
ابرهای قضاوتگر ذهن ما

بــه عنــوان یــک والــد اتیســم زمانــی کــه بــا چالــش 

هایــی در ارتبــاط بــا فرزندمــان مواجــه مــی شــویم 

ماشــین قضاوتگــر ذهــن مــا فعــال مــی شــود و 

ــس قضــاوت را  ــا جن ــف ب ــی از فکرهــای مختل دنیای

بــرای مــا فعــال مــی کنــد و ایــن باعــث مــی شــود 

ارتبــاط مــا بــا  فرزندمــان آشــفته شــود. بایــد بدانیــم 

ــناختی  ــی ش ــم آمیختگ ــار در ه ــا دچ ــیاری از م بس

ــا کــه هــر آنچــه در ذهنــان  ــه ایــن معن هســتیم ب

مــی گــذرد را عیــن واقعیــت مــی دانیــم. چــه بایــد 

ــان  ــای آس ــه ابره ــه مثاب ــان را ب ــد افکارم ــرد، بای ک

تلقــی کنیــم کــه در جلــوی چشــم مــا در حــال 

حرکــت هســتند بایــد آنهــا را توصیــف کنیــم بــدون 

ــی.  ــه قضاوت ــچ گون هی
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نکات کمک های اولیه روانشناختی: مرگ و سوگواری
نوشته ی نانسی گریس و شلی مک الفلین      ترجمه ی مسعود سعیدی

ــات را  ــی از احساس ــا ترکیب ــده اســت. م ــز ســخت و پیچی ــرد عزی ــک ف ــت دادن ی از دس

تجربــه می کنیــم، در مــورد ایــن کــه هنــگام مــرگ چــه اتفاقــی برایــان می افتــد، عقایــد 

یکســانی نیســت. تشــییع جنــازه هــا بســتگی بــه اعتقــادات مذهبــی و ســایر اعتقــادات 

ــرای آن آمــاده  ــزی نیســت کــه مــا خودمــان را ب ــن چی ممکــن اســت متفــاوت باشــد. ای

کنیــم. پــس چگونــه مــرگ، تشــییع جنــازه و فقــدان را بــرای بچــه هــای مبتــا بــه اتیســم 

توضیــح دهیــم؟

1. از صحبــت کــردن در مــورد آن اجتنــاب نکنیــد. تــا حــد امــکان کامــل توضیــح دهیــد. 

تعبیــر نادرســت کــودک شــا ممکــن اســت بدتــر از واقعیــت باشــد.

ــان  ــودک ت ــا ک ــز ب ــرد عزی ــرگ ف ــورد م ــددی در م ــکان در فرصــت هــای متع ــا حــد ام ت

ــط در  ــورات غل ــا از تص ــد ت ــک کن ــان کم ــه کودکت ــن اســت ب ــن ممک ــد. ای ــت کنی صحب

مــورد "شــخص گمشــده" جلوگیــری کنــد. مثــاً، کــودک شــا ممکــن اســت فکــر کنــد کــه 

شــخصی کــه دوســتش دارد بــه دالیــل دیگــری رفتــه اســت مثــا آن شــخص دیگــر بّچــه را 

دوســت نــدارد و او را تــرک کــرده اســت.

2. از داســتان هــای اجتاعــی برای مراســم 

تشــییع جنــازه اســتفاده کنید.

 از گفتــار درمانگــر یــا معلــم کودکتــان 

داســتان  یــک  نوشــن  در  تــا  بخواهیــد 

ــش  ــر اســت پی ــد. به ــی کمــک کن اجتاع

نویــس یــک داســتان اجتاعی را در دســت 

داشــته باشــید تــا در آن رشایــط ســخت 

از لحــاظ عاطفــی نخواهیــد آن را جمــع 

آوری کنیــد. داســتان بایــد شــامل جزئیــات 

ــکلی  ــه ش ــوت چ ــاً، تاب ــد )مث ــی باش مهم

ــد و...(. ــه مــی کنن اســت، چــرا مــردم گری

3. آموزش قبل از رخ دادن فقدان 

اگــر فرصتــی پیــش بیایــد )مثاً همــکاری از 

دنیــا بــرود(، ممکــن اســت فرصــت خوبــی 

بــرای صحبــت کــردن در مــورد مــرگ باشــد 

قبــل از ایــن کــه کــودک بــا از دســت دادن 

یکــی از نزدیــکان خــود روبــرو شــود اجــازه 

دهیــد کودکتــان واکنــش هــای عاطفــی 
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نوشته ی نانسی گریس و شلی مک الفلین      ترجمه ی مسعود سعیدی

ــه  ــان ب ــد. اگــر کودکت طبیعــی شــا را ببین

قــدری بــزرگ شــده اســت و مــی توانــد از 

عهــده اش برآیــد، اجــازه دهیــد کــودک در 

مراســم تشــییع جنــازه رشکــت کنــد.

4. به دنبال منونه های روزمره باشید.

ــان  ــه کودکت ــک ب ــرای کم ــری ب روش دیگ

بــرای درک مــرگ پیــش از دســت دادن 

یکــی از عزیــزان، مهــم اســت کــه توضیــح 

دهیــد مــرگ بخشــی از چرخــه ی طبیعــی 

مثال هــای  از  می توانیــد  اســت.  زندگــی 

ســاده ماننــد پیــدا کــردن مگــس مــرده 

روی لــب پنجــره یــا مــرگ شــخص مشــهور 

کــه در روزنامــه در مــوردش خوانده ایــد 

ــد. ــتفاده کنی اس

5. می توانیم به خاطر بسپاریم. 

بــه کودکتــان کمــک کنیــد تــا بفهمد بــا این 

کــه منی توانــد بــا عزیــزش ماقــات کنــد یــا 

بــا او صحبــت کنــد، امــا خــوب اســت کــه 

ــه او  ــد. ب در مــورد آن شــخص صحبــت کن

فرصــت هــای متعــددی بدهیــد تــا دربــاره 

آن شــخص، احساســاتش و ... صحبــت کند. 

ــان را  ــات خودت ــکار و احساس ــی از اف برخ

بــه اشــراک بگذاریــد، بــا هــم بــه تصاویــر 

نــگاه کنیــد و داســتان هایــی در مــورد 

والدیــن  از  برخــی  بگوییــد.  شــخص  آن 

نگــران هســتند کــه کودکشــان در مــورد آن 

ــرای  ــن فشــار ب ــد. از ایجــاد ای ــت کن صحب

خودتــان یــا کودکتــان خــودداری کنیــد. 

بعضــی وقــت هــا بــرای کــودک زمــان 

زیــادی طــول مــی کشــد تــا متوجــه شــود 

ــن  ــس ممک ــت، پ ــه اس ــان رفت ــه عزیزش ک

اســت کــودک شــا بخواهــد تــا مــدت هــا 

ــد. ــت کن ــورد آن صحب در م

6. مــا بــرای همــه کســانی کــه دوستشــان 

داریــم ســوگواری مــی  کنیــم. 

احســاس غــم و انــدوه فقــط مخصــوص 

افــراد نیســت. ممکــن اســت مــا حســی کــه 

ــت  ــک دوس ــت دادن ی ــر از دس ــه خاط ب

ــه مــی  ــواده تجرب ــا یکــی از اعضــای خان ی

ــرگ  ــگام م ــم را هن ــس غ ــان ح ــم ه کنی

یــک حیــوان خانگــی محبــوب هــم تجربــه 

ــم. کنی

7. مرگ به عنوان یک اصطالح ملموس 

اســت،  پیچیــده  مفهومــی  مــرگ،  درک 

درک  در  کــه  افــرادی  بــرای  مخصوصــاً 

ــعی  ــد. س ــکل دارن ــی مش ــم انتزاع مفاهی

کنیــد تــا حــد امــکان مفهــوم مــرگ را 

ملمــوس کنیــد. بــه کودکتــان اجــازه بدهیــد 

تــا بدانــد کــه مــرگ بــه ایــن معنــی اســت 

کــه فــرد دیگــر منــی توانــد نفــس بکشــد، 

راه بــرود، غــذا بخــورد و غیــره.

8. با بیاری رشوع کنید

بیــار  خانــواده  اعضــای  از  یکــی  اگــر 

العــاج اســت و روز بــه روز حالــش بدتــر 

ــان را  ــه کودکت ــد ک ــود، رشوع کنی ــی ش م

ــد. ــاده کنی ــی آم ــرگ احتال ــرای م ب

9. از تعبیرات بپرهیزید

ــواب  ــه خ ــد »ب ــی مانن ــتفاده از عبارات اس

رفــن« یــا »از دنیــا رفــن« می توانــد بــرای 

کســی کــه اکــرا زبان هــا را تحــت الفظــی 

تفســیر می کنــد گیج کننــده باشــد. اگــر 

سیســتم اعتقــادی شــا بهشــت اســت، 

ــا بفهمــد کــه  ــد ت ــان کمــک کنی بــه کودکت

بهشــت جایــی نیســت کــه بتوانیــد بــه 

ــورک(.  ــد نیوی ــد )مانن ــه آن بروی ســادگی ب

در غیــر ایــن صــورت، کودکتــان ممکــن 

ایــن کــه عزیــزش در مکانــی  از  اســت 

ــا  ــاط ی ــال ارتب ــا در ح ــت، ام ــاوت اس متف

ــود. ــد ش ــت، ناامی ــات نیس ماق

ــاوت  ــدوه را متف ــم و ان ــس غ ــر ک 10. ه

ــد ــی کن ــان م بی

ــی  ــه وقت ــد ک ــح دهی ــان توضی ــه کودکت  ب

کســی از دنیــا مــی رود، افــراد مختلــف 

می دهنــد.  نشــان  متفاوتــی  واکنــش 

ــد، برخــی  ــی کنن ــه م ــردم گری برخــی از م

ــی  ــد، برخــی احســاس م ــی کنن ســکوت م

کننــد نیــاز بــه صحبــت کــردن در مــورد آن 

شــخص دارنــد، در حالــی کــه برخــی دیگــر 

ــورد  ــد در م ــم بگیرن ــت تصمی ــن اس ممک

کودکتــان  بــه  بنویســند.  احساساتشــان 

ــخصی  ــچ راه مش ــه هی ــد ک ــان دهی اطمین

بــرای ســوگواری کــردن وجــود نــدارد و 

ممکــن اســت هــر طــور کــه انتخــاب مــی 

ــد.  ــوگواری کن ــد س کن

11. به فرزندتان اطمینان خاطر بدهید

 اگــر یکــی از نزدیــکان کودکتــان مبیــرد، 

ممکــن اســت کودکتــان وحشــت زده شــود 

ــه او  ــد. ب ــت بده ــز از دس ــا را نی ــه ش ک

اطمینــان دهیــد کــه شــا هنــوز آنجــا 

ــراد  ــد و اف ــت کنی ــا از او مراقب ــتید ت هس

دیگــری هــم وجــود دارنــد کــه مــی تواننــد 

کمــک کننــد. در بررســی کــردن دقــت 

کنیــد کــه بــه مــرور زمــان، اطمینــان خاطــر 

ــود. ــداوم« نش ــا م ــاری ی »اجب

12. از محافظــت بیــش از حــد از کودکتــان 

خــودداری کنیــد.

ــی  ــور طبیع ــه ط ــا ب ــد، م ــوان وال ــه عن  ب

ــر  ــان را در براب ــه های ــم بچ ــی خواهی م

را  هــا  آن  دانیــم  مــی  کــه  چیزهایــی 

ــر  ــم از نظ ــا معتقدی ــد ی ــی کن ــن م غمگی

عاطفــی بســیار دشــوار هســتند محافظــت 

کنیــم. در صــورت امــکان،  آن هــا را در 

ــن  ــد. ای ــرار دهی ــازه ق ــییع جن ــل تش مراح

ممکــن اســت بــه آن هــا اجــازه ی تجربــه ای 

ملمــوس را بدهــد کــه می توانــد بــه آن 

هــا کمــک کنــد تــا ســوگواری کننــد و بــرای 

خداحافظــی فرصتــی نهایــی بــه آن هــا 

ــد.  بدهن

13. ســعی کنیــد ســایر جنبــه هــای زندگــی 

را تــا حــد امــکان ثابــت نگــه داریــد.

 هانطــور کــه مــی دانیــم، کــودکان مبتــا 

بــه اختــال طیــف اتیســم زمانــی کــه 

برنامــه هــای پیــش بینــی شــده آنهــا تغییــر 

مــی کنــد، بــا مشــکل زیــادی مواجــه مــی 

شــوند. در ارسع وقــت، ســعی کنیــد از 

ــت هــای عــادی  ــد فعالی ــان بخواهی کودکت

خــود را از رس بگیــرد. ایــن مــی توانــد بــه 

کاهــش اضطــراب عمومــی کمــک کنــد کــه 

بتوانــد احســاس از دســت دادن را ترکیــب 

ــد. کن

منبع
https://pathfindersforautism.org/articles/home/

parent-tips-death-and-grieving/

3

ک 
ستی

اتی
ن 

دکا
کو

ی 
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

هل
 چ

ره
ام

 ش
م،

ده
ل 

سا

14
01

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ



اسباب بازی های مناسب برای کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم
حمیدرضا عرب/ دانشجوی دکرای روانشناسی

ــل و  ــتفاده از تخی ــی اســت. اس ــن قســمت هــای کودک ــن و مهمری ــی از بهری ــازی یک ب

اســباب بــازی هــا یــا دلبســتگی بــه یــک اســباب بــازی خــاص چیــزی اســت کــه بســیاری 

از مــا آن را تجربــه کــرده ایــم. 

بــازی نــه تنهــا رسگــرم کننــده اســت و باعــث لــذت مــی شــود، بلکــه مــا مهــارت هــای 

حرکتــی خــود را از بــازی یــاد مــی گیریــم و تقویــت مــی کنیــم. در مرحلــه رشــد کــودک 

اوتیســتیک، بــازی نقــش مهمــی در رشــد زبــان و تعامــل اجتاعــی دارد.

چرا بازی حسی مهم است؟

بــرای  فوق العــاده  راهــی  و  بچه هــا  بــرای  بســیار خوبــی  اســباب بازی ها رسگرمــی 

ــا  ــرای کــودکان مبت ــگام انتخــاب یــک اســباب بازی ب ــل شــان اســت. هن اســتفاده از تخی

بــه اختــال طیــف اتیســم، لــذت و کســب آرامــش بــا آن اســباب بــازی همــراه بــا کارایــی 

آن مهــم اســت. کــودکان مبتــا بــه اتیســم عمومــاً بیشــرین لــذت را از اســباب بــازی هایی 

مــی برنــد کــه حــواس پنــج گانــه آنهــا را درگیــر مــی کنــد.

از آن جایــی کــه بســیاری از کــودکان طیــف اتیســم فــزون حســی یــا کــم حســی دارنــد، 

ــا  ــک بیشــر ی ــا تحری ــرای آنه ــه ب ــر شــوند ک ــی درگی ــازی های ــا اســباب ب ــد ب ــل دارن متای

کمــری ایجــاد مــی کنــد. بــه عنــوان مثــال، کودکانــی کــه بیــش از حــد حســاس هســتند 

ممکــن اســت از پتوهــای وزن دار، اســباب بــازی هایــی بــا بافــت ســبک و اســباب بــازی 

هایــی لــذت بربنــد کــه مــی تواننــد آنهــا را جــدا کــرده و دوبــاره کنــار هــم قــرار دهنــد 

ــا  ــذت را از اســباب بازی های ب ــه کــودک کندحــس ممکــن اســت بیشــرین ل ــی ک در حال

صــدا، لرزشــی یــا اســباب بازی هایی کــه 

ــاز بــه حرکــت دارنــد، ماننــد ترامپولیــن  نی

بربنــد .اســباب بــازی هــای حســی نیــز 

بــرای پــردازش حســی و متریــن مهــارت 

هــای اجتاعــی و ارتباطــی کــودکان مبتــا 

ــد هســتند. ــه اتیســم مفی ب

حــس  بــرای  بــازی  اســباب  بهرتیــن 

عمقــی

ــی  ــس عمق ــرای ح ــی ب ــازی های ــباب ب اس

عبارتنــد از  

طنــاب زدن- نیــاز اســت کــودک هــم از 

ــم از  ــت و ه ــی درش ــای حرکت ــارت ه مه

مهــارت هــای حرکتــی ظریــف اســتفاده 

کنــد. ایــن یــک راه عالــی بــرای وادار کــردن 

فرزنــد شــا بــه ورزش در عیــن لــذت 

ــت. ــردن اس ب

ســاخن اشــکال مختلــف بــا خــاک رس- چه 

کــودکان غیــر اتیســتیک و چــه کــودکان 
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حمیدرضا عرب/ دانشجوی دکرای روانشناسی

اتیســتیک بــه ایــن بــازی عاقــه دارنــد. 

ــت هاهنگــی چشــم و دســت  ــن فعالی ای

و مهــارت هــای حرکتــی ظریــف را آمــوزش 

مــی دهــد.

از  بســیاری   – لوبیــا  کیســه های 

کــودکان مبتــا بــه اتیســم از بــازی بــا 

اســباب بازی هایی کــه وزن دارنــد، لــذت 

ــوند.   ــش می ش ــث آرام ــرا باع ــد، زی می برن

ــرای رشــد مهارت هــای  ــا ب کیســه های لوبی

ــی  ــا عال ــودکان نوپ ــف در ک ــی ظری حرکت

کــه  بازی هایــی  از  بســیاری  و  هســتند 

شــامل کیســه های لوبیــا می شــود نیــاز 

بــه مشــارکت ســایر کــودکان دارد و بــه 

کــودک اتیســتیک شــا اجــازه می دهــد تــا 

بیامــوزد. را  اجتاعــی  مهارت هــای 

 – لوبیــا  کیســه ای  صندلی هــای 

صندلی هــای کیســه ای لوبیــا، فــردی را کــه 

ــرد  ــر می گی در آن هــا نشســته اســت، در ب

و بــه تقلیــد از بغــل کــردن می پــردازد . 

اینهــا اغلــب انتخــاب خوبــی بــرای کــودکان 

اتیســتیک هســتند، زیــرا احســاس ســنگینی 

مــی توانــد باعــث شــود آنهــا احســاس 

امنیــت و محافظــت کننــد.

بلــوک هــای ســاختانی - بلــوک هــای 

و  خاقیــت  تشــویق  بــرای  ســاختانی 

اجــازه دادن بــه کــودک در اســتفاده از 

ــارت  ــت مه ــال تقوی ــن ح ــل و در عی تخی

عالــی  بســیار  ظریــف  حرکتــی  هــای 

هســتند.  بلــوک هــای ســاختانی مــی 

ــی  ــای چوب ــوک ه ــو و بل ــامل لگ ــد ش توان

ــارص  ــن عن ــد.  ای ــا باش ــودکان نوپ ــرای ک ب

ســازنده بــازی خاقانــه را امــکان پذیــر مــی 

ــرای  ــی ب ــه ای عال ــد هدی ــی توان ــد و م کن

ــد. ــم باش ــه اتیس ــا ب ــودکان مبت ک

بهرین اسباب بازی برای حرکت 

سیســتم  بــرای  زیــر  اســباب بازی های 

شــوند:  مــی   اســتفاده  وســتیبوالر 

ــخیص  ــرای تش ــوش ب ــاختارهای درون گ س

حرکــت.

حــرکات تــاب خــوردن، پریــدن، تــکان دادن 

یــا چرخیــدن حــرکات تکــراری هســتند کــه 

ــه  ــد و ب ــی آورن ــان م ــه ارمغ ــش را ب آرام

طــور کلــی بــرای کــودکان دارای حساســیت 

هــای حســی خــوب اســت.

ــن  ــاز – ای ــرده س ــی ف ــای درمان ــاب ه ت

ــرم و کششــی ســاخته  ــاب هــا از مــواد ن ت

شــده انــد کــه آن را بــه یــک اســباب بــازی 

عالــی بــرای آرامــش کــودک شــا تبدیل می 

کنــد ایــن تــاب هــای درمانــی محدودیــت 

وزنــی ندارنــد، یــک حرکــت نوســانی مایــم 

ــردی  ــه ف ــه ب ــد و بافاصل ــی دهن ــه م ارائ

کــه از آنهــا اســتفاده مــی کنــد آرامــش مــی 

ــای  ــه ه ــرای بچ ــن ب ــارت والدی ــد نظ دهن

کوچکــر الزم اســت.

ــت  ــای پل ــاب ه ــن ت ــرم - ای ــت ف ــاب پل ت

ــدادی  ــه تع ــتند ک ــزرگ هس ــدر ب ــرم آنق ف

از کــودکان مــی تواننــد بــه طــور همزمــان 

ــه یــک  ــا را ب ــد و آنه ــا اســتفاده کنن از آنه

اســباب بــازی عالــی بــرای تعامــل اجتاعی 

تبدیــل مــی کنــد، تحریــک حســی را فراهم 

می کنــد و بــه بچه هــا اجــازه می دهــد 

هنــگام تــاب خــوردن بنشــینند یــا دراز 

ــند. بکش

ترامپولیــن - ترامپولیــن یــک اســباب بــازی 

رسگــرم کننــده بــرای کــودکان و بزرگســاالن 

بــرای  عالــی  ابــزاری  ترامپولیــن  اســت. 

رهاســازی انــرژی فروخــورده و احســاس 

اضطــراب در کــودکان مبتــا بــه اتیســم 

ــت. اس

بــه   :  Radio Flyer Spin N Saucer

کــودک شــا اجــازه مــی دهــد هــر چقــدر 

ــباب  ــن اس ــد. ای ــد بچرخ ــی خواه ــه م ک

بــازی بــه ویــژه بــرای کــودکان نوپــا خــوب 

اســت، زیــرا دارای ایمنــی اســت و کــودک 

مــی توانــد انتخــاب کنــد کــه چقــدر رسیــع 

ــد. ــا آهســته حرکــت کن ی

ــک  ــرای تحری ــا ب ــازی ه ــن اســباب ب بهری

ملســی

سیســتم ملســی شــامل متــام ســطح پوســت 

حتــی زبــان مــی شــود.

وقتــی بــه اســباب بــازی هــای ملســی فکــر 

مــی کنیــد، ممکــن اســت بــه فکــر اســباب 

بــازی هــای فیجــت باشــید!

مدت هاســت  فیجــت  اســباب بازی های 

مشــاوران  کاردرمانگــران،  توســط  کــه 

بــه  مربیــان  از  برخــی  و  روان  ســامت 

عنــوان وســیله ای بــرای کمــک بــه بچه هــا 

ــه  ــود ب ــم خ ــش و تنظی ــظ آرام ــرای حف ب

و  دادن  گــوش  حضــور،  مترکــز،  منظــور 

می شــود.  توصیــه  مشــارکت 

خمیــر پاتــی: ســخت تــر از خمیرهــای 

خمیــر  ایــن  ســختی  اســت  معمولــی 

ــردن  ــرای جــدا ک ــودک ب ــاش ک مســتلزم ت

خمیــر، تقویــت عضــات دســت و مهــارت 

5هــای حرکتــی ظریــف اســت.
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اســایم - اســایم یــک اســباب بــازی رسگرم 

کننــده هــم بــرای کــودکان غیــر اتیســتیک 

و هــم بــرای کــودکان اتیســتیک اســت. 

ــانه  ــده ای در رس ــور فزاین ــه ط ــایم ب اس

هــای اجتاعــی محبــوب شــده اســت و بــه 

ــا  ــه ه ــازی رضوری در خان ــباب ب ــک اس ی

تبدیــل شــده اســت. اســایم در رنگ هــای 

ــود. ــه می ش ــی عرض متنوع

بــازی هــای  اســباب   :Stretchy Strings

رسگــرم کننــده ای هســتند کــه مــی توانیــد 

بــرای مســافرت طوالنــی همــراه خــود 

بربیــد. بافــت الســتیکی نــرم ورودی حســی 

را فراهــم می کنــد و بــه بچه هــا اجــازه 

می دهــد تــا آن قــدر بکشــند کــه کــش پیدا 

ــده  ــازی رسگرم کنن ــک ب ــه ی ــد، و آن را ب کن

تبدیــل می کنــد زیــرا منی شــکند.

Chew Necklace

ــودکان  ــه ک ــورد عاق ــازی م ــباب ب ــن اس ای

ــی از  ــواع مختلف ــت. ان ــتیک اس ــا اتیس نوپ

ایــن اســباب بــازی بــا بافــت هــای مختلــف 

ــمی  ــای اتیس ــه ه ــرای بچ ــود دارد و ب وج

ــوند  ــی ش ــزی آرام م ــدن چی ــا جوی ــه ب ک

ــد اســت. مفی

جالــب  حســی  تشــک  حســی:  تشــک 

ــرا هــر قســمت از تشــک بافــت  اســت زی

متفاوتــی دارد و آن را بــه یــک اســباب بازی 

ملســی خــوب بــرای کــودکان اتیســم تبدیــل 

می کنــد. ایــن تشــک را مــی تــوان در خانــه 

و مدرســه اســتفاده کــرد زیــرا بــه بســیاری 

ــا  از کــودکان اتیســتیک کمــک مــی کنــد ت

مترکــز کننــد، آرام شــوند و اســراحت کننــد. 

هــر بلــوک از تشــک ماننــد قطعــات پــازل 

کنــار هــم قــرار مــی گیــرد و آن را جــذاب 

و رسگــرم کننــده مــی کنــد.

اتیســم  بــه  مبتــا  کــودکان  از  بســیاری 

به ویــژه  می داننــد،  بخــش  آرام  را  صــدا 

ــی کــه دچــار کــم حســی هســتند.  کودکان

ابزارهــای  ایــن،  ماننــد  مــواردی  در 

باشــند  مفیــد  اســت  ممکــن  موســیقی 

ــادی وجــود  ــن اســباب بازی های زی همچنی

دارنــد کــه صــدا ایجــاد می کنــد کــه ممکــن 

اســت کــودک آن را دوســت داشــته باشــد 

ــی کــه صــدا  ــازی های . یکــی  از اســباب ب

ــد عبارتنــد از:  ایجــاد مــی کنن

Edushape Rainmaker

یــک لولــه اســتوانه ای اســت کــه در داخــل 

زیــادی  رنگارنــگ  گــرد  هــای  دانــه  آن 

وجــود دارد هــر زمــان کــه آن را برگردانیــد، 

مهــره هــا بــه پاییــن مــی ریزنــد و صــدای 

ــاران مایمــی ایجــاد مــی کنــد. ب

نتیجه گیری 

از آنجایــی کــه همــه کــودکان متفــاوت 

ــا  ــد ش ــاد فرزن ــال زی ــه احت ــتند، ب هس

کــه همســاالن  را  آنچــه  اســت  ممکــن 

اتیســتیک خــود دوســت دارنــد دوســت 

ــزاف  ــه گ ــه هزین ــازی ب ــد. نی ــته باش نداش

ــگام  ــت هن ــا نیس ــازی ه ــباب ب ــرای اس ب

ــد اســباب بازی، توجــه داشــته باشــید  خری

کــه کــودک اتیســتیک شــا بــه طــور کلــی 

بــه چــه چیــزی واکنشــی نشــان می دهــد.

منبع

Autism parenting magazine. ir
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یکپارچگی حسی  و تغذیه حسی کودکان
محسن علیپور و مائده بخشی

یکپارچگی حسی چیست
یکپارچگی حسی عبارت است از سازماندهی اطاعات حسی برای استفاده.

فرایند یکپارچگی حسی شامل چهار مرحله می باشد:

1. ثبــت حســی: اطاعــات حســی از هفــت ســامانه ی مختلــف حســی توســط 

ــامل  ــن حــواس ش ــی شــود. ای ــت م ــز ثب ــاقه مغ ــت و در س ــا دریاف ــده ه گیرن

ــه، بعــاوه حــس دهلیــزی )vestibular – کــه گیرنــده هــای آن  حــواس پنجگان

در مجــاری نیــم دایــره ای، ســاکول و اتریــکل در داخــل گــوش قــرار دارنــد( و 

حــس عمقــی اســت.

ــد  ــاز و مفی ــورد نی ــات م ــز اطاع ــاقه ی مغ ــی: در س ــم حس ــل و تنظی 2. تعدی

ــوند. ــی ش ــار م ــر رضوری مه ــات غی ــل و اطاع تعدی

3. متایــز حســی: اطاعــات بــه لحــاظ کیفیــت و وجــه حســی تشــخیص داده مــی 

شــوند، ایــن مرحلــه عمومــا در قــر مــخ رخ مــی دهــد. 

4. ادراک و تولیدات نهایی

)sensory nourishment( تغذیه حسی
یکــی از اصــول اساســی و پیــش فــرض هــای نظریــه یکپارچگــی حســی تغذیــه 

حســی اســت.

در ایــن دیــدگاه ایــن بحــث مطــرح مــی شــود کــه چنانچــه مغــز اطاعات حســی 

ــه  ــه مناســبی هــم برخــوردار اســت، هانگون ــد، از تغذی ــت کن مناســب دریاف

ــرای  ــم ب ــز ه ــذا دارد مغ ــه غ ــاز ب ــود نی ــوب خ ــی مطل ــرای کارای ــدن ب ــه ب ک

عملکــرد مناســب نیــاز بــه تغذیــه ی حســی دارد، حــال اگــر ایــن تغذیــه حســی 

ــار  ــد بهنج ــد رش ــاق بیفت ــتی اتف ــه درس ب

ــارت هــا و  ــرد، کــودک مه صــورت مــی گی

قابلیــت هــا را پــی در پــی کســب خواهــد 

کــرد و رشــد مناســبی خواهــد داشــت.

ــا  ــتی و ب ــه نادرس ــه ب ــن تغذی ــر ای ــا اگ ام

ــرد، ممکــن  ــوب صــورت گی ــت نامطل کیفی

اســت دوحالــت اتفــاق بیفتــد، در یــک 

ــش از حــد در  ــات حســی بی ــت اطاع حال

ســاقه ی مغــز تصفیــه و فیلــر مــی شــود، و 

در ایــن حالــت آســتانه ی تحریــک عصــب 

ــود  ــاح »رک ــه اصط ــت و ب ــناختی باالس ش

ــم،  ــی کنی ــاهده م ــرد مش ــی« را در ف حس

یعنــی فــرد اطاعــات حســی را ضعیــف 

ــر از حــد واقعــی کــه یــک فــرد بهنجــار  ت

دریافــت مــی کنــد احســاس خواهــد کــرد، 

ــرد  ــک ف ــت ی ــی دس ــال وقت ــور مث ــه ط ب

ــم  ــی دهی ــار م ــدت فش ــه ش ــار را ب بهنج

امــا  کنــد  درد  احســاس  اســت  ممکــن 

ــد  ــا درح ــی آن را تنه ــود حس ــا رک ــراد ب اف

یــک فشــار عمقــی و بــدون درد حــس 

ــه  ــه در نتیج ــی ک ــت دوم ــد، حال ــی کن م
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ی تغذیــه ی حســی نامناســب اتفــاق مــی 

ایــن  افتــد، "تدافــع حســی" اســت، در 

ــن  ــت آســتانه ی عصــب شــناختی پایی حال

اســت، در واقــع فــرد نســبت بــه درونــداد 

هــای حســی حساســیت و تدافــع پیــدا مــی 

ــک حســی ای  ــال تحری ــه طــور مث ــد، ب کن

کــه بــرای یــک فــرد بهنجــار ممکــن اســت 

ــد  ــی توان ــد، م ــول باش ــا معم ــایند ی خوش

ــاک و  ــایند، دردن ــراد ناخوش ــن اف ــرای ای ب

یــا آزاردهنــده باشــد، بــه طــور مثــال حتــی 

ــرد  ــت ف ــطحی دس ــاده و س ــس س ــک مل ی

بــا آســتانه عصــب شــناختی پاییــن ممکــن 

اســت در مغــز وی دردنــاک تشــخیص داده 

شــود.

ایــن عوامــل باعــث ایجــاد چالــش در رشــد 

یکپارچگــی حســی مــی شــود و عــاوه بــر 

آن عملکــرد هــای روزانــه فــرد دچــار ایــن 

اختــاالت نیــز دچــار مشــکل مــی شــود.

»sensory diet« رژیم حسی
درکاردمانــی بــرای رفــع ایــن دو مشــکل، از 

ــه  ــر نظری ــی ب رویکــرد هــای متعــدد مبتن

یکپارچگــی حســی اســتفاده مــی شــود، بــه 

ویــژه روش ارائــه ی رژیــم حســی.

حســی،  هــای  درونــداد  روش،  ایــن  در 

ــه  ــخص، برنام ــای ش ــاز ه ــا نی ــب ب متناس

ریــزی و ارائــه خواهــد شــد، که ایــن برنامه 

ــه  ــاوره ب ــب مش ــد در غال ــی توان ــم م ه

ــه  ــب مداخل ــواده باشــد، و هــم درغال خان

مســتقیم کاردرمانگــر ارائــه شــود.

خود-نظم دهی
  ) self-regulation(

ــه شــده در رشــد  یــک اصــل کامــا پذیرفت

کــودکان ایــن اســت که کــودکان در بســری 

قابلیــت رشــد دارنــد کــه از آرامــش نســبی 

برخــوردار باشــند. یکــی از مفاهیمــی کــه 

در نظریــه یکپارچگــی حســی بســیار قابــل 

ــه مفهمــوم "خــود نظــم  ــرار گرفت توجــه ق

دهــی" اســت. خودنظــم دهــی بــه قابلیــت 

نــوزاد جهــت تنظیــم فعالیــت ســامانه 

عصبــی مرکــزی و رفتــارش اطــاق مــی 

گــردد کــه بــا ســطح آرامــش نــوزاد رابطــه 

مســتقیم دارد و همــه کــودکان بهنجــار از 

ــه خــود نظــم دهــی  ــد . البت آن برخوردارن

خــاص نــوزادان و کــودکان نیســت و همــه 

ایــن  از  ســنی  هــای  رده  همــه  در  مــا 

ــا از آن  ــتیم و دامئ ــوردار هس ــت برخ قابلی

اســتفاده مــی کنیــم، منتهــی در کــودکان و 

نــوزادان بــه لحــاظ رشــدی اهمیــت ویــژه 

دارد. ای 

ــي  ــه طريق ــامانه حــي ب ــر س ــك ه  تحري

ــر  ــوزاد را تحــت تاث ســطح برانگيختگــي ن

ســطح  بــا  اگــر  کــه  دهــد،  مــي  قــرار 

برانگیختگــی مطلــوب همــراه شــود بــا 

خــود نظــم دهــی مطلــوب همــراه اســت 

و در غیــر ایــن صــورت خــود نظــم دهــی 

ــود.  ــی ش ــکل م ــار مش دچ

ــی  ــی م ــم ده ــود نظ ــال در خ ــن اخت ای

توانــد از ســنین نــوزادی رشوع شــود و 

ــن  ــه ای ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــی ای حت

اختــال در رشــد تبدیــل بــه اختــاالت 

رشــدی مشــخص تــری از جملــه اختــاالت 

طیــف اتیســم، اختــاالت نقــص توجــه 

همــراه بــا بیــش فعالــی و حتــی مشــکات 

ــود. ــی ش ــد حرکت ــر رش تاخی

رابطه عاطفی مادر و کودک
و  مناســب  حســی  اطاعــات  دریافــت 

دوران  در  نــوزاد  مغــز  حســی  تغذیــه 

ــری  ــه شــکل گی ــی منجــر ب نخســتین زندگ

ــادر- ــی م ــه عاطف ــام "رابط ــه ن ــی ب قابلیت

کــودک" مــی شــود. ایــن قابلیــت بــه نوبــه 

و  عاطفــی  رشــد  بــرای  ای  پایــه  خــود 

هیجانــی در مراحــل بعــدی زندگــی خواهد 

بــود. بــه گونــه ای کــه طبــق بررســی هــای 

ــه  ــاالنی ک ــیاری از بزرگس ــده بس ــام ش انج

مشــکات هیجانــی – اجتاعــی دارنــد، 

مادر-کــودک  رابطــه  نــوزادی  دوران  در 

مطلوبــی روی نــداده اســت.

Breast-( شــیر خــوردن از ســینه مــادر
)feeding

یکــی از موضوعاتــی کــه در تغذیــه حســی 

نــوزادان بســیار حائــز اهمیــت اســت و 

توجــه ویــژه ای مــی طلبــد، شــیرخوردن از 

ســینه ی مــادر اســت. 

ــینه  ــادر و از س ــوش م ــوزاد در آغ ــی ن وقت

ــس،  ــواس مل ــورد ح ــی خ ــیر م ــادر ش ی م

بويايــي و حركــت تحریــک مــی شــوند. 

ایــن حــواس بــراي نــوزاد از اهميــت ويــژه 

اي برخوردارنــد ، نــوزاد از ايــن حــواس 

ــوازش و  ــب، ن ــا مراق ــاس ب ــان  مت در جري

ــد.  ــي كن ــتفاده م ــردهي اس ش

حــس المســه بــه طــور ويــژه بــراي ايجــاد 

رابطــه دلبســتگي آغازيــن بــا مراقــب و 

پــرورش احســاس امنيــت در نــوزاد رضوري 

اســت. 

ايــن رسآغــاز نقــش مهمــي اســت كــه حــس 

ــا  ــخص ايف ــي ش ــي عاطف ــه در زندگ المس

ــاد  ــتقيا در ايج ــه مس ــرا ك ــد، چ ــي كن م

ــا ديگــران دخيــل اســت.  متــاس جســاين ب

در آغوش گرفنت
مراقبينــي كــه بــراي آرام كــردن نــوزاد، 

وي را بغــل كــرده و تــكان مــي دهنــد، 

در واقــع بطــور ناآگاهانــه بــا اســتفاده 

ــی  ــه و عمق ــزي، المس ــكات دهلي از  تحري

ــي  ــر م ــوزاد تأث ــي ن ــر ســطح برانگيختگ ب

گذارنــد.

مراقبت کانگرویی

)Kangaroo mother care( 

ــی  ــه حس ــت تغذی ــر اهمی ــواهد دیگ از ش

نــوزادان مراقبــت کانگورویــی از نــوزاد 

اســت. در ایــن روش نگهــداری پوســت-به-

پوســت شــامل قــرار دادن نــوزاد )کــودک( 

ــر  ــه جــز پوشــک( در براب ــاس )ب ــدون لب ب

قفســه ســینه بــدون پوشــش مــادر یــا پــدر 

اســتفاده مــی شــود.

ایــن روش بطــور ویــژه بــرای نوزادانــی 

ــژه  ــت هــای وی ــه در بخــش هــای مراقب ک

نــوزادی بســری مــی شــدند، بخصــوص 

ــا  ــود. ام ــارس، پیشــنهاد شــده ب ــوزادان ن ن

ــرای همــه ی نــوزادان در 6 مــاه  امــروزه ب

ــود. ــی ش ــه م ــی توصی اول زندگ

ــادر  ــرای م ــددی ب ــای متع ــن روش مزای ای

و کــودک دارد. از جملــه تنظیــم ســطح 

تنظیــم  یادگیــری،  بهبــود  برانگیختگــی، 

ــی  ــدی حســی حرکت ــوی خــواب، توامنن الگ

باعــث  نیــز  والدیــن  در  و  نــوزادان  در 

ایجــاد حــس بهــری از والــد بــودن، بهبــود 

عــزت نفــس و رشــد عواطــف مــی شــود و 

از افرسدگــی در آنهــا جلوگیــری مــی کنــد.
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ارتباط و تعامل با کودکان مبتال به اتیسم بر اساس مدل مداخله زودهنگام دنور

نفیسه خدادادی / دکری روانشناسی

روش مداخلــه¬ی زودهنــگام مبتنــی بــر دنــور بــر رابطــه¬ی والدیــن و کودکانشــان تاکیــد 

دارد. ایــن روش بــه والدیــن کمــک مــی کنــد تــا بــه وســیله ی بــازی هــای ســاده، تعامــات 

ــای  ــام کاره ــن انج ــده حی ــرم کنن ــات رسگ ــودک و ارتباط ــت از ک ــگام مراقب ــی هن ارتباط

روزمــره فرصــت هــای یادگیــری ایجــاد کننــد.

کارهایی که می توانید برای افزایش توجه کودکتان به افراد انجام دهید.

والدیــن مــی تواننــد بــه عنــوان یــک مراقبــت کننــده¬ی کــودک، کانــون توجــه کودکشــان 

قــرار بگیرنــد. 

ــان  ــه خودت ــرای افزایــش توجــه کــودک ب ــد ب ــج گام خــاص وجــود دارد کــه مــی توانی پن

ــد: انجــام دهی

گام اول: ببینیــد کودکتــان بــه چــه وســیله یــا چــه فعالیتــی بیشــرت از همــه عالقــه 

دارد.

ــد  ــه دارن ــازی هــا عاق ــه اشــیا و اســباب ب ــه اتیســم ب ــا ب بیشــر کــودکان خردســال مبت

ــن  ــر ای ــد. اگ ــی کنن ــایل م ــیا و وس ــتکاری اش ــان را رصف دس ــادی از وقتش ــدار زی و مق

موضــوع در مــورد کــودک شــا هــم صــدق مــی کنــد لــذا یافــن وســایل مــورد عاقــه بــرای 

بــازی، بســیار ســاده خواهــد بــود. کــودکان خردســال معمــوال بــرای بــه دســت آوردن و 

رســیدگی بــه اشــیای مــورد عاقــه، انگیــزه¬ی زیــادی دارنــد. بیشــر آن هــا از بــازی هــای 

ــا  ــد. ب ــی برن ــذت م ــدن، ل ــن پری ــاال و پایی ــدن و ب ــل دوی ــی مث ــب و جــوش فیزیک پرجن

اســتفاده از وســایل و فعالیت¬هایــی کــه کودکتــان بــه آن عاقــه و متایــل دارد مــی توانیــد 

ــق  ــری خل ــرای یادگی ــی را ب موقعیت¬های

ــد  ــه شــا توجــه کن ــان ب ــه کودکت ــد ک کنی

ــا  ــد و از ش ــرار کن ــل برق ــا تعام ــا ش و ب

آمــوزش ببینــد. عــاوه بــر ایــن ســاخن 

تعامــل اجتاعــی بــر اســاس عائــق کــودک 

ــت  ــن فرص ــا ای ــه ش ــاص ب ــیای خ ــه اش ب

را مــی دهــد کــه مهــارت هــای اجتاعــی 

ــن در  ــد. بنابرای ــش دهی ــان را افزای کودکت

ــا  ــتی از فعالیت¬ه ــک لیس ــدای کار چ ابت

و اشــیا و اســباب بــازی هــای مــورد عاقــه 

ــد. ــه کنی کــودک خــود تهی

گام 2: در آن رشایــط قــرار بگیریــد و 

ــد. ــت آوری ــه دس ــود را ب ــت خ موقعی

از طریــق  ویــژه  بــه  اجتاعــی  ارتبــاط 

مــی  بــدن رخ  و  چشــم¬ها، چهره¬هــا 

دهــد. مــا از کــودک مــی خواهیــم کــه 

ــد، متــاس چشــمی مکــرر  ــگاه کن ــا ن ــه م ب

ــره،  ــنی از چه ــر روش ــد و تصوی ــرار کن برق
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حــاالت،  و دهــان مــا هنــگام حــرف زدن داشــته باشــد. بــه طــور کلــی نشــاندن کــودک بــه 

هنــگام بــازی کمــک مــی کنــد کــه مــا کانــون توجــه باشــیم. نشــاندن کــودک روی صندلــی 

بهــر اســت و مانــع از آن مــی شــود کــه کــودک بــه آســانی حرکــت کنــد و کمــر حواســش 

پــرت مــی شــود. هنگامــی کــه بــازی کــردن بــا کــودک و خوانــدن کتــاب در مقابــل او را 

مرتــب انجــام دهیــد ایــن کار بــه یــک عــادت تبدیــل مــی شــود. اگــر از صندلــی هــای 

ــال  ــه احت ــان ب ــد کودکت ــتفاده کنی ــودک را دارد اس ــرای ک ــی الزم ب ــه ایمن ــته دار ک دس

ــرد. ــز خواهــد ک ــی مترک ــت تعامل ــر فعالی بیشــر ب

گام 3: متام عوامل مزاحم را حذف کنید.

ــرای توجــه کــودک باشــد. مشــاهده  ــد یــک کشــاننده قــوی ب ــط فیزیکــی مــی توان محی

کودکتــان بــه شــا خواهــد گفــت کــه در یــک محیــط خــاص چــه کشــاننده هایــی بــرای 

توجــه او وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال فیلــم یــا تصاویــر کامپیوتــری، اســباب بــازی هــای 

ماشــینی و اشــیای در حــال حرکــت مــی تواننــد بــرای بــه دام انداخــن توجــه کــودک بــا 

والدیــن رقابــت کننــد. شــا احتــاال نیــاز داریــد کــه محیــط را کنــرل و مدیریــت کنیــد. 

ــار  ــی در کن ــا انجــام فعالیت ــه چهــره ی ــازی چهــره ب ــه منظــور ب ــن هنگامــی کــه ب بنابرای

کودکتــان هســتید توجــه او را زیــر نظــر بگیریــد و اشــیایی کــه در محیــط وجــود دارد و 

توجــه کودکتــان را از شــا دور مــی کنــد شناســایی کنیــد. بــه محــض ایــن کــه آن هــا را 

پیــدا کردیــد گام هایــی جهــت بــه حداقــل رســاندن آن هــا برداریــد. بــه عنــوان مثــال در 

جربــان بــازی اســباب بــازی هایــی کــه در آن لحظــه بــا آن هــا بــازی منــی کنــد را خــارج 

از دیــد او بگذاریــد. تلویزیــون را خامــوش کنیــد.

گام 4: منطقه امن کودک را بشناسید.

متــام افــراد و همچنیــن کــودکان، واکنــش هــای متفاوتــی بــه نزدیــک شــدن فیزیکــی افــراد 

دیگــر دارنــد. بعضــی افــراد نیــاز بــه فاصلــه¬ی اجتاعــی بیشــری نســبت بــه دیگــران 

دارنــد، امــا برخــی دیگــر دوســت دارنــد کــه نزدیــک باشــند. بــرای جلــب توجــه کــودک 

بــه صــورت و بدنتــان خصوصــا در رشوع کار تعییــن ســطح راحتــی او بــا نزدیکــی فیزیکــی 

ــگاه  ــه شــا ن ــان راحــت ب ــه نظــر مــی رســد فرزندت ــه ب ــی ک ــت دارد. زمان بســیار اهمی

مــی کنــد فاصلــه ی مناســب بــرای یادگیــری را بــه شــا نشــان مــی دهــد.  پــس از مدتــی 

ممکــن اســت ایــن رشایــط بهــر هــم بشــود. زمانــی کــه شــا و کودکتــان تعــدادی فعالیــت 

هــای روزمــره لــذت بخــش را انجــام مــی دهیــد کــودک بــرای نزدیــک تــر شــدن بــه شــا 

احســاس راحتــی بیشــری مــی کنــد و مهــم نیســت کــه شــا چقــدر بــه او نزدیــک یــا دور 

شــدید.

گام 5: با پیروی از کودکتان به بازی او بپیوندید.

ــاهده  ــد، مش ــی ده ــام م ــه انج ــه آنچ ــه ب ــان دادن عاق ــا نش ــان  ب ــه کودکت ــن ب پیوس

فعالیــت خندیــدن رس تــکان دادن بــه نشــانه موافقــت و نشــان دادن حالــت بــدن آغــاز 

مــی شــود. حرکــت از مشــاهده ی فعاالنــه و موفقیــت آمیــز کــودک بــه ســمت ایــن کــه 

گوینــده ی کارهــای او شــوید خیلــی ســاده اســت. هــان طــور کــه بــه طــور فعاالنــه او 

را مشــاهده مــی کنیــد، کلــات ســاده و تکــی را بــه عبــارات کوتاهــی بــرای توصیــف آن 

چــه او در حــال انجــام اســت بیفزاییــد. بــه عنــوان مثــال اگــر کــودک یــک قطــار اســباب 

بــازی را از زمیــن بــردارد شــا ممکــن اســت بگوییــد: ایــن یــک قطــار اســت؟ اگــر کــودک 

بــه چــرخ قطــار دســت بزنــد، شــا ممکــن 

ــت.  ــار اس ــرخ قط ــن چ ــد ای ــت بگویی اس

ــن کــه  ــدون ای ــان ب ــازی فرزندت توصیــف ب

کار او را قطــع کنیــد یــا مترکــز او را بــه 

چیــز دیگــری تغییــر دهیــد مــی توانــد بــه 

باقــی مانــدن توجــه کودکتــان بــه شــا 

ــه  ــی ک ــد، رشایط ــک کن ــت کم و آن فعالی

ــرای  ــی را ب ــد فرصــت های ــی توانی شــا م

یادگیــری زبــان فراهــم کنیــد. فرامــوش 

نکنیــد محــل نشســن و قــرار گرفــن شــا 

درســت روبــروی کــودک اســت، بــه طــوری 

از  بتوانــد تصویــر روشــنی  کــه کــودک 

چهــره¬ی شــا داشــته باشــد. ایــن کار 

بــه کودکتــان کمــک مــی کنــد از توجــه و 

ــد. ــر باش ــا آگاه ت ــوی ش گفتگ
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بگذار صدایت را بشنوم
ندا قاسمیفصل سی و پنجم

در مــاه ژوئــن ســال 1991 آن مــاری پیــش دبســتانی اش را متــام کــرد. چنــد هفتــه بعــد از 

ایــن کــه پیــش دبســتانی متــام شــد مــا گــزارش ســاالنه اش را از معلمــش دریافــت کردیــم. 

معلمینــی کــه از گذشــته ی او خــرب نداشــتند:

آن مــاری بســیار مهربــان و بــا مســئولیت اســت. او بــا هــم ســن و ســال هایــش راحــت 

ارتبــاط برقــرار می¬کنــد و آن ارتبــاط را عمیــق می¬ســازد. آن مــاری بــا معلمینــش 

صمیمــی اســت و حــرف هایــش را بــا آن هــا در میــان می¬گــذارد. او یــک عضــو مفیــد 

در گــروه اســت کــه یــاد گرفتــه وظیفــه ی خــود را انجــام دهــد و مشــارکت مــی کنــد. آن 

ــاد گرفــن اســت. مهــارت شــنیداری او و توانایــی او  مــاری کودکــی اســت کــه مشــتاق ی

بــرای دنبــال کــردن دســتور العمــل هــا قــوی تــر شــده اســت. او راحــت تــر بــر روی یــک 

تکلیــف مترکــز می¬کنــد و پشــتکار دارد. ایــن بســیار خوشــایند اســت کــه ببینــی آن مــاری 

احســاس راحتــی در محیــط مدرســه دارد و فعاالنــه از فعالیــت هــای گوناگــون گــروه بــا 

همکاســی هایــش لــذت می¬بــرد.

مــن و پــدرش پــس از خوانــدن بــا خــود گفتیــم: "خیلــی ام بــرای ربــات بد نیســت". میشــل 

ســال تحصیلــی اش را در مــری کَــت متــام کــرد. ســپس در یــک مدرســه، کاس اولــی شــد 

جایــی کــه هاننــد آن مــاری هیــچ کــس گذشــته ی او را منی¬دانســت. در اولیــن جلســه 

ی اولیــا و مربیــان، معلــان میشــل گفتنــد 

کــه چیــز زیــادی بــرای گفــن وجــود نــدارد 

او کارش را خیلــی خــوب انجــام می¬دهــد. 

ــا شــا  ــی ب ــه خوب ــا او ب ــیدم: آی ــن پرس م

ارتبــاط برقــرار می¬کنــد، آیــا گفتــار او 

خــوب اســت؟ آن هــا گفتنــد: بلــه.

ــازی  ــا ب ــر بچــه ه ــا دیگ ــا او ب پرســیدم آی

چندتایــی  او  بلــه  گفتنــد:  می¬کنــد؟ 

دوســت در کاس دارد. پرســیدم: آیــا او 

ــکاتی از  ــاً مش ــا قب ــت؟ م ــگر اس پرخاش

لحــاظ پرخاشــگری داشــتیم. گفتنــد: مــا 

چنیــن چیــزی منــی بینیــم.

مــا کمــی بیشــر صحبــت کردیــم مــن 

ناچــار شــدم کــه معلمیــن را از خنــده بــاز 

ــر  ــود فک ــن ب ــا ممک ــه آن ه ــرا ک دارم چ
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کننــد مــن مشــکلی دارم. دکــر کوهــن 

ــد، آن  ــز 1991 دی ــه را در پایی ــر دو بچ ه

ــاری 5/5 ســن داشــت و میشــل 3 ســال  م

و 10 ماهــش بــود، آن مــاری از تعامــل 

ــه  ــرد و ب ــرادرش لــذت می¬ب ــا مــادر و ب ب

نظــر می¬رســید کــه کــودک شــادی اســت. 

زبــان کامــی و غیــر کامــی او مناســب 

ســنش بــود و خیلــی خوشــحال بــود وقتــی 

داســتان هایــی تعریــف می¬کــرد و در یک 

»مهانــی چــای« نقــش هــای خیالــی بــازی 

می¬کــرد. او خیلــی خــوب بــود وقتــی کــه 

ــا نوبتــش شــود و هنگامــی  ــود ت منتظــر ب

کــه بــرادرش در برخــی ســؤال هــا مشــکل 

ــرادرش کمــک  ــه ب داشــت می¬خواســت ب

کنــد. در متامــی ارزیابــی هــا کــه دکــر 

کوهــن انجــام داد منــرات آن مــاری خــوب 

و متناســب ســن بــود و در پایــان دکــر 

ــی از  ــچ عایم ــه هی ــرد ک ــان ک ــر نش خاط

ــور در  ــن ط ــدارد. و همی ــود ن ــم وج اتیس

ــورد میشــل. م

ــادر و خواهــرش تعامــل دارد  ــا م میشــل ب

نوبتــش می¬مانــد.  منتظــر  و صبورانــه 

ــخ  ــش و پاس ــت. پرس ــوب اس ــش خ توجه

انجــام می-دهــد، بــا اســباب بــازی هایــش 

بــازی هــای خیالــی انجــام می¬دهــد )هــم 

تقلیــدی و هــم فــی البداهــه(، می¬توانــد 

یــک داســتان را بــا جزئیــات بازگــو کنــد، و 

ــان  ــد آن را نش ــزی را منی¬فهم ــی چی وقت

می¬دهــد مثــاً مــن یــادم رفــت ایــن چیــه 

ــیله.  ــه آن وس ــد ب و اشــاره می¬کن

منــرات میشــل بهــر می¬شــود و در طیــف 

نرمــال اســت. در طــول هشــت مــاه پیــش، 

میشــل 13 مــاه ارتبــاط،12 مــاه مهــارت هــاي روزمــره زندگــي، 15 مــاه مهــارت هــای 

اجتاعــی و 12 مــاه مهــارت هــای حرکتــی را آمــوزش دیــد. میشــل دیگــر بــه عنــوان 

یــک شــخص دارای اتیســم شناســایی منی¬شــود و او یــک کــودک ســامِل شــاد بــه نظــر 

می¬رســد. 

کمبودهــای باقیانــده هــان طــور کــه دکــر کوهــن مــی گویــد بســیار کــم اســت و 

ــال زدن وجــود دارد. دکــر کوهــن  ــال ب ــاری و ب فقــط بعضــی مواقــع مشــکات گفت

هــم چنیــن گفــت کــه لهجــه ی او تــا حــدودی پرسشــی اســت. امــا همیشــگی نیســت. 

ویزیــت هــای بعــدی دیگــری توصیــه نشــد. 

مشــکات باقــی مانــده پیچیــده اســت مــن و مــارک ســعی می¬کنیــم کــه بــا خودمــان 

رو راســت باشــیم و مراقــب هــر نــوع کمبــود اجتاعــی و زبانــی کــه ممکــن اســت 

بچــه هــای مــا داشــته باشــند هســتیم.

مــا بیــش از یــک والــد می¬شناســیم کــه ادعــا می¬کــرد کودکــش بهبــودی یافتــه در 

حالــی کــه نقــص هــای عمــده ای هنــوز مانــده اســت ماننــد ارتبــاط چشــمی ضعیــف، 

صحبــت کــردن پیچیــده ولــی کلیشــه ای و متایــل خیلــی کــم بــه آغــاز بــازی بــا دیگــر 

بچــه هــا. مــا ســعی کردیــم کــه ســخت گیرتریــن منتقدیــن بــه بچــه هایــان و قــوی 

تریــن حامیــان باشــیم.

ــی  ــت طبیع ــده و حال ــیم کــه متایــز بیــن اتیســم باقیان ــی می¬رس ــه زمان ــا ب ام

ــم و  ــم اتیســم بودی ــا شــاهد محــو تدریجــی عائ ــه ی م ــم می¬شــود. در تجرب مبه

افزایــش تدریجــی در توانایــی هــای اجتاعــی و کامــی، یــک پیرفــت تدریجــی در 

ــه طــور طبیعــی از محیــط اســت. مــا امــروز  ــرای یادگیــری ب قابلیــت کــودکان مــا ب

ــم. آن هــا کارهــا  ــم و آن هــا را درخشــان و شــاد می¬بینی ــه کودکامنــان می¬نگری ب

را فــی البداهــه انجــام می¬دهنــد، بــا حساســیت و احســاس متقابــل بــه احساســات 

دیگــران پاســخ می¬دهنــد و قــادر بــه بــازی همــراه بــا تعامــل بــا یکدیگــر و دیگــر 

بچــه هــا هســتند.

ــاری  ــه در آن م ــم هــان طــور ک ــوغ کامــی کمــی در میشــل می¬بینی ــا عــدم بل م

وقتــی ایــن ســن را داشــت می¬دیدیــم. مــا مطمــن هســتیم کــه ایــن شــکاف تقریبــاً 

یــک ســال دیگــر بســته می¬شــود هــان طــور کــه در مــورد خواهــرش رخ داد. او 

در حــال حــارض چنــان پــر حــرف اســت کــه ســعی می¬کنــد از بقیــه پیشــی بگیــرد.

آینــده چــه می¬شــود؟ مــن منی¬دانــم، مــن منی¬توانــم پیــش بینــی کنــم کــه هــر 

ــد  ــکلی خواهن ــه ش ــالگی چ ــا 25 س ــن 10- 15 و ی ــن در س ــای م ــه ه ــدام از بچ ک

بــود. هــم چنیــن تعــداد زیــادی از بچــه هــای بهبــود یافتــه وجــود ندارنــد کــه مــن 

ــدود  ــوواس ح ــه ل ــم ک ــنیده ای ــا ش ــم. م ــه کن ــل مقایس ــاری و میش ــا آن م ــا را ب آنه
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ده نفــر را بــه زندگــی طبیعــی بازگردانــده 

بــود. امــا هیــچ وقــت هیــچ کــدام از آن هــا 

ــاری  ــه آن م ــم ک ــن می¬دان ــم. م را ندیدی

بعضــی مواقــع از نظــر عواطــف شــکننده 

اســت. نــه ایــن کــه مــا فکــر می¬کنیــم او 

دوبــاره اتیســتیک خواهــد شــد امــا هنــوز 

بایــد حامــی او باشــیم. چــرا کــه او بــه 

ــر اســت. او  ــأس و اضطــراب آســیب پذی ی

احتیــاج بــه میــزان بیشــری از عشــق و 

قــوت قلــب قبــل از تــاش بــرای تجربیــات 

جدیــد دارد. مــا ســخت کار می¬کنیــم کــه 

او را رسســخت بــار بیاوریــم من مســئولیت 

هــای بیشــری در خانــه بــه او می¬دهــم. 

مثــاً ایــن کــه میــز را بچینــد، خــودش بــه 

طــور کامــل لبــاس هایــش را مرتــب کنــد و 

بپوشــد همیــن طــور جــوراب و هــر چیــز 

ــن کــه بخواهــم قــدرت و  ــا ای دیگــری را ت

هــوش او را دریابــم. میشــل هیــچ کــدام از 

ایــن شــکنندگی و تــرس و واهمــه را نــدارد. 

خواســن  مــن  از  آمبیــوه  کمــی  همیــن 

تفــاوت ایــن دو بچــه را نشــان می¬دهــد. 

مثــاً آن مــاری می¬گویــد: مامــان مــن 

ــم؟  ــته باش ــوه داش ــی آمبی ــم کم ــی تون م

مــن گفتــم: بلــه دلبنــدم. آن مــاری گفــت: 

مــی تونــم خــودم ایــن کار را انجــام دهــم؟ 

ــت  ــاری گف ــا. آن م ــه بفرم ــم: بل ــن گفت م

بایــد اآلن بریزمــش؟ مــن گفتــم نظــرت 

چیــه؟ آن مــاری خندیــد و گفــت: اوه بلــه 

مــن فرامــوش کــردم مــن می-توانــم بــرای 

ــاً  ــم کام ــن گفت ــرم. م ــم بگی خــودم تصمی

درســته دخــر باهــوش.

در حالــی کــه میشــل، اگــر آمبیــوه بخواهــد 

ــوه را  ــا شــتاب آمبی ــد، ب ــاز می¬کن ــه رسعــت در را ب ــه مــی¬رود رساغ یخچــال ب ــا عجل ب

بــر مــی-دارد یــک فنجــان برمــی¬دارد و می¬ریــزد و می¬خــورد بــدون ایــن کــه ثانیــه 

ای معطــل کنــد. شــخص می¬توانــد نتیجــه گیــری کنــد کــه هاننــد افــرادی کــه بــا رفتــار 

درمانــی مخالفنــد بــدون شــک برنامــه هــای رفتــاری باعــث شــده اســت کــه آن مــاری بــه 

شــدت وابســته بــه ایــن باشــد کــه بــرای هــر کاری اجــازه بگیــرد. و از طــرف دیگــر میشــل 

بایــد ماحظــه کارتــر باشــد. مــن فکــر می¬کنــم کــه ایــن اضطــراب و دلهــره بخشــی از 

وجــود آن مــاری اســت و بــه شــکل بیــار گونــه ای موقعــی کــه اتیســتیک بــود ظاهــر شــد 

و اکنــون بــه عنــوان یــک شــخصیت نرمــال خــودش را بــروز می¬دهــد.

بــه هرحــال بــا گذشــت هــر مــاه آن مــاری اعتــاد بــه نفــس باالتــری پیــدا کــرده اســت و 

معلــم کودکســتان او مســأله را بــه مــن در اواســط ســال متذکــر شــد. داشــن دو تــا بــرادر 

بــه آن مــاری کمــک می¬کنــد کــه چگونــه روی پــای خــودش بایســتد و چگونــه مصالحــه 

کنــد گهــگاه او حالــت پیــش فــرض 5/5 ســال نشــان می¬دهــد و رفتــار هــای کلیشــه ای 

اتیســم را بــه حالتــی بهبــود یافتــه نشــان می¬دهــد. امــا بــه جــز مــوارد نــادری کــه او 

اعتــاد بــه نفــس نــدارد چیــزی کــه پــدر و مــادر هــر کــودک طبیعــی ممکــن اســت بــا آن 

مواجــه شــود و خــواه ناخــواه محــو می¬شــود مــا هیــچ دلیلــی بــرای نگرانــی از آینــده 

نداریــم. نگرانــی مــا در مــورد آینــده و جامعــه نگرانــی طبیعــی والدیــن اســت.

نگــران طبیعــی در مــورد ایــن کــه چگونــه هــر یــک از کــودکان مــا در ایــن ســفر مخاطــره 

آمیــز از کودکــی بــه بزرگســالی بــه ســامتی گــذر خواهند کــرد. بریجــت به مــن می¬گوید 

کــه می¬خواهــد آن هــا را بــرای چنــد ســال آینــده زیــر نظــر بگیــرد و پیرفتشــان را هــر 

6 مــاه یــک بــار در طــول ســال تحصیلــی بررســی کنــد. مــن بــه او گفتــم کــه او همیشــه 
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ــا  ــر روی چشــم ماســت. ام ــش ب ــی قدم ــک دوســت خانوادگ ــوان ی ــه عن ب

مــن و مــارک می¬خواهیــم کــه ایــن داســتان را جمــع کنیــم. مــا خودمــان 

می¬خواهیــم کــه مراقــب کودکامنــان باشــیم. مــا می¬خواهیــم و دوســت 

داریــم کــه اشــک هــای گذشــته و نگرانــی هــای آینــده را کنــار بگذاریــم و 

بچــه هایــان را در زمــان حــال رسپرســتی کنیــم. 

ــدای  ــنبه ص ــک یکش ــه 1992 در ی ــت. در ژانوی ــوب اس ــی مطل ــع کنون وض

بچــه هــا بــه گــوش می¬رســد. موضــوع امــروز مــا دایناسورهاســت، موضــوع 

6 مــاه گذشــته ی مــا نیــز دایناســورها بــوده انــد کتــاب هــای خانــه ی مــا 

اکنــون بیشــر در مــورد دایناســورها هســتند تــا اتیســم. آن مــاری می¬گویــد 

کــه میشــل بیــش از انــدازه بــازی هــای دایناســوری انجــام می¬دهــد. 

همــرسم مــارک جــدول روز یکشــنبه را پــر می¬کنــد و مــن روی مبــل 

ــم.  ــته و می¬نویس نشس

آن ماری: می¬دونی چرا باید بازی دایناسوری را متوقف کنی؟

میشل: چرا؟

آن مــاری: چــون بایــد یــاد بگیــری بــازی هــای دیگــری را هــم انجــام بــدی 

چــون کم¬کــم از بــازی هــای دایناســوری کســل میشــی.

میشل: بله ولی می¬تونم سه بار دیگه دایناسور بازی کنم.

آن مــاری: بلــه اگــر بیــش از انــدازه بــازی نکنــی )اونــا دو تــا دایناســور بــر 

می¬دارنــد( مــن اون گــردن بلنــدم نــه اون گــردن کوچیکــه.

میشل: و من مونوکولونیوس هستم.

آن ماری: این یکی می¬تونه خیلی تند راه بره.

میشل: مال من آهسته راه می¬ره.

آن ماری: تو می¬تونی تند تر از این راه بری.

میشل: آیا مونوکولونیوس گوشت خواره یا گیاه خوار؟

آن ماری: من منی¬دونم از بابا بپرس.

میشل: بابا مونوکولونیوس گوشت خواره یا گیاه خوار؟

پدر )مارک(: گیاه خواره. 

میشل )به آن ماری(: گیاه خوارند.

آن ماری: بابا این کوچیکه اسمش چیه؟

مارک: احتاالً آلوسالوس

دانیل: آلوسالوس گردن بلنده؟

مارک: آلوسالوس شبیه تیرانورسوس رکس است.

آن مــاری: میشــل حــدس بــزن مــن گوشــت 

خــوارم و می¬توانــم رسیــع تــر بــرم.

تــو  مــاری  آن  می¬دونــی  امــا  دانیــل: 

منی¬تونــی تنــد تــر از تیرانــورسوس رکــس 

بــری. اون مــی¬ تونــه بــا رسعــت یــک فــرد 

عــادی راه بــره در حالــی کــه تیرانــورسوس 

ــر میــره. رکــس تنــد ت

میشل: من می¬تونم همه تونو بخورم.

ــون در  ــم و اکن ــایه راه می¬رفتی ــا در س م

روشــنایی راه می¬رویــم. نیکــی و رحمــت 

اکنــون مــا را دنبــال می¬کنــد. بعضــی 

مواقــع مــن فکــر می¬کنــم ایــن مــا بودیــم 

کــه بچــه هایــان را هدایــت کردیــم گهگاه 

بــه صورتشــان نــگاه می¬کنــم، صدایشــان 

را می¬شــنوم و ایــن متــام آن چیــزی اســت 

ــم. گاهــی فکــر  کــه از کــودک می¬خواهی

ــن و  ــه م ــه ب ــتند ک ــا هس ــم آن ه می¬کن

ــتند  ــا هس ــد، آن ه ــارک درس می¬دهن م

کــه مــا را هدایــت می¬کننــد ســمت نــور 

ــنایی. و روش

ادامه دارد

منبع

Catherine Maurice )1993(. Let Me 

Hear Your Voice
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اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان
رعنا صالحی/ کارشناس ارشد مشاوره

ــچ  ــه هی ــان گفــت ک ــا اطمین ــوان ب ــی ت ــم و م ــی داری ــی ضعــف های ــا در زندگ ــه م هم

کــس بــه طــور مطلــق کامــل نیســت. امــا در برخــی مــوارد عــدم خودبــاوری و احــرام بــه 

باورهــای درونــی مــی توانــد مــا را بــه ســمت و ســوی غلطــی بربدکــه مســیر زندگــی مــان 

را تغییــر کنــد. 

 از همیــن رو در ایــن مطلــب قصــد داریــم در مــورد اعتــاد بــه نفــس، عــزت نفــس و 

ــل بحــث و بررســی  ــه صــورت جــدی و کام ــان، ب ــودکان م ــش آن در ک ــای افزای روش ه

کنیــم. زیــرا تقویــت ایــن ویژگــی و اهمیــت بــه آن آن قــدر مهــم اســت کــه بــه یکــی از 

رضوری تریــن مباحــث در روان شناســی کــودک تبدیــل شــده اســت. اگــر دوســت داریــد 

دربــاره ایــن روش هــا بیشــر بدانیــد و بــه عنــوان پــدر و مــادر فرزندانــی را بــا روان ســامل 

وارد جامعــه کنیــد در ادامــه ایــن مطلــب همــراه مــا باشــید.

اعتاد به نفس چیست؟

اعتــاد بــه نفــس واقعــی، نتیجــه ی بــاور قلبــی و درونــی شــا بــه توانایی هایتــان اســت. 

ایــن بــاور کــه هــر کاری را کــه بخواهیــد، می توانیــد انجــام دهیــد.

اعتــاد بــه نفــس از دوره کودکــی رسچشــمه مــی گیــرد . بــه همیــن دلیــل بســیار مهــم 

اســت کــه از ســنین کودکــی تقویــت 

شود  زیرا پایه و اساس چگونگی رشد و پیرفت کودک را تعیین می کند.  

برخــی اعتــاد بــه نفــس را بــه ایــن شــکل تعریــف می کننــد کــه فــرد عمیقــا خــودش را 

بــا ارزش و توامننــد می دانــد و بــه ایــن ارزش و توامننــدی هــم بــاور دارد.

نفــس  بــه  اعتــاد  دارای  کــه  افــرادی 

ــود  ــای خ ــی ه ــه توانای ــبت ب ــتند نس هس

ــر امــور زندگــی خــود  ــد و ب ــان دارن اطمین

تســلط دارنــد و محدودیــت هــا را مــی 

پذیرنــد.

افــرادی کــه اعتــاد بــه نفــس ندارنــد بــرای 

ــان  ــاره خودش ــی درب ــاس خوب ــه احس اینک

ــد  ــه تایی ــراط ب ــد اف ــند در ح ــته باش داش

ــراد  ــن اف ــوند. ای ــی ش ــته م ــران وابس دیگ

ــرا از  ــد زی ــی کنن ــردن دوری م ــر ک از خط

شکســت مــی ترســند. معمــوال از خــود 

انتظــار موفــق شــدن یــا پیرفــت ندارنــد، 

بــرای خــود احــرام قایــل نیســتند خــود را 

ــن  ــد و تصورشــان ای ــی گیرن ــم م دســت ک

ــه نفــس  ــاد ب ــراد دارای اعت ــه اف اســت ک

ــب مــی باشــند. ــدون عی ب

در واقــع انســان ســامل یــا کســی کــه دارای 

اعتــاد بــه نفــس اســت کســی اســت کــه 
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پذیرفتــه اســت کامــل نیســت و دارای محدودیــت هــا و ضعــف هایــی در کنــار توانایــی 

هــا و نــکات مثبــت خویــش مــی باشــد. 

عزت نفس چیست؟  

بــاور و اعتقــادی کــه یــک فــرد دربــاره میــزان ارزش و اهمیــت خــودش دارد ، عــزت نفــس 

گفتــه مــی شــود. ایــن عــزت نفــس در هــر فــرد بــه تدریــج و در طــول زندگــی و تجربیاتــی 

ــد. بــه طــور کلــی وجــود عــزت  کــه کــودک آن را دریافــت مــی کنــد بــه وجــود مــی آی

نفــس بــه افــراد کمــک مــی کنــد کــه تصویــر مثبــت و ارزشــمندی را در درون نســبت بــه 

خودشــان ایجــاد کننــد.

روانشناســان بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارنــد کــه بیــن اعتــاد بــه نفــس و عــزت نفــس تفــاوت 

دارد. وجود 

اعتاد به نفس حس عمومی از نظارت بر خود و محیط است،

در حالی که عزت نفس بیشر حس عاطفی قبول کردن خویش

و احساس ارزش خود و احرام به خود است.

احســاس اعتــاد بــه نفــس پــس از گذشــت ســال هــا بــه یــک احســاس قــوی و محکــم 

تبدیــل مــی شــود کــه تغییــر آن بســیار دشــوار خواهــد بــود. ایــن احســاس بــه مــا توانایــی 

ــا ارزش  ــا اهمیــت و ب مــی دهــد کــه خــود را علیرغــم اشــتباهات و شکســت هایــان ب

دانســته و مــورد قبــول و تاییــد قــرار دهیــم.

نیــاز اصلــی و اساســی بــرای هــر فــرد در زندگــی )) احســاس خــوب(( در مــورد خــود مــی 

باشــد. مــا نیــاز داریــم کــه خــود را از نظــر جســمی، فکــری، احساســی و عاطفــی انســان 

خــوب و بــا ارزش بدانیــم.

زمانــی کــه ذهن تــان بــه شــا می گویــد: »بعیــد می دانــم بتوانــم موفــق شــوم« در واقــع 

بــه خودتــان می گوییــد:

ــر کاری الزم  ــرم و ه ــاد بگی ــم، ی ــه کن ــم مطالع ــه بتوان ــدارم ک ــان ن ــودم اطمین ــه خ ))ب

باشــد انجــام دهــم تــا بــه آرزوهــا و رویاهایــم دســت یابــم((. هــر چقــدر بــه ارادۀ خــود 

اطمینــان داشــته باشــید، اعتــاد بــه نفــس بیشــری هــم در خــود احســاس خواهیــد کــرد 

.اصــوالً نیــز داشــن خــود بــاوری بــه ایــن معناســت: بــه خــود اطمینــان داشــته باشــید کــه 

ــد و تســلیم نشــوید. ــن بربی ــان هســت، از بی ــه در وجودت ــد ترس هــای ک می توانی

اعتــاد بــه نفــس چگونــه ایجــاد مــی 

شــود؟

نگــرش پــدر و مــادر نقــش تعییــن کننــده 

کــودکان  شــناخت  و  احساســات  در  ای 

ــال  ــژه در س ــه وی ــان ب ــه خودش ــبت ب نس

هــای اولیــه ی کودکــی دارد هنگامــی کــه 

پــدر و مــادر زمینــه ی پذیــرش فرزنــد خــود 

را فراهــم مــی کننــد بنیــان محکمــی بــرای 

ــه خــود  داشــن احســاس خــوب نســبت ب

ــدر و  ــد. اگــر پ ــان ایجــاد مــی کنن را در آن

ــد خــود را  ــدازه فرزن ــش از ان ــادر بی م

ــد  ــرار دهن ــتیبانی ق ــت و پش ــورد حای م

و او را از دســتیابی بــه اســتقال دلــرسد 

ســازند احســاس بــی کفایتــی، حقــارت 

و ناتوانــی و یــا خــود خواهــی و خــود 

شــیفتگی در او بــه وجــود مــی آیــد.

گیــری  شــکل  در  نوجوانــی  دوره  در 

نقــش   ، خــود  بــه  نســبت  احساســات 

ــر از  ــد بیشــر و قــوی ت دوســتان مــی توان

نقــش پــدر و مــادر و حتــی جامعــه باشــد. 

ایــن کــه مــا نوجــوان را چگونــه مــی بینیــم 

و چگونــه توصیــف مــی کنیــم مهم نیســت 

، بلکــه ایــن مهــم اســت کــه خــود او خــود 

را چگونــه مــی بینــد. توجــه داشــته باشــیم 

کــه رد منــودن باورهــای منفــی او در مــورد 

خــودش توســط پــدر و مــادر کمکــی بــه او 

منــی کنــد بلکــه همدلــی بــا او مــی توانــد 

ــد  ــو ایجــاد کن ــرای گفتگ ــه را ب ــه اولی زمین

تــا در وقــت مناســب بتــوان بعضــی از ایــن 

باورهــا را بــه چالــش کشــید. 

منابع 

و  نفــس  بــه  اعتــاد  احمــد.  پــدرام، 

ــان  ــودکان، نوجوان ــی در ک ــای اجتاع مهارته

ــین  ــهید حس ــر ش ــان ن ــاالن، اصفه و بزرگس

.1393 ششــم(  )چــاپ  فهمیــده،  

نفــس؛  بــه  اعتــاد  باربــارا.  آنجلیــس،  دی 

نســل  تهــران؛  ابراهیمــی،  برگــردان هــادی 

1395 نواندیــش؛ 
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بازی و چگونگی آن در کودکان طیف اتیسم
محبوبه مزروعی/ کارشناس ارشد روانشناسی

اهمیــت بــازی در زندگــی کــودکان آن چنــان آشــکار اســت کــه نیــاز چندانــی بــه اســتدالل 

نــدارد، بــازی نــه تنهــا بــرای حرکــت انــدام هــای گوناگــون بــدن، پــرورش عضــات و رصف 

انــرژی اضافــی رضوری اســت بلکــه یــاری دهنــده ی کــودک در شــناخت محیــط و تســلط 

ــرد  ــی ک ــول بررس ــد و تح ــداز رش ــم ان ــد از چش ــودکان را بای ــن رو ک ــت. از ای ــر آن اس ب

ــی از  ــا جهان ــای آنه ــت، دنی ــر گرف ــال در نظ ــک بزرگس ــوری از ی ــا را مینیات ــد آنه و نبای

واقعیــات عینــی و ملمــوس اســت و آنــان معمــوال تجربــه هــای خــود را در خــال بــازی 

ابــراز مــی کننــد. درمانگرانــی کــه قصــد دارنــد بیانگــری کــودکان را تســهیل کننــد و بــه 

دنیــای عاطفــی آنــان راه یابنــد بایــد بــه جــای توجــه بــه دنیــای واقعــی و بیــان کامــی 

کــودکان بــه دنیــای بیــان مفاهیــم در کــودکان دســت یابنــد، بــر خــاف بزرگســاالن کــه 

ابــراز ارتباطــی آنهــا طبعــا بیــان کامــی اســت ابــزار طبیعــی ارتبــاط در کــودکان بــازی و 

فعالیــت اســت ، بــازی تنهــا فعالیــت محــوری دوران کودکــی اســت کــه کــودکان در متــام 

مــکان هــا و متــام زمــان هــا بــه آن مــی پردازنــد، کــودکان نیــازی ندارنــد تــا بــازی کــردن 

را بیاموزنــد و نبایــد آنهــا را بــه بــازی کــردن مجبــور ســاخت. بــازی عملــی خودانگیختــه، 

ــن  ــف اتیســم ای ــودکان طی ــورد ک ــه هــدف اســت، اگرچــه در م ــاز ب ــی نی لذتبخــش و ب

موضــوع قــدری متفــاوت اســت و بــه دلیــل مشــکاتی کــه ایــن کــودکان در اســتفاده از 

وســایل بــازی و ارتبــاط گرفــن بــا دیگــران و غــرق شــدن در دنیــای خــود دارنــد معمــوال 

نیــاز اســت کــه بــازی کــردن بــه آنهــا آمــوزش داده شــود.

ــه  ــد ب ــچ کــس منــی توان ــد کــه هی ــاد مــی گیرن ــزی را ی ــازی چی ــه وســیله ی ب کــودکان ب

آنهــا بیامــوزد آنهــا از طریــق بــازی بــه 

ــا و  ــی، فض ــان واقع ــناخت جه کاوش و ش

ــات و انســان هــا مــی  ــان، اشــیا، حیوان زم

پردازنــد کــودکان بــا رشکــت در فراینــد 

ــن  ــان منادی ــه در جه ــد ک ــازی مــی آموزن ب

مــا کــه بــر پایــه ی معانــی و ارزش هاســت 

ــه شــیوه  ــن حــال ب ــد و در عی ــی کنن زندگ

و  آزمایــش  کاوش،  بــه  خــود  فــردی  ی 

یادگیــری بپردازنــد. کــودکان در بــازی هــای 

خودانگیختــه ای کــه بــه دلخــواه آغــاز 

ــاط کامــی درون  ــد بیشــر از ارتب مــی کنن

ــه  ــد و آن هــم ب ــراز مــی کنن ــش را اب خوی

ــرای آن هــا  ــازی کــردن ب ایــن علــت کــه ب

راحــت تــر اســت.  بــازی وســیله ای بــرای 

تبــادل افــکار و احساســات اســت و محدود 

ــادالت کامــی خــود  ــه تب ســاخن کــودک ب

ــاط درمانبخــش را ســد مــی  ــه خــود ارتب ب

بــه ســطح  کنــد درمانگــر وظیفــه دارد 
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کــودک بــرود و از طریــق وســیله ای کــه بــرای کــودک راحــت باشــد بــا او بــه تبــادل 

بپــردازد، درمانگــر بایــد خــود را کامــا بــا کــودک ســازگار کنــد از مهارتهــای مقابلــه 

و کنــار آمــدن برخــوردار باشــد و بــه خوبــی بدانــد کــه در متامــی ســطوح چندگانــه 

ــن  ــه بهری ــودکان ب ــا ک ــر ب ــی موث ــاط درمان ــن ارتب ــد، ای ــرار کن ــری برق ــاط موث ارتب

صــورت از رهگــذر بــازی برقــرار مــی شــود. بــازی وســیله ای فراهــم مــی کنــد کــه 

تعــارض هــا از آن طریــق حــل و فصــل شــوند و احساســات راهــی بــرای بیــان مــی 

یابنــد، اســباب بــازی هــا وســیله ی تحقــق ایــن فراینــد هســتند زیــرا بــی تردیــد ابــزار 

بیــان کــودک هســتند، کــودک بــه جــای آن کــه افــکار و احساســات خــود را در قالــب 

کلــات بیــان کنــد ممکــن اســت عروســکی را نشــان دهنــده ی بــرادر شــیرخوار خــود 

اســت بــا خشــم کتــک بزنــد  وســیله ای را در شــن دفــن کنــد یــا بــه اژدهــا شــلیک 

کنــد. معمــوال منــی تــوان در ســطح کامــی بــه احساســات کــودکان راه یافــت زیــرا 

بــه لحــاظ تحــول کــودکان تــا پیــش از حــدود 11 ســالگی توانایــی اســتدالل انتزاعــی 

ــتند  ــی هس ــم انتزاع ــا ه ــوند و مناده ــی ش ــاخته م ــا س ــا از مناده ــد، واژه ه را ندارن

در نتیجــه تعجبــی نــدارد کــه بیشــر آنچــه تــاش مــی کنیــم بــا کلــات بــه یکدیگــر 

ــی و  ــی از مــوارد عین ــای کــودک جهان ــد و دنی ــی انتزاعــی دارن ــم ماهیت انتقــال دهی

ملمــوس اســت و کــودکان اســباب بــازی هــا را هاننــد واژه هــا بــه کار مــی گیرنــد و 

ــان آنهاســت. ــازی زب ب

انواع بازی

ــواع  ــان دارد. در هــر ســنی، ان ــه ســن آن ــی ب ــازی در کــودکان بســتگی فراوان ــوع ب ن

بخصوصــی از بــازی هــا بــه چشــم مــی خــورد. از ســوی دیگــر کیفیــت و چگونگــی 

بــازی هــا نیــز بــه ســن و میــزان رشــد جســمی و ذهنــی کــودک بســتگی دارد. در ایــن 

بخــش بــه انــواع بــازی هــا در دوران کودکــی مــی پردازیــم.

بازی آزاد )بازی مترینی(

بــازی ازاد واختیــاری نخســتین نــوع از بــازی هــای کــودکان اســت. ایــن گونــه از بــازی 

مخصــوص دوره ی حســی حرکتــی اســت، بــازی آزاد و اختیــاری فاقــد هرگونــه قواعــد 

ومقرراتــی اســت و انجــام آن تنهــا بــه خواســت خــود کــودک بســتگی دارد و نیــازی 

ــت  ــه اس ــا دلخواهان ــودک کام ــار ک ــازی رفت ــه ب ــن گون ــت. در ای ــازی نیس ــه همب ب

وهنگامــی کــه دیگــر متایلــی بــه ادامــه ی بــازی نداشــته باشــد آن را پایــان مــی دهــد. 

بــازی آزاد در پایــان دوره خردســالی محبوبیــت خــود را از دســت داده، بــازی هــای 

رقابــت آمیــز جایگزیــن آن مــی شــود. در بــازی آزاد در حقیقــت کــودک بــه کشــف 

ــت  ــی دس ــودک توانای ــی ک ــه ماهگ ــدود س ــردازد. در ح ــی پ ــل آن م ــط وعوام محی

ــه بازیچــه ی کوچکــی  ــد. هنگامــی ک ــه وســایل پیرامــون خــود را مــی یاب ــدازی ب ان

مثــا یــک جغجغــه در دســرس کــودک باشــد، در حقیقــت بــرای شــناخت وســازش بــا 

آن بــه ملــس آن مــی پــردازد و بــا شــنیدن صــدای آن بــرای شــناخت بیشــر، عمــل خــود 

را تکــرار مــی کنــد. در ایــن مرحلــه رفتــار کــودک بــازی نیســت بلکــه رفتــاری اســت 

در جهــت شــناخت وســازگاری بــا آن شــی، امــا پــس از مدتــی تکــرار ایــن رفتــار بــه 

دلیــل لذتــی اســت کــه کــودک از آن مــی بــرد در ایــن مرحلــه اســت کــه مــی تــوان 

رفتــار وی را بــازی نامیــد. از آنجــا کــه ایــن گونــه اعــال تکــرار مــی شــوند آنهــا را 

بــازی هــای مترینــی نیــز مــی نامنــد. اگرچه 

اســتفاده از اســباب بازی مشــخصه ی بازی 

هــای مترینــی نیســت امــا در آن ها اســباب 

بــازی هــم بــه کار مــی رود پــس از دو 

ســالگی بــازی هــای پیچیــده تــر جایگزیــن 

بــازی هــای آزاد مــی شــود.

بازی منادین )بازی تخیلی(

بــازی  گیــری  شــکل  آغازیــن  ی  نقطــه 

ــر دوره ی  ــت. در اواخ ــد اس ــن، تقلی منادی

حســی حرکتــی، تقلیــد در کــودک مشــاهده 

مــی شــود امــا ایــن تقلیــد تنهــا در حضــور 

ــده ی  ــدن خن ــا دی ــودک ب ــت، ک ــو اس الگ

ــن  ــا گذشــت زمــان ای ــدد. ب مــادر مــی خن

رفتــاردر غیــاب الگــو نیــز تکــرار مــی شــود؛ 

ــت در  ــه توانس ــس از آن ک ــت پ در حقیق

غیــاب الگــو نیــز رفتــار وی را تقلیــد کند به 

تدریــج بــه بــازی منادیــن نیــز مــی پــردازد. 

ــتفاده از  ــا اس ــودکان ب ــن ک ــازی منادی در ب

واژه هــا وحــرکات چنیــن وامنــود مــی کننــد 

ــات ومشــخصاتی  ــیا و اوضــاع، صف ــه اش ک

جــز از صفــات ومشــخصات واقعیشــان 

دارنــد. بــرای مثــال کودکــی بــا بــه حرکــت 

درآوردن یــک تکــه ی چــوب وتقلیــد صدای 

شــلیک تــوپ آ ن را یــک تانــک فــرض مــی 

ــن  ــای منادی ــازی ه ــر ب ــودک بیش ــد. ک کن

خــود را از کــودکان بزرگــر دیگــر مــی 

آمــوزد. بــازی هــای تخیلــی در گروهــی 

کــه اعضــای آن از لحــاظ ســنی بــا یکدیگــر 

متفــاوت باشــند بیــش از گــروه همســاالن 

ــرای  ــا ب ــرا کوچکره ــوند زی ــی ش ــده م دی

آموخــن مــی کوشــند از بزگرهــا تقلیــد 

ــی  ــیر تکامل ــن س ــای منادی ــازی ه ــد. ب کنن

دارد. کــودکان تــا ســه ســالگی گرایــش 

هــای جــان بخشــی و شــخصیت ســازی از 

خــود نشــان مــی دهنــد. بــر اســاس همیــن 

ــه اســباب  ــودکان ب ــه ک ــش هاســت ک گرای

ــا  ــازی هــا و اشــیا جــان مــی بخشــد و ب ب

آنهــا گفتگــو مــی کنــد ویــا انســانی تخیلــی 
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ــی  ــا او م ــازی ب ــه ب ــاخته ب ــود س ــرای خ ب

ــن  ــن س ــودکان در ای ــن ک ــردازد. همچنی پ

اشــیا را در نقــش غیــر واقعــی بــه کار مــی 

ــا  ــین ی ــی را ماش ــه صندل ــرای منون ــد ب برن

قطــار تصــور مــی کننــد و بــه بــازی بــا آن 

ــی را  ــرکات خیال ــز ح ــد؛گاه نی ــی پردازن م

واقعــی جلــوه مــی دهنــد، ماننــد نوشــیدن 

آب از یــک لیــوان خالــی. در بیشــر مــوارد 

ــا  ــدا ب ــودکان در ابت ــن ک ــازی هــای منادی ب

وســایلی اســت کــه در اطــراف آنــان اســت. 

ــی  ــای تخیل ــازی ه ــالگی ب ــه س ــس از س پ

کــودکان بیشــر محــدود بــه بــازی بــا اشــیا 

ــه  ــا ب ــازی ه ــت و ب ــط اس ــایل محی و وس

ــر مــی شــود. ــده ت ــج پیچی تدری

اشکال بازی های منادین

ــت از  ــی اس ــودکان بازتاب ــن ک ــازی منادی ب

ــی  ــط وی. رویدادهــای زندگ ــگ محی فرهن

ــن  ــازی هــای منادی روزمــره ی کــودک در ب

او رخ مــی منایــد بــازی هــای منادیــن را 

مــی تــوان بــه اشــکال زیــردر نــزد کــودکان 

ــرد  مشــاهده ک

1-خانــه بــازی و مهــان بــازی؛ ایــن گونــه 

بــازی هــا بازتابــی از کلیــه ی وظایــف 

روزمــره در خانــواده و مراســم پذیرایــی از 

ــان  اســت مه

2-خرید و فروش

ــین  ــد ماش ــه )مانن ــایل نقلی ــم وس 3-تجس

ــواری( ــا قطارس وی

4-تنبیهــی )ماننــد نقــش یــک پلیــس را 

بــازی کــردن(

5-آتش سوزی آتش نشانی

6-کشن ومردن

ــازی  ــه ب ــه مطالبــی کــه راجــع ب باتوجــه ب

و انــواع آن گفتــه شــد جــا دارد کــه در 

ــازی  ــه چگونگــی ب ــه ب ــن بخــش از مقال ای

اتیســم  اختــال  بــه  مبتــا  کــودکان  در 

بپردازیــم.

یــک فــرد دارای اختــال اتیســم ماننــد هــر 

ــه  ــد ب ــی گذران ــری دوره ای را م ــرد دیگ ف

نــام کودکــی ودر ایــن دوره مهــم تریــن 

ــازی کــودکان طیــف  ــازی اســت. ب کنــش ب

ــرار  ــت تک ــه ای یکنواخ ــم دارای جنب اتیس

شــونده اســت کــه بــه نظــر مــی رســد هیچ 

منظــوری را بــرآورده منــی ســازد؛ ســبک 

بــازی کــردن ایــن کــودکان بــا کودکانــی کــه 

ــاوت  ــتند متف ــال نیس ــن اخت ــه ای ــا ب مبت

اســت ایــن تفــاوت هــا طبــق نظــر راجــرز 

ــر اســت: بــه رشح زی

1-آنهــا متایــل بیشــری بــه تکــرار یــک کار 

نســبت بــه همساالنشــان دارنــد.

2-زمــان خــود را بیــش از حــد معمــول بــا 

ــازی و انجــام کاری یکســان مــی  اســباب ب

ــد. گذرانن

بــه  نســبت  هــا  آن  هــای  3-بــازی 

و  اســت  ســاده  بســیار  همساالنشــان 

معمــوال کارهــای قدیمــی را تکــرار مــی 

کننــد و انــگار مهــارت جدیــدی کســب 

کننــد. منــی 

4-ممکــن اســت آن هــا بــا اشــیا بــه صورت 

غیــر معمــول بــازی کنند.

ــدی  ــازی هــای تقلی ــه ب ــل کمــری ب 5-متای

ــازی هــا را متوجــه  ــن ب ــی ای ــد و گوی دارن

منــی شــوند.

بــازی  نــوع  تفــاوت هــا در  ایــن  متــام 

ــد  ــی کن ــر م ــاله را بیش ــن مس ــت ای اهمی

کــه والدیــن ایــن کــودکان بایــد بداننــد 

ــازی را از کجــا و چطــور بــا کودکشــان  ب

آغــاز کننــد. بــرای ورود بــه بــازی ایــن 

کــودکان والدیــن بایــد عاقــه هــای کــودک 

ایــن  از طرفــی  و  قراردهنــد  مدنظــر  را 

کــودکان نیازمنــد ایــن هســتند کــه بــا آنهــا 

ــازی  ــی شــود ، ب ــای حســی حرکت ــازی ه ب

هایــی کــه در آن بــدن بیشــر درگیــر باشــد، 

حتــی بایــد گاهــی بــا اوکشــتی گرفــت، او 

ــر  ــر بپ ــازی بپ ــه ب ــا اینک ــک داد ی را قلقل

را بــا او انجــام داد زیــرا ایــن کــودکان 

همچــون کــودکان دیگرعــاوه بــر نیــاز بــه 

ــی  ــدن دوران کودک ــد گذران ــوزش نیازمن آم

هســتند وچنیــن رفتــاری عــاوه بــر ایجــاد 

فضــای نشــاط آور ،کــودک را بــه فعالیــت 

ــب  ــه موج ــد ک ــی کن ــی وادار م ــای بدن ه

هاهنگــی انــدام هــا و تســلط بهــر فــرد 

ــرض  ــی شــود. ف ــدام هــای خــود م روی ان

کنیــد کــودک بــه آمبیــوه گیــری عاقــه 

ــا  ــن جــا ب ــادی نشــان مــی دهــد  در ای زی

ــه  ــوان ب شناســایی عاقــه ی کــودک مــی ت

دنیــای بــازی او وارد شــد مــی تــوان در این 

همبــازی شــدن رابطــه ی علــت ومعلولــی 

ــه  ــدن را ب ــن ش ــه و روش ــاردادن دکم فش

ــواع  ــناخت ان ــرور ش ــه م ــوزش داد ب او آم

میــوه هــا را بــا او متریــن کــرد، اســامی 

انــواع مــزه هــا و شــناخت آنهــا را آمــوزش 

ــه  ــه عاق ــی آنک ــی ب ــن فضای داد؛ در چنی

ی کــودک را رسکــوب کــرده باشــیم بــه 

مراتــب شــانس یادگیــری کــودک را افزایــش 

داده ایــم و مانــع رفتارهــای کودکانــه ی 

ــازی  ــن ب ــر ای ــم. عــاوه ب ــز نشــده ای او نی

ــاط چهــره  ــد ارتب ــی کــه نیازمن هــای تعامل

بــه چهــره ی والــد کــودک دارد یکــی از 

بهریــن بــازی هــا بــرای کــودکان مبتــا بــه 

اتیســم اســت بــه عنــوان یــک قاعــده کلــی 

ــه  ــم ک ــتفاده کنی ــی اس ــازی های ــد از ب بای

قوانیــن آن بــرای کــودک قابــل فهــم باشــد 

و بــه تدریــج ســطح بــازی هــارا بــا توجــه 

بــه مهــارت هــای کــودک افزایــش داد. یــک 

ــن  ــوان ش ــی ت ــب م ــازی مناس ــال از ب مث

بــازی یــا گل بــازی باشــد معمــوال کــودکان 

ــد  ــذت مــی برن ــازی هــا بســیار ل ــن ب از ای

و بــا دیــدن نتیجــه ی کار خــود باعــث 

افزایــش اعتــاد بــه نفــس در آن هــا مــی 

شــود. ایــن گونــه بــازی هــا باعــث تســهیل 

ــرل اعصــاب  ــت، کن ــرورش خاقی رشــد و پ

وعضــات، مهــارت هــای اجتاعــی، پرورش 

حــس المســه، تقویــت و هاهنگــی حواس 
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ــود. ــی ش ــم فضای ــدرت تجس ــت ق و تقوی

انتخــاب اســباب بــازی مناســب کــودک 

ــه اتیســم موضــوع دیگــری اســت  ــا ب مبت

ــال  ــه دنب ــود؛ ب ــه ش ــه آن توج ــد ب ــه بای ک

اســباب بــازی هایــی باشــید کــه حــس 

هــای آنهــا را تقویــت کنــد؛ بســیاری از 

ــش  ــار چال ــم دچ ــه اتیس ــا ب ــودکان مبت ک

هــای حســی هســتند و اســباب بــازی بایــد 

حــس هــای آنهــا را تحریــک کنــد مثــل 

ــه  ــکال س ــا اش ــه ای و ب ــای پارچ ــاب ه کت

بعــدی، بلــوک هــای بــا حــروف یــا اعــداد 

برجســته اســباب بــازی بــا قطعــات بــزرگ 

ــد  ــکال مفی ــازی موزی ــباب ب ــک اس وکوچ

ــتند. هس

اســباب بــازی هایــی را انتخــاب کنیــد کــه 

بــه توســعه ی مهــارت هــای اجتاعــی 

ــه  ــکاری ب ــوزش هم ــد، آم ــک کن ــا کم آنه

ــیار  ــازی بس ــباب ب ــق اس ــودکان از طری ک

ــواده  ــه کل خان ــی ک ــازی های موثراســت، ب

را درگیــر کنــد و مســتلزم بــازی چنــد نفــر 

اســت بســیار مفیــد اســت بــه آنهــا نوبتــی 

ــازی کــردن و برنــده شــدن و باخــن را  ب

مــی تــوان در ایــن بــازی هــا آمــوزش داد.

کــودک را تشــویق کنیــد تــا بــا دیگــران 

ــه جــای  ــد اگــر نگــران هســتید ب ــازی کن ب

بــازی هــای رقابتــی آنهــا را بــه بــازی هــای 

ــد. ــوت کنی ــکاری دع ــتلزم هم مس

مناســب  بــازی هــای  اســباب  دیگــر  از 

ــازی هایــی  بــرای کــودک اتیســم اســباب ب

ــا را  ــی آنه ــای حرکت ــارت ه ــه مه ــت ک اس

ــه  ــی گزین ــی و طراح ــد. نقاش ــعه ده توس

هــای مناســبی هســتند. نقاشــی انگشــتی 

حتــی از نقاشــی بــا مــداد هــم بهــر اســت، 

بــازی  واســباب  ترامپولیــن،  دوچرخــه، 

هایــی مثــل لگــو واســباب بــازی هایــی کــه 

جــدا و دوبــاره رسهــم مــی شــوند، پــازل و 

ــتند. ــب هس ــری مناس ــای فک ــازی ه ب

در کل اســباب بــازی هایــی کــه بــرای 

کــودکان اتیســم توصیــه مــی شــود شــامل 

ایــن اســباب بــازی هــا اســت: حبــاب هــا، 

بادکنــک هــا اســباب بــازی هایــی لغزنــده، 

انعطــاف،  قابــل  و  درخشــان  رنگــی، 

موزیــکال، متحــرک، بلــوک هــای ســاختنی، 

دومینوهــا، خمیربــازی پیانــه هــای انــدازه 

گیــری اســباب بــازی علــی و معلولــی میــخ 

ــازی  وچکــش ضمــن اســتفاده از اســباب ب

هــا بــه دو نکتــه دقــت داشــته باشــید 

نخســت اینکــه هرکــدام از ایــن اســباب 

بــازی هــا در ســطوح مختلــف بــازی هــای 

ــک  ــا عروس ــد مث ــی گیرن ــرار م ــدی ق رش

عــاوه بــر ســطح حســی حرکتــی در ســطح 

ــه ی  ــرار دارد و نکت ــم ق ــی ه ــل گرای تخی

دوم اینکــه اصــا کودکتــان را بــا ســایر 

ــا  ــودک ب ــک ک ــد ی ــه نکنی ــودکان مقایس ک

ــازی رسگــرم مــی شــود و کــودک  اســباب ب

ــک  ــرار ی ــا تک ــر ی ــای دیگ ــا چیزه ــر ب دیگ

و  تحریــک  شــود.  مــی  رسگــرم  رفتــار 

تشــویق کلیــد اصلــی ورود شــا بــه دنیــای 

کودکتــان و رشــد بــازی هــای او اســت. هــر 

ــازی  ــا او ب ــان راحــت اســت ب طــور کودکت

کنیــد ســعی کنیــد ســمت راســت او قــرار 

بگیریــد کــه بتوانیــد بــا او ارتبــاط چشــمی 

برقــرار کنیــد. محیــط بــازی نیــز از مــواردی 

ــه  ــد او را مشــتاق ب ــی توان ــت کــه م اس

ــه  ــد ب ــوش کن ــرار و مش ــی ق ــا ب ــازی ی ب

ــاد  ــی او زی ــیت حس ــر حساس ــوص اگ خص

باشــد، بنابرایــن تــا جایــی کــه مــی توانیــد 

محیــط بــازی او را ســاده و طبیعــی فراهــم 

کنیــد تــا بتوانــد رصفــا روی بــازی متمرکــز 

شــود.حس بــازی را در او ایجــاد کنیــد مثــا 

ــه  ــی ب ــداز رنگ ــر ان ــک زی ــن ی ــا انداخ ب

ایــن صــورت او مــی توانــد وقایــع را پیــش 

بینــی کنــد. در مــورد مــدت زمــان بــازی و 

ــد  ــت کنی ــاندن آن دق ــان رس ــه پای ــان ب زم

ــر  ــازی نشــاط آور به ــه ب ــد دقیق ــرا چن زی

ــه  ــت ک ــت آوری اس ــازی مال ــل ب از تحم

او را رشــد نــداده و باعــث دلزدگــی اش 

مــی شــود.

منابع

روانشناســی رشــد نوشــته ی حســن احــدی، 

شــکوه الســادات بنــی جالــی، 1385.

ارتبــاط  برقــراری  هــر  درمانــی،  بــازی 

ــده  ــم فروزن ــدرت مرج ــری لن ــته ی گ نوش

.1390 پنــاه،  داور 

ــان  ــودکان و نوجوان ــت در ک ــات فراغ اوق

ــف اوتیســم نوشــته  ــال طی ــه اخت ــا ب مبت

ی دکــر کاوه مقــدم ، 1398.
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آموزش جنسی برای کودکان و جوانان مبتال به اختالل طیف اتیسم در کانادا 
فاطمه کیخایی/ کارشناس ارشد روانشناسی

ایــن مقالــه زمینــه ی خطــی آمــوزش جنســی بــرای کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اتیســم 

را در مــدارس کانــادا و راهنایــی بــرای رویکردهــای فــرا گیرتــر را بــا توجــه بــه ســه حــوزه 

ی مهــم بلــوغ ، روابــط و جنســیت و تنــوع جنســی ارائــه مــی کنــد. در مقالــه ی پیشــین 

بــه اهمیــت آمــوزش جنســی بــرای کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اتیســم پرداختــه شــد 

همچنیــن در مــورد بلــوغ و اهمیــت آمــوزش آن در افــراد اتیســم مطالبــی گفتــه شــد. در 

ادامــه بــه بررســی روابــط جنســی، جنســیت، تنــوع آن و توصیــه هایــی بــرای حایــت از 

رویکردهــای فراگیــر تــر بــرای آمــوزش جنســی درکــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اتیســم 

پرداختــه مــی شــود.

روابط 

افــراد مبتــا بــه اتیســم خواهــان روابــط اجتاعــی و عاشــقانه هســتند. امــا معمــوالً موانــع 

ــد. بســیاری از آن  ــه مــی کنن ــزوای اجتاعــی و انــگ زدن تجرب ــل ان ــه دلی اجتاعــی را ب

هــا از فقــدان دانــش و مهــارت خــود در مــورد چگونگــی توســعه و مدیریــت یــک رابطــه 

ی عاشــقانه نــا امیــد شــده انــد. اگــر چــه بــرای همــه ی افــراد مبتــا بــه اتیســم مشــخص 

نشــده اســت امــا نيازهــاي منحــر بــه فــردى كــه كــودكان و نوجوانــان مبتــا بــه اتیســم 

ممكــن اســت در رابطــه بــا مســیريايب روابــط تجربــه کننــد عبارتنــد از : تعامــل اجتاعــی، 

ــا توجــه بــه ایــن کــه رفتــار متقابــل اجتاعــی یــک مهــارت  مســائل حســی و رضایــت ب

ارتباطــی مهــم اســت آمــوزش آن بــا مترکــز بــر دانــش و ایجــاد مهــارت حــول تعامــل بــا 

همســاالن و رشکا رضوری اســت. ایــن رویکــرد بــه ایجــاد رصاحــت ضمنــی کمــک مــی کنــد 

و نحــوه ی رشوع دوســتی هــا خوانــدن 

نشــانه هــای اجتاعــی، رشوع و ایجــاد 

مرزهــا در  روابــط و بحــث هــای پیرامــون 

رضایــت جنســی را توضیــح مــی دهــد. 

ملــس، بخــش مهمــی از بســیاری از روابــط 

اســت. بــا ایــن کــه جوانــان و افــراد مبتــا 

بــه اتیســم متايــل بــه روابــط صمیانــه 

دارنــد، برخــی از آن ها حساســیت بیشــری 

نســبت بــه احساســات فیزیکــی دارنــد کــه 

ــی از آن  ــائل حس ــوان مس ــه عن ــوالً ب معم

ــوزش  ــاس آم ــن اس ــر ای ــود. ب ــی ش ــاد م ی

ــی  ــای حس ــی از نیازه ــد آگاه ــی بای جنس

فــردی و ایــن کــه چگونــه ممکــن اســت بــا 

ــاوت  ــک زندگــی متف نیازهــای حســی رشی

باشــد را تقویــت کنــد و راهربدهایــی را 

بــرای نحــوه ی برقــراری ارتبــاط و مدیریــت 

ــاوه  ــه دهــد. ع ــاوت هــای حســی ارائ تف

بــر ایــن دانــش آمــوزان از طریــق تعامــات 
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اجتاعــی بــا همســاالن خــود خــارج از 

ــات  ــورد متای ــس در م ــی تدری ــان اصل زم

جنســی و روابــط مــی آموزنــد، اما کــودکان 

و نوجوانــان مبتــا بــه اتیســم ممكن اســت 

فرصــت كمــري بــراي تعامــل بــا همســاالن 

ــی  ــه ی آموزش ــارج ازمجموع ــو د در خ خ

اختصاصــی داشــته باشــند. ایــن تجربیــات 

مــی توانــد بــه طــرد و محرومیــت کــودکان 

و نوجوانــان مبتــا بــه اتیســمكمك كنــد و 

در نتيجــه بــر توســعه ي روابــط اجتاعــی 

و جنســی آن هــا تاثیــر بگــذارد. در نهایــت 

رضایــت، بخــش مهمــی از آمــوزش جنســی 

ــان  ــرای کــودکان و جوان ــژه ب ــه وی اســت ب

مبتــا بــه اتیســم كــه مــي تواننــد بيشــر در 

معــرض خطــر سواســتفاده و تجاوز جنســی 

تــوان  مــی  را  رضایــت  مفهــوم  باشــند. 

از طریــق درس هــای متناســب بــا ســن 

ــن  ــراک گذاش ــه اش ــد ب ــوزش داد مانن آم

اســباب بــازی هــا، عرضــه و پذیــرش آغــوش 

و بــازی هایــی ماننــد قلقلــک دادن. بــرای 

ایــن کــه آمــوزش رضایــت موثــر باشــد  باید 

ــه  ــرای هم ــه ی درســی ب ــارس برنام در رست

ی پایــه هــا ادغــام شــود. زیــرا دانــش 

آمــوزان بــه دنبــال کســب رضایــت و ارائــه 

رضایــت  آمــوزش  هســتند.  رضایــت  ی 

همچنیــن شــامل یادگیــری تفــاوت بیــن 

انــواع ملــس قابــل قبــول و غیــر قابــل 

ــا  ــان مبت ــودکان و نوجوان ــت. ک ــول اس قب

ــا  ــه ســوء اســتفاده ی ــه تجرب ــه اتیســم ک ب

تجــاوز داشــته انــد ممکــن اســت آن را 

ســوء اســتفاده ی جنســی تشــخیص ندهنــد 

در عــوض آن را مطابــق بــا درخواســت یــک 

ــد.  بزرگســال بدانن

جنسیت و تنوع جنسی  

ــر ایــن اســت کــه کــودکان  اغلــب فــرض ب

اتیســم گرایــش  بــه  و نوجوانــان مبتــا 

ــه  ــل جنســی را تجرب ــد و می جنســی ندارن

ــد  ــا مانن ــال آن ه ــن ح ــا ای ــد ب ــی کنن من

همســاالن خــود، جنســیت و هویــت جنســی پیــدا مــی کننــد. عــاوه بــر ایــن مفروضــات 

مربــوط بــه گرایــش جنســی مــی توانــد منجــر بــه دسرســی محــدود بــه اطاعــات مهــم 

ســامت جنســی در مــورد انتقــال HIV و ســایر بیــاری هــای مقاربتــی شــود . جوامــع 

در روابــط ، منجــر بــه عواقــب همجنــس گــرا، دو جنــس گــرا، تــرا جنســیتی، دگــر بــاش و 

پرسشــگر مبتــا بــه اتیســم کــه آن هــا را خــارج از دگــر جنــس گرایــان شناســایی مــی کننــد 

مــی شــود. برنامــه ی درســی آمــوزش جنســی کانــادا کــه رویکردهــا و هویــت هــای غیــر 

دگــر جنــس گــرا و غیــر همجنــس گــرا را در بــر مــی گیــرد ، هنــوز در حــال توســعه اســت. 

در ادامــه بــه رویکردهــا و توصیــه هــای فراگیرتــر بــرای حایــت از آمــوزش جنســی مــی 

پردازیــم، توصیــه هــا بــر ســه هــدف عمــده مترکــز دارنــد. 

هــدف اول، اطمینــان از ایــن کــه آمــوزش جنســی فراتــر از رویکردهــای ســاده و مبتنــی 

بــر افزایــش دانــش و مهــارت ســازی اســت . 

ـ بــرای کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اتیســم کــه ایــن آمــوزش هــا را دریافــت مــی کننــد 

مهــارت هــای اجتاعــی و درک هنجارهــای اجتاعــی را قبــل از آمــوزش جنبــه هــای فنــی 

بیشــر آمــوزش جنســی توســعه دهیــد. یعنــی آمــوزش نحــوه ی عمــل در موقعیــت هــای 

ــل  ــد انجــام شــود، توســعه ی مهــارت هــای متقاب ــه جــای کارهایــی کــه نبای اجتاعــی ب

مربــوط بــه دوســتی، معاشــقه و روابــط عاشــقانه.

ــرات عاطفــی و احساســی  ــرات فیزیکــی و تغیی ـ افزایــش مهــارت هــا در مدیریــت تغیی

ناشــی از بلــوغ 

ـ افزایش ظرفیت آن ها برای مترین رضایت در زمینه های مختلف برنامه درسی 

ـ توانایــی خــود را بــرای افشــای تجــاوز جنســی بــا درگیــر شــدن در آمــوزش جنســی جامــع 

افزایــش دهنــد کــه شــامل مهــارت هــای ایمنــی شــخصی اســت. 

ــانه  ــه نش ــی ک ــرای جای ــی ب ــای آموزش ــوان راهربده ــه عن ــی ب ــای اجتاع ــت ه ـ از روای

هــای اجتاعــی، هنجارهــای رایــج و رفتــار هــای قابــل قبــول اجتاعــی متمرکــز هســتند 

اســتفاده کنیــد کــه کــودکان و نوجوانــان مبتــا اتیســم مــی تواننــد در زندگــی روزمــره ی 

خــود متریــن کننــد. 

ـ فرصــت هــای فراوانــی را بــرای تکــرار و مــرور بگذاریــد مثــاً فیلــم هــای آموزشــی شــامل 

مــدل ســازی ویدیویــی یــا خــود مــدل ســازی ویدیویــی از متایــات جنســی مناســب رشــدی 
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مهــارت هــا و درک مرتبــط. 

ــر  ــای فراگی ــاد رویکرده ــدف دوم : ایج ه

بیشــر کــه شــامل والدیــن، مدافعــان و 

هــا  ریــزی  برنامــه  در  اتیســم  حامیــان 

باشــد. 

ـ طراحــان و مربیــان برنامــه درســی تربیــت 

جنســی والدیــن را تشــویق بــه طرح ســوال 

برنامــه  محتــوای  مــورد  در  یادگیــری  و 

درســی تربیــت جنســی بناینــد تــا بتواننــد 

یادگیــری را از مدرســه بــه خانــه ادامــه 

دهنــد و بــه فرزنــدان خــود کمــک کننــد.

ــی  ــاي درس ــه ه ــر برنام ــعه ي بيش ـ توس

آمــوزش جنســی بــرای افــراد مبتــا بــه 

و  افــراد    LGBTQ ویــژه بــه   ، اتیســم 

کســانی کــه تــرا جنســیتی و جنســیتی غیــر 

دودویــی هســتند.  

ـ برنامــه های درســی و تســهیات آموزشــی 

ــان  ــودکان و جوان ــارکت دادن ک ــا مش را ب

مبتــا بــه اتیســم بــرای رفــع نیازهــای 

خــاص آن هــا بــه جــای مترکــز انحصــاری بر 

دیــدگاه هــای والدیــن، بــه شــکلی ســازنده 

ــد.  ایجــاد کنی

ـ آمــوزگاران، والدیــن و دانــش آمــوزان 

بــه عنــوان  رشکــت  اتیســم  بــه  مبتــا 

ــه  ــعه برنام ــای توس ــدگان در کارگاه ه کنن

ــده  ــه ی زن ــر تجرب ــز ب ــا مترک ــی ب ی درس

بگنجانیــد. 

ـ برقــراری ارتبــاط منظــم والدیــن و معلــم 

را در مــورد محتــوای آمــوزش جنســی ، 

ســواالت متــداول و ســایر لیســت هــای 

اســطوره شــکن را در دســرس قــرار دهیــد.

ــا  ــد ت ــه دهی ـ فهرســتی از اصطاحــات ارائ

ــه  ــان در خان ــد از هــان زب ــن بتوانن والدی

ــد.  اســتفاده کنن

ــن  ــه والدی ــرای کمــک ب ـ یــک فیلمنامــه ب

ــه  ــه ارائ ــو در خان ــردن گفتگ ــاز ک ــرای ب ب

ــد.  دهی

ـ هــدف ســوم : ارائــه ی فرصــت هــای 

توســعه حرفــه ای و برنامــه درســی حایتی 

ــان.  بــه مربی

ــوزش  ــی آم ــه درس ــه برنام ــی ک ـ آموزگاران

فرصــت  دهنــد،  مــی  ارائــه  را  جنســی 

هــای منظمــی بــرای مشــارکت در توســعه 

ی حرفــه ای مخصــوص آمــوزش جنســی 

ــند. ــته باش داش

ـ از برنامــه ی درســی جنســیت و یادگیــری 

توســعه حرفــه ای اســتفاده کنید تــا مطمن 

شــوید کــه دروس کاســی ناخواســته بــا 

انتقــاد هــای شــخصی ارائــه منــی شــوند. 

بــه عنــوان  ارائــه ی آمــوزش جنســی  ـ 

بخشــی رصیــح و رضوری از برنامــه درســی 

ــی  ــارغ التحصیل ــا ف ــه ت ــه مدرس از ورود ب

ــه  ــک ب ــه ســال هــای نزدی ــه محــدود ب ، ن

رشوع بلــوغ. 

ـ از خــود ارزیابــی بــرای بررســی ارزش هــا 

و باورهایــی اســتفاده کنیدکــه مــی تواننــد 

تحــت  را  جنســی  آمــوزش  رویکردهــای 

ــد.  ــرار دهن ــر ق تاثی

در  رشکــت  بــرای  را  هایــی  فرصــت  ـ 

وبینارهــا، پادکســت هــا یــا دیگــر فرصــت 

ــل  ــع قاب ــه ای از مناب ــری حرف ــای یادگی ه

اشــراک  بــه  و  جســتجوکنید  اعتــاد 

بگذاریــد.  

نتیجه گیری 

علیرغــم برخــی بــه روز رســانی هــای اخیــر 

در برنامــه هــای درســی بهداشــت جنســی، 

ــاه  ــر ســامت جنســی و رف ــز ب ــوز مترک هن

اتیســم  بــه  مبتــا  جوانــان  و  کــودکان 

ایــن  نــدارد.  در مــدارس کانــادا وجــود 

ــداوم انــگ اجتاعــی  محرومیــت باعــث ت

و تنــزل کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه 

اتیســم حاشــیه جامعــه مــی شــود . عــاوه 

ــا و ادراکات  ــرش ه ــن نگ ــر ای ــن اگ ــر ای ب

ــر  ــرد و تغیی ــرار نگی منفــی مــورد توجــه ق

ــده در  ــته ش ــای برداش ــام گام ه ــد مت نکن

جهــت رفــع نیازهــای افــراد مبتــا بــه 

اتیســم بــی معنــی اســت. زیــرا منجــر بــه 

ــی  ــه من ــاداری در جامع ــر معن ــچ تغیی هی

شــود. بــا توجــه بــه اینکــه آمــوزش جنســی 

هنــوز در کانــادا مــورد بحــث اســت توجــه 

بــه نیازهــای خــاص افــراد دارای معلولیــت 

و محرومیــت اجتاعــی مســتمر آن هــا 

ــم  ــت. علیرغ ــم اس ــا مه ــث ه ــن بح از ای

تحقیقــات در حــال تکامــل کــه عقایــد 

قبلــی را تغییــر داده اســت هنــوز بــه طــور 

گســرده پذیرفتــه نشــده اســت کــه افــراد 

ــتند. ــی نیس ــاً جنس ــم ذات ــه  اتیس ــا ب مبت

ارائــه آمــوزش هــای جنســی بــرای کــودکان 

و نوجوانــان مبتــا بــه  اتیســم مــی توانــد 

بــه آن هــا کمــک کنــد تــا احساســات 

جنســی خــود را درک کننــد کــه بــه پــرورش 

احســاس از خــود کمــک مــی کنــد. پــرورش 

ایــن احســاس از خــود مــی توانــد بــه 

کاهــش پیــام هــای متناقــض در جایــی کــه 

آنهــا احساســات جنســی را تجربــه مــی 

ــد.  ــد کمــک کن کنن

ــا  ــت ت ــده اس ــوزش جنســی طراحــی ش آم

بــه کــودکان و نوجوانــان مبتــا بــه اتیســم 

امــکان پــرورش حــس خــود را بدهــد، کــه 

مــی توانــد بــه ارتقــای احســاس غرور ســامل 

در جامعــه اتیســم کمــک کنــد و همچنیــن 

بــه توســعه ی مــداوم متایــات جنســی بــه 

عنــوان مولفــه ای از رفــاه کل نگــر. 

برنامــه ی درســی کــه کلیشــه هــا را در 

هــم مــی شــکند بــه راز داری احــرام مــی 

گــذارد و خــود شناســی را ترویــج مــی کنــد 

ــه فقــط  ــش آمــوزان ن ــاز همــه ی دان و نی

آنهایــی کــه اتیســم هســتند را برطــرف مــی 

کنــد. 

منابع

Sexuality Education for  children and youth with 

autism spectrum disorder in Canada. 

Adam W.j. Davies ,  phd . Alice- Simone  Balter 

,phD, Tricia van Rhijn, phd, Jennifer s prack lin, 

DHS, Kimberly Maich, phd,  and Rsha soud,Bsc.

23

ک 
ستی

اتی
ن 

دکا
کو

ی 
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

هل
 چ

ره
ام

 ش
م،

ده
ل 

سا

14
01

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ



آموزش مفاهیم دبستانی 
آرزو رضایی/ کارشناس ارشد روانشناسی

در ادامــه مباحــث پیشــین، کــه بــه آمــوزش چگونگــی پیشــربد اهــداف مبتنــی بــر درک 

ــن  ــکات دیگــری در ای ــه بررســی ن ــون ب ــم اختصــاص داشــت، اکن ــر مفاهی ــق  و به عمی

زمینــه مــی پردازیــم. درک مطلــب از موضوعاتــی اســت کــه گاهــی بــرای کــودکان عــادی 

هــم چالــش برانگیــز و دشــوار اســت . هرچنــد کــه درک مطلــب تــا حــد زیــادی بــه نــوع 

ــواری  ــف دش ــات مختل ــتگی دارد و در درج ــنده بس ــا نویس ــده ی ــار گوین ــات و گفت ادبی

قــرار دارد، همیشــه راه حــل هایــی بــرای ســاده ســازی و درک رسیــع تــر و بهــر مطالــب 

وجــود دارد . بــه شــخصه مــی توانــم اذعــان کنــم کــه پــس از رشوع آمــوزش یــک زبــان 

ــه  ــردم ک ــی ب ــتاری پ ــی و نوش ــم زبان ــزی در درک مفاهی ــکات ری ــا و ن ــه زوای خارجــی ب

فهــم بهــری از چگونگــی ایجــاد ســاختار کلــی مفاهیــم بــه دســت آوردم. در بخــش درک 

گفتارمــا بــه مباحــث عمیقــی در مــورد فهــم اصطاحــات، ایهــام و ابهــام ، کنایــه و طنــز 

و رضب املثــل هــا و...اشــاره کردیــم و آمــوزش ابتدایــی در اکتســاب ایــن  توانایــی هــا را 

رشح دادیــم . در هنــگام آمــوزش خوانــدن و نوشــن کــه بــه نوعــی ســطح ســوم و چهــارم 

ــن درک  ــری از ای ــده ت ــوع پیچی ــا ن ــی باشــند، ب ــس از شــنیدن و گفــن م ــان پ ــش زب دان

ــر و  ــز و تفک ــری از مترک ــق ت ــه ســطوح عمی ــا آن ب ــی ب ــه رویاروی ــی شــویم ک مواجــه م

ــزاع نیازمنــد اســت. چگونگــی ایجــاد ایــن تعمــق و تفکــر انتزاعــی در درک مفاهیــم  انت

ــا توانایــی هــای نرمــال و چــه  ، موضــوع مهمــی در موقعیــت تحصیلــی هــر فــرد چــه ب

ــا  ــی ب ــه گاه ــت ک ــن رو اس ــد. از ای ــی باش ــز و درک م ــطوح مترک ــت در س ــا محدودی ب

ــوه ی حافظــه  ــه ق ــکا ب ــا ات ــب را ب ــط مطال ــه فق ــی شــویم ک ــادی مواجــه م ــودکان ع ک

خــود ذخیــره کــرده و پیونــدی میــان عنــارص مختلــف  ایــن مطالــب و دانــش در ذهــن 

خــود برقــرار نکــرده انــد و در نتیجــه فاقــد 

پژوهشــگر  و  اســتقرایی   ، تفکــر خــاق 

بــوده  و فقــط اقــدام بــه بازنــر طوطــی 

ــی  ــاز  م ــد نی ــف در ح ــب مختل وار مطال

کننــد. بنابرایــن هــدف مــا گســرش توانایــی 

ــارص  ــن عن ایجــاد پیوندهــا و ارتباطــات بی

یادگرفتــه شــده بــه صــورت خــودکار و 

ایجــاد تفکــر انتزاعــی کارآمــد در کــودکان 

مــی باشــد. در ادامــه مترینــات مربــوط 

بــه درک مطلــب بــه تفصیــل متریناتــی 

ــب  ــان مطل ــوع، بی ــخیص موض ــد تش مانن

ــدا  ــا پی ــان ســاده،خاصه نویســی  ی ــه زب ب

کــردن کلــات کلیــدی ،طــرح ســوال هــای 

مختلــف، تغییــر مطلــب خوانــده شــده 

ــم  ــاده و....خواهی ــتان س ــورت داس ــه ص ب

ــت.  پرداخ

ــه  ــودک داده ک ــه ک ــاه را ب ــن کوت ــد م چن

ــد  ــاه باش ــه کوت ــج جمل ــی پن ــامل دو ال ش

و از او مــی خواهیــم کــه در محــل نقطــه 
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آرزو رضایی/ کارشناس ارشد روانشناسی

ــوان  ــا عن ــن مشــخص شــده موضــوع ی چی

مــن را بــه صــورت یــک، دو یــا ســه کلمــه 

بنویســد. مثــل همیشــه مترینــات را بــا 

مــوارد خیلــی ســاده رشوع مــی کنیــم. مــن 

ــا داســتان  هایــی کــه بــه صــورت روایــی ی

هســتند در ابتــدای مترینــات آورده مــی 

شــوند. مثــا:" علــی قبــل از رفــن بــه 

رختخــواب  مســواک زد و صبــح بعــد از 

بیــدار شــدن دســت و صورتــش را شســت 

جــای  در  پوشــید.  متیــز  هــای  لبــاس  و 

خالــی بــا عنــوان موضــوع کــودک مــی 

ــی  ــای زبان ــش و غن ــه دان ــته ب ــد بس توان

نظافــت(  یــا  )بهداشــت، متییــزی  خــود 

ــاد  ــودک ی ــب ک ــن ترتی ــه ای ــد. ب را بنویس

مــی گیــرد کــه موضــوع کلــی یــک مــن را 

درک کنــد. در مــوارد بعــد مــن مــورد نظــر 

ــوالی   ــربی، س ــی،  خ ــا تریح ــی ی توضیح

و یــا حتــی  معایــی و چالــش برانگیــز 

مــی توانــد باشــد تــا بــه کــودک تفحــص و 

ــد ،  ــی خوان ــه م ــی را ک ــق در جمات تعم

ــرای  ــن و ب ــن متری ــتای ای ــوزد. در راس بیام

ســاده ســازی بیشــر آن مــی توانیــم ابتــدا 

چنــد گزینــه را بــه کــودک ارائــه کنیــم تــا 

او بهریــن پاســخ را از بیــن آن هــا انتخــاب 

ــد. کن

پــس از ایــن کــه کــودک بــه طــور ضمنــی 

ایــن متریــن  نظــرات  نقطــه  بــرآورد  در 

ــی  ــت ، م ــی دســت یاف ــت های ــه موقعی ب

ــتار  ــورت پیوس ــه ص ــات را ب ــم مترین توانی

در  بتوانــد  بایــد  کــودک  بربیــم.  پیــش 

ــده شــده توســط  مراحــل بعــد، مــن خوان

ــه  ــا خاص ــاده و ی ــان س ــه زب ــودش را ب خ

بیــان کنــد. مســلا چنیــن خاصــه ســازی را 

هــم مــی تــوان بســته بــه توانایــی کــودک 

بــه صــورت شــفاهی یــا کتبــی انجــام داد. 

ــرات  ــه نظ ــا نقط ــدی ی ــات کلی ــن کل یاف

ــی  ــرین بارمفهوم ــه بیش ــن  ک ــم در م مه

را در  نویســنده  بــرای رســاندن منظــور 

بردارنــد، از مــوارد دیگــر اســت کــه کمــک 

شــایانی بــه درک عمیــق تــر و یافــن ارتباط 

بیــن کلــات مــی کنــد. کــودک مــی توانــد 

ایــن کلــات را هایایــت کنــد و یــا دور آن 

هــا خــط بکشــد. بــرای فهــم بهــر مطالــب 

همچنیــن مــی توانیــم کــه بــه کــودک 

ــه آن  ــد و ب ــم کــه ســوال طــرح کن بیاموزی

پاســخ بدهــد. برخــی از کــودکان اتیســتیک 

و یــا بــا نیازهــای ویــژه  بــا نوشــن بــه طــور 

کلــی و یــا تکالیــف زیــاد نوشــتاری مشــکل 

ــد مراقــب باشــیم کــه کــودک  ــد و بای دارن

اگــر چنــدان مایــل بــه نوشــن نیســت 

بیشــر بــه صــورت گفتــاری ایــن مــوارد 

کار شــود و همیشــه بــه خاطــر داشــته 

باشــیم کــه کــودک بایــد در رشایــط خوب و 

آمــاده بــرای یادگیــری باشــد تــا بتوانیــم بــه 

اهــداف آموزشــی مــورد نظــر دســت یابیــم 

ــت  ــازی را دوس ــتان س ــودک داس ــر ک . اگ

دارد و از مــن هــای روایــی بیشــر مطالــب 

ــای  ــن ه ــم م ــی توانی ــد م ــی کن را درک م

ــتان  ــورت داس ــه ص ــی را ب ــی درس توضیح

درآورده و برایــش بــاز نویســی کنیــم و 

بعــد مراحــل آزمــون هــای درک نوشــتاری 

را انجــام  و بررســی کنیــم کــه آیــا فهــم و 

یادگیــری نــکات مــورد نظــر تســهیل شــده 

ــری  ــان نتیجــه گی ــر. در پای ــا خی اســت و ی

از مطلــب ارائــه شــده روش  خوبــی بــرای 

آزمــون درک کــودک از مطلــب خوانــده 

شــده مــی باشــد. بــه کــودک مــی آموزیــم 

ــه  ــی توج ــر مطلب ــدن ه ــد از خوان ــه بع ک

کنــد کــه مــا بــرای چــه آن را خوانــده ایــم 

ــه  ــاد گرفت ــزی از آن ی ــه و چــه چی و چگون

ایــم. ایــن مطلــب چــه چیــزی را مــی 

خواســته بــه مــا خــرب بدهــدو چــه چیــزی را 

خاطــر نشــان کــرده یــا یــاد داده اســت . در 

مثالــی کــه در مــورد بهداشــت بیــان کردیــم 

، کــودک مــی توانــد بــه ایــن نتیجــه برســد 

ــا  ــن کاره ــی ای ــل عل ــا هــم مث ــر م ــه اگ ک

را انجــام بدهیــم بــه ســامتی خــود کمــک 

کــرده ایــم و منظــور او یــاد دادن کارهــای 

ــط اســت. ــه مرتب بهداشــتی روزان

در  کــودک  کــه  بگیریــم  درنظــر  اگــر 

ــا  ــگام ب ــت هم ــی و درس ــال اول ابتدای س

ــری  ــد یادگی ــات بای آمــوزش حــروف و کل

ــب علمــی، ریاضــی و... را از آن چــه  مطال

مــی خوانــد آغــاز کنــد، بــه ایــن نکتــه پــی 

ــم  ــودک در فه ــتقال ک ــه اس ــم ک ــی بری م

جمــات و متــون خوانــده شــده  چــه ارزش 

بــی بدیلــی در تــداوم موفقیــت هــای 

تحصیلــی وی خواهــد داشــت. بنابرایــن 

بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه مــدت 

زمانــی کــه در ســال هــای اول ابتدایــی 

ــم  ــن آمــوزش اختصــاص مــی دهی ــرای ای ب

چــه قــدر حیاتــی و درآینــده کــودک مهــم 

اســت. درک ســوال دومیــن و پــس از درک 

خوانــداری مهــم تریــن جنبــه ای اســت کــه 

بایــد تقویــت شــود. ســواالت نوشــتاری کــه 

کــودک بــا آن هــا مواجــه مــی شــود بســیار 

متفــاوت و متنــوع انــد. پــس منطقــی 

تریــن روش آن اســت کــه کــودک بیامــوزد 

بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه ســواالت را 

ــح را  ــخ صحی ــپس پاس ــرده و س ــل ک تحلی

پیــدا کنــد. یــک روش مفیــد در ایــن زمینــه 

طبقــه بنــدی ســواالت اســت کــه بــا توجــه 

ــات پرسشــی انجــام مــی  ــا کل ــه ادات ی ب

شــود. کلــات پرسشــی پرکاربــرد در زبــان 

ــت،  ــه وق ــه، چ ــه، چ ــرا، چگون ــی چ فارس

کجا،چــه کســی و .. مــی باشــند. بهــر 

ــورت  ــه ص ــدا ب ــدام را ابت ــه هرک ــت ک اس

جداگانــه بــه کــودک ارائــه کــرده و بــه 

کــودک فرصــت بدهیــم تــا روش درک و 

پاســخ دهــی بــه آن را یــا دبگیــرد. چنــدی 

ــی  ــا یک ــاه ب ــت کوت ــک چ ــن ی ــش ضم پی

ــرم  ــی از پلتف ــرا در یک ــه م ــی ک از کودکان

ــه  ــش ب ــش از پی ــود، بی ــرده ب ــدا ک ــا پی ه

ــوال  ــه درک س ــردم ک ــی ب ــوع پ ــن موض ای

ــاال  بــه صــورت نوشــتاری مســتلزم مترکــز ب

ــوزش آن  ــه آم ــت ک ــری اس ــارص دیگ و عن

ــداری  ــنیداری  و دی ــه ش ــل حافظ ــه دلی ب

ــاال  قــوی در کــودکان اتیســتیک عملکــرد ب

ــود.  ــه خواهــد ب ــدی مواج ــش ج ــا چال ب

دربســیاری از مــوارد حتــی معلان،مربیــان 

ــد کــه  ــن بــه رسعــت پــی منــی برن و والدی

کــودک در ایــن زمینــه مشــکل داشــته و بــا 

کــد گــذاری ســواالت بــا تکیــه بــر حافظــه 
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خــود بــه درصــدی از آن هــا را درســت 

ــان  ــن رصف زم ــا برای پاســخ مــی دهــد. بن

کافــی و مترینــات متعــدد متنــوع را در 

ایــن مرحلــه از آمــوزش توصیــه مــی کنیــم. 

ــه ی  ــا کلم ــواالت ب ــرح س ــال  ط ــرای مث ب

پرسشــی چــرا را از مــوارد بســیار ســاده و 

ــم  ــه ســمت مفاهی ــرده و ب آســان رشوع ک

ــب  ــده از کت ــی و برآم ــر و علم ــده ت پیچی

درســی ســوق مــی دهیم.پــس از موفقیــت 

نســبی کــودک در درک مجموعه ای  متنوع 

ــودک  ــت ک ــر اس ــواالت  به ــه س از اینگون

بــا کلــات پرسشــی هــم معنــی  چــرا نیــز 

آشــنا گردیــده و نیــز بــا کلاتــی کــه پاســخ 

ــد. در  ــی کنن ــواالت را رشوع م ــن س ــه ای ب

ــه چــه  ــا چــرا، ب ــه ســواالتی کــه ب پاســخ ب

دلیــل و امثالهــم مطــرح مــی شــوند مــا از 

کلاتــی مثــل، چــون، زیــرا، بــرای ایــن کــه 

و...اســتفاده مــی کنیــم و کــودک بــا متریــن 

آن هــا یــاد مــی گیــرد کــه چگونــه رابطــه 

علــت و معلولــی را درک و توصیــف کنــد. 

جنبــه ای دیگــر کــه در درک پرســش و 

صــورت بنــدی پاســخ بایــد آموختــه شــود، 

مســئله زمــان اســت. بــه ایــن صــورت کــه 

کــودک متوجــه شــود کــه وقتــی ســوال 

در مــورد واقعــه ای در گذشــته، حــال و 

ــده مطــرح مــی شــود پاســخ متناســب  آین

ــورد  ــد داده شــود. در م ــه بای ــا آن چگون ب

مثالــی کــه قبــا توضیــح دادیــم ســوال مــی 

ــود،  ــان ش ــف بی ــکال مختل ــه اش ــد ب توان

ــش را مســواک زد؟  ــدان های ــی دن چــرا عل

ــان  ــخی در زم ــه پاس ــته  ک ــوال در گذش س

ــه  ــون ک ــد )چ ــی طلب ــده را م ــال و آین ح

دنــدان هایــش خــراب نشــوند( در مــواردی 

ولــی زمــان فعــل رویــداد منطبــق بــر زمــان 

ســوال اســت:" چــرا علــی دیــر بــه مدرســه 

ــر از خــواب  رســید؟" و جواب"چــون او دی

بیــدار شــد... همیــن مراتــب را بایــد بــه مــرور بــا دیگــر کلــات پرسشــی تکــرار و متریــن 

کنیــم و نکتــه مهــم هدایــت کوتــاه بــرای ایــن کــه خــودش بــه مــرور و بــه صورت مســتقل 

ــه صــورت کامــا هشــیارانه و  ــد ب ــخ هــا و کمــک هــا بای ــه رسن ــد. ارائ ســوال را درک کن

در زمــان صحیــح باشــد کــه کــودک را رسخــورده و ناامیــد و در مقابــل وابســته و متکــی 

نکــرده و همــواره بــرای ادامــه کار تشــویق گــردد. همچنیــن مراقــب باشــیم کــه کــودک 

بــه اســتفاده از روش آمــوزش و خطــا روی نیــاورد کــه ایــن روش اگرچــه در برخــی مــوارد 

ــی  ــی در برخ ــد ول ــی رس ــر م ــه نظ ــدا ب ــن روش در ابت ــه تری ــم هزین ــن و ک ــان تری آس

مواردحــذف آن غیــر ممکــن اســت و کــودک بــه جــای تفکــر منطقــی، اســتدالل و ایجــاد 

ارتبــاط بیــن عنــارص رویــداد، اقــدام بــه آزمــون پاســخ هــای مختلــف مــی کنــد و بنابرایــن 

ــه منــی شــوند. ــا در ذهــن وی نهادین ــورد نظــر م اهــداف آموزشــی م

عــاوه بــر درک ســوال کــودک بــا تکالیــف متنــوع دیگــری روبــه رو مــی شــود کــه نــه بــه 

صــورت پرسشــی ، بلکــه بــه اشــکال دیگــر مطــرح مــی شــوند مثــل )نــام بربیــد،رشح دهیــد 

ــب  ــدن مطال ــده ش ــته کنن ــی و خس ــگیری از طوالن ــل پیش ــه دلی ــد و..( ب ــف کنی ، توصی

ترجیحــا در شــاره بعــد بــه ایــن مــوارد مــی پردازیــم.

26

ک 
ستی

اتی
ن 

دکا
کو

ی 
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

هل
 چ

ره
ام

 ش
م،

ده
ل 

سا

14
01

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ



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

تأمیــن  مشــاغل  پایــد ار  و  مناســب  همیشــه  بــه  عنــوان  یكــی  از  مهمریــن  شــاخص هــای  

ــوان   ــه  عن ــه  می شــود.    د اشــن  شــغل  ب ــی  كشــورها  د ر  نظر گرفت توســعه  اقتصاد ی - اجتاع

عاملــی  مهــم  د ر  تأمیــن  نیازهــای  زند گــی  و  تأمیــن  آســایش  د ر نظر گرفتــه  می شــود   و 

ــه  خــود   فــرد   و  جامعــه  برمی گــرد د   و  رضایــت  همــه  را  ایجــاد    ــه  د ســت  آمــد ه  ب ــج  ب  نتای

می كنــد. 

ــه  زند گــی  بر اســاس  رقابــت هــا   ــد   انســان هــا  ب ــای  امــروز  رویكــرد   و  نگــرش  جد ی د ر د نی

ــف  اقتصــاد ی،  سیاســی،  فرهنگــی  و  اجتاعــی   ــد ه  د ر بخــش هــای  مختل و  تحــوالت  فزاین

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

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

ــه ای  د اشــته  باشــند،   هرچنــد   آن  كار د ر  قالــب  كســب  وكارهــای   ــا  د ریافتــی هــای  عاد الن ت

كوچــك  و  د ر  راســتای  توامننــد ی  آنهــا  باشــد.   

افــراد مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم نقــاط ضعــف و قــوت هایــی دارنــد کــه بــا برنامــه 

ریــزی مــی تــوان در آینــده شــغلی آنهــا تاثیــر مهمــی گذاشــت. اگرچــه افــراد مبتــا بــه 

اختــال طیــف اتیســم، مشــکات یادگیــری هــم دارنــد امــا حــدود یــک چهــارم تــا یــک 

پنجــم آنهــا هوشــبهر عــادی دارنــد. 

ــاط  ــه خاطــر ارتب ــف اتیســم ب ــال طی ــه اخت ــا ب ــراد مبت ــرای اف انتخــاب هــای شــغلی ب

ــه  ــده، مهــارت هــای اجتاعــی کــم، واکنــش غیرعــادی ب کامــی و غیرکامــی آســیب دی

ــی، خــودآزاری،  ــش فعال ــل پرخاشــگری، بی ــاری مث محــرک هــای حســی و مشــکات رفت

توجــه کــم بــه تکالیــف و فریــاد زدن کــم 

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

تــوان بــه پیــدا کــردن شــغل مناســب امیــد 

داشــت.

در ســال هــای اخیــر فشــار بــرای گســرش 

ــا  ــراد مبت ــرای اف ــغلی ب ــای ش ــت ه فرص

بــه اتیســم افزایــش یافتــه زیــرا کارشناســان 

پیــش بینــی مــی کننــد کــه تعــداد جوانــان 

مبتــا بــه اتیســم در دهــه آینــده افزایــش 

خواهــد یافــت. 

ــه  ــزارش هــا از منون ــج مشــاهدات و گ نتای

جامعــه هــدف نشــان داد، اشــتغال همــراه 

بــا نظــارت و حایــت هــای اجتاعــی 

بــا آمــوزش و برنامــه شــغلی مناســب و 

ــب  ــث کس ــد باع ــی توان ــم م ــژه اتیس وی

توامننــدی چشــمگیری در بزرگســاالن مبتــا 

بــه اختــال طیــف اتیســم بــا عملکــرد بــاال 
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ــود.  ــادکامی( ش ــری، ش ــئولیت پذی ــش مس ــس، افزای ــزت نف ــم از)ع اع

موانــع متعــدد و قابــل توجهــی بــرای اشــتغال و مشــارکت نیــروی کار وجــود دارد. 

بزرگســاالن مبتــا بــه اتیســم معمــوالً بیــکار هســتند کــه بــه دلیــل چالــش هــای مربــوط 

ــی  ــای اجتاع ــته ه ــل از خواس ــدم درک کام ــه، ع ــت و مصاحب ــای درخواس ــه فراینده ب

ــارت هایشــان و مشــکل در  ــا مه ــت ب ــط کار، مشــکل در مطابقــت دادن موقعی در محی

ســازگاری بــا محیــط کار غیرقابــل پیــش بینــی اســت. بــه ایــن دالیــل، بــه نظــر مــی رســد 

اشــتغال و حفــظ شــغل بــرای افــراد مبتــا بــه اتیســم بســیار مشــکل تــر اســت. شــالر و 

یانــگ تاثیــر اختــاالت ثانویــه مثــل ناتوانــی هوشــی، اختــاالت روان رنجــوری و اختــاالت 

روانی/عاطفــی )بــه عنــوان مثــال، اضطــراب و افرسدگــی( را بــرای اشــتغال موفــق افــراد 

ــال  ــل توجهــی احت ــه طــور قاب ــودی ب ــال همب ــد کــه اخت ــا دریافتن ــد. آنه بررســی کردن

اشــتغال بــه صــورت رقابتــی را کاهــش مــی دهــد. افــراد بــا تحصیــات کمــر از دبیرســتان 

ــا مشــکل بیشــری در اشــتغال  ــی داشــتند، ب ــات عال ــه تحصی ــا کســانی ک در مقایســه ب

مواجــه شــدند. مطالعــات نشــان داده کــه افــراد دارای اتیســم بــا عملکــرد بــاال معمــوالً 

مشــکلی در انجــام وظایــف شــغلی ندارنــد، در حالــی کــه نقــص در تعامــات اجتاعــی 

مانــع بزرگــی در اشــتغال آنهــا اســت. 

چالــش هــا و موانعــی کــه زمینــه ســاز نتایــج ضعیــف اشــتغال در افــراد طیــف اتیســم 

اســت عبارتنــد از: مشــکل در شــیوه اســتخدام ســنتی و شــیوه هــای انتخــاب کــه اغلــب به 

نفــع افــراد بــا مهــارت هــای اجتاعــی قــوی اســت. 

ــه  ــا برنام ــای کاری ب ــط ه ــه محی ــارص از جمل ــای مع ــازمان ه ــای س ــی ه ــوان ویژگ دون

بــاز، انتظاراتــی کــه کارکنــان در تیــم هــا دارنــد و انعطــاف پذیــر نبــودن و ناســازگاری بــا 

تغییــرات را موثــر مــی داننــد.

گزینــه هــای شــغلی بــرای بســیاری از افــراد مبتــا بــه اتیســم بــه دلیــل اختــال در مهــارت 

ــط کار  ــر در محی ــرد موث ــرای عملک ــه ب ــتند ک ــدود هس ــی مح ــی و اجتاع ــای ارتباط ه

ــا ایــن حــال، مطالعــات نشــان داده انــد کــه مداخــات و آمــوزش  بســیار مهــم اســت. ب

مناســب مــی توانــد منجــر بــه تغییــر رفتــار مثبــت و بهبــود عملکــرد کار شــود 

فعالیــت  افزایــش  بــراي  پیشــنهادهایي 

ــه  ــا ب ــراد مبت ــروه اف ــغلی در گ ــاي ش ه

اختــال طیــف اتیســم

فعالیــت  پوشــش  گســرش  منظــور  بــه 

هــاي حرفــه اي و شــغل یابــی بــراي افــراد 

داراي اختــال طیــف اتیســم چهــار راهــکار 

پیشــنهاد مــی شــود:

1. توجــه بــه مهــارت هــاي اجتاعــی: 

ــه اي  ــوزش حرف ــه و آم ــش حرف ــز پی مراک

ــش  ــراي دان ــه پذی ک

اتیســم  طیــف  اختــال  داراي  آمــوزان 

ــه  ــا توج ــوند ت ــویق ش ــد تش ــتند، بای هس

بیشــري بــه نیازهــاي ارتباطــی و اجتاعــی 

داشــته  آســپرگر  و  اتیســم  داراي  افــراد 

باشــند. راهربدهــاي پیشــنهاد شــده پیشــین 

مجــدد  کاربــردي  بخــش،  ایــن  در  نیــز 

خواهنــد داشــت.

2. توجــه بــه مهارتهــاي ارتباطــی: مهارتهــاي 

ارتباطــی افــراد داراي اختــال بایــد بــا 

ــه  ــی حرف ــاي ارتباط ــش ه ــه بخ ــه ب توج

ــراي آمــوزش مــورد  هــاي انتخــاب شــده ب

ــوند. ــه ش ــرار گرفت ــه ق توج

3. آمــوزش کارفرمایــان: کارفرمایــان نیــز 

ــراي  ــات الزم ب ــا و اطاع ــوزش ه ــد آم بای

آشــنایی بیشــر بــا افــراد داراي اختــال 

بــا  آورنــد.  بدســت  را  اتیســم  طیــف 

اســتفاده از ایــن آمــوزش هــا آنــان نیازهــاي 

یــا کارگــران داراي اختــال  کارمنــدان و 

ــد شــناخت  ــف اتیســم خــود را خواهن طی

ــن اطاعــات ســازگاري  ــا اســتفاده از ای و ب

از خــود  اي  بیشــري در محیــط حرفــه 

ــگ  ــط هاهن ــد داد و محی ــان خواهن نش

تــري را بــا نیازهــاي ایــن افــراد ایجــاد 

ــرد. ــد ک خواهن

ــن  ــاي ضم ــت ه ــن حای ــر گرف 4. در نظ

کار: افــراد داراي اختــال طیــف اتیســم 

ــط کار،  ــا محی ــراي ســازگاري ب ــد ب ــز بای نی

از خدمــات  و  ببیننــد  بیشــري  آمــوزش 

مربــی حرفــه پــس از بکارگــاري نیــز بهــره 

ــوند. ــد ش من

28

ک 
ستی

اتی
ن 

دکا
کو

ی 
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

هل
 چ

ره
ام

 ش
م،

ده
ل 

سا

14
01

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

