خوشی هایی از جنس متفاوت
قصــه ی زندگــی مــا آدم هــا قصــه ی بــاال و پاییــن
هاســت ،گاهــی در اوج خوشــی و شــادی و گاهــی در
اوج غــم و انــدوه .در فـراز و نشــیب زندگــی تنهــا یک
عامــل در مواقــع ســختی هــا باعــث مــی شــود انســان
هــا ســختی هــا را تحمــل کننــد و آن امیــد بــه روزی
اســت کــه روزهــای ســخت متــام شــود و شــادی هــا
فـرا برســند .اگــر نگاهــی بــه زندگــی والدیــن کــودکان
مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم بیندازیــم ،مــی
بینیــم کــه زندگــی ایــن والدیــن آمیختــه بــا ســختی
هــای زیــادی اســت کــه گاهــی امیــد بــه روزهــای
بهــر غیرممکــن بــه نظــر مــی رســد .امــا اگــر کمــی
دقیــق تــر شــویم و دقیــق تــر بــه زندگــی ایــن والدین
نــگاه کنیــم مــی بینیــم جنــس خوشــی هــا و شــادی
هــای زندگــی ایــن خانــواده هــا خیلــی متفــاوت تــر
از زندگــی ماســت.
تابستان 1400
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تست
ADHD
شدت
 ADHDبه عنوان پیش بینی کننده
عملکرد شناختی در کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم
در سال های اخیر ،مطالعات زیادی برای کشف ماهیت اختالل کمبود توجه  /بیش
فعالی ( )ADHDدر کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم ( )ASDانجام شده است .در این
مطالعه ما ارتباط بین نشانه های  ADHDو  ASDبر کارکرد های شناختی در منونه ای از کودکان و
نوجوانان با عملکرد باالتر با  ASDرا بررسی کردیم .رشکت کنندگان تکالیف شناختی را با بهره گیری از جنبه
های توجه  ،تکانشگری  /مهار و حافظه فوری تکمیل کردند.
ما این فرضیه را مطرح کردیم که کودکان مبتال به  ASDکه دارای سطح باالتری از شدت عالئم  ADHDهستند ،در
معرض خطر بیشرتی برای توجه مداوم و توجه انتخابی ،تکانشگری و ضعف حافظه قرار دارند .منونه این پژوهش شامل
 92کودک ( 73مرد) مبتال به  ASDبود (میانگین سنی =  9.41سال ؛ میانگین رضیب هوشی = .)84.2
نتایج با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون ،نشان داد که عالئم شدیدتر  ADHDبه طور قابل توجهی با عملکرد ضعیف
در انجام تکالیف توجه ،حافظه فوری و مهار پاسخ مرتبط است .در مقابل ،افزایش شدت عالئم  ASDبا خطر باالتر
عملکرد ضعیف در هر یک از تکالیف شناختی ارزیابی شده ارتباطی ندارد  .نتیجه گیری و پیامدهای این نتایج نشان
می دهد کودکان مبتال به  ASDکه عالئم  ADHDشدیدتری دارند باید از لحاظ این نکالیف مورد ارزیابی قرار
گیرند و برنامه ریزی دقیقی انجام شود.
منبع
)ADHD severity as a predictor of cognitive task performance in children with Autism Spectrum Disorder (ASD
Author links open overlay panelRosleenMansouraAnthony R.WardaDavid M.LanebKatherine
A.LovelandaMichael G.AmancSusanJergerdRussell J.SchachareDeborah A.Pearsona
Volume 111, April 2021, 103882
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نقش عوامل محیطی در بیامری زایی اختالالت تکاملی عصبی از جمله اختالل طیف اوتیسم
( )ASDمطرح است ASD .نوعی اختالل رشدی عصبی است که با عالمئی همراه است که
کیفیت زندگی افراد مبتال را کاهش می دهد مانند نقص در تعامل اجتامعی ،اختالل شناختی،
ناتوانی های ذهنی ،الگوهای رفتاری محدود و تکراری .بیامری زایی اختالل طیف اتیسم با
عوامل محیطی و ژنتیکی همراه است که فرایندهای فیزیولوژیک را در طول رشد تغییر می دهد .در اینجا ،ما
ادبیات برجسته تأثیر محیط بر اختالالت رشد عصبی و مکانیسم هایی را که سموم محیطی ممکن است بر رشد تأثیر
بگذارند مرور می کنیم .بررسی گزارش ها نشان می دهد که فلزات عصبی (به طور خاص ،رسب ،جیوه ،کادمیوم،
نیکل و منگنز) به عنوان عوامل خطرزای محیطی در علت شناسی  ASDبرجسته هستند .این کار نشان می دهد که
بهبود محیط زیست می تواند در مدیریت  ASDحیاتی باشد.
منبع
Environmental influence on neurodevelopmental disorders: Potential association of
heavy metal exposure and autism
Omamuyovwi M.IjomoneabNzube F.OlungaGrace T.AkingbadeabComfort
O.A.OkohaMichaelAschnercd
Volume 62

تاثیر حمایت های اجتماعی
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چالش هایی که والدین کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم با آن روبه رو هستند می
تواند موجب اسرتس آنها شود ،اگر چه تاثیرات این چالش ها با حامیت های اجتامعی
کاهش می یابد .در این پژوهش  674والد دارای کودک مبتال به اتیسم در زمینه های
(عاطفی ،مالی ،اطالعاتی) تحت حامیت اجتامعی قرار گرفتند .نتایج نشان داد که با
ارایه ی حامیت ها در زمینه های مختلف ،اسرتس والدین کاهش می یابد و همچنین
نشان داده شد حامیت های اجتامعی غیر رسمی مفیدتر از حامیت های رسمی است.
به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد رفع نیاز های والدین کودکان طیف اتیسم و
. .ارایه ی خدمات پشتیبانی باید برای والدین این کودکان در اولویت قرار گیرد
منبع
The Types and Functions of Social Supports Used by Parents Caring for a Child With Autism Spectrum Disorder
Daniel Shepherd,
Sonja Goedeke,
& Jason Landon
Jake Meads
Published: 09 January 2020

اب از
ت خو
کیفی
سالی
ا بزرگ
دکی ت
کو
مشکالت خواب از اوایل کودکی در کودکان طیف اتیسم شایع است ،اگر چه تحقیقات
نشان می دهد مشکالت خواب تا میانسالی ادامه دارد .هدف از این مطالعه بررسی کیفیت
خواب از نوجوانی تا پیری در افراد مبتال به اتیسم در مقایسه با گروه های اتیستیک همسان از
جمعیت عمومی بود 297 .رشکت کننده در گروه اوتیسم وجود داشت
رشکت کنندگان از  15تا  80سال بودند.
به طور کلی نتایج نشان داد ،اختالالت خواب برای افراد گروه اتیسم ( 63/7درصد) نسبت به گروه عادی
( 46/4درصد) بیشرت بود و افراد مبتال به اختالل اتیسم کیفیت خواب پایین تری نسبت به گروه عادی داشتند.
در اوایل بزرگسالی و میانسالی ،کیفیت خواب بزرگساالن اوتیستیک به طور قابل توجهی ضعیف تراز همساالن
عادی شان بود .اما بین نوجوانان و سالخوردگان در گروه اتیسم و گروه عادی تفاوتی وجود نداشت .جنسیت
قویرتین پیش بین کننده مشکالت خواب در افراد بود.
منبع
Heritability of sleep duration and quality: A systematic review and meta-analysis
DesanaKocevskaaNicola L.BarclaybWichor M.BramercPhilip R.GehrmandEus J.W.Van
Somerenaef
Volume 59, October 2021, 101448
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در پــس ســکوتی رمــز آلــود و راز وارونــه ،در پشــت دیــوار ســیاه و ســترب انــزوا ،در اعــاق دهلیــز رسد و تاریــک دلواپســی
و در تنگاتنــگ ه ـزار تــوی بــی رسانجــام ابهــام ،پرنــده ای کوچــک بــا بــال هــای شکســته ،درهــای ایــن دنیــای نام ـراد را
بــه ســوی خــود بســته ،کوچیــده از دنیایــی پــر از توهــم و تــأمل و تبعیــض بــه کنــج عزلــت بــی نشــان و خامــوش تقدیــر...
تــو را مــی فهمــم ای پرنــده ی رنــج دیــده ی بــی پنــاه ،بــه تــو حــق مــی دهــم کــه تــو روی بگردانــی از ایــن همــه نامــردی
هــا و چشــم بربنــدی بــر مردمانــی کــه فقــط حــرف مــی زننــد و شــعار مــی دهنــد ،امــا بــه وقــت عمــل همــه رسهــا در
گریبــان اســت و دســتی از آســتین همــت بیــرون منــی آیــد .تــو را مــی فهمــم .تــو متفــاوت امــا رسشــار از شــور زندگــی و
پــر از احســاس و اســتعداد هســتی و ایــن ماییــم کــه آن چنــان در جهــان مــال و منــال و شــهرت و مقــام و ســود و زیــان
خــود غــرق شــده ایــم کــه ایــن تفــاوت هــا را درک نکــرده ایــم .شــاید بزرگرتیــن تفــاوت تــو بــا مــا صداقــت توســت .تــو
بــا خــود و جهــان پیرامــون خــود روراســت هســتی و دروغ و کنایــه و ایهــام را منــی شناســی و ایــن ماییــم کــه بــدون دروغ
و پیچانــدن و دور زدن کارمــان پیــش منــی رود .دنیــای ســاده و بــی پیرایــه ی تــو کجــا و دنیــای پــر از نیرنــگ و فریــب
مــا کجــا...
دوبــاره بــه مــاه آوریــل نزدیــک مــی شــویم و یادمــان مــی افتــد کــه روزی ،هفتــه ای یــا ماهــی بــه نــام اتیســم و بـرای
آگاهــی بخشــی پیرامــون آن نــام گرفتــه اســت .یــک ســال دیگــر گذشــت و حــاال بایــد دوبــاره دفــر ایــام را ورق بزنیــم
و مــرور بکنیــم آنچــه را گذشــت .اگــر چــه ســالی کــه پشــت رس نهادیــم ،ســالی رسشــار از گرفتــاری هــا و مصائــب بــی
شــار بــود نــه تنهــا بـرای متــام مــردم در رسارس جهــان ،بلکــه بـرای متــام افـرادی کــه بــه نوعــی از مشــکالت و بیــاری
هــای خــاص رنــج مــی برنــد در زیــر ســایه ی ســنگین و شــوم کرونــا و پیامدهــای دردنــاک ناشــی از آن ،کــه البتــه بــر
کســی پوشــیده نیســت .بــر کــودکان ،نوجوانــان و جوانــان اتیســم و نیــز خانــواده هــای انــان چــه گذشــت ،افـرادی کــه در
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روزهــای عــادی و بــدون کرونــا دشــواری هــا و مشــکالتی فراتــر از حــد تصــور را در
لحظــه لحظــه ی زندگــی خــود تجربــه مــی کننــد ،بــه راســتی چگونــه ایــن دوران پــر
مخاطــره و پــر انــدوه را مــی گذراننــد ،درگیــر و دار ایــن هیاهــو و مســائل پیرامــون
آنچــه رضوری و بــی قیــد و رشط مــی منایــد ،بازگردانــدن هــر چــه رسیــع تــر ایــن
کــودکان بــه محیــط هــای آموزشــی و درمــان هــای معمــول آنــان بـرای پیشــگیری از
صدمــات جـران ناپذیــر آتــی اســت .آیــا گذشــته از شــعارهای تبلیغاتــی رنگارنــگ و
ســخنان امیدبخــش برنامــه ای اساســی ب ـرای واکسیناســیون و بازگردانــدن آنــان بــه
آمــوزش هــای حیاتــی خــود در دســت اقــدام ق ـرار گرفتــه اســت؛ همچنــان اج ـزای
دیگــر ایــن جامعــه کــه البتــه بســیار رشایــط پیچیــده و طاقــت فرســایی را داشــته و
دارنــد ،یعنــی مشــاوران ،متخصصــان و درمانگـران حــوزه ی اتیســم و نیــز خانــواده
هــای گرانقــدر آنهــا کــه همــواره چــون کــوه محکــم و اســتوار در برابــر مصائــب و
مشــکالت ایســتاده انــد.
بدیهــی اســت کــه حتــی صحبــت کــردن و بــه تصویــر کشــیدن ایــن رشایــط و ایــن
رنــج گـران فراتــر از حــد تصــور اســت .بــه راســتی چگونــه بایــد کودکــی بــا مشــکالت
حســی شــدید کــه نیــاز بــه کاردرمانــی منظــم ،فعالیــت هــای فیزیکــی مناســب و
مــداوم ،آمــوزش هــای سیســتامتیک شــناختی و گفتــاری و ارتبــاط اجتامعــی دارد را
در رشایــط قرنطینــه خانگــی و پــر انــدوه اداره کــرد و بــه انــدازه ی صدهــا ســال
فرســوده و رنجیــده نشــد.
اکنــون دوبــاره بــه بهانــه ی روز جهانــی اتیســم مطالبــات بــر حــق و برشدوســتانه
خــود را دوبــاره بــا صدایــی بلنــد و شــاید بلندتــر از همیشــه تک ـرار مــی کنیــم و
امیدواریــم کــه شــنیده شــویم و جامعــه بدانــد کــه فرزنــدان اتیســم هــم جزئــی از
جامعــه و بلکــه اعضــای شایســته از جامعــه انــد کــه بـرای رســیدن بــه حــق طبیعــی
خــود و ادغــام در جامعــه همــواره رسســختانه مــی کوشــند.
هــان طــور کــه بــر همــگان روشــن اســت در  18دســامرب ســال  2007ســازمان
ملــل ( )UNOبــا تصویــب قطعنامــه ای روز دوم آوریــل را بــه عنــوان روز جهانــی
اتیســم نامگــذاری کــرد در ســال  2008و دوم آوریــل ب ـرای اولیــن بــار مــورد توجــه

بســیاری از مــردم جهــان قــرار گرفــت.
مهــم تریــن هــدف ایــن نامگــذاری آشــنایی
بــا مشــکالت افـراد دارای اتیســم و دعــوت
افــکار عمومــی بــه همیــاری در فراینــد
رشــد و هــم پیونــد آن هــا بــا جامعــه
اســت .هــر چنــد کــه در کشــور مــا ایــن
بــود تــا کنــون بــه طــور شایســته و بایســته
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت امــا
فعــاالن حــوزه اتیســم ب ـرای انجمــن هــا و
خیریــه هــا و خانــواده هــا و درمانگــران
بســیار کوشــیده انــد کــه بــا آگاهــی
بخشــی و ایجــاد شــناخت در جامعــه ،گام
هــای موثــری در ارتقــا و بهبــود کیفیــت
درمــان و زندگــی ایــن عزی ـزان بردارنــد و
بــه راســتی کــه تــاش هــای قابــل تقدیــری
بــه عمــل آمــده اســت امــروز دوبــاره و بــا
زبــان قــارص خــود ایــن صفــات و تــاش
هــای ارزنــده را قــدر مــی نهیــم و از
مســئولین امــر مــی خواهیــم کــه بــا ایــن
عزیـزان همـراه شــده و نگذاریــد کــه ایــن
زحــات بــه خاطــر بــی توجهــی و عــدم
اختصــاص حامیــت هــای دولتــی بــه افــول
بنهــد.
یــک بــار دیگــر در ســالروز گرامیداشــت و
آگاه ســازی اتیســم مــی خواهیــم از متــام
کســانی کــه قلمــی بـرای نوشــن ،تریبونــی
بـرای گفــن و جایگاهــی بـرای عمــل کــردن
دارنــد و  ...کــه صــدای در گلو خفته اتیســم
باشــند و ب ـرای ارتقــای آگاهــی جامعــه و
مســئولین و بـرای پیشــرد اهــداف جامعــه
جهانــی در مــورد بهبــودی و تلفیــق ایــن
عزیــزان در جامعــه همــت بلنــد و کــرم
بــی شــائبه ی خــود را بــه کار گیرنــد بــه
امیــد روزی کــه در کشــور مــا هــم نــه
بــه یــک بحــران و رنــج بــی پایــان بلکــه
یــک ســبک زندگــی نرمــال و شــاید کمــی
متفــاوت دیــده و شــناخته شــود و افــراد
اتیســتیک بتواننــد از حــق مســلم خــود کــه
یــک زندگــی بــا تحصیــات و کار و فعالیــت
هــای عــادی اســت بهرمنــد شــوند.

چگونه خودتنظیمی عاطفی را در میان کودکان مبتال به
اتیسم و اختالل توجه بهبود ببخشیم

مسعود سعیدی /کارشناس ارشد تاریخ

آیــا کودکتــان بــه راحتــی حواســش پــرت مــی شــود و بـرای کارکردهای اجرایی چیست؟
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تکمیــل یــک تکلیــف ســاده بایــد بارهــا بــه او یــادآوری
شــود؟ آیــا اتــاق شــان شــبیه ایــن اســت کــه مــورد اصابــت
گردبــاد ق ـرار گرفتــه و وســایل شــخصی خــود را رس جــای
خــودش منــی گــذارد؟ آیــا وقتــی برنامــه هــا ناگهــان عــوض
مــی شــود دچــار نوســان هــای عاطفــی مــی شــوند؟
بـرای والدیــن ،بســیاری از ایــن رفتارهــا ممکــن اســت آشــنا
بــه نظــر برســد .ولــی بســیاری از کــودکان در حــال رشــد،
هنگامــی کــه بزرگــر مــی شــوند و مســئولیت پذیــری
بیشــری برعهــده مــی گیرنــد ،مــی تواننــد مهــارت هــای
خــود مدیریتــی یــا عملکردهــای اجرایــی خــود را بهبــود
بخشــند .برخــی از آن هــا مثــل کــودکان مبتــا بــه اختــال
طیــف اوتیســم ( ، )ASDاختــال بیــش فعالــی بــا کمبــود
توجــه ،نارســاخوانی ،آســیب مغــزی و ســایر اختــاالت
یادگیــری ،مشــکالت بیشــری دارنــد و ممکــن اســت بــا
نقــص هــای عملکــرد اجرایــی روبــرو شــوند.

تعریــف ســنتی :سیســتم عمــده عملیاتــی کــه در منطقــه
پیشــانی مغــز واقــع شــده تــا در فرآیندهــای شــناختی کــه بــه
رفتــار هــدف گ ـرا نیــاز دارنــد درگیــر شــوند.
معنــی ایــن امــر در واقــع چیســت :هــر چیــزی کــه هــر روز
انجــام مــی دهیــد ،ب ـرای مدیریــت رفتارتــان مــی باشــد.
فرایندهــای کارکردهــای اجرایــی معمــول ب ـرای رفتــار هــدف
گ ـرا شــامل ایــن مــوارد اســت:

حافظه کاری
رشوع تکلیف
توجه پایدار
جلوگیری
انعطاف پذیری
برنامه ریزی
سازماندهی
حل مسئله

اگرچــه کارکردهــای اجرایــی غالبــاً بــه عنــوان عملکردهــای

آموزش خودتنظیمی عاطفی

پیــش از رشوع درس  ،توجــه کــردن بــه
ایــن نکتــه مهــم اســت کــه کــودک از قبــل
بایــد توانایــی شــناخنت و برچســب زدن بــه
احساســات را داشــته باشــد .ایــن فعالیــت
هــا بایــد زمانــی رشوع شــود کــه کــودک
حــس و حــال خوبــی داشــته باشــد.

 .1یــک منــودار ســطوح عاطفــی
ایجــاد کنیــد.

مغــز تصــور مــی شــوند ،دکــر آدل نجدوســکی ،مدیــر کارشناســی ارشــد برنامــه
ی روانشناســی رفتــاری در دانشــگاه پپردایــن مــی گویــد کــه همــه ی کارکردهــای
اجرایــی شــامل رفتــار اســت .اف ـراد دارای نقــص ممکــن اســت بتواننــد رفتارهــای
خاصــی را یــاد بگیرنــد تــا عملکــرد کارکــرد اجرایــی خــود را بهبــود بخشــند .دکــر
نجدوســکی اصــول ،روش هــا و فعالیــت هایــی را بیــان مــی کنــد کــه کارشناســان،
مربیــان و والدیــن مــی تواننــد از آن جهــت بهبــود مهــارت هــای کارکــرد اجرایــی
دانــش آمــوزان دارای نقــص اســتفاده کننــد .ایــن درس اقتباســی از یــک بخــش از
کتــاب وی در مــورد خــود تنظیمــی عاطفــی اســت .ب ـرای توضیحــات بیشــر در
مــورد هــر درس کتــاب انعطــاف پذیــر و متمرکــز :تدریــس مهارتهــای کارکــرد
اجرایــی بــه اف ـراد دارای اتیســم و اختــاالت توجــه را بخوانیــد.

خودتنظیمی عاطفی چیست و چرا مهم است؟
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خودتنظیمــی عاطفــی ،توانایــی ســازگار کــردن رفتــار در هنــگام درگیــر شــدن در
موقعیــت هایــی اســت کــه ممکــن اســت احساســاتی ماننــد اســرس ،اضط ـراب،
دلخــوری و ناامیــدی را تحریــک کننــد .فــردی بــا مهــارت تنظیــم عاطفــی قــوی
مــی توانــد:
توجه کند که چه موقع از نظر عاطفی شارژ می شود.
عواقب پاسخ آنها را در نظر بگیرد.
مشــغول انجــام فعالیتهایــی شــود کــه آن هــا را بــه ســمت هدفشــان ســوق بدهــد،
حتــی اگــر احساســات منفــی را حــس مــی کننــد.
در عوض ،شخصی که فاقد خودتنظیمی عاطفی است ممکن است:
موقع مقایسه با همساالن هم سن ،به موقعیت ها واکنش نشان دهد.
احساســات منفــی را بـرای مــدت زمــان طوالنــی تــری از همســاالن هــم ســن خــود
تجربــه کنــد.
زود از کوره در برود و درگیر طغیان های احساسی شود.
نوسان های خلقی داشته باشد.

یــک کمــک تصویــری ایجــاد کنیــد کــه
ســطوح مختلــف احساســاتی را کــه کــودک
ممکــن اســت احســاس کنــد بــه تصویــر
بکشــد و بــه کــودک اجــازه دهــد برچســب
هــای خــود را بــرای هــر ســطحی ایجــاد
کنــد .مثــاً  ،ســطح هایــی مــی توانــد
برچســب "احســاس خــوب" " ،کمــی
ناراحــت" " ،ناراحــت" و "بســیار ناراحــت"
زده باشــد .منــودار بایــد دو ســتونی بــا
ســطوح احساســی در یــک ســتون داشــته
باشــد .ســتون دیگــر را عنــوان کنیــد" ،مــن
ایــن روش را موقــع  ...حــس میکنــم "...
و ردیــف هــا را بــرای کــودک جــا خالــی
بگذاریــد تــا پــر کنــد.
 .2بــه کــودک آمــوزش بدهیــد کــه بــه
ســطح هــای عاطفــی در موقعیــت هــای
خــاص اختصــاص دهــد.
فــردی کــه بــا کــودک کار مــی کند بــه روش
هــای زیــادی مــی توانــد او را بــه فعالیــت
وادار کنــد .از کــودک بخواهیــد وضعیــت
هــای مختلفــی را کــه باعــث مــی شــود
ســطح هــای عاطفــی خاصــی را احســاس
کنــد  ،بنویســد .گزینــه دیگــر نشــان دادن
ســناریو اســت از کودک بخواهید تشــخیص
بدهــد در ان موقعیــت چــه احساســی پیــدا
مــی کنــد .مثـاً ،از کــودک بپرســید اگــر بــه
او اجــازه داده نشــود پیراهــن مــورد عالقــه
خــود را بپوشــد چــه حســی پیــدا مــی کنــد

و بــه او بگوییــد جــای خالــی
کنــار احســاس مربوطــه را پــر
کنــد.
 .3در مــورد ایــن کــه چــه
عکــس العمــل هــای مناســبی
بایــد بــرای ســناریوهای
مختلــف باشــد ،بــا کــودک
صحبــت کنیــد.
از ســناریوها در منــودار
ســطح هــای عاطفــی
اســتفاده کنیــد تــا مشــخص
کنیــد چــه چیــزی بایــد
باشــد و چــه چیــزی بایــد
از بیــن بــرود  .مثــاً  ،بــه
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جــای ناراحتــی شــدید در مــورد نپوشــیدن
پیراهــن مــورد عالقــه خــودش  ،بایــد کمــی
ناراحــت شــود ،بــا کــودک صحبــت کنیــد.
 .4راهکارهــای مقابلــه ای را بــه کــودک
آمــوزش بدهیــد.
راهکارهایــی را شناســایی کنیــد کــه
کــودکان مــی تواننــد هنــگام ناراحتــی از
آنهــا اســتفاده کننــد و آن راهکارهــا را
متریــن کننــد .بــه کــودک موقعیــت هــای
فرضــی و بــازی نقــش بدهیــد کــه چگونــه
از آن اســراتژی هــا اســتفاده کنــد.
 .5راه کارهای مقابله ای شامل:
نفس های عمیق کشیدن
شمردن تا عدد 20
درخواست کمک
صحبت کردن با یک دوست
فکر کردن درباره ی مصالحه
دور شدن
رها کردن
فکــر کــردن پیرامــون چیــزی کــه یادگیرنــده
را خوشــحال مــی کنــد.
 .6راه کارهــای مقابلــه ای را در محیــط
طبیعــی متریــن کنیــد.
پــس از ایــن کــه کــودک یــاد گرفــت

چگونــه بــا اطــاع قبلــی از پــس وضعیتــی
برآیــد ،از آن هــا بپرســید کــه اگــر رشایطــی
در زندگــی واقعــی بوجــود بیایــد چــه کار
خواهنــد کــرد؟ بــه آنهــا یــادآوری کنیــد کــه
بایــد همیشــه ب ـرای رشایــط احتاملــی کــه
بوجــود مــی آیــد آمــاده باشــند.
 .7اثربخشــی مداخلــه را انــدازه گیــری
کنیــد.
از منــودار اســتفاده کنیــد کــه مشــخص
کنــد کــودک چگونــه در گــذر زمــان پاســخ
مناســبی مــی دهــد .معیارهایــی بــرای
موفقیــت ممکــن اســت در هــر مرحلــه
متفــاوت باشــد .بــه طــور مثــال ،در مرحلــه
ی اول ،شــا انــدازه گیــری کنیــد کــه
کــودک چنــد بــار موقعیــت هایــی را کــه
باعــث مــی شــود ســطح عاطفــی خاصــی
داشــته باشــد ،درســت شناســایی مــی کنــد.
هنگامــی کــه کــودک بتوانــد در طــول
جلســه حداقــل  80درصــد امتیــاز کســب
کنــد ،مــی توانیــد مرحلــه ی بعــدی را
رشوع کنیــد.

معیارهایــی جهــت انــدازه گیــری بـرای ایــن
اســت کــه :
موقعیــت هایــی را کــه باعــث مــی شــود
کــودک ســطح عاطفــی را احســاس کنــد -
طــی دو تــا ســه جلســه  -درســت شناســایی
مــی کنــد.
طــی دو تــا ســه جلســه ،بــه درســتی
مکانیســم هــای مقابلــه ای را نقــش بــازی
مــی کنــد .
هنگامــی کــه در مــورد یــک وضعیــت
دشــوار هشــدار داده شــود  -طــی ســه
تــا پنــج جلســه  -مکانیســم مقابلــه را بــا
موفقیــت اجــرا مــی کنــد.
هنگامــی کــه در مــورد یــک وضعیــت
دشــوار هشــدار داده نشــود  -طــی ســه
تــا پنــج جلســه  -مکانیســم مقابلــه را بــا
موفقیــت اجــرا مــی کنــد.
منبع
https://onlinegrad.pepperdine.edu/
blog/emotional-self-regulationchildren-autism/

آرزو رضایی
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برخیز و بنگر از میان قاب پنجره تصویر آسامن ها را
از پشت تیره ابرهای خروشان ،طلوع فردا را
ابر است و گریه ی باران و غمزه های عروس بهار
باید به گام گرم بپویی عزیز من ،متام دنیا را
دست در دست هم ،دوباره راهی ان کوره راه سخت
باید به صبح سالمت برسانیم ،تیره شب ها را
در این کالس ،درس حقیقی سکوت و فریاد است
با ذره ذره جانم رس سته ام من این الفبا را
در مکتب صداقت و پاکی ،تویی معلم و من
مسحور درس تو می خوانم این کتاب رویا را
نگاه کودکانه ات همیشه قلب مرا چنگ می زند
دزدانه می نگرم من همیشه آن نگاه زیبا را
تا خیره می شوم به نگاهت ،فقط به جاست رد گریز
آهوی تیز پای رمنده غزال تنها را
چشم هایت چه می کنند با آن هوایی طوفانی
آوار می کند به روی خیامل هوای دریا را
فردا که آسامن دوباره ببارد به حرمت عشق
دستی برون ز آستین وفا می کند متنا را؟
با صد هزار پرده ز ابهام ،جای پرسش نیست؟
روزی رسد که گشایی ز عقده این معام را؟
رشحی منی کنی ز سکوتی ،که پرده درید از غم و درد؟
دردی منانده به دوران ،که به دست آوری مداوا را؟
دستی منی دهی تو به دستم که نباشی دگر اسیر
تنهایی؟
تا برکنم ز ریشه ،آه و فغانی که رفته تا ثریا را؟
برخیز و بشکن و از نو بساز کودک دیروز
بنگر میان قاب آینه تصویر مرد فردا را
باید بهار را به متامی نظاره کنی ،با متام وجود
با آن نگاه کودکانه ی معصوم ،رقص شاپرک ها را

فاطمه کیخایی /دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

بررسی رفتارهای جنسی در کودکان مبتال به اتیسم
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اختالالتــی کــه از اوایــل زندگــی رشوع و تــا پایــان عمــر باقــی مــی ماننــد ،اختــاالت
عصبی-تحولــی نامیــده مــی شــوند .بــر مبنــای آخریــن ویرایــش تشــخیص و آمــاری
اختــال روانــی ،اختــال طیــف اتیســم نوعــی اختــال عصبی-تحولــی همــراه بــا
مشــکالت ارتباطــی ،رفتــار هــای قالبــی ،عالیــق محــدود و تکـراری اســت و حــدود 1
درصــد از جمعیــت عمومــی را تحــت تأثیــر قـرار مــی دهــد کــه نســبت پـران بیشــر
از دخـران بــوده و ایــن نشــانگر تفــاوت جنســیتی در ابتــا بــه اختــال طیــف اتیســم
اســت .برخــی از تحقیقــات اخیــر بــه تفــاوت هــای جنســیتی در چگونگــی پیدایــش
اتیســم پرداختــه انــد ،امــا نتایــج مربــوط بــه علــت پیدایــش چنیــن تفــاوت هــای
جنســیتی ای ،متفــاوت اســت .اگرچــه تقریبــا نیمــی از افـراد مبتــا بــه اختــال طیــف
اوتیســم ،کــم تــوان ذهنــی بــوده و مشــکالت شــناختی و ارتباطــی بســیاری دارنــد ،امــا
نقــص در برقـراری ارتبــاط چشــمی جزیــی از مشــکالت اصلــی ارتباطــی غیرکال َمــی ایــن
افـراد ،در ایجــاد یــک رابطــه ی عاشــقانه و جنســی مــی باشــد .مشــکالت جنســی بــه
ویــژه در هنــگام بلــوغ رشوع و طــی دوره-هــای تحــول مهــارت هــای اجتامعــی ،حفظ
مــی شــوند کــه ایــن موضــوع فــرد را در برابــر نیازهــای اجتامعــی و برقـراری رابطــه
عاشــقانه و جنســی بــا چالــش هــای فراوانــی روبــرو مــی کنــد برخــی از مطالعــات
نشــان مــی دهنــد کــه بســیاری از اف ـراد مبتــا بــه اختــاالت طیــف اتیســم هامننــد

جمعیــت عــادی ،بــه دنبــال برقــراری
روابــط جنســی و عاشــقانه مــی باشــند .بــا
ایــن حــال ،هنــوز کلیشــه هــا و تابوهــای
اجتامعــی زیــادی دربــاره افــراد مبتــا
بــه اوتیســم وجــود دارد ،بــه طــوری کــه
تصــور مــی شــود کــه ایــن اف ـراد عالقمنــد
بــه برق ـراری روابــط اجتامعــی و عاشــقانه
نبــوده و یــک فــرد بــدون میــل و نیــاز
جنســی محســوب مــی شــوند  .بســیاری
از پژوهــش هــای مرتبــط بــا تفــاوت هــای
جنســیتی اف ـراد مبتــا بــه اختــال طیــف
اوتیســم ،بــه موضوعــات چندگانــه-ای
در حــوزه هــای اجتامعــی ،هیجانــی و
شــناختی پرداختــه انــد و پژوهــش هــای
محــدودی بــه طــور مســتقل ،تفــاوت هــای
جنســیتی نوجوانــان مبتــا بــه اختــاالت
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طیــف اتیســم در حــوزه ی مشــکالت جنســی را مــورد توجــه ق ـرار داده انــد.
در راســتای تفــاوت هــای جنســیتی نوجوانــان مبتــا بــه اختــال طیــف اوتیســم ،مجموعــه
ی کوچکــی از مطالعــات نظــام منــد نشــان مــی دهنــد کــه دخ ـران مبتــا بــه اوتیســم
در مقایســه بــا پ ـران ،نقــص ارتباطــی کمــر و ســازگاری بیشــری بــا گــروه همســاالن
دارنــد .عــاوه برایــن ،بــه نظــر مــی رســد کــه دخ ـران از راهربدهــای مقابلــه ای ماننــد:
تقلیــد کــردن مهــارت هــای اجتامعــی از همتایــان عــادی ،بیشــر از پـران اســتفاده مــی
کننــد .در نتیجــه در گــروه مبتالیــان بــه اختــال طیــف اوتیســم ،دخـران اجتامعــی تــر از
پـران بــه نظــر مــی رســند  .امــا در مــورد رابطــه ی جنســی ،دخـران مبتــا بــه اوتیســم
ســطح پاییــن تــری از عملکــرد جنســی را نســبت بــه پـران نشــان داده و روابــط جنســی
در پ ـران بیشــر از دخ ـران اســت .همچنیــن ،دخ ـران بیشــر از پ ـران در خطــر ســوء
اســتفاده یــا تجــاوز جنســی ق ـرار دارنــد  .پژوهــش هــای زیــادی نشــان داده انــد کــه
پ ـران مبتــا بــه اختــال طیــف اوتیســم در مقایســه بــا دخ ـران ،درگیــر فعالیــت هــای
جنســی انفـرادی بیشــری هســتند .امــا در مقابــل ،دخـران بــا وجــود میــل جنســی کمــر،
بــه برقـراری رابطــه دونفــره بیشــر از فعالیــت جنســی انفـرادی متامیــل هســتند .اگرچــه
افـراد مبتــا بــه اوتیســم بــه دنبــال تجربیــات جنســی هســتند ،روابــط عاشــقانه و جنســی
آن هــا بــه مقــدار قابــل توجهــی تحــت تاثیــر مشــکالت ارتباطــی ،اجتامعــی ،مهــارت
هــای غیــر کالمــی و نشــانه هــای تعاملــی ظریــف ذهنــی ( بــه معنــی درک احساســات،
خواســته هــا و وفــاداری) مــی باشــد .متاســفانه بســیاری از اف ـراد مبتــا بــه اختــاالت
طیــف اوتیســم آمــوزش هــای جنســی الزم را دریافــت منــی کننــد ،در واقــع ایــن اف ـراد
بــه دلیــل مشــکالت و تابوهــای اجتامعــی شــکل گرفتــه در ذهــن مــردم ،کمــر احتــال
دارد کــه اطالعــات مربــوط بــه رفتارهــای جنســی را از محیــط و منابــع اجتامعــی اطـراف
دریافــت کننــد.

در اختــال اوتیســم تعامــل اجتامعــی
نیــز بــه شــدت و بــه شــکلی جــدی
آســیب مــی بینــد .ممکــن اســت در بــه
کارگیــری رفتارهــای غیرکالمــی متعــدد
ماننــد نــگاه رودرو ،حالــت هــای چهــره
ای ،اطــوار و حــرکات بیانــی بــدن ،بــرای
تنظیــم تعامــل و ایجــاد ارتبــاط اختــال
چشــمگیری وجــود داشــته باشــد .فقــدان
روابــط عاطفــی و اجتامعــی در مبتالیــان
بــه اختــال اوتیســم بســیار قابــل توجــه و
مختــص ایــن اختــال اســت  .بــی میلــی بــه
ایجــاد رابطــه بــا دیگ ـران بــه طــور عمــده
بــر توســعه مهــارت اجتامعــی افــراد اثــر
ســوء مــی گــذارد و احتــاال منجــر بــه
فقــدان روابــط دوســتانه بــا دیگ ـران مــی
شــود ،نتیجــه اینکــه فــرد از نظــر اجتامعــی
منــزوی مــی شــود و روابــط مثبــت بعــدی
وی بــا جامعــه بعیــد بــه نظــر مــی رســد،
تحمــل ایــن موقعیــت بــرای خانــواده
بســیار ســخت اســت زیــرا بــر اجتامعــی
بــودن کل خانــواده اثــر مــی گــذارد .
بــا مــرور تعاریــف رفتــار ماهرانــه ،بــه
شــش جنبــه مهــارت هــای اجتامعــی اشــاره
مــی کنــد .مهــارت هــای اجتامعــی عبارتنــد
از :مجموعــه رفتارهــای هدفمنــد ،مرتبــط
بــا یکدیگــر و متناســب بــا وضعیتــی کــه
آموختنــی بــوده و تحــت کنــرل فــردی
هســتند .بــا توجــه بــه ایــن تعریــف مــی
تــوان گفــت کــه مهــارت هــای اجتامعــی
رفتارهایــی هســتند کــه تحــول آنهــا مــی
توانــد بــه عملکــرد موثــر و مفیــد در
اجتــاع کمــک کنــد .معمــوالَ دانــش
آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه در مهــارت هــای
اجتامعــی پایــه کــه بـرای روابــط اجتامعــی
موفــق حیاتــی بــه نظــر مــی رســند دچــار
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مشــکل هســتند ،ایــن مهــارت هــا عبارتنــد از:ارتبــاط چشــمی ،توانایــی ایجــاد ارتبــاط
چشــمی بــا دیگـران هنــگام گــوش دادن بــه ســخن آنهــا و یــا حــرف زدن بــا آنهــا دســت کم
بـرای یــک دوره زمانــی کوتــاه ،حــاالت چهــره ،خندیــدن ،ابـراز عالقــه ،فاصلــه اجتامعــی،
رعایــت کــردن فاصلــه مناســب نســبت بــه دیگ ـران ،چگونگــی صــدا ،زیــر و مبــی صــدا،
وضــوح گفتــار ،احوالپرســی بــا دیگ ـران ،آغــاز ارتبــاط یــا پاســخ گویــی بــه احوالپرســی،
گفتگــو کــردن ،مهــارت هــای محــاوره ای مناســب ســن ،بیــان احساســات ،ســوال کــردن،
گــوش دادن ،ابـراز عالقــه ،پاســخ دادن بــه پرســش دیگـران ،بــازی و کار کــردن بــا دیگـران،
رعایــت کــردن مقــررات ،مشــارکت ،قــول دادن ،کمــک کــردن ،نوبــت گرفــن ،تعــارف بــا
دیگـران ،قدردانــی ،ابـراز تاســف ،جلــب توجــه یــا درخواســت کمــک ،اســتفاده از راه هــای
مناســب – حــل تعارضــات درونــی ،مهــار پرخاشــگری ،فــرو نشــاندن خشــم خــود و تحمــل
خشــم دیگــران – آراســتگی و بهداشــت .
یکــی دیگــر از نقــاط ضعــف مبتالیــان بــه اختــال طیــف اوتیســم عالیــق محــدود و
تک ـراری اســت کــه در دوره ی کودکــی مــی باشــد .امــا بــا بلــوغ و رشوع نوجوانــی مــی
توانــد تغییــر شــکل یافتــه و تبدیــل بــه عالیــق جنســی شــود و در نتیجــه رفتــار هــای
جنســی در بزرگســالی را تعییــن کنــد  .عــاوه بــر ایــن ،بینــش درســت اف ـراد نســبت بــه
محــرک هــای حســی در زمینــه ی تجربیــات جنســی ،مــی توانــد تــا حــدی بــر کیفیــت
روابــط جنســی آن هــا اثرگــذار باشــد .ب ـرای مثــال ،ملــس فیزیکــی از ســوی مبتالیــان بــه
اختــال طیــف اوتیســم یــک تجربــه ناخوشــایند محســوب مــی شــود .ارگاســم از طریــق
رفتارهــای جنســی متفــاوت ،برخــی از عالیــم اختــال طیــف اوتیســم ماننــد مشــکالت
ارتباطــی و دانــش و امکانــات کمــر بــرای داشــن روابــط عاشــقانه و جنســی ،فــرد را
مســتعد رفتارهــای پیچیــده و اختالالتــی ماننــد اضط ـراب ،پارافیلیــا و حتــی مازوخیســم
مــی کنــد .
از ســوی دیگــر ،بســیاری از کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم ،کــم تــوان ذهنــی

نیــز مــی باشــند .مشــکالت جنســی منحرص
بــه فــرد افـراد کــم تــوان دهنــی ،آن هــا را
نیازمنــد آمــوزش هــای ویــژه ای در حــوزه
مســائل از جانــب والدیــن و مربیــان مــی
کنــد ،یکــی از راه هــای بررســی مشــکالت
جنســی ایــن افـراد ،اســتفاده از دیــدگاه هــا
و نگــرش هــای والدیــن و مربیــان اســت.
موضــوع متایــات جنســی اف ـراد کــم تــوان
ذهنــی و اف ـراد بــا ناتوانــی تحولــی کلــی،
نســبت بــه گذشــته مــورد توجــه بیشــری
قرارگرفتــه اســت .بــا ایــن وجــود توجــه
کمــری بــه نیازهــای منحــر بــه فــرد
مبتالیــان بــه اختــال طیــف اتیســم شــده
اســت .
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد افـراد مبتــا
بــه اتیســم نیــز هامننــد افـراد عــادی حــق
برقــراری رابطــه عاشــقانه و جنســی را
دارنــد ،همینطــور والدیــن و مربیــان نقــش
مهمــی در حــل مشــکالت جنســی بلــوغ و
دوره نوجوانــی مبتالیــان بــه اتیســم دارا
هســتند .بــه عــاوه افـراد مبتــا بــه اتیســم
آســیب پذیــری بیشــری نســبت بــه ســوء
اســتفاده جنســی دارنــد.
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چگونه اتیسم خود را بپذیریم
در مــورد اختــال اتیســم از افـراد مبتــا بــه طیــف اتیســم اطالعــات کســب کنیــد .در درباره افراد موفق اوتیسم بخوانید

بعضــی مواقــع اف ـراد غیــر اتیســم بــدون مشــورت بــا اف ـراد مبتــا بــه طیــف اتیســم
در مــورد ایــن اختــال اطالعاتــی مــی دهنــد کــه درســت نیســت .آنهــا ممکــن اســت
باورهــای غلطــی در مــورد اتیســم رواج دهنــد در حالــی کــه اف ـراد مبتــا بــه اتیســم
ممکــن اســت بــاور دقیــق تــری در مــورد اتیســم ارایــه دهنــد.
انجمــن هــای اوتیســم اغلــب ایــن اختــال را از جنبــه هــای مختلــف ،مثبــت یــا منفــی
توصیــف مــی کننــد ایــن باعــث مــی شــود تــا آگاهــی جامــع تــری بدســت آوریــد .

در مــورد توامننــدی هــای اف ـراد اتیســم مطالعــه کنیــد .ایــن اف ـراد در برخــی از
زمینــه هــا دارای توامننــدی هایــی هســتند ب ـرای منونــه:

عالیــق خــاص خــود را در نظــر
بگیر یــد

عالیــق ویــژه وجــه بــارز اختــال اتیســم
اســت مثــا کارهایــی کــه دوســت دارنــد را
بــه خوبــی انجــام مــی دهنــد.
عالیــق خــاص ،مترکــز و دیــدگاه منحــر
بــه فــرد مــی توانــد بــه نــوآوری و خالقیــت
در اف ـراد مبتــا بــه اتیســم منجــر شــود.
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اف ـراد اتیســم احســاس مســئولیت باالیــی دارنــد و در بســیاری از زمینــه هــا ســعیمــی کننــد فعالیــت هــای مختلــف را بــه خوبــی انجــام دهنــد.
 دقــت بــاال و توجــه بــه جزییــات :غالبـاً خاطرنشــان مــی شــود کــه افـراد اوتیســمبــه جــای کلیــات بــر روی جزییــات مترکــز مــی کننــد ایــن عامــل باعــث مــی شــود در
کارهایــی کــه نیازمنــد توجــه و دقــت اســت موفــق عمــل کننــد.
هوش برصی :افراد مبتال به اتیسم هوش برصی و غیرکالمی باالتری دارند.صداقــت :افـراد اوتیســتیک معمــوالً بــه آنچــه مــی گوینــد ،عمــل مــی کننــد .صداقــتو روحیــه اصیــل شــا مــی توانــد بـرای دیگـران طـراوت بخــش باشــد.
خالقیــت و دیــدگاه منحــر بــه فــرد :اف ـراد مبتــا بــه اتیســم مــی تواننــد بــه روشهــای غیرمعمــول یــاد بگیرنــد و ایــن باعــث موفقیــت در کارهــای مختلــف مــی شــود.

اف ـراد مشــهور زیــادی وجــود دارنــد کــهمبتــا بــه اختــال اتیســم بودنــد .در ایــن
افــراد عالیــق خــاص ،مترکــز و دیــدگاه
منحــر بــه فــرد منجــر بــه نــوآوری و
خالقیــت در آنهــا شــده اســت .
از نظــر تاریخــی اینشــتین ،تومــاس
جفرســون ،امیلــی دیکینســون ،موت ـزارت و
 ...مبتــا بــه اختــال اتیســم بــوده انــد.

بــه یــاد داشــته باشــید کــه متفــاوت بــودن
اشــکالی نــدارد اگــر همــه مثــل هــم بودنــد
دنیــا کســل کننــده بــود  .متفــاوت بــودن
شــا باعــث مــی شــود جــذاب تربــه نظــر
برســید نیــازی نیســت خــود را سانســور
کنیــد یــا ســعی کنیــد طبیعــی بــه نظــر
برســید.
کمــی وقــت بگذاریــد تــا بــا محدودیــت
هــای خــود آشــنا بشــوید.

درمــان هــا و روش هــای آموزشــی
مناســب خــود را پیــدا کنیــد
یــک روش آموزشــی مناســب و خــوب،
وضعیــت شــا را بهــر از گذشــته خواهــد
کــرد و مهــارت هایــی را کســب خواهیــد
کــرد کــه در زندگــی بــه شــا کمــک
خواهــد کــرد .همچنیــن مــی توانیــد
مکانیســم هــای کنــار آمــدن ،روش هــای
جایگزیــن انجــام کارهــای دشــوار و نحــوه
اســتفاده از نقــاط قــوت خــود را بیاموزیــد.
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• گزینــه هــا شــامل درمــان ادغــام حســی،
گفتاردرمانــی ،کاردرمانــی ،رژیــم هــای
غذایــی خــاص ،رفتــار درمانــی و مراجعــه
بــه روانشــناس بــرای مســائل عاطفــی
اســت .همیشــه قبــل از تغییــر رژیــم خــود
یــا اقــدام بــه درمــان جایگزیــن بــا پزشــک
مشــورت کنیــد.
• مراقــب روش هــای درمانــی باشــید.
برخــی از روش هــای درمانــی ممکــن
اســت بیــش از کمــک ،آســیب برســانند.
اگــر هــدف درمانگــر شــا ایــن اســت کــه
عملکــرد شــا را ارتقــا دهــد امــا شــا بــا
دیــدن او ناراحــت و مضطــرب مــی شــوید،
پــس یــک درمانگــر بهــر پیــدا کنیــد.

دست از تالش برای انجام کارهایی که خیلی سخت است بردارید
بــا توجــه بــه اینکــه رســانه هــا دامئــا مــردم را ترغیــب مــی کننــد کــه متــام تــاش خود
را بکننــد تــا بــه موفقیــت برســند ولــی مــردم فرامــوش مــی کننــد کــه گاهــی اوقــات
الزم اســت فعالیتهــای ناممکــن را رهــا کننــد .شــا مجبــور نیســتید بـرای فعالیــت
هــای مختلــف متــام تــاش خــود را بکنیــد ایــن مــی توانــد منجــر بــه فرســودگی شــا
شــود .گــر فعالیتــی باعــث اســرس شــا مــی شــود و انــرژی شــا را تحلیــل مــی
بــرد آن فعالیــت را رهــا کنیــد.
بــر مهــارت هــا و توامننــدی هــای خــود مترکــز کنیــد ،ایــن بــه شــا کمــک مــی
کنــد انــرژی کمــری را رصف ضعــف هــای خــود کنیــد و انــرزی بیشــری را رصف
توامننــدی هــای خــود کنیــد .
وقــت خــود را رصف رسگرمــی هــا و چیزهایــی کنیــد کــه در آنهــا مهــارت داریــد و
از احســاس صالحیــت و تخصــص لــذت بربیــد.

با انجمن اتیسم آشنا شوید
ایــن کار مــی توانــد بــا متــاس بــا یــک گــروه
پشــتیبانی دوســتانه یــا از طریق جســتجوی
آنالیــن انجــام شــود .یــاد بگیریــد کــه افـراد
اتیســم در مــورد خــود ،عالئــم و نحــوه
تعامــل بــا جهــان چــه مــی گوینــد .بــه
طــور کلــی ،افــراد اتیســم از افــراد تــازه
تشــخیص داده شــده بســیار اســتقبال مــی
کننــد .افـراد اتیســم مــی تواننــد بــه افـراد
نیازمنــد مشــاوره و نکاتــی ارائــه دهنــد .
دوســتان اتیســتیک پیــدا کنیــد .همــراه

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

بــا مزایــای معمــول دوســتی ،مــی توانیــد

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

اس ـراتژی هــای مقابلــه ای را بــه اش ـراک

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

بگذاریــد ،درمــورد اتیســم بــا هــم بحــث

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

کنیــد و بــدون هیــچ ترســی خودتــان

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

باشــید .بــه دنبــال اف ـراد اتیســم در گــروه

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

هــای حامیــت از پذیــرش اتیســم  ،آمــوزش

خانــه گروهــی یــا زندگــی در خانــواده مــی توانــد ب ـرای شــا بهــر باشــد .اگــر بــا

ویــژه یــا باشــگاه هــای معلولیــت اتیســم

مشــکل روبــرو هســتید بــا یــک پزشــک ،مــددکار اجتامعــی یــا درمانگــر صحبــت

باشــید.

کنیــد .رفــع نیازهــای شــا اصــا رشم آور نیســت.
در زندگــی خــود بــه دنبــال اف ـرادی بگردیــد کــه بــه قضــاوت آنهــا اعتــاد داریــد:
والدیــن ،خواهــر و بـرادر بزرگــر ،اقــوام ،مشــاوران ،روحانیــون ،دوســتان و  ...زندگــی
در یــک جهــان کنونــی ممکــن اســت گیــج کننــده باشــد ،بنابرایــن داشــن یــک
تشــخیص دهیــد کــه اتیســم تنهــا یــک قطعــه از آنچــه شــا هســتید مــی باشــد.
مــردم مــی تواننــد شــا و خصوصیــات اتیســم شــا را دوســت داشــته باشــند  .شــا
مــی توانیــد خــود و خصوصیــات اتیســم خــود را دوســت داشــته باشــید.
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ا ُتیســم یــک اختــال عصبــی -تحولــی اســت کــه بــا نقــص مــداوم در برقـرار کــردن ارتبــاط

حافظــه فعــال ،و حــل مســئله اســت.

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

رابینســون ،گــودارد ،دریتســچل ،ویزلــی و

فعالیــت هــا و عالیــق مشــخص مــی شــود.

هاولیــن ( )2009در پژوهشــی ،کارکردهــای

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

اجرایــی کــودکان ا ُتیســتیک و عــادی

شــناختی ســطح بــاال ب ـرای برنامــه ریــزی و فعالیــت هدفمنــد اشــاره دارد .کارکردهــای

را مــورد مقایســه قــرار دادنــد .نتایــج

اجرایــی ،مجموعــه ای از توانایــی هــا اســت کــه بـرای بــه اجـرا گذاشــن ،مدیریــت رفتــار

پژوهــش آنهــا نشــان داد کــه آســیب هــای

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

معنــاداری در کارکردهــای اجرایــی کــودکان

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

ا ُتیســتیک در مقایســه بــا کــودکان عــادی

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

وجــود دارد.

اســت.

توانایــی کــودکان ا ُتیســتیک در بــازداری

همچنیــن مســئولیت بازنگــری و نظــم بخشــی فرایندهــای شــناختی را در طــول انجــام

رفتــاری ،در مقایســه بــا همساالنشــان

تکالیــف شــناختی پیچیــده برعهــده دارد .کارکردهــای اجرایــی در طــول فراینــد تحــول،

بســیار پاییــن تــر اســت .همچنیــن ایــن

تــا دوره نوجوانــی و جوانــی گســرش پیــدا مــی کنــد و نقــش بــه س ـزایی در پیرشفــت

کــودکان در فعالیــت هــا و تکالیفــی کــه

تحصیلــی دارد.

بــه بــازداری نیــاز دارد ،عملکــرد ضعیــف

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

تــری دارنــد و در ایــن فعالیــت هــا و

تکالیــف اشــتباهات بیشــری مرتکــب مــی
شــوند.
بــازداری رفتــاری شــامل کنــرل رفتارهــای
آشــکار ،از قبیــل مقاومــت در برابــر خواســته
ی مطلــوب ،تأخیــر در لــذت ،بــازداری
حرکتــی و کنــرل تکانــه اســت .بــه همیــن
دلیــل ،ایــن کــودکان بــه طــور ناگهانــی و
بــی موقــع بــه پرســش هــا پاســخ مــی دهنــد
و یــا مکاملــات دیگ ـران را قطــع مــی کننــد.
چنیــن رفتارهایــی آنهــا را کودکانــی عجــول
نشــان مــی دهــد و افزایــش تنبیــه ،رسزنــش
و طردشــان را بــه دنبــال دارد.
مؤلفــه ی دیگــری از کارکردهــای اجرایــی
کــه بــه طــور مکــرر در رابطــه بــا ضعــف
کــودکان ا ُتیســتیک مــورد بحــث قـرار گرفتــه،
حافظــه ی فعــال اســت
حافظــه ی فعــال یکــی از اجــزای مهــم
اجرایــی اســت کــه بــا نگــه داشــن و
دســتکاری اطالعــات ورودی ،بــه عنــوان
پلــی بیــن حافظــه کوتــاه مــدت و بلندمــدت
عمــل مــی کنــد .در تعریفــی دیگــر ،حافظــه
ی فعــال ،سیســتم پویایــی اســت بــرای
اندوخــن و دســتکاری موقــت اطالعــات
و انجــام فعالیــت هــای شــناختی پیچیــده
ماننــد اســتدالل ،یادگیــری ،تفکــر و ادراک.
مؤلفــه هــای کارکردهــای اجرایــی در
پژوهــش هــا وجــود دارد .یکــی از ایــن روش
هــا ،بــه کارگیــری مترینــات حرکتــی همـراه بــا
ریتــم و وزن اســت .پژوهــش هــای زیــادی
نیــز نشــان مــی دهنــد کــه کارکردشــناختی و

بــا توجــه بــه اینکــه ایــن نــوع حــرکات اغلــب بــا موزیــک هــای شــاد و بــه
صــورت گروهــی انجــام مــی گیرنــد ،رشکــت کننــدگان متایــل بیشــری بــه حضــور
در آنهــا دارنــد .کــودکان نیــز بــه دلیــل همیــن ویژگــی ،متایــل زیــادی بــه انجــام
ایــن حــرکات نشــان مــی دهنــد .بــه عــاوه ،بــه دلیــل نشــاط آوری و آهنگیــن
بــودن حــرکات و بــازی هــای ریتمیــک ،بســیاری از کــودکان مضامیــن آموزشــی و
شــناختی را بــه گونــه ای تلویحــی ،ضمــن انجــام حــرکات یــاد مــی گیرنــد.
همچنیــن پژوهــش هــا نشــان مــی دهــد کــه مترینــات حرکتــی موجــب بهبــود
مؤلفــه هــای کارکردهــای اجرایــی کــودکان بــا اختــال کاســتی توجه/بیــش فعالــی
مــی شــود.
پــس بــا توجــه بــه موثــر بــودن مترینــات حرکتــی بــا ریتــم ،تعــدادی از ایــن
مترینــات در ادامــه بیــان مــی شــود:
-1متریــن فرشــته و شــیطان :در ایــن متریــن یــک نفــر نقــش فرشــته و یــک نفــر
نقــش شــیطان را بــازی مــی کنــد .هــم فرشــته و هــم شــیطان از کــودکان مــی
خواهنــد کــه مجموعــه ای از حــرکات را تقلیــد کــرده؛ ولــی کــودکان تنهــا بایــد
حــرکات فرشــته را تقلیــد کننــد.
 -2انجــام متریــن میــدان و تــوپ :در ایــن متریــن آزمودنــی هــا یــک نیــم دایــره
تشــکیل مــی دهنــد و یــک نفــر نقــش توزیــع کننــده تــوپ را برعهــده مــی گیــرد.
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امــروزه روش هــای زیــادی بــرای بهبــود

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

 -8انجــام متریــن کیســه تعــادل :در ایــن
متریــن خــط و مســیری بــرای حرکــت
مشــخص مــی شــود و متــام کــودکان بایــد
بــا ریتــم خــاص و رعایــت نوبت ،آن مســیر
را طــی کننــد.
 -9انجــام متریــن حــرکات ریتمیــک بــا
اعــداد :ایــن متریــن بــه ایــن صــورت
اســت کــه بــا گفــن هــر شــاره ،کــودک
بایــد حرکــت خاصــی را انجــام دهــد .ایــن
مرحلــه هــم بــه صــورت گروهــی و هــم
بــه صــورت فــردی اجــرا شــد.
منابع
فتــح آبــادی ،روح اللــه  .نرصتــی  ،فاطمــه.
احمــدی ،احمــد .رســتمی  ،بهــاره ()1399
 .اثربخشــی مترینــات حرکتــی ریتمیــک بــر
کارکردهــای اجرایــی ،در مولفــه هــای بــازداری
رفتــاری و حافظــه ی فعــال کــودکان پــر

در طــول بــازی توزیــع کننــده ی تــوپ ،آن را بــه ســوی کــودکان پرتــاب مــی کنــد و
نــام آنهــا را فـرا مــی خوانــد تــا آنهــا تــوپ را بگیرنــد و دوبــاره بــه او پــس بدهنــد.
-3انجــام متریــن لــی لــی :در ایــن متریــن کــودکان تنهــا بــا یــک پــا مســیری را کــه
مربــی مشــخص کــرده اســت ،طــی کــرده و ســپس بــاز مــی گردنــد.
 -4انجــام متریــن چـراغ قرمــز :در ایــن متریــن کــودکان رشوع بــه حرکــت مــی کننــد،
ولــی بــا شــنیدن اصطــاح چـراغ قرمــز از ســوی مربــی از حرکــت بــاز مــی ایســتند.
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 -5انجــام متریــن تقلیــد حــرکات :در ایــن متریــن مربــی نقــش الگــو را ایفــا مــی کنــد
و متــام کــودکان بایــد حــرکات ریتمیــک الگــو را تقلیــد کننــد.

اتیســتیک بــا عملکــرد بــاال .فصــل نامــه پژوهــش
هــای کاربــردی روان شــناختی.11)2( ، 143-163 .
ارجمندنیــا ،علــی اکــر .فتــح آبــادی ،روح اللــه.
طاهریــان ،مســعود .عاشــوری ،محمــد (.)1396
اثربخشــی مترینهــای حرکتــی ریتمیــک بــر
کارکردهــای اجرایــی دانــش آمــوزان کــم تــوان
ذهنــی .فصلنامــه توامنندســازی کودکان اســتثنایی.
ســال ،8شــاره .21
بهــرام خانــی ،م .درویشــی ،ن.کشــاورز ،ز.

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

دادخــواه ،ا. )1391( .مقایســه ی کارکردهــای

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

اجرایــی در کــودکان مبتــا بــه ا ُتیســم و عــادی

 -7انجــام متریــن خــط موزیــکال :در ایــن متریــن خــط و مســیری بــرای حرکــت

و ارتبــاط آنهــا بــا توانایــی ریاضیــات و خوانــدن.

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

فصلنامــه ی علمــی -پژوهشــی تــوان بخشــی.

مســیر را طــی کننــد.

.128-135 ،)5(13

بگذار صدایت را بشنوم

ندا قاسمی

قسمت سی و دوم
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میشــل در قلعــه هریکیــت پذیرفتــه شــد ،مدرســه ای در قســمت رشقــی کــه تــاش مــی
کنــد تــا کــودکان معمولــی را بــا درصــد معینــی از کــودکان معلــول ترکیــب کنــد .گرتچــن
بوچنهولــز دوبــاره مدیــر ایــن مدرســه اســت .از بیــاری میشــل ب ـرای او گفتــه ام چــون
مــن معتقــدم او هــم مثــل آن مــاری بــه حضــور مــن در کالس نیــاز دارد  .او و راشــل
کارتــن  ،مــدرس آمــوزش و پــرورش موافقــت مــی کنــد تــا بــه او یــک شــانس بدهنــد .مــن
بــا ایــن حــال بایــد بــا برنامــه پیــش بــروم و اولیــن گام مــن بایــد متــاس بــا یکــی از مــدد
کاران اجتامعــی مدرســه ی مــاری باشــد مــن بایــد او را از تشــخیص و پیرشفــت میشــل
مطلــع کنــم  " .داســتانش طوالنیــه  .مــن رشوع کــردم  .در ابتــدا خواهــر او بــه عنــوان
یــک بیــار اوتیســتیک تشــخیص داده شــد مــا یــک برنامــه خانگــی و درمــان داخــل خانــه
بــا او داشــتیم و او بهــر و بهــر شــد و حــاال او در مرحلــه ای اســت کــه مــا مــی توانیــم
بگوییــم او بهبــود یافتــه و خــوب شــده اســت.
مــن رسیــع و مضطــرب صحبــت مــی کنــم  .مــن مــی خواهــم او بــه مــن گــوش بدهــد و
توجــه کنــد .مــن مــی دانــم کــه داســتان مــن بــاور نکردنــی اســت و مــن مــی خواهــم در
خالصــه کالم و در کوتــاه تریــن زمــان حقیقــت هــا را بگویــم .مــاری گفــت  :بدیهــی اســت
کــه اشــتباه تشــخیص داده شــده اســت.
چیــزی درون مــن منفجــر شــد .مــن قبــاً هــم ایــن کلــات را بارهــا شــنیده بــودم "
منظــورت چیــه  ،اشــتباه تشــخیص داده شــده ؟ چیــزی دربــاره ی داســتان و تاریخچــه ی

او مــی دونــی؟ چیــزی در مــورد مــا یــا او
مــی دونــی؟ تــو در مــورد اتیســم چــه مــی
دونــی؟ چــی ......چــی مــی دونــی ......
مــن بــه ســختی مــی توانــم صحبــت کنــم.
خیلــی از مــردم ناخــود آگاه ایــن عکــس
العمــل را انجــام مــی دهنــد بســیاری از
آن هــا هیــچ وقــت فرزنــدان مــا را مالقــات
نکــرده انــد .فقــط آن هــا یــک چیــزی را
از دور شــنیده انــد و بــاور کــرده انــد و
هــان را بیــان مــی کننــد  ،کــودکان اتیســم
بهبــود منــی یابنــد .متــام خانــواده مــن بــا
اتیســم جنگیــده انــد .مــا خــورد شــدیم و
زجــر کشــیدیم و تکــه تکــه شــدیم و بارهــا
و بارهــا نابــود شــدیم شکســت خوردیــم
از ایــن دشــمن یعنــی اتیســم و دوبــاره
ایســتادیم .مــا هنــوز در مــورد ایمنــی و
آســایش خودمــان مطمــن نیســتیم .مــا

فصلنامه علمی داخلی کودکان اتیستیک
سال دهم ،شماره سی و هفتم
بهار و تابستان 1400

22

اطــراف را بررســی کردیــم و فهمیدیــم
کــه در واقــع هیــچ جنگــی وجــود نــدارد
مــا بایــد آن را بســازیم  .مــن بطــور بــدی
خیــره شــده بــودم  ،لبخنــد زدم  .فقــط
یکبــار رسش را تــکان داد .اوه  ،البتــه .
اگــر شــا مــی خواهیــد بــاور کنیــد کــه
فرزنــد شــا اوتیســم دارد مشــکلی نیســت
 .هــر چــه باعــث مــی شــود حــال خوبــی
داشــته باشــید خــوب اســت .و ایــن فقــط
احساســات مــن نبــود کــه در اینجــا مــورد
بحــث بــود  .اگــر متخصصــان شــواهدی را
کــه دکــر لــوواس منتــر کــرده و فرزنــدان
مــن را کــه بهــر شــده انــد را بــاور نکننــد
و اگــر آن هــا ایــن موضــوع را کــه کــودکان
اوتیســم مــی تواننــد بهبــود یابنــد را بــاور
نکننــد و رد کننــد ســپس مــا مــی توانیــم به
طــور قطعــی در مــورد یــک چیــز مطمــن
باشــیم  :هیــچ چیــز بهبــود نخواهــد یافــت
 .چ ـرا ب ـرای رســیدن بــه اهدافــی کــه بــه
آن اعتقــاد نداریــد تــاش نکنیــد؟ گفتگــو

بــا مــاری بــه رساشــیبی و انحطــاط کشــیده داشــتند بــه تشــخیص مشــابه رســیدند:
شــد .او شــخصیت بزرگــی دارد و کســی اوتیســم نــوزادان.
اســت کــه مــن دوســتش دارم و برایــش در مــورد میشــل ســه نفــر کــه بــا آن هــا
احـرام قائــل هســتم .امــا آن روز در اولیــن مشــورت کــرده بودیــم همگــی توافــق
مکاملــه ی تلفنــی مــن آمــاده بــودم تــا از نظــر داشــتند .تشــخیص غلــط اتیســم.
شــدت عصبانیــت او را خفــه کنــم بعــدا ً مــا دکــر برمــن فقــط دنبــال ایــن بــود کــه آن
مــاری متــام معیارهــای اتیســم را نــدارد .
بــه ایــن موضــوع مــی خندیــم.
مــن واقعـاً در آن مکاملــه متــام انگشــتانم را جایــی کــه والدیــن خودشــان را بــه عنــوان
داشــتم فشــار مــی دادم ،نکــردم ،کاتریــن؟ پزشــکان مشــاور مــی داننــد  ،تعجــب آور
چـرا کــردی ،و یکــی از راه هــای آرام کــردن نبــود کــه اختــاف نظــر وجــود دارد چیــزی
مــن در جایــی کــه منــی توانــم ارتبــاط کــه خیلــی تعجــب آور بــود و قابــل توجــه
چشــم تــو چشــم داشــته باشــم ســعی مــی اســت ایــن اســت کــه چهــار نفــر از پنــج
کنــم کنــرل شــده و معقــول پاســخ دهــم .متخصــص بــا همدیگــر موافــق بودنــد.
* مــن دکــر کوهــن و دکــر ســادهالرت را
اوهوم
بــه نظــر مــی رســید کــه مــاری حداقــل در یــک گــروه در نظــر گرفتــم بــه همیــن
گــوش مــی کنــد و در نهایــت ایــن حقیقــت دلیــل گفتــم ســه نفــر نــه چهــار نفــر.
را در مــورد آن مــاری پذیرفــت ،تقریبــاً قبــل از رشوع مدرســه یــک دیــدار و
چهــار متخصــص روانپزشــک ،روان شــناس گفتگــوی مقدماتــی بــا پاتریشــیا  ،معلــم
و متخصــص مغــز و اعصــاب کــه در زمینــه اصلــی و رسپرســت کالس میشــل نیــز
بیــاری هــای پیرشفتــه بســیار تجربــه داشــتم .او وقتــی کــه کلمــه اتیســم را

کنــم .مــن هــان حــس خســتگی کــه معلــم آن مــاری در خصــوص عــادات انف ـرادی اش
بــه مــن گفتــه بــود را داشــتم  .مــا مشــکل بزرگــی داشــتیم او خــودش منــی خواســت کــه
بهبــود یابــد  .راشــل مدیــر مدرســه بعــد از کالس صبــح در راهــرو بــا مــن مالقــات کــرد او
یــک نگاهــی بــه مــن انداخــت و دســتانش را روی شــانه ام گذاشــت بچــه را اینجــا نگه دار
 ،همــه ی مــا روی ایــن موضــوع بــا هــم کار خواهیــم کــرد .آیــا مــی توانــم همیشــه شــک
داشــته باشــم کــه خــدا فقــط درهــای بــاز را نگــه مــی دارد؟ اگــر شــا مــی خواهیــد کــه
کــودک خــود را از اتیســم نجــات دهیــد  ،اینجــا بــه شــا کمــک مــی کند کــه درمانگـران به
طــور معجــزه آســایی کنــار شــا باشــند .ایــن بــه شــا کمــک مــی کنــد کــه یــک مدرســه
ی عــادی داشــته باشــید کــه متایــل بــه کار بــا کودکانــی را دارنــد کــه تــا حــاال اینجــا نبــوده
انــد و هنــوز مشــکالت رفتــاری قابــل توجهــی دارنــد ایــن کمــک مــی کنــد تــا معلــان رو
بــه جلــو حرکــت کننــد .آن هــا قــول داده بودنــد کــه گــوش کننــد و گــوش کردنــد .مــن
درخواســت یــک مالقــات دادم و آن هــا نــه یکبــار بلکــه چنــد بــار بــه مــن نوبــت مالقــات
دادنــد .هــر ســه هفتــه یکبــار بـرای تــرم اول گرتچــن ،راشــل ،پاتریشــیا و همچنیــن دســتیار
معلــان و معلــان خصوصــی بــا مــن و مــارک بــرای جمــع آوری اطالعــات در مــورد
میشــل دور هــم جمــع مــی شــویم .مــن نســبت بــه اشــتباه کــردن آن هــا نگـران بــودم.
باالخــره آن هــا حرفــه ای بودنــد و ســال هــا تجربــه در میــان آن هــا وجــود داشــت .مــن از
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شــنید کمــی مضطــرب شــد امــا
موقعــی کــه ادعــای مــن را در مــورد
کمــک بــه بهبــود میشــل شــنید متایــل
خــود را بــرای پیرشفــت ایــن کار
نشــان داد .اولیــن روز او در مدرســه
یــک فاجعــه بــود  .آن مــاری آرام و
خجالتــی و گوشــه گیــر بــود .میشــل
درســت بــا توجــه بــه ماهیتــش بــه
محیــط نــا آشــنا واکنــش نشــان داد
و هــان خشــم و پرخاشــگری کــه در
اولیــن روز درمانــش انجــام داده بــود
نشــان داد .هــر بــار کــه معلــم بــه او
نزدیــک شــد او اوقــات تلخــی مــی
کــرد .مــن عصبانــی بــودم .مــن مــی
توانــم نــگاه نــا آرام و نگــران را در
چهــره ی دســتیار معلــم ببینــم .همــه
ی انهــا بچــه هــای متفاوتــی را دیــده
انــد  ،امــا آن هــا هرگــز کودکــی را
ندیــده انــد کــه منــی تواند پریشــانی و
دیوانــه بــازی نکنــد اگــر آن هــا زیادی
بــه او نزدیــک مــی شــدند فریــاد او
دو برابــر مــی شــد  .پاتریشــیا بــرای
راهنامیــی گرفــن بــه مــن نــگاه کــرد.
امــا مــن احســاس رشمســاری کــردم ،
هــان طــور کــه آن هــا ایــن کار را
انجــام مــی دادن  .در منــزل راه حــل
آن پیــدا شــده بــود حــاال بایــد در
مدرســه دنبــال یــک راه حــل بگردنــد
چطــور مــی توانیــم ایــن کار را انجــام
دهیــم ؟ میشــل متــام صبــح روز اول
گریــه کــرد و خشــمگین بــود .مــن
منــی توانســتم از معلــان بخواهــم بــا
چنیــن رفتارهــای شــدید کنــار بیاینــد
مــن منــی توانســتم چنیــن اختــال
هایــی را بــه ســایر بچــه هــا تحمیــل
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ایــن موضــوع بیمنــاک بــودم کــه آن ها
از ورود مــن ناراحــت شــوند و اساس ـاً
بــه آن هــا بگویــم کــه چگونــه میشــل
را دقیــق کنــرل کننــد .امــا آن هــا
مهربــان و دقیــق بودنــد مــن تصمیــم
گرفتــم تــا حــد زیــادی تجربــه خــود را
بــا آن هــا بــه اش ـراک بگــذارم هــان
طــور کــه مــی توانســتم بنویســم یــا
بــه آن هــا بگویــم ،تــا بتواننــد دشــوار
بــودن اوضــاع را درک کننــد .مــن مــی
دانســتم ســخت تریــن بخــش بـرای آن
هــا شــنیدن ایــن بــود کــه میشــل هــر
روز گریــه مــی کــرد و منــی توانســتم او
را آرام کنیــم و کنــرل کنیــم .امــا مــن
در کالس بــا او مانــدم و ارصار داشــتم
کــه میشــل همــه چیزهایــی کــه بچــه
هــای دیگــر انجــام مــی داننــد را الگــو
بــرداری کنــد .میشــل مجبــور شــد
خــودش را بــا رشایــط وفــق دهــد،
مــا منــی خواهیــم رونــد کار را بــرای
میشــل تغییــر دهیــم .بنابرایــن "دور
دایــره" بــه عنــوان مثــال  ،جایــی کــه
کــودکان دور هــم نشســته بودنــد و
پاتریشــیا آهنــگ مــی خوانــد آزمایــش
بــرای همــه مــا بــود  .میشــل روی
دامــن مــن بــود و گریــه مــی کــرد و
بــه او اجــازه منــی داد کــه بــرود و هــر
کاری کــه دلــش مــی خواهــد را انجــام
دهــد هــر زمــان او گریــه اش را قطــع
مــی کــرد حتــی ب ـرای لحظــه ای مــن
او را تشــویق مــی کــردم .اگــر او واقعـاً
دچــار اختــال شــد مــن او را از کالس
بیــرون مــی بــرم ،بــا او در راهــرو مــی
نشــینم و محکــم بــه او مــی گویــم "
گریــه نکــن " بــه او اجــازه منــی دهــم

بــرود تــا زمانــی کــه گریــه را متوقــف کنــد .اگــر گریــه اش قطــع منــی شــد او را بــه خانــه
مــی بــردم کــه او دوســت نداشــت زیـرا علــی رغــم مقاومتــش  ،هنــوز هــم مــی خواســت
در مدرســه مبانــد مــی دانســتم کــه منــی توانــم از معلــان بخواهــم کــه ایــن چنیــن باشــند
مخصوصـاً ایــن معلــم هــا .ایــن بــر خــاف متــام آمــوزش هــای آن هــا و ماهیــت دوســت
داشــتنی آن هــا بــود  .یــک روز صبــح پاتریشــیا آهنــگ "چــرخ هــای اتوبــوس " را مــی
خوانــد میشــل گریــه مــی کــرد و مــن او را تــکان مــی دادم ناگهــان او رشوع بــه پــاک کردن
اشــکهایش کــرد ،آرام گرفــت و رشوع بــه نــگاه کــردن بــه پاتریشــیا کــرد .دســتانش را بلنــد
کــرد و رشوع بــه ایجــاد حــرکات دایــره ای بــا دســتانش کــرد .برووو.....واووو.....صــدای
بچــه گانــه اش آمــد.
"پــر خــوب میشــل ! خواننــده زیبــا " مــن در گوشــش زمزمــه کــردم .مــن نــگاه کــردم .
پاتریشــیا در حــال آواز خوانــدن بــود امــا چشــانش پــر از اشــک بــود  .معلــان دیگــر در
اطـراف دایــره بــا بچــه هــا نشســته بودنــد و نــگاه مــی کردنــد  .همــه ی مــا هــم دردی
مــی کردیــم و بــه یکدیگــر لبخنــد مــی زدیــم .
" آل توو داتون " ( رشح خواندن میشل ).
در عــرض چنــد مــاه مــن میشــل را بــه جــای اینکــه در دامنــم بگیــرم در کنــارم مــی
گذاشــتمش و کنــارش مــی نشســتم .رسانجــام روز موعــود فــرار رســید  ،در دســامرب ،
هنگامــی کــه پاتریشــیا و مــن احســاس مــی کردیــم کــه او در مدرســه خــوب اســت و مــن

من به معلم ها گفتم  ،در دوره ی ارزیابی تا چه حد رشد کرده؟
گفتنــد :در طــول تعامــل بــا مــادرش  ،تاثیــرش ب ـرای وضعیــت او مناســب بــود و خلــق
و خــوی او بــه فــردی شــاد تغییــر کــرد .او نقــش خوبــی را بــازی کــرد و ارتبــاط چشــمی
خوبــی را نشــان مــی دهــد ( هــم آوایــی و هــم غیــر آوایــی ) و عالقــه بــه ارتباطــات فــردی
و توانایــی فهــم معانــی کلــات و حــرکات را نشــان مــی دهــد.
نشــانی از لــذت در اطـراف میــز وجــود دارد  ،آن هــا همــه از اشــک هــای میشــل ناراحــت
بودنــد و آن هــا خوشــحال بــودن کــه او را شــاد مــی دیدنــد  .مــا ب ـرای مــدت کوتاهــی
صحبــت کردیــم ســپس جلســه را بــا تعییــن برخــی از اهــداف بـرای میشــل بـرای بقیــه ی
تــرم بــه پایــان رســاندیم.
مــا مــی دانســتیم کــه چــه مــواردی وجــود دارد  ،زبــان و تکلــم میشــل ممکــن اســت در
محــدوده طبیعــی قـرار بگیــرد امــا هنــوز بیــان مفاهیــم ترکیبــی و معنایــی ماننــد کــودکان
ســه ســاله بــا هــان ســهولت و رسعــت برایــش ســخت اســت بعضــی از پــژواک هــا در
مــورد او وجــود داشــت  .خلــق و خــوی او کمــی مشــکل داشــت بــه ویــژه وقتــی خواســته
ای از او داشــتیم خــود را بیشــر نشــان مــی داد.
امــا وابســتگی اجتامعــی و ارتبــاط چشــمی او در حــال حــارض بســیار خــوب اســت و
جملــه هایــی بــا پیچیدگــی بیشــر را بیــان مــی کنــد و حتــی خــود بــه خــود رشوع بــه
پرســیدن برخــی از ســواالت مــی کــرد  .او در یــک مدرســه معمولــی بــود کــه بــه خوبــی بــا
همســن و ســاالن عــادی کار مــی کــرد او فقــط ســه ســال و چهــار ماهــه بــود .عــاوه بــر
ایــن  ،او فقــط ب ـرای چهــارده مــاه تحــت آمــوزش بــوده اســت.
مــن و مــارک فکــر مــی کردیــم چیــزی داشــتیم کــه بــا معلامنــش جشــن بگیریــم  .فکــر
مــی کردیــم چیــزی ب ـرای جشــن گرفــن بــا متــام دنیــا داریــم.
ادامه دارد...
منبع
Catherine Maurice (1993). Let Me Hear Your Voice
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مــی توانــم بــروم او رشوع بــه بــازی بــا
بچــه هــای دیگــر کــرد.
و زبــان و تکلمــش بیشــر و بیشــر
بــرای معلــان قابــل فهــم و معلــوم
مــی شــد .او دیگــر پرخاشــگری و
بدخلقــی نکــرد او همــگام بــا متــام
کــودکان و متــام گــروه هــای مختلــف
پیــش مــی رفــت.
مــن و مــارک در اوریل  1991برگشــتیم
مــا جلســه را در ســاعت  8 :15صبــح
بــه طــور معمــول آغــاز کردیــم  .هــر
کــس بــه آرامــی خمیــازه مــی کشــد،
فنجــان قهــوه اش را مــی خــورد و
تــاش مــی کنــد تــا بــرای روز آمــاده
شــود و رسحــال باشــد.
" خــوب " مــن رشوع کــردم  .قبــل
از اینکــه رشوع کنیــم احتــاالً ایــن
آخریــن جلســه مــا خواهــد بــود مــن و
مــارک مــی خواهیــم مطالبــی را ب ـرای
همــه شــا بگوییــم .
یــک ســکوت قابــل انتظــار وجــود
داشــت .
فقــط دکــر کوهــن میشــل را مجــددا ً
ارزیابــی کــرده او گفتــه کــه پیرشفــت
میشــل قابــل توجــه بــوده اســت  .او
در حــال حــارض در متــام زمینــه هــا
عــادی شــده اســت و دکــر کوهــن
احســاس مــی کنــد کــه او فقــط چنــد
قــدم تــا هــدف فاصلــه دارد.
میشــل هــم بــه نظــر مــی رســد متقابالً
لــذت مــی بــرد و بــه راحتــی تعامــل بــا
دکــر ســاد هاتــر را پذیرفتــه اســت  .او
کامـاً آگاه بــود و بــه راحتــی و دقــت
بــه اکــر در خواســت هــا پاســخ داد
و شــواهد خوبــی را بدســت آورد از
مفاهیــم  ،انــدازه  ،رنــگ هــا  ،غــذا و
افعــال عملــی و ....

آرزو رضایی /کارشناس ارشد روانشناسی

آموزش الفبا ،خواندن و نوشنت
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در مبحــث قبــل آمــوزش الفبــا را بــا بیــان مهمرتیــن پیــش نیازهــای آمــوزش رشوع کردیــم.
در ایــن بیــن عناوینــی مثــل کلــی خوانــی ،تشــخیص صــدای اول و آخــر ،هــم پایــان هــا و
هــم آغازهــا و ترکیــب صامــت و مصــوت را بــه صــورت مفصــل توضیــح دادیــم اکنــون بــه
ادامــه مطلــب مــی پردازیــم.
لوحــه نویســی :در آمــوزش پیــش دبســتانی رشح دادیــم کــه مترینــات تقلیــد بــا مــداد را
تــا مرحلــه ی تقلیــد عالمــت هــای پیچیــده ی نوشــتاری پیــش مــی بریــم مرحلــه بعــد و
نهایــی آن لوحــه نویســی اســت .لوحــه نویســی را از مــوارد آســان بــه ســمت دشــوار آغــاز
مــی کنیــم .مــواردی کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم نحــوه گرفــن مــداد و اصــاح آن جهــت
تقلیــد عالئــم ،قــدرت دســت و مهــارت هــای ظریــف انگشــتان ،انــدازه و یکســان نویســی
عالئــم و  ....مــی باشــد .اگــر کــودک در گرفــن مــداد مشــکل دارد و یــا آن را بــه طــور
صحیــح منــی گیــرد ،بــدون تردیــد بــر کیفیــت نوشــن او تاثیــر خواهــد گذاشــت امــا ایــن
را هــم در نظــر مــی گیریــم کــه بســیاری از کــودکان اتیســتیک هرگــز و هرگــز منــی تواننــد
ماننــد دیگــر افـراد و کامــا بــه طــور نرمــال مــداد را در دســت بگیرنــد .بنابرایــن اصــاح
و حــرکات بایــد در حــد معقــول باشــد و کــودک را رسخــورده و ناامیــد یــا بــی انگیــزه
نکنــد .جهــت نوشــن عالئــم هــم اگرچــه بســیار مهــم اســت امــا ممکــن اســت برخــی از
کــودکان نهایتــا یکــی دو مــورد را رعایــت نکننــد .بنابرایــن از مترینــات اصالحــی و کمکــی
در حــد رضورت اســتفاده مــی کنیــم .بـرای گرفــن مــداد مــی تــوان از مدادهــای قطورتــر
یــا باریــک تــر ،پیچیــدن خمیــر بــازی دور مــداد یــا پیچیــدن پارچــه یــا کاغذهــای رنگــی

کمــک گرفــت .برخــی از کــودکان بــه دلیــل
اختــاالت حســی مربــوط بــه انگشــتان
ممکــن اســت نتواننــد مــداد را بــه نحــو
صحیــح در دســت بگیرنــد .برخــی مترینــات
یکپارچگــی حســی ممکــن اســت بــه ایــن
امــر کمــک کنــد در ایــن مــوارد بهــر
اســت بــا کاردرمــان گــر کــودک مشــورت
کنیــم .بــرای اصــاح جهــت نــگارش نیــز
از نقطــه گــذاری ،حرکــت بــا مــداد در
مازهایــی کــه بــه شــکل الفبــای مــورد
نظــر طراحــی کــرده ایــم ،نوشــن عالمــت
مــورد نظــر بــا انگشــت و بــا اســتفاده از
رنــگ هــای انگشــتی و ...مــی تــوان کمــک
گرفــت .بســیاری از کــودکان بــا نیازهــای
ویــژه و باالخــص کــودکان اتیســتیک در
فشــار دادن مناســب مــداد بــر روی کاغــذ
مشــکل دارنــد بــا اینکــه ممکــن اســت
قــدرت دســتان کــودک و انگشــتان او در
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فعالیــت هــای دیگــر نرمــال و در حــد
طبیعــی باشــد .گاهــی اوقــات علــت آن
عــدم درک کــودک در جهــت فشــار دادن
و گاهــی هــم مشــکل در ادامــه و توالــی
ایــن فشــار تــا پایــان ترســیم یــک عالمــت
اســت .متریناتــی را مــی توانیــم برنامــه
ریــزی کنیــم کــه کــودک وارد کــردن فشــار
بــر روی ســطوح و در جهــت هــای مختلف
را متریــن کــرده و مهــارت هــای الزم را
کســب کنــد .از جملــه نوشــن بــا یــک شــی
نــوک تیــز یــا هــان مــداد بــر روی خمیــر،
بــرش هــای ســیب زمینــی و چــوب .ب ـرای
افزایــش قــدرت انگشــتان هــم متریناتــی
مثــل فشــار دادن خمیرهــای ســفت
کاردرمانــی (خمیــر پاتــی) کشــیدن کــش
هــای قــوی و  ...ممکــن اســت بــه کــودک
کمــک کنــد .گاهــی هــم اســتفاده از یــک
میــخ بــزرگ و نوشــن عالئــم بــر تکــه ای
چــوب مفیــد اســت .در مــواردی کــودکان
بـرای رعایــت انــدازه عالئــم مشــکل دارنــد.
بــه طــور مثــال اولیــن عالئــم در طــول یــک
ســطر کوچــک و بــه تدریــج تــا پایــان خــط
بــزرگ مــی شــود و یــا یکــی را کوچــک و
دیگــری را بــزرگ و بــه همیــن ترتیــب تــا
پایــان ســطر انــدازه  ،متغیــر مــی باشــد.
بــرای اصــاح ایــن مــورد مــی توانیــم از
خطــوط محــدود کننــده یــا چهــار چــوب
هــای مشــخص اســتفاده کــرد .مثــا ب ـرای
هــر عالمــت یــک مربــع یــا مســتطیل
کوچــک رســم کنیــم و از کــودک بخواهیــم
کــه عالمــت مــورد نظــر را فقــط در هــان
چهارچــوب بنویســد و یــا مثــا بــرای
عالمــت «د» یــا «ا» یــک خــط کمرنــگ در
بــاالی خــط دفــر کشــیده و بــه وی نشــان
دهیــم کــه چگونــه مــی توانــد عالمــت را
از خــط کشــیده شــده رشوع کنــد و ب ـرای
حــرف «م» یــک خــط کمرنــگ در پاییــن

هــر خــط دفــر بکشــیم و  ...البتــه پــس
از چندیــن مــورد متریــن از کــودک مــی
خواهیــم کــه خــودش خــط را بــه صــورت
ذهنــی در نظــر بگیــرد و عالمــت هــا را
ترســیم کنــد .مشــکل شــایع دیگــر هنــگام
لوحــه نویســی وارونــه نویســی اســت .ایــن
مشــکل معمــوال در اوایــل لوحــه نویســی
روی مــی دهــد و روش هــای مختلفــی
بــرای رفــع آن معرفــی شــده اســت .از
جملــه پــر رنــگ کــردن نقطــه چیــن هــا
و لوحــه هــا ،وصــل کــردن نقــاط متوالــی،
نوشــن بــا انگشــت و رنــگ انگشــتی و ...
امــا تجربــه بــه مــا نشــان داده اســت کــه
اگــر کــودک در مرحلــه ی تقلیــد عالمــت
بــه مهــارت کافــی برســد و عالمــت هــا
را درســت در جهــت دیــده شــده و بــه
طــور کامــل تقلیــد کنــد ،دچــار چنیــن
مشــکلی نخواهــد شــد .در صــورت بــروز
ایــن مشــکل یــک برنامــه تقلیــد عالمــت بــا
مــداد را بــه برنامــه کــودک اضافــه منــوده
و مهــارت او را بــه میــزان الزم و کافــی
ارتقــا بخشــید .هنگامــی کــه کــودک در
لوحــه نویســی بــه ســطح مطلــوب رســید
و در کنــار آن فعالیــت هــای شــنیداری
و گفتــاری مثــل تشــخیص صــدای اول و
آخــر ،هــم پایــان هــا ،هــم آغازهــا ،ترکیــب
صامــت و مصــوت و نیــز تــا حــدی کلــی
خوانــی را فـرا گرفــت آمــوزش اولیــن حــرف
الفبــا یعنــی حــرف «آ» را رشوع مــی کنیــم.
مســلام بــه تعــداد کــودکان و مربیــان روش
هــای مختلــف و مفیــد وجــود دارد .بهرتین
روش بــرای هــر کــودک هــان روشــی
اســت کــه بــا آن ارتبــاط برق ـرار مــی کنــد
و ایــن بســتگی بــه می ـزان درک و رسعــت
پــردازش کــودک و بســیاری عوامــل دیگــر
دارد .مهــم ایــن اســت کــه پــس از آمــوزش
چندیــن حــرف از حــروف الفبــا کــودک

بتوانــد هــم در خوانــدن و هــم در نوشــن
بیــن حــروف متیــز قائــل شــود و همچنیــن
اطمینــان حاصــل کنیــم کــه کــودک کلــات
یــا هجاهــا را حفــظ نکــرده باشــد برخــی
کــودکان بــه دلیــل مترکــز پاییــن نیــاز بــه
یادگیــری از طریــق چنــد حــس از حــواس
پنــج گانــه دارنــد یعنــی عــاوه بــر دیــدن
و شــنیدن کلــات و حــروف بــا ملــس آنهــا
و نوشــن و تکــرار و متریــن بهــر مــی
آموزنــد .یکــی از روش هــا کــه مــی توانیــم
اطمینــان حاصــل کنیــم کــه کــودک واقعــا
کلــات و ترکیــب هــا را یــاد گرفتــه اســت
خوانــدن و نوشــن هجاهــای بــی معنــی
اســت معمــوال کلمــه هایــی مثــل «بابــا،
آب ،بــاد ،بــاران و  »...کــه کــودک در ابتــدا
مــی آمــوزد بســیار ســاده هســتند و کــودک
در کلــی خوانــی ،شــکل آن را و در نوشــن
تقلیــد آن را بــه رسعــت حفــظ مــی کنــد.
وقتــی از کــودک بخواهیــم ترکیبــی مثــل
«را ،بــا ،دا » را بخوانــد ،یادگیــری واقعــی
او بــه چالــش کشــیده مــی شــود .همچنیــن
گفــن چنــد هجــای بــی معنــی تــا کــودک
آن را بنویســد .یــک روش دیگــر بــرای
اطمینــان از یادگیــری کــودک و تعمیــم
پذیــری ،خوانــدن و نوشــن در کتــاب هــای
مختلــف ،مــکان هــای مختلــف و پیــش
اف ـراد مختلــف اســت .یــک متریــن مفیــد
دیگــر ،پیــدا کــردن حــروف آمــوزش داده
شــده در کتــاب هــا ،روزنامــه هــا و ...
اســت .معمــوال تــا ده الــی دوازده عالمــت
اول چالــش چنــدان زیــادی در آمــوزش
نخواهیــم داشــت .بــرای اضافــه شــدن
حــروف و صداهــای دیگــر بایــد کامــا
مراقــب باشــیم کــه کــودک هــر حــرف و
صــدا یــا ترکیــب را بــه خوبــی یــاد گرفتــه
اســت .مثــا تــا حــد امــکان بیــن آمــوزش
حــروف مشــابه فاصلــه ایجــاد کنیــم .مثــا

تحریــکات مغــزی و فکــری ارائــه شــده
بــه کــودک هنــگام آمــوزش ،بــه کارگیــری
توانایــی هــای مختلــف و یکپارچــه ســازی
حــواس مختلــف و افزایــش در کــودک و
بســیاری از مــوارد و مترینــات دیگــر اســت
کــه در ایــن بــازه ی زمانــی بــه کــودک
ارائــه مــی شــود .هنــگام آمــوزش خوانــدن،
ســطوح عالــی گفتــار کــودک انســجام یافته
و بــه بهبــود بیــان او کمــک مــی کنــد .بــه
دلیــل نیــاز بــه مترکــز بــاال کــودک مجبــور
اســت دشــواری هــای بیشــری را تحمــل
کنــد .محیــط آمــوزش ،زمــان آمــوزش و نیــز
تنــوع در ارائــه ی فعالیــت هــا و ایجــاد
هامهنگــی بیــن آن هــا بســیار مهــم اســت.
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یــک مشــکل بســیار شــایع بیــن کــودکان عــدم تشــخیص «ب  ،ن» یــا مــوارد مشــابه آنهــا
اســت .بــه کــودک زمــان کافــی بـرای ذخیــره ســازی ایــن داده هــای جدیــد در حافظــه ی
بلنــد مــدت را بدهیــم تــا از درهــم آمیختگــی و بــروز اختــاالت خوانــدن و نوشــن حتــی
االمــکان پیشــگیری کنیــم .یکــی از روش هــای بســیار مفیــد و تســهیل گــر ب ـرای خــود
مــن در طــی ســال هــا کار بــا کــودکان بــا نیازهــای ویــژه و اتیســتیک بــازی بــا هجاهــا و
ترکیــب صامــت هــا و مصــوت هــا بــود .بـرای مثــال اگــر کــودک ســه مصــوت یــا بیشــر را
یــاد گرفتــه اســت ،هــر صامــت جدیــد را در ترکیــب بــا ایــن مصــوت هــا بــه صــورت بــازی

برنامــه ریــزی کنیــم و همیشــه بــه خاطــر

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

داشــته باشــیم کــه مهــم تریــن فعالیــت هــا

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

ب ـرای هــر کــودک بیشــرین زمــان آمــوزش

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

را در بربگیــرد .و امــا یادگیــری خوانــدن و

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

نوشــن بــه تنهایــی یــک جنبــه از کل آن را

یــاد گرفتــه اســت .هــر کلمــه ای کــه بــه گفتــه شــود کــودک مــی توانــد بــا ایــن ترکیــب هــا
بنویســد یــا بخوانــد و یــا آنهــا را در متــون پیــدا کنــد .حــروف بــا صــدای مشــابه و نوشــتار
متفــاوت چالــش هــای بعــدی پیــش رو مــی باشــند .در نظــر داشــته باشــیم کــه ایــن یــک
موضــوع قـراردادی اســت کــه همــه ی یادگیرنــدگان بایــد از طریــق بــه خاطــر ســپردن واژه
هــا ،آنهــا را یــاد بگیرنــد .آمــوزش حــروف هــم صــدا «س ،ص ،ث» و یــا «ز ،ض ،ظ ،ذ»
فقــط بــا فاصلــه گــذاری مناســب زمانــی در آمــوزش و تکـرار و متریــن کافــی بــه موفقیــت
خواهــد انجامیــد .بــه یــاد داشــته باشــیم کــه بـرای برخــی از کــودکان آمــوزش الفبــا ممکــن
اســت چنــد ســال طــول بکشــد و همیشــه بــا دشــواری هــای متعــدد همـراه باشــد .مهــم

در برمــی گیــرد .همچنیــن مــی دانیــم کــه

بـرای کودکانــی کــه بــه مدرســه منــی رونــد
و مترکــز اصلــی آمــوزش آنــان بــر روی
مهــارت هــای حرکتــی و حرفــه آمــوزی
اســت ،بهــر اســت کــه آمــوزش الفبــا را در
زمــان هایــی کــه کــودک مترکز بیشــری دارد

کــودک بایــد توانایــی فهــم و درک آنچــه
را کــه مــی نویســد و مــی خوانــد داشــته
باشــد .در مباحــث بعــدی بــه ســایر جنبــه
هــای مهــم آمــوزش خوانــدن و نوشــن
و ارائــه راه کارهــای عملــی بــرای آنهــا
خواهیــم پرداخــت.

زهرا حبیبی/کارشناس ارشد روانشناسی

تغییر رفتار و رفتار درمانی
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تغییــر رفتــار و رفتــار درمانــی بــه مجموعــه روش هــا و فنونــی گفتــه مــی شــود کــه از
یافتــه هــای روان شناســی آزمایشــی ،بــه ویــژه روان شناســی یادگیــری ،اســتخراج شــده
انــد و هــدف آن هــا کمــک بــه رفــع مشــکالت ســازگاری افــراد در موقعیــت هــای
مختلــف زندگــی فــردی و اجتامعــی اســت .میلتنربگــر ( )2012گفتــه اســت "تغییــر رفتــار
بــه آن حــوزه روانشناســی گفتــه مــی شــود کــه بــه تحلیــل و تغییــر رفتــار انســان مــی
پــردازد " منظــور ازتحلیــل شناســایی روابــط تابعــی بیــن رویدادهــای محیطــی و رفتــار
اســت ،بــا هــدف فهمیــدن دالیــل انجــام رفتــار یــا تعییــن ایــن کــه یــک شــخص چ ـرا
رفتــار خاصــی را انجــام مــی دهــد .منظــور از تغییــر رفتــار ابــداع و اجـرای روش هایــی
اســت کــه بــه فــرد کمــک مــی کنــد تــا رفتــار نامطلوبــش را تغییــر دهــد و بــه جــای
آن رفتارهــای مطلــوب کســب منایــد .رفتــار درمانــی نیــز بــه عنــوان اســتفاده از روش
هــا و یافتــه هــای روان شناســی آزمایشــی ب ـرای تغییــر دادن رفتــار ناســازگار بــه رفتــار
ســازگارانه تعریــف شــده اســت.
بنابرایــن رفتــار درمانــی و تغییــر رفتــار دو اصطــاح کامبیــش هــم معنــا هســتند :هــر دو
بــا رفتــار رس و کار دارنــد ،خاســتگاه شــان یکــی اســت ،و هــدف هــای تقریبــا مشــابهی
را دنبــال مــی کننــد .بــه همیــن ســبب ،بســیاری از متخصصــان تغییــر رفتــار و رفتــار
درمانــی ایــن دو اصطــاح را بــه جــای هــم بــه کار مــی برنــد .بــا ایــن حــال ،تعــداد
دیگــری از ایــن متخصصــان بیــن ایــن دو مفهــوم تفــاوت هایــی قائــل شــده انــد.
موارد زیر به عنوان تفاوت های بین تغییر رفتار و رفتار درمانی ذکر شده اند:

اصطــاح تغییــر رفتــار اغلــب بــه وســیله
پیــروان نظریــه ی رشطــی ســازی کنشــگر
اســکیرن بــه کار مــی رود ،در حالــی کــه
پیــروان نظریــه پاولــف وهــال اصطــاح
رفتــار درمانــی را ترجیــح مــی دهنــد.
همچنیــن طرفــداران نظریــه های شــناختی
بیشــر اصطــاح رفتــار درمانــی را اســتفاده
مــی کننــد و آن را بــا اصطــاح تغییــر رفتــار
شــناختی معــادل مــی داننــد.
رشطــی ســازی کنشــگر :رشطــی ســازی
کنشــگر را اســکیرن مطــرح کــرده و گســرش
داد .او عنــوان کــرد موجــودات عنــارص
منفعــل نیســتند و بــر محیــط خــود اثــر
مــی گذارنــد .اســکیرن ب ـرای آزمایــش خــود
جعبــه ای طراحــی کــرد تــا ایــن موضــوع
را نشــان دهــد .در ایــن جعبــه هــر زمــان
حیــوان اهرمــی را فشــار مــی داد ،مقــداری
غــذا بــه درون ظــرف ریختــه مــی شــد .بــه
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تدریــج حیــوان یــاد گرفــت کــه بــا فــردن اهــرم غــذا پدیــدار مــی شــود .یعنــی حیــوان بــا
انجــام یــک رفتــار در محیــط ،پــاداش مــی گیــرد و در نتیجــه رفتــارش تقویــت مــی شــود.
رشطــی ســازی کالســیک :رشطــی ســازی کالســیک را دانشــمند روس ،ایــوان پاولــف مطــرح
کــرده و توضیــح داد .در زمــان غــذا خــوردن ،ابتــدا حیــوان وقتــی غــذا را مــی بینــد ،بـزاق
دهــان ترشــح مــی کنــد .حــال اگــر شــا همزمــان بــا دادن غــذا ،نــوری روشــن کنیــد یــا
زنگــی را بــه صــدا در آوریــد ،حیــوان پــس از مدتــی بــا دیــدن نــور یــا شــنیدن صــدای
زنــگ نیــز بـزاق دهــان ترشــح مــی کنــد .غــذا در ایــن جــا بــه عنــوان عامــل تقویتــی عمــل
کــرده و باعــث مــی شــود پاســخ بــه مــوارد دیگــر نیــز گســرش یابــد.
بــه همیــن صــورت وقتــی اتفاقــی مــی افتــد کــه بــار هیجانــی زیــادی ب ـرای مــا دارد،
ممکــن اســت آن هیجــان را بــه چیزهایــی کــه در آن زمــان حضــور دارنــد نیــز منتقل شــود.
در آینــده بــا دیــدن آن چیزهــا کــه محــرک نامیــده مــی شــود ،ممکــن اســت آن پاســخ
هیجانــی را نشــان دهیــم.
نظریه یادگیری هال
از آنجــا كــه هــال ازجملــه رفتارگرایــان بــه شــار میآیــد ،بنابرایــن نظریــه او هــم در
قالــب نظریــات محرك-پاســخ طبقهبنــدی میشــود .بــه عقیــده او رفتــار پیچیــده از
رفتارهــای ســاده و بــه صــورت گامب ـهگام بــر بنیــاد رشطیشــدن محرك-پاســخ بــه وجــود
میآیــد .وی برخــاف واتســون قانــون گیرایــی ثرندایــك را مــورد توجــه ق ـرار میدهــد و
آن را در یادگیــری بــا اهمیــت میدانــد.
حاصــل تبییــن او ایــن اســت كــه قــدرت ارائــه یــك پاســخ آموختهشــده تحــت تأثیــر
عوامــل مختلفــی اســت .هــال در ســال  1943مفاهیــم نظــری عمــده خــودش را بــا توجــه
بــه چنــد اصــل موضــوع تبییــن كــرده اســت .تجدیدنظرهــای هــال در ســال 1952در ایــن

قســمت ،مفاهیــم تکمیلــی حاصــل از
تحقیقــات هــال و همــکاران او یعنــی ســه
مفهــوم زیــر ذکــر میشــوند:
الــف) انگیــزش تشــویقی؛ هــال در نظریــه
 1943خــود ،مقــدار تقویــت را یــک متغیــر
یادگیــری دانســت :هــر انــدازه مقــدار
تقویــت بیشــر باشــد،بــه هــان نســبت
مقــدار ســایق هــم بیشــر اســت بــه عبارت
دیگــر باعــث افزایــش در  SHRخواهــد
بــود .امــا پژوهشهــای بعــدی مویــد
ایــن موضــوع نبــوده اســت .آزمایشهــا
نشــان داد کــه وقتــی مقــدار تقویــت
پــس از کامــل شــدن یادگیــری تغییــر
میکنــد ،عملکــرد بــه طــور چشــمگیری
تغییــر میکنــد .بــرای مثــال وقتــی کــه
بــه حیوانــی ب ـرای دویــدن در طــول یــک
گــذرگاه مســتقیم بــرای دریافــت مقــدار
اندکــی تقویتکننــده تربیــت شــده
اســت مقــدار زیــادی تقویتکننــده داده
میشــود ،رسعــت دویــدن او یکبــاره زیــاد
میشــود .وقتــی بــه حیوانــی کــه مقــدار
زیــادی تقویتکننــده دریافــت میکنــد
مقــدار اندکــی تقویتکننــده داده شــود،
رسعــت دویــدن او کــم میشــود .کرســپی
( )Crespiاز نخســتین آزمایشــگرانی بــود
کــه نشــان داد عملکــرد بــا تغییــر مقــدار
تقویــت بــه میــزان زیــاد تغییــر میکنــد.
بــه ایــن اثــر یعنــی تغییــر رسیــع عملکــرد
بــه دنبــال تغییــر در مقــدار تقویــت را اثــر
کرســپی میگوینــد.
ب) پویایــی شــدت محــرک؛ از نظــر هــال
بــا تغیییــر شــدت محــرک بیرونــی ()S
پویایــی شــدت محــرک ( )Vتغییــر میکنــد
در واقــع  Vیــک متغیــر واســطهای اســت
کــه بــر پاســخ تأثیــر دارد .پویایــی شــدت
محــرک نشــان میدهــد کــه هــر چــه
شــدت یــک محــرک بیشــر باشــد احتــال

اینکــه پاســخ یادگرفتــه شــده انجــام شــود
بیشــر اســت.

ویژگی های رفتار
.1رفتــار بــه یــک عمــل فــرد اشــاره مــی
کنــد نــه بــه یــک صفــت ثابــت او.
 .2هــر رفتــار دارای چنــد بعــد اســت کــه
مــی تــوان آن هــا را انــدازه گیــری کــرد.
.3رفتــار را مــی تــوان بــه وســیله خــود
فــرد یــا اف ـراد دیگــر مشــاهده  ،توصیــف
و ثبــت کــرد.
.4رفتار بر محیط تاثیر می گذارد.
.5رفتار قانومنند است.
منابع

تغییررفتــارو رفتاردرمانــی ،دکــر علــی اکــر
ســیف
تاریــخ روانشناســی نویــن ،علیاكــر ســیف و
دیگـران
ادامه دارد
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ج) تغییــر از کاهــش ســایق بــه کاهــش
محــرک ســایق؛ در ســال  1952نظریــه
هــال از نظریــه کاهــش ســایق بــه نظریــه
کاهــش محــرک ســایق تغییــر نــام یافــت.
دلیــل اول ایــن تغییــر نــام ایــن اســت کــه
فاصلــه بیــن زمــان ارائــه تقویتکننــده و
کاهــش ســایق بســیار زیادتــر از آن اســت
کــه بتوانــد توجیــه کنــد کــه یادگیــری
چگونــه اتفــاق میافتــد .آنچــه بــرای
تعییــن یادگیــری الزم اســت چیــزی اســت
کــه بالفاصلــه پــس از ارائــه تقویتکننــده
رخ میدهــد ،آن چیــز ،کاهــش محــرک
ســایق ( )SDاســت .مثــال آن عبــارت
اســت از اینکــه؛ اگــر بــه یــك حیــوان تشــنه
آب بهعنــوان تقویتكننــده بــرای انجــام
عملــی داده شــود ،مقــدار قابــل مالحظهای
وقــت الزم اســت تــا ســایق تشــنگی بــا آب
برطــرف گــردد ،زیــرا آب بایــد از دهــان،
گلــو ،و معــده بگــذرد تــا اینكــه رسانجــام
وارد خــون بشــود .تأثیــر جــذب آب بایــد
آخــر رس بــه مغــز برســد تــا اینكــه ســایق
تشــنگی كاهــش یابــد.
 .2متخصصانــی کــه در موقعیــت هــای
آموزشــی ،خانوادگــی و ســایر موقعیــت
هــای غیــر بالینــی به تغییــر و اصــاح رفتار
افـراد مــی پردازنــد از اصطــاح تغییــر رفتار
اســتفاده مــی کننــد ،امــا روانشناســان
بالینــی و روانپزشــکان کــه در موقعیــت
هــای بالینــی ماننــد کلینیــک هــای روانــی
بــه تغییــر و اصــاح رفتــار مراجعــان خــود
اقــدام مــی کننــد اصطــاح رفتــار درمانــی را
ترجیــح مــی دهنــد.
 .3تغییــر رفتــار بیشــر بــر پژوهــش
هــای بنیــادی روانشناســی کنشــگر امــا

رفتاردرمانــی برخاســته از پژوهــش هــای
انجــام شــده بــا انســان در موقعیــت هــای
بالینــی اســت .
تعریف تحلیل رفتار کاربردی
اصطــاح دیگــری کــه بــه وســیله تغییــر
دهنــدگان رفتــار مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیــرد تحلیــل رفتــار کاربــردی اســت.
تحلیــل رفتــار کاربــردی بــا تغییررفتــار
و رفتــار درمانــی وجــوه اشــراک زیــادی
دارد" .بــا ایــن وجــود ،تحلیــل رفتــار بــه آن
دســته از روش هــای تغییــر رفتــار گفتــه
مــی شــود کــه در آن هــا از طــرح هــای
پژوهــش آزمایشــی اســتفاده مــی شــود
تــا نتایــج روش درمانــی مــورد ســنجش
قـرار گیرنــد" بــه ســخن دیگــر ،روش هــای
تغییــر رفتــار و رفتــار درمانــی چــون رصفــا
بـرای مقاصــد اصالحــی و درمانــی بــه کار
مــی رونــد پــس از آن کــه مــورد اســتفاده
قــرار گرفتنــد و در وضــع مراجــع بهبــود
بــه وجــود آوردنــد متوقــف مــی شــوند،
امــا روش هــای تحلیــل رفتــار کاربــردی
عــاوه بــر مقاصــد درمانــی ،دارای مقاصــد
پژوهشــی نیــز هســتند .بنــا بــه گفتــه
"ریــس " رفتــار درمانــی و تغییــر رفتــار
عمدتــا کاربردهــای پژوهــش هســتند ،در
حالــی کــه تحلیــل رفتــار کاربــردی خــود
پژوهــش اســت".
تغییــر رفتــار شــناختی و رفتاردرمانــی
شــنا ختی
از اصطالحاتــی کــه از لحــاظ معنــی بــه
تغییــر رفتــار و رفتــار درمانــی نزدیــک
انــد تغییــر رفتــار شــناختی و رفتاردرمانــی
شــناختی انــد" .تغییــر رفتــار شــناختی بــر
نقــش فرآیندهــای شــناختی و منــادی در
پیدایــش ،ادامــه و تغییــر رفتــار نابهنجــار
تاییــد مــی کنــد" .مفاهیــم مهــم در تغییــر

رفتــار شــناختی عبــارت انــد از ادراک هــای
فــرد از امــور ،الگوهــای فکــری ،تفســیر
و اســناد رفتــار بــه وســیله خــود فــرد ،و
راهربدهــای شــناختی .شــاخص تریــن روش
درمانــی در تغییــر رفتــار شــناختی بازســازی
شــناختی نــام دارد.
تعریف رفتار
ســاده تریــن تعریــف از رفتــار  :رفتــار
یعنــی عملــی کــه از فــرد رس مــی زنــد یــا
ســخنی کــه بــر زبــان مــی آورد.
امــا در روانشناســی ایــن اصطــاح دقیــق
تــر تعریــف مــی شــود :هــر فعالیتــی کــه
ارگانیســم انجــام مــی دهــد و بــه وســیله
ارگانیســمی دیگــر یــا یــک ابــزار انــدازه
گیــری قابــل مشــاهده یــا انــدازه گیــری
اســت .بنابرایــن ،رفتــار هــم شــامل حــرکات
بیرونــی مــی شــود هــم شــامل حــرکات
درونــی و هــم شــامل فعالیــت غــددی .

کتــاب داســتان امیــد و اتیســم بــا داســتانی کوتــاه و ادبیاتــی ســاده
و قابــل فهــم بــه معرفــی ایــن اختــال بــه کــودکان و اف ـراد در ارتبــاط بــا ایــن
کــودکان میپــردازد و روشهــای آموزشــی ایــن کــودکان را تــا حــدودی معرفــی میکنــد.
داســتان ایــن کتــاب دربــارهی پــری بــه نــام امیــد اســت کــه دچــار اختــال اتیســم میباشــد
و نویســندهی کتــاب ســعی منــوده اســت رفتارهــا و روحیــات امیــد را بــه خواننــده منتقــل کنــد
ایــن کتــاب
بــه خوبــی حــاالت کــودکان اتیســم را
بیــان میکنــد ،کــودکان اتیســم نیــز هامننــد
دیگــر کــودکان دارای روحیـهی لطیــف کودکانــه
میباشــند امــا ایــن بیــاری بــر روی ارتبــاط ایــن
کــودکان بــا دنیــای اطــراف اختــال بــه وجــود
مــیآورد.

در بخشــی از کتــاب داســتان امیــد و
اتیســم میخوانیــم:
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کالً امیــد کارهــای تک ـراری زیــاد انجــام میدهــد.
مثــاً یــک جملــه را چنــد بــار تکــرار میکنــد،
گاهــی هیجــانزده میشــود و دســتهایش را
جلــوی صورتــش تــکان تــکان میدهــد و جیــغ
میزنــد ،میخنــدد یــا گریــه میکنــد ،یــا
حتــی ممکــن اســت بــه خــودش آســیب
برســاند؛ امــا بــا کاردرمانــی جســمی-
حســی ،گفتاردرمانــی و بازیدرمانی
و خیلــی کارهــای دیگــر کــه هــر
روز انجامشــان میدهــد،
بهــر و بهــر میشــود.

