واقع بینانه نگاه کنیم
اتیســم ،نــه داشــ ِن یــک نقــص یــا بیــاری بلکــه
تجربــه ای از بــودن در ایــن دنیاســت.
هامنطــور کــه هــر یــک از مــا نوعــی از بــودن هــای
متفــاوت را در ایــن گیتــی تجربــه مــی کنیم“ ،اتیســم
بــودن” نیــز شــامل تفاوتــی در نــو ِع بــودن اســت.
تــاش در جهــت ِ
درک آن کاری عبــث و نافرجــام
اســت.
مــا نــه “اتیســم بــودن” را فهــم مــی کنیــم و نــه
خواهیــم توانســت از دنیــای خانــواده ای کــه در
کنــار آنهــا هســتند بــه طــور کامــل رس در آوریــم و
درکشــان مناییــم.
“اتیســم بــودن” واقعیتــی اســت کــه نــه محکومیــت،
بلکــه محدودیــت هایــی را در ســبک زندگــی رقــم
مــی زنــد .محدودیــت هایــی کــه تنهــا نــگا ِه بــه دور
از جربگرایــی ،غمخــواری ،دلســوزی ،بهــت زدگــی و
فاجعــه ســازیِ مــا را مــی طلبــد.
نگاهــی کــه در آن ســوال پیــچ کــردن ،توصیــه
کــردن ،نصیحــت منــودن ،دلــداری دادن و ارائــه راه
حــل هــای مطابــق بــا نظ ـرات شــخصی ،نــه تســلی
بخــش بلکــه رسچشــمه رنــج ،بیگانگــی و دور شــدن
از دنیــای آنهــا خواهــد شــد.
تنهــا نــگا ِه واقــع بینانــه و فــارغ از ترحــم بــه
محدودیــت هاســت کــه مــی توانــد جرقــه هایــی از
تــوان بخشــی را در ایــن نــوعِ از بــودن بــه حرکــت
در آورد.
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ارتباط
بین فلزات
سمی با
اتیسم
در سال های اخیر عوامل محیطی
به عنوان علل اختالل طیف اتیسم مطرح است  .دخالت
فلزات سمی در علت شناسی اختالل طیف اتیسم مطرح است .این مطالعه
به مرور ارتباط فلزات سمی با اختالل اتیسم در کودکان می پردازد .جستجوی مقاالت
در پایگاههای اطالعاتی علمی مانند  PubMed، Google scholarو  Scopusانجام شد و در
مطالعات موردی به ارزیابی سطوح فلزات سمی در کودکان مبتال به اتیسم در مقایسه با همساالن عادی
پرداخته شد.
در مجموع چهار مطالعه سطوح باالتری از As، Pb، Hg، Cd، Al، Sn، Sb، Ba، TI، Wو  Zrرا در منونه خون و
منونههای موی کودکان مبتال به اوتیسم نشان داد .سه مطالعه غلظت باالتر  Cd، Pbو  Hgرا در منونههای ادرار و
موی کودکان مبتال به اوتیسم نسبت به گروه کنرتل شناسایی کردند .یافتههای این بررسی نشان میدهد که سطوح باالی
فلزات سمی با اختالل طیف اتیسم مرتبط است ،بنابراین مراقبتهای اساسی برای کاهش بار فلزات در بدن کودکان مبتال
به اتیسم بهعنوان یک اسرتاتژی اصلی درمان رضوری است.

منبع
Association of autism with toxic metals: A systematic review of case-control studies
Author links open overlay panelCecilia N.AmadiaChinna
N.OrishbChiaraFrazzolicOrish E.OrisakweadPharmacology Biochemistry
.and Behavior. Volume 212, January 2022, 173313
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والدین کودکان پیش دبستانی مبتال به اختالل طیف اوتیسم ،اسرتس و

مشکالت رفتاری بیشرتی را درفرزندشان در مقایسه با والدین کودکان
پیش دبستانی غیر اوتیستیک گزارش کرده اند .هم اسرتس والدین وهم
مشکالت رفتاری کودکان با رفتارهای والدین مرتبط است ،اما هنوز این
مساله مورد بررسی قرار نگرفته است.
 42مادر کودک اوتیستیک و غیر اوتیستیک در طول تعامالت مادر  -کودک مورد مشاهده قرار گرفتند و
رفتارهای والد گری ،اسرتس والدین و مشکالت رفتاری بیرونی را گزارش کردند.
همبستگی اسپیرمن بین متغیر های دو گروه اتیسم و عادی محاسبه شد ،و مدل خطی به بررسی این نکته
پرداخت ایا اسرتس والدین و مشکالت رفتاری بیرونی با رفتارهای والد گری دو گروه مرتبط است ؟ رفتارهای
مادران گروه اتیسم  ،اسرتس و مشکالت رفتاری بیرونی بیشرتی نسبت به مادران گروه بدون اتیسم گزارش
کردند .در گروه کودکان مبتال به اتیسم ،اسرتس والدین با مشکالت رفتاری بیرونی مرتبط بود ،اما با ویژگی
های کودک اتیسم ارتباطی نداشت .در هر دو گروه ،مشکالت رفتاری برونسازی با رفتارهای منفی والدین (به
عنوان مثال انتقاد و نادیده گرفنت کودک) همراه بود .
یافتهها نشان میدهد که رفتارهای فرزندپروری مشکلساز ،مانند منفیگرایی و حامیت نکردن از استقالل
کودک ،بررسی عوامل مرتبط با اسرتس والدین و مشکالت رفتاری کودکان مهم است .سپس با یک ارزیابی
فردی می توان یک مداخله مناسب برای خانواده های دارای یک کودک پیش دبستانی اتیسم ارائه داد.
منبع
Parenting behaviours among mothers of pre-schoolers on the autism spectrum:
Associations with parenting stress and children’s externalising
behaviour problems. MelindaMadarevicacLottevan
EschacGreetLambrechtsacdEvaCeulemansbKarlaVan
LeeuwenaIlseNoensacVolume 90
.February 2022, 101901 ,

مشکالت تغذیه در کودکان آسیایی
مبتال به اختالل طیف اتیسم
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هدف از این تحقیق شناسایی مشکالت تغذیه در کودکان خردسال
آسیایی مبتال به اختالالت طیف اتیسم و شناسایی عوامل پیشبینیکننده
مشکالت تغذیه دراین کودکان است.
مطالعه مقطعی کودکان  1تا  7ساله مبتال به اتیسم
والدین موارد زیر را تکمیل کردند :اطالعات دموگرافیک ،چک لیست مخترص رفتار اوتیسم در زمان
رصف غذا ،چک لیست رفتار نابهنجار ( ،)ABCپرسشنامه رفتارتغذیه ای کودکان ( )BPFASپرسشنامه
سبک تغذیه مراقب .اطالعات بیشرت (دادههای پزشکی ،نتایج ارزیابی شناختی و رشدی ،بهعنوان مثال،
برنامه مشاهده تشخیصی اوتیسم ویرایش دوم ،مصاحبه تشخیصی اوتیسم  ،مقیاسهای رفتار انطباقی واینلند،
و غیره) توسط یکی از اعضای تیم مطالعه از سوابق پزشکی بهدست آمد.
از  67کودک ٪28.4 ،مشکالت تغذیه داشتند .سبک های تغذیه مراقبان ( 34/8درصد) مستبدانه و ( 39/4درصد)
سهل گیرانه بود .ویژگی های کودک به طور قابل توجهی مشکالت تغذیه ای را پیش بینی منی کند .تجزیه و
تحلیل تک متغیره نشان داد که سبک تغذیه مقتدرانه و منره بیش فعالی به طور قابل توجهی با شدت مشکالت
تغذیه ای مرتبط است .تجزیه و تحلیل چند متغیره نشان داد که منرات بیش فعالی پس از کنرتل سایر منرات
خرده مقیاس رفتار نابهنجار با شدت مشکالت تغذیه ای مرتبط است .
یافته ها نشان می دهد که بین بیش فعالی ،سبک تغذیه مستبدانه و مشکالت تغذیه ارتباط وجود دارد
.کودکان مبتال به اتیسم که رفتارهای بیش فعالی قابل توجهی در زمینه والدین با سبک تغذیه مقتدرانه
دارند ،باید به طور فعال از نظر رفتارهای تغذیه مشکل ساز غربالگری شوند.
منبع

Feeding difficulties in Asian children with autism spectrum disorder
Author links open overlay panelYing QiKangab
Charmaine MinTeoa1Michelle LN.TanbcMarion M.AwbcYiong HuakChandShang CheeChongab

ررسی
ب
حجم
ن
ارتباط بی عالئم
میگدال و ختالل
آ
ب در ا
ا
ضطر
تیسم
ا طیف ا
اضطراب یکی از عالیم همراه با اختالل طیف اتیسم است .آمیگدال به عنوان یک ساختار
مرتبط با اضطراب در افراد مبتال به اتیسم و غیر اتیسم شناسایی شده است .
برای جمع اوری اطالعات از تصویر برداری عصبی ساختاری ،گزارش والدین از عالیم اضطراب کودکان
 5تا  13ساله و منابع اطالعاتی تصویر برداری مغز استفاده شد.
بین دو گروه دارای نشانه های اضطراب و بدون اضطراب از نظر حجم امیگدال تفاوت معناداری یافت نشد
(به عنوان مثال اتیسم و اضطراب ،اتیسم بدون اضطراب ،بدون اتیسم یا اضطراب) هیچ ارتباط معنا داری بین
حجم آمیگدال چپ یا راست و منرات اضطراب در بین منونه اتیسم مشاهده نشد.
نتایج این مطالعه نشان داد هیچ ارتباطی بین حجم آمیگدال و عالئم اضطراب در کودکان مبتال به اتیسم وجود
ندارد .ما دستورالعملهایی را برای تحقیقات آینده مورد بحث قرار میدهیم تا تعیین کنیم که آیا عوامل
دیگر از جمله سن یا روش ارزیابی ممکن است به این عدم ارتباط کمک کند یا خیر؟
منبع
Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. Available online 21
.October 2021
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مهارت های زندگی برای کودکان مبتال به اتیسم

نوشته ی مورین بِنی  -ترجمه مسعود سعیدی /کارشناس ارشد تاریخ

آشــپزی مــی توانــد یــک رسگرمــی خوبــی باشــد تــا بــا بچــه هایتــان انجــام دهیــد .ایــن یــک روش عالــی ب ـرای آمــوزش
اســتقالل و کنــرل بــر رژیــم غذایــی فرزندتــان اســت .ب ـرای والدیــن کــودکان بــا اختــال اتیســم ،آشــپزی ممکــن اســت
کاری دلهــره آور بــه نظــر برســد ،امــا اینطــور نیســت! آمــوزش آشــپزی بــه فرزندانــم یکــی از چالــش هــای مفیــد در زندگــی
مــن بــوده اســت و اوقــات ارزشــمند و خوبــی را بـرای همــه ی مــا پیشــنهاد مــی کنــد .ممکــن اســت بچــه هــا در مراحــل
آمــاده ســازی مقــداری از چیزهــا را بخورنــد.
بـرای ایــن کــه از ایــن تجربــه بـرای والدیــن و کــودک نهایــت اســتفاده را بربیــم ،مهــم اســت چهــار چالــش اصلــی هنــگام
آمــوزش آشــپزی بــه کــودکان دارای اتیســم را بفهمیــم .ایــن چالــش هــا توســط پنــی گیــل از وب ســایت و ســخرنانی اش بــا
عنــوان «آشــپزی بــا اتیســم» ارائــه شــد و بـرای موفقیــت مــا رضوری بــود.
این ها عبارتند از:

.1چالش های حسی
.2مهارت های حرکتی درشت و ظریف
.3دنبال کردن دستورالعمل ها
.4غذا بیزاری
چالش های حسی :ملس و بو

چالــش هــای حســی کــه در قلمــرو آشــپزی بــا آن روبــرو مــی شــوید ،انزجارهایــی هســتند از برخــی بافــت هــا ماننــد یــک
بافــت لــزج  -گوشــت خــام یــا یــک تخــم مــرغ زیــاد ســفت شــده و پوســت کنــده .پنــی دســت کــردن دســتکش هــای
پزشــکی غیــر التکــس را پیشــنهاد کــرده اســت .چــون نــازک هســتند و همچنیــن ورودی حســی ایجــاد مــی کننــد.

یک نکته ی مهم در مورد
اصــاح کــردن فــرد :وقتــی کــه

افـراد مبتــا بــه اتیســم بــه بلوغ می رســند،
آن هــا ،اغلــب از اشــتباه کــردن دلــرد می
شــوند .بــه جــای اینکــه بگذاریــد اشــتباه
کننــد و ســپس آن هــا را اصــاح کنیــد بهــر
اســت پشــتیبانی الزم را فراهــم مناییــد تــا
فــرد کار را درســت انجــام دهــد .پشــتیبانی
یــک بــه یــک واقع ـاً مــی توانــد بــه ایــن
زمینــه کمــک کنــد.
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اگــر کودکتــان خردســال اســت آن هــا را بـرای بــازی هایــی بــا بافــت هــای مختلــف
ماننــد شــن جادویــی امتحــان کنیــد تــا حساســیت آن هــا را از بیــن بربیــد .یــک
کتــاب خــوب هســت بــه نــام «رسگرمــی بــا بازیکثیــف کاری» کــه ایــده هــا و دســتور
العمــل هــای زیــادی بـرای ســاخنت مــواد بـرای معرفــی بافــت هــا دارد.
بعضــی از بوهــا نیــز مــی توانــد چالــش برانگیــز باشــد ماننــد بخــار پیــاز .افــراد
مبتــا بــه اتیســم اغلــب نســبت بــه بــو حســاس تــر هســتند .اگــر پیازهــا مســئله
هســتند ،ســعی کنیــد از پیازهــای ویدالیــا یــا پیازهــای Colossusشــیرین اســتفاده
کنیــد چــون بخارهــای کمــری از آن خــارج مــی شــود .بــا قـرار دادن پیــاز در داخــل
یخچــال قبــل از بــرش دادن ،بــوی پیــاز نیــز کاهــش مــی یابــد .پنــی عینــک هــای
محافــظ پیــاز را بــه مــا نشــان داد کــه شــبیه عینــک شــنا هســتند  .بســیار عالــی آنهــا
از چشــم هــا در برابــر بخارهــای پیــاز محافظــت مــی کننــد.
چالش های محرک
چالــش هــای محــرک کمــر مــورد توجــه ق ـرار مــی گیرنــد و کمــر آشــکار هســتند
 ،امــا بـرای آشــپزی بســیار مهــم هســتند .تــون عضالنــی ضعیــف بــر قــدرت ســاعد
کــه بـرای بــرش الزم اســت ،تأثیــر مــی گــذارد .مهــارت هــای حرکتــی خــوب توســعه
نیافتــه  ،چگونگــی نگهــداری ظــروف را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد .مشــکالت
درجــه بنــدی بــر می ـزان فشــار مــورد نیــاز ب ـرای فعالیتهــای مختلفــی ماننــد بــرش
نــان در مقابــل گوجــه فرنگــی ،رنــده کــردن لیمــو در مقابــل پنیــر و  ...تأثیــر مــی
گــذارد .در تعدیــل فشــار ،هامهنگــی حــرکات بــازو ب ـرای مخلــوط کــردن ســاالد و
تنظیــم حــرکات بـرای کاری ماننــد پوســت کنــدن ســیب ،ســخت اســت و وفــق دادن
یــک حرکــت مــی توانــد مشــکل باشــد.
ایــن چالــش هــا حــل نشــدنی نیســتند و بــا آمــوزش مهــارت مــی تــوان بــه آنهــا
پرداخــت .یــک پیشــنهاد ،انجــام دادن یــک منایــش فیزیکــی در کنــار شــخص ،نــه
در مقابــل آن هــا ،بــا اســتفاده از نقاشــی هــای خطــی ،و یــادآوری هــای شــفاهی

یــا نشــانه هایــی در مــورد چگونگــی انجــام
دادن وظیفــه بــه صــورت عملکــردی اســت.
حامیــت دســت روی دســت مــی توانــد
بــه حرکــت و درجــه بنــدی مســائل کمــک
کنــد .انــواع مختلفــی از ظــروف را امتحــان
کنیــد چــون اســتفاده از برخــی از آنهــا
راحــت تــر اســت .حامیــت دســت روی
دســت را خیلــی زود حــذف نکنیــد زیــرا
ممکــن اســت باعــث عــادت هــای حرکتــی
نادرســت شــود .یادتــان باشــد کــه دســت
روی دســت بــه منظــور حامیــت اســت و
نــه بـرای مجبــور کــردن شــخصی بــه انجــام
دادن کاری.

اگــر کودکتــان بــا ابزارهــای معمولــی شــا
مشــکل دارد  ،در مــورد اســتفاده از ظــروف
جایگزیــن کــه مــی شناســید فکــر کنیــد:
ب ـرای خــوش مــزه کــردن بــه جــای رنــده
چهــار طرفــه از رنــده ی دســتی کوچــک
اســتفاده کنیــد ،پرتقــال را بــا پوســت
کــن پرتقــال مــدل  Tupperwareپوســت
بگیریــد.
پیروی از دستورالعمل ها

پــردازش اطالعــات بــرای افــراد مبتــا بــه
اتیســم ســخت اســت ،پــس دســتورهای
پخــت غــذا بایــد بــه قســمت هــای قابــل
کنــرل تقســیم شــوند:
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•ابتــدا ظــروف و لــوازم مــورد نیــاز را
لیســت بنــدی کنیــد.
•ســپس مــواد الزم را لیســت بنــدی
کنیــد ،نــه آن روشــی کــه بایــد در
دســتورهای پخــت غــذا قــرار داده
شــوند (مث ـاً بــه جــای اینکــه بگوییــم
خــرده شــده  ،پوســت کنــده  ،بــرش
خــورده و غیــره  ،بگوییــد یــک عــدد
هویــج  ،یــک عــدد ســیب و غیــره).
•حــاال دســتورهای پخــت غذا را لیســت
کــرده و آنهــا را بــه مراحــل قابــل کنــرل
تقســیم کنیــد .بلــه  -ممکــن اســت 3
صفحــه بـرای دســتور پخــت غــذا وجــود
داشــته باشــد  ،امــا بــرای اســتقالل
آشــپزی نیــز شانســی وجــود دارد کــه
هــدف آن اســت.

با غذا بیزاری ها خالق باشید
چگونــه بــا غــذا بیـزاری هــا و ســایر چالــش هــای غذایــی کنــار مــی آییــد؟ چیــزی شــبیه
بــه چیــزی کــه دوســت دارنــد پیــدا کنیــد .اگــر کودکــی کیــک ادویــه ای دوســت دارد،
پــس کیــک هویجــی را امتحــان کنیــد .ایــن بیـزاری اغلــب بـرای مــزه ی غــذا نیســت بلکــه
بـرای جنبــه هــای دیگــری مثــل بافــت آن اســت .مــن تخــم مــرغ را دوســت دارم امــا آن
را آب پــز یــا آب پــز نــرم منــی خــورم چــون از بافــت یــک زرده نــرم تخــم مــرغ متنفــرم.
هـای
آشــپزی و تقســیم غــذا روشــی بــزرگ ـبـرای توســعه مهــارت ـ
اجتماعــی اســت.
یادگیــری چگونگــی آشــپزی مهارتــی اســت کــه مــی توانــد منجــر بــه اســتقالل بیشــر و
احتــاالً اشــتغال در صنعــت غــذا شــود .همچنیــن مــی توانــد راهــی بـرای ایجــاد گــروه و
ارتباطــات خانوادگــی باشــد.
یادگیــری و هــدف قـرار دادن ایــن چالــش هــا باعــث شــد احســاس قــدرت و انگیــزه کنــم
تــا پــرم و دخــرم را بــا آشــپزی در خانــه بیشــر مشــغول کنــم .ب ّچــه هــا دوســت دارنــد
تــا غــذای جدیــدی کــه خودشــان درســت کــرده انــد را امتحــان کننــد ،پــس مجموعــه ی
غــذای خــود را افزایــش مــی دهنــد .بــا ســهیم کــردن آن هــا در آمــاده ســازی غــذا ،ارتبــاط
بیشــری بــا آنچــه کــه مــی خورنــد دارنــد و ایــن بــه آن هــا قدمــی دیگــر بــه ســمت
اســتقالل مــی دهــد.
منبع
https://autismawarenesscentre.com/whats-cooking-life-skills

فاطمه کیخایی /کارشناسی ارشد روانشناسی

بررسی رشد رفتارهای جنسی در طیف اتیسم
مــی پــردازد امــا قبــل از رشوع بحــث بــه تعریــف دو ویژگــی در طیــف اتیســم مــی

اتیســم اختــاالت اجتامعــی اســت .عموما"

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

در ســال دوم زندگــی اســت کــه رشــد فــرد

بــا عملکــرد بــاال.

بــا اختــال اتیســم رشوع بــه انحــراف از

اولیــن ویژگــی اختــال اتیســم نارســایی هــای اجتامعــی اســت .تقریبــا" متــام اف ـراد بــا

هنجــار مــی کنــد .ظاهــرا" ایــن جاســت

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

کــه نــوزادان بــا اختــال اتیســم عقــب مــی

اجتامعــی کمبــود عمیقــی از خــود نشــان مــی دهنــد و اغلــب عواطــف خــود را بیــان

ماننــد و در تعامــل اجتامعــی بــه مرحلــه

منــی کننــد .نارســایی در تعامــات اجتامعــی در کــودکان مبتــا بــه اتیســم اغلــب از زمــان

ی تغییــر نهایــی بــه ســوی تعامــل مشــرک

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

منــی رســند .مشــکالت ارتبــاط اجتامعــی

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

کالمــی و غیــر کالمــی در ایــن افـراد باعــث

بــه هنــگام در آغــوش گرفتــه شــدن اســت .در اواســط کــودک ،اف ـراد مبتــا بــه اتیســم

افــت شــدید عملکــرد ،ضعــف در پیشــقدم

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

شــدن ب ـرای برق ـراری تعامــات اجتامعــی

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

و رد خواســته ی دیگــران بــرای برقــراری

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

رابطــه ی اجتامعــی مــی شــود.
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ایــن مقالــه در ادامــه ی مطلــب پیشــین بــه بررســی رفتارهــای جنســی در طیــف اتیســم

بدیهــی اســت هســته و مرکــز اختــاالت

کــودکان اتیســم بــا عملکــرد بــاال ،کودکانــی

زندگــی در برمــی گیــرد .درک فــرد از ایــن

بــه هنجارهــای حریــم خصوصــی پایبنــد

بــا مشــکالت تعامــات اجتامعــی خفیــف،

حــوزه هــا از طریــق طیــف وســیعی از

هســتند و رفتاراجتامعــی کمــری دارنــد.

تأخیــر در ارتبــاط ،رفتارهــای قالبــی و

راه هــای غیــر رســمی و رســمی آمــوزش

داشــن فرصــت هــای کمــر ب ـرای آمــوزش

تکـراری محــدود و افـرادی کــه تأخیــری در

بهداشــت جنســی ایجــاد مــی شــود و در

هــای بهداشــتی جنســی غیررســمی و

کارکردهــای شــناختی نشــان منــی دهنــد و

مقایســه بــا افـراد معمولــی در حــال رشــد،

رســمی مناســب آن هــا را در مضیقــه ی

از لحــاظ شــناختی و هوشــی در ســطوح

اف ـراد مبتــا بــه اتیســم بــه دلیــل داشــن

مضاعــف نســبت بــه دیگرانــی کــه ایــن

متوســط بــه بــاال هســتند ،اغلــب تحــت

مشــارکت کمــر بــا همســاالن ،تجربــه

اطالعــات را از هــر دوی ایــن راه هــا

عنــوان اتیســم بــا عملکــرد ســطح بــاال

روابــط کمــر ،راهنامیــی بیشــر والدیــن،

دریافــت مــی کننــد قــرار مــی دهــد.

توصیــف مــی شــوند.

اســتفاده بیشــر از مطالب آنالیــن ،دریافت

علــی رغــم ادعاهــای اولیــه مبنــی بــر

در چنــدی ســال اخیــر مــا بــه درک عمیــق

کمــر آمــوزش جنســی در مدرســه ،عملکــرد

عــدم جنســیت در جمعیــت هــای اتیســم،

تــری در مــورد متایــات جنســی در میــان

اجتامعــی -جنســی متفاوتــی دارنــد.

افــراد مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم

بررســی هــا نشــان مــی دهــد افــراد

دســت یافتــه ایــم .عالقــه ی بیشــر بــه ایــن

مبتــا بــه اتیســم بــا ســختی بیشــری

موضــوع و بهبــود در مطالعــه ی جمعیــت
هــای اتیســم باعــث ایــن روشــنگری شــده
اســت .تحقیقــات ،تصــورات قدیمــی مبنــی
بــر ایــن کــه افـراد مبتــا بــه اتیســم از نظــر
جنســی ناشــناخته و بــی تجربــه و یــا بــی
عالقــه بــه روابــط جنســی هســتند را از
بیــن مــی بــرد .همچنیــن فــرض بــر ایــن
بــود کــه افــراد مبتــا بــه اتیســم بســیار
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ناتــوان هســتند و عالقــه ای بــه فعالیــت
هــای جنســی و روابــط رمانتیــک ندارنــد
یــا مناســب نیســتند.
عملکــرد اجتامعــی -جنســی ،عالیــق-
رفتارهــا و دانــش یــک فــرد را در رابطــه بــا
جنبــه هــای جنســی ،عاشــقانه و اجتامعــی

اکــر اف ـراد مبتــا بــه ایــن اختــال متایــل

اجتامعــی و جنســی زندگــی بــرای افــراد

انــد و در معــرض نگرانــی بیشــری از ســوی

آشــکاری بــه روابــط عاطفــی عاشــقانه و یــا

مبتــا بــه اتیســم در مقایســه بــا اف ـرادی

دیگـران و خودشــان در مــورد آینــده شــان

جنســی دارنــد .نیــازی کــه اغلــب در افـراد

بــدون اتیســم متفــاوت و گاهــی دشــوارتر

هســتند .همچنیــن تحقیقــات پیشــنهاد

بــا عملکــرد باالتــر تشــدید مــی شــود.

اســت .بــه طــور خــاص نتایــج نشــان مــی

مــی کنــد کــه درک اجتامعــی -جنســی را

بطــور کلــی تفــاوت در مدیریــت عالیــق

دهــد کــه اف ـراد مبتــا بــه اتیســم اغلــب

مــی تــوان از طریــق فرصــت هــای آمــوزش

عاشــقانه و جنســی در اف ـراد رایــج اســت

رفارهــای اجتامعــی کمــری دارنــد .دانــش

بهداشــت جنســی رســمی و غیــر رســمی

مشــکالت مرتبــط مــی توانــد منجــر بــه

کمــری در مــورد هنجارهــای حریــم

توســعه داد.

مســائل بیــن فــردی ،ســامت روانــی

خصوصــی دارنــد .رفتارهــای جنســی

منابع

ضعیــف ،متــاس جنســی ناخواســته و انــزوا

نامناســب بیشــری دارنــد .آمــوزش هــای

در جامعــه ب ـرای برخــی اف ـراد مــی شــود.

مرتبــط بــا جنســیت کمــری دریافــت کرده

بنابرایــن بــدون شــک ارتبــاط اتیســم بــا
ســامت جنســی -اجتامعــی مهــم اســت.

Sexual .)2015( Denise C Kellaher-1
.behavior and autism spectrum disorder
Grace I P Hancock, Mark A Stokes,-2
.)2017 ( Gary B Mesibov
Socio- sexual functioning in autism-3
specturm disorder: A systematic review
.and metaanalyses of existing literature

تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه متایــات
جنســی از طریــق تعامــات و تجربیــات
اجتامعــی و فیزیکــی بــا ادغــام هنجارهــای
اجتامعــی توســعه مــی یابــد بــه خوبــی
ثابــت شــده اســت کــه مشــکالت اصلــی
ارتبــاط اجتامعــی تجربــه شــده توســط
افـراد مبتــا بــه اتیســم اغلــب مانعــی برای
مشــارکت اجتامعــی اســت .رفتارهــا
یــا ســختگیری هــای محــدود و
نگــران کننــده نیــز مــی توانــد
مانــع از ایجــاد و رشــد توســعه
تحقیقــات نشــان مــی دهــد
کــه تجربــه ی جنبــه هــای
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در مباحــث قبلــی کلیاتــی را در مــورد آمــوزش خوانــدن و ونوشــن و دشــواری هــای قابــل
وقــوع در هنــگام آمــوزش الفبــا بیــان کردیــم .اکنــون بــه بررســی و توضیــح جنبــه هــای
دیگــری از ایــن بخــش مهــم آمــوزش کــودکان بــا نیازهــای ویــژه و بــه ویــژه کــودکان طیــف
اتیســم مــی پردازیــم.
پــس از آمــوزش کلــی خوانــی و کلــی نویســی کلــات ســاده کــه در ابتــدای کتــاب هــای
فارســی مــدارس عــادی و اســتثنایی یافــت مــی شــوند .ترجیحــا" بــه آمــوزش ترکیــب هــای
صامــت و مصــوت و بــه خصــوص هجاهــا و ترکیبــات هجایــی یــا کلــات بــی معنــی
اهمیــت ویــژه ای قائــل خواهیــم شــد.
طبــق تجربــه کــودکان زیــادی بــه ویــژه کــودکان اتیســتیک بــا تکیــه بــر حافظــه دیــداری و
شــنیداری قــوی خــود بــه حفــظ کــردن کلــات ،جملــه هــا و حتــی مــن هــا مــی پردازنــد.
تاکیــد دوبــاره بــر ایــن مــورد بــه جهــت آن اســت کــه از یــک شکســت احتاملــی در
مراحــل بعــدی آمــوزش اجتنــاب کنیــم .همزمــان و بااطمینــان از ایــن کــه کــودک ترکیــب
هــا را بــه خوبــی یــاد گرفتــه و از پــس خوانــدن و نوشــن ترکیبــات بــی معنــی بــر مــی

آرزو رضایی /کارشناس ارشد روانشناسی
آیــد ،متریناتــی را در جهــت ایجــاد درک و
مفهــوم کلــات ،جملــه هــا و مــن هــای
کوتــاه بــه برنامــه ی آموزشــی کــودک مــی
افزاییــم .متریناتــی مثــل وصــل کــردن کلمــه
بــه تصویــر مربوطــه ،قـرار دادن کلمــه در
جــای خالــی جملــه ،ق ـراردادن هجاهایــی
کــه یــک کلمــه یــا ترکیــب بــا معنــی را مــی
ســازند در کنــار هــم ،عینــی ســازی کلمــه
هــا یــا جملــه هــا بــه صــورت پانتومیــم
( افعــال نوشــته یــا خوانــده شــده را بــه
صــورت عملــی نشــان بدهــد) ،ســاخنت یک
کلمــه یــا ترکیــب بــا معنــی از حــروف بــه
هــم ریختــه و مترینــات بســیاری کــه بایــد
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متناســب بــا کــودک مــورد نظــر انتخــاب
و بــا یــک ترکیــب متناســب بــا کــودک بــه
وی ارائــه شــوند .در نظــر گرفــن توانایــی
هــای کــودک بــرای موفقیــت او بســیار
مهــم اســت و هرگــز نبایــد ایــن مترینــات
بـرای متــام کــودکان بــه صــورت یکســان در
نظــر گرفتــه شــوند .تک ـرار و متریــن ب ـرای
هــر حــرف جدیــد بــه انــدازه ی کافــی
بایــد صــورت بگیــرد نــه چنــدان زیــاد کــه
کــودک خســته و دلــزده شــود و نــه آن
قــدر کــم کــه بــا یادگیــری دروس بعــدی
بــا هــم در آمیختــه یــا فرامــوش شــوند.
از ایــن گذشــته تعمیــم پذیــری در متــام
زمینــه هــای ممکــن بایــد انجــام پذیــرد تــا
یادگیــری کــودک بــه صــورت تــک بعــدی
و وابســته بــه زمــان و مــکان و اف ـراد بــه
خصــوص نباشــدو اگــر کــودک همزمــان بــه
مدرســه اســتثنایی و یــا عــادی مــی رود،
بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه کــودک
بتوانــد توانایــی هــای خــود را در مدرســه
نیــز نشــان بدهــد بنابرایــن آمــوزش کــودک
بایــد شــامل آمــوزش انفــرادی و گروهــی
باشــد .از آن جــا کــه آمــوزش کــودک در
گــروه در برگیرنــده نــکات و مباحــث
مختــص بــه خــود مــی باشــد ســعی
خواهیــم کــرد کــه در یــک گفتــار جداگانــه
و مفصــل بــه آن بپردازیــم هــان طــور
کــه کــودک بایــد مفهــوم آنچــه را کــه مــی
شــنود و مــی گویــد درک کنــد و در ذهــن
خــود عینــی ســازی کنــد ،بایــد در مــورد
خوانــده هــا و نوشــته هــا نیــز بــه ایــن
توانایــی دســت یابــد .در مراحــل ســاده
و عینــی کار چنــدان دشــواری نیســت و
کــودک مــی توانــد بــه ســادگی بــا نوشــن
اســم اشــیا یــا پدیــده هــا زیــر تصویــر آن

بــه درک عینــی از کلــات برســد .در مراحــل بعــدی بــا نوشــن یــک جملــه ســاده زیــر
تصویــر ،تشــکیل جملــه و ســاختار بنــدی آن ،همچنیــن بــه درک مفهومــی آن دســت یابــد
بــه طــور مثــال وقتــی کــودک تصویــر« بــاران» را دیــده و زیــر آن کلمــه «بــاران » را مــی
نویســد و ســپس جملــه «بــاران مــی بــارد» را شــکل مــی دهــد ،مــی توانیــم بــا ســواالت
مختلــف درک کــودک را از جملــه ای کــه نوشــته بــه چالــش بکشــیم .اگــر بــاران ببــارد چــه
مــی شــود؟ و ســواالتی از ایــن دســت .بــا تک ـرار ایــن مــوارد بــه کــودک یــاد مــی دهیــم
کــه مفاهیــم و معانــی کلــات و عبــارات را جســتجو کنــد و آنچــه را مــی خوانــد و مــی
نویســد در ذهــن خــود بــه تصویــر بکشــد .بــه ایــن ترتیــب در مراحــل باالتــر و هنــگام
آمــوزش مفاهیــم انتزاعــی و پیچیــده تــر آن هــا را درک کنــد .بــه شــخصه و بــه وفــور
در حیــن آمــوزش کــودکان اتیســتیک بــه مــواردی از ایــن مشــکالت برخــورد داشــته ام کــه
کــودک قــادر بــه خوانــدن یــک مــن بلنــد یــا کوتــاه بــود امــا هنگامــی کــه از محتــوای
آنچــه خوانــده بــود ســوال مــی کــردم ،چیــزی از آن درک نکــرده بــود .در حقیقــت هــدف
مهــم از آمــوزش خوانــدن و نوشــن بــه کــودکان ،فهمیــدن آن اســت و از آن جــا کــه اغلــب
کــودکان بــا عملکــرد بــاال قــادر بــه یادگیــری حــروف و الفبــا مــی شــوند و هــدف نهایــی
مــا از ایــن آمــوزش مبتنــی بــر ارتقــای ســطح درک و توامننــدی آنــان در آینــده حرفــه ای
و یــا حتــی در زندگــی شــخصی آنــان اســت ،توجــه بــه ایــن موضــوع بایــد بســیار مهــم
تلقــی شــود .مرتــب کــردن کلــات بــه هــم ریختــه و تشــکیل یــک جملــه بــا معنــی یــک
متریــن ســاده دیگــر اســت کــه مــی توانــد بــه درک خوانــداری و نوشــتاری کــودک کمــک
کنــد .نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن متریــن ایــن اســت کــه تک ـرار جملــه هــا باعــث مــی
شــود کــه کــودک آن را در حافظــه ی خــود ذخیــره کنــد و همیشــه بایــد بــا ایجــاد تغییــر
در اجـزای جملــه یــا حتــی در مفهــوم آن کــودک را از حفــظ کــردن و پاســخ هــای کلیشــه
ای دور کنیــم .پیداکــردن اشــتباه مفهومــی در جملــه هــم مــی توانــد یــک متریــن ســاده

دیگــر در ایــن راســتا باشــد .بــرای مثــال
جملــه ی «نــادر آب را پوشــید» را روی
کاغــذ نوشــته و از کــودک بخواهیــد آن را
بخوانــد و بگویــد کجــای آن غلــط اســت و
آن را تصحیــح کنــد .او مــی توانــد کلمه آب
را خــط زده و بنویســد « لبــاس» یــا کلمــه
«پوشــید» را بــا «خــورد» جایگزیــن کند .در
ادامــه و هنگامــی کــه کــودک حــروف و
کلــات بیشــری را آموخــت مــی توانیــم
مترینــات را گســرش داده و مهــارت هــای
درکــی و مفهومــی وی را افزایــش دهیــم.
خوانــدن یــک مــن کوتــاه چنــد جملــه ای
و پاســخگویی بــه ســواالت بــر آمــده از
مــن ابتــدا بــه صــورت گفتــاری و ســپس به
صــورت نوشــتاری مــی توانــد یــک منونــه
متریــن مفیــد باشــد .معمــوال کــودکان
در درک ســوال مشــکل دارنــد و مــا مــی
توانیــم اگــر متوجــه چنیــن مشــکلی در
کــودک شــدیم ،از طریــق ســاده ســازی
ســوال بــا کلــات کمــر یــا ســاده تــر بــه
فهــم او کمــک کنیــم .ادبیــات نوشــتاری
نســبت بــه ادبیــات گفتــاری بــه مراتــب
پیچیــده تــر اســت .ب ـرای مثــال در گفتــار
و محــاوره مــی پرســیم «کــی از درخــت
بــاال رفــت؟» امــا در نوشــتار مــی نویســیم
«چــه کســی بــاالی درخــت رفــت؟»
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تکــرار و متریــن ایــن مــوارد باعــث مــی
شــود تــا کــودک بــه ایــن درک برســد کــه
«کــی» و «چــه کســی» مفهومــی مشــابه
دارنــد .همچنیــن بســیاری دیگــر از ایــن
تفــاوت هــای کوچــک کــه شــاید ب ـرای مــا
بــی اهمیــت و ناچیــز جلــوه مــی کننــد،
مــی تواننــد ب ـرای یــک کــودک اتیســتیک
بــه چالــش در درک کل گفتــار و نوشــتار
تبدیــل شــوند بــه همیــن جهــت اســت
کــه مــا اغلــب بــا ایــن مشــکل در بیــن
کــودکان اتیســتیک کــه بــه مدرســه راه
یافتــه انــد و هم ـراه دیگــر کــودکان درس
مــی خواننــد بــر مــی خوریــم کــه مســئله
هــای ریاضــی و یــا متــون درس علــوم کــه
نیــاز بــه تجزیــه و تحلیــل ذهنــی دارنــد
را درک نکــرده و قــادر بــه انجــام تکالیــف
مربوطــه نیســتند .زیــرا آن هــا مــن یــا
مســئله را مــی خواننــد امــا منــی تواننــد
همزمــان آن را درک کــرده و یــا حداقــل
برخــی از قســمت هــا را درک منــی کننــد
و ســعی مــی کننــد بــا آزمــون و خطــا یــک
راه حــل بـرای آن پیــدا کننــد جملــه ســازی
بــا کلــات ارائــه شــده نیــز متریــن دیگــری
اســت کــه در ابتــدا ســاده بــه نظــر مــی

رســد امــا هنگامــی کــه بــا جملــه هــای
تکـراری و کلیشــه ای کــودک روبــه رو مــی
شــویم ،در مــی یابیــم کــه کــودک از تحلیــل
هــای ذهنــی بســیار محــدود و کلیشــه ای
مبتنــی بــر حافظــه برخــوردار اســت .بـرای
بهبــود ایــن رشایــط و گســرش محــدوده ی
ادراکــی کــودک مــی توانیــم از او بخواهیــم
کــه بــا دو کلمــه یــا ســه کلمــه ارائــه شــده
یــک جملــه بســازد .در ابتــدا ایــن کلــات
کــه بــه هــم مربــوط و در ادامــه کلــات
مــی تواننــد غیرمرتبــط باشــند .همچنیــن
مــی توانیــم از کــودک بخواهیــم کــه بـرای
یــک کلمــه چنــد جملــه متفــاوت بنویســد.
در متامــی ایــن مــوارد ممکــن اســت
کــودک نیــاز بــه کمــک هایــی ب ـرای درک
دســتورالعمل هــا و ســواالت و تکالیــف
داشــته باشــد .مســلامً بــه خاطــر داریــم که
مــا بـرای آمــوزش ،تکنیــک هــای فراوانــی را
در دســرس داریــم کــه بارهــا و بارهــا در
ایــن مباحــث آن هــا را مــرور کــرده ایــم و
بــه کار بــرده ایــم .تکنیــک هایــی از قبیــل
خــرد کــردن تکالیــف بــه اج ـزای کوچــک
تــر و حرکــت از قســمت هــای ســاده تــر

بــه ســمت اجـزای دشــوارتر ،مفهــوم ســازی

بــرای هــر کــودک متفــاوت و وابســته

ایجــاد کــرده و بعدهــا و بــه مــرور زمــان با

بــه وســیله تصاویــر ،فیلــم هــا ،نقاشــی

بــه ظرفیــت و رسعــت یادگیــری وی مــی

یادگیــری دیگــر اشــکال ایــن صــدا ،کلــات

و عینــی بــه صــورت اج ـزای پانتومیــم یــا

باشــد .معمــوال مــا بــا شــناختی کــه از هــر

مربــوط بــه آن را در جــدول مــی نویســیم.

منایــش هــای کوتــاه ،رسنــخ دهــی یــا ارائــه

کــودک و فراینــد یادگیــری وی داریــم ایــن

بالطبــع مــی توانیــم همیــن روش را ب ـرای

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

فاصلــه را تعییــن مــی کنیــم .مــورد دیگــر

مهــم تــر پــاداش دهــی و تشــویق هــای

ایــن کــه بــه کــودک توضیــح مــی دهیــم

مکــرر و بــه موقــع کــه بــه طبــع ادامــه

کــه مــا ب ـرای بعضــی صداهــا شــکل هــای

کار را هموارتــر و کــودک را بــه ادامــه

دیگــری هــم داریــم کــه شــکل مشــابهی

آمــوزش امیدوارتــر مــی ســازد .در کنــار

دارنــد امــا رســم و شــکل دیگــری دارنــد.

مشــکالت ادراکــی کــودکان در هنــگام

مثـاً بـرای حــرف ز مــی توانیــم روی یــک

خوانــدن و نوشــن یکــی دیگــر از شــایع

مقــوا جــدول صــدای «ز» درســت کنیــم.

تریــن مشــکالت ،آمــوزش حــروف هــم

وقتــی کــه دومیــن شــکل آوای «ز» حــرف

آوایــی اســت کــه اشــکال متفــاوت دارنــد

«ذ» را مــی خواهیــم آمــوزش دهیــم ،زمــان

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

مناســب ایــن توضیــح و درســت کــردن ایــن

ذ) .نکتــه مهــم و حائــز اهمیــت ایــن اســت

جــدول مــی باشــد .در جــدول صــدای «ز»

کــه فاصلــه ی بیــن یادگیــری ایــن حــروف

بـرای هــر شــکل از صــدای «ز» یــک ســتون

دیگــر آواهــای چنــد شــکلی بــه کار بربیــم.
امــا همیشــه بایــد توجــه داشــته باشــیم که
یــک روش خــاص همیشــه و بـرای همــه ی
کــودکان کاربــرد نــدارد و یــا مفیــد نیســت.
در آمــوزش بــه کــودکان بــا نیازهــای
ویــژه و بــه خصــوص کــودکان اتیســتیک،
خالقیــت در آمــوزش و انعطــاف پذیــری
بــرای اســتفاده از روش هــای مختلــف
اهــداف آموزشــی اســت .در مباحــث بعــد
نکاتــی را در مــورد آمــوزش ســایر دروس
و مفاهیــم درســی بــه کــودکان اتیســتیک
مــرور خواهیــم کــرد.
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پژوهــش هــای اخیــری کــه در مــورد
والدیــن کــودکان مبتــا بــه اتیســم انجــام
شــده نشــان مــی دهــد کــه والدیــن ایــن
کــودکان در مقایســه بــا والدیــن کــودکان
عــادی و ســایر کودکانــی کــه نیــاز ویــژه
یــا بیــاری هــای مزمــن دارنــد ،اســرس
باالتــری را تجربــه کــرده کــه ایــن امــر
تقریبــا" بــر متامــی مؤلفــه هــای زندگــی
فــردی و زناشــویی والدیــن ایــن کــودکان
تأثیــر منفــی مــی گــذارد.
بــا در نظــر گرفــن ایــن حقیقــت کــه
اســرس بــاالی والدیــن تأثیــر بــه ســزایی
بــر رشــد کــودک مــی گــذارد ،بــه نظــر مــی
رســد کــه ارائــه ی مداخــات زودهنــگام

بـرای حامیــت مؤثــر از کــودکان و خانــواده
هایشــان از پیامدهــای منفــی ایــن اختــال
جلوگیــری و انــرژی هــای رسشــار خانــواده
را پیــش از رسکــوب شــدن در مســیری
صحیــح هدایــت مــی کنــد.
البتــه بایــد توجــه کــرد کــه ســطوح بــاالی
اســرس والدیــن کــودکان اتیســم باعــث
مــی شــود کــه آن هــا گرایــش بیشــری بــه
اســتفاده از شــیوه هــای انعطــاف ناپذیــر،
تهدیدآمیــز و پرخاشــگرانه والدگــری داشــته
باشــند و کمــر از برنامــه هــای درمانــی و
خدمــات ارائــه شــده بــرای کودکانشــان
بهــره بربنــد .ایــن امــر تأثی ـرات منفــی بــر
رشــد کــودک گذاشــته و رفتارهــای مخــرب

بیــش تــری را منجــر مــی شــود.
بــا نگاهــی بــه وجــود آســیب هــای
شــناختی در والدیــن دارای کــودکان مبتــا
بــه طیــف اوتیســم و از ســویی بــا نظــر بــه
کارآیــی مداخلــه مثبــت نگــر در فروکاســن
آســیب هــای روان شــناختی افـراد مختلــف
تحقیقــی انجــام شــده کــه نشــان مــی
دهــد اســتفاده از پروتــکل درمانــی
مداخلــه مثبــت نگــر گروهــی بــر روی
والدیــن کــودکان مبتــا بــه اختــال اوتیســم
توانســته اســت تــا حــد زیــادی از اســرس
والدیــن بکاهــد و تحمــل روانــی آن هــا را
بــاال بــرد و از اثـرات منفــی داغ اجتامعــی
برگرفتــه در اجتــاع بکاهــد .در زیــر شــا
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را بــا ایــن پروتــکل درمانــی بیشــر آشــنا مــی کنیــم.
روان درمانی مثبت نگر
روان درمانــی مثبــت نگــر ،از لحــاظ تجربــی رویکــردی معتــر بــه روان درمانــی
اســت کــه توجــه ویــژه ای بــه بنــا نهــادن توامننــدی هــا و هیجــان هــای مثبــت
درمانجــو دارد و حــس معنــا در زندگــی درمانجویــان را بــه مقــدار کاهــش آســیب
هــای روانــی و تقویــت شــادی ،افزایــش مــی دهــد .روان شناســان مثبــت نگــر،
هیجــان هــا و خاط ـرات مثبــت را بــه بحــث خــود بــا درمانجویــان راه انــدازی
کــرده و بــه آن هــا توجــه مــی کننــد .همچنیــن بــه موضوعــات مرتبــط بــا
مشــکالت درمانجویــان بــا هــدف یکپارچــه کــردن هیجــان هــای مثبــت و منفــی
مــی پردازنــد.
روان درمانــی مثبــت نگــر مبتنــی بــر چنــد فــرض اســت .نخســت اینکــه همــه
ی افـرادی کــه مســتعد بیــاری روانــی هســتند هــم چنیــن دارای ظرفیــت ذاتــی
شــادی هســتند .در ایــن دیــدگاه ،شــادی و آســیب شناســی در نتیجــه تعامــل بیــن
محیــط و شــخص بــه وجــود مــی آیــد .از ایــن رو روان درمانگ ـران مثبــت نگــر،
درمانجویــان را بــه صــورت خودمختــار و رشــد محــور در نظــر مــی گیرنــد .دومین
فــرض روان درمانــی مثبــت نگــر ایــن اســت کــه توامننــدی هــای درمانجویــان و
هیجــان هــای مثبــت ماننــد ضعــف هــا و هیجــان هــای منفــی اصیــل و واقعــی
هســتند .توجــه بــه ویژگــی هــای مثبــت در ایجــاد اتحــاد درمانــی قــوی رضوری
هســتند و درک کامــل خزانــه روان شــناختی درمانجــو بــه عنــوان مبنایــی ب ـرای
طــرح درمــان مــی تواننــد مــورد اســتفاده قـرار گیــرد.
زیربنــای نظریــه ی روان درمانــی مثبــت نگــر ریشــه در کارهــای ســلیگمن دارد
کــه بیــان کــرد شــادی شــامل زندگــی لــذت بخــش ،زندگــی متعهدانــه و معنــادار
اســت.
زندگی لذت بخش
زندگــی لــذت بخــش شــامل هیجــان هــای مثبــت در مــورد گذشــته ،حــال و آینده
اســت .هیجــان هــای مثبــت در مــورد گذشــته شــامل احســاس رضایت ،خشــنودی

و وقــار اســت و هیجانــات مثبــت دربــارزه
آینــده شــامل امیــد ،خــوش بینــی ،ایــان
و اعتقــاد اســت .هیجــان هــای مثبــت در
مــورد حــال بــه لــذت بخشــی هــای حســی
و لــذت متعالــی تقســیم مــی شــود .لــذت
بخــش هــا تجــارت گوارایــی هســتند کــه
افــراد از طریــق حــواس پنجگانــه شــان
احســاس مــی کننــد و یــا از طریــق تجــارب
پیچیــده آموختــه مــی شــود (ماننــد متریــن
هــای مراقبــه ،ذهــن آگاهی و آرام ســازی).
لــذت هــای متعالــی ،احســاس نیســتند
بلکــه شــامل فعالیــت هایــی هســتند کــه
افـراد انجــام دادن آن هــا را دوســت دارنــد.
ماننــد ورزش ،خوانــدن و یــا حــرکات
مــوزون.
زندگی متعهدانه
زندگــی متعهدانــه بــا مفهــوم ســیالی
(غرقــه گــی) و بــا تجــارب بهینــه همپوشــی
دارد .ســیالی بــه صــورت تجربــه روان
شــناختی تعریــف مــی شــود کــه فــرد در
آنچــه انجــام مــی دهــد کامــا" غــرق مــی
شــود .ب ـرای ایــن کــه ســیالی روی دهــد،
فــرد بایــد در موقعیــت یــا چالــش درگیــر
شــود کــه ســطح مهــارت او را بــه کار گیــرد.
در واقــع بایــد تعادلــی بیــن مهــارت هــا و
چالــش برق ـرار شــود .هــم چنیــن احتــال
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تجربــه ســیالی زمانــی بیشــر مــی شــود کــه فعالیــت هــای چالــش زا بــه طــور ذاتــی
پــاداش دهنــده باشــند ،دارای هــدف روشــن بــوده و بــا بازخوردهــای فــوری همـراه
باشــد .تحــت ایــن رشایــط افـراد وارد حالــت ذهنــی مــی شــوند کــه غــرق در اعــال،
ناآگاهــی ،عمــق ،عــدم تــاش بـرای درگیــری در تکلیــف در دســت انجــام  ،از دســت
دادن هوشــیاری نســبت بــه خــود و حــس کنــرل و تحریــف زمــان مــی شــوند.
در نظریــه ســلیگمن ،دربــاره ی شــادی ،ســیالی یــا زندگــی متعهدانــه از طریــق
شناســایی و اســتفاده منظــم از توامننــدی هــا و منــش هــای برجســته بــه دســت
مــی آیــد .در روان درمانــی مثبــت نگــر ،احســاس تعهــد بــا اســتفاده از توامننــدی هــا
پــرورش مــی یابــد
زندگــی معنــادار شــامل اســتفاده از توامننــدی هــای عالــی فــرد بــه منظــور تعلــق و
خدمــت بــه چیــزی فراتــر از خــود مــی باشــد .افـرادی کــه بــه طــور موفقیــت آمیــز
فعالیــت هایــی را انجــام مــی دهنــد کــه آن هــا را بــه چنیــن اهــداف گســرده تــری
پیونــد مــی دهــد بــه آنچــه کــه در واقــع زندگــی معنــادار مــی نامیــم ،دســت مــی
یابنــد .چنیــن روابطــی مــی توانــد از طریــق روابــط بیــن فــردی ،مشــاغل اجتامعــی
یادگیــری در ســازمان هــای مثبــت (ماننــد مســجد ،کلیســا ،معبــد و دیگــر ســازمان
هــای انســانی) بــه وجــود آیــد.
زندگی کامل
روان درمانــی مثبــت نگــر ،بــر فــرض هــا و بنیادهــای نظــری ذکــر شــده مبتنــی اســت
و زمانــی کــه همــه ی ایــن مــوارد وجــود داشــته باشــد ،زندگــی کامــل کــه شــامل
لــذت ،تعهــد و معنــا اســت از طریــق فعالیــت هــای مجـزا بــا یــک فعالیــت منفــرد به
دســت مــی آیــد .زمانــی کــه یــک یــا چنــد مــورد از ایــن عنــارص زندگــی کامــل وجــود
نداشــته باشــد ،احســاس پوچــی در زندگــی وی روی مــی دهــد و فــرض مــی شــود کــه
یکــی از علــل مشــکالت روان شــناختی باشــد.

بــا ایــن تفاســیر والدیــن بــه عنــوان مراقبین
اصلــی کــودکان مبتــا بــه طیــف اتیســم
عــاوه بــر گرفتــاری ،در دام غــم و انــدوه،
خشــم و یــأس و رشمســاری و فشــارهای
ارتباطــی زیــادی را تجربــه و ابــراز مــی
کننــد .تنــش هــا و فشــارها و بــار روانــی
والدیــن ایــن کــودکان امــری قابــل توجــه و
در عیــن حــال رایــج و معمــول اســت کــه
اگــر بــدون درمــان رهــا شــود مــی توانــد
منجــر بــه کاهــش ســطح ســامت جســمی
و روانــی ،کاهــش شــادی و کیفیــت زندگــی
شــود و بــه دنبــال آن کــودک مبتــا بــه
اتیســمی کــه در ایــن خانــواده زندگــی
مــی کنــد آن گونــه کــه بایــد نتوانــد مســیر
درســت درمــان و مداخلــه بــه موقــع را
دریافــت کنــد کــه ایــن امــر خــود منجــر
بــه خطــر افتــادن ســامت یــک خانــواده
مــی شــود و وضــع را بدتــر مــی کنــد.
والدیــن و درمانگــران بایــد ایــن امــر را
مــورد توجــه ق ـرار دهنــد کــه خانــواده ای
کــه در آن کودکــی مبتــا بــه اختــال طیــف
اتیســم تشــخیص داده مــی شــود عــاوه بــر
اینکــه بایــد والدیــن را نســبت بــه رونــد

کامــل درمــان کــودک آگاه کننــد ،والدیــن

افزایــش شــادکامی.

رفــن و کاهــش مشــکالت هیجانــی و

نیــز بایــد مــورد مداخلــه مــداوم قــرار

 .3توجــه بــه نقــاط مثبــت خــود ،خــود

روانــی مــی شــود و باعــث مــی شــود کــه

گیرنــد و ســامت روان و کیفیــت زندگــی

ادراکــی مثبــت تــری را برجــای مــی گــذارد

توجــه بــه جنبــه هــای مثبــت خودتــان و

آن هــا مــورد توجــه ق ـرار گیــرد.

و ایــن امــر باعــث مــی شــود کــه قــادر بــه

دیگ ـران نســبت بــه قبــل نقــش برجســته

در ادامــه بــه مســائل مهمــی کــه در

پذیــرش مســئولیت بیشــری در مــورد ارزش

تــری داشــته باشــد و از طرفــی مترکــز بــر

مداخلــه مثبــت نگــر مــورد توجــه قــرار

خــود شــوید و بــه درک کامــل از خــود

نــکات منفــی هــم چــون ناتوانایــی هــای

مــی گیــرد اشــاره ی مــوردی مــی کنیــم

نایــل آییــد.

فرزندتــان در برقـراری ارتبــاط اجتامعــی و

و امیدواریــم کــه بــه کارگیــری آن توســط

 .4اقزایــش مســئولیت پذیــری منجــر مــی

ارتبــاط عاطفــی و هیجانــی رو بــه افــول

خانــواده هــای عزیــز درگیــر بــا اختــال

شــود کــه نســبت بــه برچســب هــای

گــذارد .بــر همیــن اســاس شــا مــی توانیــد

طیــف اتیســم بــه کار گرفتــه شــود و

اجتامعــی کــودک خــود بــی تفــاوت تــر

ارتبــاط بهــری بــا فرزنــد خــود برقـرار کنید

باعــث بهبــود نســبی در رونــد زندگــی آن

شــوید و از ایــن رهگــذر داغ اجتامعــی

و از میـزان اســرس شــا کاســته مــی شــود.

هــا در ارتبــاط بــا اطرافیــان و بــه خصــوص

ادراک شــده کاهــش یابــد.

 .7ســعی در مشــارکت در رونــد درمــان

فرزندشــان شــود.

.5شــناخت قابلیــت هــا ،توانایــی هــا و

کــودکان تأثیــر بــه ســزایی در بهبــود

 .1ایــن رویکــرد بــر فرآیندهــای مثبــت

جنبــه هــای مثبــت خــود و اطرافیــان منجر

کــودک مبتــا بــه اتیســم و ارتقــاء ســامت

و توانایــی هــای افــراد تأکیــد دارد و بــه

بــه بهبــود نگــرش شــا نســبت بــه دیگـران

والدیــن کمــک مــی کنــد تــا بــه فرآیندهــای

نظیــر اعضــای خانوانــده و دوســتانتان مــی

مثبــت کــم کــم و بــه نــدرت در زندگــی

شــود.

شــان جریــان دارد ،توجــه کننــد.

 .6ایجــاد هیجــان هــای مثبــت،

 .2کمــک بــه بهبــود و تقویــت ارتبــاط

مشــغولیت ،داشــن معنــی در زندگــی

مثبــت بــا خــود ،دیگــران و دنیــا و نیــز

روانــی شــا دارد.
منبع
اثربخشــی روان درمانــی مثبــت نگــر بــر
داغ اجتامعــی ،اســرس والدگــری و تحمــل
روانــی والدیــن کــودکان مبتــا بــه اختــال
طیــف اتیســم اصفهــان .مــژگان دهقــان.

و ارتقــای توامننــدی هــا باعــث از بیــن
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رسعــت پــردازش بــه عنــوان کارایــی
شــناختی زیربنایــی یــک فــرد در درک
و عمــل کــردن مطابــق بــا محــرکات
خارجــی تعریــف مــی شــود .ایــن امــر
شــامل یکپارچــه ســازی ســطوح پائیــن
رسعــت ادراکــی و ســطوح باالیــی رسعــت
برونــداد و یــا شــناختی اســت .رسعــت
پــردازش اطالعــات ،نشــانگر خصایــص
متنوعــی چــون رسعــت ادراکــی ،کارایــی
عصبــی ،توانایــی حفــظ مترکــز و شــاید
هــوش عمومــی اســت و مــی توانــد تحــت
تأثیــر ســهولت بازشناســی ،تعــداد ،نــوع و
شــدت محــرکات و نیــز کارکــرد دیــداری یــا
شــنیداری فــرد ،کنــرل حرکتــی و یــا ســایر

محبوبه مزروعی  /کارشناس ارشد روانشناسی

عوامــل فــردی چــون ســن ،جنســیت و
وضعیــت ســامتی قــرار گیــرد.
بــر اســاس آزمــون هــا رسعــت پــردازش
شــامل ســه آیتــم حــذف کــردن و رمــز
نویســی عالیــم یــا اعــداد و منادیابــی مــی
باشــد کــه در متامــی آیتــم هــا افزایــش
رسعــت عمــل بــه دقــت و حافظــه نیازمنــد
اســت  ،رسعــت بیشــر در پــردازش بــه
ایــن معناســت کــه کــودک قــادر اســت بــا
شــتاب بیشــری اطالعــات را درک کــرده و
مطالــب جدیــد را بفهمــد.
رسعــت پــردازش پاییــن ممکــن اســت
عملکــرد کــودک را در مدرســه بــا مشــکل
روبــه رو کنــد  ،عــدم مترکــز و ناهامهنگــی

دیــداری حرکتــی و ضعــف حافظــه کوتــاه
مــدت و انعطــاف پذیــری و ضعــف ادراک
دیــداری و ضعــف ســازماندهی ادراکــی
و گیجــی بیــش از انــدازه همگــی باعــث
کاهــش رسعــت پــردازش مــی شــود  .البتــه
رسعــت پــردازش پاییــن مــی توانــد بــه
دلیــل اضط ـراب یــا افرسدگــی یــا وســواس
و یــا عوامــل دیگــر روانــی باشــد.
حــرکات ورزشــی مثــل طنــاب زدن و
حــرکات متوالــی و منظــم و منایشــی
ژیمناســتیک یــا ورزش هــای گروهــی و
رقابتــی والیبــال و بســکتبال و تنیــس و
 ...و بــازی هــای کامپیوتــری  10الــی 30
دقیقــه در روز همگــی در تقویــت رسعــت

همــه مولفــه هــای بــاال بیانگــر آن اســت
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عملکــرد موثــر اســت .مشــکالت کنــدی
در پــردازش زمانــی آشــکارتر مــی شــود
کــه شــا چنــد دســتور پیاپــی بــه فرزنــد
خــود بدهیــد مثــا بــه او بگوییــد دفــرت
را بیــاور ،حولــه ات را بگــذار تــوی کمــد و
لیــوان را بگــذار روی میــز  .بچــه ای کــه
پــردازش کنــد دارد منــی توانــد از همــه ایــن
دســتورات پیــروی کنــد چــون منــی توانــد
همزمــان متــام اطالعــات ایــن دســتورات را
پــردازش کنــد و بفهمــد تــا اینکــه تکلیــف
را انجــام دهــد.
پــردازش کنــد در همــه مراحــل یادگیــری
تاثیــر مــی گــذارد در دانــش آمــوزان پایــه
هــای ابتدایــی مــی توانــد تســلط یابــی
بــر خوانــدن  ،نوشــن و شــارش را دچــار
اشــکال کنــد و در دانــش آمــوزان ســال
هــای باالتــر مــی توانــد باعــث پاییــن آمدن
رسعــت و دقــت در عملکــرد تکالیــف شــود
 .کــودک ممکــن اســت در حیطــه هــای
زیــر مشــکل داشــته باشــد:
خوانــدن و خالصــه کــردن ،حــل ذهنــی
مســائل ســاده ریاضــی ،نوشــن یــک طــرح
بــا جزییــات ،حفــظ گفتگــو ،متــام کــردن
امتحــان در زمــان معیــن.
رسعــت پــردازش یکــی از عنــارص اصلــی
فرآینــد شــناختی اســت ،بــه همیــن دلیــل
یکــی از مهــم تریــن مهــارت هــای یادگیری،
عملکــرد تحصیلــی ،رشــد فکــری ،اســتدالل
و تجربــه اســت .رسعــت پــردازش توانایــی
شــناختی اســت کــه مــی توانــد بــه عنــوان
زمــان تعییــن شــده ب ـرای انجــام یــک کار
ذهنــی تعریــف شــود .
ایــن ارتبــاط مــی توانــد در درک و واکنــش
بــه اطالعاتــی کــه شــخص بــا رسعــت آنهــا
را از محیــط پیرامونــی دریافــت مــی
کننــد ،چــه در قالــب دیــداری )حــروف و
اعــداد( ،چــه در قالــب شــنیداری )زبــان(
و یــا در قالــب حرکتــی در ارتبــاط باشــد
.بــه عبــارت دیگــر ،رسعــت پــردازش” زمــان
بیــن دریافــت و پاســخ بــه یــک محــرک”
اســت.

رسعــت پردازشــی آهســته یــا ضعیــف
مربــوط بــه هــوش نیســت ،و هــوش تــوان
پیــش بینــی آن را نــدارد .بــه ایــن معنــی
کــه لزومــا یکــی دیگــر از آن را پیــش بینــی
منــی کنــد .
رسعــت پــردازش ضعیــف در کــودکان بــه
ایــن معنــی اســت کــه آنــان در انجــام
برخــی از وظایــف تعییــن شــده دارای
مشــکالت بیشــری نســبت بــه همســاالن
خــود هســتند ماننــد مشــکل در خوانــدن،
انجــام عملیــات و محاســبات ریاضــی،
گــوش دادن بــه مکاملــه دیگــران و یــا
یادداشــت بــرداری از گفتــه دیگـران و نیــز
مشــکل در بیــان کالمــی آنچــه کــه دیــده
یــا شــنیده ،یــا انجــام دادن مراحــل یــک کار
دچــار دشــواری هایــی هســتند .
ایــن نــوع پــردازش مغــزی ممکــن اســت
در عملکــرد اجرایــی آنــان دخیــل باشــد
و عملکردهــای آنــان را تحــت تاثیــر
قراربدهــد و دارای نشــانه هــای زیــر
باشــند:
• آنــان را بــه عنــوان فــردی بــا رسعــت
پــردازش کــم و ضعیــف
• مشکل در برنامه ریزی زمان دار
• مشکل در تعیین اهداف
• تصمیم گیری بی ساختار
• رشوع کار گنگ و نافرجام
• توجه اندک
• دقت پایین
• اشکال در کاربست حافظه کاری
• فقدان مدیریت در حافظه فعال
• نقص در مدیریت زمان
• فقدان تصمیم سازی در حین عمل
• فقــدان مهــارت بیــان کالمــی بـرای بـرای
کلمــه یــا ایــده
• کند خواندنی
• کند نویسی
• و یــا فقــدان توانایــی در حــل مســاله
ریاضــی در مــدت زمــان تعییــن شــده

کــه رسعــت پــردازش مســتلزم توانایــی
بیشــری بــرای انجــام کارهــای ســاده
یــا پیرشفتــه اســت.و ایــن بــه توانایــی
خــودکار پــردازش اطالعــات شــناختی (
 )CIPاشــاره دارد .اطالعاتــی کــه در ابعــاد
دیــداری ،شــنیداری ،حرکتــی ،بویایــی،
چشــایی ،جنبشــی ،ملســی و مولتــی مدیــا
بــا صافــی هــای احســاس توجــه ،دریافــت،
ادراک ،تجزیــه وتحلیــل ،گزینــش ،انتخــاب،
ترکیــب ،تعبیــر ،تفســیر هوشــمندانه و
منوتورینــگ آنــان صــورت مــی پذیــرد .ایــن
بــدان معنــی اســت کــه فراینــد پــردازش
اطالعــات شــناختی دریافتــی بــه رسعــت
و بــدون آگاهــی از آن امــا بــا بینــش و
بصیــرت درالیــه هــای ســطوح عالــی مغــز
انجــام مــی پذیــرد.
دو نــوع رسعــت پــردازش اطالعات شــناخته
شــده انــد؛ خــودکار و کنــرل شــده .در
نــوع خــودکار بــه صــورت ناخــودآگاه و
بــدون ارتبــاط بــا حافظــه کاری عمــل مــی
کنــد و اطالعــات بــه صــورت ایزولــه و
بــدون ارتبــاط بــا اطالعــات دیگــر سیســتم
هــا پــردازش مــی شــود .در پــردازش کنــرل
شــده کــه وابســته بــه توجــه و حافظــه
کاری اســت ،اطالعــات سیســتم هــای
مختلــف بــا یکدیگــر تحــت پــردازش ق ـرار
مــی گیرنــد و در حافظــه نگهــداری مــی
شــوند .
مطالعــات زیــادی ارتبــاط بیــن پــردازش
اطالعــات ،حافظــه کاری و یادگیــری جدیــد
را نشــان مــی دهــد.
مــدل توالــی نســبی بیــان مــی کنــد کــه
کاهــش رسعــت پــردازش اطالعــات بــر
توانایــی هــای شــناختی دیگــر مثــل
حافظــه کاری ،یادگیــری تأثیرگــذار اســت.
ناتوانــی در کســب اطالعــات جدیــد
تنهــا بــه خاطــر آســیب راه هــای مغــزی
و کاهــش اطالعــات دریافتــی از محیــط
نیســت بلکــه بــه دلیــل کاهــش رسعــت
پــردازش اطالعــات دریافتــی از محیــط و
ناتوانــی در تحلیــل اطالعــات جدیــد اســت.
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رسعــت پــردازش بــه عنــوان رسعــت
پــردازش رسيــع بينايــي محســوب مي شــود
كــه مــي توانــد يادگــري مهارتهــا و تكاليــف
جديــد را تســهيل كنــد .رسعــت پــردازش نــه
تنهــا بــا رسعــت پــردازش رسيــع محركهــاي
ديــداري رس و كار داشــته بلكــه بــا كنــرل
ذهنــي مطلــوب مربــوط بــوده و موجبــات
تســهيل بخــي در اســتدالل ســيال و ديگــر
كُنشــهاي شــناختي را بــه وجــود مــي آورد
رسعت پردازش را می توان :
در مترینــات هنــگام شــناخت الگوهــای
دیــداری ســاده
وظایــف جســتجوگری و کشــف داده هــای
دیــداری
تســت هایــی کــه نیازمنــد تصمیــم گیــری
ســاده
انجام محاسبات ریاضی پایه
دستکاری تعداد و اعداد
و یــا انجــام یــک کار اســتدالل تحــت فشــار
اســت ،اســتفاده مــی شــود
رسعــت پــردازش را هــم مــی تــوان از طريق
منــره اي كــه از مقيــاس رسعــت پــردازش
آزمــون وكســلر نســخه  ٤بــه دســت مــي
آيــد نيــز ســنجید.
اختــاالت و آســیب هــای مرتبــط بــا
رسعــت پــردازش ضعیــف و کــم شــامل چــه
مولفــه هایــی اســت؟
رسعــت پــردازش ضعیــف یــک مشــکل
یادگیــری اســت ارتباطــی بــه توجــه و
هــوش نــدارد ،هرچنــد کــه در هــر مرحلــه
از یادگیــری ایــن دو مولفــه مــی تواننــد
تاثیــر گــذار باشــند  .هنگامــی کــه مــا در
مــورد رسعــت پــردازش ضعیــف و آهســته
صحبــت مــی کنیــم بایــد در نظــر داشــته
باشــیم کــه ممکــن اســت بــه بعضــی از
اختــاالت یادگیــری نیــز ایــن موضــوع
مرتبــط باشــد نظیــر:
👈 ADHD
👈 نارساخوانی
👈 دیســکلوژی یــا اختــال پــردازش شــنوایی
کمــک کنــد  .ایــن مــی توانــد بــر وظایــف

و عملکردهــای زیــر تاثیــر بگــذارد
• برنامه ریزی هدفمند
• حل مسئله
• پشتکار در اهداف شخصی
آیا امکان بهبود رسعت پردازش شناختی وجود دارد؟
پاســخ مثبــت اســت .قطع ـاً مثــل هــر توانایــی شــناختی دیگــر ،مــی تــوان بــا آمــوزش،
یادگیــری و بهبــود رسعــت پــردازش را ارتقــاء داد .
بنیــان و اســاس بهبــود رسعــت پــردازش اطالعــات شــناختی ،توســعه اســراتژی هــای
فراشــناختی اســت .
کلیــد بهبــود رسعــت پــردازش بــر پایــه ســاخنت اتصــاالت ســلولی در مغــز اســت کــه اجــازه
مــی دهــد ســیگنال هــا رسیعــر بــه یکدیگــر حرکــت کننــد .
اگرچــه اکــر ایــن نــوع اتصــال هــای ســلولی در دوران کودکــی بوجــود مــی آینــد ،بــا
متریــن و مامرســت ،مــی توانیــد رسعــت پــردازش مغزتــان را ابتــدا حفــظ و مرحلــه بعــد
حتــی بهبــود وارتقــاء بخشــید  .آن چیــزی کــه علــم عصــب شــناختی و مطالعــه عصــب
روانشــناختی مغــزی بــه مــا نشــان داده اســت ،ایــن اســت کــه هرمقــدار از مدارهــای
عصبــی مغــزی بیشــری اســتفاده کنیــم رسعــت پــردازش مغــز قــوی تــر خواهــد شــد.غنی
ســازی هدفمنــد محیــط یادگیــری یکــی از اقدامــات رشــد ســلول هــای مغــزی و توســعه
ارتباطــات و اتصــاالت عصبــی اســت.
مترینــات رمزگردانــی باعــث بهبــود و افزایــش رسعــت دیــداری –حرکتــی  ،توالــی ســازی ،
دقــت دیــداری  ،دقــت و توجــه  ،حافظــه کوتــاه مــدت ،انعطــاف پذیــری شــناختی .
مترینــات منادیابــی باعــث رسعــت و دقــت پــردازش ذهنــی ،توجــه و مترکــز و انعطــاف
پذیــری شــناختی ،متییــز تفاوتهــا و شــباهتها ،توجــه رسیــع بــه جزییــات ،توانایــی برنامــه
ریــزی مــی شــود.
مترینــات حــذف ســازی باعــث رسعــت پــردازش ،توجــه انتخابــی دیــداری و غفلــت ورزی
دیــداری را در بــر مــی گیــرد.
بعضی متریناتی که رسعت پردازش را بهبود می بخشد:

-1تصویــر بــاال را بــه کــودک نشــان مــی دهیــم و از او مــی خواهیــم کــه بگویــد هــر کــدام
از آنهــا بــه کــدام جهــت نــگاه مــی کنــد.
-2اگــر بــه پیــاده روی و پــارک و ..مــی رویــد ،حیــن راه رفــن از فرزندتــان بخواهیــد بــا
رسعــت ،اســم  5میــوه بگویــد بعــد بخواهیــد اســم  5دخــر ،اســم  5پــر  5 ،حیــوان،

 5وســیله برقــی و...بگویــد .ایــن کار بــه

آن را مشــخص کــرده ایــد ،پــارک مــی کنــد .اتومبیلــی کــه کمرتیــن میــزان جریمــه را

بهبــود دقــت و رسعت_پــردازش وی کمــک

دریافــت کنــد ،برنــده اســت.

خواهــد کــرد.

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

-3بــه هــر کــدام از بچــه هــا یــک بادکنک

یــا جهــت مخالــف حرکــت کنــد.

بــاد شــده دهیــد و از آنهــا بخواهیــد تــا

-6از کــودک بخواهیــد حالــت اســتارت بــه خــود بگیــرد هــم ایســتاده و هــم نشســته

بادکنــک هــای خــود را بــه هــوا بفرســتند

متریــن شــود و بــا فرمــان بــه جــای خــود ،رو یــا دســت زدن یــا ســوت زدن ،بــا رسعــت

و از هــر گونــه حرکــت بدنــی اســتفاده

یــک مســیر  ۱۰مــری را بپیامیــد.

کننــد تــا بادکنــک بــه زمیــن نیفتــد .پــس

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

از آنکــه بچــه هــا در انجــام ایــن بــازی

بــه افزایــش رسعــت پــردازش کمــک کنــد:

مهــارت الزم را کســب کردنــد ،مــی توانیــد
یکــی از اعضــای بــدن از قبیــل رس  ،دســت،
بــازو  ،شــکم و ...را نــام بــرده و از بچــه
هــا بخواهیــد تــا بادکنــک خــود را تنهــا بــا
متــاس ایــن عضــو از بــدن ،در هــوا نگــه
دارنــد.
-4بــه بچــه هــا بگوییــد کــه هــر کــدام از
آنهــا در حکــم یــک اتومبیــل هســتند کــه
مــی تواننــد در محوطــه حرکــت کننــد ولــی
بــا دیــدن کارت قرمــز بایــد در جــای خــود
بایســتند ،بــا دیــدن کارت زرد رسعــت خــود
را کــم کننــد ،بــا دیــدن کارت ســبز دنــده
عقــب برونــد .

داده شــده بــه کار خــود ادامــه دهــد،
جریمــه شــده و بـرای مــدت دو دقیقــه در
پارکینــگ محــل اتومبیــل هــا کــه شــا جای

-5رسیع رسیع رسیع تر ،هر چه رسیع تر بهرت از منیژه صالحی و همکاران 1395 ،
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اگــر کســی بــی توجــه بــه کارت های نشــان

منابع:

-1مقایسه رسعت پردازش ،حافظه فعال و مهارت های حرکتی در دانش آموزان حساب نارسا  ،نارسا خوان و عادی
از اعظم ذوالفقاری1391 ،
-2بررسی اثر تعاملی رسعت پردازش اطالعات با سبک های فرزندپروری بر خالقیت دانش آموزان از سعید:
مقصودی خرسوشاهی1398 ،
-3اثربخشی آموزش شناختی بر رسعت پردازش و حافظهکاري کودکان مبتال به ناتوانی یادگیري از مینا فتحی
آشتیانی 1393،
-4برريس تأثري آموزش كالس هاي يو يس مس بر چريگي شناختي ،حافظه فعال و رسعت پردازش دانش آموزان از
فريوزه رشيدفرد1396 ،
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فصل سی و سوم
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در  18دســامرب 1991چهــار ســال از روزی
کــه اختــال آن مــاری تشــخیص داده شــده
بــود مــی گذشــت .مــن در آشــپزخانه
نشســته بــودم و یــک فنجــان قهــوه مــی
خــوردم .بچــه هــا مدرســه بودنــد و مــن
چنــد ســاعتی وقــت دارم کــه کارهایــم را
انجــام بدهــم .امــروز مــن بینــش هایــی
دارم کــه در آن زمــان نداشــتم زمانــی کــه
هــر پیشــنهادی از کمــک یــا هــر اشــاره
ای بــه درمــان کــم ســو بــود امــروز مــن
معالجــات معجــزه آســایی مــی شناســم کــه
وجــود دارد.
ممکــن اســت در آینــده درمــان هــا و
یــا حتــی عمــل هــای جراحــی باشــد کــه
اتیســم را بــه طــور کامــل درمــان کنــد
تحقیقــات پزشــکی همیشــه در حــال

ندا قاسمی
پیرشفــت اســت و ممکــن اســت بــه کشــف
داروهایــی ایمــن و مفیــد در درمان اتیســم
منجــر شــود .تــا آن زمــان مــا جایگزیــن
هــای ضعیفــی خواهیــم داشــت چــون
کــه هیــچ کــدام فراگیــر نیســت تأثیرشــان
در بهرتیــن حالــت گهــگاه اســت ،اکــرا ً
گــران هســتند و همگــی نیازمنــد تالشــی
قهرمانانــه از طــرف والدیــن در خصــوص
تعهــد بــه درمــان اتیســم و وقــت گذاشــن
اســت .منــی تــوان پیــش بینــی کــرد کــه
کــدام کــودک بــه درمــان هــا خــوب
جــواب می¬دهــد وکــدام ضعیــف جــواب
می¬دهــد.
بــه هــر حــال امیــد بـرای پیرشفــت وجــود
دارد و در بعضــی مــوارد بهبــودی کامــل.
حتــی وقتــی بهبــودی کامــل وجــود نــدارد

کــودکان مبتــا بــه اتیســم مــی تواننــد
پیرشفــت کننــد کــه گاهــی اوقــات بســیار
چشــمگیر اســت.
والدیــن امــروزه فوایــد ویتامیــن  B6و
افزودنــی هــای منیزیــم ،هــم چنیــن رژیــم
هــای خاصــی کــه ب ـرای مقابلــه بــا آلــرژی
هــای غذایــی ارائــه مــی شــود را بــه طــور
چشــمگیری مــی بیننــد .مجموعــه ی رو بــه
رشــد تحقیقــات حــاوی پاســخ هــای مثبتــی
اســت کــه مــا از طــرف بعضــی کــودکان در
مــورد ایــن رویکردهــای متفــاوت دریافــت
مــی کنیــم .یــک برنامــه ی فــرده ی
رفتــاری ســاختاربندی شــده آن چیــزی
اســت کــه مــن و مــارک بــه هــر والــدی
کــه در جســتجوی مشــاوره اســت پیشــنهاد
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می¬کنیــم .بیشــر والدینــی کــه مــا می¬شناســیم دو یــا چنــد درمــان را هــم زمــان امتحــان
کــرده انــد امــا بــرای مــا و دیگــران یــک برنامــه ی رفتــاری ،بازگــو کننــده ی رویکــرد
درمانــی اصلــی بـرای کــودکان اســت .مــا تأکیــد می¬کنیــم اگرچــه والدیــن فکــر می¬کننــد
رفتــار درمانــی را می¬شناســند ولــی بایــد ذهــن خــود را در ایــن خصــوص بــاز نگــه دارنــد.
رفتــار درمانــی شــامل یــک برنامــه ی بســیار توســعه یافتــه اســت کــه از نظــر زمانــی
جــواب داده .ایــن روش بـرای آمــوزش کــودکان مبتــا بــه اتیســم بــه طــور کامــل و جامــع
مــورد تحقیــق قـرار گرفتــه و ثابــت شــده اســت .چیــزی کــه در آن خیلــی کــم بــه مقولــه
ی تنبیــه ب ـرای رفتارهــای بــد می¬پــردازد.
امــا تعــدادی از متخصصیــن در ایــن حــوزه هســتند کــه والدیــن را از مداخــات رفتــاری
بــاز می¬دارنــد کــه در بعضــی مــوارد می-توانــد باعــث نتایــج ناگــوار شــود .بــه نظــر
می¬رســد کــه ایــن اف ـراد (کــه والدیــن را بــاز می¬دارنــد) تــرس هــای والدیــن در مــورد
رویکردهــای درمانــی مشــکل را تشــدید می¬کنــد .بــه جــای ایــن کــه بــه آن هــا کمــک
کننــد تــا مزایــای دراز مــدت چنیــن مداخالتــی را ببیننــد ،بــه طــور مکــرر عــدم متایــل قابــل
درک والدیــن را حتــی بـرای امتحــان کــردن چنیــن برنامــه هــای رفتــاری بــر می¬انگیزنــد.
مــن والدینــی را می¬شناســم کــه بــه آنهــا گفتــه شــده مداخــات رفتــاری بــه کودکشــان
رضر می¬رســاند.
افراد مخالف رفتار درمانی چه کسانی هستند؟ روش ها و عقاید خودشان چیست؟
بــه طــور کلــی آن هــا مدافعیــن رویکردهــای روانشناســی متنــوع هســتند .ایــن اف ـراد
درمــان را از نقطــه ی روانشناســی پیگیــری می-کننــد و بــه نظــر می¬رســد کــه همگــی
عقایــد نظــری خــاص مشــرکی دارد.
رویکردهــای روانشناســی شکســت در روابــط فرزنــد را بــه عنــوان مســبب اتیســم
شناســایی منی¬کنــد .آن هــا بــه دنبــال ریشــه هــای روانشناســی اتیســم و آشــکار کــردن
آن نیســتند و بعضــی ولــی نــه همــه ،بــر زخــم هــای اجتامعــی – عاطفــه ای در اوایــل
کودکــی تأکیــد دارنــد .گرایــش عمومــی کــه مــن آن را رویکــرد روانشناســی دینامیــک
مــی نامــم بــه ایــن صــورت اســت .درون هــر کــودک مبتــا بــه اتیســم یــک خــود زخــم
خــورده ی کوچــک وجــود دارد :هــوش ،آگاهــی ،توانایــی یادگیــری پیچیــده ی زبــان .اگــر
کودکــی نتوانــد حــرف بزنــد بــه ایــن خاطــر اســت کــه او انتخــاب کــرده حــرف نزنــد درون
مخفــی کــودک در کــودکان مبتــا بــه اتیســم بیــش از انــدازه ترســناک و ناهمگــون اســت
کــه بتوانــد بــروز کنــد .لغــت گشــایش و بیــرون آمــدن از بــن بســت در رویکردهــای
روانشناســی زیــاد تک ـرار می¬شــود چــون کــه آن هــا چنیــن درکــی از یــک کــودک ســامل
دارنــد کــه در یــک صــدف اتیســمی دفــن یــا زندانــی شــده اســت .کودکــی کــه از چنیــن
صدفــی بیــرون بیایــد یــک تصــور مطلــوب از ایــن مجموعــه افــکار اســت .و چگونــه شــا
می¬خواهیــد آن هــا را از ایــن صــدف بیــرون کنیــد؟ مؤثرتریــن راه رســیدن بــه کــودک
مشــخص کــردن پذیــرش درک و عشــق اســت بــه عــاوه ایــن رویکردهــای روانشناســی
بــدون اســتثنا عنــوان می¬کنــد کــه هــر تالشــی ب ـرای اعــال یــا ایجــاد انــواع خاصــی از
نیــاز در ایــن خــود زخــم خــورده و مخفــی فقــط منجــر بــه خســارت هــای عاطفــی بیشــر
می¬شــود.
درون ایــن چارچــوب رویکــرد پذیــرش احــرام (بــه رســمیت شــناخنت ) و درک ،رفتــار
درمانــی کــه دقیقـاً بــر ایجــاد نیازهــای جدیــد و تغییــر دادن کــودک تأکیــد دارد بــه طــور
جهانــی مــورد توجــه ق ـرار نگرفتــه اســت .و والدینــی کــه وارد ایــن مقولــه می¬شــوند
مــورد اتهــام قـرار می¬گیرنــد کــه کــودک را در جهــت راحتــی خودشــان ســوق می¬دهنــد.

مفهــوم روانشناســی ســه متغیــر دارد کــه
بــه طــور تک ـراری واقــع می¬شــود.
اولــی بــر نیــاز ورود بــه جهــان کــودک
تأکیــد دارد بــه جــای ایــن کــه هــر جــور
شــده کــودک را بــه جهــان خودمــان وارد
کنیــم .در بعضــی از مراکــز مربــی بــه
دنیــای کــودک وارد می¬شــود و نســبت
معلــم بــه مددجــو تــا یــک بــه ده هــم
می¬رســد و بــر اح ـرام بــه انتخــاب هــای
او می¬پــردازد تــا اعــال کــردن چیــزی بــر
آن هــا.
وقتــی دوســتم لوســیل رفــت کــه ببینــد
در ایــن مراکــز چــه کار مــی کننــد او بــه
مــن گفــت آلیســون یــک جعبــه شــن دارد
و در طــول روز شــن هــا را از یــک فنجــان
بــه فنجــان دیگــر می¬ریــزد .او در حالــی
می¬گفــت کــه در گفتــارش نگرانــی بــود و
گفــت :مــن بایــد چــه کار کنــم .پــدری بــه
مــن گفــت :مرکــزی کــه پــرش بــه انجــا
مــی¬رود پرســنل بــه او اجــازه می¬دهنــد
بــرای دوره هــای متــادی دور خــودش
بچرخــد مــن پرســیدم چ ـرا! آن هــا گفتنــد
کــه او نیــاز بــه ایــن کار دارد .پرســیدم:
چـرا نیــاز بــه ایــن کار دارد؟ او گفــت :مــن
منی¬دانــم امــا آن هــا می¬داننــد ،آن هــا
متخصــص هســتند .آن هــا برنامــه هــای
فــردی بــرای کــودک را انــکار می¬کننــد.
دوســت داشــن بــه اجبــار قبــول اســت امــا
یادگیــری بــه اجبــار قبــول نیســت .البتــه آن
چــه بعضــی از ایــن درمــان هــای مبتنــی
بــر عشــق و یادگیــری تبلیــغ می¬کننــد
و آن چــه آن هــا در عمــل انجــام
می¬دهنــد می¬تواننــد بعضــی اوقــات
عجیــب و غریــب بــه نظــر آیــد .یکــی از
شــناخته شــده تریــن برنامــه هــای درمانــی
روانشناســی پویــا (فراینــد انتخــاب) اســت.
طبــق اظهــارات بــری کافمــن ،نویســنده
کتــاب ســان رایــز ( انتشــارات هارپــر و
راو) و گـزارش بهبــودی پــر اتیســتیک اش،
رائــون ،فراینــد انتخــاب از یــک رویکــرد
کامــاً غیــر قضاوتــی تشــکیل می¬شــود
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کــه بــه رشــد شــخصی افــراد کمــک
می¬کنــد تــا بــا مشــکالت روبــرو شــوند
و خودشــان را بهرتیــن منبــع بــرای حــل
مشکالتشــان بداننــد .بــه ایــن معنــی کــه
شــا تصمیــم می¬گیریــد عاشــق دیگ ـران
باشــید و خودتــان نیــز بــا خوشــحال بــودن
در کنــار آن هــا چنیــن احساســی داریــد
اگرچــه شــا قطع ـاً می¬خواهیــد و ســعی
می¬کنیــد بــه آن هــا کمــک کنیــد آن طــور
کــه آن هــا دوســت دارنــد.
اخیـرا ً مؤسســه ی انتخــاب در ماساچوســت
از والدیــن پنــج هــزار و پانصــد دالر
می¬گیــرد و یــک ســمینار آموزشــی پنــج
روزه ارائــه مــی دهــد کــه نشــان می¬دهــد
چگونــه بــا کــودکان اتیســتیک یــا دیگــر
مــوارد خــاص کار کننــد .مهــم پذیــرش
کــودک اســت .بــه قــول ســوزی کافمــن،
همــر بــری کافمــن ،بـرای مــن کامـاً قابل
قبــول اســت کــه رائــون اتیســم اســت .بــه
هــر حــال بــا گذشــت بیــش از ســه ســال،
دوازده ســاعت در روز و هفــت روز در
هفتــه در خــال متــام ســاعات بیــداری چــه
نتیجــه ای داشــت .چگونــه کافمــن هــا
کــودک بــدون کالمشــان را می¬فهمیدنــد
و آیــا خواســتند کــه او چیــزی متفــاوت
از آنچــه هســت باشــد و چــرا آن هــا
می¬خواســتند او را تغییــر دهنــد؟ فراینــد
فصــل پذیــرش بســیار پــر از مهــر و عشــق
و گرمــی اســت .ادبیاتشــان پــر از پذیــرش
بــی طرفانــه ،خــود یادگیــری وعشــق ورزی
بــدون رشط اســت کــه بــه نظــر پــر مهــر
و عشــق اســت .عکــس هایــی پــر از مهــر
از زوج هایــی کــه یکدیگــر را در آغــوش
گرفتنــد ،از گــروه هایــی کــه بــه صــورت
دایــره روی چمــن هــا نشســته انــد و
احتــاالً بــا همدیگــر از چنیــن دیــدگاه بــی
غرضانــه ای لــذت می¬برنــد بــری و ســوزی
کافمــن کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد و از
روی محبــت بــه دوربیــن لبخنــد می-زننــد.
امــا آیــا فراینــد انتخــاب و پذیــرش،
کــودکان را از اتیســم نجــات می¬دهــد

ایــن جــای ســؤال دارد؟ نامــه هــای پــر
از هیجــان و شــوق از والدیــن در پکیــج
هــای اطالعاتــی وجــود دارد امــا هیــچ
ارزیابــی آمــاری از موفقیــت و شکســت از
یــک روانشــناس یــا روانپزشــک بــی طــرف
وجــود نــدارد .هیــچ یــک از ایــن نامــه هــا
اشــاره ای بــه یــک کــودک مبتــا بــه اتیســم
یــا کودکــی کــه در ســابق اتیســم داشــته و
در یــک مدرســه ی معمولــی بــا هــم ســن
و ســال هــای خــودش حضــور دارد ،منــی
کنــد .هــم چنیــن مقــاالت آن هــا در هیــچ
یــک از مجــات روانپزشــکی و پزشــکی بــه
عنــوان روش هــای معالجــه ی چشــمگیر
چــاپ منــی شــود .صحبــت هــای زیــادی از
پیرشفــت مــی شــود امــا هیــچ تأییــد آماری
و قابــل اثبــات از بهبــودی و درمــان کامــل
در آنهــا نیســت.
بــه نظــر می¬رســد انتخــاب هامننــد
درمــان پذیــرش باعــث مــی شــود والدیــن
احســاس بهــری داشــته باشــند .بســیاری
از آنهــا بــر اســاس نامــه هــا و مقــاالت
مؤسســه ،پــس از حضــور در ایــن مؤسســه
بــا کودکانشــان شــادترند و رشایطشــان را
بهــر درک می¬کننــد و مطمئنــاً چیــزی
اســت کــه از منظــر فلســفی بتــوان گفــت
کــه بــه والدیــن امــکان می¬دهــد کــه
بپذیرنــد کــودک اتیســم شــان یــک زخــم
غیــر قابــل التیــام در زندگــی شــان نیســت
بلکــه یــک فرصــت بــرای رشــد بیشــر و
عشــق عمیــق تــر اســت.
امــا والدیــن ایــن حــق را دارنــد کــه بداننــد
از کودکشــان چــه انتظــاری داشــته باشــند.
مــن ظهــور تکــراری لغاتــی مثــل درمــان
و معجــزه در ادبیاتشــان را ناخوشــایند
دیــدم خصوصــاً وقتــی ادبیاتشــان هیــچ
اشــاره ای بــه نقــاط منفــی ،شکســت و نــا
امیــدی نــدارد .از یکــی از والدیــن شــنیدم
ه ـزار دالر در روز ب ـرای امیــد بــه درمــان
پرداخــت مــی کننــد .مــن عمیق ـاً ناراحــت
شــدم .یــک درمانــی ناپایــدار توســط اعــداد
و ارقامــی بــه شــدت ســازماندهی شــده

کــه از مجــات علمــی اقتبــاس شــده اســت.
بــه طــور قابــل پیــش بینــی هامننــد ایــن
رویکردهــا کــه درک ابعــاد مخفــی کودک را
بــه بحــث می¬گــذارد ،بخــش هــای فراینــد
انتخــاب رویکردهــای رفتــاری را دســت کــم
می¬گیــرد .یــک روز صبــح خــودم تصمیــم
گرفتــم بــه ایــن مؤسســه زنــگ بزنــم .یــک
زن جــوان بــا صدایــی بســیار دوســتانه
جــواب داد و مــن خواســتم بــا شــخصی
صحبــت کنــم کــه اطالعاتــی درمــورد
برنامــه هایشــان از کــودکان دارای اتیســم
بــه مــن بدهــد.
او گفــت الزم اســت شــا یــک قــرار
مالقــات بگذاریــد بــا ســیندی بیاجــی او
مــی توانــد برنامــه ی مــا را ب ـرای کــودکان
خــاص بگویــد .پــس از آن مــن بــا ســیندی
صحبــت کــردم.
از او پرســیدم :می¬توانیــد بــه مــن در
مــورد می ـزان موفقیــت تــان بگوییــد؟ بــه
چنــد تــا از کــودکان کمــک کــرده ایــد کــه
از اتیســم نجــات یابنــد؟ ســیندی جــواب
داد :درصــد موفقیــت؟ ایــن خیلــی بــا
مــزه اســت کــه در مــورد درصــد موفقیــت
صحبــت کنیــم؟ منظــور شــا از درصــد
موفقیــت چیســت؟ مــا کــودکان مختلفــی
بــا مشــکالت متفاوتــی داریــم .منظــورم
ایــن اســت کــه چ ـرا می¬خواهیــد دربــاره
ی درصــد موفقیــت بدانیــد؟ زیــرا شــا
می¬خواهیــد ثابــت کنیــد کــه در چــه
چیــزی می¬توانیــد موفــق باشــید.
بروجــود پرســش هــای مــن ســیندی قــادر
نبــود کــه بــرای مــن هیــچ گونــه منــودار
یــا آمــار و ارقــام قابــل اســتنادی از تعــداد
بهبــودی هــا از اتیســم فراهــم کنــد .در
عــوض او از ایــن ســؤال طفــره می¬رفــت
مــن می¬خواســتم بدانــم کــه آیــا بــه غیــر
از رائــون پــر خانــواده ی کافمــن ،بچــه
هــای دیگــری توانســته انــد در مــدارس
معمولــی بــا هــم ســن و ســال هایشــان
پذیــرش شــوند .مــن از او پرســیدم کــه
برداشــت مؤسســه ی آن هــا از اصــاح
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رفتــار چیســت؟ او گفــت اصــاح رفتــار
بــر علیــه کــودک اســت .ایــن کــودک را بــه
یــک ربــات تبدیــل می¬کنــد.
آیــا شــا تــا حــاال مقالــه ای در مــورد
کــودکان از طریــق اصــاح رفتــار منســجم
خوانــده ایــد؟ او جــواب داد مــن مجبــور
نیســتم مقالــه بخوانــم ،مــن بــا اســتفاده
از تجربیــات شــخصی ام می¬دانــم کــه
اصــاح رفتــار بــر علیــه کــودک اســت.
دومیــن عنــوان اخیــر رویکــرد هــای
روانشناســی پویــا در مــورد اتیســم حــول
مفهــوم (درمانگــر) اســت.
و حــوش
ِ
خصوصیــت اصلــی درمانگــر درک ،فطــرت،
همــدردی و توانایــی بــرای ارتبــاط در
بعضــی حــاالت ارسار آمیــز و فــوق العــاده
بــا کــودک آســیب دیــده اســت.
درمانگــر در واقــع مرتجــم اســت کــه
رفتارهــای کــودک را بــرای مفهــوم هــای
پنهانــش تحلیــل می¬کنــد و بیــان مــی کند
کــه آن مفاهیــم چــه هســتند .درمانگــر
خونــرد اســت و در دانشــش قابــل اعتامد
و مــی توانــد زندگــی مخفــی کــودک را
طــوری بخوانــد کــه دیگ ـران منــی تواننــد.
بنابرایــن بتلهایــم یــک تعــدادی نقاشــی
از یــک دخــر کوچــک بــه نــام لــوری
می¬گیــرد .ایــن نقاشــی هــا بــا طراحــی
نقــاط ســیاه رشوع و بــا حفــره هــای ســفید
متــام می¬شــود .رنــگ اطــراف طراحــی
هــای ســیاه و حــول و حــوش آن هــا
مــادران بــد و حفــره هــای ســفید مــادر
خــوب اســت.
مادرانــی کــه مــن می¬شناســم دریافــت
هــای جالبــی را بــا یکدیگــر و بــا مــن
بــه اشــراک گذاشــته انــد کــه از نظــر
روانشناســی و روانپزشــکی گوناگــون بــود.
بــاز و بســته کــردن در توســط الیزابــت
نشــانگر رفتــار جــدل آمیــز او بــود .آیــا او
بایــد خشــمش را بیــرون بریــزد یــا در درون
خــود نگــه دارد .رفتــار میشــل در رضبــه
زدن روی چیزهــا نشــان مــی داد کــه او
می¬خواهــد وارد احساســات والدینــش

بشــود و توجــه آنــان را بــه خــود جلــب او رساغ داشــتیم.
کنــد.
خانــواده ی تین¬برگــن هــم خودشــان را
درمانگــر نــه تنهــا بایــد کــودک را بفهمــد بــه عنــوان صاحــب یــک فهــم عمیــق از
بلکــه بایــد جــدل هــا و تنــش هایــش را نیازهــای کــودکان دارای اتیســم نشــان
نیــز بدانــد شــناخت او از کــودک غالبــاً
می¬دادنــد .آن هــا خودشــان را صبــور
علمــی یــا همــراه بــا واژه هــای پزشــکی
و محــرم نســبت بــه کــودکان نشــان
اســت.
ســومین تعریــف از رویکــرد روانشناســی می¬دادنــد کــه بــه نوبــه ی خــود بــه
پویــا تأکیــد بــر درمانگــر بــه عنــوان ناجــی کــودکان نیــز احــرام می¬گذارنــد .افــراد
و شــفابخش اســت کــه در قبــال والدیــن حرفــه ای و کلینیکــی بــا تجربــه ،آن هــا را
مــادر معمــوالً در بهرتیــن حالــت غافــل در خــور توجــه می¬دیدنــد.
و در بدتریــن حالــت تشــدید کننــده یکــی از مــا بــه طــور مکــرر روش ارزیابــی
مشــکالت کــودک اســت .نقــش ناجــی و ســازگاری «ســن عاطفــی» کــودکان دارای
نــه تنهــا بایــد درک شــود بلکــه شــفای اتیســم شــدید را نشــان داده بــود .واکنــش
یــک آســیب عاطفــی تلقــی شــده و رصف ـاً
پرســنل کلینیــک متفــاوت بــود مث ـاً یکــی
آمــوزش یــک رسی مهــارت هــا بــه کــودک
می¬گفــت مــن بــاور منی¬کــردم کــه
قلمــداد نشــود.
در ایــن تصــور ،درمانگــر بــه عنــوان چقــدر اعتــاد شــا محتاطانــه و صبورانــه
شــفابخش عاطفــی اســت کــه عناویــن اســت و چقــدر رسیــع کــودک می¬توانــد
بتلهایــم تحــت عنــوان «دکــر خــوب /مــادر بــه صورتــی حرفــه ای تــر رفتــار کنــد تــا
بــد» بیشــر بــه طــور محســوس ظاهــر وقتــی کــه خــودم بــه عینــه دیــدم .آن هــا
می¬شــود .کتــاب ((دژ خالــی)) نوشــته بــه مــا گفتنــد کــه در یکــی از جلســات کــه
ی بتلهایــم نــه تنهــا حملــه ای بــه مــادران کمــر از یــک ســاعت طــول کشــید کــودک
رسد و مخــرب اســت ،بلکــه رجــز بزرگــی از اتیســم خــودش بیــرون آمــده ،فراتــر از
بــه خــودش و پرســنل اش در مدرســه آن چــه کــه قبـاً رخ داده بــود .ایــن توجــه
تــوأم بــا احـرام ،توانایــی ارسار آمیــز بـرای
اصــاح نســل اســت کــه او آن را در
خــارج کــردن کــودکان از اتیســم شــان
دانشــگاه شــیکاگو ب ـرای درمــان اتیســم و
اســت درســت برعکــس ســهل انــگاری
دیگــر کــودکان آســیب دیــده بنیان نهــاد .از
والدیــن هــان طــور کــه تین¬برگــن هــا
طریــق بینــش و توجه حســاس او و پرســنل
می¬گوینــد.
اش و هــم چنیــن قدردانــی عمیــق کــودکان
قب ـاً یــک روانشــناس ،بــه اف ـراد حرفــه ای
نســبت بــه درمانگرهــا بــه عنــوان ناجــی
کــه هنــوز از چنیــن مداخلــه روان درمانــی
منجــر بــه ایــن می¬شــود کــه:
پشــتیبانی می¬کننــد ،بــه عنــوان جنــاح
وقتــی مــن لــوری را بــه خوابــگاه بــردم او
بســیار افراطــی اشــاره کــرد .یــک منونــه
مشــتاقانه دویــد تــا بــه ســمت معلــم اش،
در ایــن نکتــه ،بــازی درمانــی اســت کــه
مشــاورش و بچــه هــا برگــردد امــا چنــد
در ســال  1947بــه وســیله ی روانشــناس
دقیقــه بعــد وقتــی کــه بــه او گفتــم بایــد
کلینیکــی بــه نــام ویرجینیــا اکســاین در
مدرســه را بــه همـراه پــدرش تــرک کنــد او
آمریــکا راه انــدازی شــد.
بــه هــان پوچــی کامــل برگشــت کــه مــا از
ادامه دارد

قشقرق در افراد مبتال به اتیسم

نوشته ی مورین بِنی
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بعضــی وقــت هــا در خانــه خودمــان کــودک رشوع بــه عصبانــی شــدن یــا گریــه و زاری
می¬کنــد امــا وقتــی کــه کــودک مبتــا بــه اتیســم داریــد ،معمــوالً در جمــع نیــز ایــن
مــورد خواهــد بــود .تــا همیــن اواخــر ،تصــور غلــط رایجــی وجــود داشــته کــه مهــارت
هــای ارتباطــی ضعیــف یــا کالمــی پاییــن در افـراد مبتــا بــه اتیســم دلیــل قشــقرقهــای
مکررشــان اســت چــون در بیــان نیازهــا و خواستههایشــان ناتــوان هســتند امــا تحقیقــات
جدیــدی از دانشــگاه ایالــت ِپــن اظهــار کــرده کــه ایــن دلیــل اصلــی قشــقرق در اف ـراد
مبتــا بــه اتیســم نیســت.
قشقرق به ندرت به دلیل چالش های ارتباطی است
چریــل دی .تیرنــی ،دانشــیار طــب اطفــال در بیامرســتان کــودکان دانشــگاه پزشــکی ایالــت
ِپــن می¬گوید:
« یــک بــاور نادرســت رایجــی وجــود دارد کــه کــودکان مبتــا بــه اوتیســم رفتارهــای
قشــقرق بیشــری دارنــد زی ـرا در برق ـراری ارتبــاط ب ـرای بیــان خواســته هــا و نیازهــای
خــود بــا مراقبــان و ســایر بزرگســاالن مشــکل دارنــد .اعتقادشــان ایــن اســت کــه ناتوانــی
آن هــا در بیــان نیازهایشــان  ،نیــروی محرکــه ی ایــن رفتارهاســت و اگــر بتوانیــم گفتــار و

زبانشــان را بهبــود بخشــیم ،رفتارهــا خــود
بــه خــود بهــر مــی شــوند .ولــی متوجــه
شــدیم کــه تنهــا درصــد خیلــی کمــی از
قشــقرق¬ها ناشــی از ناتوانــی در برقـراری
ارتبــاط خــوب بــا دیگ ـران یــا ناتوانــی در
درک شــدن توســط دیگ ـران اســت».
چگونــه مــی توانیــم بــه کاهــش
قشقرق در افراد مبتال به اتیسم
کمــک کنیــم؟
تیرنــی بیــان میکنــد کــه بــرای کاهــش
قشــقرق هــا بــه جــای گفتــار و زبــان،
بیشــر بایــد روی بهبــود رفتــار مترکــز کنیــم.

والدیــن بایــد بداننــد کــه حتــی اگــر گفتــار کــودک رشــد یابــد ،رفتــارش ممکــن اســت
بهبــود نیابــد .قشــقرق هــا رفتــاری طبیعــی در همــه ی خردســاالن هســتند .قشــقرق بــه
خاطــر مهــارت هــا و توســعه اســتقالل اســت .آن¬هــا زمانــی اتفــاق میافتــد کــه چیــزی
کــودک را از انجــام دادن چیــزی کــه می-خواهــد بــاز مــی¬دارد .ممکــن اســت کــودک
مهــارت نداشــته باشــد تــا احساســاتش را بــه روش هــای دیگــر بیــان کنــد .مث ـاً ،زمانــی
کــه کــودک منــی ¬توانــد دکمــه پیراهــن را بــاز و بســته کنــد ،قشــقرق ممکــن اســت اتفــاق
بیفتــد ،یــا وقتــی کــه بــه کــودک می¬گوییــد وقــت خــواب اســت امــا می¬خواهــد بیــدار
مبانــد ،ممکــن اســت ناراحــت شــود .ســه نکتــه مفیــد بـرای اینکــه بتوانیــم بــا قشــقرق در
اف ـراد مبتــا بــه اتیســم کنــار بیاییــم.
.1مشــخص کنیــد کــه آیــا ایــن قشــقرق اســت یــا بهــم ریختگــی .ممکــن
اســت ظاهـرا ً شــبیه بــه هــم بــه نظــر برســند .بهــم ریختگــی هــای حســی تقریبـاً هدفــی
ندارنــد و واکنشــی بــه تحریــک خارجــی هســتند.
امــا اگــر کودکتــان خســته و گرســنه باشــد ،ممکــن اســت قشــقرق هــا اتفــاق بیفتنــد،
آن¬هــا همیشــه هــدف گـرا هســتند و بـرای جلــب توجــه اطرافیــان رخ مــی دهــد .متایــز
قائــل شــدن بیــن بهــم ریختگــی و قشــقرق اولیــن قــدم بـرای کمــک بــه کودکتــان جهــت
مدیریــت هــر یــک از رشایــط اســت.
 .2اگــر قشــقرق اســت ،یاد ـتـان باشــد کــه هــر کودکــی متفــاوت اســت.
شــاید راهــکاری کــه بــه یــک کــودک جــواب مــی دهــد بــه کــودک دیگــر جــواب ندهــد.
روش هــای مختلفــی را امتحــان کنیــد تــا ببینیــد چــه چیــزی بــه فرزندتــان جــواب مــی
دهــد.
 .3مخاط ـبـان را حــذف کنیــد .در صورتــی کــه مخاطــب حــذف شــود ،قشــقرق
اغلــب متــام مــی شــود :یــا والدیــن خودشــان را حــذف کننــد یــا کــودک از فضــای عمومــی
حــذف شــود .اگــر میدانیــد کــه کودکتــان متایــل دارد در گروههــای بــزرگ قشــقرق
ایجــاد کنــد ،بــا گــروه هــای کوچــک تــر رشوع کنیــد تــا روشهــا و رفتارهــای مقابل ـهای
را یــاد بگیــرد.

 .5موضــوع را عــوض کنیــد .مثـاً ،اگــر آنهــا از مســواک زدن یــا رفــن بــه رختخــواب
عصبانــی هســتند ،صحبــت کــردن در مــورد چیــز جالبــی را رشوع کنیــد کــه می¬خواهیــد
روز بعــد انجــام دهیــد.

 .7فرامــوش نکنیــد کــه بــه
مـام شــدن قشــقرق،
محــض ت ـ
بــه کودک ـتـان آفریــن بگوئیــد.
پذیرفــن احساســات آن¬هــا می¬توانــد
خــوب باشــد" :مــن مــی بینــم کــه شــا
از اینکــه نتوانســتید جورابتــان را بپوشــید
ناامیــد شــدید ،مــی فهمــم کــه ایــن باعــث
ناراحتــی شــا مــی شــود؟ آفریــن کــه آرام
شــدی .می¬توانــم کمــک تــان کنــم دوبــاره
امتحــان کنیــد؟" یادگیــری جهــت کنــار
آمــدن بــا احساســات چالــش برانگیــز ،یــک
مهــارت زندگــی بســیار مهمــی اســت .وقتی
کــه بچــه هــا موفــق می¬شــوند خودشــان
را آرام کننــد ،قطعــا بایــد بــه آنهــا تربیــک
گفــت.
یادتــان باشــد کــه قشــقرق هــا طبیعــی
انــد .ایــن بــه خودمــان بســتگی دارد کــه
بــه کودکامنــان کمــک کنیــم تــا مهارتهــای
جدیــدی را بــرای مقابلــه بــا احساســات
قــوی کــه بــا آنهــا مواجــه میشــوند یــاد
بگیریــم .ارتبــاط کالمــی مهــم اســت ،امــا
چگونگــی کنــار آمــدن بــا ف ـراز و نشــیب
زندگــی مهارتــی نیســت کــه لزومـاً بـرای آن
بــه کلــات نیــاز داشــته باشــیم.
منبع
https://autismawarenesscentre.com/
tantrums-in-autism-frustration-atpoor-communication-or-behaviourissue/
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حـواس ّ
حـرف کنیــد .اگــر بــه نظــر می¬رســد
بچــه هــا را از قشــقرق من ـ
 .4ـ
کــودک از فعالیتــی ناامیــد شــده اســت ،چیــزی را پیشــنهاد دهیــد کــه قبـاً یادگرفتــه و آن
را خــوب انجــام مــی دهــد .مثــا بــازی کــردن بــا یــک اســباب بــازی دیگــر را رشوع کنیــد
و صــر کنیــد تــا کودکتــان بیایــد و بــه شــا بپیونــدد .موســیقی یــا حیــوان خانگــی نیــز
می¬توانــد ب ـرای حــواس پرتــی خــوب باشــد .

حـان کنیــد .اگــر
 .6پــاداش هــا را امت ـ
آنهــا حیــن انجــام فعالیتــی بهــم ریختگــی
دارنــد ،میتوانیــد انجــام دادن یــک بــازی
کوتــاه یــا یــک اســباببازی خــاص را
امتحــان کنیــد و بــه محــض آرام شــدن بــه
کار خــود بازگردنــد.

اصطالحات مونته سوری
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یکــی از دغدغــه ی همیشــگی مرکــز
اتیســم اصفهــان آمــوزش هــای همــه
جانبــه بــا ابزارهــا و روش هــای گوناگــون
و مفیــد ب ـرای کــودکان مبتــا بــه اتیســم
بــوده اســت .یکــی از ایــن ابزارهــا کــه در
آمــوزش از آن هــا اســتفاده شــده ابــزار
مونتــه ســوری اســت کــه در کنــار آمــوزش
هــای دیگــر در ایــن مرکــز مــورد اســتفاده
قـرار گرفتــه و کمــک خوبی بــه مددجویان
ایــن مرکــز داشــته اســت .بنابرایــن تصمیــم
گرفتــه شــد کــه توضیحاتــی در مــورد
اصطالحــات ایــن روش و نحــوه کار بــا
اب ـزار آمــوزش و در شــاره هــای بعــد بــه
معرفــی ابزارهــا بپردازیــم.

اصطالحات مونته سوری
• ذهن جاذب
مونتــه ســوری ذهــن را ماننــد ابر(یــا
اســفنجی) مــی دانــد کــه هرچــه قــدر داده
وارد آن شــود ،پــر منــی شــود و مشــکلی
پیــش منــی آیــد .از  3تــا  6ســالگی فرصتــی
اســت کــه دیگــر تکـرار منــی شــود .کــودک
فــوق العــاده کشــش دارد .هــر چیــزی کــه
بــه ایــن بچــه یــاد بدهیــد ،خیلــی خــوب
یــاد مــی گیــرد .وقتــی کــودک ســوالی مــی
پرســد بــه او نگوییــد بعــدا در کتــاب هــا
خواهــی خوانــد یــا بعــدا یــاد مــی گیــرد.
اگــر بلــد بودیــد جــواب بدهیــد وگرنــه
بگوییــد مــن مطالعــه مــی کنــم و بعــدا
جوابــش را بــه تــو خواهــم داد .مــا نبایــد
بــه ذهــن بچــه هــا قالــب بدهیــم.

زهرا حبیبی /کارشناس ارشد روانشناسی
•دوره حساس
در هــر ســنی کــودک آمــاده پذیرفــن یــک
نکتــه ی خــاص اســت .چهارســالگی زمــان
خوانــدن و نوشــن اســت .اگــر دیــر شــود
کــودک دیگــر بــا رغبــت جلــو منــی آیــد.
بچــه دوســت دارد روی دیــوار نقاشــی
بکشــد و مترکــز نــدارد روی کاغــذ بکشــد
مــا بایــد محیــط را ب ـرای ایــن بچــه آمــاده
کنیــم .دوره ی حســاس نظــم و شــمردن دو
ســالگی اســت .در ایــن ســن بچه هــا رشوع
مــی کننــد بــه کمــک کــردن بــه مــادر ولــی
مــادر بــه آن هــا مــی گویــد نــه منــی توانی
و ...ولــی بایــد بدانیــم کــودک هــم انســان
در ســایز کوچکــر اســت .مــا بایــد انســان
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هــا را بــه صــورت ابــر کامپیوترهــا ببینیــم.
همیــن روش آدرس دهــی در کامپیوتــر از
مغــز انســان الگــو بــرداری شــده اســت.
بایــد بــه توانایــی هــای کــودک نــگاه کنیــم
نــه کوچــک بــودن کــودک .کــودک در
خانــواده خیلــی از چیزهــا را یــاد مــی گیرد،
مثــا اســباب بــازی هــای کــودک را یــک
بــاره از داخــل ســبد بیــرون منــی ریزیــم.
آرام آرام و یکــی یکــی وســایل را بیــرون
مــی آوریــم و بعــد کــه کار کــودک متــوم
شــد،آ رام و یکــی یکــی وســایل را داخــل
ســبد مــی گذاریــم (تــا کــودک نظــم را یــاد
بگیــرد) .هرچــه مــا آرامــش داشــته باشــیم
بــه کــودک آرامــش را آمــوزش مــی دهیــم.
مثــا وقتــی مــی خواهیــم بیــرون برویــم
نیــم ســاعت زودتــر بــه بچــه مــی گوییــم
تــا آمــاده شــود نــه ایــن کــه بــا عجلــه از او
بخواهیــم آمــاده شــود ،کــه کــودک عجلــه
کــردن را یــاد بگیــرد .کــودک صبــح بایــد
زودتــر از خــواب بیــدار شــود تــا فرصــت
داشــته باشــد ،صبحانــه بخــورد  ،لبــاس
بپوشــد و....یعنــی همــه چیــز بــا آرامــش
باشــد.
•پنجره ای رو به فرصت
وقتــی کــودک ســوالی مــی پرســد ،ایــن
پنجــره ای اســت کــه رو بــه یــک علــم،
رو بــه یــک فرصــت شــغلی یــا هرچیــزی
کــه فکــر کنیــم بــاز شــده اســت و مربــی،
مــادر  ،پــدر یــا هــر کســی کــه ســوال از
او پرســیده شــده اســت بایــد جوابــی بــه
ســوال بدهــد و اگــر منــی دانــد خیلــی
صادقانــه بــه کــودک بایــد گفتــه شــود کــه
مــن منــی دانــم ،برایــت تحقیــق مــی کنــم.
بعــد کــودک از آن بزرگــر یــاد مــی گیــرد
کــه وقتــی چیــزی را بلــد نبــود بگویــد منــی
دانــم و در مــوردش تحقیــق کنــد .بزرگرتهــا
نبایــد بــه کــودک بگوینــد االن بـرای تو زود
اســت یــا منــی خواهــد یــاد بگیــری و ...

اگــر ایــن پنجــره بســته شــود ممکــن اســت
مــا افــق شــغل ایــن کــودک را ببندیــم و
ایــن پنجــره بســته مــی مانــد تــا پنجــره ای
دیگــر ،دوبــاره بــاز شــود کــه ایــن رونــد
هــم ممکــن اســت طــول بکشــد و کــودک
رس در گــم شــود .مربــی در محیــط مونتــه
ســوری بــه هیــچ چیــزی فکــر منی کنــد ،رس
تــا پــا چشــم و گــوش مــی شــود تــا بچــه
هــا را زیــر نظــر بگیــرد .مربــی اگــر لحظــه
ای را از دســت بدهــد ممکــن اســت در
حــق ایــن بچــه ظلــم کــرده باشــد  .پــدر و
مــادر هــم همیــن گونــه بایــد بــه مســولیت
هایشــان نــگاه کننــد.
در روش مونتــه ســوری ســالن آمــاده اســت
کــودک وارد ســالن مــی شــود .در خانــه هم
مــا گوشــه ای از اتــاق را قفســه ای مــی
گذاریــم کــه در حــد خــود بچــه باشــد و
بــه کــودک یــاد مــی دهیــم همه ی وســایل
را ماننــد محیــط مونتــه ســوری بــا ســینی
جابــه جــا کنــد .مــا در خانــه مــی توانیــم
چهارپایــه ای داشــته باشــیم کــه کــودک
زیــر پایــش بگــذارد ،کنــار ظرفشــویی بــرود
و روی آن بایســتد و ظــرف را بشــوید.
اگــر ظــرف افتــاد و شکســت اورا ناراحــت
نکنیــد و بــا او دعــوا نکنیــد .در ایــن روش
اجبــاری وجــود نــدارد ،معمــوال بــه کــودک
پیشــنهاد داده مــی شــود کــه معمــوال هــم
کــودک ایــن کارهــا را دوســت دارد.
•تنبیه و تشویق
تشویق
کــودکان کارهایــی انجــام مــی دهنــد کــه
نیازمنــد تشــویق هســتند .تشــویق بایــد
باشــد ولــی نــه ایــن کــه بقیــه احســاس
تنبیــه کننــد .روش ســتاره زدن یــک نــوع
تشــویق اســت کــه کــودک وقتــی ســتاره
مــی گیــرد ،بقیــه احســاس مــی کننــد کــه
تنبیــه شــده انــد .مونتــه ســوری مــی گویــد
در چشــان کودکــی کــه کار خــوب و

درســت انجــام داده نــگاه کنیــد و بگوییــد
مــن دیــدم کــه کارت را خــوب انجــام
دادی ،بهــر اســت تشــویق در موقعیــت
انجــام کار باشــد ولــی اگــر نشــد در آن
موقعیــت کــودک را تشــویق کنیــد .هــر
روز موقــع خداحافظــی بــه تــک تــک بچــه
هــا دســت مــی دهیــم و از آن هــا تشــکر
مــی کنیــم و هــان لحظــه اگــر کودکــی
کارش را خــوب انجــام داده بــود هــان جــا
بــه او مــی گوییــم  ،مــن دیــدم کــه کارت
را خــوب انجــام دادی وســایلت را خــوب
جمــع کــردی ،دیــدم در را چــه قــدر آروم
بســتی و از کــودک تشــکر شــود .هــدف
مونتــه ســوری از ایــن گونــه تشــویق ایــن
اســت کــه مــی گویــد :تشــویق نبایــد زیــاد
هیجانــی باشــد .هــدف او از ایــن کار ایــن
اســت کــه کــودک خیلــی تشــویق نیــاز
نداشــته باشــد .مثــا کــودک مونتــه ســوری
خیلــی زیــاد نیــاز بــه تشــویق نــدارد و در
پایــان دوره  ،کــودک مونتــه ســوری اصــا
حــس نیــاز بــه تشــویق را نــدارد.
طبــق نظــر مونتــه ســوری کــودک نبایــد بــا
تشــویق بــار بیایــد ،چــون هرچــه بزرگــر
مــی شــود دیگــر منــی شــود بــرای هــر
چیــزی آن هــا را تشــویق کــرد .یعنــی
کــودک بایــد تقویــت درونــی شــده باشــد
یعنــی خــودش بایــد رضایــت داشــته باشــد
از کاری کــه انجــام مــی دهــد نــه تشــویق
هــا باعــث ایــن شــده باشــد .
تنبیه
در روش مونتــه ســوری تنبیــه ایــن گونــه
اســت کــه بــرای مثــال یــک گلــدان
کریســتال کــه همیشــه کنــار میــز کــودک
بــوده اســت ،توســط کــودک افتــاد و
شکســت مــا آن گلــدان را رسیــع جایگزیــن
منــی کنیــم و مــی گذاریــم تــا جــای خالــی
آن گلــدان بــرای چنــد روز باقــی مبانــد.
ایــن مســاله بــه کــودک یــادآوری مــی کنــد
کــه دیــروز یــا چنــد روز پیــش حواســش
نبــوده و دســتش بــه گلــدان خــورده و آن
گلــدان شکســته اســت.

اختالل
اتیسم و عروسک درمانی
فراینــد یادگیــری در اف ـراد مبتــا بــه اتیســم بســیار بااهمیــت اســت .بخشــی از
فراینــد یادگیــری از طریــق "بــازی درمانــی" صــورت مــی گیــرد .بــه دلیــل اینکــه اکــر
کــودکان مبتــا بــه اتیســم از طریــق مشــاهده و اســتفاده از حــس بینایــی خــود مــی آموزنــد،
عروســک هــا مــی تواننــد توجــه آنهــا را بیشــر از کلــات و صحبــت کــردن بــه خــود جلــب کننــد.
مــی تــوان از عروســک هــا در خانــه ،مــدارس ،کالس درس و ســایر محیــط هــای آموزشــی اســتفاده کــرد.
رضورتــا الزم نیســت از عروســک هــای
گ ـران قیمــت اســتفاده کــرد .ایــن کتــاب
راهــکاری بســیاری را آمــوزش مــی دهــد
تــا بــا اســتفاده از آن بتوانیــد عروســک هــا
و صحنــه هــای منایــش عروســکی گوناگــون
و متنوعــی را بــا اســتفاده از عنــارص ســاده و
موجــود در همــه جــا بســازید.
ایــن کتــاب هــم بــرای کــودکان و هــم بــرای
بزرگســاالن مبتــا بــه اتیســم و ســایر مشــکالت
ذهنــی و هیجانــی ســودمند خواهــد بــود .بــازی بــا
عروســک بــه دلیــل مفــرح و رسگــرم کننــده بــودن
آن مــی توانــد بـرای درمــان و توانبخشــی افـراد بــا
ناتوانــی بــه ویــژه افـراد بــا اختــال اتیســم مفیــد
باشــد.
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