
ــای  ــم اندازه ــگان چش ــرای هم ــا ب ــا کرون دوران پس

تــازه ای را ایجــاد کــرد، جامعــه اتیســم نیــز از ایــن 

امــر مســتثنی نبــود . آمــوزش در محیــط کار ، رفــع 

چالــش هــا و ایجــاد فرصــت هــای بیشــر از جملــه 

ایــن چشــم انــداز هــا اســت تــا افــراد اتیســتیک هــم 

مثــل ســایر انســانها فرصــت رشــد و شــکوفایی ، 

برخــورداری از آمــوزش حرفــه ای و پــرورش اســتعداد 

هــای خــود را داشــته باشــند و هرچــه بیشــر در 

جامعــه ادغــام شــده و زندگــی عــادی تــری در پیــش 

رو داشــته باشــند . ایــن امــر میــر منــی شــود مگــر 

ــوزه  ــن ح ــه در ای ــانی ک ــه کس ــک هم ــایه کم در س

ــر  ــش ه ــت نق ــی بایس ــد. م ــش دارن ــر آت ــتی ب دس

چنــد کوچــک خــود را در ایــن حــوزه ایفــا کنیــم تــا 

ــداز عملــی گــردد.  ایــن چشــم ان

تابستان 1401
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 نقش تنظیم
 هیجان و عالئم
 اصلی اتیسم در
تجربه اضطراب

جوانان مبتال به اختالل طیف اتیسم در معرض مشکالت 

بیشرتی در تنظیم هیجانات  هستند. اختالل در تنظیم هیجان منجر به 

مشکالت روانپزشکی مانند اضطراب می شود. این مطالعه ارتباط بین تنظیم هیجان و 

اضطراب را در یک منونه بزرگ از جوانان مبتال به اختالل طیف اوتیسم ارزیابی کرد.  آیا عالئم 

اصلی اختالل طیف اوتیسم ارتباط بین اختالل در تنظیم هیجان و اضطراب را تقویت می کند یا خیر؟ 

والدین 1107 کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم )881 پرس؛ سن 6 تا 17 سال( در یک نظرسنجی آنالین 

رشکت کردند که تنظیم هیجان، اضطراب و عالئم اختالل طیف اوتیسم را ارزیابی می کرد. 

نتایج این مطالعه  نشان داد تنظیم هیجان و اضطراب ارتباط نزدیکی با هم دارند نتایج همچنین نشان داد که عالئم 

اتیسم نقش مهمی در اضطراب  افراد طیف اتیسم بازی می کند. مشکالت تنظیم هیجان ممکن است یک هدف مهم 

برای درمان اضطراب در اتیسم باشد.

The role of emotion regulation and core autism symptoms in the experience of anxiety in autism 

Caitlin M Conner , Susan W White, Lawrence Scahill, ...
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تأثیر مداخله پیشگیرانه بر پیامدهای رشدی در نوزادانی

شیوع اضافه وزن و چاقی 
در بین جوانان آمریکایی مبتال به اختالل طیف اتیسم

 که عالئم اولیه اوتیسم را نشان می دهند

آیا مداخله پیشگیرانه در مقایسه با مراقبت های معمول، شدت عالئم اوتیسم و احتامل تشخیص اختالل 

طیف اوتیسم )ASD( را در نوزادانی که عالئم اولیه ASD را نشان می دهند کاهش می دهد؟

یافته ها در کارآزمایی بالینی  روی 103 نوزاد دارای عالئم اولیه ASD نشان داد، مداخله پیشگیرانه منجر به 

کاهش معنی دار آماری در شدت رفتارهای ASD در اوایل دوران کودکی شد.  نوزادانی که مداخله پیشگیرانه 

را دریافت کردند، نسبت به نوزادانی که در سن 3 سالگی مراقبت های معمول را دریافت کردند، ، شانس 

کمرتی برای برآورده کردن معیارهای تشخیصی ASD داشتند. 

معنی این مطالعه نشان داد که یک مداخله پیشگیرانه باعث کاهش رفتارهای تشخیصی ASD در زمانی که 

رشد غیر معمول برای اولین بار در دوران شیرخوارگی ظاهر می شود، استفاده می شود.

 Effect of Preemptive Intervention on Developmental Outcomes Among Infants Showing

Early Signs of AutismA Randomized Clinical Trial of Outcomes to Diagnosis

 Andrew J. O. Whitehouse, PhD1,2,3; Kandice J. Varcin, PhD1,4; Sarah Pillar,

BSpPathHons1; et al

هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع اضافه وزن و چاقی در بین جوانان ایاالت 
متحده )سنین 10 تا 17 سال( با و بدون اختالل طیف اتیسم، بر اساس بررسی ملی سالمت 

کودکان در سال 2016 بود. تجزیه و تحلیل وضعیت وزن، برگرفته از معیارهای قد و وزن گزارش 
شده توسط والدین، برای یک منونه وزنی متشکل از 875963 جوان مبتال به اختالل طیف اتیسم 

و 31913657 جوان بدون اختالل انجام شد. در بین جوانان مبتال به اختالل طیف اتیسم، 19.4 درصد 
دارای اضافه وزن و 23.05 درصد چاق بودند. در میان جوانان بدون اختالل، 14.9 درصد دارای اضافه وزن و 

15.91 درصد چاق بودند. احتامل چاقی بیشرت برای جوانان مبتال به اختالل اتیسم شدید )نسبت شانس = 3.35، 
p > 0.01( ( در مقایسه با افراد دارای اختالل طیف اوتیسم خفیف گزارش شد.

Prevalence of overweight and obesity among US youth with autism spectrum disorder 
Seán Healy , Carrie J Aigner, Justin A Haegele
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تأثیر مداخله پیشگیرانه بر پیامدهای رشدی در نوزادانی

این نشان دهنده فقدان مطالعات در 

مقیاس بزرگ است که نشان می دهد نیاز است 

در معیارهای تشخیصی تغییراتی ایجاد کنیم . ما شیوع 

مبتال به مشکالت حرکتی را در زمان تشخیص در منونه بزرگی از کودکان 

اصلی اتیسم و سایر اتیسم با استفاده از ارزیابی استاندارد و رابطه بین مشکالت حرکتی، عالئم 

ویژگی های بالینی بررسی کردیم. مقیاس های رفتار انطباقی واینلند برای کودکان اختالالت طیف اتیسم 

اسرتالیای غربی در سنین بزرگ تر از 6 سال تعداد 2084 نفر؛ 81.2٪ مرد، 18.8٪ زن( اجرا شد. 

شیوع مشکالت حرکتی بر اساس منرات حوزه حرکتی واینلند  و سپس حوزه های  ارتباطات، زندگی روزمره و 

اجتامعی شدن، اندازه گیری شد. منرات در واینلند نشان داد که 35.4٪ از منونه، معیارهای مشکالت حرکتی را برآورده 

می کند، این میزان تقریباً به اندازه اختالالت فکری رایج است )37.7٪(. مشکالت حرکتی توسط پزشکان متخصص تنها 

در 1.34 درصد موارد گزارش شده است. مشکالت حرکتی در افرادی  بیشرت بود  که معیارهای تشخیصی اختالل در رفتار 

غیرکالمی و وجود رفتارهای محدود و تکراری را داشتند. شیوع مشکالت حرکتی با افزایش سن تشخیص افزایش می یابد . 

مطالعه حارض نیاز به بررسی بیشرت مشکالت حرکتی را به عنوان یک مشخصه متامیز در معیارهای تشخیصی ASD نشان 

می دهد.

این مطالعه نشان داد  که مشکالت حرکتی یکی از ویژگی های بارز فنوتیپ اتیسم است که نیاز به بررسی بیشرت در 

معیارهای تشخیصی و ارزیابی اتیسم دارد.

 Prevalence of Motor Difficulties in Autism Spectrum Disorder: Analysis of a Population-

Based Cohort

Melissa K. Licari, Gail A. Alvares, Kandice Varcin, Kiah L. Evans, Dominique Cleary, 

Siobhan L. Reid, Emma J. Glasson, Keely Bebbington, Jess E. Reynolds, John 

Wray, Andrew J. O. Whitehouse

 اختالل حرکتی در 

حال حاضر در معیارهای 

تشخیصی یا ارزیابی اتیسم 

گنجانده نشده است

5

ک 
ستی

اتی
ن 

دکا
کو

ی 
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

نه
و 

ی 
 س

ره
ام

 ش
م،

ده
از

ل ی
سا

14
01

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
ها

ب



اشتغال در افراد مبتال به اختالل طیف اتیسم
طیبه صفری/ کارشناس ارشد روانشناسی

ــاخص  ــن  ش ــی  از  مهمرتی ــوان  یك ــه  عن ــه  ب ــب  همیش ــد ار  و  مناس ــاغل  پای ــن  مش تأمی

ــغل  ــن  ش ــود   و  د اش ــه  می ش ــورها  د ر  نظر گرفت ــی  كش ــعه  اقتصاد ی - اجتامع ــای  توس ه

ــه   ــن  آســایش  د ر نظر گرفت ــی  و  تأمی ــن  نیازهــای  زند گ ــم  د ر  تأمی ــی  مه ــوان  عامل ــه  عن  ب

ــت   ــرد د   و  رضای ــه  برمی گ ــرد   و  جامع ــود   ف ــه  خ ــد ه  ب ــت  آم ــه  د س ــج  ب ــود   و  نتای می ش

ــد.  ــاد   می كن ــه  را  ایج هم

د ر د نیــای  امــروز  رویكــرد   و  نگــرش  جد یــد   انســان هــا  بــه  زند گــی  بر اســاس  رقابــت هــا  

و  تحــوالت  فزاینــد ه  د ر بخــش هــای  مختلــف  اقتصــاد ی،  سیاســی،  فرهنگــی  و  اجتامعــی  

ــری  ــد ه  كــه  مســائل  و  مشــكالت  زند گــی  روزمــره  شــكل  متفاوت ت جوامــع  ســبب  گرد ی

 از  قبــل  بــه  خــود   بگیــرد   و  افــراد   د ارای  ناتوانــی  نیــز  بــه  د نبــال  كســب  وكارنــد   و  متایــل  

ــد   آن  كار د ر  قالــب  كســب  ــه ای  د اشــته  باشــند،   هرچن ــا  د ریافتــی هــای  عاد الن ــد   ت د ارن

 وكارهــای  كوچــك  و  د ر  راســتای  توامننــد ی  آنهــا  باشــد.

ــا  ــه ب ــی هــای رشــدی اســت ک ــه مشــخص از ناتوان ــک طبق ــف اتیســم ی ــالل طی اخت

ــا تکــراری مشــخص  مشــکالت در تعامــل اجتامعــی، ارتباطــات و رفتارهــای محــدود ی

مــی شــود. 

ــی  ــدون ناتوان ــم ب ــاال )اتیس ــرد ب ــا عملک ــم ب ــه اتیس ــال ب ــاالن مبت ــرای بزرگس ــی ب حت

ذهنــی(، اتیســم مــی توانــد یــک نقــص و معلولیــت در فعالیــت هــای کاری روزمــره 

مثــال ظرفیــت پــردازش اطالعــات مرتبــط اجتامعــی و تعامــالت اجتامعــی پیچیــده باشــد 

کــه اغلــب در موقعیــت هــای شــغلی رضوری هســتند. 

بــا ایــن وجــود، ایــن افــراد بــا وجــود ضعف 

هایــی در روابــط اجتامعــی، توانایــی هایــی 

در زمینــه هایــی مثــل ریاضــی، کار بــا 

رایانــه، مهــارت هــای دیداری-حرکتــی و 

حافظــه ی خــاص بــرای بــه ذهــن ســپردن 

ــی  ــد. خصایص ــا دارن ــخ ه ــوادث و تاری ح

ــودن و  ــامد ب ــل اعت ــتگویی، قاب ــل راس مث

توجــه کــردن بــه جزییــات؛ توانایــی هــای 

خاصــی اســت کــه در محیــط شــغلی مهــم 

اســت. 

ــل رعایــت  ــی مث ــدی های ــراد توامنن ــن اف ای

کــردن نظــم و مرتــب بــودن نیــز دارنــد کــه 

بــرای محیــط کار مناســب اســت. 

طــی چهــار دهــه گذشــته پیرشفــت هــای 

اتیســم  از  مــا  درک  در  توجهــی  قابــل 

ــرای  ــات ب ــا خدم ــت، ام ــده اس ــام ش انج

ــه  ــبت ب ــم نس ــه اتیس ــال ب ــاالن مبت بزرگس

کــودکان همچنــان بســیار کــم و چشــم 
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طیبه صفری/ کارشناس ارشد روانشناسی

انــداز اشــتغال و زندگــی مســتقل همچنــان 

ــر در  ــف اســت. یکــی از عوامــل موث ضعی

بهــره وری افــراد مبتــال بــه اختــالل طیــف 

اتیســم اشــتغال اســت. اشــتغال، پیامــد 

انتظــارات اجتامعــی اســت کــه هــر فــرد را 

شــهروندی بهــره ور می¬ســازد . 

ــف اتیســم  ــالل طی ــه اخت ــال ب ــان مبت جوان

بــا مشــکالت شــایعی در رابطــه بــا اشــتغال 

ــن  ــواده هــای ای ــه رو هســتند، و خان رو ب

بــی  معضــالت  و  شــکایات  نیــز  اعضــا 

ــد.  ــان دارن ــکاری فرزندانش ــامری از بی ش

اشــتغال بــرای بســیاری از افــراد مبتــال 

اختــالل طیــف بــه اتیســم مهــم اســت 

زیــرا بــه کیفیــت و اســتقالل زندگــی آنهــا و 

همچنیــن توانایــی آنهــا بــرای مشــارکت در 

جامعــه کمــک مــی کنــد. بســیاری از افــراد 

ــه اتیســم ماننــد همســاالن بــدون  ــال ب مبت

دبیرســتان،  از دوره  پــس  اتیســم خــود، 

و  دارنــد  شــغلی  و  آموزشــی  آرزوهــای 

متایــل بــه زندگــی مســتقل دارنــد. بــا ایــن 

ــت  ــن اس ــم ممک ــج اتیس ــم رای ــال، عالئ ح

موانــع عمــده ای در زندگــی بزرگســاالن 

ایجــاد کنــد. بیــکاری ممکــن اســت بر رشــد 

افــراد مبتــال بــه طیــف اتیســم تأثیــر منفــی 

ــر بزرگســاالن  ــه ب ــذارد، هــامن طــور ک بگ

ــذارد.  ــی گ ــر م ــز تأثی ــت نی ــدون معلولی ب

چــون افــراد مبنــال بــه اختــالل طیــف 

اتیســم عالیــم متفاوتــی را در مــالک هــای 

ــردی  ــر ف ــد، ه ــی دهن ــروز م ــخیصی ب تش

در عالیــم، نقــاط قــوت و نیازهــای خــاص 

خــود، منحرصبــه فــرد اســت و واکنــش 

نیــز  بهنــگام  هــای  مداخلــه  بــه  آنهــا 

ــن  ــرای همیــن بزرگرتی ــت. ب ــف اس مختل

ــق  ــا، منطب ــی ه ــا و مرب ــم ه ــش معل چال

ــی  ــا ویژگ ــی ب ــای آموزش ــه ه ــردن برنام ک

ــه  ــال ب ــودکان مبت ــرد ک ــه ف ــای منحرصب ه

ــت . ــم اس ــف اتیس ــالل طی اخت

افــراد مبتــال بــه اختــالل طیــف اتیســم 

ــه  ــد ک ــی دارن ــوت های ــف و ق ــاط ضع نق

بــا برنامــه ریــزی مــی تــوان در آینــده 

شــغلی آنهــا تاثیــر مهمــی گذاشــت. اگرچــه 

ــم،  ــف اتیس ــالل طی ــه اخت ــال ب ــراد مبت اف

مشــکالت یادگیــری هــم دارنــد امــا حــدود 

یــک چهــارم تــا یــک پنجــم آنهــا هوشــبهر 

ــد.  ــادی دارن ع

انتخــاب هــای شــغلی بــرای افــراد مبتــال به 

ــاط  ــه خاطــر ارتب ــف اتیســم ب ــالل طی اخت

کالمــی و غیرکالمــی آســیب دیــده، مهــارت 

هــای اجتامعــی کــم، واکنــش غیرعــادی بــه 

ــاری  محــرک هــای حســی و مشــکالت رفت

مثــل پرخاشــگری، بیــش فعالی، خــودآزاری، 

توجــه کــم بــه تکالیــف و فریــاد زدن کــم 

ــی  ــن مشــکالت م ــود ای ــا بهب ــه ب اســت ک

تــوان بــه پیــدا کــردن شــغل مناســب امیــد 

داشــت. 

در پژوهــش طولــی کــه بــر 120 فــرد مبتــال 

ــده،  ــام ش ــم انج ــف اتیس ــالل طی ــه اخت ب

بیــش از 90 درصــد ایــن افــراد شــغلی 

ــد. در حقیقــت  نداشــتند و مســتقل نبودن

افــراد مبتــال بــه اختــالل طیــف اتیســم 

و  اشــتغال  در  مشــارکت  نــرخ  کمرتیــن 

باالتریــن عــدم میــزان مشــارکت را نســبت 

ــیب در  ــد، آس ــا دارن ــالل ه ــایر اخت ــه س ب

مهــارت هــای عملکــردی بــا نداشــن شــغل 

در دوران بزرگســالی نیــز در ارتبــاط اســت.

کــودکان مبتــال بــه اتیســم کــه در ســن 

دریافــت  بــه  نیــاز  هســتند  مدرســه 

خدمــات و یادگیــری مهــارت هــای زندگــی 

دارنــد کــه بــرای انتقــال بــه موقعیــت هــای 

ــا  ــه آنه ــدی ب ــای بع ــوزش ه ــغلی و آم ش

ــژه  ــه وی ــادی ب ــات زی ــد مطالع ــک کن کم

اختــالل  آمــاری  و  تشــخیصی  راهنــامی 

ــراد  ــه اف ــد ک ــرده ان ــان ک ــی بی ــای روان ه

مبتــال بــه اختــالل طیــف اتیســم در حــواس 

ــکالت  ــن مش ــه ای ــد ک ــکل دارن ــان مش ش

بیشــرت در زمینــه تنــد حســی و کنــد حســی 

ــزان و  ــرد در می ــراف ف ــط اط ــت. محی اس

شــدت ایــن مشــکالت عامــل مهمــی اســت. 

ــکاران در  ــن و هم ــارن کوه ــق ب در تحقی

ســال 2009 مشــخص شــد افــراد مبتــال 

بــه اختــالل طیــف اتیســم در تکالیفــی 

کــه نیازمنــد سیســتامتیک بــودن و درک 

ــد  ــی کنن ــل م ــوب عم ــت، خ ــات اس جزیی

و برعکــس در تکالیفــی کــه نیازمنــد فهــم 

ــت،  ــی اس ــی و درک هیجان ــت ذهن وضعی

ــا توجــه بــه  ــا مشــکل مواجــه هســتند. ب ب

ایــن موضــوع، بهــرت اســت معلــامن در 

کالس هــای درســی خــود روی جنبــه هایــی 

کــه افــراد مبتــال بــه اختــالل طیــف اتیســم 

نقــاط قوتشــان اســت، کار کننــد تــا آنهــا را 

ــرت  ــن شــغل به ــده و یاف ــی آین ــرای زندگ ب

آمــاده کننــد. بــا بــه دســت آوردن اطالعات 

ــف اتیســم و  ــالل طی ــورد اخت بیشــرت در م

درک بهــرت آن توســط مشــاوران بازپــروری 
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شــغلی مــی تــوان موقعیــت شــغلی بهــرتی 

کــه مطابــق بــا نیــاز جامعــه و فــرد اســت 

بــه آنهــا معرفــی کــرد کــه ایــن امــر از 

طریــق معلــامن صــورت مــی گیــرد و ایــن 

ــغلی و  ــای ش ــن نیازه ــرت بی ــی به هامهنگ

ــای  ــاعت ه ــش س ــه افزای ــرد ب ــای ف نیازه

کاری و میــزان دریافتــی بیشــرت توســط فــرد 

ــک  ــم کم ــف اتیس ــالل طی ــه اخت ــال ب مبت

مــی کنــد. 

ــس در  ــار و هوگ ــش ویالمیس ــج پژوه نتای

ســال 2007 نشــان داده اســت کــه کارکــرد 

زندگــی  بــا  مســتقیمی  رابطــه  اجرایــی 

ــالل  ــه اخت ــال ب ــراد مبت ــغل اف ــی و ش واقع

کاری  تجربــه  زیــرا  دارد،  اتیســم  طیــف 

ــی  ــل توجه ــر قاب ــوع تاثی ــاغل متن در مش

ــرد  ــای کارک ــی از متغیره ــش بزرگ ــر بخ ب

اجرایــی )ظرفیــت فضایــی، ظرفیــت طــول 

یــادآوری، حافظــه فعــال، راهــرد و برنامــه 

ریــزی( دارد. بنابرایــن بــا انجــام متریــن 

هــای مرتبــط بــا کارکــرد هــای اجرایــی 

مــی تــوان انتظــار داشــت افــراد مبتــال بــه 

اختــالل طیــف اتیســم شــغل بهــرتی در 

آینــده پیــدا کننــد و مشــکالت شــان در آن 

ــردن،  ــازی ک ــش ب ــد. نق ــش یاب ــغل کاه ش

ــرای انتقــال  ــی ب ــی و کاردرمان ــار درمان رفت

بهــرت مفاهیــم و آمــوزش اثرگــذار بــه افــراد 

مبتــال بــه اختــالل طیــف اتیســم در دوران 

ــم  ــن مفاهی ــد ای ــد بتوانن ــه بع ــل ک تحصی

را در موقعیــت هــای واقعــی زندگــی و 

همچنیــن در زمینــه شــغلی تعمیــم دهنــد، 

ــزوم  ــه ل ــه ب ــا توج ــت. ب ــم اس ــیار مه بس

ــی  ــه اتیســم ول ــال ب ــراد مبت ــتغال در اف اش

ــن  ــتغال ای ــت اش ــددی در جه ــع متع موان

ــود دارد.  ــراد وج اف

بــه  افــراد مبتــال  بــراي  انتخــاب شــغل 

اتیســم طیــف  اختــالل 

صحبــت در ارتبــاط بــا حرفــه هاي مناســب 

و نامناســب بــراي افــراد قــرار گرفتــه در طیــف اختــالل اتیســم کاري دشــوار اســت، زیــرا 

ــق و  ــا عالی ــاط ب ــده در ارتب ــام ش ــاي انج ــش ه ــت پژوه ــود و محدودی ــات موج اطالع

توامننــدي هــاي شــغلی ایــن دســته از افــراد، منابعــی کافــی بــراي چنیــن نتیجــه گیــري را 

در اختیــار قــرار منــی دهنــد. یکــی از راه هــاي گفتگــو در ایــن ارتبــاط، اســتفاده از عقایــد 

ــراد  ــن اف ــه ای ــاال اســت. از جمل ــا عملکردهــاي ســطح ب ــراد داراي اتیســم ب و تجــارب اف

مــی تــوان بــه دکــرت متپــل گراندیــن، اســتاد دانشــگاه ایالتــی کلــورادو اشــاره کــرد. وي کــه 

ــاندن  ــتاي شناس ــی در راس ــه اتیســم اســت، گام بزرگ ــی در زمین ــات فراوان صاحــب تالیف

ــی از  ــان در یک ــت. ایش ــته اس ــان برداش ــاي آن ــدي ه ــان نیازمن ــراد و بی ــروه از اف ــن گ ای

تــازه تریــن مقــاالت خــود در زمینــه اشــتغال افــراد داراي اتیســم در هــر دو گــروه داراي 

عملکردهــاي ســطح بــاال و پاییــن، معتقــد اســت کــه حرفــه هایــي کــه بــر حافظــه کوتــاه 

مــدت تاکیــد دارنــد، بــراي ایــن افــراد مناســب نیســتند، زیــرا اکــر افــراد قــرار گرفتــه در 

ایــن طیــف، در ایــن بخــش از حافظــه )ماننــد ســپردن چندیــن دســتور بــه حافظــه( داراي 

ناتوانــی هســتند.

بنابرایــن فهرســتی از شــغل هــاي نامناســب تهیــه کــرده انــد کــه در میــان آن فهرســت، 

مــی تــوان بــه حرفــه هــاي زیــر اشــاره کــرد:

ــول کــه فشــار  ــه پ ــه رسعــت عمــل در دادن بقی ــدي ب ــل نیازمن ــه دلی - صنــدوق داري: ب

ــاه مــدت فعــال دارد. ــر عملکــرد حافظــه کوت ــادي ب زی

- آشــپزي در رســتوران : بــه دلیــل ناتوانــی در نگهــداري دســتورات فراوانــی کــه مشــرتیان 

در یــک زمــان مشــخص ارایــه مــی دهنــد.
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- گارســونی در رســتوران: بــه هــامن دالیــل 

کــه بــراي آشــپزي ذکــر شــد.

در  ناتوانایــی  تلفــن:  بــه  پاســخگویی   -

ــد  ــه کلی ــه صفح ــی ک ــخگویی در زمان پاس

ــاس  ــد مت ــی چن ــه دلیل ــات ب ــال مکامل انتق

ــود. ــی ش ــلوغ م ــان، ش همزم

دیگــري  فهرســت  در  گراندیــن  دکــرت 

ــراي افــراد داراي اتیســم  ــه ب تعــدادي حرف

کــه از توانایــی تفکــر تصویــري ســطح بــاال 

برخوردارنــد را پیشــنهاد کــرده اســت. الزم 

بــه تذکــر اســت کــه ایــن حرفــه هــا، اتــکاي 

ــدت  ــاه م ــه کوت ــر حافظ ــی ب ــیار اندک بس

دارنــد. از جملــه ایــن حرفــه هــا مــی تــوان 

ــر اشــاره کــرد: ــه مــوارد زی ب

- طراحــی تبلیغــات: در قالــب یــک هرنمند 

آزاد

ــت  ــد فعالی ــم: مانن ــه فیل ــی و تهی - عکاس

هــاي یــک هرنمنــد بــدون در نظــر گرفــن 

ــه طــور آزاد  ســوژه و ب

در  طراحــی  ایــن  تجهیــزات:  طراحــی   -

ــرد  ــد کارب ــی توان ــف م ــه هــاي مختل زمین

ــه  ــه گرفت ــی جعب ــد و از طراح ــته باش داش

ــر  ــاص را در ب ــاي خ ــزار ه ــی اب ــا طراح ت

ــرد. ــی گی م

- تربیــت حیوانــات و نگهــداري از آنهــا: 

ــاي  ــت ه ــا مراقب ــداري و ی ــب نگه در قال

ــخص مش

- صنایــع دســتی مختلــف: ماننــد حکاکــی 

مــوارد  و  رسامیــک  تهیــه  چــوب،  روي 

ــا آن ــابه ب مش

ــی  - طراحــی صفحــات وب : بیشــرت توانای

انجــام فعالیــت هــاي آزاد )ماننــد یــک 

هرنمنــد آزاد( را دارنــد

ــی،  ــه نویس ــامل برنام ــه: ش ــا رایان - کار ب

و  قطعــات  بنــدي  رسهــم  و  تعمیــر 

یــی پویامنا

در فهرســت دیگــري کــه ایشــان بــراي 

افــراد داراي اتیســم بــا عملکردهــاي ســطح 

بــاال، امــا ضعیــف در تفکــر بــا اســتفاده از 

تصویــر، پیشــنهاد کــرده انــد بــه مــوارد زیر 

ــم: برخــورد مــی کنی

زمینــه هــاي خاصــی  در  - حســابداري: 

ــن  ــد، ای ــر درآم ــات ب ــبه مالی ــد محاس مانن

افــراد توانایــی ویــژه اي از خــود نشــان 

ــد. ــی دهن م

- علــوم کتابــداري: خصوصــا در ارتبــاط 

ــردم  ــه م ــع و کمــک ب ــا اســتفاده از مناب ب

در جســتجوي اطالعــات در کتابخانــه و در 

ــت. ــتفاده از اینرتن ــا اس ــازي ب ــاي مج فض

- رانندگــی تاکســی: بــه دلیــل حافظــه 

طوالنــی مــدت قــوي متامــی مســیرها و 

خیابــان هــا را از حفــظ مــی دادنــد.

- کوك کردن پیانو و سایر سازها

ــل  ــه دلی ــک هــا: ب ــول در بان - پرداخــت پ

دقــت بســیار بــاال )در شــامرش در صنــدوق 

هــاي شــلوغ کــه مراجعیــن فــراوان دارد و 

ــادي  ــار زی ــدت، فش ــاه م ــه کوت ــر حافظ ب

افــراد  ایــن  از  نبایــد  شــود،  مــی  وارد 

ــرد(. ــتفاده ک اس

ــد  ــی توانن ــددي: م ــبات ع ــار و محاس - آم

ــز  ــد مراک ــی مانن ــت هــاي مختلف در فعالی

رسشــامري و پژوهشــی )در فعالیــت هــاي 

ــه محاســبات و وارد کــردن داده  مربــوط ب

هــا( کار کننــد.

گراندیــن  دکــرت  دیگــري،  فهرســت  در 

مجموعــه اي از شــغل هــا را کــه افــراد 

مــی  پاییــن  ســطح  عملکردهــاي  داراي 

تواننــد انجــام دهنــد، ایــن گونــه پیشــنهاد 

ــد: ــی کن م

ــا:  ــه ه ــاب، در کتابخان ــزن کت - کار در مخ

ــدت،  ــد م ــه بلن ــی وســعت حافظ ــه دلیل ب

گاه ایــن افــراد مــی تواننــد متامــی کدهــاي 

ــرده و  ــظ ک ــا را حف ــاب ه ــه کت ــوط ب مرب

در مرتــب کــردن و چیــدن مجــدد آنهــا 

ــد. ــت کنن فعالی

- انــواع فعالیــت هــاي مونتــاژ در کارخانــه 

هــا و کارگاه هــا: بــه دلیــل عالقمنــدي بــه 

انجــام فعالیــت هــاي تکــراري ایــن دســته 

از کارهــا مــورد عالقــه ایــن افــراد هســتند.

- کار بــا دســتگاه کپــی: الزم بــه ذکــر اســت 

ــن  ــی، ای کــه در انجــام فعالیــت هــاي چاپ

دســته از افــراد نیازمنــد نظــارت دایــم 

هســتند و کار بــا دســتگاه کپــی بــه دلیلــی 

ســادگی و تکــراري بــودن بــراي آنــان ســاده 

ــر و قابــل انجــام اســت. ت

- کارهــاي خدماتــی: شــامل متیــز کــردن 

زمیــن، دستشــویی هــا، پنجــره هــا و منازل.

ــا:  ــگاه ه ــاي فروش ــه ه ــردن قفس ــر ک - پ

ــب  ــارض در اغل ــال ح ــت در ح ــن فعالی ای

فروشــگاه هــاي بــزرگ، توســط ایــن افــراد 

انجــام مــی شــود.

ــازي:  ــدا س ــه ج ــوط ب ــاي مرب ــه ه - حرف

پــاك کــردن حبوبــات، طبقــه بنــدي کــردن 

ــابه ــوارد مش ــیاء و م اش

- باغبانی و نگهداري از گل ها و گیاهان

- وارد کــردن داده هــا در برنامــه هــاي 

مختلــف رایانــه اي

متیــز  کــردن در رســتوران: شــامل  کار   -

کــردن، پوســت گرفــن و خــرد کــردن و 

آشــپزي هــاي تکــراري.
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ــواالت  ــت. س ــکل اس ــم مش ــف اتیس ــراد طی ــرای اف ــوص ب ــه خص ــه، ب ــرای هم ــط ب رواب

زیــادی وجــود دارد از جملــه: عشــق چگونــه اســت؟ یــک دوســت واقعــی چگونــه رفتــار 

مــی کنــد؟ یــک عاشــق چگونــه رفتــار مــی کنــد؟ جذابیــت جنســی چــه حســی دارد و ...

ــن  ــه ای بســیاری از افــراد در ایــن طیــف رسدرگــم هســتند و بینــش محــدودی نســبت ب

ــاط  ــا دیگــران ارتب ــه ب ــد چگون ــا بفهمن ــد ت ــاز دارن ــه کمــک نی ــا ب ــد. آنه حــوزه هــا دارن

برقــرار کننــد و چگونــه روابــط ســامل داشــته باشــند.  ایــن افســانه کــه افــراد اوتیســتیک 

عالقــه ای بــه روابــط عاشــقانه ندارنــد، درســت نیســت.  حقیقــت ایــن اســت کــه آنهــا 

ــه  ــی ب ــاس فیزیک ــه مت ــخ دادن ب ــی و نحــوه پاس ــاط، پاســخ عاطف ــت در ارتب ــن اس ممک

ــاز داشــته باشــند. ــی بیشــرتی نی راهنامی

فعالیت هایی برای تعامل با دیگران 

روی یــک کاغــذ پنــج دایــره بــرای حلقــه هــای روابــط درســت کنیــد. کــودک مبتــال بــه 

اتیســم را در دایــره مرکــزی قــرار دهیــد. ســپس چهــار دایــره دیگــر در اطــراف آن بکشــید. 

از آنهــا بخواهیــد خانــواده و دوســتان نزدیــک خــود را در حلقــه اول فهرســت کننــد. در 

ــد.   ــی را فهرســت کنن حلقــه دوم، دوســتان، همکالســی هــا، همکارهــا و آشــنایان معمول

ر دایــره ســوم، پزشــکان، معلــامن، پلیــس و کارمنــدان فروشــگاه را فهرســت کننــد. دایــره 

چهــارم بــرای غریبــه هاســت.

ــید.  ــان بپرس ــک از فرزندت ــتان نزدی ــواده و دوس ــورد خان ــد: در م ــو کنی ــث و گفتگ  بح

ــواده و دوســتان نزدیــک خــود داریــد چیســت؟ عشــق،  ــه خان احساســاتی کــه نســبت ب

آموزش جنسی به کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم
حمیدرضا عرب/ دانشجوی دکرتای روانشناسی

اعتــامد، لــذت بــردن از همراهــی یکدیگــر 

از  فهرســتی  بــودن.  اعتــامد  قابــل  و 

احساســات تهیــه کنیــد "بــا خانــواده و 

دوســتان نزدیــک خــود چگونــه رفتــار مــی 

کنیــد؟" چنــد مثــال: ما افــکار و احساســات 

ــا  ــم. م ــی گذاری ــه اشــرتاک م شــخصی را ب

ــت  ــی ناراح ــم، وقت ــامد داری ــا اعت ــه آنه ب

ــم.   ــی کنی ــت م ــا صحب ــا آنه ــتیم ب هس

اکنــون بحــث بــه ایــن ســمت مــی رود 

کــه چگونــه افــراد حلقــه اول را ملــس مــی 

ــودک  ــا ک ــا را ب ــده ه ــی از ای ــد؟ برخ کنی

خــود در میــان بگذاریــد: دســت دادن، در 

ــاه، بوســه  آغــوش گرفــن، بغــل کــردن کوت

ــت روی  ــت، و دس ــن دس ــه، گرف روی گون

شــانه. ســپس مطمــن شــوید کــه آنهــا 

متوجــه شــده انــد کــه حتــی بــا افــرادی کــه 

در حلقــه اول هســتند هــم متــاس هــا بایــد 

ــت  ــی اس ــدان معن ــن ب ــد ای ــی باش توافق
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ــی  ــتند و م ــق هس ــر مواف ــر دو نف ــه ه ک

ــد.  ــد ملــس کنن خواهن

در مــورد دایــره دو صحبــت کنید: دوســتان 

معمولــی. احساســتان نســبت بــه دوســتان 

و گروه هایــی کــه در آن حضــور داریــد 

چیســت؟« "ایــن دوســتان چــه کســانی 

هســتند؟" لیســتی از دوســتان و احساساتی 

ــد.  ــه کنی ــد تهی ــا دارن ــه آنه ــبت ب ــه نس ک

اعتــامد، لــذت بــردن از همراهــی یکدیگــر 

و  دوســتان  کنــار  "در  کــردن.  تفریــح  و 

ــار مــی  ــه رفت ــی چگون گــروه هــای معمول

کنیــد؟" شــاید شــام دوســتانه هســتید امــا 

بــه فرزندتــان  نیســتید.  هنــوز دوســت 

یــادآوری کنیــد کــه اطالعــات شــخصی و یــا 

ــتان  ــا دوس ــود را ب ــخصی خ ــات ش احساس

ــذارد.  ــه اشــرتاک نگ ــی ب معمول

بحــث شــام بــه دایــره ســوم مــی رود، کــه 

در مــورد متخصصانــی اســت کــه مــا بــا آنها 

درگیر هســتیم .  پزشــکان، معلــامن و غیره. 

ــی  ــه متخصصان ــبت ب ــاتی نس ــه احساس چ

ــد؟  ــد داری ــی کنن ــک م ــام کم ــه ش ــه ب ک

فرزنــد شــام ممکــن اســت بگویــد دوســتی 

و قدردانــی. در مرحلــه بعــد، بحــث کنیــد 

ــا  ــتید ام ــت هس ــان دوس ــا متخصص ــه ب ک

بــا آنهــا دوســت صمیمــی نیســتید. در 

مــورد اینکــه شــاید در مواقعــی نیــاز باشــد 

شــان  شــخصی  احساســات  و  اطالعــات 

ــی  ــددکار اجتامع ــم، م ــک، معل ــا پزش را ب

یــا افــر پلیــس بــه اشــرتاک بگذارنــد، 

صحبــت کنیــد. بحــث خــود را بــه ایــن 

ــه ممکــن  ــه چگون ــد ک مســاله ســوق دهی

ــد.  ــس کنن ــوم را مل ــه س ــراد حلق ــت اف اس

دســت دادن و تــکان دادن مناســب اســت. 

ــد  ــی خواه ــوم من ــره س ــی در دای ــر کس اگ

ــه او  ــد ب ــا شــام دســت بدهــد، شــام نبای ب

ــاد داشــته باشــید، متــام  ــه ی ــد! ب ارصار کنی

ــی باشــد.  ــد توافق ملــس هــا بای

غریبه ها 

مــورد  در  کــه  اســت  آن  وقــت  اکنــون 

ــت  ــه هــا صحب ــره غریب ــارم، دای ــره چه دای

ــکان  ــه م ــد ب ــان بخواهی ــم. از فرزندت کنی

ــر  ــد فک ــی بین ــا را م ــه ه ــه غریب ــی ک های

ــا  ــان ی ــرتو، خیاب ــوس، م ــد اتوب ــد، مانن کن

فروشــگاه .بــا آنهــا صحبــت کنیــد کــه 

ممکــن اســت برخــی غریبــه هــا رفتــار 

دوســتانه داشــته باشــند، امــا نبایــد بــا آنهــا 

ــه هــا ممکــن  ــد.  غریب ــرار کنی ــاط برق ارتب

اســت باعــث ایجــاد احســاس ناراحتــی در 

افــراد شــوند .وقتــی ایــن اتفــاق مــی افتــد، 

بایــد بــه رسعــت از آنهــا دور شــوید. حتــام 

از آنهــا بپرســید کــه آیــا ایــن اتفــاق بــرای 

آنهــا افتــاده اســت یــا خیــر آیــا تــا بــه حــال 

ــاس  ــا احس ــده آنه ــث ش ــه باع ــک غریب ی

ــد؟ ــی کنن ناراحت

ــا در مــورد نحــوه  ــا آنه ــه بعــد، ب در مرحل

رفتــار بــا غریبــه هــا و تفــاوت افــراد غریبه 

بــا افــراد دیگــر صحبــت کنیــد. برخــی 

خــوب هســتند و برخــی دیگــر خــوب 

نیســتند. تاکیــد کنیــد کــه نبایــد ســوار 

ماشــین هــای افــراد غریبــه شــویم. همیــن 

ــز صــدق  ــه نی ــرش هدی ــورد پذی ــر در م ام

ــرش  ــل عــدم پذی ــورد دالی ــد. در م مــی کن

ــد. ــت کنی ــا صحب ــدن و هدای سوارش

ســپس در مــورد ایــده متــاس بــا افــراد 

دایــره چهــارم صحبــت کنیــد. فرزندتــان 

بایــد بدانــد کــه هیــچ ملســی وجــود نــدارد. 

ــه مــی شناســید  ــی توســط شــخصی ک وقت

و بــه آن اعتــامد داریــد بــه غریبــه ای 

معرفــی مــی شــوید، مــی توانیــد بــا آن 

ــد  ــر مــی خواهی ــد اگ ــه دســت بدهی غریب

ــت  ــه الزم نیس ــد ک ــادآوری کنی ــا ی ــه آنه ب

بــا غریبــه هــا بــد رفتــار کنیــد، مگــر اینکــه 

آنهــا احســاس ناراحتــی در شــام ایجــاد 

ــد. کنن

کســانی کــه در ایــن طیــف هســتند اغلــب 

دنیــای احساســات را طاقــت فرســا و گیــج 
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برچســب  در  .آنهــا  داننــد  مــی  کننــده 

زدن و شــناخت احساســات خــود و درک 

ــد. ــکل دارن ــران مش ــات دیگ احساس

شناسایی و برچسب گذاری احساسات

از  تلفــن،  یــا  از دوربیــن  اســتفاده  بــا   

افــرادی کــه احساســات مثبــت و منفــی را 

نشــان مــی دهنــد، عکــس بگیریــد. عکــس 

ــا برچســب  ــه آنه ــد ب ــت بگیری هــا را پرین

بزنیــد و دربــاره ایــن احساســات بحــث 

بخواهیــد حوادثــی  فرزندتــان  از  کنیــد. 

کــه چنیــن احساســاتی را تجربــه کــرده 

ــد  ــا می توانن ــاورد. آن ه ــاد بی ــه ی ــت ب اس

عواطــف  بــا  آلبومــی  در  را  عکس هــا 

ــا در  ــد ت ــرار دهن ــده ق ــب گذاری ش برچس

ــود. ــاره ش ــا اش ــه آن ه ــده ب آین

شناســایی و برچســب گــذاری رسنــخ هــای 

غیرکالمــی بــا عکس هــای بــاال. از آن هــا 

بخواهیــد بــه دنبــال رسنخ هــای غیرکالمــی 

در حــاالت صــورت یــا زبــان بــدن بگردنــد 

کــه بــه آنهــا کمــک می کنــد یــک احســاس 

را برچســب گذاری کننــد. از آنهــا بخواهیــد 

رسنــخ هــای غیرکالمــی را فهرســت کننــد.

ــایی  ــرای شناس ــش ب ــازی نق ــتفاده از ب اس

و برچســب گــذاری احساســات و رسنــخ 

ــی  ــای غیرکالم ه

ایفــای نقــش یــک ابــزار عالــی بــرای کمــک 

بــه بچــه هــای بــا عملکــرد بــاال اســت کــه 

احساســات خــود و دیگــران را تشــخیص 

دهنــد. بــه نوبــت نقــش بــازی کنیــد و هــر 

احســاس را حــدس بزنیــد. 

بلوغ جنسی 

ــای  ــارت ه ــات و مه ــد اطالع ــرد بای ــر ف ه

عملــی مربــوط بــه بلــوغ، تغییــرات بــدن، 

ــط، فروتنــی و منایــش  ــواع مختلــف رواب ان

ــم  ــوزد. مه ــار عمومــی را بیام مناســب رفت

ــودک شــام  ــد ک ــه فکــر نکنی ــن اســت ک ای

ــه طــور  ــا ب ــد ی ــی دان ــی را م چــه چیزهای

غریــزی خواهــد فهمیــد، یــا اینکــه چقــدر 

خــوب آنچــه را کــه مــی شــنود و مــی بینــد 

درک مــی کنــد. بــه دلیــل خطــر بــاالی 

ــم  ســوء اســتفاده جنســی در اوتیســم، مه

اســت کــه بــه آنهــا آمــوزش داده شــود کــه 

ــد  ــه از بهداشــت خــود مراقبــت کنن چگون

. قبــل از اینکــه بــدن آنهــا رشوع بــه رشــد 

کنــد در مــورد بلــوغ صحبــت کنیــد. در 

غیــر ایــن صــورت، ممکــن اســت یــک دخرت 

در اولیــن قاعدگــی خــود فکــر کنــد کــه تــا 

حــد مــرگ خونریــزی کــرده اســت و پــری 

ممکــن اســت در اولیــن خــواب خیــس 

خــود فکــر کنــد کــه "تختخــواب را خیــس 

مــی کنــد". آنهــا ممکــن اســت بــرای برخــی 

ــالت  ــت و متای ــورد صمیمی ــات در م اطالع

جنســی آمــاده نباشــند، امــا بــرای کاهــش 

خطــر رفتــار نامناســب یــا آزار جنســی، 

بایــد آمــوزش هــای جنســی داشــته باشــند. 

ــه  ــه در جامع ــاالنی ک ــان و بزرگس نوجوان

عمومــی کار مــی کننــد یــا درگیــر هســتند، 

صحبــت هــای همســاالن خــود را در مــورد 

ایــن موضــوع مــی شــنوند و بایــد از معنای 

ــند. ــه آن آگاه باش هم

بحث در مورد بلوغ جنسی

اینکــه چگونــه و چــه زمانــی تصمیــم مــی 

گیریــد بــا کــودک اوتیســتیک در مــورد 

بــه  کنیــد  بحــث  مختلــف  موضوعــات 

میــزان درک نوجــوان یــا بزرگســال بســتگی 

دارد. طــوری بــرای فــرد توضیــح دهیــد 

کــه متوجــه شــود، ســپس بــا ورودی هــای 

دیــداری و شــنیداری در قالــب داســتان 

هــای اجتامعــی از آن پشــتیبانی کنیــد. در 

ــت  ــه گام فعالی ــزوم، روال گام ب ــورت ل ص

هــای جنســی را انجــام دهیــد یــا از کلــامت 

یــا تصاویــر بــرای فعالیــت هــای بهداشــتی 

ــد. ــتفاده کنی اس

در مــورد راه هــای مناســب و ایمــن کــه در 

آن رابطــه جنســی رخ مــی دهــد صحبــت 

خصوصــی  جنســی  احساســات   . کنیــد 

ــا  ــورد آن ب ــوان در م ــی ت ــا م ــتند، ام هس

ــرد. ــت ک ــود صحب ــی خ ــک زندگ رشی

جنســی  مقاربــت  جنســی  رابطــه  در 

معمــوالً بــه دنبــال بوســیدن و ملــس کــردن 

و در آغــوش گرفــن اســت )امــا شــام مــی 

توانیــد بــدون آن کــه رابطه جنســی داشــته 

باشــید نیــز ببوســید و در آغــوش بگیریــد).

بــرای اینکــه رابطــه جنســی قانونــی و لذت 

بخــش باشــد، هــر دو نفــر بایــد متایــل بــه 

ــد  ــز نبای ــند و هرگ ــته باش ــن آن داش داش

ــرای داشــن آن فشــار وارد شــود. روابــط  ب

ــن  ــوب بی ــاط خ ــامل ارتب ــد ش ــی بای جنس

بــا  بتواننــد  بایــد  آنهــا  باشــد.  زوجیــن 

یکدیگــر صحبــت کننــد و بداننــد چــه 

چیــزی را دوســت دارنــد و از آن لــذت مــی 

ــد. ــی کنن ــاس م ــد و احس برن

منبع
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آموزش مفاهیم دبستانی 
آرزو رضایی/ کارشناس ارشد روانشناسی

ــودکان  ــز ک ــودکان اتیســتیک و نی ــه ک ــدن و نوشــن ب ــا، خوان ــوزش الفب ــر و دار آم در گی

بــا نیازهــای خــاص بــا مســائل و مشــکالت مختلفــی روبــه رو خواهیــم شــد. اگرچــه مــا 

بســیاری از مفاهیــم اساســی را قبــال" بــه کــودک آمــوزش داده ایــم، بــه علــل گوناگونــی 

از قبیــل عــدم تعمیــم دهــی یــا بیــش تعمیــم دهــی، فراموشــی مفاهیــم پایــه بــه علــل 

عــدم تکــرار و یــا عــدم اســتفاده عملــی، ضعــف در یکــی از انــواع حافظــه یــا مراحــل آن 

و... کــودکان دچــار وقفــه در ادامــه رونــد یادگیــری یــا اشــتباهات بســیاری مــی شــوند کــه 

مانــع  پیرشفــت آمــوزش مــی شــود.

اگرچــه تشــخیص علــل ایــن مشــکالت کمــک شــایانی بــه برطــرف کــردن  آنهــا خواهــد کرد 

امــا ایــن تشــخیص کار چنــدان آســانی نخواهــد بــود زیــرا در اکــر مــوارد مجموعــه ای از 

علــل مختلــف در تعامــل بــا یکدیگــر ایــن مســائل را موجــب مــی شــوند و از جملــه شــایع 

ــا آن هــا برخــورد داشــته ام خوانــدن و نوشــن  تریــن مشــکالت آموزشــی کــه شــخصا" ب

بــدون درک مفاهیــم آن هــا، خوانــدن از روی یــک کتــاب خــاص و عــدم تعمیــم دهــی بــه 

کتــاب هــا یــا متــون دیگــر، عــدم درک مســائل ریاضــی و مفاهیــم درس علــوم و در ســال 

ــودن آن) گذشــته، حــال و  ــا ب ــن اجتامعــی ، درک زمــان و پوی هــای باالترمســائل و قوانی

آینــده(، مشــکالت عدیــده در تصویرســازی 

ذهنــی بــرای درک قواعــد و قوانیــن علمــی 

ــوه  ــا انب ــه ب ــا ک ــوده اســت. از آن ج و... ب

شــدن ایــن مشــکالت برطــرف کــردن آن هــا 

کاری غیرممکــن خواهــد بــود، از هــامن 

ــم دبســتانی  ــوزش مفاهی ــدای رشوع آم ابت

بایــد هشــیار بــود و نارســایی هــای موجــود 

را یافتــه و حتــی االمــکان برطــرف منــود.

کتــاب  نوشــن،  و  خوانــدن  مــورد  در 

راهنــامی  ابتدایــی  اول  ســال  بنویســیم 

خوبــی بــرای کشــف ایــن مشــکالت اســت. 

هــامن طــور کــه مــی دانیــم باالخــص 

ــه  ــاال ک ــرد ب ــا عملک ــتیک ب ــودکان اتیس ک

موفــق بــه تحصیــل مــی شــوند، از حافظــه 
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ی ) تصویــری یــا شــنیداری(، قــوی برخــوردار هســتند کــه مــی تواننــد ایــن نقطــه ضعــف 

ــامل  ــه ش ــم را ک ــای درک مفاهی ــه ه ــن برنام ــد. بنابرای ــان کنن ــا پنه ــدت ه ــا م ــا را ت ه

پرســش و پاســخ هــای گوناگــون و از ســاده بــه پیچیــده اســت را در موضوعــات درســی 

بــه صــورت کتبــی و شــفاهی ادامــه مــی دهیــم و در ایــن مــورد از متریــن هــای کتــب 

ــم. ــی گیری ــره م ــی به درس

موضوعاتــی کــه در کتــب درســی ارائــه مــی شــوند، دقیقــا" هــامن موضوعاتــی هســتند 

کــه کــودکان بایــد بــه درک انتزاعــی نســبتا" خوبــی در مــورد آن هــا برســند. اگــر چــه در 

کالس اول ابتدایــی و در حیــن آمــوزش الفبــا مســائل زیــادی در زمینــه ی ادبیــات و درک 

انتزاعــی وجــود نــدارد، امــا ایــن مفهــوم ســازی و تصویرســازی ذهنــی را مــی توانیــم بــا 

متریــن هایــی تقویــت کنیــم. متریــن هایــی مثــل جملــه نویســی، تصویرخوانــی، ســاخن 

کلــامت بــا معنــی از حــروف یــا هجاهایــی بــه هــم ریختــه ، ســاخن جمــالت بامعنــی از 

ــاه از جمــالت پراکنــده، جورکــردن  کلــامت درهــم و درنهایــت ســاخن یــک داســتان کوت

تصاویــری کــه بیانگــر یــک داســتان یــا 

ــی  ــا مکان ــی ی ــا ترتیــب زمان یــک واقعــه ب

ــی هســتند و... منطق

بــرای فهــم بهــرت و یافــن منونــه هــای 

عملــی دیگــر ســعی خواهیــم کــرد کــه 

ایــن مــوارد را بــا بیــان مثــال هایــی روشــن 

ــازیم.  س

جمله سازی:

جملــه ســازی یکــی از مترینــات بســیار 

خــوب بــرای درک مفاهیــم دشــوار بــه 

آمــوزش  در  را  آن  کــه  اســت  کــودکان 

پیــش دبســتانی و بــه صــورت شــفاهی تــا 

ــم  ــه مفاهی ــه ک ــد جمل ــاخن چن ــطح س س

ــد  ــه ی واح ــک کلم ــا ی ــد ب ــی دارن متفاوت

ــه  ــس از اینک ــون پ ــم. اکن ــی دهی ــه م ادام

نوشــن  و  خوانــدن  توانســت  کــودک 

ــرد ،  ــاد بگی ــا را ی ــروف الفب ــدادی از ح تع

ــام  ــی انج ــورت کتب ــات را بص ــامن مترین ه

ــر  ــا ه ــد ب ــودک بای ــدا ک ــم. ابت ــی دهی م

ــوم  ــا مفه ــت و ب ــه درس ــک جمل ــه ی کلم

بســازد و ســپس جملــه هــای بعــدی و 

بســته بــه تــوان کــودک 3 تــا5 جملــه 

ــه  ــک کلمــه بســازد. جمل ــا ی ــاوت را ب متف

ــا  ــد حتــام" بســیار پیچیــده  و ی هــا نبای

طوالنــی باشــند، بلکــه هــدف عبــور کــودک 

ازقالــب کلیشــه ای خــود ، گســرتش قــدرت 

تصویرســازی ذهنــی بــه صــورت هدفمنــد 

ــه هــا  ــامت و جمل ــن کل ــاط بی و درک ارتب

مثــال"  هاســت.  آن  بیرونــی  واقعیــت  و 

ــاب  ــا کلمــه کت ــر از کــودک خواســتیم ب اگ

چنــد جملــه بســازد، مــی توانــد ایــن دایــره 
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شــامل جملــه هایــی توصیفــی) کتــاب 

جلــد دارد(، عملــی، کاربــردی) مــن کتــاب 

ــدرم  ــی) پ ــا روای ــم(، داســتانی ی ــی خوان م

بــرای مــن یــک کتــاب خریــد(، گزارشــی یــا 

خــری) ســارا کتــاب را گــم کــرد( و... مــی 

ــود. ش

جمــالت  بتوانــد  کــودک  کــه  هنگامــی 

مختلفــی را بــا یــک کلمــه بســازد . عــالوه 

بــر قالــب ســاختاری جملــه، چارچــوب 

هــای درکــی متفاوتــی را تصــور و مکتــوب 

کنــد، گامــی بســیار مهــم در درک خوانــده 

هــا برداشــته اســت. مســلم اســت کــه 

ــا  ــی ه ــن توانای ــت آوردن ای ــه دس ارزش ب

ــه کــودک  ــی آشــکارتر خواهــد شــد ک زمان

ــه رو  ــی روب ــم انتزاع ــامت و مفاهی ــا کل ب

شــده  و بایــد بــرای خــودش چارچــوب 

ــه  ــه ب ــد ک ــیم کن ــی ای را ترس ــای ذهن ه

ــتند. ــوس نیس ــی ملم ــورت عین ص

همــکاری،  مهربانــی،  مثــل  مفاهیمــی 

مــی  کــودک  و...کــه  ارزش  قضــاوت، 

بایســت آنهــا را الجــرم بــا کنــار هــم قــرار 

دادن جنبــه هــای مختلــف دیگــر فهمیــده 

و از بــه هــم پیوســتگی ایــن ادراکات ســایر 

ــد. ــزاع کن ــم را انت مفاهی

جمله نویسی برای یک تصویر:

ــک  ــرای ی ــد ب ــودک بای ــن ک ــن متری  در ای

تصویــر جمالتــی ســاده و مربــوط بنویســد. 

ــن اســت کــه  ــر ای ــن ســعی ب ــن متری در ای

کــودک ارتباطــات منطقــی بیــن اجــزای 

ــری از  ــال" تصوی ــد. مث ــدا کن ــر را پی تصوی

ــوپ در  ــا ت ــازی ب ــال ب ــودک در ح ــک ک ی

یــک فضــای بــاز. در ایــن جــا کــودک عــالوه بــر جمــالت توصیفــی قابــل رؤیــت، بــه ســایر 

جنبــه هــای ایــن تصویــر توجــه مــی کنــد، فرضیاتــی بــرای خــود مــی ســازد کــه بایــد بــر 

اســاس اســتدالل هــای منطقــی آن هــا را رد یــا تأییــد کنــد. کــودک را هدایــت مــی کنیــم 

ــه  ــرده و ب ــف ک ــر آن ، ردی ــات را ســاخته و براســاس شــواهد موجــود در تصوی ــا فرضی ت

هــم پیونــد بزنــد. احتــامالت را بررســی کنــد و در نهایــت چندیــن جملــه و گاهــی یــک 

داســتان کوتــاه در مــورد آن بنویســد. برخــی از مفاهیــم کمیــک و طنــز را مــی توانیــم در 

ــم.  ــرای درک آن هــا کمــک کنی ــه کــودک ب ــده و ب ــن گنجان ــن متری ای

ساخن کلامت با معنی از حروف بهم ریخته:

ایــن مترینــات را بــا کلــامت ســه حرفــی رشوع مــی کنیــم و ترجیحــا" کلامتــی کــه کــودک 

آن هــا را آموختــه و مــی شناســد. کــم کــم کلــامت را بــا حــروف بیشــرت و دشــوارتر. اگــر 

کلــامت مــورد نظــر اســامی اشــیا یــا افــراد باشــند، تشــخیص اینکــه کــودک آن هــا را درک 

کــرده یــا خیــر چنــدان دشــوار نیســت. هنــگام کار بــا کلــامت انتزاعــی بایــد آمــوزش را تــا 

پیــدا کــردن کلمــه و توضیحاتــی در مــورد آن ادامــه دهیــم. در متریــن ســاخن جملــه یــا 

کلــامت بهــم ریختــه  کــودک عــالوه بــر یــاد گرفــن جــای هــر کلمــه در جملــه مــی آمــوزد 

کــه چگونــه مفاهیــم خاصــی در یــک جملــه بیــان مــی شــوند. بــرای مثــال قیــد زمــان در 

جملــه بیانگــر زمــان و قیــد مــکان بــه مــا مــی گویــد کــه کجــا ایــن اتفــاق افتــاده  و... 

هــامن طــور کــه مشــخص اســت بــرای اینکــه کــودک مفاهیــم جمــالت نوشــته شــده را 
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ــورد آن  ــؤاالتی در م ــا س ــد، او را ب درک کن

جملــه بــه چالــش مــی کشــیم. بــرای مثــال 

کــودک کلــامت بهــم ریختــه ) رفــت- بــه- 

علــی- مدرســه- دیــروز(، را مرتــب مــی 

کنــد )علــی دیــروز بــه مدرســه رفــت(. در 

ایــن جملــه قیــد زمــان وجــود دارد، یعنــی 

کــودک بایــد متوجــه باشــد کــه بــه مدرســه 

رفــن علــی دیــروز بــوده اســت. همچنیــن 

قیــد مــکان ) علــی کجــا رفتــه اســت؟(.

ــه  ــامت جمل ــب تعــداد کل ــن ترتی ــه همی ب

بــاز افــزوده شــده و کــودک بــا کمــک ایــن 

ــی را  ــه چیزهای ــرد ک ــاد مــی گی ــات ی مترین

کــه مــی خوانــد در ذهــن خــود تجزیــه و 

ــن کلــامت  ــم را از ای ــد و مفاهی ــل کن تحلی

کنــار هــم قــرار داده شــده اســتخراج کنــد.

در ادامــه ی ایــن سلســه مترینــات مــی 

توانیــم جمــالت بــه هــم ریختــه یــک 

ــرار  ــار کــودک ق ــاه را در اختی داســتان کوت

داده تــا بــا ترتیــب منطقــی رویدادهــا یــک 

داســتان یــا روایــت بــا معنــی بســازد. اگــر 

ــش  ــوزش پی ــا در آم ــد م ــر بیاوری ــه خاط ب

ــن  ــابه ای ــی مش ــار تکمیل ــتانی و گفت دبس

متریــن را بــا تصاویــر زنجیــره ای بیــان 

ــم. کردی

ــن ایــن اســت  ــن دو متری ــزرگ ای تفــاوت ب

کــه در ایــن جــا تصاویــر کــه بــرای کــودک 

فهــم آســان تــری دارنــد وجــود ندارنــد 

بلکــه کــودک بایــد ایــن جمــالت را بخوانــد 

و آن هــا را درک کنــد و رسانجــام ســیر 

روایــی منطقــی بیــن ایــن جمــالت را پیــدا 

کــرده بنویســد. در ابتــدا بــا تعــداد جمالت 

کمــرت رشوع مــی کنیــم و در صــورت لــزوم 

بــر تکــه هــای کاغــذ مــی  جمــالت را 

ــا کــودک بتوانــد راحــت آن هــا  نویســیم ت

ــا  ــت آنه ــل درس ــرده و مح ــا ک ــه ج را جاب

ــی  ــاد م ــودک ی ــه ک ــد. در ادام ــدا کن را پی

ــی  ــورت ذهن ــه ص ــن کار را ب ــه ای ــرد ک گی

ــا را  ــد و آنه ــالت را بفهم ــام داده، جم انج

ــد.  ــب کن مرت

ــه  ــم ب ــی توانی ــات م ــن مترین ــی ای در متام

منظــور ســهولت ادراک کــودک مترینــات 

معکــوس را در ابتــدا انجــام دهیــم. مثــال" 

یــک کلمــه ی آشــنا و قابــل فهــم را نوشــته 

و از کــودک مــی خواهیــم کــه حــروف آن 

ــد.  ــار هــم بچین ــده کن ــه صــورت پراکن را ب

ــا  ــی و ی ــن ربای ــتیکی، آه ــروف پالس از ح

ــک  ــای کوچ ــه کاغذه ــر روی تک ــته ب نوش

مــی تــوان کمــک گرفــت. بــه همیــن ترتیب 

ــا  ــر روی کاغــذ مــی نویســیم ت ــه را ب جمل

کــودک بخوانــد ســپس آن را قیچــی کــرده  

و کلــامت را بــه صــورت پراکنــده کنــار هــم 

قــرار داده و بعــد دوبــاره مرتــب کنــد و در 

نهایــت جــدا  کــردن کلــامت یــک داســتان 

ــاره مرتــب کــردن آن هــا. در  ــاه و دوب کوت

ایــن مترینــات هــدف درک مفهــوم خوانــده 

هاســت و مــی توانیــم در همــه ی مراحــل 

از ســؤاالت درکــی چــه بــه صــورت شــفاهی 

و چــه بــه صــورت کتبــی اســتفاده کنیــم.

درس  بــرای  باالخــص  و  راســتا  ایــن  در 

مترینــات  ابتدایــی،  اول  کالس  فارســی 

ــرای کــودک برنامــه  ــوان ب ــادی را مــی ت زی

ــر کــردن جــای  ــال، پ ــرای مث ــزی کــرد. ب ری

خالــی در حــروف یــک کلمــه، کلــامت یــک 

ــه  ــا ارائ ــا جمــالت یــک داســتان ب ــه ی جمل

ــدون  ــا ب ــرای انتخــاب ی ــی ب ــه های ی گزین

ارائــه  گزینــه هــا هــم منونــه هــای خوبــی 

ــا  در ایــن زمینــه مــی باشــند. کــم کــم و ب

گســرتش آموختــه هــای کــودک مــی توانیــم 

از متریــن درک مطلــب کتبــی هــم اســتفاده 

کنیــم. کــودک مــن یــا داســتان کوتاهــی را 

خوانــده و ســپس بــه ســؤاالت در مــورد آن 

ــی  ــه م ــور ک ــامن ط ــد. ه ــی ده ــخ م پاس

ــن بســیار رضوری و مهــم  ــم ایــن متری دانی

ــل  اســت چــرا کــه کــودک در طــول تحصی

ــردن و  ــدن و درک ک ــه خوان ــادر ب ــد ق بای

پاســخ بــه ســؤاالت مختــرص یــا مفصــل 

باشــد. ســؤاالت را طــوری طراحــی مــی 

کنیــم کــه گاهــی یــک کلمــه یــا دو کلمــه 

بــرای جــواب کافــی اســت و گاهــی کــودک 

مجبــور بــه نوشــن چنــد جملــه مــی باشــد. 

ســؤاالت بلــه و خیــر و چنــد گزینــه ای 

را هــم مدنظــر قــرار مــی دهیــم. مثــل 

همیشــه خاطــر نشــان مــی کنیــم کــه ایــن 

ــان،  ــف، زم ــودکان مختل ــرای ک ــات ب مترین

شــکل، دشــواری و... متفاوتــی مــی تواننــد 

داشــته باشــند و ســطح هــر آموزشــی بایــد 

متناســب بــا ســطح و ظرفیــت کــودک 

ــزی و اجــرا شــوند. ــه ری برنام

مترینــات دیگــری نیــز در ایــن رابطــه مــی 

توانیــم بــرای کــودکان در نظــر بگیریــم کــه 

بــرای پیشــگیری از طوالنــی شــدن مطلــب 

ترجیحــا" در شــامره ی بعــد بــه آن هــا مــی 

ــوزش  ــا آم ــم ب ــی کنی ــعی م ــم و س پردازی

ایــن مهــارت هــا کــودک را بــرای بهــرت درک 

ــوم،  کــردن موضوعــات علمــی در درس عل

ــک  ــایر دروس کم ــات و س ــائل ریاضی مس

کنیــم.
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بگذار صدایت را بشنوم 
ندا قاسمیفصل سی و چهارم

کتــاب »بــازی درمانــی« اثــر اکســالین مفهــوم »درک- احــرتام- پذیــرش« را مــی پرورانــد. 

اثــر بعــدی او بــه نــام »دیبــز در جســتجوی خویشــن« اصــول بــازی درمانــی را بــه کار 

کــردن بــا پــر کوچولویــی بــه نــام دیبــز اطــالق مــی کنــد. اکســالین دیبــز را مبتــال بــه 

اتیســم تشــخیص نــداد و نظــرش ایــن بــود کــه او از لحــاظ عاطفــی آســیب دیــده اســت. 

ولــی بــی شــک هرکــس بــا عالئــم اتیســم آشــنا باشــد مــی فهمــد کــه در واقــع دیبــز 

اتیســتیک اســت. 

بــه هــر حــال تأثیــر کتــاب آن قــدر قــوی بــوده اســت کــه بــازی درمانــی هنــوز توصیــه 

مــی شــود بــه هــر حــال بــه بعضــی والدیــن در ابتــدا چیــزی جــز بــازی درمانــی گفتــه 

منــی شــود بــا کمــی گفتــار درمانــی کــه یــک بــار در هفتــه انجــام مــی شــود. 

ــد و کــودک  ــام یاب ــازی درمانــی باعــث مــی شــود آســیب هــای عاطفــی کــودک، التی ب

ــا احــرتام رفتــار مــی شــود و خــری از  ــا کــودک ب خــود را آزاد ببینــد. در اتــاق بــازی ب

ــی هــا، و  ــادات، نارضایت ــت هــا، انتق ــخ هــا، محدودی ــاد و مخالفــت نیســت. توبی انتق

مزاحمــت هــا وجــود نــدارد. در عــوض کــودک متوجــه پذیــرش و درک از طــرف درمانگــر 

مــی شــود، او بــه کــودک احــرتام مــی گــذارد، احساســات را بــه او منتقــل مــی کنــد، او را 

درک مــی کنــد و در همــه ی زمــان هــا او را مــی پذیــرد فــارغ از ایــن کــه کــودک چه می 

گویــد و چــه انجــام مــی دهــد. بنابرایــن بــه کــودک شــهامت مــی دهــد کــه از داخلــی 

تریــن الیــه هــای جهــان اتیســم بــه جهــان واقعــی راه یایــد. اکســالین بــه هــر درمانگــری 

ــه بیشــرت  در آمــوزش اخطــار مــی دهــد ک

وقــت هــا رهاشــدن از دســت مــادر خیلــی 

ســخت اســت. » اگــر درمانگــر مراقــب 

نباشــد مــادر وارد ســازماندهی مــی شــود« 

ــه  وی پیشــنهاد مــی دهــد کــه درمانگــر ب

مــادری چیــزی مثــل ایــن جملــه بگویــد: » 

ــا آقــای ایکــس، قــرار  ــرای صحبــت ب ــا ب آی

ــاً ایــن بــرای مــادر  مالقــات نداریــد؟« غالب

کافــی اســت تــا دخالــت نکنــد. آن چــه کــه 

ــق  ــد طب ــازی رخ مــی دهــد بای ــاق ب در ات

ــد  ــر بای ــد و درمانگ ــد باش ــک رسی قواع ی

بچــه را آن طــور کــه هســت بپذیــرد. دقیقــاً 

درمانگــر بایــد کــودک را بــه انــدازه ای کــه 

هســت قبــول کنــد و کــودک نبایــد تحــت 

فشــار قــرار بگیــرد. 

درمانگــر ناجــی از طــرف دیگــر مــی دانــد 

کــه دقیقــاً چگونــه بــه کــودک کمــک کنــد 

او احســاس پذیــرش کامــل و آزاد گذاشــن 
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ایجــاد مــی کنــد طــوری کــه کــودک بتوانــد عمیــق تریــن احساســات خــود را بیــان کنــد، 

احساســاتی کــه از خشــم فــرو خــورده در مقابــل مــادر ایجــاد مــی شــود.

بیــل در درمــان، عروســک مــادر را مــی گیــرد » او آن را رس و تــه مــی گیــرد و لبــاس هــای 

عروســک مــادر را در مــی آورد«.

بیل: من او را کتک می زنم.

درمانگر: تو احساس می کنی دوست داری او را بزنی.

بیل: حاال من او را در شن ها فرو می کنم حال او بهرت می شود.

درمانگر: تو االن او را در شن ها آرام می کنی.

بیل: هیچ کس دیگری او را نخواهد دید.

درمانگر: تو از دست او راحت شدی هیچ کس دیگر او را نخواهد دید.

ایــن کــه آیــا ایــن بازتــاب بــی پایــان از احساســات بــه کــودکان عــادی کمــک مــی کنــد کــه 

بــر آســیب هــای روانــی فائــق آینــد قابــل بحــث اســت. امــا وقتــی کــه ایــن نــوع چیزهــا 

بــرای کــودکان دارای اتیســم توصیــه مــی شــود مــن موافــق نیســتم. در کتــاب »دبیــز در 

ــوازش  ــه مــادر، ن ــه ب ــدی در حمل ــدی هــای جدی ــه بلن جســتجوی خویشــن« اکســالین ب

درمانگــر ناجــی و پیونــد کــودک مــی رســد. 

دیبــز اکولیلیــا داشــت. نوعــی ناشــنوایی مفــرط و حــرکات کلیشــه ای داشــت و بــه عنــوان 

یــک نــوزاد آغــوش مــادرش را منــی پذیرفــت. وقتــی مــادرش او را بغــل مــی کــرد خــودش را 

جمــع مــی کــرد و گریــه مــی کــرد. او اکنــون مهــارت هــای خاصــی دارد ماننــد بــه خاطــر 

ســپردن آن چیــزی کــه مــی بینــد و شناســایی اعــداد. امــا هیــچ تعامــل و ارتبــاط طبیعــی 

ندارد. 

ــی  ــد، قشــقرق راه م ــه هــم بزن ــن او را ب ــه هــای روتی ــت کســی بخواهــد برنام هــر وق

انــدازد. مــادرش پرســید: آیــا او اختــالل اتیســم دارد؟ روانشــناس مــی گویــد: نــه. امــا او 

ــا حــاال دیــده ام. طــرد شــده تریــن کــودک اســت کــه مــن ت

ــی  ــی یک ــای عجیب ــه ه ــالین در صحن اکس

پــس از دیگــری تصویــری از یک مــادر رسد، 

عبــوس، باهــوش و رسکوب گــر را به تصویر 

کشــید کــه نتوانســته بــود بــه پرش عشــق 

و احــرتام و درک بیامــوزد. مــادر در مــورد 

اکســالین بســیار محتــاط اســت. مــادر 

ــود  ــه ب ــرار گرفت ــورد بازخواســت ق ــالً م قب

روانشناســان قبــالً آن چــه را کــه در مــورد 

ــه او  ــح ب ــی رصی ــد خیل او فکــر مــی کردن

ــر  ــن در مدرســه پ ــد. معلمی ــه  بودن گفت

ــوءظن و  ــتند س ــی توانس ــختی م ــه س او ب

رسدی شــان را نســبت بــه او مخفــی کننــد. 

ــک  ــی ی ــم او را ط ــن خش ــی از معلمی یک

ــان کــرد.  کنفرانــس در مــورد آن کــودک بی

جلســه ای کــه مــادر در آن دعــوت نشــده 

بــود، آن هــا گفتنــد مــادر اعتقــاد دارد کــه 

ــا  ــت ت ــی اس ــده ذهن ــب مان ــش عق کودک

ایــن کــه بپذیــرد ممکــن اســت او از نظــر 

ــادر در  ــده باشــد و شــاید م ــی رنجی عاطف

ایــن زمینــه مقــرص اســت. اکســالین اعتقــاد 

ــادر را درک  ــی م ــت دفاع ــه او حال دارد ک

مــی کنــد امــا متحیــر اســت کــه مــادر چــه 

چیــزی را مخفــی مــی کنــد.

18

ک 
ستی

اتی
ن 

دکا
کو

ی 
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

نه
و 

ی 
 س

ره
ام

 ش
م،

ده
از

ل ی
سا

14
01

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
ها

ب



ــد،  ــی کن ــری م ــه فک ــاً چ ــادر واقع ــن م ای

چــه احساســی در مــورد دیبــز دارد و چــه 

نقشــی در زندگــی گذشــته ی او دارد زیــرا 

ــوص  ــن خص ــه در ای ــد ک ــی ترس ــیار م بس

مصاحبــه شــود و مــورد ســؤال قــرار گیــرد.

ــده  ــکان دهن ــه ای ت ــک صحن ــپس در ی س

مــادر بــه گناهــان و اشــتباهات خــودش در 

مــورد اکســالین اعــرتاف مــی کنــد ناگهــان 

مــادر بــه گریــه افتــاد و گفــت منــی دانــم 

ــه  ــن کارهــا را کــردم. ب ــا او ای چــه طــور ب

نظــر مــی رســد کــه هــوش مــن از پنجــره 

کامــالً  مــن  رفتــار  اســت  کــرده  پــرواز 

نامناســب و غیــر منطقــی بــود. منــی توانــم 

ــاز  ــردم. نی ــرد ک ــه او را ط ــم ک ــرتاف کن اع

نیســت بگویــم وقتــی اکســالین رشوع بــه 

کار بــا ایــن کــودک طــرد شــده کــرد او 

شــکفته شــد و از الک خــودش بیــرون آمــد. 

در طــی فقــط چنــد ســاعت محبــت و 

بــازی درمانــی غیرتهاجمــی، او ایــن کــودک 

شــگفت انگیــز را بــه زندگــی بازگردانــد 

ــک  ــه صــورت ی ــه ب ــد ک ــاز راهــی ش و آغ

کــودک شــاد و عــادی جلــوه کــرد. بــا یــک 

ــاال. ــره هوشــی بســیار ب به

در پایــان کتــاب، والدیــن دیبــز از معجــزه 

ای کــه اکســالین کــرده بــود تشــکر کردنــد 

و خــود دیبــز نیــز از او تشــکر کــرد و او را 

ــه او شــگفت  ــه ب ــد ک ــژه خوان دوســت وی

ــی اش را داده  ــات در زندگ ــن اوق انگیزتری

بــود در واقــع اکســالین یــک فصــل کامــل 

ــاز  ــت س ــه ی رسنوش ــن مقال را رصف نوش

ــه  ــد. چ ــی کن ــز م ــی دیب ــودش در زندگ خ

ــتش و  ــزاوار پرس ــا س ــی ه ــن ناج ــدر ای ق

ــتند. ــتایش هس س

ــم رشوع نشــد.  ــا بتلهای ــد ب ــالی وال ســپر ب

ــن و  ــن برگ ــواده ی تی ــچ، خان ــا ول ــا مارت ب

مهــد کــودک هــای درمانــی ای کــه بــه 

»آســیب  و  عاطفــی«  »اختــالل  عنــوان 

کــودک«  و  مــادر  ی  دوگانــه  شناســی 

اتیســم را درمــان مــی کننــد، متــام منــی 

شــود. بــا چــاپ پانزدهــم کتــاب »دیبــز در 

جســتجوی خویشــن« بــه پایــان منــی رســد 

ــد آســیب شــناس  ــه خاطــر اینکــه چن ــا ب ی

را  آن  روشــنفکر  بســیار  پزشــک  روان  و 

ــا ظاهــر شــدن  ــد. و ب قدیمــی شــناخته ان

بــه صــورت تنــش خصومــت آمیــز کمــرت یــا  

بیشــرت و بــه صــورت شــکل مختلــف، پیــش 

ــی رود. ــش م ــی رود و پی م

ــان  ــی از کودکش ــدودی ارزیاب ــن مح والدی

در  انــد.  گذاشــته  میــان  در  مــن  بــا  را 

ــاد و  ــه انتق ــن هم ــدن ای ــن از دی ــاز م آغ

بازخواســت از کــودک آزرده مــی شــدم 

ــه تعجــب وا منــی دارد.  اکنــون ایــن مــرا ب

ــر  ایــن طبیعــی اســت کــه والدیــن در براب

ــد.  ــه بگیرن ــودک جبه ــم ک اتیس

ــر  ــه دی ــت دقیق ــکل بیس ــواده ی مای خان

ــد. آمدن

ــران  ــن نگ ــه والدی ــید ک ــی رس ــر م ــه نظ ب

ــادر »جــان«  ــم کودکشــان هســتند. م عالئ

ــلطه گر  ــرب و س ــخص مضط ــک ش ــاً ی غالب

اســت. والدیــن بیشــرت از عبــارات پزشــکی 

بــرای توصیــف رفتــار تیموتــی اســتفاده 

ــر چــرتی  ــد و اســرتس خــود را زی ــی کنن م

از واژگان بــه اصطــالح علمــی مخفــی مــی 

ــد. کنن

ــی  ــه مســافرت م ــودک ب ــدون ک ــن ب والدی

ــال  ــک س ــط ی ــه او فق ــی ک ــد در حال رون

دارد. 

متوجــه حجــم گســرتده ی  مــن  وقتــی 

حمــالت علیــه والدیــن توســط افــراد حرفــه 

ــم.  ــاس گرفت ــد مت ــرت ریملن ــا دک ای شــدم ب

وقتــی کــه خشــمم را ابــراز کــردم، او کمــی 

خندیــد و بــه مــن گفــت: متأســفم کــه بــه 

شــام بگــم کــه در طــی 25 ســال خوانــدن 

هــزاران ارزیابــی از اختــالل اتیســم، بســیار 

ــورد  ــن را م ــی والدی ــه کس ــت ک ــادر اس ن

شــامتت قــرار ندهــد.

مــن واقعیــت را مــی پذیــرم از والدینــی کــه 

ــرده  ــت ک ــا غفل ــد ی ــار داشــته ان ســوء رفت

انــد یــا ناالیــق بــوده انــد. امــا اعتقــاد دارم 

کــه اکریــت زیــادی از والدیــن کــه در 

جســتجوی کمــک بــرای اتیســم فرزندشــان 

هســتند ایــن گونــه نیســتند و در واقــع 

ــر  ــد، ه ــام دهن ــر کاری را انج ــد ه حارضن

چیــز را قربانــی کننــد تــا کودکشــان را 

ــن  ــن همچنی ــد. م ــاز گردانن ــه ســالمت ب ب

ــد و  ــخ هدفمن ــش و پاس ــاد دارم پرس اعتق

ــی  ــی م ــار درمان ــالت رفت ــی از تعام منطق

ــی  ــرد درمان ــک رویک ــوان ی ــه عن ــد ب توان

ــرود.  ــه کار ب ــل ب ــر کام غی

ــال رهــر  ــه صــورت آتی ــراً ب ــان اک رفتارگرای

قــوم هــون بــه تصویــر کشــیده مــی شــوند 

در حالــی کــه درمانگرهــای روانشــناس بــه 

رفتارگرایــان  ماهاراجــی.  گــورو  صــورت 

طــوری بــه تصویــر کشــیده مــی شــوند 

کــه انــگار نوعــی بــد رفتــاری بــا کــودک را 

انجــام مــی دهنــد در حالــی کــه دســته ی 

ــوان فرشــته ی عشــق هســتند  ــه عن دوم ب

و فطرتــی ارسار آمیــز از درک بچــه دارنــد. 

گویــد  مــی  روانشــناس  دوســت  یــک 

ــل  ــی مث ــای درمان ــودک ه ــرد مهدک عملک

بخــش هــای بچــه داری گــران اســت کــه به 

دســت مردمــی راه انــدازی شــده کــه فکــر 

مــی کننــد شــخصیت هــای خودشــان یــک 

ــد. در  ــرای بچــه هــا بهداشــتی ان جــوری ب

ایالــت نیوجرســی امکانــات گوناگــون بــرای 

جامعــه ی اتیســم وجــود دارد امکاناتــی 

کــه بــرای ســال هــا مــورد اســتفاده در 

ــوده  ــوزش ب ــردی و آم ــار کارب ــل رفت تحلی

ــوزان  ــش آم ــنل و دان ــا پرس ــن ب ــت. م اس

ــوده ام  ــاط ب ــن مــدارس در ارتب یکــی از ای

ــن  ــاد از ای ــاهد انتق ــرر ش ــور مک ــه ط و ب

مجموعــه بــوده ام. مدیــر یکــی از بهرتیــن 

ــه  ــورک ب ــی در نیوی ــای درمان ــک ه کلینی

ــد،  ــن مــدارس خــاص آم ــدن یکــی از ای دی
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ــی  ــش بین ــل پی ــی قاب ــا غمگین ــخ او ب پاس

ــی  ــه ی نیوجرس ــر مدرس ــه مدی ــود. او ب ب

گفــت: مــن از شــام دعــوت مــی کنــم کــه 

ــد امــا مــن  ــد و برنامــه ی مــا را ببینی بیائی

مــی دانــم شــام از آن بیــزار خواهیــد بــود 

ــام  ــه ی ش ــن از برنام ــه م ــدر ک ــامن ق ه

ــزارم. بی

ــه  ــه چ ــد ک ــور کن ــد تص ــی توان ــی م کس

تعــداد والدیــن بــا ایــن ایــده، از رفتــار 

ــه  ــن برنام ــد لیک ــد ش ــی دور خواهن درمان

ی رفتــار درمانــی گــرم پــر از عشــق و درک 

ــه  ــود ادام ــای خ ــه بق ــی ب ــر نیوجرس مدی

داد.

هــامن طــور کــه مــن ایــن فصــل را مــرور 

ــم برنامــه ی )ارتباطــات  ــه روز مــی کن و ب

بهرتیــن  عنــوان  بــه  شــده(  تســهیل 

اختــالل  درمــان  ی  زمینــه  در  گشــایش 

ــی  ــت. ) از زمان ــده اس ــناخته ش ــم ش اتیس

کــه دخــرتم در ســال 1987 بــه عنــوان 

اتیســتیک شــناخته شــد بــه طــور متوســط 

یــک راه حــل یــا معجــزه یــا درمــان در 

دنیــای اتیســم کشــف شــده اســت، توجــه 

رســانه هــا همیشــه متشــنج بــوده کــه 

ــت  ــوده اس ــاد ب ــای متض ــث ه ــامل بح ش

ــد  ــی از امی ــر رسنخ ــه ه ــن عاجزان و والدی

را دنبــال مــی کردنــد(. یــک روش بــرای 

ارزیابــی افــراد دارای اتیســم غیرکالمــی 

اســت افــرادی کــه بــه شــدت آســیب دیــده 

ــد از طریــق نوشــتار ارتبــاط  ــا بتوانن ــد ت ان

برقــرار کننــد )یــا از طریــق دســتگاه تایــپ 

یــا یــک وســیله ی کامپیوتــری(. گفتــه مــی 

ــراد دارای  ــه 100٪ اف ــک ب ــه نزدی ــود ک ش

را  پیچیــده  زبــان  تواننــد  مــی  اتیســم 

بفهمنــد و هــم چنیــن افــکار و احساســات 

پیچیــده ی خــود را بیــان کننــد بــه رشطــی 

کــه امکاناتــی در کنــار آن هــا باشــد و از آن 

ــد. ــت کن ــا حامی ه

ــر  ــه دیگ ــد ب ــی توان ــک م ــن تکنی ــا ای آی

ــوزش داده شــود؟ کارشناســان  ــن آم معلمی

مــی گوینــد بلــه بــه رشطــی کــه افــراد 

دیــدگاه همســوی مناســب بــرای اســتفاده 

ــن تســهیالت داشــته باشــند شــخصی  از ای

ــامد  ــل اعت ــدگاه قاب ــک دی ــاد و ی ــه اعتق ک

بــه یــک روش تســهیل گــری مؤثــر داشــته 

باشــد. 

ــودن  ــا اطالعــات ملمــوس کــه واقعــی ب آی

ــرای  اطالعــات را ثابــت کنــد وجــود دارد ب

ــود  ــاً از خ ــات واقع ــه ارتباط ــن ک ــال ای مث

افــراد دارای اتیســم رسچشــمه مــی گیــرد و 

نــه از فشــاری کــه از طــرف دســتگاه هــای 

تســهیل گــر اعــامل مــی شــود جــواب ایــن 

ســؤال بــه نظــر مــن منفــی اســت.

ی  مجلــه  در  مبهــم  یادداشــت  یــک 

ای  مقالــه   1992 ســپتامر  در  نیوزویــک 

در زمینــه ی ارتبــاط تســهیل شــده بــود 

کــه گــزارش مــی داد نــه تنهــا افــراد دارای 

ــه  ــد ب ــن مــی توانن ــرد پایی ــا کارک اتیســم ب

ــا جمالتــی کــه از نظــر  صورتــی کامــل و ب

گرامــری صحیــح اســت ارتبــاط برقــرار کنند 

ــه  ــی ک ــواده های ــودکان خان ــی ک بلکــه حت

ــد  ــت مــی کنن ــا اســپانیولی صحب ــدی ی هن

هــم مــی تواننــد جمالتــی تایــپ کننــد کــه 

ــت. ــص اس ــی نق ــی ب ــان انگلیس در زب

در درون هــر کــودک دارای اتیســم یــک 

کــودک پنهــان وجــود دارد کــه زبــان را مــی 

فهمــد، پاســخ گــو و خــودآگاه اســت ولــی 

اشــتباه فهمیــده مــی شــود. 

دانــد  مــی  کــه  اســت  درمانگــر  فقــط 

چگونــه بــه کــودک دسرتســی پیــدا کنــد آن 

هــم از یــک رسی راه هــای خطــری و ارسار 

ــام مــی شــود.  ــه او اله ــه ب ــز ک آمی

ــده  ــه صــورت مقــرص دی ــب ب ــن اغل والدی

مــی شــوند.

ــاط  ــه ارتب ــت ک ــی نیس ــن معن ــه ای ــن ب ای

دکــرت  اســت.  ارزش  بــی  شــده  تســهیل 

ریملنــد کــه بــه نظراتــش همیشــه اعتقــاد 

ــن دوره  ــه در ای ــت ک ــن گف ــه م ــتم ب داش

ی ســی ســاله 5 یــا 6 کــودک را دیــده 

ــم  ــند آن ه ــد بنویس ــی توانن ــه م ــت ک اس

بــه صــورت محــدود در صورتــی کــه هیــچ 

ــد. ــته ان ــی نداش کالم

در مــورد دیگــر رویکردهــای بحــث شــده 

در ایــن مقالــه چــه طــور؟ مــن اعتقــاد دارم 

ــتی  ــار و درس ــی از اعتب ــک محوریت ــه ی ک

ــا حــدی  ــک از آن هــا هســت. ت در هــر ی

ــه نظــر مــی رســد امــا در مــورد  درســت ب

شــده  اغــراق  رویکردهایشــان  تأثیــرات 

اســت. از ایــن گذشــته، بدتــر ایــن کــه 

ــه  ــد ک ــن را تشــویق مــی کنن آن هــا والدی

فقــط بــر یــک روش مترکــز کننــد و آن هــا 

ــد.  ــی دارن ــاز م ــاری ب ــرد رفت را از رویک

امــروز یــاد گرفتــه ام تــا کلــامت خطرنــاک 

»برقــراری  مثــل  کلامتــی  بشناســم:  را 

ــوزش«،»از  ــای »آم ــه ج ــدد« ب ــاط مج ارتب

جــای  بــه  پریشــان«  عاطفــی  لحــاظ 

ــودی«.  ــه جــای »بهب ــان« ب ــامر«، »درم »بی

ــه  ــم ک ــی باش ــب کس ــه ام مواظ ــاد گرفت ی

ــه  ــت ک ــم نیس ــد. مه ــی فروش ــزه م معج

ــه  ــی طرفان ــوش و ب ــوی، باه ــدر ق ــه ق چ

فکــر کنیــم وقتــی زندگــی بچــه هــا مطــرح 

ــار  ــه اظه ــر گون ــه ه ــم ب ــی توانی ــت م اس

ــا تحقیقــی کــه از  ــم. تنه نظــری شــک کنی

نظــر علمــی مســتند اســت اینکــه کــودک 

ــق  ــه از طری ــود یافت ــه بهب دارای اتیســم ک

رفتــار درمانــی فــرشده در ســنین اولیــه 

ــودکان  ــیاری از ک ــه بس ــت اگرچ ــوده اس ب

ــد.  ــه ان ــل نیافت ــودی کام بهب

ادامه دارد

منبع

Catherine Maurice )1993(. Let Me 

Hear Your Voice
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راهبرد های بلند مدت و کوتاه مدت
مسعود سعیدی/ کارشناس ارشد تاریخبورلی ویِکر                  برای کم کردن سؤاالت تکراری خاص

اعضــای خانــواده و متخصصــان اغلــب در مــورد اینکــه وقتــی فــردی رشوع بــه پرســیدن ســؤاالت تکــراری مــی کنــد چــه کاری انجــام 

دهنــد، رسدرگــم هســتند. مثــل اکــر چیزهایــی کــه افــراد مبتــال بــه طیــف اتیســم را درگیــر مــی کننــد، پاســخ ایــن ســوال هــم ســاده و 

مشــخص نیســت و بســتگی بــه رشایــط پیرامونــی اســتفاده از ســواالت تکــراری دارد.

ســواالت تکــراری ممکــن اســت کارکردهــای مختلفــی بــرای فــرد مبتــال بــه اتیســم، آســپرگرها یــا ســایر اختــالالت رشــدی فراگیــر داشــته 

باشــد. آن چیــزی کــه گیــج کننــده اســت ایــن اســت کــه هــامن ســوال ممکــن اســت در زمــان هــای مختلــف کارکردهــای متفاوتــی داشــته 

باشــد و در نتیجــه بــه اســرتاتژی هــای متفاوتــی نیــاز داشــته باشــد. توانایــی "خوانــدن" یــک موقعیــت ممکــن اســت بــه آشــنایی رشیــک 

ارتباطــی بــا فــرد مبتــال بــه اتیســم و چیزهایــی کــه او در مــورد رفتارهــای اجتامعــی و تکــراری آن فــرد می¬دانــد بســتگی داشــته باشــد. 

انتخــاب راهــرد بــر اســاس حــدس زدن درســت کارکــرد یــا هــدف واقعــی ســوال تکــراری فــرد اســت. ایــن مقالــه راهــرد هــای بلنــد مــدت 

و کوتــاه مــدت را کــه از اهــداف ارتباطــی ســؤاالت تکــراری ناشــی مــی شــوند، فهرســت بنــدی می¬کنــد.

کارکردها یا دالیل احتمالی برای سوال پرسیدن های مکرر:
1. ناتوانی یا مشکل در برقراری ارتباط 
کافی ایده ها از طریق گفتار شفاهی. 

2. مشکل در دانسن چگونگی رشوع یا 
حفظ مکامله

3. عدم وجود راهردهای دیگر برای 
جلب توجه مثبت 

4. نیاز به اطالعات
5. نیاز به اطمینان خاطر

6. نیاز به فرار از موقعیتی که خسته 
کننده یا ناخوشایند است.

7. نیاز به اجتناب از انتقال به یک 
موقعیت جدید

8. میل به اجتامعی بودن
9. نیاز به مسلط بودن موقعیت و/یا تالش 
برای حفظ رابطه ی اجتامعی در سطح درک 

خود

10. شیفتگی به پاسخ های قابل پیش بینی
11. متایل به نشان دادن دانش یا شایستگی 

با محتوای سواالت
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راهبردهای ممکن برای آموزش مهارت های انطباقی

الف( راهرد های بلندمدت که بستگی 
به عملکرد سؤاالت، افراد از آنها استفاده 

می کنند:

1. وسیله ی ارتباطی مرتاکم شونده را 
معرفی کنید که ممکن است به عنوان 

دستگاه اولیه یا پشتیبان کارآمدتر باشد. 

گزینه ها شامل تخته های ارتباطی 

پشتیبان یا مجموعه کارت هستند.

2. از یک قالب کتبی برای معرفی 

راهردهای مکامله ی بهرت استفاده کنید. 

نوشته ها و موقعیت های مختلف را 

مترین کنید.

3. از دفرتچه یادداشت موضوعی برای 
پیشنهاد موضوعات دیگر جهت بحث با 

افراد مختلف استفاده کنید.

4. اطالعات برصی را ارائه دهید که 
ممکن است اضطراب را کاهش دهد )مثالً، 

تابلوهای برنامه، منودارهای فعالیت(

5. اگر سؤال پرسیدن نشان دهنده 

اجتناب از انجام وظیفه باشد، محیط و 

برنامه فرد را تجزیه و تحلیل کنید و بر 

اساس آن تغییر دهید.

6. موقعیت های جایگزین مثبت برای 
فرد مبتال به اختالل طیف اتیسم فراهم 

کنید تا از دانش خاص خود استفاده کند. 

برای کسی که دانش گسرتده ای در مورد 

اتومبیل دارد، به او کمک کنید کتابی را 

تهیه کند که می¬تواند به دیگران نشان 

داده شود.

ب( راهبرد های کوتاه مدت که بستگی به عملکرد سؤاالت، افراد از آنها استفاده می کنند:

ــا  ــرش ی ــه خــود در پذی ــرای کمــک ب 1. ب
تغییــر موضــوع، فــرد را بــه مــواد ارتباطــی 

مرتاکــم شــونده یــا دفرتچــه موضوعــی 

ــد. ــت کنی هدای

2. بــا اســتفاده از نشــانه ی بــرصی یــا 
شــفاهی، آنچــه را کــه در متریــن کتبــی 

یــاد گرفتــه کــه مربــوط بــه ایــن موقعیــت 

ــد. ــادآوری کنی ــرد ی ــه ف ــت، ب ــوده اس ب

3. بــرای تعــداد ســواالت تکــراری یــا 
ــن  ــی تعیی ــل، محدودیت ــان تعام ــدت زم م

کنیــد و ایــن اطالعــات را بــا فــرد مبتــال بــه 

ــه شــخص  ــد. ب ــه اشــرتاک بگذاری اتیســم ب

بگوییــد کــه چــه زمانــی آزاد خواهیــد بــود 

تــا در مــورد موضــوع دیگــری صحبــت 

ــد. ــرار دهی ــه او ق ــد و آن را در برنام کنی

4. ســوال را برعکــس کنیــد تــا ببینیــد آیــا 
فــرد از قبــل پاســخ ســوال خــودش را مــی 

دانــد یــا خیــر.

ــد  ــنهاد کنی ــن را پیش ــت جایگزی 5. فعالی
تــا فرصتــی بــرای تعامــل حفــظ شــود، ولــی 

ــزی  ــه چی ــه، ب ــرای مکامل ــالش ب ــز از ت مترک

بــا عالقــه متقابــل و اضطــراب کمــرت تغییــر 

کنــد.

ــد  ــتفاده کنی ــادآوری اس ــت ی 6. از فهرس
ــا اگــر ســؤاالت نشــان دهنــده اضطــراب  ت

در مــورد برنامــه او باشــد، فــرد مبتــال 

ــتقل  ــور مس ــه ط ــد ب ــم می¬توان ــه اتیس ب

ــه  ــی ک ــا وقت ــد ت رویدادهــا را بررســی منای

فعالیــت هــدف رخ دهــد.

7. ساعت 6:30 سوار ون بشوید. 
8. ســی دقیقــه تــا مرکــز خریــد رانندگــی 

کنیــد.

9. سی دی بخرید.
ــه  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه ب ــور ک 10. هامنط
ســوال پاســخ داده می شــود، پاســخ را روی 

کاغــذ بنویســید. اگــر ســوال تکــراری اســت 

بــه پیــام روی کاغــذ اشــاره کنیــد.

ــد  ــم بگوئی ــه اتیس ــال ب ــرد مبت ــه ف 11. ب
کــه قبــالً ایــن اطالعــات را بــه او گفتــه 

ایــد )یعنــی بــه ســؤاالتش پاســخ داده ایــد( 

امــا مایلیــد موضوعــات  A،B  یــا C بحــث 

کنیــد و اجــازه دهیــد خــودش انتخــاب 

ــد. کن

منبع

https://www.iidc.indiana.edu/irca/articles/long-and-short-term-strategies-for-reducing-specific-repetitive-
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آموزش جنسی برای کودکان و جوانان مبتال به اختالل طیف اتیسم 
فاطمه کیخایی/ کارشناس ارشد روانشناسس

در کانــادا بــا نداشــن رویکــرد اســتانداردی 

بــرای آمــوزش جنســی در 13 اســتان و 

ــی  ــای درس ــه ه ــادا و برنام ــه ی کان منطق

نوروتیپــک  کــودکان  بــر  کــه  مختلــف 

ــد  ــخص ش ــد مش ــز دارن ــول مترک ــر معل غی

ــوزش  ــد و آم ــی ندارن ــوزش کاف ــان آم مربی

ــه  ــورد نحــوه ی رســیدگی ب مناســبی در م

ــان  ــرای کــودکان و جوان آمــوزش جنســی ب

دارای معلولیــت بــه ویــژه افــراد مبتــال بــه 

ــد. ــم ندارن ــف اتیس ــالل طی اخت

آمــوزش  فعلــی  زمینــه ی  مقالــه  ایــن   

ــال  ــان مبت ــرای کــودکان و نوجوان جنســی ب

بــه ASD  در مــدارس کانــادا و راهنامیــی 

بــرای رویکردهــای فراگیرتــر بــا توجــه بــه 

ســه حــوزه ی مهــم بلــوغ، روابط، جنســیت 

و تنــوع جنســی را ارائــه مــی کنــد. توصیــه 

رویکردهــای  از  حامیــت  بــرای  هایــی 

فراگیرتــر بــرای آمــوزش جنســی ارائــه شــده 

اســت و اذعــان مــی کنیــم کــه ایــن رویکرد 

بــرای همــه کــودکان و نوجوانــان مبتــال بــه 

ــدازه کافــی نیســت. ــه یــک ان ASD ب

 توصیه ها بر سه هدف مترکز دارند. 

الــف( فراتــر از رویکردهــای ســاده مبتنــی 

بــر دانــش و شــامل مهــارت ســازی 

ب( شــامل والدیــن و مدافعــان در برنامــه 

ریــزی و گفتگــو هــای جــاری 

ج( حامیت از مربیان 

را  شــناختی  جنســی،  جامــع  آمــوزش 

ــی،  ــد اجتامع ــه رش ــد ک ــی کن ــف م توصی

ــع  ــک آداب جام ــمی در ی ــی و جس عاطف

ــی،  ــتقالل بدن ــه اس ــد و ب ــی یاب توســعه م

تنــوع آمــوزش مبتنــی بــر شــواهد، ســالمت 

بــاروری و احــرتام بــه تفــاوت هــا اهمیــت 

مــی دهــد. آمــوزش جنســی از پیامدهــای 

کنــد.  مــی  جلوگیــری  ســالمتی  منفــی 

ــی  ــن ایجــاد م ــری ایم ــط هــای یادگی محی

کنــد و بــه کــودکان و جوانــان دانــش و 

مهــارت هــای الزم را بــرای پــرورش روابــط 

ســامل مــی دهــد کــه بــه تندرســتی، آمــاده 

ســازی بــرای زندگــی بزرگســالی و امیــد بــه 

زندگــی را افزایــش مــی دهــد. اقــدام کانــادا 

بــرای ســالمت و حقــوق جنســی 2020. از 

آن جایــی کــه تجربــه ASD متنــوع اســت 

ــن  ــه طــور گســرتده بی ــارات ب ــه عب و دامن

افــراد، متفــاوت اســت یــک رویکــرد فــردی 

کــودکان  خــاص  نیازهــای  بــا  متناســب 

ــع  ــه موان ــود ک ــی ش ــن م ــان تضمی وجوان

ــر  ــی را در نظ ــی مختلف ــی فرهنگ اجتامع

   ASD بگیــرد کــه بــر افــراد مبتــال بــه

ــذارد.  ــر گ تاثی

ــی  ــوزش جنس ــه آم ــی ب ــه دسرتس ــر چ اگ

بــرای افــراد دارای معلولیــت یــک موضــوع 

ــیون  ــه در کنوانس ــت ک ــرشی اس ــوق ب حق

ســازمان ملــل متحــد در مــورد حقــوق 

ــت  ــده اس ــر ش ــت ذک ــراد دارای معلولی اف

آمــوزش جنســی بــرای افــراد مبتــال بــه 

ــه  ــده گرفت ــه نادی ــب در مدرس ASD  اغل
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مــی شــود. مشــخص شــده اســت کــه 

افــراد مبتــال بــه ASD هیــچ گونــه آمــوزش 

هــای  محیــط  در  را  جنســی  رســمی 

در  زیــرا  کننــد  منــی  دریافــت  مدرســه 

محیــط هــای آموزشــی ویــژه قــرار دارنــد. 

ســاختار شــکنی کــودکان و نوجوانــان دارای 

معلولیــت مرتبــط بــا آمــوزش جنســی بــرای 

ایجــاد محیــط هــای حامیتــی و فراگیــر 

ــرای  ــه مســائل جنســی ب ــرای پرداخــن ب ب

ــت.  ــم اس ــودکان مه ــه ک هم

ایــن مقالــه زمینــه فعلــی آمــوزش جنســی 

 ASD ــه ــال ب ــان مبت ــودکان و جوان ــرای ک ب

و  کانــادا  مــدارس  هــای  محیــط  در  را 

راهنامیــی بــه ســمت رویکردهــای فراگیــر 

ــد.  ــی کن ــه م ــر را ارائ ت

ــه در  ــر مدرس ــی ب ــی مبتن ــوز ش جنس آم

ــادا  کان

ــن  ــه  ASD ممک ــال ب ــوزان مبت ــش آم دان

ــای  ــارت ه ــازی مه ــدل س ــرای م ــت ب اس

موثــر و مناســب بــه همســاالن خــود نــگاه 

کننــد. بــا ایــن حــال، انــزوای اجتامعــی 

ــای  ــارت ه ــری مه ــع یادگی ــد مان ــی توان م

ــه مهــارت هــای  اجتامعــی رضوری از جمل

جنســی  متایــالت  و  روابــط  بــا  مرتبــط 

ــوزش  ــت آم ــن، دریاف ــر ای ــالوه ب ــود. ع ش

رســمی بــرای دانــش آمــوزان دارای ناتوانــی 

نگــرش  و  باورهــا  همچنیــن  و  ذهنــی 

ــوه ی  ــر نح ــد ب ــی توان ــامن، م ــای معل ه

ــط  ــی در محی ــوزش جنس ــه آم ــن ب پرداخ

بگــذارد.  تاثیــر  ویــژه  آموزشــی  هــای 

اگــر چــه اثــر بخشــی آمــوزش جنســی 

ــه  ــه طــور گســرتده ب ــر مدرســه ب مبتنــی ب

ــچ  ــا هی ــت ام ــده اس ــناخته ش ــمیت ش رس

ــدارد  ــود ن ــادا وج ــدی در کان ــرد واح رویک

و اســتان هــا و مناطــق بــه طــور مســتقل 

درســی  هــای  برنامــه  تدویــن  مســئول 

رســمی خــود هســتند. عــالوه بــر ایــن 

ــی  ــن کانادای ــد از والدی ــه 85 درص ــر چ اگ

از آمــوزش جنســی در مــدارس حامیــت 

مــی کننــد تــالش هــا بــرای بــه روزرســانی 

برنامــه درســی اغلــب بــا واکنــش عمومــی 

ــن  ــی بی ــش های ــا تن ــی شــوند ی مواجــه م

متایــل والدیــن بــرای کنــرتل محتــوا و حــق 

اطالعــات  بــه  بــرای دسرتســی  کــودکان 

ــرای  ــی ب ــد جنس ــالمت و رش ــورد س در م

ــادا  ــی در کان ــوزش جنس ــازی آم ــه س زمین

ــتانی و  ــی اس ــه درس ــر 10 برنام ــروری ب م

ســه برنامــه درســی منطقــه ای در ژانویــه 

ــا  ــتان ه ــی از اس ــد برخ ــل ش 2021 تکمی

اخیــراً برنامــه درســی را بــه روز کــرده 

انــد و موضوعاتــی را در مــورد جنســیت و 

تنــوع جنســی و هویــت، ایمنــی اینرتنــت، 

مــی  معرفــی  رضایــت  و  بــدن  تصویــر 

کننــد. بــا وجــود تنــوع گســرتده ی نــام 

خصوصیــات  صحیــح،  ترشیحــی  هــای 

بدنــی، بهداشــت، بلــوغ، ســاختار خانــواده 

و روابــط ســامل معمــوالً در کالس هــای 

ــد  ــود. تولی ــی ش ــوزش داده م ــی آم ابتدای

مثــل، تجــاوز جنســی و ســالمت جنســی در 

کالس هــای7 تــا12 رایــج اســت. متأســفانه، 

ــدارد  ــا منطقــه ای وجــود ن ــچ اســتان ی هی

ــرای مطابقــت  کــه متــام موضوعــات الزم ب

ــا اســتانداردهای  دادن جنســیت خــود را ب

بیــن املللــی یــا دســتور العمــل هــای کانــادا 

پوشــش دهــد. بــا ایــن حــال، توصیــه هــای 

عملــی و یــا برنامــه درســی متفــاوت بــرای 

کــودکان دارای ناتوانایــی هــای مختلــف 

ــت. ــده اس ــه نش ارائ

ــه  ــه هم ــات ب ــه اطالع ــالش بیشــرتی ارائ ت

ــه  ــن ب ــوه پرداخ ــورد نح ــان در م ی مربی

آمــوزش جنســی بــه کــودکان و جوانــان 

ــت. ــاز اس ــورد نی ــه ASD م ــال ب مبت

آمــوزش جنســی بــرای کــودکان و جوانــان: 

چــه چیــزی الزم اســت؟

ــه  ــه  ASDب ــال ب ــان مبت ــودکان و نوجوان ک

هــامن محتــوای آمــوزش عمومــی در رابطه 

ــد  ــاز دارن ــود نی ــاالن خ ــا همس ــی ب جنس

ــای  ــی ه ــه ویژگ ــوند ک ــی ش ــه م و متوج

متامیــزASD  نیازمنــد رویکردهــا و آموزش 

هــای رصیــح اســت. عــالوه بــر ایــن افــراد 

ــده  ــی دی ــب غیرجنس ــهASD  اغل ــال ب مبت

مــی شــوند. هیــچ گونــه متایــل یــا احســاس 

جنســی نســبت بــه دیگــران ندارنــد یــا 

ــه  ــکل مواج ــا مش ــا ب ــی آنه ــالت جنس متای

مــی شــود زیــرا حقــوق جنســی افــراد 

ــش  ــت پوش ــب تح ــم اغل ــه اتیس ــال ب مبت

حامیــت محــدود مــی شــود کــه منجــر 

بــه انفعــال مــر مــی شــود. بخــش هــای 

زیــر بــه حــوزه هــای کانونــی مهمــی بــرای 

ــان  ــرای کــودکان و جوان آمــوزش جنســی ب

مبتــال بــه ASD از جملــه بلــوغ، روابــط و 

ــردازد. ــی پ ــی م ــوع جنس ــیت و تن جنس

بلوغ:

بلــوغ جنبــه ی مهمــی از آمــوزش جنســی 

بــرای افــراد مبتــال بــه ASD اســت زیــرا آن 

هــا تغییــرات فیزیکــی مشــابهی را بــا همــه 

ــرای  ــد. ب ــی کنن ــه م ــوزان تجرب ــش آم دان

ــرات  ــه ASD تغیی ــال ب برخــی از افــراد مبت

بلــوغ ممکــن اســت باعــث افزایــش عالئــم 

ــال، تشــنج،  ــوان مث ــه عن خاصــی شــود ) ب

ــری و  ــک پذی ــراب، تحری ــی، اضط افردگ

کنــاره گیــری اجتامعــی(. آمــوزش جامــع در 

ــاد  ــل از رشوع آن در ایج ــوغ، قب ــورد بل م

دانــش و مهــارت بــرای تشــویق اعتــامد بــه 

ــرات  ــان تغیی ــس در می ــزت نف ــس و ع نف

فیزیکــی شــناختی، عاطفــی و اجتامعــی 

ــری  ــم اســت. یادگی ــی دهــد مه ــه رخ م ک

ــدن  ــای ب ــرای اعض ــب ب ــات مناس اصطالح

نــه تنهــا بــه کــودکان و نوجوانان وســیله ای 

بــرای گــزارش دقیــق سوءاســتفاده یــا تجاوز 

مــی دهــد، بلکــه عاملــی بــرای تــداوم رشــد 

احســاس خــود اســت و بــه نوبــه خــود بــه 

ــده  ــری درک ش ــیب پذی ــه آس ــر درج تغیی

کمــک مــی کنــد. آمــوزش ملمــوس رفتارهــا 

و محیــط هــای عمومــی و خصوصــی بیــان 

جنســی مناســب را تشــویق مــی کنــد و بــه 

جلوگیــری از درگیــر شــدن در رفتارهــای 

ــه  ــد ک ــی کن ــک م ــام کم ــی در مألع جنس

ــی  ــدن جنس ــی ش ــر قربان ــد خط ــی توان م

افزایــش یابــد.
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بــه کــودک کمــک کنیــم تــا جایــگاه خــود را در جامعــه پیــدا کنــد. همــه بــرای هــم دیگر 

کار مــی کننــد یعنــی هــر کســی کار را بــرای رفــاه دیگــران انجــام مــی دهــد. هرچــه 

محیــط بازتــر باشــد و بچــه هــا جســت و خیــز کننــد بــه یادگیــری و رشــد بعــدی کــودک 

کمــک مــی کنــد.

بچــه هــا حــق دارنــد عصبــی شــوند نبایــد عصبانیــت کــودک را انــکار کــرد. وقتــی مثــال 

دوســتش تــوپ او را برداشــت بــه او یــاد بدهیــم کــه در چشــامن دوســتش نــگاه کنــد و 

بــه او بگویــد تــوپ مــن را پــس بــده و همیــن طــور خــودش هــم یــاد بگیــرد کــه دســت 

بــه وســایل دیگــران نزنــد. اگــر کــودک تــوپ را پــس نــداد بچــه بیایــد و بــه مربــی یــا 

مــادر بگویــد. اگربچــه گریــه کــرد بــه او نگوییــد گریــه نکــن، تــو مــرد شــدی او حــق 

دارد کــه گریــه کنــد، بــه او بگوییــد: درســته ناراحــت شــده اســت و گریــه مــی کنــد تــا 

آرام شــود ولــی راهــش ایــن اســت کــه بــرود و در چشــامن کــودک  نــگاه کنــد و بگویــد 

تــوپ مــن را پــس بــده.

مثــال همیشــه بــرای حضــور در محیــط مونتــه ســوری کودکــی  داریــم کــه دوســت دارد 

اول صــف بایســتد و اجبــارا مــی ایســتد، مــا هــم طبــق معمــول صــف را مــی بندیــم 

هدف مونته سوری صلح جهانی است
زهرا حبیبی/ کارشناس ارشد روانشناسی

ولــی مــی گوییــم امــروز صــف از آخــر وارد 

ســالن شــود کــه بدیــن ترتیــب کــودک یــاد 

ــه  ــن ب ــا نظــم رف ــا ب ــرای م ــم ب ــرد مه بگی

ــی اول  ــه کس ــه چ ــن ک ــه ای ــت ن کالس اس

داخــل بــرود. در ایــن محیــط مــا هیــچ 

مقایســه و هیــچ فشــاری نداریــم. مــا یــک 

بــار بــه دنیــا مــی آییــم، بایــد از دنیــا لــذت 

ــت  ــچ وق ــم هی ــار ه ــک ب ــن ی ــم و ای بری

تکــرار منــی شــود. ایــن کار را بایــد اول بــه 

پــدر و مادرهــا یــاد بدهیــم.

مــا در دوره ای هســتیم کــه بزرگســاالن 

ــا گذاشــن قانــون را  ــر پ ــم، زی عجــول داری

نوعــی زرنگــی تلقــی مــی کننــد و رعایــت 

قانــون را نوعــی دســت و پاچلفتگــی مــی 
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داننــد. در مهامنــی هــا اجــازه ندهیــد 

بزرگرتهــا در مــورد رعایــت نکــردن قوانیــن 

بــا تعبیــر زرنگــی صحبــت کننــد زیــرا ایــن 

مــوارد بــرای کــودکان بســیار خطرنــاک 

ــچ وقــت  ــد مواظــب باشــیم هی اســت. بای

و مخصوصــا جلــو بچــه هــا زبالــه را از 

ــه  ــا را ب ــه ه ــم. زبال ــرون نریزی ــین بی ماش

موقــع بیــرون بگذاریــم. بازیافــت را انجــام 

ــد.  ــاد بگیرن ــا ی ــان از م ــا کودکامن ــم ت دهی

ایــن روش در  بحــث هــای مذهــب در 

6تا9ســالگی وارد مــی شــود. در3تا6ســالگی 

ــت باشــد. ــد ثاب ــو بای الگ

ــردن و  ــس ک ــث مل ــه بح ــوری ب ــه س مونت

ــه  ــه بچ ــد ک ــرد و فهمی ــی ب ــت آن پ اهمی

هــا بایــد فرصــت ملــس کــردن داشــته 

باشــند. مونتــه ســوری فهمیــد کــه کــودک 

منــی توانــد روی صفحــه مترکــز کنــد و 

منــی دانــد تطابــق چشــم و مغــز را رسیــع 

برقــرار کنــد. در محیــط مونتــه ســوری مــا 

اســم اشــیا را گذاشــته ایــم، کــه کــودک 

مرتــب آن هــا را ببینــد یعنــی در اصــل 

ناخــوداگاه او را درگیــر کــرده ایــم. طــوری 

نوشــن  و  خوانــدن  وقتــی  کــودک  کــه 

ــش تداعــی مــی  ــن هــا برای ــاد گرفــت ای ی

شــود. بعــد کــه ملــس کــردن وارد کار شــد 

حــروف را تــک تــک ملــس مــی کنــد. ملــس 

در مونتــه ســوری بــه صــورت دو انگشــتی 

اســت، حــروف را ملــس مــی کنــد بعــد 

کــودک روی آرد مــی نویســد، چــون هنــوز 

ــدارد. ــن را ن ــت گرف ــداد در دس ــز م مترک

در ایــن ســه ســال رونــد خوانــدن و نوشــن 

کــم کــم بــه کــودک تزریــق مــی شــود. در 

ایــن جــا مــا بــه هیــچ وجــه بحــث آمــوزش 

مســتقیم نداریــم . بــدون ایــن کــه کــودک 

بدانــد چــه کاری انجــام مــی دهــد آمــوزش 

انجــام مــی شــود. هیــچ چیــز دســتوری در 

ایــن روش وجــود نــدارد.

ــیطان،  ــورد ش ــواالتی در م ــودک س ــر ک اگ

خــدا، جهنــم و بهشــت کــرد بایــد بحــث را 

رسیــع عــوض کنیــد. نگذاریــد بچــه هــا از 

ــه  ــن مباحــث بشــوند. ب ــر ای کودکــی درگی

ــان  ــد خودت ــد کــودک هــا رسکشــی کنی مه

ــودک  ــون ک ــد. چ ــی کنی ــر کار مرب را درگی

در ایــن دوره فقــط چیزهــای عینــی را مــی 

فهمــد.

ــرای  ــهریور ب ــد 24و25 ش ــای متول ــه ه بچ

ســخت  مدرســه  بــا  مدرســه،  بــه  ورود 

ــوام  ــا ع ــد. اصطالح ــی کنن ــدا م ــق پی تطبی

ــت  ــف اس ــودک ضعی ــه ک ــد بنی ــی گوین م

ولــی ایــن بــه خاطــر ســکوت مغــز اســت 

کــه در منــودار مونتــه ســوری بــه آن اشــاره 

شــد. بچــه هــا در 3ســالگی و 6،12 و18 

ــر  ــه خاط ــد ب ــز دارن ــکوت مغ ــالگی س س

ــکل  ــن مش ــار ای ــدو ورود دچ ــن در ب همی

هســتند. ولــی بچــه هــای نیمــه دوم خیلــی 

ــد. ــی کنن ــدا م ــق پی راحــت تطاب

ــه  ــالگی ک ــهریور در6س ــد ش ــودک متول ک

ــم  ــت و ه ــه اس ــکل گرفت ــز ش ــواب مغ خ

آموزشــی کــه در 4ســالگی بایــد مــی دیــده 

االن دارد مــی بینــد، بــه خاطــر همیــن 

ــد. ــی یاب ــق م ــر تطاب دیرت

آمــوزش پرهــا ســخت تــر رشوع مــی 

شــود یکــی از دالیــل ایــن اســت کــه خانــم 

هــا دو مرکــز تکلــم و پرهــا یکــی دارنــد 

ــا  ــات دخرته ــره لغ ــن دای ــر همی ــه خاط ب

بیشــرت از پرهاســت و عوامــل دیگــری 

ــد  ــی دهن ــم م ــت ه ــه دس ــت ب ــه دس ک

کــه پرهــا کالس اول ســخت تــری داشــته 

باشــند. طــول خــواب بچــه هــا در6و 12و 

ــاز  ــون نی ــود چ ــرت ش ــد بیش ــالگی بای 18س

ــد. ــرتاحت دارن ــه اس ب

مراحــل نرمــال ســازی کــودک بــرای رســیدن 

بــه حــد بــاالی مترکــز

نرمــال ســازی: یعنــی مــا توقــع داریــم در 

پایــان دوره وقتــی وســیله ای را بــه کــودک 

مــی دهیــم ، کــودک  دو  یــا دو و نیــم 

ســاعت بــرای آن وســیله وقــت بگــذارد 

ــار  ــی کارهــا را انجــام بدهــد. ب ــه آرام و ب

اول کــه کــودک وارد محیــط مــی شــود، 

رسدرگــم اســت و منــی توانــد انتخابــی 

داشــته باشــد و همیــن طــور رسدرگــم 

ــا  ــن ج ــی ای ــی رود. مرب ــط راه م در محی

وارد مــی شــود و بــه کــودک پیشــنهاد مــی 

دهــد کــه یــک کاری را رشوع کنــد کــه در 

ابتــدا بایــد مهــارت هــای زندگــی رشوع 

ــس  ــق ، واک ــردن قاش ــاک ک ــل پ ــود. مث ش

زدن کفــش هــا، ریخــن آب از پــارچ در 

ــه  ــوری گفت ــه س ــه مونت ــره ک ــوان و غی لی

ــا توجــه  ــی کــه ب ــام کارهای ــواع و اقس ان

بــه محیــط شامســت مــی توانیــد بــه ایــن 

ــه  ــن ک ــدف از ای ــد. ه ــه کنی ــت اضاف لیس

ــوزش  ــورد آم ــی م ــای زندگ ــارت ه اول مه

قــرار مــی گیــرد  بــه خاطــر ایــن اســت کــه 
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بچــه زود بــه نتیجــه برســد ، لــذت بــرد و 

ــه نفــس داده شــود. ــامد ب ــودک اعت ــه ک ب

برای مثال: پاک کردن برگ 

ــن  ــوش پاک ــک گ ــا ی ــی ب ــود مرب ــدا خ ابت

بــرگ را بــه آرامــی پــاک مــی کنــد و از 

کــودک مــی خواهــد کــه بــه ترتیــب ســاقه 

ــه  ــد و ب ــاک کن ــرگ را پ ــال ب ــای اتص و ج

ایــن ترتیــب رضیــب حوصلــه کــودک بــاال 

مــی رود. و مــا بــه خاطــر کارکــودک هربــار 

ــن  ــرار و متری ــم . تک ــی کنی ــکر م از او تش

ــذرگاه  ــا گ ــد ت ــی کن ــک م ــودک کم ــه ک ب

هــای عصبــی تقویــت شــود. بــه هــر حــال 

کــودک 3ســاله بعــد از ورود در 3/8 بــه 

ــه ی  آرامــش رســیده اســت. مــا وارد مرحل

ــورت  ــه ص ــودک ب ــویم  ک ــی ش ــدی م بع

جســته و گریختــه رس وســایل مــی نشــیند 

از ایــن وســیله رساغ وســیله دیگــر مــی 

رود و مــدام در حــال تغییــر دادن وســایل 

ــود .  ــد وارد کار ش ــی بای ــاال مرب ــت .ح اس

ــد  ــودک بگوی ــه ک ــد و ب ــد بیای ــی بای مرب

بــا ایــن وســیله کارهــای دیگــری هــم مــی 

شــود انجــام داد مــی خواهــی یــاد بگیــری. 

اگــر قبــول نکــرد نبایــد بــه اجبــار کــودک را 

وادار بــه ایــن کار کــرد . یــک رسی عکــس 

ــوار  ــه دی ــم و ب ــی کنی از کارهــا درســت م

ــد و  ــا را ببین ــودک آن ه ــا ک ــم ت ــی زنی م

ــا آن هــا را انجــام بدهــد.  تشــویق شــود ت

کــم کــم کــودک آرامــش بیشــرتی مــی یابــد 

و در 5/5 ســالگی اصــوال خــودش کارهایــش 

را انجــام مــی دهــد، البتــه بــاز هــم نظــارت 

هــای کمــی روی ایــن بچــه هــا باشــد کــه 

ــه خودشــان آســیبی نرســانند. ب

مربــی نقــش پنهــان و خیلــی مهمــی دارد. 

در مرحلــه اول اگــر کودکــی هســت که کار 

دیگــران را خــراب مــی کنــد، لگــد مــی زند، 

ــه  ــد )مــا در قوانیــن ب پرخاشــگری مــی کن

بچــه هــا یــاد داده ایــم کــه چــه طــوری راه 

برونــد کــه پایشــان بــه وســایل دوستانشــان 

نخــورد( ایــن بچــه هــا را تــا جایــی کــه مــی 

شــود کنــار خــود مربــی بایــد نگــه داشــت 

و نبایــد گذاشــت از کنــار مربــی تــکان 

ــه  ــه بچــه هــای دیگــر صدم ــا ب ــد ت بخورن

نزننــد. اگــر کاری بــه ایــن کــودک پیشــنهاد 

شــد و قبــول کــرد و دســت گرفــت کــه 

ــی  خــوب اســت، اگــر دســت نگرفــت مرب

ــال مــن  ــس دنب ــد پ ــه کــودک بگوی ــد ب بای

بیــا تــا باهــم کار دوســتانت را ببینیــم، بــه 

ایــن صــورت کــودک مهــار مــی شــود.

تکنیک آموزش ها در این روش

آموزش سه مرحله ای

کــودک از دیگــران مــی آمــوزد )شــام داریــد 

کاری را بــه دوســتش آمــوزش مــی دهیــد ، 

او مــی آیــد و مــی پرســد مــن چــه کار کنــم 

؟ شــام بایــد ابتــدا بــه او آمــوزش بدهیــد(

آمــوزش رسیــع و بعــد آمــوزش ســه مرحلــه 

ای

آمــوزش رســمی )ازقبــل بــا بچــه هامهنــگ 
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کردیــم کــودک وســایل را مــی آورد و مــا بــه کــودک آمــوزش مــی دهیــم(

محیط مونته سوری 

هــر کــودک در محیــط مونتــه ســوری ســه مــرت مربــع جــا مــی خواهــد کــه یــا قالیچــه 

ای مــی انــدازد یــا میــز برایــش مــی گذارنــد. مــا بــه کــودک منــی گوییــم برویــد بــازی 

تــان را رشوع کنیــد، بــه آن هــا مــی گوییــم برویــد کارتــان را رشوع کنیــد. محیــط مونتــه 

ســوری اکــرا یــک ســالن اســت.

خودکنرتل بودن وسایل

منظــور از خودکنــرتل بــودن وســایل ایــن اســت کــه وقتــی کــودک چیــزی را ســاخت از 

مربــی منــی خواهــد کــه بیایــد و درســتی و غلــط بــودن کارش را بــه او تذکــر بدهــد، 

خــود کــودک بایــد متوجــه شــود کــه کارش درســت اســت یانــه؟ یــا فــرد کنــاری بایــد بــه 

او تذکــر بدهــد کــه کارت درســت اســت یــا درســت انجــام نــداده ای.

در محیــط مونتــه ســوری از هرکــدام از وســایل فقــط یکــی هســت، بــه خاطــر ایــن کــه 

کــودک یــاد بگیــرد تــا کار کــودک دیگــر متــام نشــود بایــد منتظــر مبانــد. یعنــی صــر و 

احــرتام بــه حقــوق دیگــران را یــاد بگیــرد. در محیــط مونتــه ســوری ایــن قــدر کارهــا 

ــا امیــد نشــود. در زمینــه هــای  ــاد بگیــرد از شکســت ن ــا کــودک ی تکــرار مــی شــود ت

مختلــف ریاضــی، علــوم، تاریــخ ، موســیقی ، هــرن وســایل دســته بنــدی شــده انــد در 

ایــن روش ترتیــب مراحــل بایــد رعایــت شــود.

خالقیت وسایل

ــد. در  ــت کن ــی درس ــه چیزهای ــه چ ــد ک ــی ده ــده م ــودک ای ــه ک ــه ب ــواس ده گان ح

قوانیــن روز اول بــه کــودک یــاد مــی دهیــم کــه در کار دوســتانش دخالــت نکنــد. ولــی 

اگــر کــودک بــرای مثــال دوســتش را دیــد کــه دارد بــا بــرج صورتــی کار مــی کنــد و آمــد 

و ایســتاد و گفــت مــن حتــام ایــن را مــی خواهــم مربــی بایــد بــه او بگویــد ، بــرو رساغ 

وســیله ی دیگــری و اگــر قبــول نکــرد بایــد قوانیــن را بــه او یــادآوری کــرد و کــودک را 

بــه طــرف لیســت قوانیــن کــه روی دیــوار زده شــد مــی بریــم تــا قوانیــن را بــا او مــرور 

کنیــم. بــرای راضــی کــردن کــودک مــی تــوان بــا وســیله ی دیگــری کــودک را آرام کــرد و 

مربــی حــق نــدارد بــه کــودک طعنــه بزنــد یــا بــا صــدای بلنــد بــا کــودک صحبــت کنــد. 

رصیــح و مســتقیم و بــا احــرتام بایــد بــا کــودک صحبــت شــود. اگــر امــکان نگــه داری 

از حیوانــات و یــا کاشــت گیــاه در محیــط مونتــه ســوری وجــود دارد بایــد ایــن کارهــا 

انجــام شــود زیــرا بــرای رسگــرم کــردن بچــه هــا خــوب اســت.

درحیــاط مدرســه مــا کاشــت گیــاه داریــم. رنــگ محیــط حتــام بایــد مالیــم باشــد، گــرم 

باشــد پــس زمینــه آرامــش بخــش باشــد و مترکــز کــودک را بــه هــم نزنــد. مونتــه ســوری 

ــودک هــا  ــد ک ــداول در مه ــات مت ــا تزئین ب

مخالــف اســت و حتــی بــا اســتفاده از 

زیــور آالت و لبــاس هــای آراســته هــم برای 

ــط  ــان محی ــت. چیدم ــف اس ــی مخال مرب

ــرای  ــد. ب ــودک باش ــود ک ــد خ ــد در ح بای

ــدا از  ــه ســوری ابت ــن مونت ــاد دادن قوانی ی

ــه ســوری اســتفاده مــی  ــر مونت وســایل غی

شــود و بعــد ایــن وســایل کــم کــم حــذف 

ــه ســوری  ــی شــود و وســایل خــود مونت م

وارد مــی شــود.

در محیــط مونتــه ســوری نبایــد ازرنــگ 

شــود.  اســتفاده  آبــی  و  هــای صورتــی 

ــی  ــاعت رشوع م ــک س ــاعات کاری از ی س

شــود بعــد دو ســاعت و بعــد همیــن جــور 

ادامــه دارد تــا تایــم کامــل شــود . ســاعت 

هایــی کــه کــودک داخــل کالس نیســت او 

را بــه ســمت بــازی بیــرون مــی بریــم کــه 

کــم کــم بــا قوانیــن آشــنا بشــوند. )در ایــن 

روش مــا تشــویق طوفانــی نداریــم (وســایل 

اکــرا چوبــی هســتند، بــه خاطــر ایــن 

ــا  چوبــی هســتند کــه راه اتصــال کــودک ب

ــه ســوری  طبیعــت باشــد. در محیــط مونت

میــز غــذا خــوری بایــد وجــود داشــته باشــد 

و بــه کــودک در قوانیــن آموختــه شــده 

کــه هــر موقــع گرســنه شــدی مــی توانــی 

ــذا بخــوری. ــروی و غ ب

نقش بزرگساالن

بزرگســاالنی کــه بــا کــودک در ارتبــاط 

هســتند عبارتنــد از: والدیــن ، مربــی و 

جامعــه کــه اگــر هــدف بــرای همــه یکــی 

خواهــد  شــکل  کــودک  آمــوزش  باشــد 

گرفــت. مربــی بایــد در ایــن راه  صبــور و 

هوشــمند باشــد.
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اهمیت بازی والدین با کودکان مبتال به طیف اتیسم
نفیسه خدادادی/ دکرتای روانشناسی

کــودکان مبتــال بــه طیــف اتیســم ماننــد کــودکان در حــال رشــد از بــازی لــذت مــی برنــد 

و از طریــق بــازی یــاد مــی گیرنــد. بــازی بــا دیگــران، بــه کــودک شــام کمــک مــی کنــد 

مهــارت هــا و توانایــی هــای اجتامعــی جدیــدی را بیامــوزد و متریــن کنــد. ایــن مهــارت 

هــا بــرای رشــد کلــی کــودک شــام مهــم هســتند. آن هــا شــامل بــه اشــرتاک گذاشــن اشــیا 

و اســباب بــازی هــا ، نوبــت گرفــن، برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران، تصــور ایــن کــه دیگــران 

چــه فکــری مــی کننــد و چــه احساســی دارنــد و ... اســت. بــازی بــا دیگــران هــم چنیــن 

مــی توانــد پایــه و اســاس دوســتی هــای اولیــه را ایجــاد کنــد. دوســتی بــرای اعتــامد بــه 

نفــس، عــزت نفــس و احســاس تعلــق کــودکان مهــم اســت.

ــان  ــد، خودش ــم بگذارن ــار ه ــباب بازی ها را کن ــت اس ــن اس ــم ممک ــف اتیس ــودکان طی ک

بــازی کننــد و بــرای تعامــل بــا همســاالن خــود مقاومــت کننــد، یــا بــه ســادگی بچرخنــد، 

تــکان بخورنــد یــا زمانــی را در دنیــای خودشــان بگذراننــد. ایــن خــود ســبب مــی شــود 

کــه یادگیــری از  راه تقلیــد، معــارشت بــا کــودکان دیگــر یــا ارتبــاط بــا بزرگســاالن زندگــی 

خــود بــرای کــودکان اوتیســتیک بســیار دشــوار باشــد. 

نقش والدین در رشد مهارت های کودک طیف اتیسم از طریق بازی

کلیــدی  نقــش  تواننــد  مــی  والدیــن   

در آمــوزش واقعــی بــازی بــه کــودکان 

ــی  ــند. هنگام ــته باش ــود داش ــتیک خ اتیس

کــه بــا کــودک خــود بــازی مــی کنیــد، بــه 

ــک  ــود کم ــودک خ ــای ک ــارت ه ــد مه رش

مــی کنیــد. بــازی بــا فرزندتــان نیــز یکــی از 

بهرتیــن راه هــا بــرای هامهنگــی بــا کــودک 

ــت. ــا شامس ــه ب ــاد رابط و ایج

بــازی  یــا  دیگــران  بــا  بــازی  توانایــی 

ایجــاد مــی  اجتامعــی در مراحــل زیــر 

شــود: 

1-بــازی در کنــار دیگــران: کــودکان در ایــن 

ــار  ــازی در کن ــه ب ــازی رشوع ب ــه از ب مرحل

ــد. آن هــا ممکــن  ســایر کــودکان مــی کنن
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ــان  ــای اطرافش ــه ه ــه بچ ــد ک ــتفاده کنن ــی اس ــازی های ــباب ب ــامن اس ــت از ه اس

دارنــد. شــام مــی توانیــد در ایــن مرحلــه بــا تشــویق کــودک اوتیســتیک خــود بــه 

ــج  ــازی را تروی ــار ســایر کــودکان، ب ــا در کن ــی ام ــه تنهای ــت ب ــک فعالی ــازی در ی ب

ــازی  ــی ب ــه تنهای ــه ب ــی ک ــد در حال ــویق کنی ــان را تش ــد کودکت ــد. می توانی دهی

ــا  ــازی ی ــباب ب ــار اس ــا قط ــازی ب ــد. ب ــی کن ــر کپ ــودکان دیگ ــازی ک ــد از ب می کن

ــازی خــوب باشــد. ــه از ب ــن مرحل ــرای ای ــد ب ــی توان ماشــین م

2-بــازی کــردن و اشــرتاک گــذاری بــا دیگــران: در ایــن مرحلــه از بــازی، کــودکان بــا 

کــودکان دیگــر تعامــل دارنــد.  آنهــا اســباب بــازی را مــی دهنــد، مــی گیرنــد و بــه 

ــه  ــا تشــویق کــودک اوتیســتیک خــود ب ــد ب ــد. شــام مــی توانی اشــرتاک مــی گذارن

تعویــض اســباب بــازی هــای خــود در حالــی کــه هنــوز بــه تنهایــی بــازی مــی کنــد، 

بــه رشــد توانایــی خــود در بــازی و اشــرتاک گــذاری بــا دیگــران کمــک کنیــد. بــه 

عنــوان مثــال، اگــر کــودک شــام در حــال دوچرخــه ســواری یــا اســکوتر بــا کــودکان 

دیگــر اســت، مــی توانیــد آن هــا را تشــویق کنیــد کــه دوچرخــه، تریــک یــا اســکوتر 

را تعویــض کننــد.

ــا قوانیــن، ســاخن قوانیــن، و  ــا دیگــران شــامل بــازی ب ــا دیگــران: بــازی ب  بــازی ب

ــا هــم بــر روی چیــزی اســت، ماننــد ســاخن یــک خانــه کوچــک یــا ســاخن  کار ب

یــک قلعــه شــنی.  درک و عملــی کــردن بســیاری از قوانیــن اجتامعــی بــازی 

مشــارکتی بــرای کــودکان اوتیســتیک دشــوار اســت.  شــام مــی توانیــد بــا اســتفاده 

ــه کــودک خــود  ــازی ب ــن ب ــرای ســاده ســازی قوانی از دســتورالعمل هــای واضــح ب

کمــک کنیــد. بــه عنــوان مثــال، "اول شــام در جایــی در خانــه پنهــان مــی شــوید." 

ســپس ســام تــا 10 مــی شــمرد. در مرحلــه بعــد ســام مــی آیــد تــا شــام را پیــدا کنــد 

وقتــی ســام شــام را پیــدا کــرد، نوبــت شامســت کــه بشــامرید تــا ســام پنهــان شــود.

ــی  ــن فرصت ــت، بنابرای ــا اس ــی از مهارت ه ــواع مختلف ــامل ان ــران ش ــا دیگ ــازی ب ب

ــت. ــا اس ــن مهارت ه ــن ای ــرای متری ــام ب ــودک ش ــرای ک ــی ب عال

 شــام مــی توانیــد بــا توجــه بــه اینکــه کــودک شــام در کــدام مرحلــه از بــازی هــای 

ــرای  ــان ب ــویق فرزندت ــت و تش ــا، حامی ــت ه ــا دادن فرص ــرار دارد، ب ــی ق اجتامع

پیرشفــت بــه مرحلــه بعــدی بــه کــودک اوتیســتیک خــود کمــک کنیــد.

راهکارهای الزم برای افزایش مهارت های کودک طیف اتیسم از طریق بازی

ــد  ــی توانی ــد، م ــی کنی ــی کمــک م ــازی هــای اجتامع ــا در ب ــه آنه ــه ب ــی ک هنگام

از نقــاط قــوت تفکــر و یادگیــری کــودکان 

اوتیســتیک اســتفاده کنیــد. بــه عنــوان 

ــده  ــک یادگیرن ــام ی ــد ش ــر فرزن ــال، اگ مث

مراحــل  از  توانیــد  مــی  اســت،  بــرصی 

ــس  ــت عک ــا فعالی ــازی ی ــک ب ــف ی مختل

بگیریــد. یــا ممکــن اســت فرزنــد شــام 

ترجیــح دهــد قوانیــن یــک بــازی را بــا 

ــاد  ــی ی ــتان اجتامع ــک داس ــتفاده از ی اس

ــز مــی  ــازی هــا نی ــرد. بــرصی کــردن ب بگی

توانــد کمــک کنــد. بــرای مثــال، فــردی کــه 

ــر رس  ــد کاله خاصــی ب »او« اســت می توان

ــذارد. بگ

ــت  ــوع اس ــال وق ــه در ح ــورد آن چ در م

صحبــت کنیــد. ایــن مــی توانــد بــه کــودک 

شــام در یادگیــری کلــامت کمــک کنــد. 

بــه عنــوان مثــال، اگــر در حــال انجــام 

ــی  ــک مهامن ــد ی ــازی وامنــودی مانن ــک ب ی

ــارف  ــزد و تع ــی ری ــای م ــه  چ ــتید ک هس

مــی کنــد، نــام اشــیاء را ماننــد فنجــان، 

ــل از اجــرای آن در  ــد و قب قاشــق را بگویی

ــد. ــح دهی ــورد آن توضی م

ــد بســط  ــی گوی ــان م ــه فرزندت آنچــه را ک

ــام  ــودک ش ــه ک ــد ب ــی توان ــن م ــد. ای دهی

کمــک کنــد کــه جمــالت طوالنــی تــر 

بســازد. اگــر کــودک شــام از کلــامت واحــد 

اســتفاده مــی کنــد، مــی توانیــد از دو 

ــام  ــودک ش ــر ک ــد. اگ ــتفاده کنی ــه اس کلم

از جمــالت ســه کلمــه ای اســتفاده مــی 

ــره  ــد از چهــار کلمــه و غی ــد، مــی توانی کن
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ــد. ــتفاده کنی اس

بــه کــودک خــود کمــک کنیــد تــا بــه 

موقعیــت هــای چالــش برانگیــز کــه در 

بــازی هــای اجتامعــی پیــش مــی آیــد 

ــوان  ــه عن واکنــش مناســب نشــان دهــد. ب

ــازی مهامنــی  ــد از یــک ب ــال، مــی توانی مث

بــرای  خــود  کــودک  بــه  کمــک  بــرای 

همدلــی بــا کســی کــه ناراحــت اســت 

اســتفاده کنیــد.

عروســک هــا اغلــب مــی تواننــد زمینــه ای 

ــاط در کــودکان طیــف  ــرای برقــراری ارتب ب

اتیســم باشــد، در حالــی کــه انســان ها منی 

تواننــد. شــام مــی توانیــد از عروســک های 

شــخصیت های مــورد عالقــه بــه منظــور 

بــاال رفــن مهــارت کالمــی و اجتامعــی 

ــد. اســتفاده کنی

از بــازی ای شــبیه پانتومیــم کــه نشــان 

دهنــده حــس از طریــق منایــش اســت، 

اســتفاده کنیــد. بــه ایــن صــورت کــه  روی 

ــیده  ــف کش ــات مختل ــی احساس کارت  های

ــدوم  ــه  صــورت رن ــا نوشــته می شــود و ب ب

کارت برداشــته می شــود. هــر کــودک بایــد 

ســعی کنــد آن حــس خــاص را بــازی کنــد.

ــد مشــکلی نیســت. کلمــه  ــد نبودن اگــر بل

ــش  ــرای منای ــان داده و ب ــا نش ــه آن ه را ب

ــه  ــد. ب ــه دهی ــا زمین ــه آن ه ــات ب احساس

عنــوان مثــال اگــر کارت “خجالــت” باشــد، 

بگوییــد: “وقتــی شــخصی  توانیــد  مــی 

شــکل  ایــن  بــه  کشــد،  مــی  خجالــت 

)حالــت چهــره¬ی خــود را خجالــت زده 

نشــان دهیــد و توجــه کــودک را جلــب 

ــد. ــی کش ــت م ــد( خجال کنی

بازی های مناسب کودکان طیف اتیسم

صــدا بــازی: ایــن بــازی بــه تقویــت مهــارت 

هــای اجتامعــی افــراد طیف اتیســم بســیار 

کمــک مــی کنــد. بــه ایــن صــورت کــه خود 

را قایــم کنیــد و نــام کــودک خــود را صــدا 

ــد و  ــام را بده ــخ ش ــد پاس ــد و او بای بزنی

بلعکــس. ایــن بــازی برای کــودکان اوتیســم 

ــه  ــی ب ــن رسگرم بســیار مناســب اســت. ای

ظاهــر ســاده باعــث افزایــش مهــارت هــای 

ــراد،  ــام اف ــخیص ن ــناخت و تش ــی، ش زبان

تقویــت قــدرت بینایــی و شــنوایی و… 

کــودکان مــی شــود.

پرتــاب تــوپ بــه هــوا، قایــم موشــک، جمع 

ــا موســیقی، شــوت  ــراه ب ــوپ هم ــردن ت ک

ــر  ــرای یکدیگــر، عمــو زنجی ــوپ ب کــردن ت

بــاف و … نیــز از انــواع بــازی بــرای بچــه 

هــای اتیســم اســت کــه در مســیر درمــان و 

کنــرتل ایــن اختــالل بســیار موثــر هســتند. 

ــودکان  ــر ک ــه اک ــاد داشــته باشــید ک ــه ی ب

ــایر  ــد س ــد مانن ــی توانن ــم من ــف اتیس طی

ــد؛  ــی بپردازن ــازی و رسگرم ــه ب ــودکان ب ک

کــه  کردیــد  مشــاهده  اگــر  بنابرایــن 

فرزندتــان مشــغول بــازی هایــی اســت کــه 

شــباهتی بــه بــازی هــای معمــول کــودکان 

نــدارد تعجــب نکنیــد و تــا جایــی کــه 

باعــث دردرس نشــود بــه آن هــا اجــازه 

انجــام بــازی هــای مخصــوص بــه خودشــان 

را بدهیــد و از طریــق راهکارهــای داده 

شــده بــه طــور غیــر مســتقیم بــازی هــای 

ــارت هــا  ــری مه ــه ســمت یادگی ــان را  ب آن

ــد. ــت کنی هدای
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