
 یکتا فراهانی 

كودكي مرحله بسيار حساس 
و مهمي در زندگي است كه 
تاثيراتي بسيار عميق و گاهي 
غيرقابل تغيير در بزرگسالي 
افراد دارد. به همين دليل بايد از لحظه تولد 
عالوه بر جسم كودك حتما به رفتار و درواقع 
آنچه در ذهن او مي گذرد هم توجه داشته باشيم. 
براي چنين امر مهمي هم بايد خودمان به عنوان 
پدر، مادر يا مراقب او آگاهي هاي الزم را در 
اين خصوص داشته باشيم. فراموش نكنيم كه 
پرورش كودك فقط در نظر گرفتن شرايط و 
نيازهاي جسماني او مثل اينكه گرسنه است، 
خوابش مي آيد يا... نيست. كودك از بدو تولد 
نيازهاي عاطفي و رواني هم دارد كه اگر آنها 
را نشناسيم يا نسبت به آنها بي توجه باشيم در 
آينده او بسيار تاثيرگذار خواهد بود. هر كودك 
همان قدر كه منحصر به فرد است، به همان 
اندازه هم نيازهای روحي و عاطفي دارد كه 
فقط مختص خود اوست بنابراين نبايد او را 
با ساير فرزندان خود يا بچه هاي دوستان و 
آشنايان مقايسه كرد. تالش كنيم خواسته ها، 
نيازها، ابهامات يا ناگفته هايي را كه در رفتارش 
نسبت به دنياي اطراف خود نشان مي دهد به 
خوبي شناسايي كنيم و تشخيص دهيم. به اين 
ترتيب هم مي توانيم ارتباط بهتر و دوستانه تري 
در تمام مراحل زندگي فرزندمان با او داشته 
باشيم و هم با شناسايي خواسته ها و نيازهايش 
مي توانيم به گونه اي رفتار كنيم تا مشكالت 
رفتاري و ارتباطي او نيز در آينده بسيار كمتر 
شود. اما چگونه مي توانيم به چنين آگاهي و 
شناختي در خصوص فرزندمان دست يابيم؟ 
در اين خصوص با دكتر معصومه موسوي، 
فوق تخصص روان پزشكي كودك و نوجوان 
و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي 

گفت و گو كرده ايم. 

: خانم دكتر، برای شناخت رفتارها 
و نشانه های وجود مشكل در كودكان بايد در 
ابتدا در مورد رفتارهای طبيعی و غيرطبيعی 
كودكان آگاهی داشته باشيم. لطفا در ابتدا در 

اين مورد راهنمايی بفرماييد. 
کامال درست است. البته این تعاریف بسیار گسترده 
هستند و موارد زیادی را شامل می شوند. موضوع 
مهم برای ارائه این تعریف در نظر گرفتن سن 
کودک هم هست، چون موضوع بسیار مهمی 
است. به این ترتیب ممکن است رفتاری برای 
یک سن عادی و برای سن دیگری کامال غیرعادی 
شناخته شود.  برای رفتارهای طبیعی تعریف های 
زیادی می توان ارائه داد. رفتار های طبیعی را 
می توان رفتارهایی دانست که اگر بیشتر افراد 
جامعه داشته باشند و رفتارشان مطابق آن باشد، 
آن رفتار طبیعی و نرمال شناخته می شود. البته 
این تعریف تا حدودی ما را آگاه می کند که 
چگونه رفتارهایی را می توانیم غیرعادی تلقی 
کنیم. البته همیشه نمی توان به چنین تعریفی استناد 
کرد چون ممکن است به مرور زمان تغییر کند. 
رفتارهای غیرطبیعی نیز می توانند رفتارهایی باشند 
که موجب صدمه یا به وجود آوردن مشکل برای 
خود کودک یا دیگران شوند. مثال بچه ای که 
مدام اشیا را به سمت دیگران پرت می کند امکان 
آسیب رساندن به دیگران را دارد که می تواند 

نشان دهنده رفتار غیرعادی او باشد. البته آسیب 
فقط شامل آسیب جسمانی نیست و می تواند 
آزارهای روحی و روانی را هم شامل شود. مانند 
زمانی که کودکی به دیگران یا والدینش توهین 

می کند یا با لحن بدی حرف می زند. 
زمانی هم بعضی بچه ها به وسایل خودشان 
یا دیگران آسیب می رسانند. مثال هیچ کدام از 
اسباب بازی هایشان را سالم نگه نمی دارند و 
به جای بازی کردن با اسباب بازی هایشان فقط آنها 
را می شکنند. یعنی رفتارهایی که از نظر اجتماعی 
ناپسند باشند هم غیرعادی تلقی می شوند.  این 
نوع بی ادبی ها باعث می شود کودک »محبوب« 
نباشد و حتی کسی نخواهد در مهدکودک یا 
جمع های فامیلی و دوستانه عالقه ای به بازی 
کردن با او داشته باشد. اما توجه داشته باشیم 
کودک را با هرگونه رفتاری باید بپذیریم و دوست 

داشته باشیم. 
: والدين در رفتارهای فرزندان شان 

بايد به چه نكاتی توجه داشته باشند؟
والدین ابتدا باید توجه داشته باشند که آیا فرزندشان 
از لحاظ تکامل خود نرمال و طبیعی هست یا 
خیر. یعنی توانایی ها و نوع رفتارش متناسب با 
سن و سالش هست یا نه. توجه به این نکته مهم 
است چون اگر این مشکالت در زمان کودکی 
تشخیص داده نشوند تاثیر بدی در آینده کودک 
می گذارند و مشکالت زیادی برای او به وجود 
خواهند آورد. موضوع تکامل به موقع کودکان 
از لحاظ جسمی و رفتاری موضوع بسیار مهم 
و پیچیده ای است که تشخیص درست آن نیاز 
به تخصص دارد، بنابراین نمی توان از خانواده ها 
انتظار داشت چنین کاری را خودشان به تنهایی 
انجام دهند. اما آنها می توانند فرزندان خود را با 
همسن و ساالنشان مقایسه کنند تا بتوانند بهتر 
تشخیص دهند. البته این مقایسه فقط در حد 
تشخیص رفتارهای کلی در سنین مختلف است 
؛نه مقایسه دو کودک با همدیگر و نتیجه گیری 

خوب و بد آنها. 

تكامل طبيعی كودك شامل چه   :
مواردی می شود؟

برای تشخیص تکامل طبیعی کودک در موارد 
مختلف می توان الگویی را در نظر گرفت و 
مطابق آن نتیجه گیری کرد. مثال خواهر یا برادر 
یا حتی بچه های  قبل  فرزندمان در سال های 
دیگر در میان دوستان و آشنایان در سال های 
مختلف زندگی خود چه فعالیت هایی داشته و 
چگونه رفتار می کرده اند تا متوجه شوند که سیر 
تکاملی فرزندشان به چه صورتی است. البته 
اگر توانایی های کودک متناسب با سن و سالش 
نباشد این موضوع حتما نشان دهنده اختالل او 
نیست، اما بهتر است والدین برای ارزیابی بیشتر 

به متخصص مراجعه کنند. 
توجه داشته باشیم مشکالت کودکان همیشه هم 
مربوط به صحبت کردن یا راه رفتن نیست. یکی 
از مسائلی که ممکن است خانواده ها آن را نادیده 
بگیرند »بازی« کودک است که از نظر متخصصان 
بسیار تاثیرگذار و مهم است. کودک هنگام بازی 
کردن یاد می گیرد، ارتباط برقرار می کند و توانایی 
ذهنی و تکلم خود را باال می برد. کودکان از 2 
تا 18 سالگی یاد می گیرند با عروسک بازی و 
کم کم با اسباب بازی های خود ارتباط برقرار کنند. 
: اگر كودكی متناسب با جنسيت خود 
رفتار يا بازی نكند، می تواند نشانه ای از وجود 

مشكلی در او باشد؟
بازی نقش بسیار مهمی در رشد کودکان دارد. اگر 
به نظر برسد کودک فقط در مورد بازی مطابق 
سنش رفتار نمی کند بهترین راه این است که با 
توجه به دیگر رفتارهای او تصمیم بگیریم. یک 
رفتار در کودک می تواند مانند یک نشانه باشد تا 
نسبت به رفتارهای دیگر او توجه بیشتری نشان 
دهیم. فراموش نکنیم بچه ها از سه سالگی جنسیت 
خود را تشخیص می دهند. معموال هم انتخاب 
اسباب بازی برای هر جنس مشخص است. اما 
نکته مهم این است که ما باید اسباب بازی های 
جنس مخالف را هم در اختیار فرزندمان قرار 

دهیم. مثال دختربچه ها باید ماشین یا تفنگ هم 
داشته باشند. یا نباید تمام عروسک های پسر 
بچه ها را جمع آوری کنیم. چون اتفاقا خوب 
است که هر بچه ای با جنس مخالف و بازی های 
آن جنس هم آشنا باشد. این موضوع باعث 
می شود در مغز کودکان تکامل بهتر و بیشتری 
در برقراری روابط اجتماعی ایجاد شود. اما مهم 
آن است که عالقه اصلی آنها به بازی های جنس 
مخالفشان نباشد. با توجه به اینکه برای والدین 
ایرانی مهم است که کودک مطابق جنسیت خود 
رشد کند؛ اگر کودکی به بازی هایی که چندان 
تناسبی با جنسیتش ندارد تمایل بیشتری نشان 
داد والدین می توانند آن بازی را به عنوان پاداش 
برای او در نظر بگیرند؛ درست مانند وقتی که 
کودک به خوردن میوه عالقه ای ندارد و والدین 
می توانند بستنی را به عنوان پاداش میوه خوردن 

برای او در نظر بگیرند. 
اگر پدر و مادرها باز هم نگرانی هایی در این زمینه 
داشتند می توانند به متخصص مراجعه کنند ولی 
نکته مهم در این خصوص آن است که کودک 
بتواند جنسیت خود را درست تشخیص دهد. در 
هر صورت بسیاری از مشکالت با بازی درمانی 
توسط متخصصان رفع می شود. بنابراین می توان 
گفت توجه نداشتن کودک به بازی های سمبولیک 
یکی از نشانه هایی است که والدین باید به آن 
توجه داشته باشند و کمی در مورد آن بیشتر 
دقت کنند و حتی نگران شوند تا بتوانند مشکل 

فرزندشان را به خوبی شناسایی کنند. 
: چگونه می توان بازی های سمبوليک 
را تشخيص داد و انجام آنها چه اهميتی برای 

كودك دارد؟
بازی های سمبولیک به این معناست که از یک 
وسیله به عنوان وسیله ای دیگر استفاده شود که 
درواقع یکی از مراحل مهم تکاملی شناخت 
اجتماعی کودکان است که به صورت طبیعی باید 
در ذهن کودکان انجام شود. مثال بچه ای که اصال 

از عروسک به عنوان بچه استفاده نمی کند یا از 

یک چوب به عنوان شمشیر استفاده نمی کند یعنی 
تمایلی به انجام بازی های سمبولیک ندارد که بهتر 
است دقت بیشتری درخصوص آن داشته باشیم. 
به  دختربچه ای  اگر  باشیم  داشته  توجه  البته 
بازی های خشن بیشتر عالقه نشان دهد ولی 
در رفتارهای دیگرش نشانه خاصی وجود نداشته 
باشد جای نگرانی وجود ندارد. بنابراین والدین 
باید توجه دقت کنند اگر فرزندشان حداکثر تا 
حدود سن دو سال ونیم بازی سمبلیک نداشت 
حتما باید به آن توجه داشته باشند و به متخصص 

مراجعه کنند. 
: والدين برای ارتباط بهتر با فرزندشان 

بايد به چه نكاتی توجه داشته باشند؟
نخستین کاری که مادر و پدرها باید آن را در نظر 
بگیرند این است که به فرزندان شان زور نگویند. 
یعنی سعی نکنند خصوصیت فردی کودک یا 
نوجوان را مطابق خواسته های خودشان یا آنچه 
در ذهن شان می گذرد تغییر دهند. اینکه والدین 
اصرار داشته باشند همه نمرات فرزندشان عالی 
باشد انتظار به  جایی نیست و ممکن است برای 
کودک یا نوجوان چنین درخواستی امکان پذیر 
نباشد. درواقع والدین باید با توجه به عالیق و 
استعدادهای فرزندشان از او انتظار داشته باشند نه 
مطابق میل و سلیقه خود. مثال اگر هم از فرزندتان 
توقع دارید مطابق میل شما به موسیقی عالقه مند 
شود باید در نظر داشته باشید که این کار جزو 
وظایفش نیست. ضمن اینکه برای ترغیب او 
باید با تشویق و پاداش کمکش کنید نه با دعوا 
و تنبیه و قهر. در طیف نرمال و طبیعی توجه به 

این نکات بسیار مهم است.
: نشانه ها و رفتارهايی كه در كودكان 

بايد به آنها توجه داشت چيست؟
یکی از چیزهایی که در رفتار کودکان باید به آن 
توجه داشت میزان فعالیت ها آنهاست. البته هر 
کودکی در این خصوص باید با خودش مقایسه 
شود چون امکان دارد کودکی کال پرجنب و جوش 
باشد اما کودک دیگری از ابتدای تولد آرام و بی سر 
و صدا باشد، بنابراین همان گونه که بی تحرکی 
کودکی که مدام در گوشه ای افتاده و اصال تکان 
نمی خورد مهم است؛ کودکی هم که اصال آرام و 
قرار ندارد و نمی تواند آرام بگیرد و بنشیند هم 
مهم و تاثیرگذار است. یعنی باال و پایین سطح 
و دامنه نرمال و طبیعی جنب و جوش و فعالیت 
کودکان مهم است و باید به آنها توجه شود. توجه 
به این موضوع مهم است که فعالیت زیاد یا کم 
کودک او را دچار مشکل نکند. به همین خاطر 

فراموش نکنیم هر نشانه یا رفتاری که مانع از 
رشد و تکامل کودک شود مشکل آفرین است و 
والدین باید به آن توجه نشان دهند. ضمن اینکه 
گاهی نگرانی بعضی خانواده ها بیش از اندازه است 
و این موضوع هم همان قدر می تواند مشکل آفرین 
باشد که بی توجهی پدر و مادرهایی که کمتر 
توجهی به فرزندان خود و رفتارهایشان دارند. 
مقایسه های بیجای والدین و حساسیت های بیش 
از حد آنها هم نه تنها فایده ای نخواهد داشت 
بلکه در بسیاری موارد برای خود کودک هم 

مشکل آفرین خواهد شد.
بايد  نقاشی های كودكان هم  آيا   :

جدی گرفته شوند؟
هر توانایی که به رشد و تکامل کودک کمک 
کند مهم است. نقاشی هم به تنهایی تفریح و 
سرگرمی نیست چون از لحاظ شناختی و ارتباطی 
می تواند به آنها کمک کند و دنیای نهان آنها را 
به ما نشان دهد. توجه به چند نکته در مورد 
تفسیر نقاشی کودکان مهم است. نخست آنکه 
ما هرگز نمی توانیم »فقط« براساس نقاشی های 
کودک او را ارزیابی کنیم. ارزیابی و نظر دادن در 
مورد کودک بدون توجه به دیگر خصوصیات 
و پیشینه فرهنگی و خانوادگی کودک بسیار 
غیرعلمی است. درواقع نشانه هایی که در نقاشی 
می بینیم فقط می توانند تکمیل کننده نشانه های 
دیگر باشند و نقاشی به تنهایی معنای کاملی 

برای ارزیابی های ما نخواهد داشت. 
یکی از نشانه های طبیعی این است که انتظار 
می رود بچه ها تا دو سالگی قلم دست بگیرند 
و روی کاغذ خط خطی کنند. در سنین باالتر 
هم به تدریج می توان هوش، وضعیت هیجانی 
و دنیای درونی او را ارزیابی کرد. استفاده از 
رنگ های خاص مثال رنگ مشکی نشان دهنده 
هیچ مشکل روانی در کودک نیست چون گاهی 
نگرانی هایی در این خصوص وجود دارد. این 
موارد به تنهایی معنای خاصی ندارند مگر اینکه 
موضوعات و مشکالت دیگری در کودک، نظر 

والدین را به خود جلب کنند. 
 مثال وقتی کودکی قبال نقاشی هایش رنگی بوده 
ولی به یکباره تمام صفحه را مشکی می کند 
می تواند دقت بیشتر ما را برای توجه به چرایی 
و علت اصلی موضوع جلب کند. همچنین ممکن 
است کودک مشکالت رفتاری دیگری هم داشته 
باشد که می توان با توجه به آنها و با کمک مشاور 
و متخصص به بررسی تمام مشکالت او پرداخت. 
توصیه می شود والدین در کنار فرزندشان نقاشی 
بکشند و بعد به توصیف نقاشی های کودک 
بپردازند. ضمن اینکه از خود او هم بخواهند 

در مورد چیزهایی که می کشد توضیح دهد. 
والدین باید بتوانند این احساس را به فرزندشان 
منتقل کنند که متوجه ارزش کار او هستند. 
تحسین، تفسیر، توصیف، توضیح و وقت گذاشتن 
برای بچه ها و همچنین وجود جوی آرام و بدون 
تشنج چیزی است که آنها در هر سنی به آن 
نیاز دارند. وقتی جو خانواده به خصوص با دعوا ها 
و مشاجرات والدین با همدیگر به هم می ریزد 
حتما کودکان را هم در هر سن و سالی تحت 
تاثیر قرار خواهد داد، بنابراین توجه به حفظ 
آرامش و رفتارهای صحیح خود والدین نقش 
بسیار مهمی در چگونگی رفتار فرزندان شان 

خواهد داشت.

چه عالئم و نشانه هایی را باید در رفتار فرزندان مان جدی بگیریم؟

راز زدایی از ناگفته های رفتاری و ذهنی کودکان
موضوع تکامل به موقع 
کودکان از لحاظ جسمی 

و رفتاری موضوع بسیار 
مهم و پیچیده ای است 

که تشخیص درست آن نیاز به تخصص 
دارد، بنابراین نمی توان از خانواده ها 

انتظار داشت چنین کاری را خودشان به 
تنهایی انجام دهند. اما آنها می توانند 

فرزندان خود را با همسن و ساالنشان 
مقایسه کنند تا بهتر بتوانند مشکالت 

احتمالی آنها را تشخیص دهند

که  پریدم؟«  »چرا  کتاب 
تجارب شخصی نوجوانی 
است،  اوتیسم  به  مبتال 
توسط خود این نوجوان 
آمده  در  تحریر  رشته  به 
است. او می نویسد تنها راه ارتباط برقرارکردن حرف زدن نیست. 
او با استفاده از تخته الفبا و صفحه کامپیوترش توانسته است آنچه 
را که حس می کند به روی کاغذ بیاورد. او پاسخ چرایی )تجربه 
شخصی( بسیاری از عالئم اوتیسم را که خودش نیز تجربه می کند 
به ما می دهد. مثال در این مورد که چرا سواالت تکراری می پرسد، 
می نویسد: »وقتی سوالی را تکرار می کنم می دانم که قبال نیز آن را 
پرسیده ام اما پاسخ را فراموش کرده ام. خاطرات من مانند تعدادی 
نقطه پراکنده هستند و ارتباطی میان آنها نیست و پرسش تکراری 
من کمک می کند تا خاطراتم به هم بپیوندند و برای مدت کوتاهی 

به پاسخ درست پیدا کنم.« 
او در برابر عالمت پژواک کالم که در آن کودک مبتال به اوتیسم 
سوالی را که شنیده است تکرار می کند می نویسد: »تکرار سوال به 
تصویرسازی در ذهن ما کمک می کند. وقتی از من سوالی می شود 

پس از تصویرسازی باید در ذهنم جستجو کنم تا تجربه ای شبیه 
پیدا کنم و بفهمم که در مورد این سوال چه پاسخی  به آن را 

می داده ام تا دوباره از آن استفاده کنم.« 
او در بخشی از کتاب به احساسات منفی می پردازد که بعد از آن 
که مانند یک کودک خردسال با او رفتار می شود تجربه می کند. این 
نکته حائز اهمیت است که در مواجهه با افراد مبتال به مشکالت 
ذهنی باید بر اساس سن شناسنامه ای رفتار کرد نه بر اساس آنچه 
که ما با آن، سن درکی فرد را حدس می زنیم. به عبارت دیگر 
این افراد ممکن است به درک مسائلی نائل شوند که قادر به بیان 
آن نیستند و باید در برخوردها احترام و شانی را برای آنها قائل 

شد که به همساالن شان می گذاریم. 
او در مورد نداشتن تماس چشمی می نویسد: »وقتی از من سوالی 
می شود من دارم به صدای فرد نگاه می کنم اگرچه صدا قابل دیدن 
نیست. یعنی سعی می کنم که با دقت گوش دهم اگرچه ممکن 
است با کالم نتوانم این رفتارم را نشان دهم.« او در مورد ترجیح 
دادن تنهایی می گوید ما همیشه نگرانیم که برای دیگران دردسر 
درست نکنیم به همین دلیل سعی می کنیم دور و بر دیگران نباشیم 
تا اعصابشان کمتر به هم بریزد. او می گوید سردی عاطفی ما به 

خاطر متفاوت بودن فرم تفکر ماست. ما 
همیشه چالش و گرفتاری داریم و تعجب 
کردن و احساس فشار و شرم، بیشتر ما 
را دچار مشکل می کند. آنچه لبخندی به 
لبان ما می آورد دیدن چیزی زیباست یا 
خاطره ای است که موجب می شود به 
نظر شما بدون دلیل بخندیم. خاطرات 
ما پیوسته و مرتب نیستند و گاهی با 
هجومی از خاطرات مواجه می شویم 
که می تواند موجب گریه ناگهانی ما 
شود. ما وقتی با فرمانی مواجه می شویم 
ابتدا در مورد آن فکر می کنیم، سپس 
تصویرسازی می کنیم و در مرحله بعد 
باید خود را تشویق کنیم تا آن کار را 
شروع کنیم و شما این فرایند دردناک 

را به عنوان تمرد و نافرمانی ما تعبیر می کنید. 
او در مورد دلیل پریدن و دست زدن ناگهانی می گوید: »در حالت 
پرش، اعضای بدنم را بهتر درک می کنم و حس خیلی خوبی دارم. 
وقتی می پرم احساس سبکی می کنم و وقتی تحت تاثیر اتفاقی 
عواطفم تحریک می شود بیشتر این کار را انجام می دهم. گاهی با 
شنیدن صداها طوفانی در ما به وجود می آید؛ انگار زمین می شکند 
و منظره های دور به سرعت به ما نزدیک می شود. این تجربه بسیار 

ترسناکی است و ما گوش هایمان را 
می گیریم که از این تجربه وحشتناک 

خالص شویم.« 
نااوکی هیگاشیدا می نویسد: »در پایان 
یکی از زیبایی ها و تفاوت هایی که 
می کند  ایجاد  ما  دیدن  در  اوتیسم 
شما  می کنم.  بازگو  شما  برای  را 
ابتدا کلیت آن  به یک شی  نگاه  در 
را می بینید و بعد جزئیات را، اما ما 
ابتدا جزئیات را می بینیم و بعد کلیت 
می شود.  مشخص  نظرمان  در  جسم 
ما ابتدا قسمت درخشان و چشمگیر 
جسم،  هر  ما  برای  می بینیم،  را  شئ 
زیبایی خاص خودش را دارد و این 
یکی از محدودیت هایی است که ما از 

آن لذت می بریم.« 
اگر می خواهید با دالیل سایر عالئم بچه های مبتال به اوتیسم آشنا 
شوید، کتاب چرا پریدم را مطالعه کنید. داشتن درک بهتر از عالئم 
اوتیسم، ما را در برابر این بچه ها صبورتر می کند و بهتر می توانیم 
به آنها کمک کنیم و می پذیریم که نگاه متفاوت آنها به پدیده ها 
حقیقتی است که انکار آن موجب دشوارتر شدن ارتباط با این 

بچه ها می شود. 

تجربیات نااوکی هیگاشیدا نوجوان 13 ساله مبتال به اوتیسم
صدای درونی کودک مبتال به اوتیسم
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حکیم شوشتری
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