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استرس والدین

اســترس یــک واقعیــت همیشــه حاضــر در خانوادههــای طیــف اتیســم اســت .اســترس
نحــوه ی دیــد مــا از دنیــا را شــکل میدهــد .اگــر اســترس درونــی در خانــواده ،ازدواج،
مســائل مالــی و ایمنــی بــه شــما وارد نمیشــود ،همیشــه یــک اســترس بیرونــی وجــود
دارد کــه میتوانــد ایــن کار را انجــام دهــد .عمومــا برخــورد بــه مــدت طوالنــی بــا
خانــواده ،مربیــان و پزشــکان ،موقعیتهــای اســترسزایی را ایجــاد میکنــد.
استرسهای درونی خانواده
اســترس درونــی اتیســم در خانــواده میتوانــد از مشــکالت رفتــاری در خــواب کــودک تــا
مشــکالت هیجانــی ،احســاس گنــاه و نــزاع هــای زناشــویی را شــامل شــود.
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احســاس گنــاه یکــی از بزرگتریــن عوامــل اســترس دورنــی اســت .اکثــر والدیــن بــه نوعی
احســاس کردهانــد کــه مســئول اتیســم فرزندشــان هســتند یــا دلیــل ایــن موضــوع
بودهانــد .اگــر ایــن موضــوع تحــت کنترلشــان میبــود ،احســاس بهتــری پیــدا مــی
کردنــد ،امــا اینگونــه نیســت .اتیســم یــک پدیــده جهانــی اســت.

تــرس یــک عامــل اســترس دیگــر اســت .کــودکان طیــف اتیســم حــس مناســبی از تــرس
ندارنــد .ممکــن اســت یــک خرگــوش بــا گوشهــای جنبنــده در کــودک وحشــت ایجــاد
کنــد و او فریــاد بزنــد ،ولــی وقتــی از بالکــن طبقــه ســوم بــاال م ـیرود ،بــه هیــچ چیــز
فکــر نکنــد.
والدیــن دائمــا بــه دنبــال روشهایــی بــرای محافظــت کــودک طیــف اتیســم از آســیب
زدن بــه خــودش هســتند .ممکــن اســت احســاس کنیــد زندگــی کودکتــان بیــش از حــد
بــه مراقبــت زیــاد شــما بســتگی دارد .امــا بایــد اعتمــاد کنیــد کــه کودکتــان زندگــی
ایمنــی خواهــد داشــت.

احســاس گنــاه و تــرس دشــمنان شــما هســتند .هیــچ کــس نمیتوانــد بــا ایــن احســاس
مــدت طوالنــی زندگــی کنــد .اختــال اتیســم فرزندتــان تقصیــر شــما نیســت و شــما
نمیتوانیــد از هــر اتفاقــی جلوگیــری کنیــد .شــما فقــط میتوانیــد وظیفــه خــود را
انجــام دهیــد ،و بــرای کارهایــی کــه نمیتوانیــد انجــام دهیــد ،بــه دنبــال آرامــش باشــید.
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خواهــران یــا بــراداران کــودک طیــف اتیســم ،عمیقــاً بــر پویایــی خانــواده اثــر
میگذارنــد .بعضــی از آنهــا ســعی میکننــد کــه بیــش از انــدازه خــوب باشــند پــس
کاری انجــام نمیدهنــد کــه استرســی بــه خانــه وارد شــود ،ایــن خواهــر و برادرهــا
میتواننــد نقشــی شــبیه والدیــن را نســبت بــه خواهــر یــا بــرادر اتیسمشــان بــازی
کننــد .بــا خــراب شــدن وســایل و اســباب بازیهایشــان توســط خواهــر یــا بــرادر طیــف
اتیسمشــان ،احســاس ناراحتــی نمیکننــد .جهــت حفــظ آرامــش در چنیــن خانههایــی،
از کــودکان عــادی خواســته میشــود تــا تغییــرات رفتــاری عمــدهای را بــرای جلوگیــری
از ناراحتــی خواهــر و بــرادر خــود اجــرا کننــد.
بــه بــرادران یــا خواهــران بــه روشهــای مختلفــی میتــوان کمــک کــرد .اختصــاص
دادن زمانــی بــرای بــودن بــا آنهــا و همچنیــن تهیــه صندوقچــه و یــا کمــد قف ـلدار
کــه بتواننــد وسایلشــان را در آنجــا نگــه دارنــد مــی توانــد کمــک کنــد .هــر کودکــی بــا
خواهــر یــا بــرادرش دعــوا میکنــد .از احســاس گنــاه بــرای جلوگیــری از ایــن موضــوع
اســتفاده نکنیــد .بــه دنبــال علــت ناراحتیشــان باشــید و راهــی بــرای پاســخگویی
مثبــت بــه ایــن نگرانیهــا پیــدا کنیــد .حتــی اگــر نمیتوانیــد راهــی بــرای خــروج از
آن موقعیــت پیــدا کنیــد ،میتوانیــد بــه ســادگی تنهــا بــه حــرف هایشــان گــوش دهیــد.

برخــی از زوج هــا بــه دلیــل دریافــت حمایــت از طــرف خانوادههــای خــود در انجــام
کارهــای کــودک ،بســیار خوشــبخت هســتند .زیــرا میتواننــد زمانــی انفــرادی بــرای
خــود و یــا زمانــی بــرای یکدیگــر داشــته باشــند .امــا اکثــرا ً جــزو ایــن گــروه نیســتند.
ممکــن اســت والدیــن مــا خیلــی پیــر باشــند و نتواننــد پاســخگوی نیازهــای جســمانی
کــودک طیــف اتیســم باشــند ،یــا بیــش از حــد دور باشــند .بــرای همــه ،منبــع اصلــی
در حمایــت ،همســر ماســت ،امــا ایــن موضــوع بــه طــور قابــل توجهــی بــه اســترس در
زندگــی زناشــویی اضافــه میکنــد ،و زوج هــا خســته مــی شــوند.
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در ســن  7ســالگی کــودک دشــواری خاصــی بــرای در خانــه مانــدن مــادر ایجــاد مــی
کنــد .هنگامــی کــه همســرتان از محــل کار بــه خانــه برمیگــردد ،تنهــا زمانــی اســت کــه
میتوانیــد زنــگ تفریــح داشــته باشــید ،امــا ایــن تنهــا زمــان خالــی همســر شماســت.
همــه چیــز از اصــاح مــو تــا خریــد از میــوه فروشــی بایــد همــراه بــا بحــث و جــدل باشــد
تــا یــک نفــر پیــدا شــود کــه بــا کــودک در خانــه بمانــد.
اســترس زندگــی بــا یــک کــودک طیــف اتیســم در زمانهایــی بســیار فشــارآور اســت.
خیلــی راحــت مــی شــود شــبیه افــرادی کــه وظیفهشــان را انجــام نمیدهنــد ،عمــل
کنیــد .حقیقــت ایــن اســت کــه حتــی اگــر همــه افــراد بــرای خشــنودی شــما وظیفــه
شــان را انجــام دهنــد ،هنــوز هــم ممکــن اســت فشــارآور باشــد.
زوج هــا نبایــد بــه خاطــر انجــام نــدادن کارهایشــان یکدیگــر را ســرزنش کننــد ،بلکــه
میبایســت از یکدیگــر بــه خاطــر کاری کــه انجــام دادهانــد (ســرکار رفتــن ،گذاشــتن غــذا
روی میــز ،غــذا دادن و لبــاس پوشــاندن بــه بچههــا) تشــکر کننــد .ممکــن اســت شــما
فکــر کنیــد کــه نبایــد از کســی بــه خاطــر انجــام وظیف ـهاش تشــکر کــرد ،امــا قدرانــی
کــردن از صمیــم قلــب موجــب بهبــود زخمهــا میشــود .در بهتریــن حالــت ،زوج هــا
بــه لحــاظ فیزیکــی و هیجانــی از یکدیگــر دور میشــوند ،و در بدتریــن شــکل ،آشــکارا
نســبت بــه هــم خصومــت پیــدا میکننــد.
صمیمیــت چــه میشــود؟ شــاید شــما بــه ایــن ســوال بخندیــد! شــما بایــد تــاش
خاصــی بــرای آرامــش خــود و خانوادهتــان داشــته باشــید؟

اگــر شــما داریــد پــول بــرای نگهــداری فرزندتــان خــرج میکنیــد ،اقــدام مفیــدی اســت.
صــرف زمــان بــرای زندگــی زناشــوییتان میتوانــد از اســترس بکاهــد و بــه هــر دو
شــما کمــک کنــد کــه بــا موقعیتهــای روزانــه بهتــر مواجــه شــوید .ممکــن اســت
احســاس کنیــد کــه نمیتوانیــد زمانــی بــرای رابطهتــان پیــدا کنیــد .امــا حقیقــت ایــن
اســت کــه نمیتوانیــد از آن چشــم پوشــی کنیــد .پیــدا کــردن زمــان در حــال حاضــر از
اســترسهای بعــدی بیشــتر جلوگیــری میکنــد.
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اتیســم میتوانــد خانوادههــا را از راههــای مختلــف تحــت فشــار مالــی قــرار دهــد .بعضــی
خانوادههــا بــرای درمــان کــودکان خــود هزینههــای باالیــی را پرداخــت میکننــد.
ممکــن اســت کفــر آمیــز بــه نظــر برســد کــه بــه جــای آســایش کــودک نگــران پــول
باشــیم .بحــث ایــن اســت کــه خیلــی از راه حلهــا موثــر نیســت.

از دیگرانــی کــه ایــن درمــان هــا را امتحــان کــرده انــد بپرســید ،کــودکان آنهــا را بــرای
چنــد مــاه نظارهگــر باشــید .آیــا آن کــودکان بهتــر رفتــار میکننــد؟؟ آیــا ایــن پیشــرفت
میتوانــد در نتیجــه درمانهــای دیگــری باشــد؟
برخــی مــردم بــرای لبــاس یــا ســفر پــول خــرج میکننــد ،امــا صادقانــه ،بیشــترین
اســترس بــرای هزینههــای کــودکان اســت.

عوامــل اســترسزای داخلــی تــا حــدودی میتوانــد تحــت کنترلتــان باشــد ،امــا
هنگامــی کــه بــا دنیــای بیرونــی ســروکار داریــد ،همــه چیــز بــرای شــما والدیــن دارای
کــودک طیــف اتیســم ســختتر میشــود.
در اینجــا بــر نحــوه ی تعامــل بــا دیگــران بــه منظــور بدســت آوردن حمایــت فیزیکــی و
احساســی کــه شــما و کودکتــان نیــاز داریــد ،تمرکــز میکنیــم .فشــارمالی
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شــاید اســترس در خانــواده قبــل از اینکــه حتــی کلمــه اتیســم را شــنیده باشــید شــروع
شــده باشــد .هنگامــی کــه مشــخص شــود کــودک مشــکالت رفتــاری دارد ،اعضــای
فامیــل توصیههــای مفیــد زیــادی ارائــه میدهنــد کــه اکثــر اوقــات تمامــی نــدارد و تــا
بعــد از تشــخیص ایــن موضــوع ادامــه پیــدا میکنــد .البتــه ،بــه یــاد داشــته باشــیم کــه
ارائــه آن توصیههــا بــرای کمــک بــه شماســت .آنهــا شــما و کودکتــان را دوســت دارنــد.
اگــر مــردم توصیههــای خــود را در بیــن تعاریــف حقیقــی قــرار دهنــد ،فشــار انتقــاد
ســازنده کاهــش مییابــد.

بــرای مدتــی از خانــه بیــرون برویــد و از بچههــا دور باشــید .از دوســتان و آشــنایان
درخواســت کمــک کنیــد .بگوییــد :مــن واقعــا بــه اســتراحت نیــاز دارم ،آیــا میتوانیــد
وقتــی را بــه مــن اختصــاص بدهیــد؟؟
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