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چگونگی استفاده از این راهنمای آموزشی:

راهنمــای آموزشــی کــه در اختیــار داریــد ،شــامل مجموعـهای از محتــوای چاپــی و الکترونیکــی اســت کــه بهمنظــور حمایــت و

ارائــهی مشــاورههای الزم بــه شــما مراقبیــن و خانوادههــا در جهــت توانمندســازی و مدیریــت دوران بلــوغ نوجوانــان دارای
اتیسم تهیه شده است.

ایــن پکیــج میتوانــد بــه آمــوزش نوجوانــان بپــردازد و یــا بــه آنهــا در زمینـهی مدیریــت مهارتهــای خــود مراقبتــی کمــک

کنــد .ایــن پکیــج بــا هــدف حمایــت از والدیــن نوجوانــان دارای اتیســم در دورهی بلــوغ و یــا بزرگســالی اســت کــه در ادامــه

راهنماییهای مناسب برای استفادهی بهتر از این پکیج را مطالعه میکنید:

 .1در انتهــا ،پیوســتی کــه شــامل اطالعــات و منابــع بیشــتر در رابطــه بــا عناویــن مطرحشــده در ایــن کتابچــه اســت را
میتوانید مشاهده کنید.

 .2نشــانهها ،تصاویــر و توضیحــات پکیــج را در دســترس قــرار دهیــد تــا بدینوســیله بتوانیــد تغییــرات را توجیــه کنیــد و از
زمان وقوع آنها آگاه شوید.

 .3با مطالعه پکیج اطالعات بیشتری در مورد بلوغ و بزرگسالی کسب کنید.

 .4با استفاده از توضیحات این پکیج ،فرزند دارای اتیسم خود و یا افراد مختلف را در فعالیتهای متنوع شرکت دهید.

 .5هنــگام مالقــات بــا پزشــک خانــواده ،متخصــص اطفــال ،معلمهــا ،مراقبیــن ،مبلغیــن مذهبــی (روحانیــون) و روانشناســان از

راهنماییهای این پکیج برای حمایت از نیازهای فرزندتان استفاده کنید.

سخن انجمن اتیسم ایران
اتیســم یــک اختــال عصب-رشــدی اســت کــه در ســه ســال اول زندگــی بهصــورت یــک طیــف (خفیــف ،متوســط یــا شــدید)
یو
بــروز میکنــد و مادامالعمراســت .عالئــم اصلــی آن نقــص در ارتباطــات و تعامــات اجتماعــی و بــروز رفتارهــای کلیش ـها 

محدودیــت در خزانــه رفتــاری ،حرکتــی و ...میباشــد .علــت اصلــی اختــال طیــف اتیســم همچنــان ناشــناخته اســت .ایــن

اختــال در پســران شــایعتر از دختــران اســت .وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی ،ســبک زندگــی و ســطح تحصیــات والدیــن

نقشــی در بــروز اتیســم نــدارد .اتیســم بــر روی درک افــراد از دنیــا و تعامالتشــان بــا افــراد اثــر میگــذارد .افــراد طیــف اتیســم،

دنیــا را متفاوتتــر از بقیــه میبیننــد ،میشــنوند و حــس میکننــد .اتیســم درمــان دارویــی قطعــی نــدارد امــا بــا توانبخشــی،

فــرد طیــف اتیســم میتوانــد مهــارت کســب کــرده ،بــه تحصیــل بپــردازد و زندگــی مســتقلی داشــته باشــد و همچنیــن
درصــدی از ایــن افــراد نبــوغ خاصــی را در موســیقی ،نقاشــی ،ریاضی-محاســبات ،حافظــه و ...از خــود نشــان میدهنــد .اتیســم

بــه صورتهــای متفاوتــی در افــراد نمایــان میشــود .بعضــی از افــراد طیــف اتیســم ،مشــکالت همــراه دیگــری نیــز ازجملــه

کمتوانــی ذهنــی ،اختــال یکپارچگــی حســی ،اختــال بیــش فعالــی ،صــرع و مشــکالت گوارشــی دارنــد؛ کــه بــه معنــای ایــن
است که این افراد نیازمند سطوح حمایتی مختلفی هستند.

انجمــن اتیســم ایــران اولیــن تشــکل ملــی ،غیردولتــی ،غیرانتفاعــی ،آموزشــی ،پژوهشــی ،حمایتــی و توانبخشــی ویــژه اختــال

طیــف اتیســم در ایــران میباشــد کــه در ســال  ۱۳۹۲باهــدف ارتقــای کیفیــت زندگــی افــراد طیــف اتیســم و خانوادههــای

محتــرم ایشــان توســط جمعــی از متخصصیــن ،خیریــن ،عالقهمنــدان و اولیــا ایــن کــودکان بــا مجــوز رســمی از وزارت کشــور

به شماره ثبت  ۳۳۲۴۲و اخذ مجوز از وزارت بهداشت تأسیسشده است.

انجمــن اتیســم ایــران در راســتای ارتقــاء ســطح دانــش و آگاهــی جامعــه ،توانمندســازی والدیــن ،افزایــش مهــارت و اســتقالل

افراد طیف اتیسم و مطالبه حقوق افراد اتیسم از مسئولین ،فعالیت میکند.

ایــن ســمن بــا برگــزاری کارگاههایــی ویــژه والدیــن و کارشناســان ،مشــاوره تلفنــی در تمامــی روزهــای هفتــه بــه والدیــن،

برگــزاری کالسهــای مختلــف فــردی و گروهــی بــرای کــودکان ،نوجوانــان و بزرگســاالن طیــف اتیســم ،تولیــد پمفلــت،

کتابچــه ،فیلمهــای آموزشــی و فصلنام ـهی آوای اتیســم ،شــرکت در کنگرههــا ،همایشهــا و رویدادهــای مختلــف در جهــت

ایجــاد بســتر مناســب فرهنگــی و ســاختاری بــرای تلفیــق افــراد طیــف اتیســم در جامعــه ،در مســیر تحقــق اهدافــش گام

برمیدارد.

انجمــن اتیســم ایــران از کلیــه مترجمیــن ،متخصصیــن ،دانشــجویان ،دانشآمــوزان و همــه عالقهمنــدان بــه ایــن حــوزه کــه

میتوانند به کودکان طیف اتیسم خدمتی را ارائه کنند دعوت به همکاری داوطلبانه مینماید.
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تعالــی و تکامــل انســانی ،رســالتی الهــی اســت کــه از روز ازل ،بــا عشــق بیکــران پــروردگار ،بــر عهــدهی انســانها نهــاده شــده
تــا بــا وحــدت و یــاری یکدیگــر ،ســیمرغ جانشــان را بــه قــاف معنــا برســانند و اســتغنا و کمــال انســانیت را مجســم ســازند؛

بیتردیــد ایــن رســالت بــه انجــام نمیرســد مگــر بــا اعتــای رفتــار انســانی و مــکارم اخالقــی در مســیر تعهــد و مســئولیت
انسانها ،نسبت به خود ،جامعه و محیط زندگی ایشان.

در ایــن راســتا ،ســازمانهای ارزشآفریــن ،تکریــم همنوعــان ،ارتقــاء ســطح رفــاه اجتماعــی و بســط عدالــت در جامعــه را بــه

عنــوان تعهــدی مســئوالنه در نظــر دارنــد و بانــک پاســارگاد نیــز بــه عنــوان یــک ســازمان ارزشبنیــان و اخالقگــرا ،گامهــای
بلنــدی در جهــت تحقــق اهــداف واالی انساندوســتانه و ایفــای مســئولیتهای اجتماعــی خــود برداشــته اســت .ایــن بانــک بــا

حمایــت از فعــاالن حوزههــای علمــی ،فرهنگــی ،هنــری ،ورزشــی و ...و همچنیــن مشــارکت در فعالیتهــای اجتماعــی نظیــر

اهــدای تجهیــزات بیمارســتانی و ســاخت بیمارســتان ،مرکــز بهداشــت و مدرســه در مناطــق کمتــر برخــوردار توســعهی پایــدار

کشــور را هــدف قــرار داد ه و بــا حضــور مؤثــر گــروه مالــی پاســارگاد ،بــه منشــأ تحــوالت تأثیرگــذار در بخشهــای مختلــف

بازرگانــی ،کشــاورزی و خدماتــی ،صنایــع و معــادن ،نفــت و انرژیهــای نــو تبدیــل شــده و کوشــیدهاســت بــا بهرهمنــدی از
اســتعداد جوانــان بومــی در مناطــق گوناگــون کشــور ،بــا رونــق تولیــد و اشــتغالزایی ،امیــدواری ،پویایــی و ســرزندگی را در دل

خانوادههای ایرانی جاری سازد.

حمایــت و مشــارکت در تحقــق اهــداف عالــی انجمــن اتیســم ایــران ،در جهــت ارتقــاء کیفیــت زندگــی عزیــزان دارای اختــال

طیــف اتیســم و کاهــش نگرانــی خانوادههــای ارجمندشــان ،صــورت پذیرفتــه و گــروه مالــی پاســارگاد ،بــا امانـتداری از مهــر و

لطــف پــروردگار ،ظرفیتهــای خــود را بــ ه کار گرفتهاســت تــا بخشــی از دغدغههــای موجــود در خصــوص آگاهیبخشــی،

پــرورش مربــی و درمانگــر ،هزینههــای توانبخشــی و آمــوزش ،هزینههــای دارو و درمــان و نیازهــای ضــروری ،مهــارت
آموزشــی بزرگســاالن اتیســم ،پایــش ســامت اتیســم ،راهانــدازی سیســتم  ،Help Lineطراحــی ،تدویــن و اجــرای ســامانهی
پذیــرش آنالیــن و ...را کاهــش دهــد .در ایــن راســتا ،شــرکت نســیم ســامت پاســارگاد در طــرح پایــش اتیســم ،شــرکت فنــاپ

در پــروژهی بهبــود سیســتمی انجمــن و طراحــی نرمافــزار ،دانشــگاه خاتــم در بحــث آمــوزش و مهارتآمــوزی و ســایر
شرکتهای گروه مالی در دیگر زمینههای ضروری ذکر شده ،ایفای نقش کردهاند.

امیــد اســت ایــن حضــور مســئوالنه ،مایـهی دلگرمــی و بهــروزی هممیهنانمــان باشــد و در ســایهی همــت و دعــای خیــر مردمان

خوب سرزمینمان ،بهار آبادانی و سازندگی در این مرز و بوم پر گهر جاودان گردد.

«بانک پاسارگاد حامی انجمن اتیسم»
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مقدمه

همانطــور کــه دوران بلــوغ ،دورانــی سرشــار از احساســات ضدونقیــض بــرای والدیــن و نوجوانــان اســت میتوانــد

دورهی ســربلندی ،افتخــار و دورهای سرشــار از حــس نگرانــی و ســردرگمی نیــز باشــد .بــرای نوجوانانــی کــه در

آســتانهی دورهی بلــوغ قــرار دارنــد درک تغییــرات گســتردهی ایــن دوران امــری دشــوار محســوب میشــود.

همچنین ،والدین مطمئن نیستند که از چه طریقی باید این تغییرات را برای فرزندشان توضیح دهند.
مســلماً والدیــن نوجوانــان دارای اتیســم ایــن دشــواری را بیشــتر احســاس میکننــد .تغییــرات فیزیکــی و عاطفــی
نوجــوان منطبــق بــا رشــد تحصیلــی و اجتماعــی وی صــورت نمیگیــرد .والدیــن بایــد توانمنــدی و اعتمادبهنفــس

الزم بــرای صحبــت در زمینـهی بلــوغ و تمایــات جنســی و همچنیــن آمــوزش مهارتهــای مهــم زندگــی ازجملــه
رفتارهــای مناســب در مکانهــای عمومــی و خصوصــی ،تغییــرات طبیعــی بــدن ،روابــط اجتماعــی و عاشــقانهی

صحیح را داشته باشند.

نکتـهی مهمــی کــه بایــد همــواره بــه خاطــر داشــته باشــید ایــن اســت کــه درحالیکــه نوجوانــان دارای اتیســم

در مســائل مختلــف ،فرآینــد رشــدی متفاوتــی را طــی میکننــد امــا بــدن آنهــا هماننــد دیگــر نوجوانــان رشــد

میکنــد .هــر دختــر و پســری تغییــرات جســمی دوران بلــوغ را در بــدن خــود مشــاهده میکنــد و ایــن مســئله

ربطــی بــه وجــود یــا عــدم وجــود اختــال اتیســم در فــرد نــدارد .نوجوانــان دارای اختــال اتیســم عکسالعملــی

منحصــر فــرد نســبت بــه دیگــر همســاالن خــود در مواجهــه بــا تغییــرات بــدن خــود نشــان میدهنــد ولــی آنهــا

به راهنماییهای بیشتری برای گذر از این دوره احتیاج دارند.

تمامــی والدیــن درنهایــت بــا چالــش نحــوهی آمــوزش مســائل مربــوط بــه بلــوغ و تغییــرات طبیعــی بــدن روبـهرو

خواهنــد شــد؛ امــا والدیــن افــراد دارای اتیســم عــاوه بــر راهکارهــای موجــود بــه راهنماییهــای بیشــتری بــرای

گــذر از ایــن مرحلــه نیــاز دارنــد .هــدف مــا از انتشــار ایــن راهنمــا ارائــه دادن راهنماییهایــی در زمینـهی بلــوغ
اســت کــه میتوانــد بــرای والدیــن و نوجوانــان دارای اتیســم کــه در آســتانهی بلــوغ قــرار دارنــد بســیار مفیــد و

کاربــردی باشــد .همچنیــن امیدواریــم ایــن پکیــج بــا افزایــش ســطح آگاهــی و تواناییهــای خانــواده بــه آنهــا در
پذیرش این تغییرات و طی کردن هر چه بی چالش تر دوران بلوغ کمک کند.

ایــن مجموعــه نتیجـهی همــکاری والدیــن کــودکان (در آســتانهی بلــوغ) و نوجوانــان دارای اتیســم ،درمانگــران و

کارشناســان آموزشــی و پژوهشــی و متخصصــان حــوزه سکســولوژی در زمینــه اتیســم اســت .هــدف از تهیــه ایــن
مجموعــه فراهــم آوردن اطالعــات کلــی در زمینــه بلــوغ و بزرگســالی اســت کــه ایــن مهــم بــا مشــارکت طیــف

گســتردهای از والدیــن محقــق شــده اســت .مطلــع شــدیم کــه بســیاری از والدیــن بــا چالشهــای جدیتــری کــه
در ایــن پکیــج بــه آنهــا اشــارهای نشــده اســت ،روبـهرو هســتند .شــایانذکر اســت کــه مشــکالت یادشــده تنهــا

بــه تمایــات جنســی و برنامههــای خانوادگــی محــدود نمیشــود؛ بنابرایــن ایــن مســئله را در نظــر داشــته باشــید

کــه ایــن پکیــج نمیتوانــد جایگزیــن مناســبی بــرای حمایتهــای فــردی در مواجهــه بــا چالشهــای مخصــوص
هــر نوجــوان در ایــن دوران باشــد .همچنیــن ایــن مجموعــه نبایــد جایگزیــن مشــاوره با روانپزشــک ،روانشــناس،

ارائهدهنــدگان خدمــات بهداشــتی در مدرســه و یــا درمانگــران باشــد .اگــر چنانچــه بــه مشــاوره فــردی در
زمینهی بلوغ نوجوان اتیسمی خود نیاز دارید لطفاً با انجمن اتیسم ایران تماس بگیرید.
دکتر راضیه معصومی
فوق دکتری سکسولوژی ایران ،دکتری تخصصی سالمت باروری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آیا میدانستید؟

بسیاری از والدین برای تهیه و تولید این مجموعه داوطلب شدند .شما میتوانید از زبان
خودشان از تجربیات شخصی و راهنمایی هایشان بهرهمند شوید.

دورهی بلوغ در مقایسه با نوجوانی
بلــوغ و نوجوانــی مفاهیمــی بســیار گــول زننــده هســتند .بــاور کنیــد کــه ایــن دو اشــاره بــه موضوعــی واحــد ندارنــد
و لزومـاً در یکزمــان رشــدی اتفــاق نمیافتنــد .قبــل از موشــکافی دقیــق مســائل ابتــدا بــه تعریــف دقیــق ایــن دو

اصطالح میپردازیم.

بلــوغ بــه تغییــرات فیزیکــی در بــدن فــرد اطــاق میشــود
که درنهایت موجب توانایی تولیدمثل در فرد میشود.

نوجوانــی دورهی تغییــرات حســی و اجتماعــی میــان
کودکی و بزرگسالی

تفــاوت میــان ایــن دو دوره را بــه خاطــر بســپارید بهخصــوص زمانــی کــه فرزنــد دارای اتیســم شــما در آســتانهی
بلــوغ قــرار دارد .افــراد دارای اتیســم معمــوالً بــا تأخیــر در رشــد مهارتهــای اجتماعــی و حســی روب ـهرو هســتند.

معمــوالً آنهــا تغییــرات مربــوط بــه دورهی جوانــی را تــا انتهــای نوجوانــی و یــا ســن بیستســالگی تجربــه نمیکنند

امــا آنهــا تغییــرات مربــوط بــه دورهی بلــوغ را هماننــد دیگــر همســاالن خــود در یــک دورهی زمانــی مشــخص کــه
معموالً از سن  10و یا  11سالگی آغاز میشود ،تجربه میکنند.
این مسائل به چه معناست؟

در بســیاری از نوجوانــان دارای اتیســم بلــوغ جنســی و فیزیکــی بــا بلــوغ احساســی ،اجتماعــی و
فیزیولوژیکی همراه نیست و آنها به خوبی این احساسات را درک نمیکنند.

ویژهی خانواده های دارای نوجوان اتیسم
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تجربیات والدین در خصوص تغییرات فیزیکی

زود شروع کنید:
قبــل از اینکــه عالئــم واضــح بلــوغ آشــکار

شوند ،با پسر خود صحبت کنید.

بخشهــای مختلــف
بــدن را بــه فرزندتــان
آموزش دهید.
از کلمــات ســاده و قابــل فهــم بــرای نــام بــردن

قســمتهای بدن (مثــل آلت ،بیضــه) و عملکردهای

بــدن (مثــل ادرار کــردن ،ان ـزال و احتــام) اســتفاده
کنیــد .ایــن امــر مانــع از گیــج شــدن فرزندتــان
میشــود و بــه وی کلماتــی میدهــد کــه بع ـدا ً در

زمــان یادگیــری دربــارهی بلــوغ ،نظافــت و

از روشهــای مختلــف
کمک بگیرید.
شــما بــا روشهایــی کــه فرزندتــان بهتــر یــاد

تولیدمثل بتواند از آنها استفاده کند.

از ضمیمــهی آمــوزش بخشهــای بــدن بــرای آمــوزش
اســامی قســمتهای مختلــف بــدن و نحــوهی تغییــرات
آن در طی بلوغ استفاده کنید.

میگیــرد ،آشــنایی داریــد .بــه شــکلی کــه ســایر
موضوعــات مهــم را بــه فرزندتــان آمــوزش مــی-

دهیــد ،در مــورد بلــوغ هــم بــه همــان شــکل بــا
فرزندتان صحبت کنید .برای مثال،

 -اگــر فرزندتــان مســائل را بــا تکــرار بهتــر یــاد

میگیــرد ،اطالعــات را بــه مطالــب ســاده

از یــک متخصــص
بپرسید.

تقسیم کنید و آنها را مرور کنید.

 -اگــر فرزندتــان بــا تصاویــر بهتــر آمــوزش

میبینــد ،از ابزارهــای تصویــری یــا داســتان

اســتفاده کنیــد .بــا ایــن روشهــا نوجــوان

مطالبــی را کــه درک آنهــا مشــکل اســت،

راحتتر یاد میگیرد.

از روشهایــی کــه بــرای آمــوزش قســمتهای مختلــف
بــدن در ضمیمــه قــرار دارد ،اســتفاده کنیــد .از آنهــا
ایــده بگیریــد و بــه شــکلی کــه مناســب مهارتهــای
یادگیری فرزندتان است آنها را تغییر دهید.
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کتابچهی راهنمای بلوغ پسران در دوران نوجوانی

بــا پزشــک ،معلــم یــا
مشــاور صحبت کنیــد و از
آنها راهنمایی بگیرید.

ضمیمهی آموزش بخشهای بدن را ببینید.

تغییرات بدن
قبــل از شــروع بلــوغ در فرزندتــان ایــن امــکان را بــرای او فراهــم کنیــد تــا مراحــل تغییــرات بــدن خــود را بهخوبــی
درک کنــد .عالئــم بلــوغ در پســران در ســنین  11یــا  12ســالگی آشــکار میشــود .در دختــران ایــن تغییــرات کمــی
زودتر از پسران در حدود  9یا  10سالگی آغاز میشود.

تصویر شماره -۱مراحل رشد آلت تناسلی

کامـ ً
ا طبیعــی اســت کــه صحبــت کــردن بــا نوجوانان

شما را برای سؤاالت احتمالی آماده کند.

برســد .بــرای کاســتن از دشــواری ایــن مســئله

چارچــوب ارزشهــا حائــز اهمیــت اســت درک این

در مــورد بدنشــان بــرای والدیــن امــری ســخت بــه نظر
صحبتهــای همســر ،فرزنــد بزرگتــر ،خویشــاوندان و
دوســتان خــود در زمینـهی ارزشهــای خانوادگــی را در

نظــر بگیریــد و ســعی کنیــد راهــی بیابیــد تــا ایــن
ارزشهــا را بــه فرزندتــان منتقــل کنیــد .مشــخص

کــردن ارزشهــای خانوادگــی (عــدم برقــراری رابطـهی

جنســی قبــل از ازدواج) میتوانــد تعامــات میان شــما
و فرزندتــان را در مســیری درســت قــرار دهــد و از قبــل

شــاید تنهــا چیــزی کــه بــهانــدازهی تعییــن

مســئله اســت کــه تغییــر در بــدن فــرد نتیج ـهی
بلــوغ اســت .یکــی از اصلیتریــن مســائل در
زمینــهی بلــوغ آمــوزش تغییراتــی اســت کــه در

بــدن پســرتان شــکل میگیــرد .اطمینــان حاصــل
کنیــد کــه طــرز بیانتــان کامــ ً
ا شــفاف اســت و

نوجــوان بهخوبــی ایــن موضــوع را درک میکنــد
بنابرایــن او آمادگــی الزم بــرای ایــن تغییــرات را

دارد.

تغییرات بدن-راهنمای برقراری ارتباط
بــا اســتفاده از تصاویــری کــه در ایــن کتابچــه ارائــه شــده اســت (تصویــر شــماره  ،)۱شــروع کنیــد .ســپس میتوانید

از منابــع دیگــر ازجملــه خانــواده ،دوســتان و یــا دیگــر روشهــا کــه متناســب بــا ســن ،تواناییهــا و نیازهــای
فرزندتان است ،بهرهمند شوید.

شــروع یــک مکالمــه در مــورد تغییــرات بــدن دشــوار اســت .نمیدانیــد از کجــا بایــد شــروع کنیــد؟ در ایــن قســمت

نمونـهای ارائــه شــده اســت تــا بــه شــما در ایــن زمینــه کمــک کنــد (شــما میتوانیــد بــا توجــه بــه زمــان بلــوغ و
مهارت صحبت کردن نوجوانتان در آن تغییراتی ایجاد کنید).

ویژهی خانواده های دارای نوجوان اتیسم

9

داستان ابتــدا
(از
والدین

متوجــهی بلــوغ ظاهــری پســرم

نشــده بــودم .چــون حمامــش را مســتقل انجــام

مــیداد و بــه مــن اجــازهی دخالــت در حمــام کردنــش را

نم ـیداد بــه خاطــر همیــن دیــر متوجــه شــدم امــا از ســنین  9و 10

ســالگی نســبت بــه اینکــه دســتش بــه بخــش خصوصــی بخــورد حســاس

بــود .زمانــی متوجــه شــدم کــه در ســن  12ســالگی بــر اثــر تــب شــدیدی کــه

داشــت شــبادراری پیــدا کــرده بــود و هنگامیکــه لباسهــای تنــش را کامــل

درآورد متوجــه شــدم کــه عالئــم ظاهــری در آلــت تناســلی بــروز کــرده و تــازه آن
زمــان متوجــه شــدم .البتــه آن زمــان هــم ازلحــاظ اخالقــی بههمریختــه بــود
و اکثر اوقات عصبانی میشد.

االن بیشتر سؤاالت در این زمینه است:

چــرا قســمتهایی از بدنــش دارای مــوی زیــادی شــده؟ و

میخواهیــم در مــورد چیزهایــی صحبــت کنیــم
کــه بــرای همــه حتــی خــودم اتفــاق افتــاده اســت.

چطــور آن را تمیــز کنــد کــه البتــه پــدرش ایــن
کار را انجام میدهد).

بــدن افــراد بــا بــاال رفتــن ســن دچــار تغییراتــی

مــی شــه و مــن حــاال میخــوام در ایــن مــورد بــا تو

صحبــت کنــم تا تــو بدونــی که زمانــی کــه تغییرات

ایجــاد میشــه چــه اتفاقــی میافتــه .ایــن مســئله

بهصــورت یکســانی در افــراد مختلــف اتفــاق
نمیافتــه و ایــن کامـ ً
ا طبیعیــه .چیــزی کــه مهمــه
اینــه کــه مــا بایــد بــا هــم صحبــت کنیــم تــو بایــد
بدونــی کــه هــر ســؤالی کــه بخــوای مــی تونــی از

من بپرسی.

بهداشت و خود مراقبتی

بــرای نوجوانــان دارای اتیســمی کــه ارتبــاط کالمــی

روی نوجــوان قــرار میگیــرد کــه بایــد آنهــا را

بــا شــروع دوران بلــوغ مســائل زیــادی پیــش

کمــی دارنــد ،اطالعــات را در ســطح فهــم آنهــا
بیــان کنیــد و از راهنمایــی هــای تصویــری بهــره

بگیریــد .بــا بیــان چنیــن عبارتهایــی شــروع کنیــد
« ایــن یــه قانونــه کــه بــدن تــو تغییــر میکنــه و
حــاال مــی خــوام ایــن تغییــرات رو بــه تــو نشــون

بــدم .بــدن هرکســی بــا بــاال رفتن ســن دچــار تغییر
میشــه .بــدن تــو هــم مثــل ایــن (نشــان دادن

تصاویــر) تغییــر میکنــه .ایــن مســئله باعــث میشــه

کــه بدنــت مثــل یــک فــرد بالــغ بشــه مثــل خــودم
(و یا هر کس دیگری)»
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درک کنــد .بســیاری از نوجوانــان دارای اتیســم

در پــی تغییــر در مســائل بهداشــتی و خــود
مراقبتــی کــه یکــی از ضروریتریــن فاکتورهــای

مربــوط بــه دورهی بلــوغ اســت بــا چالشهــای
اساســی روبـهرو هســتند .در ادامــه چند مــورد از

ایــن تغییــرات عنــوان شــده اســت همچنیــن
ایدههایــی بــرای کمــک بــه فرزندتــان بــرای
روبهرو شدن با آنها ارائه شده است.

بهداشتعمومی
بــا آغــاز دورهی بلــوغ جوشهــا و پوســت چــرب و عــرق
کــردن در فــرد نمایــان میشــود .ممکــن اســت فرزندانتــان

نیــاز داشــته باشــند بــرای تمیــز نگهداشــتن بدنشــان هــرروز
حمــام کننــد .اغلــب نوجوانــان دارای اتیســم از تأثیــرات

منفــی اجتماعــی عــدم رعایــت بهداشــت آگاه نیســتند.

درصورتیکــه الزم اســت در مــورد علــت اســتحمام روزانــه

صحبت کنید.

داســتانهای اجتماعــی روش مناســبی بــرای نشــان دادن
اهمیــت رعایــت بهداشــت فــردی اســت .درصورتیکــه

فرزندتــان تمایلــی بــه حمــام رفتــن نــدارد شــما بایــد بــا

اعــام برنام ـهی حمــام روزانــه بهصــورت یــک قانــون و یــا

اســتفاده از چکلیس ـتها و عالئــم حمــام کــردن ،شســتن
کل بــدن ،اســتفاده از صابــون و یــا شــامپو را بــه او یــادآوری

کنیــد .در ایــن ســن نظــارت بــر نحــوهی اســتحمام کــردن
فرزندتان بسیار دشوار است.

حمام کردن

کیف لوازم بهداشتی درست کنید.
کیفهــای بهداشــتی بــرای امــور مختلــف بســازید.
میتوانیــد از جعبههــای قدیمــی کفــش ،بســتههای

پالســتیکی یــا ســبد اســتفاده کنیــد .اجــازه بدهیــد
فرزندتــان جعبــه را انتخــاب کنــد .روی جعبــه تصویــر یــا

لیســت محتویــات جعبــه و تصویــری از فعالیــت (مثــل

اصــاح) را قــرار دهیــد .میتوانیــد از تصاویــر ضمیمــهی

بهمنظــور تشــویق نوجــوان بــرای رعایــت بهداشــت
میتوانیــد از راهنمــای مرحلهبهمرحلــه حمــام کــردن

(مطابــق تصویــر) اســتفاده کنیــد .ایــن راهنمــا میتوانــد

بهعنــوان کارتهــای یــادآوری و یــا کمــک تصویــری
مورداستفاده قرار گیرد.

فایــل ضمیمــه :تشــویق بــه رعایــت بهداشــت راهنمــای تصویــری حمام
کردن:

تشــویق بــه نظافــت بــرای ســاختن بســتهی نظافت اســتفاده

 .۱لباسهــا را از تــن دربیــار

میتوانید ببینید:

 .۵کــف و صابــون را از ســطح پوســت و مــوی خــود بشــوی

 .2دوش آب را بــاز کــن

کنیــد .مثالهایــی از بســتهی نظافــت و محتویــات آنهــا را

 .۳زیــر دوش آب قــرار بگیــر

 -حمــام :شــامپو ،نرمکننــده ،صابــون ،شــویندهی صــورت،

 .۶شــامپو را داخــل دســتت بریــز  .۷شــامپو را بــه موهــا

 -دندان :مسواک ،خمیردندان ،نخ دندان ،دهانشویه

 .۱۰بــا اســتفاده از حولــه خــود را خشــک کــن

لیف

 .۴تمــام بدنــت را بشــوی

بمــال  .۸موهــا را آبکشــی کــن

 .۹شــیر آب را ببنــد

 -اصــاح :تیــغ ،کــرم اصــاح ،تصویــری از قســمتهایی کــه

 .۱۱از خوشــبوکنندهها اســتفاده کــن  .۱۲لباسهــای

 -روال صبح :لوسیون بدن ،مام ،کرم صورت ،برس مو

دادی.

باید اصالح شوند

تمیــز خــود را بــه تــن کــن  .۱۳یــک کار خــوب انجــام

ویژهی خانواده های دارای نوجوان اتیسم
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عرق و بوی نامطبوع بدن
فعالیــت غــدد عــرق طــی بلــوغ افزایــش مــی یابــد ،بنابرایــن مهــم اســت کــه بــه پســران آمــوزش دهیــم کــه
بــوی نامطبــوع بــدن را بــا اســتفاده از مــام ،تعویــض روزان ـهی لباسهــا ،شستوشــوی هفتگــی لباسهــای

کثیف و تمیز نگهداشتن بدن خود ،کنترل کنند.

ابزارهــای تصویــری
خــــود را فرامــوش

نکنید
.

استفاده از مامها

اضافــه کــردن یــک فعالیــت جدیــد بــه فعالیتهای
روزمــرهی فــرد دارای اتیســم ممکــن اســت کمــی
دشــوار باشــد -ممکــن اســت در حــال حاضــر

فرزندتــان بهخوبــی توانایــی انجــام فعالیتهــای

از چکلیســتها و داســتان اســتفاده کنیــد تــا

روزمــرهی تعیینشــده را داشــته باشــد .ایــن

را یادآوری کنید.

وقایــع مربــوط بــه دورهی بلــوغ ازجملــه تغییــرات

مراحــل تمیــز کــردن بــدن خودشــان و علــت آن

مســئله زمانــی کــه فرزندتــان در حــال پــردازش

در ضمیمـهی تشــویق بــه نظافــت نمونـهای از یــک داســتان
در مورد عرق و بوی نامطبوع بدن را ببینید.

بــدن اســت ،بســیار اهمیــت مییابــد .انــواع مختلف
مامهــا و مامهــای ضــد تعریــق را امتحــان کنیــد
(چســب ،ژل و اســپری) .اجــازه دهیــد فرزندتــان

جدول اقدامات

مناسـبترین مــورد را انتخــاب کنــد زیــرا درنهایــت

ایــن مســئله موجــب میشــود کــه تمایــل بیشــتری
بــرای اســتفاده از آن را داشــته باشــد .بســیاری از

اگــر فرزندتــان نیــاز دارد کــه مرحلــهی بعــد از

عملکــرد بهتــری خواهنــد داشــت .همچنیــن ممکن

شستوشــو بــه او یــادآوری شــود از جــدول

اســت الزم باشــد یــک راهنمــای تصویــری را روی

مرحلــه و اقــدام بعــد چیســت؛ مثــل شــامپو زدن و

مــام را بهعنــوان یــک قانــون جدیــد در خانــواده

صابــون .ایــن جــدول را لمینیــت کنیــد یــا ســطح

بهعنــوان فعالیــت روزمــره بپذیــرد بــرای اســتفاده

اقدامــات اســتفاده کنیــد کــه نشــان میدهــد

مــام فرزندتــان بچســبانید .میتوانیــد اســتفاده از

آبکشــی ،بخــش هــای قابــل شســت و شــو بــدن با

اعــام کنیــد و یــا تــا زمانــی کــه فرزندتــان آن را

آن را بــا الیـهای پالســتیکی بپوشــانید تــا بتوانیــد

از آن جایزه تعیین کنید.

آن را در حمــام آویــزان کنیــد .همچنیــن میتــوان

از تصویــر اقدامــات یــا عروســک کاغــذی لمینیــت
شــده اســتفاده کــرد کــه هــر قســمت بــدن را جدا
و شــمارهگذاری کنیــد .عروســک را بــه دیــوار
حمــام وصــل کنیــد .فرزندتــان میتوانــد بعــد از

شســتن هــر قســمت از بــدن خــود ،همــان بخــش

از بــدن عروســک را در یــک جعبــه بــا عنــوان
«شسته شده» قرار دهد.
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موانــع :اگــر اســتفاده از مــام ازنظــر فیزیکــی بــرای

 -خیلی بو می دهد :

اسپری یا لوسیون را امتحان کنید.

مــواد معطــر دخیــل کنیــد .بعضــی نوجوانــان بــا

فرزندتــان ســخت اســت انــواع دیگــری مثــل

فرزندتــان را در خریــد محصــوالت بهداشــتی بهویژه

 -اگــر بــه دلیــل اختــاالت حرکتــی ،حمــام کــردن

بوهــای قــوی اذیــت میشــوند و ترجیــح میدهنــد

کمکــی مثــل صندلــی حمــام ،دوش قابلجابهجایی،

محصوالتــی کــه برچســب «پوس ـتهای حســاس»

بهتنهایــی بــرای فرزندتــان ســخت اســت از ابزارهای

دســتکشهای شستوشــو یــا دســتگیرههای
شستوشوی قابلگسترش استفاده کنید.

از محصــوالت بــدون بــو اســتفاده کننــد .بســیاری از
دارند ،بدون بو هستند.

اصالح کردن
درصورتیکــه فرزندتــان اختــاالت حســی داشــته

گامهــای کوچــک شــکل بگیــرد .بهعنوانمثــال

خواهــد بــود .بایــد بــه فرزندتــان آمــوزش دهیــد

روشــن کــردن ماشــین اصــاح بــرای مدتــی کوتــاه
مثـ ً
ا پنــج ثانیــه( ،قــرار دادن اندکــی خمیرریــش و

آینــده منجــر بــه اجتنــاب وی از انجــام ایــن عمــل

ممکــن اســت فرزندتــان ایــن تماسهــای کوچک را

دارد و تــا زمانــی کــه مطمئــن نشــدید کــه او

هــدف خــود نزدیــک شــوید .درصورتیکــه اصــاح

همراهــی کنیــد .ماشــینهای اصــاح و

میتوانیــد بهصــورت تدریجــی و مرحلهبهمرحلــه

باشــد ،اصــاح کــردن بــرای او بســیار دشــوار

کــه چطــور بهدرســتی و بــدون ایجــاد خــراش
اصــاح کنــد زیــرا هرگونــه درد و یــا خــراش در

(قــراردادن خمیرریــش روی صــورت و آبکشــی)،

اصــاح کــردن ســطح کوچکــی از پوســت) .در ابتــدا

میشــود .در ایــن مــورد فرزندتــان بــه کمــک نیــاز

تحمــل کنــد پــس صبــور باشــید و بهتدریــج بــه

میتوانــد ایــن کار را بهتنهایــی انجــام دهــد ،او را

کــردن (بــا اســتفاده از تیــغ) مدنظــر شــما نیســت

خمیرریشهــای متفاوتــی را امتحــان کنیــد تــا

از کرمهــای موبــر اســتفاده کنیــد .اســتفاده از کــرم

انتخــاب کنــد .گاهــی در ابتــدا اســتفاده از

به توانایی فیزیکی محدودی نیاز دارد.

فرزندتــان بتوانــد از میــان آنهــا بهتریــن گزینــه را

ریشتراشهــای برقــی بــرای نوجوانــان مناس ـبتر

موبــر حساســیت حســی کمتــری ایجــاد میکنــد و

اســت .ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــید برخــی
نوجوانــان دارای اتیســم ممکــن اســت نســبت بــه
صــدای ریشتــراش حســاس باشــند .درصورتیکــه

فرزندتــان از اصــاح کــردن بیــزار اســت ،شــما در

مرحل ـهی اول بایــد حــس آرامــش را در او تقویــت
کنیــد .ایــن کار بایــد بهصــورت تدریجــی و بــا

ویژهی خانواده های دارای نوجوان اتیسم
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شبیهسازی اصالح

مقدار کرم اصالح را محدود کنید

اجــازه دهیــد پســرتان شــما یــا بــرادر

اگــر فرزندتــان در کنتــرل مقــدار کــرم یــا بــاز

بزرگتــرش را در هنــگام اصــاح مشــاهده
کنــد و مراحــل اصــاح را لیســت کنیــد .او را

تشــویق کنیــد کــه مرحلهبهمرحلــه بــا شــما

کــردن پوشــش کــرم اصــاح (موبــر) مشــکل

دارد ،بســتههای مســافرتی کرمهــای اصــاح
را امتحان کنید.

تمریــن کنــد .بــرای او در یــک جــدول

تصویــری مراحــل را بنویســید یــا از هــر مرحله

تیغ مناسب انتخاب کنید

عکــس بگیریــد .بــرای یــادآوری مکانهایــی

کــه بایــد اصــاح شــوند و مکانهایــی کــه

نبایــد اصــاح شــوند ،از یــک تصویــر یا نقاشــی

بــدن اســتفاده کنیــد و مکانهایــی کــه بایــد
اصــاح شــوند را رنگآمیــزی یــا شــمارهگذاری

کنید.

اســتفاده از ریشتراشهــای الکتریکــی بــه

نســبت تیغهــای ســنتی بــرای پســرهایی کــه
در انجــام حــرکات ظریــف مشــکل دارنــد،
مفیدتــر اســت .اگــر تیغهــای ســنتی را ترجیــح
میدهیــد از کاردرمــان فرزندتــان در خصــوص

خ هــای اصــاح را
تاریــ 

برنامهریزیکنید

وزن مناســب تیــغ ریشتراشــی بــرای

استفادهی راحتتر فرزندتان سؤال بپرسید.

اگــر فرزندتــان میتوانــد اصــاح کنــد یــا بــا

کمــک ایــن کار را انجــام میدهــد؛ از یــک

تقویــم بــه همــراه تصویــر و عالمــت اســتفاده
کنیــد کــه تاریــخ اصــاح و زمــان تعویــض
تیغ اصالح را به او یادآوری کنید.

(ســؤالی کــه از مــن پرســید

ایــن بــود کــه مامــان چــرا بــدن مــن مــو دارد؟

آیــا بــدن همــهی آدمهــا مــو دارد؟ چــرا بــدن مــا مــو

درمیآورد؟

مــن در جــواب بــه او گفتــم کــه وقتــی انســانها بــزرگ میشــوند،

بــدن آنهــا مــودار میشــود و هــم خانمهــا و هــم آقایــان همینطــور

هســتند .بــرادر و پــدرش را بهعنــوان نمونــه بــه او نشــان میدهــم و
افــرادی کــه در فامیــل هســتند و پســرم بــا آنهــا ارتبــاط
صمیمانهتــری دارد را متذکــر میشــوم کــه مث ـ ً
ا مهــدی هــم
بدنــش مــو دارد و ...تمیــز کــردن آنهــا را هــم آمــوزش
دیده است)
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کتابچهی راهنمای بلوغ پسران در دوران نوجوانی

خود مراقبتی و مداخالت کاردرمانی و روانشناسی
بســیاری از نوجوانــان دارای اتیســم بــرای پذیــرش و کنــار آمــدن بــا تغییــرات ایجادشــده در بدنشــان بــه کمــک نیــاز دارنــد .یک

کاردرمانگــر یــا روانشــناس نوجــوان انتخــاب مناســبی اســت تــا بــا کمــک او بــا بســیاری از ایــن تغییــرات روب ـهرو شــوید.

کاردرمانــی و روانشناســی بــر مهارتهــای خــود مراقبتــی ،افزایــش کارایــی فــرد و حــس آرامــش ،مشــابه حــوزه هــای دیگــر

تمرکــز دارد .بــرای نوجوانانــی کــه در آســتانهی ورود بــه بزرگســالی هســتند برنامههــای آموزشــی بایــد شــامل مــوارد زیــر
باشــد :توانمندســازی افــراد در زمینــهی بهداشــت بهطــور مســتقل ،لبــاس پوشــیدن ،خوابیــدن ،بهداشــت جنســی ،انجــام

فعالیتهــای روزمــره ،فعالیتهــای داوطلبانــه ،کار کــردن بــه ازای دریافــت مــزد ،تعامــات اجتماعــی بــا دوســتان ،همســاالن

و همــکاران و یــا خانــواده .یــک کاردرمانگــر و یــا روانشــناس همــکاری چندجانب ـهای بــا خــود فــرد و خانــوادهی او دارد و بــا

آگاهی از اولویتهای خانوادهی شما میتواند اهداف و راهکارهای مناسب فرزندتان را ارائه دهد.
در ادامــه جدولــی کــه قب ـ ً
ا توســط «اتیســم اســپیک» تهیــه شــده اســت را در اختیــار شــما قــرار خواهیــم داد .ایــن جــدول

میتوانــد بهعنــوان یــک راهنمــای تصویــری بــه شــما کمــک کنــد تــا تصمیــم بگیریــد کــه آیــا بهراســتی کاردرمانــی راهحــل
مناسبی برای خانوادهی شماست و میتواند مفید باشد.

راهکارهای آموزشی چگونه میتواند در طول بلوغ کمککننده باشد؟
نوع فعالیت

نمونههایی از اهداف

راهکارها چطور میتواند کمککننده باشد؟

 افزایــش آگاهــی فــرد در زمینــهیبهداشت فردی مناسب

 کمــک بــه فــرد دارای اتیســم در راســتای افزایــش ســطحآگاهــی و تمایــل وی نســبت بــه مهارتهــای خــود
مراقبتی
 کمــک بــه افزایــش مهارتهــای خــود مراقبتــی بــرایافزایش استقالل فردی
 ایجــاد تغییــر در فعالیتهــا بــا در نظــر گرفتــن نیازهــا وتواناییهای فرد برای کاهش وابستگی
 کاهش حساسیت در انجام فعالیتهای خود مراقبتی اســتفاده از کمکهــای تصویــری بــرای تشــویق نوجــوانبه حمام کردن مستقل ،لباس پوشیدن ،آراستگی
 تعامــل بــا اعضــای خانــواده بهمنظــور افزایــشمهارتهای خود مراقبتی
 تهی ـهی راهکارهــای ســازمانیافته بــرای مســئولیتهایروزانــه و برنامهریــزی بــرای مســئولیتهای موقــت
ازجمله ،آرایش موی سر و تجدید آرایش
 آمــوزش بزرگســاالن در زمینــهی مراقبــت از لــوازمشخصی مثل عینک

مهارتهای خود مراقبتی

 افزایــش آســتانهی تحمــل فــرد درمقابــل حساســیت ناشــی از مــوارد
بهداشتی و خود مراقبتی
 اســتقالل فــردی در زمینههــایمختلــف ازجملــه لبــاس پوشــیدن،
بهداشت ،حمام کردن ،اصالح کردن
 کاهــش وابســتگی فــرد بــه والدیــن درانجام فعالیتهای خود مراقبتی

مشارکتهای اجتماعی

 افزایــش اســتقالل فــردی هنــگاماســتفاده از ابزارهــای خــود مراقبتــی
بهعنوانمثال مامها
 درک ایــن مســئله کــه کــدام عملکــردمناســب چــه موقعیــت مکانی اســت (در
آغوش کشیدن و بوسیدن)

 آموزش قوانین مخصوص روابط اجتماعی فراهم آوردن شرایطی برای تمرین روابط اجتماعی افزایــش ســطح آگاهــی فــرد در مــورد محیطهــایاجتماعی مختلف و رفتار متناسب با هر محیط

ویژهی خانواده های دارای نوجوان اتیسم
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عمومی یا خصوصی؟
در افــراد دارای اتیســم و یــا افــراد عــادی ،دورهی بلــوغ و بزرگســالی زمــان ایجــاد تغییــرات در بــدن و افزایــش

میــزان تمایــات جنســی اســت .کنجــکاوی نســبت بــه اندامهــای بــدن ،جاذبـهی جنســی و خودارضایــی همگــی از

پیامدهــای طبیعــی رشــد و بالــغ شــدن اســت .همانطــور کــه کمــی قبلتــر بــه ایــن موضــوع اشــاره کردیــم بلــوغ
ذهنــی و اجتماعــی همزمــان بــا بلــوغ جســمی اتفــاق نمیافتــد :ممکــن اســت فرزندتــان تحریــکات

جنســی را احســاس کنــد ولــی درک درســتی از روشهــای مقابلــه بــا ایــن نیــاز را نداشــته باشــد و
یــا اصـ ً
ا از آنهــا آگاه نباشــد .صحبــت کــردن در مــورد مســائل جنســی بــرای والدیــن دشــوار اســت امــا ارائـهی
راهنمایــی در زمین ـهی رفتــار مناســب و تکنیکهــای پشــت ســر گذاشــتن شــرایط نامطلــوب بســیار حائــز اهمیــت
است.

یکــی از روشهــای آمــوزش رفتارهــای اجتماعــی صحیــح معرفــی قوانیــن « خصوصــی و یــا عمومــی» اســت.

بااینوجــود بایــد مطمئــن باشــید کــه فرزندتــان مفاهیــم اجتماعــی « عمومــی» و «خصوصــی» را بهدرســتی درک

کرده است.

عمومــی گفتــن چیــزی و یــا انجــام دادن عملــی در

عمومی
خواهــر و یــا بــرادران ،خویشــاوندان،
حضــور غریبههــا،

دوســتان ،همکالســیها و یــا معلمیــن -حتــی
درصورتیکه بهخوبی آنها را نمیشناسیم ،میشود.

خصوصــی گفتن چیــزی و یــا انجـــــــام دادن عملی

بهتنهایــی ،در حضـــــور والدیــن و یــا پزشــک مــورد
اعتماد

حتمــاً لیســتی از مکانهــای عمومــی و خصوصــی تهیــه

کنیــد .بــا اســتفاده از آن میتوانیــد در مــورد رفتارهایــی کــه

بایــد بهطــور خصوصــی انجــام شــوند ،بحــث کنیــد( .مثــل
لبــاس پوشــیدن ،ادرار کــردن ،لمــس قســمتهای خصوصــی

بدن)

بــرای بهبــود رفتارهــای خصوصــی و اجتماعــی از راهنمــای تصویــری
ارائهشده در قالب کارتهای مجزا استفاده کنید.
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مکانهــای عمومــی ،مکانهایــی هســتند کــه دیگــران

متناســب بــا نیازهــا و تواناییهــای فرزندتــان ،ممکــن اســت

میتواننــد مــن را ببیننــد .مــکان خصوصــی جایــی اســت

الزم باشــد فهرســتی از افــراد مــورد اعتمــاد و بیگانــه تهیــه

درحالیکــه درب آن بســته اســت .هرکســی انــدام خصوصــی

اطالعــات شــخصی را در اختیــار افــراد معتمــد قــرار

کنــم ،زیــرا ایــن قســمتها را بــا لباسزیــر میپوشــانم.

و گســترش شــایعات میشــود کــه از عواقــب چنیــن

کــه دیگــران در آن حضــور ندارنــد مثــل اتاقخــواب ،حمــام

دارد .میتوانــم قســمتهای خصوصــی بدنــم را لمــس
اندامهــای خصوصــی بدنــم را در مکانهــای عمومــی لمــس

کنیــد .بســیاری از نوجوانــان دارای اتیســم حجــم زیــادی از

میدهنــد .ایــن مســئله درنهایــت موجــب ناراحتــی شــنونده

پیشآمدهایــی میتــوان بــه آســیب دیــدن رابطــه و یــا

نمیکنــم زیــرا دیگــران مــن را میبیننــد .هرگــز در

احســاس نارضایتــی و رنجــش در افراد اشــاره کرد .فهرســتی

میتوانــم بــا قــرار دادن دســتها در راســتای بدنــم،

را بــا آنهــا در میــان بگــذارد تهیــه کنیــد -از قبــل مطمئــن

بــه خــودم یــادآوری کنــم کــه نبایــد در مکانهــای عمومــی

تمایــل دارنــد -ســپس بــرای او توضیــح دهیــد فقــط بایــد با

مکانهــای عمومــی دســتم را داخــل شــلوارم نکــردهام.

دستبهســینه مانــدن و یــا رویهــم قــرار دادن دســتها

از افــرادی کــه فرزندتــان میتوانــد مســائل خصوصــی خــود

شــوید کــه افــرادی کــه انتخــاب کردهایــد بــرای ایــن کار

افــراد مذکــور در رابطــه بــا فعالیتهــای خصوصــی خــود

انــدام خــود را لمــس کنــم .گاهــی اوقــات الزم اســت
اندامهــای خصوصــی خــود را لمــس کنــم مثـ ً
ا زمانــی کــه

صحبت کند.

کــه بهتنهایــی در اتاقخوابــم و یــا حمــام هســتم میتوانــم

مســئلهی خودارضایــی باشــد .پــر واضــح اســت کــه بــرای

در مــورد هــر موضــوع بهطــور جداگانــه بــا فرزندتــان

خانوادگیتــان را در نظــر بگیریــد .حتــی درصورتیکــه

بدنــم میخــارد و یــا لباسزیــرم نامناســب اســت .زمانــی
اندامهای خصوصی بدنم را لمس کنم.

گفتوگــو کنیــد ایــن موضــوع بــه او کمــک میکنــد تــا

مفاهیــم گســترده را بهخوبــی درک کنــد درحالیکــه

تعمیــم دادن مفاهیــم کلــی بهطــور مســتقل و بــدون کمــک
شما ممکن است برای او دشوار باشد.

شــاید مهمتریــن مســئله از دیــد والدیــن در ایــن دوران

ارائــهی راهنمایــی در ایــن مــورد شــما بایــد ارزشهــای

تمایــل نداریــد کــه فرزندتــان ایــن عمــل (اســتمناء) را انجام
دهــد ،بهتــر اســت آموزشهــای الزم در ایــن زمینــه را در
اختیــار او قــرار دهیــد زیــرا ممکــن اســت بهطــور اتفاقــی

به خود آسیب بزند (بهعنوانمثال مالیدن شدید).

هنگامیکــه خیلــی اســترس دارد مــدام دســتش بــه آلتــش
اســت .مشــاور مدرســه گفــت بایــد بــه دکتــر غــدد مراجعــه

(تــا آالن خــود ارضایــی

نداشــته اســت .بعضیاوقــات دمــر و روی

شــکم میخوابــد .مــن تذکــر میدهــم درســت

بخــواب ســریع برمیگــردد .ولــی زمانــی کــه آلتــش بلنــد

میشــود خــودش میگویــد مامــان نــگاه کــن بلنــد شــده و

مــن میگویــم زشــته ســریع دســتش را برمـیدارد ،یــا مــن بــه
روی خــودم نمـیآورم دیگــر تکــرار نمیکنــد کــه آلتــش بلنــد
شــده اســت .یکبــار در مدرســه آلتــش بلنــد شــد .بــه
دوســتش گفــت ،نــگاه کــن .آن پســر بــه معلــم

کنــم ،بــه دکتــر غــدد مراجعــه کــردم کــه او گفــت یــک امــر
کام ـ ً
ا طبیعــی اســت .در مــکان عمومــی هرگــز بــا آلتــش
بازی نکرده ولی در خلوت به آلتش دست میزند.

زمانــی کــه از بیــرون بــه خانــه میآییــم تــا ماشــین را

پــارک کنــم ســریع ســوار آسانســور میشــود تمــام طبقــات
را هــم میزنــد کــه آسانســور در هــر طبقــه بمانــد .زود

داخــل خانــه میشــود و دمــر میخوابــد .مــن کلــی در

پارکینــگ معطــل میشــوم تــا آسانســور پاییــن بیایــد تــا
مــن را میبینــد ،بلنــد میشــود و ســریع میگویــد:

میبخشی!)

گفــت و معلــم بــه ناظــم و هــردو بــا او
برخورد کردند.

ویژهی خانواده های دارای نوجوان اتیسم
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آموزش این مهارتها به فرزندم

زود شروع کنید

از داستانها
استفاده کنید.

دربــارهی رفتارهــای عمومــی و خصوصــی در

داســتانها میتواننــد بــه فرزندتــان کمــک

خانــواده صحبــت کنیــد و مجموعـهای از قوانیــن
پایــه را ایجــاد کنیــد؛ مثـ ً
ا «مــا تنهــا در حمــام

چــرا ایــن قوانیــن وجــود دارنــد .رفتارهایــی را

شــویم» یــا «مــا لباسهایمــان را قبــل از تــرک

بشناســید و دربــارهی آنهــا یــک داســتان بــا

کنــد ایــن قوانیــن را درک کنــد و متوجــه شــود

یــا اتــاق خودمــان بــا در بســته میتوانیــم لخــت

کــه بــرای فرزنــد شــما مشکلســاز شــده اســت،

کــردن اتــاق یــا حمــام میپوشــیم» .بــا اســتفاده

قوانیــن مشــخص دربــارهی زمــان و مــکان

از کلمــات یــا تصاویــر ســاده قوانیــن را بــه

مناسب آن رفتار بنویسید.

خانواده قوانین یکسانی را تعیین کنید.

در ضمیم ـهی رفتارهــای عمومی/خصوصــی یــک نمونــه
داستان در مورد رفتارهای عمومی و خصوصی ببینید.

فرزندتــان یــادآوری کنیــد .بــرای تمــام افــراد

جهتدهی کنید

از روشهــای مختلف
کمک بگیرید

بــا اســتفاده از کلمــات و تصاویــر بــه فرزندتــان

یــک لیســت از مکانهــای عمومــی و خصوصــی
تهیــه کنیــد و ســپس رفتارهایــی کــه در هــر
محــل مجــاز هســتند را مشــخص کنیــد .از

ابزارهــای تصویــری اســتفاده کنیــد تــا بــه فرزند
خــود در فهــم و یــادآوری ایــن قوانیــن کمــک

کنیــد .بــرای دیــدن ایدههــا و تصویرهــای قابــل پرینــت
بــرای آمــوزش مفاهیــم عمومــی و خصوصــی بهضمیمـهی
رفتارهای عمومی/خصوصی مراجعه کنید.

چگونگــی درخواســت کمک
برای مسائل خصوصی

بگوییــد بــرای انجــام کارهــای خصوصــی بــه کجا
بــرود .بــرای مثــال بــه او بگوییــد «تــو میتوانــی
ایــن کار را در اتاقخوابت/حمــام انجــام دهــی» یــا
یــک کارت تصویــری «خصوصــی» بــه او نشــان

دهیــد .وقتــی فرزندتــان کارهایــی مثــل لمــس
اندامهــای خصوصــی بــدن یــا تنظیــم لباسزیــر
را انجــام میدهــد ،او را بــه یــک مــکان خصوصــی

هدایت کنید.

بعضــی نوجوانــان بــرای انجــام کارهــای شــخصی مثــل لبــاس پوشــیدن،

حمامکــردن یــا دستشــویی رفتــن نیــاز بــه کمــک دارنــد .بــه فرزندتــان یــاد
دهیــد کــه چگونــه و از چــه کســانی در مکانهــای عمومــی مثــل مدرســه یــا
رســتوران بــرای انجــام ایــن کارهــا کمــک بخواهنــد .ایــن آمــوزش میتوانــد

شــامل برنامهریــزی از قبــل ،درخواســت بــا صــدای آرام یــا اســتفاده از کارتهای
تصویری یا اشاره باشد.
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احتالم
بــا شــروع دورهی بلــوغ بســیاری از پســران در هنــگام خــواب ،مایــع منــی از آنهــا خــارج میشــود کــه بــه آن احتــام گفتــه
میشــود .در ایــن حالــت اســپرم از انــدام جنســی فــرد خــارج میشــود ،ایــن فعالیــت طبیعــی اســت کــه تحــت کنتــرل پســر

شــما نیســت .مایــع خارجشــده از بــدن فــرد چســبناک اســت و بــه لباسزیــر و یــا زیرشــلواری میچســبد .چنیــن فعالیتهایــی

در نوجوانــان معمــوال از ســن  13تــا  17ســالگی شــروع مــی شــود ،بــرای نوجوانــان دارای اتیســم ایــن بــازهی ســنی گســترده
تــر اســت و ممکــن اســت تــا حــدود  20ســالگی نیــز شــروع نشــود .امــا در بیشــتر افــراد در ســن  14ســالگی آغــاز میشــود.
بایــد فرزندتــان را بــرای ایــن مســئله کام ـ ً
ا آمــاده کنیــد .نبایــد فرزندتــان اینگونــه تصــور کنــد کــه کار اشــتباهی انجــام
میدهد .به خاطر داشته باشید که این مسئله بخشی از بلوغ است.

آماده کردن پسرتان برای این مسئله:
شناساندن تفاوتها

ایجاد ارتباط

ممکــن اســت پســرتان بعــد از احتــام اینگونه

بیــن احتــام و ســایر تغییــرات بدنــی پســرتان

فکــر کنــد کــه در تخــت خــود ادرار کــرده

در طــول دوران بلــوغ ارتبــاط ایجــاد کنیــد و

اســت و تفــاوت ایــن دو را بهخوبــی درک

دیگــر تغییــرات در بــدن پســرتان ازجملــه

مســئله را پنهــان کنــد .بــرای او توضیــح دهیــد

جنسی میتواند بسیار کمککننده باشد.

نکنــد .حتــی ممکــن اســت از تــرس ایــن

افزایــش قــد ،رشــد موهــای بــدن و رشــد انــدام

کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت و اینکــه امــری
کام ً
ال طبیعی است.

استفاده از جدول تصویری

تشویق به استقالل

بــا اســتفاده از جــدول تصویــری بــه فرزندتــان

جلــوی ایــن احتــام را نمیتوانیــد بگیریــد .بــه

جــدول شــامل تمیــز کــردن بــا دســتمال ،عوض

انجــام دهــد .بهعنوانمثــال بــه او آمــوزش

لباسهــا و روشــن کــردن ماشــین لباسشــویی

لباسزیــر خــود را در ســبد لباسهــا قــرار

ببینیــد) .درصورتیکــه فرزندتــان توانایــی انجــام

دوش بگیرد.

تــا از طریــق آن شــما را از ایــن مســئله آگاه

او آمــوزش دهیــد کــه بعــدازآن چـهکاری بایــد

آمــوزش دهیــد چطــور خــود را تمیــز کنــد .این

کــردن ملحفــه و قــرار دادن آن در ســبد

دهیــد چطــور ملحفــه را عــوض کنــد و یــا

میشــود (پیوســت مربــوط بــه احتــام را

دهــد و چطــور پایینتنــه خــود را تمیــز کنــد و

چنیــن فعالیتهایــی را نــدارد راهــی پیــدا کنید
کنــد .یکــی از راهکارهــای مؤثــر اســتفاده از

کارت نشــانه یــا اســتفاده از کارتهای مخصوص

قابلنصــب روی در اســت کــه بهوســیلهی آن
میتواند با شما ارتباط برقرار کند.
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(تــا  12ســالگی درکــی از مــکان خصوصــی

نداشــت و لباسزیــرش را جلــوی همــه عــوض
میکــرد .از ســن  13ســالگی بهــش آمــوزش دادم

این مسئله را به عنوان جزیی از
حریم خصوصی آموزش دهید

ـام دهــد
ـودش انجـ
کــه ایــن کار را بایــد در اتــاق خـ
والدین
داستان

احتــام امــری خصوصــی اســت .بــه پســرتان

خــودش میگذاشــتم .زمانــی کــه بــه بلــوغ رســید

آمــوزش دهیــد کــه میتوانــد در ایــن مــورد بــا

شــما (پــدر و مــادر) ،دکتــر و یــا مشــاور

مدرسـهی خــود صحبــت کنــد .همچنین بــه او

آمــوزش دهیــد کــه در رابطــه بــا ایــن موضــوع

نبایــد بــا دوســتان ،معلــم و یــا غریبههــا
صحبت کند.

و حتــی لباسهایــش را بــرای تعویــض در اتــاق

تــا یــک هفتــه نمــی دانســتم بــرای آرام کردنــش

چــکار کنــم چــون خیلــی بههمریختــه بــود و
خوابش هم کم شد.

مــکان خصوصــی را آمــوزش دادم کــه بایــد در
اتــاق خــودش کارهــای شــخصیاش را انجــام

دهــد ،حتــی در را هــم ببنــدد و هنگامیکــه آرام

میشــد ،بیــرون میآمــد .هفتــهای دو ســه بــار

با دید مثبت به این مسئله نگاه کنید
ایــن مســئله بخشــی از دورهی بلــوغ فرد اســت.
عکسالعملهــای منفــی ماننــد تمســخر،
تنبیــه و خجالــتزده کــردن نوجــوان ،آن را

متوقــف نمیکنــد .بــا آرامــش بــا ایــن مســئله
برخــورد کنیــد و منطقــی باشــید .بیشــتر بــر
آموزش و کنترل آن تمرکز کنید.

خــود ارضایــی میکــرد و تــا یــک ســال ایــن
رونــد ادامــه داشــت تــا یــاد بگیــرد جلــوی مــن و

پــدرش ایــن کار را انجــام ندهــد؛ امــا بعــدازآن

کمتــر شــد و مــن بهشــخصه اگــر خــود ارضایــی
داشــته باشــد متوجــه نمیشــوم .چونکــه

خــودش یــاد گرفتــه و انجــام مـیداد و مــا متوجــه
نمیشدیم.

در حــدود ســن شانزدهســالگی میدیــدم کــه از

خــواب بیــدار میشــود ســریع بــه دستشــویی

مــیرود و لباسهایــش را عــوض میکنــد اول

کمک خواستن
از روان شناســان و روانپزشــکان متخصــص ایــن

حــوزه بخواهیــد کــه در زمینــهی آمــوزش
مسائل دوران بلوغ به او کمک کنند.
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کتابچهی راهنمای بلوغ پسران در دوران نوجوانی

فکــر میکــردم وقتــی دســت و صورتــش را

میشــورد لباســش را خیــس میکنــد امــا بعــد

متوجــه شــدم کــه ایــن خیســی همــراه بــا بــوی
خاصی است و علت دیگری دارد)

نعوظ
در دوران بلــوغ ،پســرها در طــول روز ممکن اســت

چندیــن بــار نعــوظ (بــزرگ شــدن و بــاال آمــدن

آلــت مردانــه) را تجربــه کننــد .ایــن بخشــی از

دورهی بلــوغ آن هاســت و تحــت کنتــرل نیســت.

ایــن مســئله ممکــن اســت دالیــل متفاوتی داشــته

باشــد .در ایــن ســن ممکــن اســت بهمحــض
کشــیده شــدن شــلوار روی بــدن او ایــن حالــت
ایجــاد شــود و یــا صبحهــا قبــل از بیــدار شــدن و

یــا ممکــن اســت بــدون دلیــل خاصــی باشــد .ایــن
مســئله عمدتـاً بــه دلیــل عملکــرد دســتگاه عصبی

یکــی از علــل قابــل توجــه و شــایع خودارضایــی در
نوجوانــان مبتــا بــه اختــال اتیســم اضطــراب و
اســترس اســت .از آنجایــی کــه اتیســم اختاللــی
اســت کــه فــرد بــه دنبــال ابتــا بــه آن دچــار
اضطــراب و اســترس زمینــه ای مــی شــود لــذا ایــن
شــرایط مــی توانــد در تشــدید بــروز خودارضایی در
زمــان بلــوغ نوجــوان مبتــا به اتیســم نقش داشــته
باشــد .اگــر میــزان خودارضایــی در نوجــوان شــما

زیــاد اســت حتمـ ًا بــا روانپزشــک ،روانشــناس و یــا
مشاور مربوطه مشورت کنید.

خــودکار بــدن اســت لــذا ممکــن اســت در
مکانهــای عمومــی اتفــاق بیفتــد و باعــث

شرمســاری او شــود امــا بایــد به خاطر داشــته باشــیم

که آنها در این موضوع بیتقصیر هستند.

راهکارها
برای آموزش این مسئله میتوانید از داستان کمک بگیرید.

بــه پســرتان آمــوزش دهیــد کــه میتوانــد در ایــن مــورد بــا شــما (پــدر و مــادر) ،دکتــر و یــا مشــاور

مدرسـهی خــود صحبــت کنــد .همچنیــن بــه او آمــوزش دهیــد کــه در رابطــه بــا ایــن موضــوع نبایــد بــا

دوستان ،معلم و یا غریبهها صحبت کند.

به او آموزش دهید درصورتیکه این مسئله در مکانهای عمومی اتفاق افتاد چطور رفتار کند:
بنشیند ،درنهایت این مسئله بهخودیخود رفع میشود.
کتابهایش را روی قسمت پایینتنه خود قرار دهد.
ژاکت و یا روپوش خود را به کمر ببندد.
لباسزیــر مناســب باعــث میشــود ایــن مســئله کمتــر نمایــان شــود .از
پوشیدن شلوار ورزشی اجتناب کنید
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لمس بخشهای خصوصی
تمــام نوجوانــان درنهایــت اندامهــای خصوصــی بدنشــان را
خواهنــد شــناخت .هــر خانــواده ارزشهــا و عقایــد خاصــی
در ایــن زمینــه دارد و خــوب اســت کــه عقایــد خانوادهتــان را

بــه فرزندتــان بگوییــد .لمــس بــدن بخشــی از رونــد تکاملــی
طبیعــی دخترهــا و پســرها میباشــد و تقریبــاً غیرممکــن
اســت کــه ایــن رفتــار را بهطــور کامــل متوقــف کنیــد.
آمــوزش مکانهــا و زمانهــای مناســب بــرای انجــام ایــن

کار شــاید گزین ـهی بهتــری باشــد .تنبیــه ،ایجــاد احســاس
گنــاه یــا توجــه زیــاد بــه ایــن موضــوع میتوانــد باعــث

شــود کــه نوجــوان بیشــتر ایــن کار را انجــام دهــد .همچنین
میتوانــد باعــث شــود نوجوانتــان ســؤاالت مهمــش را از

شــما یــا پزشــکش نپرســد و از منابــع غیــر معتبــر اطالعــات

نادرست به دست آورد.

مهــم اســت کــه نوجــوان شــما حقایــق را بدانــد .لمــس

بخشهــای خصوصــی بــدن باعــث کــوری ،دیوانــه شــدن،

توقــف رشــد یــا آســیب بــه بــدن نمیشــود .همچنیــن

آنها را در ضمیمهی بخشهای خصوصی ببینید.

اگــر پســرتان بخشهــای خصوصــی بدنــش را در مکانهــای

عمومــی لمــس میکنــد ،شــما بایــد رفتــار او را ســریع و بــا
صــدای آرام متوقــف کنیــد .شــما میتوانیــد از یــک تصویــر

مثــل «دســت در شــلوار ممنــوع» اســتفاده کنیــد تــا قانــون
را بــه او یــادآوری کنیــد یــا از یــک تصویــر اســتفاده کنیــد

کــه فرزندتــان نتوانــد همزمــان بــا قــرار دادن دســتش در
شــلوار انجــام دهــد مثــل «دسـتهایت را روی میــز بگــذار».
از یــک تصویــر قبل/بعــد «دس ـتهایت را بشــور» و ســپس

«پــاداش» اســتفاده کنیــد تــا مانــع از انجــام این کار شــوید.

قبــل از بیــرون رفتــن ،فعالیتهایــی کــه باعــث مشــغول

شــدن دســتهای نوجوانتــان میشــود مثــل بازیهــای
دســتی فراهــم کنیــد .اگــر در خانــه هســتید میتوانیــد از
تصاویــری اســتفاده کنیــد کــه بــه او امــکان انتخــاب بیــن
«دســت در شــلوار ممنــوع» یــا رفتــن بــه یــک مــکان

«خصوصی» را بدهد.

همیشــه همــراه بــا فکــر دربــارهی ســکس نیســت .بعضــی
افــراد نوجــوان خودشــان را لمــس میکننــد بــه ایــن دلیــل

کــه یــک تجربـهی حســی آرامشبخــش بــرای آنــان فراهــم
مــیآورد .بعضــی نوجوانــان ممکــن اســت بخشهــای
خصوصــی خــود را بــه دلیــل خــارش یــا درد لمــس کننــد

کــه میتوانــد نشــانهای از عفونــت باشــد .اگــر نوجوانتــان بــه
حــدی خــودش را لمــس میکنــد کــه مانــع از انجــام ســایر

کارهایــش میشــود ،یــا متوجــه شــدید پوســتش آزرده

شــده یــا نگرانیهــای دیگــری داریــد ،بــا پزشــک مشــورت

کنید.

شــما میتوانیــد بخشهــای خصوصــی بــدن را بــا عنــوان

بخشهایــی از بــدن کــه بــا لبــاس شــنا یــا لباسزیــر

پوشــانده میشــوند ،بــه نوجــوان خــود آمــوزش دهیــد.

شــما میتوانیــد نمونههایــی از تصاویــر و داســتانهایی

بــرای صحبــت در مــورد بخشهــای خصوصــی و لمــس
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ضمیمهی رفتارهای عمومی/خصوصی را ببینید

(پســر مــن صبحهــا زمانــی

کــه از خــواب بیــدار میشــد نعــوظ داشــت و

زمانــی کــه میخواســت خــودش را شستوشــو دهــد بــا

صــدای بلنــد میخندیــد .دلیــل اصلــی آن را نمیدانســتم تــا

خــودش علتــش را گفــت :وقتــی آب بــه انــدام خصوصـیام میخورد

خنــدم میگیــرد .تــا اینکــه یــک ماهــی هســت کــه بــه شــکم
میخوابــد و پسازاینکــه بــازی میکنــد آرام تــر میشــود .وقتــی
میخواهــد بــا آلــت تناســلی خــودش بــازی کنــد بــه اتاقخــواب
مـیرود .حتــی یکبــار باعجلــه از اتــاق درآمــد و به دستشــویی
رفــت ،متوجــه شــدم کــه لباســش خیــس شــده و
خودارضایــی داشــته اســت .بــا مشــاورش
که مطرح کردم

گفتنــد

کــه بــا پســرم صحبــت شــود و

مــکان خصوصــی بــرای ایــن کار خــود داشــته

باشــد .بعدهــا متوجــه شــدم زمانهایــی کــه از خــواب

بلنــد میشــده و لباســش را باعجلــه از تــن خــارج میکــرده

شــبادراری نبــوده و بــه خاطــر ایــن مســائل تــوی خــواب ایــن

مشــکل بــه او دســت م ـیداده اســت .امــا حتیاالمــکان در مکانهــای

عمومی این کار را انجام نمیدهد.

نعوظــی کــه بــه او دســت میدهــد غیــرارادی اســت چــون خــودش
ســؤال میپرســد :مامــان چــرا بخــش خصوصــیام اینجــوری
میشــود؟ چیــکارش کنــم؟ و مــن میگویــم اگــر جایــی
باشــیم کــه امــکان دستشــویی رفتــن باشــد بــه

امنیت :غریبهها ،رازها و لمس شدن

دستشویی برود).

خواســتهی اصلــی والدیــن درک مســائل ایمنــی اولیــه
توســط نوجوانــان اســت .درک ایــن مســئله بــرای نوجوانــان
و جوانــان دارای اتیســم کمــی دشــوار اســت زیــرا آنهــا

نمیداننــد کــه بــه چــه کســی بایــد اعتمــاد کننــد .چندیــن
ســال مهارتهــای مختلــف ازجملــه گــوش کــردن بــه
دیگــران و پذیــرش درخواســت و تقاضــای ایشــان را بــا

فرزندتــان تمریــن کردهایــد .بااینوجــود بــا بزرگتــر
شــدن فرزندتــان بایــد بــه او کمــک کنیــد محدودیتهــای
ایمنی و به هنجار را درک کند.
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1

آمادهباشــید تــا در مــورد مســائل مربــوط بــه سوءاســتفادهی جنســی
با نوجوانتان صحبت کنید.
بــه او یــادآوری کنیــد کــه اندامهــای خصوصــی او همــواره خصوصــی هســتند ،بنابرایــن هیچکــس

غیــر از پزشــک ،پرســتار و یــا افــراد مــورد اعتماد(بــه تشــخیص والدیــن) نبایــد آنهــا را ببیننــد،

لمــس کنــد و یــا در رابطــه بــا ایــن موضــوع بــا او صحبــت کنــد .همچنیــن بــه او یــادآوری کنیــد که
ایــن موضوعــی دوطرفــه اســت و او نبایــد اندامهــای خصوصــی دیگــران را مشــاهده و یــا لمــس کنــد

همچنیــن نبایــد در ایــن مــورد صحبــت کنــد .ایــن مســئله بســیار مهــم اســت کــه از فرزندتــان

بخواهیــد درصورتیکــه کســی بــدن او را بــدون اجــازهی خــودش لمــس کــرد -حتــی اگــر ایــن فــرد

2

از خویشــاوندان و مراقبیــن و یــا دوســتان محســوب میشــود -ایــن مســئله را بــا فــرد مــورد اعتمــاد

در میان بگذارد.

استفاده از راهنمای تصویری برای کمک به آموزش مفاهیم:
بهعنوانمثــال شــناختن غریبههــا ،لمــس خــوب و بــد ،رفتارهــای خصوصــی و اجتماعــی ،تفــاوت
لمــس کــردن درســت و نادرســت را بــه او یــاد دهیــد .بهعنوانمثــال بــرای او توضیــح دهیــد کــه

لمــس بعضــی قســمتهای بــدن مثــل دس ـتها گاهــی اوقــات مشــکلی نــدارد همچنیــن بــه او
یادآوری کنید که بعضی اندامهای بدن هرگز نباید لمس شوند (قسمت باسن)

«دکتــرم پیشــنهاد داد کــه بــه منظــور بررســی ســوء اســتفادهی جنســی از

فرزنــدم اگــر او کالم نــدارد ،بخــش هــای خصوصــی ،ورم ،خــراش و زخــم را

در بدن او ،هنگام تعویض لباس ،چک کنم».

3

ایفــای نقــش در محیطهــای واقعــی بــه فرزندتــان کمــک میکنــد تــا
مهارتهای جدید را تمرین کند.

از فرزندتــان بپرســید درصورتیکــه کســی قصــد داشــت او را برخــاف میلــش لمــس کنــد ،چهکاری
بایــد انجــام دهــد .ایــن تمریــن را ابتــدا بــا لمــس دس ـتها آغــاز کنیــد و ســپس بهتدریــج بــه

لمــس قســمتهای خصوصــی او بپردازیــد .مطمئــن شــوید کــه فرزندتــان بهخوبــی درک کــرده

اســت کــه در چنیــن شــرایطی (لمــس شــدن برخــاف میــل فــرد) بایــد بــا شــما ،والــد دیگــر و یــا

بزرگسال معتمد صحبت کند.
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4

بــا اولیــاء مدرســه همــکاری کنیــد :مطمئــن شــوید کــه مهارتهــای
ایمنی را در برنامهی فرزندتان قرار دادهاند.

برنام ـهی آموزشــی مســائل ایمنــی بایــد بهگون ـهای طراحــی شــده باشــد کــه پیشــامدهای دنیــای

واقعــی را آمــوزش دهــد تــا بــه نوجــوان کمــک کنــد آموختههــای خــود را در محیطهــای واقعــی
بــه کار گیــرد .میتوانیــد بــرای آمــوزش چنیــن مهارتهایــی از بــازی کمــک بگیریــد مثـ ً
ا انتخــاب
داســتان از میــان مجموع ـهای از کارتهــا بــا عناویــن مختلــف .ایــن مســئله درنهایــت منجــر بــه
کاهش استرس فرد هنگام رویارویی با چنین مسائلی میشود.

بــرای افــراد دارای اختــال اتیســم « خودمختاری» معنایــی فراتــر از انتخاب

لبــاس و یــا غــذا دارد .ایــن بدیــن معناســت کــه شــما آگاه باشــید کــه حــق

« نه» گفتن دارید ...دوست ندارم من را اینطور لمس کنی.

توصیههای والد به والد ،در امنیت بودن :غریبهها ،رازها و لمس
مکالمــات دشــوار وقتــی آنهــا را پیشبینــی کردهایــد ،آســان خواهنــد بــود .در اینجــا
توصیههایــی بــرای شــروع آورده شــده اســت ،بــه یــاد داشــته باشــید کــه واضــح و
متناسب با سطح مهارتهای گفتاری و درکی نوجوانتان صحبت کنید.
ایــن مهــم اســت کــه تــو بدانــی در بــدن تــو
قســمتهایی وجــود دارد کــه هیــچ کــس

اگــر نوجــوان شــما مشــکوک بــه سوءاســتفاده

است ،با ما تماس بگیرید...

بهمنظــور لــذت جنســی نبایــد لمــس کنــد .ایــن

بخشهــا «اعضــای خصوصــی» نامیــده

میشــود کــه شــامل (ســینهها ،ناحیــه تناســلی،

باســن ،قســمت داخلــی ران و  )...میشــود .اگــر
شــخصی شــما و اعضــای خصوصــی بــدن شــما را
لمــس کــرد ،تــو بایــد بــه مــن بگویــی -حتــی
اگــر دلــت نخواســت و یــا حتــی اگــر آن شــخص

بزرگســال و دوســت مدرس ـهات بــه تــو گفــت
کــه ایــن را نگــو .اگــر کســی موجــب ناراحتــی

تــو شــد و وارد حریــم خصوصــی تــو شــد ،بــه او

«نــه» بگــو و جلــوی کار او را بگیــر و بــه مــن
بگو.

در این مواقع توصیه شده است که:
«اگــر نوجوانــی مــورد سوءاســتفاده قــرار
گرفــت ،آرام مانــدن ،گــوش دادن بــا دقــت و

ســرزنش نکــردن نوجوان ،ضــروری اســت .از

نوجوانتــان بــه خاطــر اینکــه ایــن را به شــما
گفتــه اســت ،تشــکر کنیــد و بــه او اطمینــان
دهیــد کــه حامــی او خواهیــد بــود .لطفـ ًا بــه

یــاد داشــته باشــید کــه در اولیــن فرصــت

ممکــن بــا متخصــص و روانشــناس خــود
تماس بگیرید».
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برنامهریزی برای امنیت نوجوانانی که فرار میکنند :گریختن از خانه
بســیاری از نوجوانــان دارای اتیســم بــا چالــش فــرار از خانــه روبـهرو هســتند بدیــن معنــی کــه آنهــا از خانــواده و محیــط امــن

میگریزنــد .بــا ورود فــرد بــه دورهی بلــوغ ایــن رفتــار بیشــتر تکــرار میشــود و خطــرات جدیتــری در پــی دارد .بچههــا

ممکــن اســت بــه دالیــل متفاوتــی از خانــه فــرار کننــد .ممکــن اســت آنهــا بــرای گریــز از نظــارت بیشازحــد والدیــن و یافتــن

پدیــدهای ســرگرمکننده مثــل قطــار و یــا فروشــگاهی از خانــه فــرار کننــد همچنیــن ممکــن اســت آنهــا بــه دنبــال یافتــن
یــک محیــط جدیــد باشــند .در برخــی نوجوانــان فــرار از خانــه نتیجـهی عکسالعمــل آنهــا بــه اضطــراب ،هیجــان و اســترس
است.

بــا بزرگتــر شــدن نوجوانــان آنهــا ســریعتر میدونــد و فــرار میکننــد ،ایــن مســئله مراقبــت از نوجوانــان و نوجوانــان دارای

اتیســم کــه خطــر گریــز از مدرســه و یــا مکانهــای عمومــی آنهــا را تهدیــد میکنــد را بســیار دشــوار میســازد .یکــی از

مهمتریــن تهدیدهــای احتمالــی دربــاره نوجوانانــی کــه از خانــه فــرار مــی کننــد خطر مــورد سواســتفادهی جنســی قــرار گرفتن
اســت .احتمــال بــروز ســو اســتفاده جنســی در افــراد دارای اتیســم دو تــا ســه برابــر جمعیــت عــادی اســت .صرفنظــر از هــر

موقعیــت و یــا دلیلــی ،مســئلهی حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه شــما بدانیــد چطــور امنیــت فرزندتــان را تأمیــن کنیــد .ایــن
قسمت برای تمامی والدینی که نگرانیهایی در این زمینه دارند طراحیشده است.

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در زمینـهی ایمنــی و فــرار میتوانیــد بــه کتابچـهی «نــکات ایمنســازی فضــای زندگــی فــرد
مبتالبه اتیسم» و «مدیریت بحران در گمشدن کودکان دارای اتیسم»در سایت انجمن اتیسم ایران مراجعه کنید.

تهیــهی برنامههــای ایمنی
در مــورد پرخاشــگری
غیرمعمول
نوجوانــان در آســتانهی نوجوانــی و جوانــی اســترس زیــادی

را تجربــه میکننــد .ایــن اســترس گاهــی بهصــورت

رفتارهــای چالشبرانگیــز و یــا پرخاشــگری نمــود پیــدا
میکنــد .گاهــی والدین از تغییرات ایجادشــده در فرزندشــان

شــگفتزده میشــوند .بهعنوانمثــال اغلــب نوجوانــان

تمایــل دارنــد تــا بیشــتر وقــت خــود را با والدینشــان ســپری

کننــد امــا بــا بزرگتــر شــدن نوجوانــان ایــن مســئله بــرای
آنهــا چنــدان خوشــایند نیســت .ایــن مســئله در تمامــی

خانوادههــا (همخانوادههــای دارای فرزنــد طیــف اتیســم و

همخانوادههایی که فرزند عادی دارند) دیده میشود.

چالشهــای دورهی بلــوغ بــرای نوجوانــان و بزرگســاالن
دارای اتیســم جدیتــر اســت .ممکــن اســت آنهــا در
مدرســه اضطرابهــای بیســابقهای را تجربــه کننــد.

همچنیــن ممکــن اســت در دورهی بلــوغ تغییــرات هورمونی
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کتابچه راهنمای بلوغ پسران در دوران نوجوانی

را در بــدن خــود احســاس کننــد .بســیاری از نوجوانــان
دارای اتیســم در دورهی دبســتان موقعیتهــای اجتماعــی

بیشــتری در اختیــار دارنــد و بهمرورزمــان و بــا بزرگتــر

شــدن آنهــا از ایــن موقعیتهــا کاســته میشــود ،همیــن
مسئله موجب استرس و ناراحتی در این افراد میشود.

هنگامیکــه در پــی یافتــن روشهــای مناســب بــرای بیــان
احساســات فرزندمــان هســتیم بایــد ایــن مســئله را در نظــر

بگیریــم کــه شــرایط مختلــف چطــور ایــن عمــل را تحــت
تأثیــر خــود قــرار میدهنــد .بســیاری از مــا در هنــگام

آرامــش بهتــر میتوانیــم احساســات خــود را بیــان کنیــم و

درصورتیکــه آشــفته باشــیم عملکــرد مناســبی نخواهیــم
داشــت بــرای اثبــات ایــن موضــوع آخریــن مشــاجرهای کــه

داشــتید را بــه خاطــر بیاوریــد .آیــا تابهحــال برایتــان پیــش

آمــده اســت کــه بعــد از مشــاجره بــا خــود بگوییــد « بایــد

ایــن موضــوع  ...را میگفتــم» زمانــی کــه آشــفته و مضطرب
هســتید تصمیمگیــری در مــورد حــرف درســت و یــا روش
صحیح بیان آن دشوارتر میشود.

زمانــی کــه نوجــوان دارای اتیســم آشــفته و مضطــرب میشــود مدیریــت واکنشهــا و یــا بیــان صحیــح احساســات بــرای او

بســیار دشــوار میشــود .مثــل همـهی مــا ممکــن اســت واکنــش نادرســتی از خــود نشــان دهــد و یــا کاری را انجــام دهــد کــه
بعدها موجب پشیمانی او شود.

ایــن مســئله ممکــن اســت بــرای بعضــی از بچههــای مــا خطرنــاک باشــد .بچههایــی کــه ارتبــاط کالمــی ندارنــد ،ممکــن

اســت نســبت بــه اجســام و افــراد واکنــش فیزیکــی داشــته باشــند .حتــی ممکــن اســت بــه خودشــان آســیب برســانند .مســلماً

بــا بزرگتــر شــدن بچههــا مشــکالت آنهــا نیــز بزرگتــر میشــود .بســیاری از والدیــن تمایــل دارنــد کــه قابلاعتمادتریــن
شــخص بــرای فرزندشــان باشــند .بهتــر اســت والدیــن از رفتارهــای پرخاشــگرانه در جمــع اجتنــاب کننــد ،امــا درصورتیکــه
رفتارهــای نادرســت فــردی توســط والدیــن مــورد نکوهــش قــرار نگیــرد موجــب ایجــاد اســترس در والدیــن میشــود و

میتواند نوجوان را در معرض خطر قرار دهد.

در دورهی بلــوغ ،بچههــا اغلــب احساســات مختلــف را شــدیدتر از همیشــه تجربــه میکننــد .ایــن بدیــن معنــی اســت بایــد بــه

آنهــا بیشازپیــش کمــک کــرد و همچنیــن بــرای مدیریــت احساســات خــود بــه راهکارهــای متفاوتــی نیــاز دارنــد .والدیــن
برای کمک به فرزندشان چهکاری میتوانند انجام دهند؟ در ادامه ایدههایی در این زمینه ارائه شده است:

هرچــه زودتــر شــروع کنیــد ،نتیجــه

میگیرد نباید از حد مطلوب بیشتر باشد.

مطلوبتــر خواهــد بــود :حتــی خردســاالن

نیــز میتواننــد فعالیــت موردعالق ـهی خــود را
بیابنــد و هنگامیکــه آشــفته و مضطــرب

هســتند بــا بهرهمنــدی از آن بــه خــود کمــک
کننــد .والدیــن بایــد از فعالیتهــای

موردعالق ـهی نوجوانشــان مطلــع باشــند و بــه

دنبــال راهــی باشــند تــا فرزندشــان بتوانــد در

شــرایط نامطلــوب بــه آنهــا دسترســی پیــدا

بــرای یافتــن راهکارهــای مناســب بــرای

جلوگیــری از بههمریختگــی ،بــا فرزنــد خــود

تمریــن کنیــد :درصورتیکــه فرزندتــان

ارتبــاط کالمــی دارد بــه او آمــوزش دهیــد کــه

چطــور هنــگام آشــفتگی بــا بهرهمنــدی از

مجموع ـهای از راهکارهای مناســب خــود را آرام

ســازد .چنــد نمونــه از ایــن راهکارهــا

عبارتانــد از :اســباببازی موردعالقــه ،گــوش

بــهجــای اینکــه بعــد از وقــوع بههمریختگــی
حســی ،آن را مدیریــت کنیــد ،مانــع ایجــاد آن

شــوید :ایــن بدیــن معنــی اســت کــه بــا ایجــاد
برخــی تغییــرات در برنامـهی خود مطمئن شــوید

کــه میــزان اســترس فرزندتــان در ســطح قابــل
قبولــی قــرار دارد .بــا قــرار دادن فرزندتــان در

معــرض برخــی موقعیتهــای پراســترس ،بــه او

آمــوزش دهیــد کــه چطــور اضطــراب خــود را

کــردن بــه موســیقی و یــا تنهــا مانــدن.

درصورتیکــه فرزندتــان ارتبــاط کالمــی نــدارد

فهرســتی از فعالیتهایــی کــه موجــب آرامــش
او میشــود تهیــه کنیــد و در شــرایط اضطــراری
آنها را در اختیار نوجوان قرار دهید.
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مدیریــت کنــد امــا بــه خاطــر داشــته باشــید که

میــزان استرســی کــه نوجــوان در معــرض آن قرار

ویژهی خانواده های دارای نوجوان اتیسم
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کنند.

از ایــن راهکارهــا در محیــط مدرســهی فرزندتــان اســتفاده کنیــد :بهعنوانمثــال درصورتیکــه رفتــن بــه

فروشــگاه بــرای فرزندتــان دشــوار اســت بــه دنبــال نقشــی بــرای او در فروشــگاه باشــید (هــل دادن
چرخدســتی ،برداشــتن تعــدادی از خریدهــا توســط او) و یــا فعالیــت ســرگرمکنندهای بــرای او در فروشــگاه

بیابیــد (بازیهــای کامپیوتــری) و همچنیــن میتوانیــد جایــزهای را در گوش ـهای از فروشــگاه پنهــان کنیــد و
از او بخواهیــد تــا آن را پیــدا کنــد (مثــل فعالیتــی کــه در خانــه انجــام میدهیــد) .ســعی کنیــد بــرای

برنامهریــزی بهتــر بــر پیشــرفتهای او تمرکــز کنیــد و هنگامیکــه او دچــار بههمریختگــی حســی

میشود در این مورد تصمیم نگیرید.

بــرای جلوگیــری از پرخاشــگری فرزندتــان از روشهــای حمایتــی ســازنده بهرهمنــد شــوید و از ایــن کار خجالـتزده نباشــید .درصورتیکــه
فرزندتــان در شــرایط نامســاعد از خــود واکنــش فیزیکــی نشــان میدهــد مطمئــن شــوید کــه توانایــی مقابلــه بــا او را داریــد تــا خطــرات
احتمالــی بــرای خودتــان و فرزندتــان را بــه حداقــل برســانید .آموزشهــای مخصــوص در زمینـهی ارتباطــات عــاری از خشــونت و راهکارهای
ایمنی میتواند به شما و فرزندتان کمک کند تا زمانی که او دچار آشفتگی میشود ،کام ً
ال ایمن بمانید.

(مــن بهشــخصه خــود ارضای ـیاش را ندیــدم و بیشــتر مــادرش دیــده اســت .مــادرش گفتــه چنــد بــار بــه
اتاقــش رفتــه و دیــده کــه دارد بــا آلتــش بــازی میکنــد .حتــی یکبــار کــه مــادرش خانــه نبــوده وقتــی

آمــده خانــه دیــده کــه جلــوی پنجــره طــوری کــه بــه ســمت مــردم ایســتاده و مــردم میبیننــش بــا آلتــش

بــازی میکنــد .هــر خانمــی را میبینــد میگویــد میخواهــم ایــن را بگیــرم حتــی تــا صحبــت کــردن از
طریق ایمیل و پیام و ...هم برای برقراری رابطه با آن خانم فکر میکند.

من وقتیکه میبینم با آلتش بازی میکند خیلی واکنش نشان نمیدهم.

در خصــوص پرخاشــگری بایــد بگــم کــه ایــن بچــه خیلــی پرخاشــگری دارد کــه نمیدانــم ایــن پرخاشــگری

به خاطر غریزه است یا بازی ایکس باکس طوری که در خانه هم نمود پیدا کرده است.
مثـ ً
ا وقتــی ایکــس باکــس بــازی میکنــد طرفــی کــه انتخــاب میکنــد جنــس مخالــف خــودش اســت و ایــن

پرخاشــگری در بــازی بهشــدت نمایــان اســت و حتــی نقــاط حســاس بــدن طــرف مقابــل را تیرانــدازی

میکنــد .در منــزل هــم اگــر چیــزی بخواهــد و بــه خواســتهاش نرســد تهدیدمــان میکنــد و چــون مــا هــم

میترسیم درنهایت به هدفش میرسد.
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هنگامیکــه مشــکالت ناشــی از بلــوغ و ســامت روانــی فــرد شــدت میگیــرد ،همراهــی یــک متخصــص میتوانــد بســیار
کمککننــده باشــد .خدمــات حمایتــی ممکــن اســت توســط مراکــز مختلفــی ارائــه شــود .بهطورمعمــول بهرهمنــدی از یــک
یــا دو مــورد آن میتوانــد تغییــرات مطلوبــی ایجــاد کنــد .قــدم اول در یافتــن یــک درمانگــر مناســب ایــن اســت کــه ابتــدا

چالشهــای موجــود را شناســایی کنیــد .بــرای بحــث در مــورد چالشهــای جدیــد و بیســابقه بــه گــروه معلمیــن ،پزشــکان

و درمانگــران و ســازمانهای مردمنهــاد مــورد اعتمــاد تکیــه کنیــد .آیــا فرزندتــان در پــی افزایــش مســئولیتهای خــود

مراقبتــی دورهی بلــوغ دچــار اضطــراب میشــود؟ آیــا تغییــرات هورمونــی در افزایــش بدخلقــی و پرخاشــگری فرزندتــان دخیــل

اســت؟ آیــا بــرای شــما دشــوار اســت کــه مهارتهــای جدیــد را بــه فرزندتــان آمــوزش دهیــد؟ خدمــات آموزشــی ســودمندی

برای کمک به شما وجود دارد که میتواند بسیار مفید باشند.

مباحــث زیــر ،انــواع مختلــف خدمــات مشــاورهای را نشــان میدهــد.
میتوانیــد بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای خانوادگــی خــود بهراحتــی هنــگام
گفتوگو با دکتر و یا درمانگر فرزندتان از آنها استفاده کنید.
دارودرمانــی :هنگامیکــه عالئمــی ازجملــه اضطــراب ،افســردگی ،پرخاشــگری ،دمدمیمــزاج بــودن و یــا

خودزنــی بهگون ـهای شــدت میگیــرد کــه بــا مداخل ـهی رفتــاری نمیتــوان آن را کنتــرل کــرد ،مشــورت بــا

پزشــک متخصــص در زمینـهی اتیســم و دارو میتوانــد بســیار مفیــد باشــد .نظــارت دقیــق بــر دارودرمانــی

میتوانــد موجــب کاهــش عالئــم و ثبــات حســی و رفتــاری در فــرد شــود .بــرای برخــی از نوجوانــان اســتفاده
از دارودرمانی همیشگی نیست و با گذر از دورهی بلوغ و ثبات رفتاری مداخله متوقف میشود.

خانوادهدرمانــی :دورهی بلــوغ میتوانــد دورهای بســیار پراســترس و چالشبرانگیــز باشــد .خانوادههــای

نوجوانــان دارای اتیســم ،میتواننــد میــزان اســترس ناشــی از شــرایط موجــود را بــا مراجعــه بــه درمانگــران

متخصــص در زمین ـهی خانوادهدرمانــی و یــا گــروه مشــاوران مدیریــت کننــد .عــاوه بــر ایــن خانوادهدرمانــی

میتوانــد در زمینــهی شــکلگیری اســتقالل نوجــوان دارای اتیســم بســیار ســودمند باشــد .هماننــد تمامــی

نوجوانــان ،در دورهی بلــوغ افــراد دارای اتیســم تمایــل شــدید بــه اســتقالل فــردی دارنــد و خانوادهدرمانــی بــرای

شناسایی روشهای ایمن و مناسب که درنهایت موجب استقالل فرزندتان میشود بسیار مفید است.

برنامهریــزی حقوقــی و مالــی :دورهی بلــوغ ســرآغاز گــذر از کودکــی بــه بزرگســالی اســت .همچنیــن زمــان

مناســبی بــرای بررســی نیازهــای حقوقــی و مالــی بلندمــدت فرزندتــان اســت .آیــا فرزندتــان بــه قیــم نیــاز
ی فرزندتــان چطــور بایــد
خواهــد داشــت؟ در ایــن صــورت سرپرســت او چــه کســی خواهــد بــود؟ ســرمای ه 
مدیریــت شــود؟ هنگامیکــه فرزندتــان  18ســاله شــد چــه برنام ـهای بــرای تصمیمگیــری در مــورد مســائل

پزشکی ،تحصیلی و یا قانونی او موردنیاز است؟
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درمــان شــناختی رفتــاری :درمــان شــناختی رفتــاری نوعــی از رواندرمانــی اســت کــه میتوانــد در زمینـهی

آمــوزش مهارتهــای نویــن نحــوه رویارویــی و مدیریــت خشــم در موقعیتهــای پراســترس بســیار مفیــد

باشــد .هنگامیکــه نوجــوان دارای اتیســم نســبت بــه تفاوتهــای خــود و نوجوانــان عــادی آگاه میشــود،
درمــان شــناختی رفتــاری میتوانــد در زمین ـهی تقویــت عزتنفــس و پــرورش هویــت فــردی او نقــش مهمــی

ایفا کند .مطمئن شوید که درمانگر فرزندتان سابقهی کار با نوجوان دارای اتیسم را دارد.

تأمین امنیت در فضای اینترنت

بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــا بزرگتــر شــدن نوجوانتــان دانــش و درک او از کامپیوتــر افزایــش مییابــد.

در حــال حاضــر بســیاری از فرزنــدان مــا در زمینـهی دانــش اینترنــت از مــا ســبقت گرفتهانــد .حضــور والدیــن
در کنــار فرزندانشــان هنــگام اســتفاده از اینترنــت بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا فضــای اینترنــت شــامل

محتواهــای مســتهجن و نامناســب بــرای نوجوانــان اســت و بــه دلیــل ناتوانــی در فیلتــر کــردن تمامی ســایتها

ممکن است فرد بهوسیلهی زورگیران مجازی دچار مشکل شود.

کاربــران اینترنتــی ممکــن اســت بهآســانی هــدف زورگیــران مجــازی ،ســرقت اطالعــات شــخصی ،ســایتهای

مســتهجن و اخــاذی قــرار بگیرنــد .بــه فرزندتــان روشهــای مختلــف زورگیــری اینترنتــی و دیگــر خطرهــای

موجــود در فضــای مجــازی را آمــوزش دهیــد .بهعنوانمثــال :غریبههایــی کــه از اطالعــات شــخصی او آگاه

هســتند ،افــرادی کــه پیامهــای جنســی و یــا تجاوزکارانــه ارســال میکننــد و یــا افــرادی کــه در مــورد شــما
و یا دیگران دروغپردازی میکنند که این مسئله موجب رنجش شما میشود.

فیلترهایــی وجــود دارد کــه دسترســی نوجوانــان و بزرگســاالن را بــه متحــوای نامناســب و خطرنــاک محــدود

میکنــد امــا بهتریــن روش آمــوزش ،کنتــرل ،نظــارت مســتقیم والدیــن و همراهــی فرزندشــان هنــگام

دسترســی بــه فضــای مجــازی اســت تــا او وبگــردی ایمنــی داشــته باشــد .هنگامیکه بــر فعالیــت فرزندتــان در
فضــای مجــازی نظــارت داشــته باشــید ،احتمــال دسترســی او بــه مطالبــی کــه بــرای شــما خوشــایند نیســت،

کاهش میابد.
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توصیههایی به والدین در استفاده ایمن از اینترنت:
مطئــن شــوید کــه نوجــوان شــما مــی دانــد کــه اگــر هریــک از مشــکالت زیــر زمانــی کــه

آنالین بود ،اتفاق افتد چکار کند:

قبــل از اینکــه نوجــوان شــما از اینترنــت بهصــورت مســتقل اســتفاده

کند ،اصول استفاده از اینترنت مناسب را ایجاد کنید.

بههیچوجــه اطالعــات شــخصی خــود ،چــون اســم واقعــی ،شمارهحســاب

کاربــری ،رمزهــای عبــور و آدرس یــا شــماره تمــاس را بــه افــرادی کــه

نمیشناسید ندهید.

بههیچوجــه اطالعــات حســاب بانکــی و مالــی خــود را بــه دیگــران کــه

ممکــن اســت بــا شــما مهربــان برخــورد کننــد امــا غیرقابلاعتمــاد هســتند،

بهویــژه افــرادی کــه بــا عکسهایشــان مطابقــت ندارنــد و از برقــراری

تماس ویدئویی خودداری میکنند ،ندهید.

زمانــی کــه افــرادی حــس بــدی در شــما ایجــاد میکننــد یــا از شــما
درخواســت انجــام کاری را دارنــد کــه شــما دوســت نداریــد ،بــه

اعضای خانواده یا افراد مورد اعتماد خود اطالع دهید.

ویژهی خانواده های دارای نوجوان اتیسم
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آموزش بخشهای تصاویر بدن
از ایــن تصاویــر بــرای آمــوزش اســامی قســمتهای مختلــف بــدن اســتفاده کنیــد .بعــد از آمــوزش ،میتوانیــد بــا پوشــاندن اســم
اعضــا ،بــا پســر خــود بــازی کنیــد و از او اســم اعضــای بــدن را بپرســید .همچنیــن میتوانیــد بــا بریــدن اســامی از نوجــوان خــود
بخواهید که هر اسم را روی تصویر مناسب خود قرار دهد.

مرحلهبنــدی ( Tannerتصویــر پاییــن) میتوانــد بــه نوجــوان چگونگــی
تغییر و رویش موی آلت تناسلی و بیضهها را نشان دهد.

1
2
3
4
5
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اون بو چیه؟
مــن دارم رشــد میکنــم و بدنــم داره
تغییــر میکنــه .زیربغــل و قســمت هــای
خصوصــی بدنــم داره مــو رشــد میکنــه و
گاهــی ایــن قســمتها ممکنــه بــوی
بــدی بــده .بــه ایــن رایحــه بــوی بــدن
میگــن .مــردم دوســت نــدارن کــه بــوی
بــد بــدن رو حــس کنــن .اگــه بــدن مــن
بــوی بــد بــده مــردم دوســت نــدارن
اطــراف مــن باشــن .مــن میتونــم بــا
شســتن هــر روزهی موهــام ،زیــر بغــل
هــام ،قســمت هــای خصوصــی بدنــم و
پاهــام بــا آب گــرم و صابــون نــذارم بدنم
بــوی بــد بگیــره .بعــد از شســتن مــی
تونــم زیــر بغلــم مــواد ضدبــو (مــام یــا
اســپری بــدن) بزنــم کــه کمــک کنــه
زیربغلــم خوشــبو و خشــک بمونــه .مــن
هــر روز بــرای زیربغلــم از مــام یا اســپری
بــدن اســتفاده میکنــم کــه بدنــم بــوی
بــدی نگیــره .مــن دوســت دارم کــه بوی
خوبــی بــدم .اگــه بــوی خوبــی بــدم پــدر
و مــادرم ،دوســتام و معلمــام هــم
خوشحال میشن.

34

ضمایم

مام

تشویق به نظافت -تصاویر ترتیب حمام رفتن
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تشویق به نظافت -تصاویر ترتیب مسواک زدن دندان ها

2

1

4

3

6

5
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رفتارهایعمومی/خصوصی-داستان

دســت تــوی بینــی کــردن کار
خصوصیایه.

گاهــی اوقــات ممکنــه تــوی خلــوت

دســت تــوی بینیــم بکنــم .مــن فقــط
وقتــی دســت تــوی بینیــم میکنــم کــه
یــه چیــزی تــوی بینیــم گیــر کــرده

باشــه و نتونــم بــا دســتمال درش بیــارم.

دســت کــردن تــوی بینــی میتونــه باعث

پخــش شــدن میکــروب بشــه .وقتــی که
میخــوام بینیمــو تمیــز کنــم بایــد از

دســتمال اســتفاده کنــم .بعــد از ایــن که

بــه بینیــم دســت زدم بایــد دســتمو

بشــورم .مــردم دوســت نــدارن ببینــن

کســی دســتش تــوی بینیشــه .وقتــی
کــه نیــاز دارم دســت تــوی بینیــم کنــم

بایــد بــرم یــه جــای خصوصــی و خلــوت
مثــل دستشــویی بــا در بســته.من جلوی

بقیــه دســت تــوی بینیــم نمیکنــم یــا
بــا بقیــه در مــورد دســت کــردن تــوی

بینیم صحبت نمیکنم.
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رفتارهایعمومی/خصوصی-داستان
قسمتهای خصوصی بدن

مکانهــای عمومــی جاهایــی هســتن کــه بقیـهی مــردم میتونــن منــو اون جــا ببینــن .جاهــای خصوصــی یعنــی دور از بقیـهی

مــردم مثــل اتاقــم یــا دستشــویی بــا در بســته .همــه تــوی بدنشــون قســمت هــای خصوصــی دارن .مــن میتونــم تشــخیص بدم

ت هــای خصوصــی بدنــم
کــدوم قســمتهای بدنــم خصوصــی هســتن چــون اونهــا رو بــا لبــاس زیــر میپوشــونم .مــن بــه قســم 

تــوی جاهــای عمومــی کــه بقیـهی مــردم میتونــن منــو ببینــن ،دســت نمیزنــم .مــن هیــچ وقــت تــوی مــکان عمومی دســتمو
تــوی شــلوارم نمیکنــم .بــرای ایــن کــه یــادم نــره کــه بــه جاهــای خصوصیــم تــوی مــکان عمومــی دســت نزنــم ،دســتامو دو

طــرف بدنــم میــذارم ،یــا دســت بــه ســینه میشــم یــا دســتامو بــه هــم گــره میکنــم .وقتــی کــه قســمتهای خصوصــی بدنــم
بخــاره یــا لبــاس زیــرم راحــت نباشــه ،نیــاز دارم کــه بــه قســمت هــای خصوصــی بدنــم دســت بزنــم .ایــن جــور موقــع هــا

میتونــم اجــازه بگیــرم و بــه دستشــویی بــرم .وقتــی کــه تــوی اتاقــم یــا دستشــویی تنهــا هســتم ،میتونــم بــه قســمتهای

خصوصی بدنم دست بزنم.
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رفتارهایعمومی/خصوصی-داستان
اما این حس خوبی داره!!

مــن بــه قســمتهای خصوصــی بدنــم تــوی جاهــای عمومــی کــه بقیـهی مــردم میتونــن منــو ببینــن ،دســت نمیزنــم .وقتــی

کــه تــوی اتاقــم یــا دستشــویی بــا در بســته هســتم ،میتونــم بــه قســمتهای خصوصــی بدنــم دســت بزنــم .وقتــی بــه
قســمتهای خصوصــی بدنــم دســت میزنــم ،گاهــی حــس خوبــی بهــم میــده .بعضــی از مــردم حســی کــه موقــع دســت زدن

بــه قســمتهای خصوصــی بدنشــون پیــدا میکنــن رو دوســت دارن .وقتــی تنهــام و احســاس مــی کنــم کــه نیــاز دارم اشــکال
نــداره کــه بــه قســمتهای خصوصــی بدنــم دســت بزنــم ،مــن نبایــد زیــاد بــه قســمت خصوصــی ام دســت بزنــم چــون باعــث
میشــه کــه بــه ایــن کار عــادت کنــم و عــادت کــردن بــه ایــن کار اصـ ً
ا خــوب نیســت و باعــث میشــه مــن بیمــار بشــم .گاهــی

وقتــی بــه قســمتهای خصوصــی بدنــم دســت میزنــم کثیــف کاری میشــه .ایــن جــور موقــع هــا وقتــی کارم تمــوم شــد دســتم

و قســمت هــای خصوصــی بدنــم رو تمیــز میکنــم .در مــورد دســت زدن بــه قســمت هــای خصوصــی بدنــم بــا بقیــه صحبــت

نمیکنــم .اگــه ســوالی داشــته باشــم یــا دســت زدنــم باعــث درد بشــه ،از  .................ســوال میپرســم( .اســم پزشــک یــا والــد
مورد اعتماد نوشته شود).
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رفتارهایعمومی/خصوصی-داستان

دســت زدن یــا دســت نــزدن،

مسئله این است!!

وقتــی کــه بــا دوســتام و خانــوادم

هســتم ،اشــکالی نــداره کــه بــه بــازو،

کمــر ،شــانه یــا دستهاشــون دســت
بزنــم یــا اونــا بــه ایــن قســمتهای بدن

مــن دســت بزنــن .اینــا قســمتهای
«مجــاز» بــدن هســتن .مثــ ً
ا مــن
میتونــم بزنــم قــدش ،بــه پشتشــون
دســت بزنــم یــا بــه بازوشــون دســت

بزنــم کــه توجهشــونو جلــب کنــم .مــن

اجــازه نــدارم بــه قســمتهایی از بــدن

بقیــه دســت بزنــم کــه بــا لبــاس زیــر
پوشــیده شــده ،مثــل باسنشــون،
ســینهها ،ناحیــه تناســلی همیــن طــور

خــوب نیســت کــه هیــچ کــس (بــه جز
دکترم/پدرم/مــادرم *)../بــه قســمت

هایــی از بدنــم کــه بــا لبــاس زیــر

پوشــیده شــده دســت بزنــه .اینــا
قســمتهای خصوصــی بدنــم و
مکانهــای «ممنوعه/توقــف» هســتن.

اگــه کســی بــه قســمت هــای خصوصی

بدنــم دســت بزنــه بایــد بهــش بگــم
«نکــن» یــا «نــه» و بــه مــادر ،پــدر یــا

معلمــم بگــم .گاهــی پــدر ،مــادر یــا

دکتــرم نیــاز دارن کــه قســمتهای
خصوصــی بدنــم رو ببینــن کــه بهــم
کمــک کنــن تمیــز و ســالم بمونــم .اگه
نخــوام کــه اونا قســمت هــای خصوصی

بدنمو ببینن میتونم ازشون بخوام.

اســم پزشــک یــا کســانی کــه از کــودک
مراقبــت میکننــد کــه الزم اســت

تواناییهــای روزانــهی زندگــی یــا
اقدامات پزشکی الزم را انجام دهند.
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آموزش دربارهی نعوظ :مدیریت کردن انزالهای شبانه  -داستان
وقتی یه رویای خیس دارم

بعضــی صبــح هــا وقتــی از خــواب بیــدار میشــم ،لبــاس زیــرم خیســه .مــن تــوی رختخــواب ادرار نکــردم بلکــه «رویــای

خیس» داشتم که طبیعیه.

مــن لبــاس خــواب و لبــاس زیــر کثیفمــو درمیــارم و تــوی کیســه قــرار میــدم .پــدر و مــادرم بــه مــن افتخــار میکنــن کــه لبــاس
های کثیفمو کنار بذارم.

من دوش می گیرم .بعدش شلوار و لباس زیر تمیز میپوشم.

بعــدش بــه پــدر و مــادرم خبــر میــدم کــه مالفـهی تختــم کثیــف شــده؛ بــرای ایــن کار میتونــم بهشــون بگــم یــا یــه عالمــت
روی در اتاقم وصل کنم.

من میتونم مالفهی کثیف رو دربیارم و توی کیسه بذارم .این کارم به پدر و مادرم کمک میکنه.

داشتن «رویای خیس» قسمتی از بزرگ شدنه .من میتونم مراقب خودم باشم وقتی که رویای خیس میبینم.
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آموزش دربارهی نعوظ :مرد شدن -داستان

مــن دارم رشــد میکنــم .بدنــم داره بزرگتــر و
بلندتر میشه.

آلــت تناســلی و بیضههــای مــن هــم دارن
تغییــر میکنــن .زیــر بغلــم و بیــن پاهــام مــو
#4رشد میکنه .این طبیعیه.

گاهــی وقتــی بــه آلــت تناســلیم دســت
میزنــم ســفت و بلنــد میشــه .بــه ایــن حالــت
نعوظ میگن

گاهــی نعــوظ وقتــی اتفــاق میفتــه کــه مــن
نمیخــوام .مــن میتونــم آروم بشــینم تــا از بیــن
 #6بره یا به دستشویی برم.

نعــوظ یــه قســمت طبیعــی از بــزرگ شــدنه و
بــرای همــهی مــردا اتفــاق میفتــه .حتــی
( ............................اســم یــک فــرد مذکــر در
زندگی کودک را بنویسید).

نعــوظ یــه موضــوع خصوصیــه .مــن نبایــد در
مــورد آلــت تناســلیم یــا نعــوظ تــوی جمــع
حــرف بزنــم .اگــه ســوال دارم ،میتونــم وقتــی
تنهــام از ( .................اســم بزرگســال قابــل
اعتماد را بنویسید ).بپرسم.
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تابلوی قبل/بعد قالب خالی
بــرای تشــویق کــودک خــود بــرای انجــام کارهایــی مثــل ورزش کــردن کــه ممکــن اســت برایــش ســخت یــا
ناخوشــایند باشــند ،ســعی کنیــد از یــک حمایــت تصویــری مثــل تختــهی قبــل و بعــد اســتفاده کنیــد.
فعالیتــی را کــه کــودک تمایلــی بــه انجــام آن نــدارد در قســمت ابتــدا قــرار دهیــد و فعالیتــی را کــه بــه عنــوان
پــاداش کــودک در نظــر گرفتــه میشــود ،در قســمت دوم قــرار دهیــد .بــرای مثــال «انجــام ورزش» در
قســمت اول بــا «بازیهــای کامپیوتــری» در قســمت دوم قــرار داده شــود .بســته بــه ســطح توانایــی خوانــدن
کودک ،میتوان از تصاویر یا کلمات استفاده کرد.
بــه یــاد داشــته باشــید :همیشــه فعالیــت جالــب تــر را در قســمت دوم قــرار دهیــد .ایــن بــه کودکتــان نشــان
میدهد که برای به دست آوردن چه چیزی باید تالش کند.

قبل

بعد

قبل

بعد
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عمومی/خصوصی -تابلوی خالی تقسیم بندی
شــما میتوانیــد بــا اســتفاده از تصاویــر بــه پســر خــود یــاد بدهیــد کــه انجــام چــه رفتارهایــی در مکانهــای عمومــی اشــکالی
نــدارد و چــه فعالیتهایــی بایــد در مکانهــای خصوصــی انجــام شــوند .در ایــن تمریــن شــما میتوانیــد بــه کــودک خــود
کمــک کنیــد کــه فعالیتهــا و مکانهــای عمومــی و خصوصــی را طبقهبنــدی کنــد .شــما میتوانیــد از تصاویــر صفحــات بعــد
یا تصاویر خودتان استفاده کنید.
بعــد از ایــن کــه کــودک معنــی خصوصــی و عمومــی را متوجــه شــد ،میتوانیــد از تصویــر کلمــات خصوصــی و عمومــی بــه
عنــوان یادآورهــای بصــری اســتفاده کنیــد .بــرای مثــال اگــر کــودک دســت در بینــی خــود کــرد ،کارت خصوصــی را به او نشــان
دهید و به او بگویید که برای انجام این کار یک محل خلوت پیدا کند.
میتــوان از ایــن کارتهــا و یادآورهــای بصــری بــرای آمــاده کــردن کــودک بــرای رفتــن بــه یــک مــکان عمومــی مثــل رســتوران
استفاده کرد.

عمومی

خصوصی

ضمایم
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رفتارهایعمومی/تابلویخالی

عمومی

خصوصی

ضمایم
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رفتارهایعمومی/خصوصی-تصاویر

! # !$

@

ضمایم
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رفتارهایعمومی/خصوصی-تصاویر

ضمایم
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رفتارهایعمومی/خصوصی-تصاویر

ضمایم
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بخشهای خصوصی بدن -تصاویر
بــا اســتفاده از ایــن تصاویــر بــه کــودک خــود یــاد دهیــد کــه چــه قســمتهایی از بــدن دیگــران را میتوانــد لمــس کنــد و بــه

دیگــران اجــازه دهــد کــه بــه چــه قســمت هایــی از بدنــش دســت بزننــد .یــک قســمت از بــدن را نشــان دهیــد و بگوییــد :

میتوانیــم دســت بزنیــم؟ اگــر جــواب مثبــت اســت یــک دایــره ی ســبز روی ایــن قســمت از بــدن بــه معنــی اجــازه بگذاریــد و
اگر جواب منفی است یک دایرهی قرمز به معنی عدم اجازه روی آن قرار دهید.

بــرای مثــال ،پســر شــما بایــد یــک دایــرهی ســبز روی دســت و یــک دایــرهی قرمــز روی باســن بگــذارد .همچنیــن میتوانیــد

همین فعالیت را با سوالدیگران کجای بدن من را میتوانند لمس کنند ؟ انجام دهید.

ضمایم
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ضمایم
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رفتارهایعمومی/خصوصی-داستان
خانواده ،دوستان و دیگران

اســتفاده از یــک بــازی طبقــه بنــدی بــرای توضیــح روابــط میتوانــد بــه کودکتــان در درک رفتــار مناســب در هــر رابطــه کمــک

کنــد .بــرای مثــال ،افــراد غریبــه در ســتون آخــر هســتند و کــودک متوجــه میشــود کــه دســت دادن بــا آنهــا یــا تــکان دادن
دســت بــرای آنهــا اشــکالی نــدارد .رفتارهــای ســتون اول مربــوط بــه افــرادی اســت کــه بــا هــم ازدواج کــرده انــد یــا رابطـهی

عاشــقانه دارنــد .خانــواده و دوســتان در ســتونهای وســط هســتند .خانــواده میتوانــد تصمیــم بگیــرد کــه در هــر رابطــه چــه
رفتارهایی درست است .برای معرفی کردن افراد هر گروه میتوان عکسهایی از آنها را قرار داد.

تمریــن کنیــد .ایــن جــدول را در بیــرون از خانــه همــراه بــا خــود داشــته باشــید و بــا اســتفاده از آن بــه فرزندنتــان در برخــورد

بــا دیگــران کمــک کنیــد .بــرای مثــال وقتــی کودکتــان فــردی را میبینــد کــه از مدرســه میشناســد ،جــدول را بیــرون آوریــد
و به او نشان دهید که چه رفتارهایی در مقابل این فرد درست است.

غریبه ها

دوستان

خانواده

ضمایم
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رفتارهایعمومی/خصوصی-داستان
احساسات و حالتها -تصویر احساسات

ایــن کارتهــای تصویــری احساســات و حــاالت چهــرهی مختلــف را نشــان میدهــد .میتــوان از ایــن کارتهــا بــرای اســم

گــذاری احساســات کودکتــان اســتفاده کنیــد یــا بــه او کمــک کنیــد بــه شــما نشــان دهــد چــه حســی دارد .بــرای مثــال اگــر
کــودک شــما خوشــحال بــه نظــر میرســد ،کارت «خوشــحال» را بــه او نشــان دهیــد و بگوییــد :امــروز خوشــحال بــه نظــر

میرسی .همچنین کودک میتواند یاد بگیرد با دادن کارت مناسب به شما نشان دهد چه حسی دارد.

?

?

!

!
ضمایم
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رفتارهایعمومی/خصوصی-داستان
احساسات و حالتها -یادداشت

با استفاده از یادداشتی مشابه جدول مقابل احساسات و رفتارهای فرزندتان را دنبال کنید.

مــا اولیــن ردیــف را بــرای نمونــه پــر کردهایــم .شــما میتوانیــد ایــن یادداشــتها را در مالقــات
بعدی با پزشک همراه خود برده و در مورد نگرانیهای خود با پزشک صحبت کنید.

ردیف

تاریخ

ساعت خواب

۱

 ۲۰فروردین

 ۸تــا  ۱۰ســاعت
خــواب همــراه بــا
کابوس

اشتها

رفتار

مکملهایدارویی

نخوردن صبحانه

ضمایم

65

آموزش دربارهی نعوظ :مدیریت کردن انزالهای شبانه -آویز در

ضمایم
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بانک پاسارگاد حامی انجمن اتیسم ایران
آدرس:

تهـــــران .اتوبان ستــاری جنـــوب .بعد از پل همـــــت .الله شرقـــی .پــالک 8
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