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  به عقیده روانشناسان تربیت یعنی تغییرات 
منظم و مطلوبی که آدمي  در جسم و جان خود 
یا دیگران به وجود مي آورد. منظور روانشناسان 
از ایجاد تغییرات مطل��وب و هماهنگ، همان 
پرورش استعدادها و قابلیت هایی است که در 
نهاد کودک به ودیعه گذارده شده اند. بنابراین 
باید با تمام توان و با اس��تفاده از همه امکانات 
موج��ود، در تربیت کودکان همت گماش��ت 
و از روش های مطلوب و درخ��ور بهره گرفت 
تا اس��تعدادهای درونی و بالقوه آنها به خوبی 

شکوفا شود.
با بی توجهی به مس��ائل تربیتی ک��ودکان نه 
تنها استعداد و قابلیت های آنها بی بهره و راکد 
مي ماند، بلکه ممکن است زمینه انحراف آنها 
را نیز فراه��م آورد. تحقیقات نش��ان مي دهد 
مش��کالت عاطفی، روانی و رفت��اری و احیاناً 
انحراف��ات و بزه��کاری آن��ان به خان��واده و 
مدرس��ه و به خصوص به مراحل رش��د اولیه 

آنها برمي گردد.
روانشناس��ان عقیده دارند هر رویدادی که در 
زمان کودکی اتفاق مي افت��د، اثری از خود بر 
جای مي گ��ذارد که ممکن اس��ت در زندگی 
آینده کودک بسیار تأثیرگذار باشد. به عبارت 
دیگر آگاه کردن کودک از رفتاری که درست 
نبوده از وظایف والدین است، اما والدینی که 
کودکان را تنبیه مي کنند از شیوه ارائه روش 
آزاردهنده به کودک برای حذف یا کاهش رفتار 

نامناسب او استفاده مي کنند.
تحقیقات علمي  ثابت ک��رده این روش یعنی 
تنبیه کودک در درازمدت اثر خود را از دست 
مي دهد، چون آم��وزش مقطعی محس��وب 
مي ش��ود و دارای ارزش مقطعی بیش نیست. 
متأس��فانه والدین از تنبیه کودک به صورت 
جسمي  بیشتر استفاده مي کنند که این خود 
عالوه بر نش��ان دادن اینکه والدی��ن توانایی 
برق��راری رابط��ه با ک��ودک خ��ود را ندارند، 
نشان دهنده اطالعات پایین در زمینه پرورش 

صحیح تربیت از جانب آنهاست.
روش دیگ��ر والدین برای آم��وزش تربیت به 
فرزندان استفاده از شیوه تشویق است. تشویق 
کردن یعن��ی ارائه محرک خوش��ایند کودک 
برای تکرار عمل شایسته در او. تشویق کردن 
در بیشتر مواقع سبب ایجاد انگیزه در کودک 
مي شود و شایسته است، اما متأسفانه استفاده 
نادرس��ت و اغراق آمی��ز و افراطی از تش��ویق 
کودک سبب تقویت رفتارهای دیگر در کودک 
مي شود، مانند لجوج و به عبارتی خودسر شدن 
کودک، چون کودک خود به تنهایی قدرت و 
توانایی شناس��ایی رفتار درست از نادرست را 
ندارد، اما این ذهنیت را دارد ک��ه در برابر هر 
رفتار شایسته، گرفتن پاداش و تشویق شدن 
وجود دارد. بنابراین افراط و تفریط در زمینه 
تنبیه و تشویق دارای آثار سوء فراوان در آینده 

و حال کودک است.
اس��تفاده بجا و درس��ت از پاداش و تنبیه در 

اصطالح هم��ه رفتاره��ای ک��ودکان مؤثر و 
کارس��از اس��ت. تنبلی و تعلل نیز از زمره این 
رفتار به ش��مار مي آید. شخصیت کودکان در 
مقایسه با بزرگساالن از س��اختار نسبتاً ثابت 
و انعطاف پذیری برخوردار نیست. آنان تقریباً 
به آس��انی تحت تأثیر عوام��ل محیطی قرار 
مي گیرند و متناسب با این عوامل منش و رفتار 
خود را تعیین مي کنند. بنابراین تشویق و تنبیه 
در ایجاد یا حذف رفتارهای کودکان بیشتر از 

سنین دیگر است.
در استفاده مناسب و صحیح از تشویق و تنبیه 
دو اصل مهم وجود دارد: نخست، تعیین دقیق 
رفتاری ک��ه باید پاداش گیرد یا تنبیه ش��ود. 
دوم، اس��تفاده یکنواخت و مداوم از پاداش و 
تنبیه. ضروری است والدین راجع به تک تک 
رفتارهایی که باید اصول تش��ویق و تنبیه در 
موردشان اجرا ش��ود اتفاق نظر داشته باشند. 
آنان باید به ط��ور ملموس و صری��ح موارد و 
مصادیق تنبلی و تعلل را مشخص کنند و از این 
طریق به کودک نشان دهند که گرایش به هر 
یک از موارد یادشده پیامد تشویق یا تنبیه را به 

دنبال خواهد داشت.
به عبارت دیگر والدین کودک به عنوان مثال 
نباید به بیان این موضوع اکتفا کنند که تنبلی 
را کنار بگذار! تنبلی و اهم��ال کاری مصادیق 
گوناگ��ون دارد. آنها این جمله را بهتر اس��ت 
به کودک خود گوش��زد کنن��د. بنابراین بهتر 
اس��ت والدین به جای واژه کلی تنبلی، موارد 
و مصادیق تنبل��ی را به طور عینی و روش��ن 
مش��خص کنند و پس از نش��ان دادن آنها به 
کودک، پیامد مرب��وط به پاداش ی��ا تنبیه را 

اعمال کنند.
همچنین والدین الزم است از تشویق و تنبیه 
به طور مداوم و همیش��ه و در جای مناسب 
خود اس��تفاده کنند. کاربرد موقت تش��ویق 
و تنبیه بیش��تر موجب س��رگردانی کودک 
مي شود تا اصالح و بهبود رفتار او. یکنواختی 
و ثبات محیط مانند پدر، مادر و دیگران سبب 
مي شود نوسان رفتاری کودک از بین برود و او 
به نوعی رفتار مشخص و منحصر به فرد دست 
یابد. بدون ش��ک بهترین راه برای تشویق یا 
تنبیه کودک اس��تفاده اصولی از روش های 

کالمي  است.
بدین منظور مي توان برای تش��ویق از آفرین، 
مرس��ی، خیلی خوش��حالم کردی و... و برای 
تنبیه از ناراحت��م کردی، پن��ج دقیقه اجازه 
نداری با من ح��رف بزنی، رفتار ب��دی انجام 
دادی و... اس��تفاده به عم��ل آورد. روش های 
دیگر تشویق کردن ش��امل دست کشیدن به 
سر کودک، بوسیدن او، بغل کردن و در آغوش 
کش��یدن او، خریدن هدیه برای او، بردن او به 
پارک بازی، تمجید او در جمع های خانوادگی 

یا دوستانه است.
روش های صحیح اس��تفاده از تنبیه شامل 
م��واردی همچون توجه نک��ردن به کودک 
برای مدت کوتاه، نخریدن مایحتاج نه چندان 
ضروری او، گله کردن مالیم و بدون تحقیر 
از او نزد پدر، هشدار به او در مورد عواقب بد 
کارهایش، محروم کردن او از تماشای کارتون 
و فاصله گرفتن موقت او از اسباب بازی هایش 

مي شود.
در خاتمه باید تأکید کرد ایجاد انگیزه های 
درونی ب��رای انج��ام دادن یا ن��دادن رفتار، 
پایدارترین و مؤثرترین شیوه تربیت کودکان 
است. یادمان باش��د هدف از تشویق و تنبیه 
کودک ش��کل دادن به رفتار اوست و نباید 
فراموش کرد ای��ن رفتار کودک اس��ت که 
مورد تکرار و اصالح ق��رار مي گیرد. بنابراین 
نباید هیچ گاه کل شخصیت کودک را برای 
رفتارش زیر س��ؤال برد و مورد تش��ویق یا 

نکوهش قرار داد.
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اوتیسمدیواریغیرقابلنفوذنیست
والدین س��عی مي کنند با کودک اوتیس��مي  خود 
ارتباط برقرار کنند ولی کودک پاس��خ نمي دهد. او 
آنها را نمي بین��د. والدین نمي توانند ب��ا او ارتباط 
بگیرن��د و هی��چ اتفاقی نمي افت��د. احتم��االً این 
سخت ترین چیز برای مواجهه با اوست. اما در واقع 
تنها چیزی که درست نیس��ت همین اس��ت. دوباره به او نگاه 
مي کنند. سعی مي کنند به عنوان پدر و مادر کودک و به کمک 
درک خود از فرزندان عادی، احساسات پدرانه و مادرانه و تجارب 
خود از رابطه عادی را به کار گرفته تا با او ارتباط برقرار کنند، ولی 
کودک به هیچ وجه نمي تواند به عنوان بخش��ی از این سیستم 
واکنشی که والدین انتظارش را  دارند به آنها بدهد. اما این بدان 
معنا نیست که کودک در همه موارد ناتوان است. بلکه تنها این را 
نشان مي دهد که والدین برای خود یک سیستم مشترک و یک 
درک مشترک از نشانه ها و مفاهیم دارند که فرزندشان با آنها به 
اشتراک نمي گذارد. به ظاهر سعی مي کنند با کسی صحبت کنند 
که درکی از زبان آنها ندارد. طبیعی اس��ت ف��ردی که متوجه 
صحبت شما نشود، پاسخی را هم که انتظار دارید، نخواهد داد و 

ممکن است تمام این تعامل، گیج کننده و ناخوشایند بشود.

برقراری ارتباط با کس��ی که زبان مادری اش مانند شما نیست، 
زمانبر خواهد بود. اوتیسم عمیق تر از زبان و فرهنگ است؛ افراد 
دارای اوتیسم در هر جامعه مانند غریبه هستند. کم کم والدین 
مي فهمند که ناچارند قبول کنند در ارتباط فیمابین با فرزندشان 
معانی و مفاهیم مش��ترک اندک اس��ت؛ کم کم مي فهمند که 
باید  به س��طوح پایین تر یادگیری بیش��تر از آنچ��ه قباًل تصور 
مي کردند نزول کنند تا مطمئن شوند کودک شان ترجمه آنها را 
مي فهمد. والدین مي فهمند که اختیار اوضاع از قلمرویی که قباًل 
مي شناختند، خارج است و چون مي دانند خودشان مسئولیت 
دارند، اجازه مي دهند کودک ش��ان کمي  از زبان خود را به آنها 
آموزش دهد و کمي  آنها را به دنیای خود هدایت کند. و نتیجتاً 
اگر هم موفق شدند، باز این ارتباط برقرار شده یک رابطه طبیعی 
والد و فرزندی نخواهد بود. کودک اوتیسم ممکن است یاد بگیرد 
صحبت کند، ممکن است به طور منظم در کالس های مدرسه 
شرکت کند، ممکن است به دوره پیش دانشگاهی برود، ماشین 
براند، به طور مس��تقل زندگی کند، کار کند اما هرگز نمي تواند 
مانند سایر بچه ها با والدینش ارتباط برقرار کند. از آن سو، فرزند 
دارای اوتیسم ممکن اس��ت هرگز نتواند صحبت کند، ممکن 
است مجبور شود در یک کالس یا برنامه آموزشی ویژه کودکان 

اس��تثنایی آموزش ببیند و تمام عمر نیازمند مراقبت، نظارت 
دائمي  یا برنامه مراقبتی خاص و یا زندگی در یک مرکز مراقبتی 
باش��د، اما فردی خارج از دس��ترس و کنترل والدینش نیست. 
ش��یوه های ارتباطی با او متفاوت است. والدین اگر سعی نکنند 
مس��ائلی را به خود بقبوالنند و انتظارات ش��ان را تغییر ندهند، 
دچار ناامیدی، یأس، ناراحتی و شاید حتی خشم و نفرت شوند. 
آنها باید نس��بت به این کودکان رویکردی توأم با احترام بدون 
پیش داوری داشته باشند و با ذهنی باز برای یادگیری تجربیات 
جدیدی از این بچه ها خود را آماده کنند. در آن صورت والدین 
وارد دنیایی مي شوند که  هرگز نمي توانستند تصورش را بکنند.

بله، ارتباط گیری با این کودکان کار و زمان بیشتری نسبت به یک 
بچه الزم دارد، اما عملی است. از آن طرف، فرد اوتیسمي  هم تمام 
زندگی خود را صرف این کار مي کند. او هم سعی مي کند با مردم 
ارتباط بگیرد. وقتی در بین افراد عادی موفق مي شود وظیفه ای 
را انجام دهد، یا موفق مي شود با اطرافیان ارتباط برقرار کند، از 
دریچه نگاهش، او هم در یک س��رزمین بیگانه زندگی مي کند 
و با موجودات بیگانه ای ارتباط برق��رار مي کند. تمام زندگی او 
این گونه سپری مي شود اما در نهایت باز فرض عموم بر این است 

که او نمي تواند ارتباط برقرار کند.
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آرزوهایبربادرفتهراباورکنید!
بدون تردی��د هیچ پ��در و مادری 
انتظار ورود یک فرزند اوتیسمي  در 
خانواده را ندارد. آنچه انتظار دارند، 
یک کودک طبیعی است که مانند 
آنها باش��د و دنیای خود را با او به 
اشتراک بگذارند. لیکن کودک اوتیسم نمي تواند 
با آنها ارتباط برقرار کند مگر با آموزش فش��رده 
نحوه ارتباط گیری با یک فرد دچار این نوع حالت. 
حتی اگر فرزند آنها معلولیتی غیر از اوتیسم داشته 
باشد، والدین انتظار دارند بتوانند با چنین فرزندی 
در شرایط طبیعی ارتباط بگیرند؛ چون در اغلب 
موارد، به رغم محدودیت های ناش��ی از معلولیت 
این امکان وجود دارد ک��ه پیوند هایی را که پدر و 
مادر خواهان آن هستند با فرزند خود برقرار کنند 
اما زمانی که کودک اوتیسم داشته باشد، اوضاع 
متفاوت خواهد بود. بسیاری از این والدین غمگین، 
به دلیل عدم آشنایی و آموزش های الزم،  تالش 
مي کنند مانند ی��ک کودک معمول��ی با چنین 
کودکانی ارتباط برقرار کنند که موفق نمي شوند 
و غم و اندوه آنها بسیار زیاد مي شود که باید روی 
این موضوع کار ش��ود چون بدون آموزش بابت 
اوتیس��م، کار چندانی از دس��ت آنها برنمي آید. 
چیزی که اتفاق افتاده از این قرار اس��ت که آنها 
منتظر تازه واردی بودند که برایش��ان فوق العاده 
مهم بود و با خوش��حالی و هیج��ان انتظارش را 
مي کشیدند ولی حاال به تدریج یا ناگهان خود را در 
وضعی مي بینند که مجبورند با این واقعیت روبه رو 
شوند که چیزی که منتظرش بودند، اتفاق نیفتاده 
و قرار هم نیس��ت اتفاق بیفتد. مهم نیست چند 
فرزند عادی دیگر داشته باش��ند، هیچ چیز این 
حقیقت را تغییر نخواهد داد که کودکی که منتظر 
و امیدوار دنیا آمدنش بودند، برای او برنامه ریزی 
کرده و رؤیای آن را داش��تند، نخواهد آمد. مانند 
تجربه تلخ والدینی که نوزاد خ��ود را برای مدت 
کوتاهی نگه داش��ته و او را در نوزادی از دس��ت 
بدهند ام��ا این حال��ت در مورد اوتیس��م صدق 
نمي کند. مسئله اوتیسم آرزوهای بر باد رفته است 

ولی واقعیتی است که باید آن را باور کرد.

آنهانیازبهتأسفواندوهندارند
بهترین جا برای رسیدگی و گفت وگو درباره این مسائل 
س��ازمان های تخصصی که برای اوتیسم وجود دارند 
نیست، بلکه در گروه های حامي  و مشورتی خود این 
والدین غم زده اس��ت. در ای��ن گروه ه��ا، والدین یاد 
مي گیرند که با این مسئله کنار بیایند نه این که آن را 
نادیده بگیرند. یاد مي گیرند غم و اندوه را در گذش��ته جا بگذارند و 
اجازه ندهند ناراحتی و اندوه ش��ان در مواجهه با هر لحظه از زندگی 
پیش رو به آنها آسیب برساند. آنها یاد مي گیرند این واقعیت را بپذیرند 
که فرزندشان برای همیش��ه رفته و نخواهد آمد. مهم تر از همه، آنها 
مي آموزند به خاطر فرزند از دست رفته خود سایر فرزندان را ناراحت 
نکنند. والدین به خاطر اوتیسم فرزندشان را از دست نمي دهند. آنها 
فرزند از دس��ت مي دهند چون کودکی که منتظ��رش بودند، هرگز 
نخواهد آمد. این اشتباه کودک مبتال به اوتیسم نیست که به دنیا آمده 
و وجود دارد و باری برای والدین است. کودکان اوتیسم نیاز دارند و 
مستحق خانواده ای هستند که بتوانند آنها را ببینند و برایشان ارزش 
قائل ش��وند؛ نه خانواده ای که به آنها به چشم روحی مبهم در کالبد 
جس��مي  نگاه کنند که هرگز زنده نبوده و زندگی نمي کند. به خاطر 
داش��تن کودکان اوتیس��مي  نباید غمگین و خجال��ت زده بود. آنها 

بچه هایی واقعی هستند که نیازی به تأسف و اندوه ندارند.

دردنیایخودجاییبرایآنهابازکنیم
این چیزی است که جامعه اوتیس��م باید به آن توجه 
کند: افسوس نخوردن برای آنچه هرگز نبوده و کشف 
آنچه االن وجود دارد. این بچه ها به ما و درک کردن ما 
نیاز دارند. دنیای ما به روی آنها خیلی باز نیست و بدون 
حمایت مناسب ما قادر نخواهند بود از عهده زندگی 
برآیند. درست است که اوتیسم با یک تراژدی همراه است، اما نه به 
خاطر آنچه این بچه ها هستند، بلکه به خاطر چیزهایی است که برای 
آنها اتفاق مي افتد. اگر والدین مي خواهند غمگین باشند، برای این 
موض��وع باید ناراحت باش��ند نه چیز دیگ��ر. با این ح��ال، به جای 
افسردگی و زانوی غم بغل کردن، بهتر است در مورد آن کاری کرد. 
تراژدی این نیست که آنها کنار ما هستند و وجود دارند، بلکه تأسف 
واقعی آن است که دنیای ما جایی برای آنها ندارد و تا زمانی که پدر 
و مادر آنها از پا به جهان گذاش��تن این بچه ه��ا ناراحت و غمگین 

هستند، وضع همین گونه خواهد بود. 
بد نیست گاهی اوقات به فرزند اوتیسم نگاهی بیندازیم و یک لحظه 
از خودمان سؤال کنیم مگر این یک کودک نیس��ت؟ والدین عزیز با 
خودتان فکر مي کنید: »این کودکی نیس��ت که انتظارش را داش��تم 

و برایش برنامه ریزی کردم. این کودکی نیس��ت که در تمام ماه های 
بارداری و تمام س��اعات کارم منتظرش بودم. این شخص آن کودک 
نیست«. به این دسته از والدین پیشنهاد مي کنم بروند و دور از چشم 
کودک اوتیسم خود هر قدر مي خواهند آه و ناله کنند. وقتی تمام شد، 
آن وقت نحوه تعامل با این بچه ه��ا را فرابگیرند. پس از آن که این کار 
را شروع کردند، دوباره به سوی فرزند اوتیسم خود برگردند و به خود 
بگویند: »این کودکی نیست که انتظارش را داشتم و برنامه ریزی کردم. 
این یک کودک غریبه اس��ت که به طور تصادفی در زندگی من قرار 
گرفته. من نمي دانم که این کودک کیست یا در آینده چه خواهد شد 
اما مي دانم که او یک بچه است که در جهانی بیگانه و بدون پدر و مادری 
که از جنس او باشند و از او مراقبت کنند، سرگردان است. این بچه نیاز 
به مراقبت دارد، نیاز به حمایت و آموزش دارد، نیاز به درک دارد. این 
کودک بیگانه به طور اتفاقی در مسیر زندگی من قرار گرفته و وظیفه 
حمایت و آموزش او بر عهده من خواهد بود، اگر او را مي خواهم«. اگر 
این دیدگاه و چشم انداز به شما انگیزه کافی را مي دهد، پس با قدرت و 
عزم، با امید و شادی به ما بچه های اوتیسم ملحق شوید. ماجراجویی 

به اندازه یک عمر پیش روی شما و در انتظار شماست.
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