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رفتار های
 خود آسیب زننده



2

اختــال طیــف اتیســم یــک اختــال رشــدی عصبــی اســت کــه بــا آســیب در تعامــل    
اجتماعــی و مهــارت هــای ارتباطــی و نیــز وجــود رفتارهــا، عایــق و فعالیــت هــای 

کلیشــه ای مشــخص مــی شــود.
رفتارهــای خــود آزاری، کلیشــه ای و پرخاشــگرانه از جملــه رفتارهای شــایعی می باشــند 
کــه در میــان کــودکان و نوجوانــان ایــن طیــف دیــده مــی شــود کــه حــدودا  بیــن 
17-33 درصــد از افــراد دارای ایــن اختــال ایــن رفتارهــا را نشــان مــی دهنــد. هــر 
چــه میــزان و شــدت ایــن اختــال بیشــتر باشــد، بــروز ایــن رفتارهــا در ایــن افــراد 

بیشــتر دیــده مــی شــود. 
یکــی از فرضیاتــی کــه بــرای علــت ایــن رفتــار هــا  بیــان مــی شــود، مشــکات مربوط 
بــه تاثیــر عصبــی - شــناختی بــر روی ایــن رفتارهــا اســت کــه مشــکل در کارکــرد 

هــای اجرایــی عامــل ایــن بخــش مــی باشــد.
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ــش  ــه و بی ــص توج ــال نق ــایندی، اخت ــاس ناخوش ــا احس ــود آزاری ب ــای خ رفتاره
ــت. ــط اس ــه ای مرتب ــای کلیش ــگری و رفتاره ــی، تکانش فعال

 

از بیــن ایــن رفتارهــا، رفتارهــای خــود آزار و پرخاشــگرانه مــی توانــد باعــث آســیب 
جــدی هــم بــرای خــود فــرد دارای اختــال و هــم بــرای اطرافیــان او باشــد. 

ایــن رفتارهــا تاثیــر بســیار شــدیدی بــر آســیب بافتــی، بدشــکلی و خطــرات بهداشــتی 
ناشــی از عفونــت و ترومــای بــدن دارد کــه هرکــدام از ایــن رفتارهــا مــی توانــد نشــانگر 
شــرایط و وضعیــت خاصــی باشــد بــه عنــوان مثــال ضربــه زدن بــا ســر یــا زدن ســر به 
یــک شــی ثابــت مــی توانــد بیانگــر روشــی بــرای برقــراری ارتبــاط نــاکام، گرفتن شــی 
مــورد نظــر در فعالیــت یــا کاهــش درخواســت هــا باشــد. گاز گرفتــن دســت ممکــن 
اســت بــرای مقابلــه بــا اســترس و هیجــان باشــد و کشــیدن پوســت یــا انگشــت کردن 

در چشــم پاســخی بــه کمبــود محــرک یــا خســتگی اســت.

رفتارهای خود آزاری شامل:
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متخصصــان ســامت در ارتبــاط بــا علــت بــروز ایــن رفتــار خــود آزار، ایــن گونــه بیــان مــی کننــد 
کــه افــراد دارای اختــال طیــف اتیســم بــرای مقابلــه بــا اســترس هــای خــود دســت بــه ایــن رفتــار 
مــی زننــد، بــرای تســکین از احساســات دردنــاک و ناراحــت کننــده جســمی و یــا ارتبــاط هــای 
دردنــاک یا اســترس آور بــا دیگــران و زمانــی کــه مــی خواهنــد در برابــر تغییــرات ایســتادگی 
کننــد از ایــن روش اســتفاده مــی کننــد و متخصصــان حــوزه توانبخشــی حرکتــی علــت دیگــر 
ــراد دارای اختــال طیــف اتیســم مــی  ــار هــا را وجــود مشــکات حســی در اف ــن رفت ــروز ای ب

داننــد.

1.گوش دادن به موسیقی:

گــوش دادن بــه موســیقی  واکنــش هــای هیجانــی را بــه دنبــال دارد و باعــث کاهــش انقبــاض 
ــر روی  ــان مــی شــود. همچنیــن ب ماهیچــه ای و کاهــش اضطــراب و درد درکــودکان و نوجوان
سیســتم عصبــی خودمختــار نیــز تاثیــر دارد. عــاوه بــر اثــر گــذاری بــر روی جنبه هــای هیجانی 

و جســمانی بــر روی توجــه مشــترک ارتباطــات اجتماعــی غیــر کامــی نیــز موثــر اســت.

راه حل ها:
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2. ارائه فعالیت های جایگزین:

در هنــگام وقــوع رفتارهــای خــود آزار، شــما مــی توانیــد بــه کــودک یــا نوجــوان خــود شــیء ای 
بــرای گرفتــن در دســت بدهیــد و مــی توانیــد در بــازی کــردن بــا او همــراه شــوید تــا میــزان 
رفتــار خــود آزاری کاهــش یابــد، یــک بخــش از وقــوع رفتــار بــه خاطــر کســل بــودن و عــدم 
وجــود محــرک بــرای کــودک اســت، همچنیــن تــا حــد ممکــن قواعــد روشــن و واضحــی داشــته 
باشــید و والدیــن بــرای ســاعت هــای مختلــف او برنامــه هــای تفریحی و آموزشــی داشــته باشــند 

تــا میــزان بــروز ایــن رفتــار بــه خاطــر نبــود محــرک کاهــش یابــد.

3. بهبود کانال های ورودی حسی 

ــر روی  ــاب خــوردن در گهــواره، چرخــش ب ــد ت ــن ســاده همانن  اســتفاده از یــک ســری تمری
صندلــی چرخــان، کشــیدن بــرس نــرم بــر روی قســمت هــای مختلــف بــدن و انجــام فعالیــت 
ــان دارای اختــال طیــف اتیســم در جهــت  ــرای کــودکان و نوجوان ــد ب هــای تعادلــی مــی توان
کاهــش رفتــار هــای خــود آزاری مناســب باشــد. از ســوی دیگــر از آنجایــی کــه بیشــتر رفتــار 
هــای خــود آزار مربــوط بــه حــس المســه مــی باشــد بیشــتر مــی توانــد بــه ایــن افــراد کمــک 
کنــد، بــه عنــوان مثــال مــی تــوان از خــاک بــازی و بــازی بــا گل رس، پاســتر و مــوم اســتفاده 

کــرد.
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4. تغییرات محیطی 

بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه کــودکان و نوجوانــان ممکــن اســت رفتارهــای چــون کوبیــدن 
ســر و یــا خــراش دادن پوســت را داشــته باشــند، بهتــر اســت محیــط اطــراف کــودک خــود را 
ایمــن کنیــد، اشــیای کــه امــکان خراشــیدن دارنــد مثــل چاقــو و خــودکار و اشــیا تیــز و برنــده از 
دســترس او دور باشــد و تــا حــد امــکان لبــه هــای تیــز دیوارهــای  اتــاق هــا و لبــه هــای تخــت 

را دیــوار پــوش کــرده تــا میــزان آســیب هــا بــه حداقــل ممکــن برســد.

5. شناسایی پیش آیند ها و تبعات رفتاری
 

والدیــن بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه بــروز رفتارهــای خــود آزار بعــد از وقــوع 
یــک اتفــاق بــه وجــود مــی آیــد و آنهــا بایــد ایــن وقایــع و اتفــاق هــا را شناســایی کننــد و در 
دفتــری یادداشــت کننــد و بعــد از ایــن کــه ایــن رفتــار خــود آزار تمــام شــد او بــه چــه نتیجــه 
ای رســید و چــه کار دیگــری را انجــام داد بــه بیــان دیگــر، چــه چیــزی باعــث شــد کــه کــودک 
و یــا نوجــوان ایــن رفتــار را نشــان داد و بعــد از ایــن کــه ایــن رفتــار را نشــان نــداد والــد چــه 

کاری را انجــام داده و ایــن مــوارد بایــد ثبــت شــود. 

6. مراجعه به پزشک 

از  آنجایــی کــه مجموعــه ای از رفتارهــای خــود آزار بــرای کاهــش درد و یــا بــرای آرام کــردن 
آن درد صــورت مــی گیــرد، والدیــن بایــد آن منطقــه از بــدن کــه بیشــتر مــورد ضربــه قــرار مــی 
گیــرد مثــل گــوش و چشــم و ســر را توســط پزشــک بررســی کــرد تــا از عــدم مشــکل در آن 

منطقــه و عــدم وجــود درد مطمــن شــوید. 
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7. معرفی وسایلی برای برقراری ارتباط 

مشــکل اصلــی افــراد دارای اختــال طیــف اتیســم در برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران مــی باشــد 
کــه بــرای ایــن منظــور از روش هــای مختلفــی اســتفاده مــی کننــد و یکــی از نمونــه هــای آن 
ــا  ــا شناســایی آن والدیــن مــی تواننــد ب ممکــن اســت رفتارهــای خودآزاردهنــده باشــد کــه ب
جایگزیــن کــردن روش هــای ارتباطــی بهتــر مثــل اســتفاده از تصویــر یــا اشــاره کــردن بــه شــی 

مــورد نظــر و اســتفاده از نمــاده هــا ایــن رفتــار را کاهــش دهنــد.

8. تشویق رفتار مناسب 

اســتفاده از مشــوق هــای مناســب و مــورد عاقــه کــودک از بیــان عبــارت هــای محبــت آمیــز و 
توجــه کــردن و نــوازش یــا دادن یــک خوراکــی مــورد عاقــه او مــی توانــد بعــد از اســتفاده از راه 

ارتباطــی بهتــر بــه جــای خــود آزاری میــزان بــروز رفتــار را کاهــش داد.




