نخســت بهــرت اســت ســطح و دامنــه رفتارهــای هیجانــی کــودک را بشناســیم. ایــن 

کار در موقعیــت هایــی کــه کــودک بیشــرت دچــار هیجــان زدگــی مــی شــود مثــل جشــن 

ــازی هــای گروهــی، محرومیــت هــا، تنــش هــای ایجــاد شــده روزمــره ... ممکــن  هــا، ب

اســت. معمــوال بــازی هــای کــودک مــی توانــد بــه راحتــی یــک الگــوی هیجانــی از وی بــه 

مــا ارایــه دهــد مخصوصــا اگــر در گــروه هــای دو، ســه و پنــج نفــره انجــام شــود منظــور 

ــی خــود  ــرتل هیجان ــه کــودک کن ــه هیجــان، هــامن آســتانه ای اســت ک از ســطح و دامن

را از دســت مــی دهــد، مــدت زمانــی کــه 

تحــت تاثیــر هیجــان ایجــاد شــده اســت و 

ــر انگیختگــی  ــه ب ــز شــدت واکنــش او ب نی

ــا  ــب ب ــا متناس ــات م ــس مترین ــود. پ موج

ــوند.  ــی ش ــزی م ــه ری ــناخت برنام ــن ش ای

نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر ایــن اســت 

ــات  ــن مترین ــم ای ــعی کنی ــه س ــه همیش ک

را در شــکل بــازی هــای مرســوم یــا جدیــد 

ولــی بــه صــورت جــذاب و رسگــرم کننــده 

ــا از ایجــاد مقاومــت  ــم ت ــزی کنی طــرح ری

ــرده و  ــری ک ــا جلوگی ــام آنه ــر انج در براب

نیــز تاثیــر بهــرتی داشــته باشــند. یــک 

ــازی  ــوب، ب ــن خ ــک متری ــاده و ی ــال س مث

چرخیــدن بــه دور صندلــی هــا بــا صــدای 

موزیــک و نشســنت بــا قطــع موزیــک اســت 

کــه بــه صــورت گروهــی برگــزار مــی شــود. 

در ایــن بــازی مــی توانیــم بــه راحتــی بــه 

ــود را  ــات خ ــه هیجان ــم ک ــودک بیاموزی ک
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ــا را  ــروز داده و آنه ــه صــورت مناســب ب ب

تحــت کنــرتل خــود در آورد. در ایــن بــازی 

کــودکان بــه دلیــل رقابــت بــا یکدیگــر 

تحــرک  هــا،  تصاحــب صندلــی  بــر رس 

ــدن  ــیقی و دی ــدای موس ــنیدن ص ــاد، ش زی

ــار  ــوال دچ ــودکان معم ــایر ک ــات س هیجان

برانگیختگــی هیجانــی مــی شــوند. هــر 

بــار کــه بــا فواصــل معیــن موزیــک قطــع و 

وصــل مــی شــود، کــودک بــه صــورت ارادی 

ــازداری  ــا ب حــرکات بدنــی خــود را رشوع ی

مــی کنــد و هــر گاه نتوانــد یــک صندلــی را 

تصاحــب کنــد یــا جلوتــر از دیگــران بــدود 

یــک احســاس ناکامــی کوچــک و یــک 

محدودیــت فــوری را تجربــه کــرده و مــی 

آمــوزد کــه بایــد در رفتارهــای بعــدی خــود 

تغییــر ایجــاد کنــد. بنابرایــن بــا یــک بــازی 

ســاده مــی توانیــم بــه اهــداف زیــادی در 

ــن  ــم. ای ــت یابی ــی دس ــود کنرتل ــت خ جه

ــی  ــام م ــف انج ــرق مختل ــه ط ــازی را ب ب

ــه  ــل ب ــازی تبدی ــرار ب ــه تک ــم. چــرا ک دهی

عــادت مــی شــود و فرصــت تعمیــم دهــی 

ــی  ــپس م ــرد. س ــی گی ــودک م ــز از ک را نی

توانیــم هــر بــار مضمــون ومحتــوای بــازی 

را تغییــر دهیــم: مثــل جمــع کــردن تــوپ 

هــا یــا کارت هــا یــا اشــیای دیگــر همــراه 

ــدن  ــا دوی ــدن ی ــابقه پری ــک، مس ــا موزی ب

و .. همــراه بــا پخــش موزیــک یــا شــنیدن 

صــدای یــک ســاز یــا رضبــه هــای متوالــی 

و... یــک متریــن دیگــر در ایــن زمینــه، 

کــودک  اســت.   " شــو  درخــت   " بــازی 

ــد در بحبوحــه ی انجــام یــک فعالیــت  بای

هیجــان برانگیــز شــدید و بــا یــک عالمــت 

خــاص مثــل یــک درخــت بــی حرکــت 

مبانــد. نخســت بایــد تعــدادی از فعالیــت هایــی کــه ســطح هیجانــی کــوک 

ــی  ــی از ب ــه عالیم ــی ک ــال کودک ــم. مث ــایی کنی ــد شناس ــی ده ــش م را افزای

قــراری و بیــش فعالــی دارد و مــداوم در حــال تحــرک اســت، مــی توانــد بــا 

مترکــز بــر کلــامت شــنیده شــده در حیــن بــازی یــا فعالیــت هــای پرهیجــان، 

ــا  ــازی ه ــد وارد ب ــم بای ــان ه ــوال خودم ــد. معم ــن کن ــی را متری ــود کنرتل خ

شــده و هــدف را بــه صــورت کامــال عملــی بــه او نشــان دهیــم. مثــال کــودک 

را درگیــر تــوپ بــازی، پریــدن، دویــدن، بادکنــک بــازی و ... مــی کنیــم و بــا 

شــنیدن کلمــه ی رمــزی کــه توافــق کــرده ایــم از بــازی دســت کشــیده ومثــل 

یــک درخــت بــی حرکــت بایســتد و بــا شــنیدن کلمــه ی دیگــر رمــز دوبــاره 

ــده و  ــاز دارن ــز ب ــامت رم ــنت کل ــب گف ــرد. ترتی ــود را از رس بگی ــت خ فعالی

اجــازه دهنــده و فواصــل زمانــی بیــن کلــامت بایــد غیــر قابــل پیــش بینــی 

و متفــاوت باشــند و همیشــه بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه بــازی را بایــد بــا 

ــه  ــدک ب ــدک ان ــر رشوع کــرده و ان ــر و آســان ت ــاه ت ــر، کوت مراحــل ســاده ت

تعــداد مراحــل و کلــامت رمــز و موقعیــت هــای مربــوط بــه آن هــا بیفزاییــم. 

یــک متریــن و بــازی دیگــر انجــام دســتورات بــه صــورت برعکــس اســت. البته 

ــکلی  ــتورات مش ــام دس ــودک در درک و انج ــه ک ــیم ک ــته باش ــر داش در نظ

نداشــته باشــد، مفهــوم برعکــس را درک کنــد و متوجــه شــود کــه فقــط در 

ــا  ــتورات را دارد. ب ــس دس ــام برعک ــازه انج ــازی، اج ــق ب ــورد تواف ــط م رشای

انجــام دســتورات ســاده یــک مرحلــه ای بــه صــورت برعکــس بــازی را رشوع 

کــرده و بــا پیچیــده کــردن و افــزودن بــه مراحــل و تعــداد دســتورات آن را 

ــزی، منــاد  ــا دســتورات رم ــد ب ــازی هــم مــی توان ــن ب ــم. ای ــه مــی دهی ادام

هــای عــددی و اســامی و... پیچیــده تــر شــده و مترینــات متنوعــی در راســتای 

تقویــت سیســتم بــازداری در اختیــار مــا قــرار دهــد.

هــر بــار کــه کــودک بــه صــورت ارادی و لــذت بخــش از انجــام یــک دســتور 

ــتور در  ــز و دس ــه رم ــی را رصف ترجم ــدت زمان ــد و م ــی کن ــود داری م خ

ذهــن خــود مــی منایــد، بــه صــورت ناخــود آگاه تســلط بــر حــرکات و 

خواســته هــای خــود را متریــن مــی کنــد. بــه طــور کلــی هــر فعالیــت لــذت 

ــن  ــرای ای ــبی ب ــرت مناس ــد بس ــی توان ــم م ــودک ه ــه ک ــورد عالق ــش و م بخ

ــه یــک خوراکــی  ــد مثــال هنگامــی کــه کــودک ب ــات فراهــم منای ــه مترین گون

ــا  ــوان ب ــادی دارد مــی ت خــاص، شــی خــاص، فعالیــت خــاص و ... عالقــه زی

ــه  ــزان دسرتســی ب ــا می ــق انداخــنت زمــان ی ــه تعوی متریــن خویشــتنداری و ب

آن، ایجــاد محدودیــت هــا و مقرراتــی از آن موقعیــت یــک هــدف مترینــی 

ــا اســباب  ــال تکــه ای از خوراکــی مــورد عالقــه کــودک )ی ــرای مث ســاخت. ب
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بــازی مــورد عالقــه اش( را روبــروی کــودک قــرار داده و در کنــار آن یــک فعالیــت نــه 

چنــدان ناخوشــایند یــا ناخوشــایند را ارائــه مــی دهیــم )مثــل رنــگ کــردن یــک شــکل 

یــا ...( اگــر کــودک درک مناســبی دارد موقعیــت را برایــش توضیــح مــی دهیــم. تــو مــی 

توانــی ایــن خوراکــی را بخــوری. امــا اگــر بعــد از رنــگ کــردن ایــن شــکل آن را بخــوری 

یکــی دیگرهــم مــی گیــری. واضــح اســت کــه چنیــن متریناتــی بــرای متــام کــودکان بــه 

ایــن شــکل مناســب نیســت و بــرای کــودکان بــا زمینــه هــای فــزون کنشــی و اختــالالت 

رفتــاری شــدیدتر مجبوریــم کــه محدودیــت هایــی ایجــاد کنیــم تــا فقــط پــس از انجــام 

فعالیــت رشطــی بــه جایــزه دسرتســی پیــدا کننــد. هــر چنــد کــه ممکــن اســت ایــن امــر 

بــه خواســت کــودک و ارادی نباشــد امــا بــه دلیــل بــاال بــردن ظرفیــت تحمــل کــودک 

ــت خــود را خواهــد داشــت.  ــر مثب ــه خواســته اش تاثی ــر در رســیدن ب و ایجــاد تاخی

فقــط بایــد همیشــه در نظــر داشــته باشــیم کــه در مترینــات ارائــه شــده عــزت نفــس 

کــودک حفــظ شــده و همــه ی برنامــه هــا بــه صــورت بــازی طراحــی شــوند و حتــی 

االمــکان خودمــان هــم یــک طــرف بــازی باشــیم و نــه فقــط در نقــش امــر کننــده و 

ــی  ــی و تناســب تظاهــرات هیجان ــده. اگــر هــدف مــا ایجــاد خــود کنرتل دســتور دهن

کــودک اســت بایــد همیشــه بــه ایــن نــکات مهــم توجــه داشــته باشــیم. نقــش مربــی 

یــا والدیــن بایــد مثــل یــک رشیــک و تســهیل کننــده در بــازی باشــد چــرا کــه کــودکان 

از اعــامل و حــرکات عینــی مــا بــه صــورت ناخــودآگاه بســیار مــی آموزنــد همچنیــن 

اگــر دســتور دهنــده و امرکننــده باشــیم ممکــن اســت کــودک بــرای رســیدن بــه هــدف 

ــک  ــرا ی ــی نخواهــد داشــت زی ــری در ایجــاد خــود کنرتل ــا تاثی ــد ام ــر را اجــرا کن اوام

ــر  ــط غی ــت و در رشای ــد گرف ــکل خواه ــودش ش ــودآگاه در وج ــت ناخ ــوع مقاوم ن

اجبــاری رفتارهــای مرتبــط بــا آن را بــازداری نخواهــد کــرد. از جملــه دیگــر موقعیــت 

هــای ایجــاد هیجانــات غیــر قابــل کنــرتل در کــودکان اتیســتیک بهــم ریخــنت ترتیــب 

ــط پیرامــون  ــان وســایل و برهــم خــوردن نظــم موجــود در محی انجــام کارهــا، چیدم

اســت. بســیاری از ایــن کــودکان تابــع یــک 

رسی قوانیــن نظــم هــا و تکرارهــای خــود 

ســاخته در زندگــی روزمــره هســتند کــه در 

ــا برهــم خــوردن آنهــا  بســیاری از مــوارد ب

دچــار آشــوب و عــدم کنــرتل هیجــان مــی 

شــوند. گاهــی مــی توانیــم بــا یــک برنامــه 

ــت هــای  ــن موقعی ــزی مناســب از همی ری

مشــکل افریــن در راســتای ایجــاد کنــرتل و 

ــی  ــش هــای هیجان ــنت واکن ــار گرف در اختی

اســتفاده کنیــم بــه رشط آنکــه کــودک یــاد 

بگیــرد و بتوانــد خــودش در مــورد ایــن 

تغییــرات، تصمیــم گیــری و دخالــت داشــته 

ــا در نظــر گرفــنت  باشــد. مــا مــی توانیــم ب

پــاداش هایــی بــرای ایجــاد هــر تغییــر بــه 

ــه  ــه صــورت آگاهان ــه ب ــم ک او کمــک کنی

مــورد  در  مثــال  بــرای  کنــد  انتخــاب 

ــدادی  ــا کالس تع ــاق ی ــایل ات ــان وس چیدم

ــر  ــود و ه ــی ش ــه م ــر گرفت ــاداش در نظ پ

کــدام از مــا بــه نوبــت فرصــت داریــم 

ــه  ــده گرفت ــر عه ــرات را ب ــاد تغیی ــه ایج ک

ــن در  ــم. همچنی ــاداش دســت یابی ــه پ و ب

ــدا  ــه کــودک ابت انجــام برنامــه هــای روزان

ــتاری )در  ــورت نوش ــه ص ــا را ب ــه ه برنام

ــد(  ــد بخوان ــی توان ــودک م ــه ک ــی ک صورت

یــا تصویــری در آورده و کــودک مــی توانــد 

هــر روز در قبــال تغییراتــی کــه ایجــاد مــی 

ــور  ــه ط ــد ب ــت یاب ــزی دس ــه جوای ــد ب کن

کلــی فعالیــت هایــی کــه بــرای کــودک 

بــار هیجانــی مثبــت یــا منفــی دارنــد مــی 

تواننــد موقعیتــی ایجــاد کننــد کــه کــودک 

بــا  و  انتخابــی  و  آگاهانــه  بــه صــورت 

حفــظ عــزت نفــس خــود کنــرتل هیجانــات 

و احساســات را متریــن کنــد و در ایجــاد 

ــه کاهــش تنــش و اســرتس و افزایــش  عالق

قــدرت کنــرتل و تصمیــم گیــری، تاثیــر بــه 

ســزایی خواهــد داشــت.
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یکپارچگی حسی      علی ابراهیمی/ کارشناس کاردرمانی

چــرا کــودک هنــگام راه رفــنت پاهــای خــود را بــه زمیــن مــی کوبــد و اشــیا را محکــم تــر از 

حــد معمــول در دســت فشــارمی دهــد؟ دســتان خــود را گاز مــی گیــرد یــا دســت مراقــب 

را در دســت خــود فشــار مــی دهــد.

چــرا کــودک از پوشــیدن برخــی ازبافــت هــای لبــاس و یــا بــه طــور کلــی لبــاس پوشــیدن 

خــوداری مــی کنــد و یــا از ملــس شــدن بیــزار اســت؟ چــرا کــودک عالقــه زیــادی بــه ریخــنت 

ــود را روی  ــدن خ ــت و ب ــا دس ــود دارد و ی ــدن خ ــت و ب ــده روی دس ــز و لغزن ــواد لی م

ســطوح زبــر مــی کشــد؟

چــرا کــودک از ارتفــاع مــی ترســد و حتــی گاهــی حــارض بــه عبــور از یــک جــوی بــا عمــق 

کــم نیــز نیســت؟ چــرا کــودک عالقــه زیــادی بــه جســت وخیــز و تــاب ســواری دارد؟

طبــق آخریــن تغییــرات در منابــع وجــود مشــکالت حســی بــه عنــوان یکــی از شــاخصه 

هــای اصلــی تشــخیص اتیســم اضافــه شــد بنابرایــن بهرتاســت اطالعــات الزم در خصــوص 

ایــن مشــکالت در اختیــار والدیــن و مراقبــان قــرار گیــرد.

حــواس شــناخته شــده کلــی در بــدن انســان شــامل: بینایــی، شــنوایی، بویایــی، چشــایی، 

المســه، دهلیــزی )وســتیبوالر( و عمقــی مــی باشــد. اکــر مــردم بــا پنــج حــس اول آشــنایی 

دارنــد ولــی اطالعــات کاملــی در مــورد دو حــس دیگــر ندارنــد.

حــس دهلیــزی )وســتیبوالر(: گیرنــده هــای ایــن حــس در اثــر حــرکات مایــع درون بخــش 

ــد وظیفــه ی ایــن حــس دریافــت  ــی گــوش اتیکــول و ســاکول تحریــک مــی گردن حلزون

اطالعــات در مــورد وضعیــت رس در فضــا، 

حرکــت رس و وضعیــت نســبی رس نســبت 

بــه بــدن مــی باشــد. وجــود ســالمت ایــن 

ــتا  ــت ایس ــادل در حال ــظ تع ــس در حف ح

ــدن  ــنت، دوی ــا در حــال حرکــت )راه رف و ی

و...( بســیار حیاتــی و درهمــکاری بــا حــس 

بینایــی اســت.

ــس  ــن ح ــای ای ــده ه ــی: گیرن ــس عمق ح

در عضــالت، تانــدون هــا، ربــاط هــا و 

مفاصــل وجــود دارد و وظیفــه ی کلــی 

ــت  آن دریافــت اطالعــات در مــورد وضعی

انــدام هــا )دســت هــا و پاهــا( و همچنیــن 

فشــار موجــود بــر آن هــا اســت. ایــن حــس 

ــم اســت و در  ــرد مه ــت ف ــرای حرک ــز ب نی

همــکاری بــا حــس المســه در دســتکاری و 

در دســت گرفــنت اشــیا اهمیــت مــی یابــد.

از  اســت  عبــارت  حســی  یکپارچگــی 
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پــردازش اطالعــات بــه نحــوی کــه مغــز اطالعــات را انتخــاب، تقویــت و مقایســه منــوده و 

در قالــب یــک الگــو یکپارچــه ســازد.

فرایند یکپارچگی –حسی:

)ثبت حسی، تعدیل و تنظیم حسی، متایز حسی، ادراک و محصوالت نهایی(

اگــر در هریــک از ایــن مراحــل اختــالل یــا نقصــی بــه وجــود آیــد باعــث بــروز اختــالل در 

درک فــرد از محیــط  و در نتیجــه رفتــار نابهنجــار مــی گــردد.

بــدن مــا همــواره در معــرض اطالعــات حســی قــرار دارد. سیســتم عصبــی مرکــزی فرمــان 

اطالعــات مهــم را انتخــاب مــی کنــد و در صورتــی کــه میــزان آن حــس دریافتــی از یــک 

حــد آســتانه باالتــر باشــد بــه عنــوان یــک حــس ثبــت مــی کنــد. ســپس میــزان ایــن حــس 

تعدیــل و تنظیــم مــی گــردد؛ اطالعــات حــواس مختلــف متامیــز مــی گــردد و بــرای ســامانه 

هــای باالتــر در مغــز اســتفاده مــی گــردد.

کــژکاری یکپارچگــی حســی یــا SID: نوعــی اختــالل رشــدی اســت کــه بــه دلیل مشــکل در 

پــردازش اطالعــات حســی پدیــد مــی آیــد. افــراد معمــوال در زمینــه هــای کنــرتل وضعیــت 

)تعــادل(، حــرکات ظریــف ماننــد قیچــی کــردن و یــا طراحــی ...، حــرکات درشــت ماننــد 

دویــدن، لــی لــی کــردن و ... فعالیــت هــای روزمــره زندگــی مثــل غــذا خــوردن، دستشــویی 

رفــنت و حــامم کــردن دچــار مشــکل مــی گردنــد.

پیوســتار ثبــت و تنظیــم حســی: آســتانه عصــب شــناختی افــراد بــا هــم متفــاوت اســت و 

روی یــک پیوســتار قــرار دارد، افــرادی کــه در دو رس پیوســتار قــرار دارنــد دچــار مشــکالت 

تنظیــم حســی مــی شــوند. اگــر آســتانه بــاال باشــد فــرد اطالعــات حســی را کمــرت ثبــت 

مــی کنــد ولــی اگــر آســتانه پاییــن باشــد تحریــک پذیــر مــی گــردد و بــا کمرتیــن تحریــک 

ــال  ــه دنب ــه ب ــه طــور فعاالن ــاال دارد ب ــد. فــردی کــه آســتانه ب حســی آن را ثبــت مــی کن

ایجــاد تحریــک اســت )حــس جویــی( و فــردی کــه آســتانه پاییــن دارد بــه دنبــال دوری از 

تحریــک اســت )اجتنــاب حســی(. بنابرایــن اختــالالت ثبــت و تنظیــم حســی بــه اختالالتــی 

گفتــه مــی شــود کــه در اثــر رفتــار افــراد دو رس آســتانه ایجــاد مــی گــردد.

این اختالالت عبارتند از:

ــع کســل و  ــی در بیشــرت مواق ــن دارد یعن ــرد ســطح برانگیختگــی پایی ــود حســی: ف 1-رک

بــی حــال اســت، توجــه پایینــی دارد و رفتارهــای نابالــغ از وی رس مــی زنــد ایــن فــرد بــه 

طــور معمــول دچــار رفتــار حــس جویــی مــی گــردد یعنــی بــه دلیــل عــدم تغذیــه حســی 

مناســب فــرد بــه دنبــال خــود تحریکــی مــی گــردد تحریکاتــی کــه اســتفاده مــی کنــد از 

حــد متوســط بیشــرت هســتند و معمــوال ایــن  رفتارحــس جویــی بــر خــالف قواعــد جامعــه 

اســت. بــه عنــوان مثــال کودکــی کــه دســتان خــود را گاز مــی گیــرد و یــا زخــم مــی کنــد، 

ــل  ــز مث ــواد لی ــا م ــاند ی ــی کش ــر م ــطح زب ــود را روی س ــدن خ ــت و ب ــه دس ــی ک کودک

روغــن، کــرم، شــامپو و مایــع  دستشــویی را 

روی دســتان خــود مــی مالــد مــی توانــد در 

حــال حــس جویــی المســه و عمقــی باشــد. 

جنــب و جــوش بیــش از انــدازه، عالقــه 

ــا بــاال و پاییــن  ــاد بــه تــاب ســواری و ی زی

پریــدن. 

عالقــه بــه استشــامم بوهــای خیلــی تنــد و 

یــا خیلــی شــیرین و یــا عالقــه بــه خــوردن 

یــا  و  نیســتند  کــه خوردنــی  چیزهایــی 

بســیار مــزه دار هســتند )تــرش، شــور، 

ــای  ــه ه ــر منون ــز از دیگ ــخ( نی ــیرین، تل ش

ــت. ــف اس ــواس مختل ــی در ح ــس جوی ح

2- تدافــع حســی: فــرد معمــوال ســطح 

برانگیختگــی بــاال دارد البتــه در برخــی 

ــن  ــیار پایی ــی بس ــطح برانگیختگ ــوارد س م

ــود. ــد ب خواه

بــاال  برانگیختگــی  ســطح  بــا  فــرد  در 

حساســیت زیــاد نســبت بــه محــرک هــای 

ــه  ــوری ک ــه ط ــود ب ــی ش ــده م ــی دی حس

فــرد تحریــکات عــادی را شــدید حــس مــی 

ــوان  ــواع ایــن اختــالف معمــوال نات ــد.ا ن کن

کننــده تــر از اختــالل پیشــین اســت و فــرد 

ــی دارد. ــاز م ــامع ب ــور در اجت را از حض

انواع این اختالل عبارتند از:

ــه  ــدید ب ــش ش ــی: واکن ــع ملس ــف( تداف ال

ــی از  ــالل یک ــن اخت ــه. ای ــکات المس تحری

ــالالت یکپارچگــی حســی  ــن اخت ــج تری رای

و  برانگیختــه  عمدتــا  فــرد  باشــد.  مــی 

نــاآرام اســت و هنــگام رو بــه رو شــدن 

بــا تحریــکات عالیــم عصبــی ســمپاتیک 

ــای  ــت ه ــد. در موقعی ــی ده ــان م را نش

اجتامعــی و همچنیــن در بــازی و فعالیــت 

هــای روزمــره زندگــی دچــار مشــکل مــی 
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ــردد. گ

ب( عــدم تحمــل یــا پاســخ نــا بهنجــار بــه حرکــت: در اثــر اختــالل در ســامانه حســی 

عمقی-دهلیــزی رخ مــی دهــد یعنــی اطالعــات آمــده از بخــش حلزونــی گــوش دچــار 

مشــکل مــی گــردد.

ج( ناامنــی گرانشــی: ایــن مشــکل هــم در اثــر اختــالل در اطالعــات آمــده از بخــش 

حلزونــی گــوش پدیــد مــی آیــد )حــس دهلیــزی(. فــرد واکنــش هیجانــی زیــاد همــراه 

بــا تــرس را نســبت بــه قــرار گرفــنت در ارتفــاع از خــود بــروز مــی دهــد. ایــن واکنــش 

بــا میــزان ارتفــاع تناســبی نــدارد. بــه عنــوان مثــال فــرد از عبــور کــردن از روی یــک 

مانــع بــا ارتفــاع کــم و یــا جــوی کــم عمــق نیــز از خــود تــرس نشــان مــی دهنــد.

د( تدافــع شــنیداری: واکنــش شــدید بــه تحریــکات شــنیداری، مثــال فــرد بــا شــنیدن 

صداهــای عــادی مثــل بــوق ماشــین، زنــگ در و یــا گوشــی،جارو برقــی و ... کــه بــه 

ــد دچــار اضطــراب، بــی قــراری، حــواس  ــا آن هــا برخــورد مــی کن طــور روز مــره ب

پرتــی و اجتنــاب از آن مــکان و موقعیتــی کــه در آن قــرار دارد مــی شــود.

ه( تدافــع بینایــی: حساســیت بــه تحریــکات بینایــی، در ایــن اختــالل فــرد از محیــط 

هایــی کــه بســیار روشــن و یــا دارای رنــگ 

هــای تنــد هســتند اجتنــاب مــی کنــد و در 

ــا  ــط ه ــن محی ــنت در ای ــرار گرف ــورت ق ص

دچــار اضطــراب و بــی قــراری مــی گــردد و 

توجهــش بــه محیــط و افــراد کاهــش مــی 

یابــد.

ــع در  ــی: تداف ــایی و بویای ــع چش ک( تداف

ایــن دو حــس هــم رخ مــی دهــد و نتیجــه 

آن ناتوانــی فــرد درحضــور در محیــط هایی 

کــه محــرک هــای ایــن دو حــس هســتند و 

یــا ناتوانــی در خــوردن غذاهایــی بــا بــو و 

طعــم عــادی و معمولــی.

3-اختــالل توامــان رکــود و تدافــع حســی: 

در کــودکان بــا اختــالل رشــدی رایــج اســت 

ــار  ــا دچ ــت ه ــی موقعی ــرد در برخ ــه ف ک

رکــود حســی مــی گــردد در صورتــی کــه در 

دیگــر موقعیــت هــا دچــار تدافــع حســی 

ــع  ــواس تداف ــی ح ــا در برخ ــردد ی ــی گ م

ــود. دارد و در برخــی حــواس رک

ــن اختــالالت جــزو دســته ی اول  متامــی ای

ــه یکپارچگــی حســی  ــوط ب ــالالت مرب اخت

ــم  ــت و تنظی ــالل در ثب ــی اخت ــت یعن اس

ــامره ی  ــالالت را در ش ــر اخت ــی. دیگ حس

ــرد. ــم ک ــوان خواهی ــه عن ــدی مجل بع
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برنامه ریزی برای بازی کردن افراد مبتال به اتیسم
حمیدرضا عرب/کارشناس ارشد روانشناسی

ــواده هــای اتیســم اســت .مــن  ــرای بســیاری از خان ــازی کــردن"  کلمــه ای ترســناک ب "ب

خانــواده هــای زیــادی را مــی شناســم کــه بــه دالیــل مختلــف از بــازی هــای دوســتانه ی 

فرزندشــان جلوگیــری مــی کننــد. بســیاری از والدیــن فکــر مــی کننــد کــه فرزندشــان منــی 

توانــد در آن بــازی هــا رشکــت کنــد زیــرا فاقــد مهــارت هــای اجتامعــی، بــازی و کالمــی 

بــرای موفقیــت هســتند.

ــرای  ــازی را ب ــط ب ــل اینکــه خودشــان اجتامعــی نیســتند، رشای ــه دلی ــن ب برخــی از والدی

فرزندشــان تــدارک منــی بیننــد. واقعیــت غــم انگیــزی اســت امــا واقعیــت دیگــر این اســت 

کــه از کــودکان مبتــال بــه اتیســم درخواســت منــی شــود کــه در بــازی هــا رشکــت کننــد و 

ایــن باعــث مــی شــود خانــواده هــا اغلــب احســاس نفــی و انــزوا کننــد. دلیــل هــر چــه 

باشــد، مــن اینجــا هســتم تــا یــادآوری کنــم کــه برنامــه هــای بــازی بــرای رشــد هــر کــودک 

بســیار مهــم اســت.

چگونــه کــودکان معــارشت مــی کننــد؟ کــودکان از طریــق بــازی، اجتامعــی مــی شــوند. از 

آن جایــی کــه یکــی از ضعــف هــای مهــم کــودکان اتیســم، جامعــه پذیــری اســت بنابرایــن 

ــرای  ــازی اســت کــه کــودکان ب ــق ب ــد. از طری ــازی کنن ــد ب ــه اتیســم بای ــال ب کــودکان مبت

یادگیــری و آمــوزش مهــارت هــای اجتامعــی آمــاده مــی شــوند. بزرگســاالن مــی تواننــد 

از داســتان هــای اجتامعــی، برنامــه هــای بــری و غیــره اســتفاده کننــد تــا بــازی را بــه 

روشــی ســاده یــاد بدهنــد.  

ــه روشــی  ــا ایــن حــال، بیشــرت کــودکان ب ب

اغلــب  کننــد،  منــی  بــازی  ســاختارمند 

ــتند  ــم هس ــه اتیس ــال ب ــه مبت ــی ک کودکان

ــط  ــازی در محی ــای ب ــارت ه ــه مه ــادر ب ق

طبیعــی نیســتند.

همــه ی كــودكان، خــواه مبتــال بــه اتیســم 

ــت  ــر، فعالی ــا خی ــوند ی ــخیص داده ش تش

هایــی را انجــام مــی دهنــد كــه باعــث 

شــادی آنهــا مــی شــود. وظیفــه ی شــام بــه 

عنــوان والــد ایــن اســت فعالیــت هایــی را 

ــادی  ــب ش ــه موج ــد ک ــزی کنی ــه ری برنام

کــودک شــام شــود، از خــود بپرســید "چــه 

ــودک  ــی شــود ک ــی باعــث م ــت های فعالی

مــن شــاد شــود؟ فرزنــد مــن بــه چــه 

اســباب بــازی عالقمنــد اســت؟ حبــاب، 
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ــزی  ــه چی ــد چ ــخص کردی ــه مش ــی ک ــره. هنگام ــل و غی ــا اتومبی ــازی ب ــازل، ب ــان، پ نوس

کــودک شــام را شــاد مــی کنــد، 10الــی15 دقیقــه از وقــت خــود را رصف کنیــد تــا بــازی 

ــد. ــاد بدهی ــت را ی ــا آن فعالی ب

فعالیــت مــورد عالقــه ی کــودک خــود را بــه یــک فعالیــت نوبــت دهــی تبدیــل کنیــد. اگــر 

بــا حبــاب بــازی مــی کنــد، همــراه کــودک خــود بــه نوبــت حبــاب هــای خــود را بزنیــد اگــر 

در حــال ماشــین بــازی اســت، مــی توانیــد چــرخ هــای ماشــین را بــه ســمت یــک ســطح 

شــیب دار ســوق دهیــد.

در زیر لیستی از پنج نکته که والدین باید به خاطر داشته باشند وجود دارد.

تمرین، تمرین، تمرین 

ــد. 10  ــرد را انتخــاب کنی ــازی کــه کــودک شــام از آن لــذت مــی ب ــا دو فعالیــت ب یــک ی

تــا 15 دقیقــه آن فعالیــت را بــا کــودک خــود متریــن کنیــد. اگــر پــازل دوســت دارد مــی 

توانیــم مفهــوم نوبــت را بــه او یــاد دهیــم و همچنیــن یــاد داده شــود چگونــه بــازی را 

انجــام دهــد. 

هنگامــی کــه کــودک شــام مفهــوم نوبــت را درک کــرد او را در معــرض بــازی هــای مختلف 

قــرار دهیــد هــر چــه کــودک شــام در معــرض بــازی هــای مختلفــی قــرار گیــرد موفــق تــر 

عمــل مــی کنــد. هنگامــی کــه کــودک شــام توانســت بــازی ســاده ای را انجــام دهــد پــس 

ــد آن مهــارت هــا را  ــا کــودک شــام بتوان ــد ت ــازی دعــوت کنی ــه ب از آن همســاالن او را ب

تعمیــم دهــد.  

شما باید اجتماعی باشید

مــن تجربــه کــرده ام کــه بســیاری از والدیــن بــه دلیــل اینکــه خودشــان اجتامعــی نیســتند، 

ــان اجتامعــی نیســتید منــی  ــد. اگــر خودت ــدارک منــی بینن ــازی کــردن را ت برنامــه هــای ب

ــد ارتباطــات  ــد شــام اجتامعــی باشــد. ســعی کنی ــد انتظــار داشــته باشــید کــه فرزن توانی

اجتامعــی خــود را بیشــرت کنیــد و معــارشت بــا والدیــن را در کالس فرزندتــان رشوع کنید، با 

همســایگانی کــه فرزنــد همســن فرزندتــان 

دارنــد در مــورد فرزنــد خــود صحبــت 

کنیــد. جامعــه پذیــری بــرای کــودکان مبتــال 

ــه طــور طبیعــی اتفــاق منــی  ــه اتیســم ب ب

افتــد. وظیفــه شــام ایــن اســت کــه بــا 

برنامــه ریــزی بــرای بــازی هــا در موقعیــت 

هــای اجتامعــی بــه او کمــک کنیــد.

یک همبازی خوب برای فرزندتان 

پیدا کنید

ــردن  ــازی ک ــرای ب ــوب ب ــازی خ ــک همب ی

بســیار مهــم اســت. همســال خــوب آن 

ــور باشــد  ــر و صب اســت کــه انعطــاف پذی

ــودک   ــه ک ــب را ب ــارت مناس ــد مه و بتوان

ی  دربــاره  معلــم  از  بدهــد.  یــاد  شــام 

از دانــش آمــوزان تحقیــق کنیــد  یکــی 

ــد.  ــازی کن ــد شــام ب ــا فرزن ــا آن کــودک ب ت

ــازی رسگرمــی  ــه ی یــک ب مهــم تریــن جنب

اســت. بازیکنــان بــرای رشــد اجتامعــی 

بســیار ســودمند هســتند.  فرزنــد شــام 

ــی  ــم م ــع کنندگان ــه مراج ــه ب ــن همیش م

گویــم بســیار عالــی اســت کــه کــودک شــام 

ــا مســائل  مــی توانــد بخوانــد و بنویســد ی

ریاضــی را حــل کنــد امــا اگــر فرزنــد شــام 

مهــارت اجتامعــی نداشــته باشــد بســیاری 

ــد  ــی خواه ــی معن ــا ب ــارت ه ــن مه از ای

بــود. کــودکان بــا اســتفاده از الگــو ســازی 

ــر  ــن اگ ــد بنابرای ــی گیرن ــاد م ــران ی از دیگ

شــام بــا مشــاهده، یــک بــازی دوســتانه را 

یــاد مــی گیریــد کــودک شــام نیــز آن را یــاد 

ــت. ــد گرف خواه

منبع
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من نیاز داشتم مدتی را با این اطالعات و معلومات بگذرانم.

چیزهایــی وجــود داشــت کــه مــن مجبــور بــودم انجــام دهــم و مــن منــی خواســتم کــه 

آن هــا را انجــام دهــم. ابتــدا بایــد بــه مــارک زنــگ بزنــم. 

مــارک خوشــبین و شــاد اســت. او حــارض بــه غــرق شــدن در اضطــراب تــا زمانــی کــه 

مجبــور نباشــد نیســت. مــارک خانــواده اش را دوســت دارد. 

"بــدون شــامها کجــا مــی توانــم باشــم؟" او تعجــب کــرد. "مــن کــی ام؟ مــی دانــم. 

یــک لیسانســه ســالخورده. بــا کارم ازدواج کــرده ام. شــب بــه خانــه مــی آیــم بــرای 

ــخ زده و ســاختامنی از فــوالد!" شــام ی

"هــووم، تزییــن شــده بــا رنــگ هــای مردانــه: آبــی دریایــی، قهــوه ای، بــژ. امــا فقــط 

فکــر مــی کنــم شــام نیــاز بــه امنیــت و آرامــش داریــد."

"بله، شاید صلح و امنیت و آرامش کمی بیش از حد."

مــارک برنامــه هــای خوبــی را بــرای بچــه هایــش ایجــاد کــرد." یــک روز قایــق خواهــم 

ــت  ــا آن را دوس ــرم. آن ه ــی گی ــق م ــه ی قای ــوان خدم ــه عن ــا را ب ــت و آن ه گرف

ــه پیشــنهاد داد." مــن  ــی!" و خیرخواهان ــه مبان ــی خان ــو مــی تون ــد داشــت! ت خواهن

ــق نفــرت داری". ــم از قای مــی دان

"مــن از قایــق نفــرت نــدارم مــن فقــط از گذرانــدن دو هفتــه در یــک هتــل شــلوغ کــه 

هیــچ آب گــرم و رسدی نــدارد تنفــر دارم." او بــه مــن توجــه نکــرد و ادامــه داد. "ببیــن، 

پرسهــا گوریــل هــا خواهنــد بــود و آن مــاری رسآشــپز کشــتی خواهــد بــود."

"جنسیت!"

بگذار صدایت را بشنوم ) فصل بیست و نهم (
ندا قاسمی

ــل  ــد و میش ــل باش ــاری گوری ــه. آن م "باش

رسآشــپز کشــتی شــود."

"میشــل دلــش بــرای مــادرش تنــگ خواهــد 

" . شد

"مــی بینــی؟ تــو بایــد بیایــی. مــن میشــل را 

تنهــا منی گــذارم."

ــد مــارک در رسارس  عکــس هــای ســه فرزن

ــرتش وجــود دارد. دف

او بــه خــودش بــرای شــاهکار ثبــت اولیــن 

ــی  ــدم میشــل م ــن ق ــل و اولی ــد دانی لبخن

بالیــد.

او مطمــن بــود کــه آن هــا اولیــن نفراتــی 

ــل  هســتند کــه از کالسشــان فــارغ التحصی

مــی شــوند و ســپس مــی رونــد تــا جهــان 

را فتــح کننــد. 

التحصیــل  فــارغ  آخریــن  هــا  آن  "اگــر 

ــا هنــوز  کالسشــان در دبیرســتان باشــند آی

هــم آن هــا را تحســین خواهــی کــرد؟"

"البته"
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مــارک بــا شــوق زیــاد در مــورد فرزنــدان خــود صحبــت مــی کــرد. مــن مجبــور شــدم 

ــان رئیــس جمهــور  ــان او همــکاران جــوان و معاون ــم کــه مخاطب ــادآوری کن ــه او ی ب

ــی  ــا چشــامن جمــع شــده و ب ــا خســتگی و ب ــه ب ــرادی هســتند ک ــه اف نیســتند بلک

حالــت نــگاه مــی کردنــد. 

"مارک، ماجراجویی در مورد ما را متوقف کن. مردم عالقه مند نیستند."

او فقــط مــی خنــدد. "مــن عالقــه منــدم. آن هــا بچــه هــای مــن هســتند و جــذاب 

انــد."

امــا بیشــرت از آینــده ی آن هــا، االن آن هــا بــود کــه بــه مــارک لــذت و خوشــی مــی 

داد.

همیشــه احساســاتش محرمانــه بــود. او در احساســات پدرانــه اش روزنــه ای را بــرای 

ابــراز محبتــی کــه مــدت طوالنــی بــه خــواب رفتــه بــود یافــت. او از زنــده بودنــش 

ــرد. هنگامــی کــه آن هــا مریــض  ــرای هدایــت و محافظــت از آن هــا لــذت مــی ب ب

بودنــد رسیــع بــه رساغ شــان مــی رفــت و بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار کــرد. اولیــن بــار 

او توانســت بــا راه رفــنت گریــه ی دانیــل را آرام کنــد و او را بخوابانــد و رسش را روی 

شــانه اش قــرار داد و بــا لبخنــدی رسشــار از غــرور برگشــت. 

هنگامــی کــه میشــل هنــوز تقریبــا ســیزده یــا چهــارده ماهه بــود، او مســئول اســتقبال 

از پــدرش بــود. وقتــی مــارک زود بــه خانــه مــی رســید، میشــل تــا صــدای کلیــد در را 

مــی شــنید از روی هیجــان جیــغ و فریــاد مــی زد، تاتــی تاتــی کنــان بــا رسعــت 90 

مایــل بــه راهــروی کــه او مــی آیــد مــی رفــت تــا در آغــوش او بــرود. 

بعــد از یــک روز خســته کننــده بــا مالقــات هــای زیــاد، ترافیک بــدون وقفــه در داخل 

و خــارج از دفــرت، 20 پیــام تلفنــی، 30 پیــام تلفنــی، همــه در ارسع وقــت برگردانــده 

مــی شــود و برطــرف مــی شــود؛ ســکوت طاقــت فرســا و کشــمکش همــکاران. شــام 

مــی توانیــد مــارک را کــه زیــر ایــن هجــوم عشــق ذوب مــی شــود ببینیــد. 

مارک او را برای یک آغوش گرم بلند کرد. آن ها در چشامن یکدیگر خندیدند. 

ــد، مــارک مــرا از خــواب  ــه مکدونال ــه بعــد از ســفر مــا ب یــک روز عــر، یــک هفت

ــرد و روی تخــت نشســت.  ــدار ک بی

"کاترین چی شده؟ خیلی ناراحت به نظر می رسی؟"

"این میشل است"

"مــن مــی دانــم دربــاره ی او نگرانــی ... امــا مــا دربــاره ی ایــن موضــوع بســیار زیــاد 

صحبــت کــرده ایــم ... او دارای اختــالل نیســت... او خیلــی خــوب بــه نظــر می رســد."

من مدتی به زمین خیره شدم.

"مــارک، او ایــن روزهــا خیلــی بــه مــن نــگاه منــی کنــد، او کلامتــش را خیلــی مــداوم 

منــی گویــد، مــن فکــر مــی کنــم... او گاهــی اوقــات برخــی از کلامتــش را گــم مــی 

کنــد و فرامــوش مــی کنــد."

مــارک هیچــی نگفــت. جــو ســخت و تنــش زایــی بــود. مــن کلــامت را بــا دقــت و بــر 

اســاس فضایــی کــه بیــن مــا بــود انتخــاب کــردم و گفتــم. 

ــاال نگــه داشــتم.  ــم قــرار دادم و بطــری او را ب "روزهــای دیگــر، مــن او را روی دامن

مــی دانســتم کــه آن را مــی خواســت. مــن گفتــم "بــا- بــا". بایــد ایــن را 20 بــار مــی 

گفتــم."

مارک پرسید "او چه کار کرد؟"

"او بــه چشــامن مــن خیــره شــد و ایــن طور 

بــه نظــر مــی رســید کــه منــی دانســت مــن 

ــرای  ــم. او ب ــی خواه ــزی م ــه چی از او چ

رســیدن بــه بطــری ادامــه داد امــا منــی 

ــد." ــد کلمــه ای را بگوی توان

مــن مکــث کــردم. نفــس عمیقــی کشــیدم 

ــه دادم.  و ادام

"او عــادت داشــت آن کلمــه را بگویــد و آن 

کلمــه یکــی از آن هــا بــود"

مارک کنار من نشست و منتظر بود. 

"باالخــره" مــن گفتــم" هــر دوی مــا رشوع 

بــه گریــه کردیــم."

مارک رنگش پریده بود.

ــرت دی  ــرت کوهــن و دک ــا دک ــرت اســت ب "به

ــه؟" ــری، ن ــو متــاس بگی کارل

"من حدس می زنم."

مــن نتوانســتم فکــر هــر کــدام از ایــن ها را 

تحمــل کنــم. میشــل ارزیابــی هــای بســیار 

ــت.  ــت رس گذاش ــتناکی را پش ــد و وحش ب

شــنیدن ایــن کلــامت. پایــان خــوش داســتان 

آن مــاری حتــی منــی توانــد کمــی در ســبک 

کــردن مــا تأثیــر گــذار باشــد مــن مــی 

دانســتم کــه ایــن کلــامت در مــورد مــن و 

پــدر هــم وجــود دارد. " اتیســتیک اســت." 

میشــل بــدرود. وداع بــا رویاهایــی کــه مــا 

ــودک  ــل. ک ــودک کام ــم. ک ــی کردی ــر م فک

خوشــبخت. 

ــش و غــم  ــه هــوا گــرگ و می ــح زود ک صب

ــود.  ــود او در حــال گــذر ب ــز ب انگی

مــن در مدرســه ی آن مــاری بــا مــادر 

دیگــری بــه نــام دایــان مایــر  مالقــات 

معــدود  از  یکــی  دایــان،  بــودم.  کــرده 

افــرادی بــود کــه مــن مــی توانســتم بــه او 

اعتــامد کنــم. او یــک پزشــک در بیامرســتان 

ــا  ــامری ه ــا بی ــه ب ــود و روزان ــورک ب نیوی

و زخــم هــا در ارتبــاط بــود، هــوش و 
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اســتعداد او مرهمــی بــرای روح مــن بــود. او بــا ابــراز همــدردی بــه حــرف مــن گــوش 

ــق  ــی دیگــر و از طری ــا عــدم درک مــن مواجــه مــی شــد از جای ــی ب مــی کــرد و وقت

ــرد.  ــی ک ــر رشوع م دیگ

" من با او متاس گرفتم ".

"دایــان، مــن بــه کمــک احتیــاج دارم. مــن بایــد میشــل را پیــش کســی بــرم و یکبــار 

بــرای همیشــه یــک پاســخ صحیــح بــه دســت بیــاورم."

"به من بگو، اجازه بده کمک کنم."

من معیارهای خودم را مشخص کرده ام:

اوالً، کســی باشــد کــه مــا  او را منــی شناســیم و او نیــز مــا را منــی شناســد. مــن منــی 

ــران  ــن نگ ــه. م ــوز ن ــرم، هن ــو ب ــرت دی کارل ــا دک ــرت کوهــن ی ــش دک خواســتم او را پی

بــودم کــه آن مــاری در بدتریــن حالــت ممکــن دیــده شــود، آن هــا ممکــن اســت از 

روی پیــش داوری بــه میشــل تشــخیص اتیســم بدهنــد. عــالوه بــر آن، در یــک ســطح 

ابتدایــی، ســطح منطقــی کمــرت، مــن مــی خواســتم از منایــش مجــدد آن حــس هــای 

کابــوس ماننــد بــرای تشــخیص جلوگیــری کنــم. مــن هنــوز بــه شــدت بــه دنبــال تفــاوت 

بــودم.

ثانیــاً، مــن یــک فــرد حرفــه ای کــه هــم بچــه هــای معمولــی و هــم بچــه هــای اتیســم 

را مــی شــناخت مــی خواســتم. مــن هنــوز امیــدوار بــودم کــه همــه ی مشــکل، تأخیــر 

در گفتــار باشــد.

ثالثــاً، مــن کســی را مــی خواســتم کــه ماننــد بچــه ی ده ســاله بــا مــن صحبــت نکنــد. 

مــن وقــت گذاشــته ام و در حالتــی نبــودم کــه بــرای هــر متخصــص در زمینــه ی اتیســم 

تواضــع و فروتنــی بــه خــرج دهــم. 

بــه طــرز شــگفت انگیــزی دایــان فــرد مناســبی را پیــدا کــرد. دکــرت ماریــان گرشــوین ، 

کــه تجربــه ی بالینــی گســرتده ای بــا انــواع مختلفــی از کــودکان داشــته اســت. کــودکان 

مبتــال بــه مشــکالت عاطفــی، کــودکان مبتــال بــه اتیســم و کــودکان مبتــال بــه تأخیــر 

در گفتــار.

دکــرت گرشــوین چنــد روز بعــد بــه آپارمتــان 

ــه  ــوه ای ک ــی از قه ــن کم ــد. م ــن آمدن م

خــودم دوســت داشــتم بــرای او آمــاده 

ــی  ــدا م ــخوان ص ــق روی پیش ــردم . قاش ک

کــرد.

" مــن کمــی دربــاره ی ایــن موضــوع نگران 

و عصبی هســتم."

" می دانم."

مــا نشســتیم و بــا میشــل صحبــت کردیــم. 

ــی  ــا م ــرف م ــط ح ــاری وس ــل و آن م دانی

پریدنــد. ســه ســاعت بــه رسعــت گذشــت.

ــاق نشــیمن  ــه ات ــا مــن ب دکــرت گرشــوین ب

ــت. ــد و نشس آم

"مــن فکــر مــی کنــم شــام مــی دانیــد، ایــن 

طــور نیســت خانــم موریــس؟"

"مــن رسم را بــه صندلــی تکیــه دادم و 

بــرای لحظــه ای چشــامنم را بســتم."

چشامنم را باز کردم.

"بله می دانم."

مــا مــدت کوتاهــی صحبــت کردیــم ســپس 

او رفــت. بعــداً مــن بــرای دریافــت گــزارش 

آنالیــز نقــاط ضعــف و قــوت میشــل رفتــم.

اتیســم  بــه  ابتــال  احتــامل  تشــخیص: 

کودکــی.

مــارک آن روز عــر زودتــر بــه خانــه آمــده 

بــود. مــن رفتــه بــودم کــه بــه او خــر 

ــم. بده

میشــل، کــودک طالیــی، پــاداش بــرای رنــج. 

آه لطفــاً دســت نگــه داریــد.

ترس در حال افزایش است.

ــا  ــم، آنه ــی ده ــذا م ــا غ ــه ه ــه بچ ــن ب م

را حــامم مــی بــرم، لبــاس هایشــان را مــی 

پوشــانم. بــدن هــای کوچــک آن هــا خیلــی 

ــد. ــی بودن کامــل و عال

ــل و آن مــاری مــی خواســتند بعــد از  دانی

حــامم یــک داســتان بشــنوند، مــن نشســتم 

و برایشــان خوانــدم. میشــل بــا قطــارش در 

کتابخانــه بــازی مــی کــرد. مــن لحظــه بــه 
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لحظــه اســرتس داشــتم.

میشــل تــو روزهایــی بــه مــن لبخنــد زدی 

ــی توانســتم  ــه من ــر گری ــه خاط ــن ب ــه م ک

ــه اســت؟ ــا رفت ــو کج ــد ت ببینم...لبخن

ــرای  ــچ کاری ب ــد. هی ــه آم ــه خان ــارک ب م

انجــام دادن نداشــت امــا بــا عصبانیــت 

ــد انجــام مــی داد  ــه بای رفــت و کاری را ک

انجــام داد. بگــذار قلــب شــام فریــاد بزنــد 

ــرود. ــا ب ــم گشــتگی ه ــن گ ــه رسزمی و ب

بــه آرامــی بــه او گفتــم، در حالــی کــه بــه 

بــازی بچــه هــا نــگاه مــی کردیــم کنــار او 

ایســتادم.

او کمی و برای لحظه ای خمیده شد.

او هنــوز ایســتاده بــود و آه بلنــدی کشــید. 

ــرس  ــار پ ــت و کن ــه رف ــه کتابخان ــپس ب س

کوچکــش نشســت. همــه خســتگی روی 

ــود. ــده ب تنــش مان

مــن گفتــم: "مــارک". بــه ســختی مــی 

ــم  ــود خواهی ــم: " مــا او را بهب ــم بگوی توان

ــاره  ــن کار را دوب ــم ای ــی توانی ــا م داد". م

ــم." ــام دهی انج

مــن خــودم ایــن را بــاور نکــرده بــودم 

ــی  ــا من ــتیم. م ــزه داش ــک معج ــالً ی ــا قب م

ــیم. ــته باش ــزه داش ــا معج ــتیم دو ت توانس

بــی  و  خشــک  خیلــی  مــارک  بلــه"،   "

گفــت. احســاس 

اما چشامنش پر از درد و رنج بود.

ــرد. شــاید  ــی ک ــه گفــنت چیزهای او رشوع ب

او تــالش مــی کــرد کلــامت شــجاعانه و 

قدرمتنــدی را پیــدا کنــد کــه مــن را در 

دوران درمــان آن مــاری رسپــا نگــه داشــته 

ــود. ب

ادامه دارد...

منبع

Catherine Maurice )1993(. Let Me 

Hear Your Voice
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ــر  ــی، واژه پرخاشــگری ناظ از نظــر مفهوم

بــه نــوع شــدت عمــل در مقابــل دیگــران 

ــی اعــم از فــردی، جمعــی،  ــه مفهــوم کل ب

ــت.  ــلبی اس ــی و س ــاری ایجاب ــی، رفت کالم

پرخــاش معنــای متقــن و مشــخصی نــدارد 

ــا  ــف آن تنه ــی از تعاری ــه برخ ــرای منون ب

ــر  ــرده، ه ــد ک ــی تاکی ــه ی فیزیک ــر جنب ب

ــه  ــه ب ــزی را ک ــد آمی ــار تهدی ــا رفت ــل ی فع

قصــد ارائــه صدمــه صــورت گیــرد و عمــال 

ــود  ــر ش ــیب منج ــه و آس ــراد صدم ــه ای ب

ــیب را در  ــه و آس ــراد صدم ــامل ای ــا احت ی

رفتارهــای  زمــره  در  باشــد  داشــته  پــی 

پرخاشــگرانه محســوب مــی کننــد. ســازمان 

از  جهانــی بهداشــت در تعریــف خــود 

پرخــاش بیــان مــی دارد: "پرخــاش اســتفاده 

عمــدی از نیــرو یــا قــدرت فیزیکــی، ارعاب 

یــا تهدیــد بــر خــود یــا دیگــری اســت 

اتیسم و پرخاشگری                 

طیبه صفری

ــا جامعــه صــورت  ــروه ی ــک گ ــه ی ــه علی ک

گرفتــه و بــه صــورت آســیب جســمی مرکــز 

یــا آســیب روانــی ســوء رشــد و تکامــل یــا 

محرومیــت منجــر شــود یــا احتــامل وقــوع 

ــج متصــور شــود . ــن نتای ای

پرخاشــگری رفتــاری اســت کــه بــه آســیب 

ــی  ــر م ــران منج ــه دیگ ــه زدن ب ــا صدم ی

پژوهشــگران  از  دیگــر  برخــی  شــود. 

ــر شــدن  ــار آشــکار درگی پرخاشــگری را رفت

و آســیب رســاندن بــه دیگــران دانســته 

انــد. اگــر چــه پرخاشــگری را مــی تــوان از 

دیــدگاه رفتارشناســی نوعــی الگوی سازشــی 

در نظــر گرفــت لیکــن مــی توانــد مشــکل 

ــرای همــه انســان هــا در  بســیار مهمــی ب

هــر جــا کــه زندگــی مــی کننــد، محســوب 

شــود. 

و  از شــکل هــا  پرخاشــگرانه  رفتارهــای 

ــی برخــوردار اســت و  ــوه هــای متفاوت جل

همچنیــن از یــک ســو تحــت تاثیــر عوامــل 

موقعیتــی و روانشــناختی اســت و از طــرف 

ــت  ــت، وراث ــک، قومی ــل ژنتی ــر عوام دیگ

ــش  ــاد و گســرتش آن نق ــگ در ایج و فرهن

ــر  ــکل دیگ ــد. مش ــده دارن ــر عه ــی ب اساس

در ارزیابــی ایــن ســازه از وجــود طبقــه 

بنــدی هــای مختلــف ناشــی مــی شــود 

ــا از  ــه تنه ــگرانه ن ــای پرخاش ــرا رفتاره زی

نظــر شــدت بلکــه از نظــر علــل زیربنایــی 

ــتند. ــاوت هس ــز متف ــا نی ــزه ه و انگی

اتیســم و رفتــار پرخاشــگرانه - شــناخت 

ــل عل

موضــوع " پرخاشــگری " یــک منبــع نگرانی 

ــی  ــت. برخ ــا اس ــواده ه ــرای خان ــده ب عم

از خانــواده هــا نگــران امنیــت خــود و 

دیگــر فرزندانشــان هســتند. همچنیــن ایــن 
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نگرانــی وجــود دارد کــه فرزندشــان در فضــای عمومــی چگونــه رفتــار خواهــد کــرد.

اگــر چــه برخــی از افــراد اتیســتیک نســبت بــه خــود و خانــواده شــان رفتارهــای 

پرخاشــگرانه بــروز مــی دهنــد امــا، هیــچ دلیلــی مبنــی بــر اینکــه اتیســم بــه رفتــار 

خشــونت آمیــز منجــر مــی شــود، وجــود نــدارد.

ــالل طیــف اتیســم )ASD( یــک  ــه اخت ــال ب ــرای کــودکان مبت ــار پرخاشــگرانه ب رفت

مشــکل جــدی اســت. داده هــای بالینــی کمــی وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد 

چنــد بــار پرخاشــگری در کــودکان مبتــال بــه ASD مشــاهده مــی شــود ، امــا گــزارش 

هــای والدیــن، معلــامن و ســایر متخصصــان نشــان مــی دهــد کــه پرخاشــگری غیــر 

ــان  ــط محقق ــراً توس ــه اخی ــی ک ــه بالین ــک مطالع ــاس ی ــر اس ــت. ب ــول نیس معم

Kanne و Mazurek )2010( منتــر شــده تــالش شــده اســت تــا تخمیــن زده شــود 

کــه چقــدر رفتارهــای پرخاشــگرانه در کــودکان و نوجوانــان مبتــال بــه ASD رخ مــی 

دهــد. در واقــع ، 68 درصــد از جمعیــت منونــه آنهــا پرخاشــگری نشــان دادنــد. ایــن 

 ASD در حالــی اســت کــه انــدازه منونــه فقــط تعــداد کمــی از کل افــراد مبتــال بــه

را نشــان مــی دهــد. 

فاکتورهای محیطی

دانشــمندان هنــوز مطمــن نیســتند کــه چــه چیــزی در درون آناتومــی مغــز ممکــن 

اســت باعــث شــود کــودک مبتــال بــه ASD رفتــار تهاجمــی نشــان دهــد. گــر چــه 

مطالعــات بســیاری در مــورد بررســی تفــاوت در ایــن ســاختارها طــی یــک دهــه 

ــکاران ، 2000 ؛  ــن ، و هم ــال ، بارون-کوه ــوان مث ــه عن ــد آمــده )ب ــته پدی گذش

ــدرک  ــچ م ــوز هی ــی هن ــر ، 2005( ، ول ــان و کمپ ــرس ، 2005 ؛ بام ــن و پی کورچس

ــود  ــی وج ــخ قطع ــچ پاس ــارض هی ــال ح ــت. در ح ــده اس ــت نیام ــه دس ــی ب قطع

ــن  ــرای تبیی ــوم پزشــکی ب ــر پاســخ هــای عل ــه ب ــه جــای تکی ــدارد، متخصصــان ب ن

پرخاشــگری در کــودک مبتــال بــه ASD ، عوامــل محیطــی را تجزیــه و تحلیــل مــی 

کننــد تــا مشــخص کننــد متغیرهــای موجــود در اطــراف کــودک چیســت کــه مــی 

ــار پرخاشــگرانه شــود. توانــد باعــث بــروز تکــرار رفت

ــک  ــه ی ــاز ب ــد، نی ــی کن ــگری م ــران پرخاش ــه دیگ ــبت ب ــودک نس ــه ک ــی ک هنگام

محیــط یادگیــری محدودتــر نســبت بــه کــودکان هــم ســن و ســال دارد. بــه دلیــل 

حضــور در مدرســه، کــودک از طریــق خدمــات مداخلــه رفتــاری فــرده ارائــه شــده 

ــرای اینکــه نیازهــای  ــد. ب ــد رشــد کن ــا در یــک ســازمان بهــرت مــی توان ــه ی در خان

کــودک بــه بهرتیــن شــکل در مدرســه بــرآورده شــود او بــه حامیــت هــای اضافــی 

در کالس، ماننــد یــک دســتیار یــا جلســات آمــوزش فــردی نیــاز دارد. پرخاشــگری تــا 

حــد زیــادی بــر توانایــی یادگیــری کــودک تأثیــر مــی گــذارد، و ممکــن اســت بــرای 

بزرگســاالنی کــه ســعی در آمــوزش کــودک دارنــد، ناامــن باشــد. 

ABC های رفتار

ــه  ــد ک ــی ده ــاد م ــا ی ــه م ــار ب اصــول رفت

رفتــار در خــالء رخ منــی دهــد، یعنــی بدون 

ــه در آن مشــاهده  ــه ای ک ــه زمین توجــه ب

مــی شــود، رفتــار اتفــاق منــی افتــد. رفتــار 

خــود تحــت تأثیــر تغییراتــی در محیــط 

ــل از  ــت قب ــرد، درس ــی گی ــرار م ــخص ق ش

منایــش یــک رفتــار معیــن )بــه نــام قبــل( و 

پیــروی از یــک رفتــار معیــن )تحــت عنــوان 

نتیجــه(. بــرای تعییــن اینکــه چــرا یــک 

ــاری  ــران رفت ــد، تحلیلگ ــی ده ــار رخ م رفت

ــه  ــی ک ــن تغییرات ــط بی ــه رواب ــت ب ــا دق ب

پیــش از رفتــار رخ مــی دهــد، خــود رفتــار 

و تغییراتــی کــه درســت بعــد از رفتــار 

ــد  ــی کنن ــاهده م ــد را مش ــی افت ــاق م اتف

ــناخته  ــه ش ــه گان ــوان رشط س ــه عن ــه ب ک

ــر  ــه گاه غی ــه گان ــط س ــت. رشای ــده اس ش

رســمی بــه عنــوان "ABC" رفتــار گفتــه 

مــی شــود.

عملکرد رفتار

ــی  ــار م ــای رفت ــل ABC ه ــه و تحلی تجزی

توانــد بــه تحلیــل گــر رفتــار ایــن امــکان را 

بدهــد کــه کــودک چــرا رفتــار پرخاشــگرانه 

نشــان مــی دهــد. پاســخ بــه ســؤاالت 

"چــرا" بــه عنــوان عملکــرد رفتــار گفتــه می 

ــل عملکــردی نشــان  ــه و تحلی شــود. تجزی

مــی دهــد کــه رفتــار بــه دو دلیــل اصلــی 

رخ مــی دهــد: دســتیابی بــه چیــزی کــه می 

ــا  ــه م ــزی ک ــه چی ــا دسرتســی ب ــم ی خواهی

منــی خواهیــم از آن خــارج شــویم. کــودکان 

مبتــال بــه اتیســم غالبــاً بــرای دســتیابی 

ــر  ــد درگی ــی خواهن ــه م ــی ک ــه چیزهای ب

رفتارهــای پرخاشــگرانه مــی شــوند. گاهــي 
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اوقــات كــودك از فــرد ديگــر توجــه مــي خواهــد )يعنــي عملكــرد رفتــار پرخاشــگرانه 

ــرای رشوع  ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــد ب ــن پرخاشــگری مــی توان او جلــب توجــه اســت(؛ ای

مکاملــه باشــد )مثــالً وقتــی مــادر حواســش بــه کودکــش نیســت کــودک ظــرف هــا را 

پــرت مــی کنــد تــا مــادر را بــه ســمت خــود برگردانــد و بــا او صحبــت کنــد(، یــا بــرای 

اینکــه بــا اســباب بــازی هــای خواهــر و بــرادرش بــازی کنــد بــه آنهــا حملــه مــی کنــد 

)بــه عنــوان مثــال، عملکــرد رفتــار پرخاشــگرانه وی دســتیابی بــه یــک مــورد ملمــوس 

اســت(. بعضــی اوقــات کــودک مبتــال بــه ASD ممکــن اســت از پرخاشــگری بــه عنــوان 

ــد.  ــرای خــارج شــدن از کاری کــه منــی خواهــد انجــام دهــد اســتفاده کن راهــی ب

مهــم اســت کــه بــه تجزیــه و تحلیــل علــل اساســی رفتــار پرخاشــگرانه در فرزنــد مبتــال 

ــن  ــد موثرتری ــی توانی ــگری، م ــای پرخاش ــرک ه ــا درک مح ــد. ب ــه کنی ــم توج ــه اتیس ب

ــه را انتخــاب کنیــد. راهردهــای مداخل

ــت  ــگیری و مدیری ــرای پیش ــد ب ــی توانی ــه م ــود دارد ک ــادی وج ــای زی ــرتاتژی ه اس

رفتارهــای آســیب زا یــا تهاجمــی فرزندتــان اســتفاده کنیــد.

رفتار پرخاشگرانه، خود آزاری و اختالل طیف اتیسم

کــودکان مبتــال بــه اختــالل طیــف اتیســم )ASD( لزومــاً مانند ســایر کــودکان عصبانیت، 

تــرس، اضطــراب یــا رسخوردگــی را ابــراز منــی کنند.

آنهــا گاهــی مــی تواننــد از طریــق رفتــار پرخاشــگرانه نســبت بــه کــودکان دیگــر، ایــن 

ــه خــود پرخاشــگر هســتند،  ــد. بعضــی اوقــات آنهــا نســبت ب ــراز کنن احساســات را اب

کــه بــه آن رفتارهــای آســیب زا گفتــه مــی شــود. آنهــا ممکــن اســت رضبــه بزننــد، لگــد 

بزننــد، اشــیاء را پرتــاب کننــد یــا بــه خــود آســیب برســانند. 

كودكان مبتال به ASD ممكن است رفتار پرخاشگرانه داشته 

باشند يا به خود آسيب برسانند چون:

-در درک آنچــه در اطــراف آنهــا اتفــاق مــی افتــد مشــکل دارنــد بــرای مثــال، در درک 

آنچــه دیگــران مــی گوینــد یــا ارتبــاط غیــر 

کالمــی برقــرار مــی کننــد.

نیازهــای  تواننــد خواســته هــا و  -منــی 

خــود را بیــان کننــد بــه عنــوان مثــال، آنهــا 

منــی تواننــد ابــراز کننــد کــه منــی خواهنــد 

ــی  ــه من ــا اینک ــد ی ــام دهن ــی را انج فعالیت

ــی  ــاص را م ــی خ ــک ش ــد ی ــد بگوین توانن

ــد. خواهن

-بسیار مضطرب هستند.

ــد  ــد، مانن ــی دارن ــای حس ــیت ه  -حساس

حساســیت بیــش از حــد بــه رس و صــدا یــا 

ــاز بــه تحریــک. نی

-مــی خواهنــد از موقعیــت هــا یــا فعالیــت 

هــای اســرتس زا فــرار کننــد.

تحلیــل  رویکــرد  بــر  مبتنــی  مداخــالت 

رفتــار کاربــردی )ABA( مــی توانــد بــه 

رفتــار خــودآزار و پرخاشــگرانه فرزنــد شــام 

کمــک کنــد. ایــن مداخــالت از تکنیــک 

هــای تخصصــی و ســاختاری بــرای آمــوزش 

رفتــار و مهــارت هــای جدیــد بــه کــودکان 

ــد. ــی کنن ــتفاده م اس

اگــر فرزنــد شــام در حــال نشــان دادن 

پرخاشــگری اســت، رفتــار او را ارزیابــی 

ــا رخ  ــن رفتاره ــرا ای ــد چ ــا بفهمی ــد ت کنی

مــی دهــد. یــک ارزیابــی خــوب بــه شــام 

مــی گویــد کــه علــت ایــن رفتــار چیســت، 

ــا  ــد و آی ــی ده ــام م ــن کار را انج ــرا ای چ

ــد؟ ســپس  ــرار کن ــاط برق مــی خواهــد ارتب

ــوزش روش  ــرای آم ــی را ب ــوان طرح ــی ت م

هــای جدیــد بــرای برقــراری ارتبــاط موثــر 

بــردن  بیــن  از  و  کاهــش  همچنیــن  و 

پرخاشــگری بــا اســتفاده از راهردهــای 

رفتــاری ارائــه داد.

ــه  ــد اســرتاتژی وجــود دارد ک در اینجــا چن

اپیزودهــای  از رشوع  قبــل  توانیــد  مــی 
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تهاجمــی از آنهــا اســتفاده کنیــد:

ــد.  ــره خــودداری کنی ــور روزم ــا ام ــل محیطــی ی ــش از حــد برخــی عوام ــرتل بی از کن

فرقــی منــی کنــد کــه او قبــل از تعویــض لبــاس، دنــدان هــای خــود را مســواک بزنــد.  

اگــر کنــرتل آن روال باعــث مــی شــود تــا پرخاشــگری فرزندتــان افزایــش یابــد، از ایــن 

کنــرتل دســت برداریــد و بگذاریــد او انتخــاب کنــد. 

بــه فرزنــد خــود بگوییــد در آینــده چــه انتظــاری از او داریــد، بــه او بگوییــد کــه چــه 

زمانــی موقــع انجــام یــک فعالیــت اســت.

از فعالیــت هــای بــری ماننــد تابلــوی عکــس یــا تصاویــر اســتفاده کنیــد تــا انتظــارات 

واضحــی را بــرای هــر فعالیــت یــا بخــش هــای مختلــف روزانــه ارائــه دهیــد.

رفتارهــای درســت و خوبــی کــه انجــام مــی دهــد را تشــویق کنیــد تــا آن هــا را ادامــه 

. دهد

اگــر رفتــاری را دوســت داریــد حتــا بــه فرزندتــان اطــاع دهیــد و انجــام آن را در 

فرزندتــان تقویــت کنیــد. 

در لحظــه وقــوع رفتــار پرخاشــگرانه، ایمنــی از همــه چیــز مهــم تــر اســت! متــام تــالش 

خــود را بــرای حفــظ امنیــت خــود و فرزندتــان انجــام دهیــد. اگــر مــی توانیــد فرزنــد 

خــود را بــه انجــام فعالیــت دیگــری هدایــت کنیــد. 

برخــی والدیــن نوجوانانــی کــه رفتارهــای پرخاشــگرانه نشــان مــی دهنــد نگــران ایــن 

ــر  ــز دی ــد. برعکــس، هرگ ــی مســتقلی را رشوع کن ــر زندگ ــه فرزندشــان دی هســتند ک

منــی شــود. بــرای فرزنــد خــود برنامــه ریــزی کنیــد و در جهــت رســیدن بــه اهــداف 

محقــق باشــید. بــه ایــن فکــر کنیــد کــه کــودک شــام در یــک ســال آینــده چــه کاری 

بایــد انجــام دهــد و از امــروز کار خــود را رشوع کنیــد. اگــر مــی خواهیــد کــودک شــام 

بــه جــای پرخاشــگری فعالیــت مناســبی 

ــک رشوع  ــل کوچ ــد از مراح ــام ده را انج

کنیــد. اگــر مــی خواهیــد کــه فرزندتــان در 

طــول یــک ســال دوســتان بیشــرتی داشــته 

باشــد، او را در معــرض آن فرصــت هــا قــرار 

دهیــد و مهــارت هــای مناســب اجتامعــی 

را آمــوزش دهیــد. 

مدیریــت طغیــان شــدید کــودک مبتــال بــه 

اختــالل طیــف اتیســم

ــه شــام  ــادی وجــود دارد ک راهکارهــای زی

ــا اســتفاده از آن هــا کمــک  ــد ب مــی توانی

رفتارهــای  مدیریــت  و  جلوگیــری  بــه 

پرخاشــگرانه کودکتــان مناییــد.

ــه راهکارهــا " درک کــردن " اســت  از جمل

ــزی  ــه چی ــد چ ــام درک کنی ــه ش ــی ک زمان

ــان مــی شــود،  موجــب پرخاشــگری کودکت

ــش آن  ــا کاه ــر ی ــث تغیی ــد باع ــی توانی م

ــار شــوید. رفت

راهــکار دیگــر " مدیریــت " اســت. احتــامال 

ــای  ــان ه ــه طغی ــد از هم ــی توانی ــام من ش

ــد  ــری منایی ــود جلوگی ــتیک خ ــودک اتیس ک

امــا، مــی توانیــد رفتارهــای پرخاشــگرانه او 

ــد. ــت کنی را مدیری

پیشــنهادات ذیــل  از  توانیــد  شــام مــی 

مناییــد:  اســتفاده 

آرام مبانید.

از عبارات کوتاه استفاده منایید.

فرزندتان را به مکانی امن تر بربید.

از نشانه های برصی استفاده منایید.

منابع

autismtherapies.com

https://www.babybonus.msf.gov.sg/

parentingresources
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اختالل دیکته نویسی )روش های درمان وفعالیت های ترمیمی(

جواد صابری/کارشناس ارشد روان شناسی

 تقویت حافظه دیداری:
برای درمان این نوع غلط های امالیی چه کنیم:

منزور – مقازه – سر – بشغاب – اسحاب

علــت عمــده ایــن نــوع غلــط هــای، ضعــف حافظــه دیــداری اســت، یعنــی کــودک بــه 

خوبــی قــادر نیســت تصویــر حــرف مــورد نظــر را در کلمــه بــه خاطــر بیــاورد. بهــرت اســت 

حافظــه دیــداری کــودک را تقویــت کنیــم تــا نــه تنهــا امــالء درســت واژهــای را کــه غلــط 

نوشــته اســت فــرا گیــرد، بلکــه بــا خوانــدن و دیــدن هــر کلمــه جدیــد، توانایــی بــه خاطــر 

ســپاری آن را داشــته باشــد.

فعالیت هایی برای تقویت حافظه دیداری:

ــم و  ــش آمــوزان مــی دهی ــه دان ــک ب ــه ی ــک ب ــرده و ی ــر را انتخــاب ک ــدا دو تصوی 1.ابت
ســپس تصویرهــا را مخفــی مــی کنیــم و از او مــی خواهیــم کــه آن تصویرهــا را نــام بــرد. 

2. هــامن متریــن اول را تکــرار مــی کنیــم امــا ایــن بــار بــه جــای دو تصویــر، ســه تصویــر 
را بــه وی نشــان مــی دهیــم. اگــر کــودک قــادر بــه یــادآوری آنهــا بــود، چهــار تصویــر را 

نشــان مــی دهیــم.

3. یــک تصویــر نســبتاً مرکــب را بــه دانــش آمــوز نشــان می¬دهیــم واز وی می¬خواهیــم 
تــا کل و اجــزا آن را بــه خاطــر بســپارد. پــس از اینکــه کــودک مــدت زمانــی را کــه خــودش 

کافــی می¬دانــد بــه تصویــر دقــت کــرد، تصویــررا مخفــی و اجــزا تصویــر را از وی ســوال 

مــی کنیــم.

بــه عنــوان مثــال اگــر تصویــر را بــه دانــش آمــوز نشــان دهیــم چــه ســواالتی بایــد از او 

پرســیده شــود:

1.چند نفر در عکس دیدی؟

2.چه حیوانی در تصویر بود؟

3.بچه ها چه کار می کردند؟

4.آنها در کجا بازی می کردند؟

5.آیا پرس کفش به پا داشت؟

4. مجموعــه محــدودی از اشــیا را بــه 
ــش  ــم و از دان ــی چینی ــی م ــب خاص ترتی

ــنت  ــرار گرف ــب ق ــم ترتی ــی خواهی ــوز م آم

آنهــا را بــه خاطــر بســپارد. ســپس چشــامن 

او را مــی بندیــم و آنــگاه، جــای چنــد 

وســیله را بــا هــم عــوض مــی کنیــم و بعــد 

ــب  ــه ترتی ــیا را ب ــم اش ــی خواهی از وی م

ــد. ــی بچین قبل

ــر  5. چنــد کارت مقوایــی تهیــه کــرده و ب
ــیم.  ــی نویس ــک واژه م ــدام ی ــر ک روی ه

کارتهــا را بــه دانــش آمــوز مــی دهیــم 

ــپس  ــپارد، س ــر بس ــه خاط ــا را ب ــا واژه ه ت

کارتهــا را از او گرفتــه و دور از دیــد وی، 
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یکــی دو کارت را بــر مــی داریــم و بقیــه را بــه دانــش آمــوز مــی دهیــم. ســپس از او 

ــد. ــی کن ــم معرف ــته ای ــه برداش ــه واژه ای را ک ــوط ب ــا کارت مرب ــم ت ــی خواهی م

دوست                                             بشقاب                          مهربان

6. پــس از اینکــه بــه مــدت چنــد روز و روزانــه حــدود پانــزده دقیقــه، مترینهــای قبلــی 
را انجــام دادیــم، اغلــب واژه هــای نســبتاً مشــکل کتــاب درســی را انتخــاب مــی کنیــم 

و آنــگاه هــر واژه را بــر روی یــک کارت مقوایــی مــی نویســیم . تعییــن تعــداد واژه هــا، 

بــه میــزان خطاهــای کــودک در بــاز یــادآوری حــروف خــاص واژهــا بســتگی دارد. یعنــی 

هــر قــدر کــودک از ضعــف امــالء بیشــرتی برخــوردار باشــد، تعــداد کارتهــای تهیــه شــده 

بیشــرت خواهــد بــود. اینکــه مربــی کارتهــا را بــه دانــش آمــوز نشــان مــی دهــد و از وی 

ــه هــر  ــوط ب ــا انگشــتش در هــوا بنویســد. کارت مرب ــه امــالء آن را، ب مــی خواهــد ک

کــدام از واژه هــا کــه درســت نوشــته شــدند، بــه عنــوان یــک امتیــاز بــه دانــش آمــوز 

داده مــی شــود.

ــگام انجــام  ــه هن ــودک ب ــط هــای ک ــداد غل ــنت تع ــه از گف 7. بســیار رضوری اســت ک
ــداد واژه  ــد تع ــه بای ــم. همیش ــه، خــوداری کنی ــح دیکت ــگام تصحی ــه هن ــا ب ــا، ی مترینه

هایــی را کــه درســت نوشــته اســت و از نظــر او یــک تــالش موفــق محســوب مــی شــود، 

بــه حســاب آوریــم . ایــن امــر موجــب تقویــت یادگیــری وی خواهــد شــد. بــه هنــگام 

اظهارنظــر شــفاهی یــا کتبــی دیکتــه، مــی تــوان بــه دو نــوع کتبــی از طــرف آمــوزگاران 

توجــه کــرده و از نــوع مناســب آن اســتفاده منــود.

جمالت کتبی مناسب:
*خوشحامل که  34 واژه را کامالً درست نوشته ای 

*می توانیم با هم بازی هایی بکنیم که میزان دقت را افزایش می دهد.

*به پیرفت نهایی خیلی نزدیک شده ای

ــار بنویــس. بعــد بــدون نــگاه  ــا نــگاه کــردن بــه شــکل درســت کلمــه، آن را یــک ب *ب

کــردن بــه شــکل درســت کلمــه، یــک بــار دیگــر آن را بنویــس. حتــامً موفــق مــی شــوی 

کــه کامــالً درســت بنویســی.

*از این زیباتر هم، می توانی بنویسی.

جمالت کتبی نامناسب :

*متأسفانه باز هم 4 غلط داری

*از هر غلط 2 بار بنویس

*متأسفم، بیشرت دقت کن

*برای اینکه به پیرفت نهایی برسی هنوز باید خیلی تالش کنی

*خیلی بد خط است

*کمی پیرفت کرده ای اما باید بیشرت از این سعی کنی

ــه  ــن کلم ــه در آن چندی ــی ک ــوان از کارتهای ــی ت ــاال، م ــای ب ــام مترینه ــس از انج 8. پ

نوشــته شــده اســت اســتفاده کــرد، تــا کــودک همزمــان چنــد کلمــه را ببینــد و بــه خاطــر 

ــک  ــای کوچ ــا کارته ــه ب ــی ک ــامن مترینهای ــابه ه ــی مش ــد مترینهای ــپس بای ــپارد. س بس

انجــام مــی کرفــت، انجــام داد.

امید

تالش

بخشش

9. پــس از انجــام مترینهــای فــوق، مــی 

تــوان کارتهایــی تهیــه کــرد و در آن واژه 

هــای هــم خانــواده را نوشــت. ماننــد:

خاص                                               مخصوص

مخصوص                                        اختصاص

خاصّیت                                             خواص

ایــن متریــن موجــب مــی شــود کــه عــالوه 

بــر تقویــت حافظــه دیــداری، کــودک ئــرک 

کنــد کــه ایــن کلــامت یــک ریشــه دارنــد و 

هــم خانــواده هســتند و بنابرایــن هامننــد 

هــم نوشــته مــی شــوند .

ــداری : )س از ش() ک از  ــز دی ــت متی تقوی

گ() ع از غ(

ــداری  ــز دی ــه متی ــوط ب ــر مرب ــای زی غلطه

ریــزه  ادراک  در  کــودک  یعنــی  اســت. 

کاریهــا و جزییــات کلمــه ای کــه بــه خاطــر 

و  بــوده  اســت، دچــار مشــکل  ســپرده 

ــتباه  ــا مرتکــب اش ــن در نوشــنت آنه بنابرای

ــت. ــده اس ش

دوز – برت – زور – جانه - دوس

بــرای درمــان ایــن نــوع مشــکات بایــد 

ــدارک  ــوز ت ــش آم ــرای دان ــی ب مترینهای

ــدد  ــای متع ــه در حیطــه ادراکه ــد ک دی

ــد : ــرار دارن ــداری ق دی

الــف: توانایــی در متیــز دیــداری – ایــن 

توانایــی بــه تشــخیص تفــاوت یــک چیــز از 

ــوط مــی شــود. ــز دیگــر مرب چی

مثالً توانایی تشخیص:

))س(( از ))ش(( – ))د(( از ))ذ(( – ))ع(( 

از ))غ(( – ))ک(( از ))گ((

فعالیتهایی برای تقویت تمیز دیداری :

1. تصاویــری مشــابه هــم رســم مــی کنیــم 

و از کــودک مــی خواهیــم دور یکــی از 
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ــد. ــم کن ــره رس ــع ( دای ــکل مرب ــالً ش ــم ) مث ــی خواهی ــه از او م ــی را ک ــکال هندس اش

ــم کــه در ســتون ســمت راســت کارت، یــک حــرف مــی  ــه مــی کنی ــی را تهی 2 .کارتهای

نویســیم و در ســتون ســمت چــپ کارت چنــد حــرف، از جملــه حرفــی را کــه در ســمت 

راســت نوشــته بودیــم، مــی نویســیم ســپس از دانــش آمــوز مــی خواهیــم کــه حــرف 

ســمت راســت را در میــان حــروف ســمت چــپ بیابــد:

منونه حروف سمت راست را در بین حروف دیگر بیابید

چ – ی – ص – خ – ج – ک – چ ج 

ر –  و –  ذ –  ا –  د -  م د 

ــه مــی کنیــم و درســمت راســت آن، یــک کلمــه مــی نویســیم دانــش  3. کارتهایــی تهی

آمــوز بایــد هــامن کلمــه را از بیــن کلامتــی کــه در ســمت چــپ نوشــته ایــم پیــدا کنــد.

رانش – سازش – دوش – دانش – درویش دانش 

خانه – نادم – خاتم – حاتم – قاسم حاتم 

ب: ادراک نقــش از زمینــه – ایــن یــک مهــارت ادراکــی اســت کــه بــه تشــخیص یــک چیــز 

ــن مهــارت را داشــته  ــی دانــش آمــوز ای ــوط مــی شــود. وقت ــه محیطــی آن، مرب از زمین

ــی  ــه خوب ــا ب ــن واژه ه ــان ای ــک "ب" و "ت" را در می ــروف کوچ ــد ح ــی توان ــد، م باش

ادراک منایــد و بنابرایــن بیــن هــر کــدام از آن حــروف و کل کلمــه متیــز قایــل شــود:

شستشو          مسبب        مستأجر       مستأصل

فعالیتهای برای تقویت ادراک نقش از زمینه :
1. بــا طراحــی تصویرهایــی ماننــد زیــر، از کــودک مــی خواهیــم تــا دور شــکل خاّصــی را 

کــه تعییــن مــی کنیــم، یــک دایــره رســم کنــد.

ــف  ــات مختل ــا را در جه ــم و روی آن حــروف الفب ــی کنی ــه م ــوا تهی ــی از مق 2. کارتهای

مــی نویســیم. بــا ارایــه هــر کارت از دانــش آمــوز مــی خواهیــم کــه بــدون چرخانــدن 

کارت، یکــی از حــروف را تعییــن کــرده ایــم، شناســایی منایــد یــا بــه کمــک مــداد دور آن 

دایــره ای رســم کنــد.

3. نقاشــی هــا یــا طراحــی هایــی تــدارک مــی بینیــم کــه یــک یــا چنــد تصویــر خــاص 

در آنهــا پنهــان شــده باشــد و از دانــش آمــوز مــی خواهیــم تصویــر مــورد نظــر را بیابــد.

4. کارتهایی مقوایی تهیه کرده و حروفی را مطابق الگوی زیر در هم می نویسم.

و از کودک می خواهیم تا دور حرف خاّصی را تعیین می کنیم دایره رسم کند.

5. یــک صفحــه از کتــاب درســی دانــش آمــوز را انتخــاب کــرده و از او مــی خواهیــم دور 

حــرف خاّصــی را کــه تعییــن مــی کنیــم دایــره رســم کنــد.

پ: اکــامل دیــداری: ایــن مهــارت بــه توانایــی بازشناســی یــک چیــز، بــدون اینکــه کل آن 

نشــان داده شــود، اطــالق مــی شــود.

فعالیتهای برای تقویت اکمال )تکمیل( دیداری:

1. شــکلهای مختلــف هندســی را کــه بخشــی از آن رســم نشــده در اختیــار کــودک قــرار 

مــی دهیــم تــا آنهــا را تکمیــل کنــد.

2. طرحهایــی از حیوانــات مختلــف را کــه تکمیــل نشــده اســت در اختیــار کــودک قــرار 

مــی دهیــم تــا آنهــا را تکمیــل کنــد.

ــه کــرده، حــروف  ــی تهی ــای مقوای 3. کارته

مختلــف را بــه صورتــی ناقــص روی آن مــی 

ــم  ــی خواهی ــوز م ــش آم ــیم و از دان نویس

تــا آنهــا را تکمیــل کنــد.

ایــن  حرکتــی:  دیــداری  هامهنگــی  ت: 

مهــارت بــه توانایــی هامهنــگ ســاخنت 

دیــدار از یــک شــیء و حرکــت قســمتهای 

ــود. ــی ش ــه م ــدن گفت ــف ب مختل

هامهنگــی  تقویــت  بــرای  فعالیتهایــی 

حرکتــی: دیــداری 

ــری مشــابه  ــد از تصاوی ــی مــی توان 1. مرب

ــد.  اســتفاده کن

بایــد  آمــوز  دانــش  تصاویــر  ایــن  در 

شــکلهایی را کــه در نقطــه چیــن هــا مــی 

بینــد، در قســمت پاییــن تصویــر رســم 

منایــد.

شــکلهای  بخواهیــد  آمــوز  دانــش  از   .2

نقطــه چیــن را پــر کنــد.

ــر  ــم تصاوی ــوز می¬خواهی ــش آم 3. از دان

ــات و اشــیأ  ــز نقاشــی حیوان هندســی و نی

را کپــی کنــد.

ــارت  ــن مه ــداری: ای ــی دی ث: حافظــه توال

بــه توانایــی یــادآوری آنچــه دیــده ایــم بــه 

هــامن ترتیبــی کــه بــوده، مربــوط مــی 

ــارت  ــن مه ــه از ای ــی ک ــود.دانش آموزان ش

ــتند، در  ــوردار نیس ــی برخ ــدازه کاف ــه ان ب

ــی حــروف دچــار  ــب و توال تجســم و ترتی

مشــکل مــی شــوند. بــه عنــوان مثــال، 

ــی  ــارد" م ــادر" را "م "دارد" را، "دادر" و "م

ــد. نویس

فعالیتهایی برای تقویت حافظه 

توالی دیداری:

ــه دانــش آمــوز  ــا چهــار نفــر را ب 1. ســه ی

ــه  ــد ب ــپس وی بای ــم، س ــی کنی ــی م معرف

ــد. ــان ده ــا را نش ــب آنه ترتی

2. جلــوی دانــش آمــوز مــی ایســتیم و 

ــم و  ــی انجــام مــی دهی ــد حرکــت بدن چن
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ــد. ــام ده ــب انج ــه ترتی ــا را ب ــامن حرکته ــم ه ــی خواهی ــپس از او م س

 3. یــک کارت مقوایــی را کــه روی آن ســه یــا چهــار حــرف نوشــته ایــم بــه وی نشــان 

مــی دهیــم، ســپس کارت رامخفــی کــرده از او مــی خواهیــم حروفــی را کــه دیــده بــود 

بــه ترتیــب از ســمت راســت بــه چــپ نــام بــرد.

ک – ی – ط – س – ج

. هــامن متریــن قبلــی را انجــام مــی دهیــم امــا ایــن بــار بــه جــای حــروف از کلــامت 

اســتفاده مــی کنیــم.

شقایق –  گل –  الله – بهار

راههای بازسازی و تقویت یادگیریهای ادراکی – حرکتی :

نــرده چوبی-تختــه تعــادل –تــوری آکروبــات یــا تشــک ژیمناستیک-فرشــته در بــرف –

بازیهــای تقلیــدی- تقلیــد صــدای مــوزون

راههای تقویت پیوند ادراکی- حرکتی:

فعالیتهای مربوط به عضالت بزرگ- فعالیتهای مربوط به عضالت ظریف 

متریــن بــرای پیونــد ادراک بینایــی ،حرکتــی- متریــن بــرای پیونــد ادراک شــنوایی ،حرکتــی  

راههــای تقویــت کنــرتل بینایــی :

مترین برای تقویت مترکز چشمی-مترین برای تقویت تعقیب چشمی

تمرین وآموزشهای الزم قبل از شروع به نوشنت :

آزادانه بر تخته کالس هر نوع خطی را ترسیم کند –نقاشی با انگشتان

کپی کردن اشکال منظم هندسی

مترین و آموزش برای تقویت ادراک شکل

تشــخیص و متییــز اشــیا وتصاویــر مختلــف-

وتصاویر-تشــخیص  اشــیا  کــردن  جــور 

قســمتهای  اعداد-تشــخیص  و  حــروف 

حــذف شــده 

روش چند حسی

روش خانــم دکــرت گریــس فرنالــد کــه در آن 

ــرای اســتفاده از حــس  ــی ب ــوازن و تعادل ت

بینایــی، شــنوایی، وحــس المســه مــورد 

ــی  ــب حس ــت و آن را روش تعقی ــر اس نظ

ــد  ــهای چن ــه روش ــد از بقی ــی گوین ــز م نی

ــرت اســت.  حســی کامل

مراحل روش چند حسی فرنالد:

کلمــه وهمچنیــن موضــوع داســتان توســط 

کــودک انتخــاب شــود

تعقیب کلمه با انگشت 

نوشنت کلمه بدون نگاه کردن به آن

تلفــظ کلمــه بــا صــدای بلنــد همزمــان بــا 

نوشــنت کلمــه یــا تعقیــب بــا انگشــت 

منابع 

یادگیــری.  اختــالالت  یوســف.  1-کریمــی، 

ســاوان. 1384نــر 

2-ســیف نراقــی، مریــم- نــادری، عــزت اللــه. 

انتشــارات  )1382(تهــران  یادگیــری.  اختــالالت 

ــر. ــر کبی امی

ناتوانیهــای  فریــدون.  اکر-رخشــان،  3-فریــاد، 

مبنــا. انتشــارات   )1379( یادگیــری. 

4-سیاح، سیاری-نیمتاج. ناتوانی یادگیری.

رونقــی  ترجمــه  ســاموئل-چالفانت،  5-کــرک، 

مهیــن.  زینب-وثوقــی،  ســیمین-خانجانی، 

اختــالالت یادگیــری تحولــی و تحصیلــی 1377 

اســتثنائی. پــرورش  و  آمــوزش  ســازمان 

6-پاشــا، رشیفــی حســن. روانشناســی هــوش و 

ــور. ــام ن ــارات پی ــنجش آن. انتش س

7-تریــزی ، مصطفــی. درمــان اختــالل دیکتــه 

نویســی .انتشــارات رشــد .

ــدن .  ــالل خوان ــان اخت ــی. درم ــزی، مصطف 8-تری

ــد. ــارات رش انتش
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کــودکان مبتــال بــه اختــالل طیــف اتیســم در درک دنیــای اطــراف خــود دچــار مشــکالتی 

ــش  ــار بی ــه اتیســم دچ ــال ب ــودکان مبت ــی شــود ک ــث م ــی باع ــکان جزی ــک ت هســتند. ی

ــای  ــتعد الگوه ــم مس ــالل اتیس ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــن ک ــر ای ــالوه ب ــوند. ع ــی ش فعال

رفتــاری تکــراری هســتند کــه تعامــل بــا دیگــران را درآنــان دشــوار مــی ســازد بــه همیــن 

دلیــل کــودکان اتیســم بــه دســتگاه هــای دیجیتالــی عالقمنــد هســتند جایــی کــه نتایــج 

قابــل پیــش بینــی بــه آن هــا اجــازه مــی دهــد تــا مطابــق بــا رسعــت خــود عمــل کننــد. 

ــا کودکانــی کــه  ــه اختــالل اتیســم در مقایســه ب تحقیقــات مــی گوینــد کــودکان مبتــال ب

مبتــال بــه اتیســم نیســتند وقــت بیشــرتی را بــر روی صفحــه منایــش مــی گذارنــد. حــدود 

64/2 از بزرگســاالن اتیســم وقــت خــود را رصف دیــدن بــازی هــای ویدیویــی مــی کننــد 

و13/2 درصــد از آنهــا وقــت خــود را رصف چــت کــردن، بازدیــد از ســایت هــای مختلــف 

و چــک کــردن ایمیــل مــی کننــد. 

اســتفاده از رســانه هــای جمعــی بــرای کــودکان اتیســم ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد 

تــا اطالعــات را بــه راحتــی در دنیــای واقعــی پــردازش کننــد. بــا وجــود مزیــت هایــی کــه 

دســتگاه هــای دیجیتالــی بــرای کــودکان اتیســم دارد اســتفاده طوالنــی مــدت از دســتگاه 

هــای دیجیتــال مرضاتــی دارد و تاثیــرات آن در کــودکان اتیســم برجســته اســت.

ــه  ــد ک ــان کمــک کنی ــه فرزندت ــد ب ــی خواهی ــودک اتیســم شــام م ــن ک ــوان والدی ــه عن ب

زندگــی ســاملی داشــته باشــد بــه همیــن دلیــل بایــد از تاثیــرات فنــاوری بــر تربیــت فرزنــد 

ــه مــا در مــورد جوانــب مثبــت و منفــی دســتگاه هــای  خــود آگاه باشــید. در ایــن مقال

ــرای کــودکان اتیســم صحبــت مــی کنیــم. ــال ب دیجیت

حمیدرضا عرب /کارشناس ارشد روانشناسی

جوانب مثبت و منفی استفاده از دستگاه های دیجیتالی 
برای کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم

جوانب مثبت دستگاه های 

دیجیتال
پســت،  هافینگتــون  از  ای  مقالــه  در 

ــای  ــتگاه ه ــه دس ــد ک ــی گوین ــن م والدی

کــه  هســتند  مهــم  "ابــزاری  دیجیتالــی 

ــا در  ــد ت ــی کن ــک م ــان کم ــه فرزندانش ب

ارتبــاط، توســعه مهــارت هــای اجتامعــی و 

ــد و  ــت کنن ــری پیرف ــای یادگی ــارت ه مه

حتــی اضطرابشــان را کاهــش دهــد."

ــد  ــی توانن ــد م ــن معتقدن ــی از والدی بعض

از دســتگاه هــای دیجیتــال بــه عنــوان 

رفتارهــای  بــرای  کننــده  تقویــت  یــک 

ــن  ــد. همچنی ــتفاده کنن ــودک اس ــوب ک خ

ــرای  ــوان ب ــی ت ــن روش م ــد از ای معتقدن

یادگیــری مهــارت هــای اجتامعــی و آرامــش 

کــودک زمانــی کــه دچــار اضطــراب زیــادی 

ــق  ــه محق ــه گفت ــرد. ب ــتفاده ک ــت اس اس

دکــرت پــل شــاتاک فوایــد بســیاری در ارتباط 
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بــا دســتگاه هــای دیجیتــال وجــود دارد. بــرای مثــال بــازی هــای ویدیویــی تکــرار یــک 

ســناریوی خــاص را ارایــه مــی دهــد. در مــورد فیلــم هایــی کــه در یوتیــوپ مــی باشــد 

نیــز همیــن اتفــاق حاکــم  اســت بــازی هــا و فیلــم هــا مــی توانــد اثــرات آرام بخــش 

بــرای کــودک اتیســم فراهــم آورد. بــه گفتــه محققــان تلفــن هــای هوشــمند مــی توانــد 

بــه عنــوان یــک روش درمانــی بــرای کــودکان اســتفاده شــود اینجــا اســت کــه مــی تــوان 

ــرد.  ــودکان اتیســم اســتفاده ک ــه ک ــان ب ــه درم ــرای ارای ــاوری ب ــوان فن از ت

رســانه هــای دیجیتــال، محــرک هــای صوتــی و تصویــری ارایــه مــی دهنــد کــه در دنیای 

واقعــی وجــود نــدارد. اضطــراب ناشــی از تعامــل چهــره بــه چهــره بــرای افــراد مبتــال 

بــه اختــالل اتیســم مــی توانــد بســیار زیــاد باشــد بنابرایــن دســتگاه هــای دیجیتالــی 

فرصــت تعامــالت اجتامعــی را بــرای کــودکان اتیســم فراهــم مــی آورد و زمــان پــردازش 

ــم در  ــودک اتیس ــه ک ــد ب ــی توان ــن م ــد ای ــی ده ــرار م ــودکان ق ــن ک ــار ای را در اختی

تعامــل هــای اجتامعــی کمــک کنــد.

اســتفاده از دســتگاه هــای دیجیتــال بــه کــودکان اتیســم کمــک مــی کنــد تــا بــه صــورت 

مســتقل یــاد بگیرنــد. اغلــب کــودکان مبتــال بــه اتیســم در کنــار دانــش آموزانــی کــه 

مشــکالت یادگیــری دارنــد منــی تواننــد عملکــرد مطلوبــی داشــته باشــند. حــواس پرتــی 

در کالس مــی توانــد باعــث اســرتس و اضطــراب بچــه هــا شــود در ایــن حالــت دســتگاه 

هــای دیجیتــال مــی توانــد بــه عنــوان جایگزینــی بــرای آنهــا در یــک محیــط مطلــوب 

ــط  ــد توس ــال بای ــای دیجیت ــتگاه ه ــتفاده از دس ــان اس ــال زم ــن ح ــا ای ــد. ب ــل کن عم

والدیــن تنظیــم شــود زیــرا عواقــب منفــی دارد. 

اثرات منفی دستگاه های دیجیتال

بســیاری از کــودکان مبتــال بــه اتیســم نســبت بــه محــرک هــا حســاس هســتند. دســتگاه 

هــای دیجیتــال تحریــکات زیــادی ارایــه مــی دهــد ایــن مــی توانــد باعــث تحریــک آنهــا 

شــود و رفتــار آنهــا را بدتــر کنــد. 

ــه  ــار داشــت ک ــروز اظه ــاره روان شناســی ام ــه ای درب ــی در مقال ــا ال دونکل ویکتوری

کــودکان مبتــال بــه اتیســم در برابــر اثــر دســتگاه هــای دیجیتــال آســیب پذیرنــد از آن 

جایــی کــه کــودکان مبتــال بــه اتیســم مســتعد اختــالل خــواب هســتند دســتگاه هــای 

دیجیتــال روی الگــوی خــواب آن هــا تاثیــر دارد. همچنیــن زمــان اســتفاده بیــش از حــد 

از دســتگاه هــای دیجیتــال باعــث التهــاب سیســتم عصبــی آنهــا مــی شــود. درهمیــن 

مقالــه آمــده اســت کــه میــدان هــای الکرتومغناطیســی کــه از دســتگاه هــای ارتباطــی 

ســاطع مــی شــود بــرای کــودکان اتیســم مرضاســت. 

کــودکان مبتــال بــه اتیســم در تعامــالت اجتامعــی مشــکل دارنــد و خــود را بــا کمــک 

چهــره و زبــان بــدن ابــراز مــی کننــد. طبــق گفتــه ویکتوریــا ال دانکلی رصف زمــان زیاد 

بــا دســتگاه هــای دیجیتــال مانــع پیرفــت 

ــی  ــای اجتامع ــارت ه ــه مه ــان در زمین آن

ــای  ــتگاه ه ــه وی دس ــه گفت ــود. ب ــی ش م

دیجیتــال باعــث تاخیــر در یادگیــری زبــان 

نیزمــی شــود. 

عــالوه بــر ایــن هنگامــی کــه کــودک دارای 

تیــک اســت کــه مربــوط بــه مشــکالت 

حســی و حرکتــی اســت زمــان اســتفاده 

از دســتگاه هــای دیجیتــال مــی توانــد 

مشــکالت حســی را تشــدید کنــد همچنیــن 

زمــان اســتفاده از دســتگاه هــای دیجیتــال 

ــی  ــری و عمل ــواس فک ــدید وس ــث تش باع

نیزمــی شــود. از آن جایــی کــه کــودکان 

اضطــراب  مســتعد  اتیســم  بــه  مبتــال 

عملــی  و  فکــری  وســواس  و  اجتامعــی 

هســتند تاثیــر دســتگاه هــای دیجیتــال 

ــی  ــری و عمل ــواس فک ــش وس ــث افزای باع

ــود. ــی ش ــان م در آن

ــای  ــتگاه ه ــد از دس ــش از ح ــتفاده بی اس

باعــث  توانــد  دیجیتــال همچنیــن مــی 

ــود.  ــودک ش ــز در ک ــه و مترک ــش توج کاه

افرسدگــی بــا مــدت زمــان اســتفاده از 

دســتگاه هــای دیجیتــال مرتبــط اســت کــه 

ــی  ــان م ــالمتی در آن ــکالت س ــب مش موج

شــود. مطالــب متنوعــی بــه صــورت آنالیــن 

ــن  ــم ممک ــودکان اتیس ــه ک ــود دارد ک وج

اســت در معــرض محتــوای نامناســب و یــا 

ــد.  ــرار گیرن ــن ق ناایم

ــن مطالعــات مختلــف نشــان داده  همچنی

ــه  ــه ب ــاری ک ــی و رفت ــص اجتامع ــد نقای ان

ــود  ــی ش ــه م ــم تجرب ــراد اتیس ــیله اف وس
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مشــارکت در فــرم هــای ســاختارمند و غیرســاختارمند فعالیــت هــای فیزیکــی را مشــکل 

ــت هــای  ــع فعالی ــه مان ــی اســت ک ــی یکــی از فاکتورهای ــارت هــای حرکت ــد. مه مــی کن

بدنــی در کــودک اتیســم مــی شــود. بــا ایــن حــال زمــان زیــاد اســتفاده از دســتگاه هــای 

دیجیتــال فعالیــت هــای بدنــی در کــودک اتیســم را کاهــش مــی دهــد و همچنیــن باعــث 

چاقــی در کــودک مــی شــود.

بــا توجــه بــه جوانــب مثبــت و منفــی زمــان اســتفاده از دســتگاه هــای دیجیتــال، والدیــن 

بایــد زمانــی را کــه فرزندانشــان بــا دســتگاه هــای دیجیتــال مــی گذراننــد تنظیــم کننــد. 

تنظیــم مقــررات بــرای زمــان اســتفاده از دســتگاه هــای دیجیتــال بســیار مهــم اســت. بــرای 

کــودکان و نوجوانــان مبتــال بــه ASD ، نــکات زیــر در مــورد زمــان اســتفاده از دســتگاه 

هــای دیجیتــال بایــد در نظــر گرفتــه شــود.

زمــان مشــخص اســتفاده از دســتگاه هــای دیجیتــال را تعییــن کنیــد و بــه آن بچســبانید. 

ســه ســاعت در روز حداکــر زمــان اســتفاده از دســتگاه هــای دیجیتــال اســت .زمانــی را 

کــه کــودک شــام بــه یــک دســتگاه دیجیتالــی، ترجیحــاً درعــر یــا قبــل از شــام  دسرتســی 

دارد، تنظیــم کنیــد. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه کــودک شــام حداقــل 30 دقیقــه قبــل از 

خــواب از دســتگاه دیجیتالــی اســتفاده منــی کنــد.

از دســتگاه هــای دیجیتــال بــه عنــوان پــاداش فعالیــت هایــی از قبیــل نظافــت، کارهــای 

ــه  ــی ک ــد. از آن جای ــرد، اســتفاده کنی ــذت منــی ب ــه کــودک از آن ل ــی ک ــا کارهای ــه ی خان

ــال پــر از کالهــرداری اســت، خیلــی راحــت بچــه هــا توســط آنهــا فریــب  دنیــای دیجیت

ــد خــود نظــارت  ــن فرزن ــت آنالی ــر فعالی ــد ب ــن بای ــل والدی ــن دلی ــه همی ــد ب ــی خورن م

ــد Xnspy گوشــی هوشــمند کــودک  ــر تلفــن همــراه مانن ــد. برنامــه هــای نظــارت ب کنن

ــد. ــن کنی ــرد برنامــه را تعیی ــد کارب ــد. همچنیــن مــی توانی شــام را رصــد مــی کنن

رمز ورود به حساب هایی که فرزند شام ممکن است استفاده کند را بدانید.

قبــل از امتــام زمــان کار، یــک اخطــار 10 دقیقــه و پنــج دقیقــه ای بدهیــد. بــرای مــدت  

زمــان رصف شــده در یــک دســتگاه دیجیتــال از یــک تایمــر اســتفاده کنیــد تــا کــودک شــام 

از زمــان رصف شــده و زمــان باقــی مانــده بــرای زمــان صفحــه منایــش آگاه باشــد.

ــک  ــتفاده از ی ــا اس ــد ب ــودک بای ــه ک ــی ک ــدت زمان ــن م ــرای تعیی ــت ب ــی اس ــن عامل س

ــر، زمــان توصیــه شــده بــرای هــر ســن ارایــه  ــد. در جــدول زی ــال بگذران دســتگاه دیجیت

ــده اســت.  گردی

دســتگاه هــای دیجیتالــی، از جملــه تلفــن 

ــای  ــه ه ــه بچ ــت، ب ــمند و تبل ــای هوش ه

ــا  ــا ب ــد ت ــی کن ــه اتیســم کمــک م ــال ب مبت

جهــان آشــنا شــوند و بــا آنهــا ارتبــاط برقرار 

ــی و  ــال راحت ــای دیجیت ــتگاه ه ــد. دس کنن

ــد  ــی کنن ــم م ــنا را فراه ــط آش ــک محی ی

ــه باعــث مــی شــود بچــه هــای  طیــف  ک

اتیســم عملکــردی آســان داشــته باشــند 

ایــن امــر آنهــا را بــه یادگیرنــدگان مســتقل 

تبدیــل کــرده و حــواس پرتــی هایــی را 

کــه مــی توانــد باعــث اضطــراب و اســرتس 

شــود از بیــن مــی بــرد. شــکی نیســت کــه 

ــه  ــرای کمــک ب ــال ب دســتگاه هــای دیجیت

کــودکان اتیســم در زندگــی روزمــره رضوری 

ــتند. هس

تأثیــرات منفــی دســتگاه هــای دیجیتــال به 

خوبــی مســتند اســت. مســائل مربــوط بــه 

ســالمتی ناشــی از افزایــش زمــان اســتفاده 

از دســتگاه هــای دیجیتــال باعــث نگرانــی 

مــی شــود بنابرایــن، اســتفاده بیــش از حــد 

بــرای ایــن کــودکان خــوب نیســت.

منبع:

www.autismparentingmagazine.ir
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همه ی کودکان ورود به دوره ی نوجوانی را تجربه می کنند و کودکان مبتال به اتیسم نیز 

باید این دوران پرفراز و نشیب را پشت رس بگذرانند، از آنجا که دنیای اجتامعی بسیار پیچیده و 

گیج کننده است، آموزش مهارت های 

اجتامعی برای نوجوانان مبتال به اتیسم 

بسیار رضورت می یابد. و از این رو نیاز است 

معلامن و والدین شیوه مواجهه با موقعیت های 

اجتامعی سخت و چالش برانگیز را به این نوجوانان 

آموزش دهند. مجموعه کتاب های "دروس مهارت 

های اجتامعی" به عنوان نقشه راهی برای راهنامیی 

نوجوانان در دنیای اجتامعی مورد استفاده قرار می 

گیرد و در پنج کتاب جداگانه با موضوعات بهداشت 

و سالمتی، تعامل، مدیریت رفتار، مقطع متوسطه و 

مهارت های شغلی منتر می شود.

 مجموعه کتابهای

 اتیسم/

 نوجوانی/ 

دروس مهارت های اجتماعی

 منتشر شد
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