حرکات کلیشه ای:
مجموعه کتابچه های زرد

تالیف :سینا توکلی
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حرکات کلیشه ای
حرکات کلیشه ای:
اختــال طیــف اتیســم بــا نشــانه هــای اصلــی همچــون ،مشــکل در برقــراری ارتبــاط
اجتماعــی و حــرکات کلیشــه ای مشــخص مــی شــود .حــرکات هــای کلیشــه ای بــه
رفتــار هــای اطــاق مــی شــود کــه تکــرار شــونده ،ریتیمیــک ،ثابــت در موقعیــت
هــای متعــدد ،و تقریبــا عجیــب و غریــب و بــدون کارکــرد مــی باشــند .ایــن رفتــار در
کــودکان و نوجوانــان در طیــف هــای مختلــف اختــال هــا مشــاهده مــی شــود (نقــص
هــای حســی و کــم توانــی ذهنــی ،ســندرم ایکــس شــکننده ،ســندرم لــش نیهــان و
بعضــی از اختــال هــای رشــدی همچــون اختــال طیــف اتیســم).
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حــرکات کلیشــه ای در کــودکان دارای اتیســم بــه چنــد شــکل دیــده مــی شــود
و ایــن رفتارهــا در انــواع مختلــف تبییــن مــی شــوند:
نوسان و چرخش بدن،
تحریک دست و تکان دادن دست ها شبیه بال بال زدن،
دستکاری اشیا و زدن با آن،
تکان دادن یا چرخاندن دست یا اشیا جلوی چشم،
مشاهده کردن اشیا از نزدیک،
باز کردن ،بستن و پر و خالی کردن اشیا
لمس کردن سطوح.
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ایــن رفتارهــا ممکــن اســت کــه هــم حــرکات ســاده ( 26درصــد) ،همچــون ،بــال
زدن بــا دســت ،و هــم حــرکات تشــریفاتی پیچیــده ( 83درصــد) باشــد .ایــن
حــرکات در تمــام کــودکان دارای اتیســم بــا بهــره هوشــی متفــاوت دیــده مــی
شــود .حــرکات کلیشــه ای بــه شــدت بــه محیــط اجتماعــی و محــل زندگــی
کــودکان وابســته اســت.
علــت حــرکات کلیشــه ای هنــوز بــه درســتی مشــخص نشــده اســت ولــی نظریــه
هــای در ایــن زمینــه وجــود دارد مثــل ،نظریــه هــای رشــد و یادگیــری کــه تــاش
کــرده انــد ایــن حــرکات را تبییــن کننــد .و دالیلــی همچــون ،ضعــف در یکپارچگی
اعصــاب مرکــزی و یــا نقــص در کارکــرد اجرایــی را ارائــه داده انــد.
از دیــد نظریــه زیســتی ،حــرکات کلیشــه ای از آســیب مغــزی ( به ویژه در قســمت
لــوب گیجگاهــی ،ســلول هــای گانگلیــا و سیســتم دوپامینــی) و اختــال در انتقــال
دهنــده هــای عصبــی ناشــی مــی شــود.
براســاس نظریــه هــای رشــدی ،حــرکات کلیشــه ای مــی توانــد ادامــه یافتــه
حــرکات تکــراری طبیعــی دوران اولیــه رشــدی باشــد ،کــه ممکــن اســت دچــار
نقــص شــده باشــد.
مطابــق بــا نظریــه هــای یادگیــری ،حــرکات کلیشــه ای پاســخ هــای بــه محــرک
هــای محیطــی خــاص اســت ،مثــل ،محــرک هــای ادراکــی کــه خــود کــودک
ایجــاد مــی کنــد.
در نظریــه دیگــر محصــول فعــال ســازی خــود تحریکــی توســط کــودک اســت (که
درنبــود محــرک ،بــه وجــود مــی آیــد) .بــه عنــوان مثــال زمانــی کــه کــودک در
یــک محیطــی قــرار میگیــرد کــه عــاری از جذابیتهــای بصــری ،شــنوایی یــا المســه
مــی باشــد ،بــه انجــام حــرکات کلیشــه ای مــی پــردازد.
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بــر مبنــای نظــر محققــان حــرکات کلیشــه ای ،رفتارهــای انعطــاف پذیــری هســتند
کــه ،در زمــان هــای بــرای افزایــش موانــع ادراکــی درونــی و بیرونی اســتفاده می شــود
و در مواقــع دیگــر بــرای فیلتــر کــردن محــرک هــای بیرونــی اســت ،در نتیجــه بایــد
بــه کــودک اجــازه داد تــا بــه درجــه متفاوتــی از تعامــل و تنهایــی بپــردازد.
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مدیریت ها و کنترل حرکات کلیشه ای:
در قــدم اول مــادر بایــد عواملــی را کــه موجــب اضطــراب کــودکان و یــا پنــاه بــردن
بــه دنیــای درون و انجــام رفتارهــای کلیشــه ای مــی گــردد شناســایی کنــد .ایــن
عوامــل مــی توانــد محرکهــای بــی ارتبــاط بــه برقــراری ارتبــاط یــا برخــی از وســایل
همچــون ســازها و ابــزار موســیقی باشــد کــه کــودک بــه آن عالقــه ای نــدارد.
مداخلــه هــا و مدیریــت هــا بــرای کاهــش حــرکات کلیشــه ای بایــد از ســنین پاییــن
تــر شــروع شــود بــه دلیــل اینکــه ایــن حــرکات بــر روی ســنین بعــدی اثــر گذاشــته
و باعــث وخیــم تــر شــدن اوضــاع مــی گــردد و مداخــات زودهنــگام نقــش مهمــی را
در مدیریــت ایــن اختــال بــازی مــی کنــد.
عمومــا دو روش عمــده بــرای مدیریــت حــرکات وجــود دارد کــه یکــی روش پزشــکی
و دیگــری مدیریــت رفتــاری اســت

 .1در روش پزشــکی بــا تجویــز دارو رســپریدون همــراه اســت کــه
متخصــص روانپزشــک کــودک ایــن دارو را بایــد تجویــز کنــد.
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 .2مدیریت رفتاری شامل:
درگیر کردن کودک و یا نوجوان در کارهای اجتماعی
آموزش خود کنترلی فیزیکی
جلوگیری از پاسخ دادن کودک به هر محرک
ارائه محرک های به کودک که حالت پیوسته ندارند
آموزش خود تنظیمی هیجانی و رفتاری
ارائه دستورالعمل های سریع
ایجاد رابطه مادر فرزندی محبت آمیز
ماساژ دادن کودک
استفاده از موسیقی های آرام بخش
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www.irautism.org
irautismorg
iran.autism.association
info@irautism.org

شعب:
شیراز:

رشت:

07136266334

همدان:

08138221542

کرمان:

03432110408

01333513235

کاشان:

03155548231

ارومیه:

04432258031

دفاتر نمایندگی:
زنجان:

09122424842

قزوین:

09123810378

بیرجند:

09151600084

خرم آباد:

09166626197

ایرانشهر:

09307527633

کیش:

09197954025

گرگان:

09111780974

بجنورد:

09388386646

کرمانشاه:

09183329538

یزد:

09139546653

یاسوج:

09379131898

زاهدان:

09155495303

نهاوند:

09352521364

بوکان:

09143820446

ساری:

09036105691

