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آشنایی با مؤسسه خیریه بچه های آسمان
در هر کجای دنیا و ایــران که زندگی بکنید
احتماالً مؤسســه خیریه ای در اطراف محل
زندگیشماوجودداردکهسعیمیکندمشکل
خاصی از جامعه را پیگیری و آن را رفع کند.
مؤسسهخیریهازچندجهتبرایجامعهبسیار
الزم و ضروری می باشد .اوالً این که برخی از
اتفاقات و مشــکالت تحت والیت خانواده و
جامعه نیست و این مشکالت به نوعی هیچ
متولیخاصیندارد.دراینحالتیکمؤسسه
خیریهمیتواندمسئولیتآنرابرعهدهبگیرد
و باعث کم شدن بار فشار روی جامعه شود .از
طرف دیگر این موسسات به نوعی جامعه ای
کوچک برای آسیب پذیران و مددجویان خود
محسوبمیشود.مددجویانیکهگاه ًابهسبب
دالیل خاصی فرصت حضور در جامعه را نمی
توانند پیدا کنند و به نوعی جامعه آن ها را طرد
می کند .مانند کودکان معلول ذهنی و جسمی
که یکی از شــاخص ترین مؤسسات خیریه
متولی این کودکان و افراد مؤسسه خیریه بچه
هایآسمانمیباشد.دراینمطلبقصدداریم
با اینمؤسسهخیریهبادیدیدیگرآشناشویم
وسعیکنیمآنرابهتربشناسیم.
منتها قبل از رفتن سراغ آشنایی با مؤسسه
خیریه بچه های آسمان بهتر است به این نکته
اشاره کنیم که این گونه مؤسسات در سراسر
دنیا و در پیشرفته ترین کشورهای دنیا نیز
عمال ذاتجامعهاینچنین
وجوددارد.بنابراین ً
است که نمی تواند برخی از گروه ها را در خود
هضم کند .از این رو حمایت از این مؤسسات به
شیوه های مختلف چون کمک نقدی و  ...می
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تواند به نوعی کمک به جامعه محسوب شود تا
بارفشارروانیازرویجامعهکمترشود.یادتان
باشد اگر این مؤسســات از بین بروند فشار
روانی بسیاری به تک تک ما وارد خواهد شد و
مامتحملپرداختهزینههایبیشترخواهیم
شد .از این رو این موسسات و جایگاه آن ها را
جدی بگیرید و سعی کنید به دید یک جامعه
کاملومفیدبهآنهانگاهکنید.وقتیایندیدرا
داشته باشید به نوعی می توان گفت که جامعه
کلیبهیکتعادلمیرسدودرآنهرکسیمی
تواند به نوعی زندگی عادی خودش را سپری
کند .حال عده ای به ناچار در جامعه ای کوچک
تر اما زیبا مانند بچه های آسمان روزگار خود را
میگذرانند.
مؤسسه خیریه بچه های آسمان ،یک جامعه
کامل از ویژگی های اصلی یک جامعه کامل
این است که بتواند مولد باشد و بر اساس تولید
خود هزینه های خود را پاسخ بدهد و درآمد
مناسبی داشته باشد .به نوعی مؤسسه خیریه
بچه های آسمان به دنبال جذب کمک نقدی از
طریقفروشمحصوالتوارائهخدماتمختلف
به کاربران می باشد .شما به راحتی می توانید
از طریق سایت این مجموعه وارد فروشگاه
آن شوید و از محصوالت عمدت ًا دست ساز آن
دیدن کنید و بخرید .این گونه عالوه بر این که
شما چیزی جذاب و دوست داشتنی دریافت
می کنید کمک نقدی بزرگی نیز به ســمت
مؤسسه سرازیر می شود .اما این تمام مسیر
نیست .این مؤسسه با ایجاد سایر تولیدی ها
مانند عرضه استند های تبریک و تسلیت و
همچنینایجادخدمتنوینپیامدیجیتالیبه

نوعیسعیدربرآوردکردننیازجامعهبزرگتر
ما دارد .از این رو عمالًمی توان گفت بچه های
آسمانبهدنبالتعاملوایجادرابطهایمنطقی
با جامعه بزرگ تر است که این اتفاق باعث می
شودکهبقایجامعهتضمینشود.
اما فارغ از مسئله اقتصادی ،بعد های دیگری
نیز در جامعه وجود دارد .این موسسه خیریه
با توجه به نیاز هر انســانی سعی کرده است
خدماتبهداشتیدرمانیمناسبیرادراختیار
مددجویان خود قرار دهد و به نوعی آن ها را از
نظر بهداشتی و درمانی زیر پوشش خود قرار
داده است.
این مؤسسه با داشتن سه مرکز جدا از هم که
بر اساس جنسیت و نوع معلولیت جدا شده
اند به نوعی سعی کرده است گروه های هم رده
ایجادکندتادرآنافرادتواناییبرقراریارتباط
بهتری داشته باشند .وقتی همه اطرافیان شما
مثلشماباشنددیگراحساسغربتنمیکنید
و می توانید با خود به خوبی کنار بیایید .به نظر

می رسد این مؤسســه خیریه به واقع قصد
دارد کودکان را آسمانی نگه دارد و نگذارد که
ساحت مقدس و پاک آن ها لگدمال شود.
آنچه که شنیدیم یک کودک معلول بی آن که
خودش بخواهد از بدو تولد حامل درد و رنجی
تمام نشدنی است .این درد و رنج زمانی بیشتر
می شود که جامعه و خانواده نتواند آن کودک
را درک کند و به نوعــی وی را طرد کند .یک
مؤسســه خیریه مانند بچه های آسمان می
تواند این مشکل را برطرف کند .اما باید بدانید
که بیشتر کودکان این مرکز بی سرپرست می
باشند و در واقع هزینه ای از سمت کسی برای
آن ها واریز نمی شود .هزینه های دولتی نیز
مسلم ًا نمی تواند کافی باشد .از این رو تنها
جامعهاستمیتوانددراینراهکودکانمعلول
را یاری نماید .

عیدقربانیکیازمهمترینوبزرگتریناعیادما
مسلمانان به شمار می آید .انجام فرایض دینی از
جمله قربانی کردن در این روز بسیار تأکید شده
است و اهدای این قربانی به نیازمندان می تواند
شادی این عید را دو چندان نماید.
اهدا کنندگان قربانی و نــذورات عید قربان،
میتوانند نذورات خــود را به مراکز نگهداری
از معلوالن جسمی -حرکتی ،روانی و ذهنی و
کودکان فاقد سرپرست مؤثر بچههای آسمان
تحتنظارتبهزیستیاستانتهراناهداکنند.
در حال حاضر مراکز نگهــداری از معلوالن و
ســالمندان ،به دریافت نــذورات قربانی نیاز
بیشتری دارند.مردم نیکوکار و نیک اندیش بر
اینموضوعواقفهستندکهدراینشرایطسخت
و دشــوار که در دوران قرنطینه بسر میبریم،
تعداد بازدید کننــدگان و مالقات کنندگان از
آسایشگاههای بچههای آسمان بسیار کم شده
اســت به طبع کمکهای مردمی نیز به شدت
کاهشیافتهاست.
بیشتر هزینههای توانخواهان این مراکز توسط
نیکوکاران و خیرین تأمیــن میگردد .انتظار
داریم در جشن عید قربان که بین ما مسلمانان
بسیار ارزشمند است خیرین نذورات و قربانی
(گوسفند) خود را به دســت اقشار محروم و
نیازمند به ویژه توانخواهان معلول بی سرپرست
تحت پوشش مؤسسه خیریه بچههای آسمان
برسانند.
خداراشکرتمامیپروتکلهایبهداشتیازجمله
ضدعفونی کردن بخش ها ،راهروها ،کنترل ورود
و خروج و همچنین ادامه ممنوعیت مالقاتها در
آسایشگاههای بچههای آسمان رعایت میشود
و همچنان ادامه دارد.
ماقدردانمردمدراینروزهایسختهستیمکه
مارادراینشرایطدشوارتنهانگذاشتندهرچند
بارهابهماگفتهاندکهدلتنگدیداربچههاهستند
و از دیدار آنها محرومند.
معلولین بی سرپرســت بچههای آســمان از
محرومترین و آسیب پذیرترین قشر جامعه در
دوران سخت قرنطینه میباشند و این وظیفه
بسیار خطیر مؤسسه اســت که از این عزیزان
مراقبت نماید و بی شک حمایت نیکوکاران را
بیشازپیشمیطلبد.
نذرتان قبول ...
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آموزش
ب) روش اکتشافی

روشی کلی است که برای حل کردن دامنه
ی وسیعی از مسائل مختلف قابل استفاده
است .این روش قابل استفاده با مسائل
ناقص تعریف شده و نامشخص است که
دارای فنون مختلفی است:
روش تحلیل وسیله هدف :بر شناسایی
هدف (موقعیت مورد نظر) ،موقعیت فعلی
و آنچه باید انجام گیرد تأکید می کند تا
فاصله ی بین دو موقعیت (مورد نظر و
فعلی) کاهش یابد .در این روش مسئله به
تعدادی خرده هدف واسطه ای تقسیم می
شود و بعد برای رسیدن به هر یک از خرده
هدف ها وسیله ای مورد استفاده قرار می
گیرد .این روش برای حل مسائل می تواند
هم سیر از آغاز تا هدف را بپیماید و هم از
هدف شروع بشود و به آغاز برسد .مورد
اول راهبرد کار به سوی جلو (باال رفتن از
تپه) و مورد دوم راهبرد کار به سوی عقب
نام دارند.

آموزش حل مسئله

(زینب غیاثی کارشناسی روانشناسی عمومی )

حل مسئله از پنج مرحله تشکیل شده که با
توجه به حروف اول کلمات نخست این مراحل
به زبان انگلیسی آن را با سر واژه ی IDEAL
(آرمانی) معرفی کرده اند .این سرواژه از حروف
اول پنج مرحله ی این روش یعنی تشــخیص
( )indentifyمســئله ،تعریف ()define
هدف ها و بازنمایی مسئله ،کشف ()explore
راه حل مسئله ،عمل کردن ( )actبر روی راه
حل کشف شده و نگاه به عقب ()look back
تشکیلشدهاست.

.1تشخیصمسئله

سهممهمحلمسئله،تشخیصمسئلهیامشکل
است .اگر مسئله تشخیص داده نشود ،هیچ راه
حلی پیدا نخواهد شد .کلید شناسایی یا پیدا
کردن مسئله کنجکاوی و نارضایتی است .برای
اینکهانسانهاعادتکنندتادرپییافتنمسائل
باشند ،باید با تفکر انتقادی بار بیایند و این کار
نیاز به یادگیری دارد .شما باید بپرسید ،تردید
کنید ،چرا یک قاعده ،روش یا فرآورده به گونه
6
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ایاستکههست،یاازاینکهچیزیآنگونهکه
بایدکارنمیکنداحساسناراحتیکنید.

.2تعریفوبازنماییمسئله

تعریفکردنوفهمیدنمسئلهمستلزمیافتن
اطالعات مناسب و صرف نظر کردن از جزئیات
نامربوط اســت .عالوه بر شناسایی و تعریف
مسئله ،باید آن را به نحو درست ارائه کرد .یکی
ازمتداولترینراههایارائهیاطرحمسئلهبیان
صورت(شفاهییاکتبی)آناست.عالوهبراین،
مسائل را می توان به صورت های دیگر ،از جمله
تصاویر ،معادالت ریاضی ،نمودارها ،طرح ها و
نقشه ها نیز ارائه کرد .متخصصان حل مسئله
این فرایند را بازنمایی مسئله نام گذاری کرده
اند .مسائل داســتانی (مسائلی که به صورت
شفاهی یا کتبی بیان می شوند) باید درست
بازنمایی شوند تا یادگیرنده آنها را بفهمد .برای
این منظور ،او باید نخست کلمه ها و جمله ها را
بفهمدتابعدطرحوارههایذهنیاشفعالشوند
وسرانجامکلمسئلهرادرککند.عالوهبردرک

روش استدالل قیاسی (تفکر قیاس
گری) :منظور این است که یادگیرنده از

یک موقعیت آشنای مشابه با مسئله برای
حل آن مسئله استفاده کند.
روش بارش مغزی (فکرکاوی) :شیوه
ی تولید راه حل های متنوع و متفاوت
برای یک مسئله در یک زمان معین است.
هدف عمده این است که فرایند تولید
پاسخ ها از فرایند ارزشیابی آنها مجزا
بشود ،زیرا غالب ًا تولید پاسخ های متنوع
به وسیله ی ارزشیابی سرکوب می شود و
این ارزشیابی از بروز خالقیت جلوگیری
می کند .به طور کلی روش بارش مغزی
دارای مراحل زیر است:
تعریف مسئلهتولید هر چه بیشتر راه حل برای مسئلهبدون ارزشیابی کردن آنها
تصمیم گیری در مورد معیاری برایداوری درباره ی راه حل های بالقوه
-استفاده از این معیارها برای انتخاب

بهترین راه حل

 .4عمل کردن بر روی راه حل های
کشف شده و پیش بینی نتایج

منظور این است که هر روشی را که
برگزیده اید ،مورد استفاده قرار دهید
و نیز پیش از اجرای راه حل ،بهتر است
نتایج احتمالی آن را پیش بینی کنید.

 .5نگاه به عقب و ارزشیابی نتایج
فعالیت ها

این مرحله شامل وارسی شواهد برای
تأیید درست بودن راه حل و جواب مسئله
است .نمونه ای از این گونه ارزشیابی روش
متداول امتحان راه حل مسائل است که در
مدارس برای وارسی صحت جواب مسائل
مربوط به محاسبات عددی مورد استفاده
قرار می گیرد .روش دیگر نیز ارزشیابی از
نتایج تخمین زدن جواب درست است.

کلمات و جمالت ،تکلیف بعدی یادگیرنده در
بازنماییمسئلهترکیبهمهیجملههادریک
بافت کلی و درک کل مسئله است .یادگیرنده
ممکن است تک تک جمله ها را بفهمد اما کل
مطلبیامسئلهرابهخوبیدرکنکند.

.3کشفراهحلمسئله

اگر راه حل مسئله از قبل موجود نبود ،در
آن صورت باید به جستجو و کشف یک راه
حل مناسب بپردازد .برای حل مسئله راه
حل های مختلفی وجود دارد:

الف) روش الگوریتم (مراحل پیاپی)

یک روش گام به گام برای رسیدن به
هدف است .الگوریتم یک قاعده یا روش
حل مسئله است که وقتی به درستی به
کار بسته شود قطع ًا به حل مسئله می
انجامد .هرچند که روش الگوریتم موارد
استفاده ی فراوانی دارد ،اما مشکلش این
است که معموالً تنها برای انواع خاصی
از مسائل قابل استفاده است .الگوریتم
ها ممکن است بتوانند عملکرد را در
برخورد با مسائل خاص بهبود بخشند ،اما
نمی توانند استدالل کلی یا توانایی حل
مسئله را افزایش دهند .این روش بیشتر
برای مسائل کامل تعریف شده و مشخص
مناسب است.
مرداد  99بچههای آسمان
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هوش هیجانی

افزایش هوش هیجانی
(پرستو آقایی گلدیانی کارشناسی روانشناسی عمومی )

هوش هيجاني عبارت است از توانايي
مهار عواطــف و تعادل برقــرار كردن
بين احساســات و منطق ،به طوري كه
ما را به حداكثر خوشــبختي برساند.
در واقع هــوش هيجاني نوعي مهارت
اجتماعي و توانايي برق راري ارتباط مؤثر
با ديگران اســت كه همدردي با آنان،
كنترل تكانشها و حل تعارضات را در بر
م يگيرد.
شواهدبسياريثابتم يكننداف راديكه
مهارت هيجاني دارند در هر حيطهاي از
زندگي ممتازند؛ خواه در روابط عاطفي و
صميمانه ،خواه در فهم قواعد ناگفتهاي
كه در خط مشي سازماني به پيشرفت
م يانجامد،وچهدرآموزش،ت ربيتفرزند

و مسائل خانواده و چه در بخش سالمت
روانوشخصيت.
اگر انســان از هوش هيجاني بااليي
بهرهمند باشد ،م يتواند با چالشهاي
زندگي فــردي و اجتماعي خود ،بهتر
سازگار شــود و هيجانهاي خود را به
گونهاي مؤثر مديريت كند و در نتيجه،
زمينه افزايش سالمت جسم و روان خود
را ف راهم آورد.
تحقيقات روانشناساني مثل گاردنر،
ســالوي ،ماير ،بارون ،گلمن و  ...نشان
م يدهدكههوشهيجانيدرحيطههاي
زيادي كارآيي دارد .از جمل ه اين حيطهها
م يتوان به حيطههاي روابط درونفردي
(خودشناسي و خودشكوفايي) ،روابط

برون فردي (روابــط اجتماعي) ،ازدواج،
خانه و روابط خانوادگي ،ت ربيت فرزند،
آمــوزش و يادگيري ،ســامت فكر و
شخصيت (بهداشت رواني و اختالالت
رواني) ،روانشناسي ،پزشكي و سالمت
جســماني ،روانپزشــكي ،مشاوره و
راهنمايي،كارواشتغال،مدي ريتسازماني
و صنعتي ،پيشرفت اقتصادي ،رهبري
جامعهو...اشارهكرد.
چند راهکار ساده جهت افزایش هوش
هیجان ی:
نوشتنخاط راتروزانهیکی از روشهای عالی ب رای شــناخت
خود و افزایش هوش هیجانی ،این است
که خاط رات روزان ه خود را بنویســید و
نگهدارید .ابتدا با نوشتن اتفاقاتی که در
طول روز ب رای شــما رخداده ،احساسی
که نســبت به آنها داشــتید و اینکه
چگونه با آنها کنار آمدهاید ،شروع کنید.
جمعآوری این نوشتهها باعث م یشود
نسبت به کارهایی که انجام م یدهید
آگاهیبی شتریپیداکنیدودلیلاصلی

مشکالت خود را بیابید .ب هصورت مرتب
نوشتههای خود را بررسی کنید و نکات
مهمآنرامشخصکنید.
درک کنید که چه چیزهایی به شماانگیزهم یدهند
هرفردیزمانیکهپروژهایراآغازم یکند،
یک انگیزه مرکزی دارد .موضوع اصلی
این اســت که باید این نیروی محرک را
هنگام پیش آمدن سخت یها ،در ذهن
خود نگهدارید .در اغلب مــوارد افراد
پروژهای را آغاز م یکنند ،اما چون انگیزه
خود را از دســت م یدهند ،آن را ناتمام
رها م یکنند .انگیزههای اصلی خود را
ف راموش نکنید تا از آنها ب رای هل دادن و
رد کردن خود از خط پایان استفاده کنید.
انگیزه باعث م یشود افراد شور و شوق
بیشتری ب رای انجام کارها داشته باشند.
اف رادباانگیزهب رایرسیدنبهاهدافخود
تالش بیشتری م یکنند و به موفقیت
8
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نیز م یرسند .مدیران و رهبران موفق
معموالً هوش هیجانی باالیی دارند؛ زی را
انگیزه آنها ب رای رســیدن به موفقیت
بیشتر بوده اســت و نسبت به اهداف
سازماننیزمتعهدهستند.آنهامعموالً
بهکارکنانخودنیزانگیزهبیشتریب رای
کارم یدهند.
زیرسوالبردننظ راتخودایده و نظ رات خود را از تمام زوایا بررسی
کنید .نظ رات شما مرتب ب هوسیل ه اف راد
دیگری با دیدگاههای مشابه ،تقویت و
از نو بیان م یشوند؛ یا توسط افرادی با
دیدگاه متفاوت ،نقد م یشوند .ب هقدر
کافیزمانبگذاریدتاتمامجوانبداستان
را بررسی کنید و دیدگاه خود را به چالش
بکشید؛ حتی در صورت ی که احساس
ال درســت است .این کار
م یکنید کام ً
باعث م یشود دیگ ران را بهتر درک کنید
وبی شترپذی رایایدههاینوباشید.

نفسکشیدنراف راموشنکنیدزندگی شــرایط مختلفی را ســر راه
ما قــرار م یدهد که باعث م یشــود
همیشه ب هنوعی اســترس را تجربه
کنیم .از مؤثرترین راهکارهای افزایش
هوش هیجانی ،این اســت که با پیش
آمدن اینگونه شرایط ،احساسات خود
را مدیریت کرده و از انفجار احساســی
اجتناب کنیم .راهحل این موضوع نفس
کشیدناست.درصورتمواجهبااتفاقات
غی رمنتظره آرامش خود را حفظ کنید،
یک لیوان آب بنوشید ،بیرون بروید و
هوای تازه استشمام کنید .خالصه هر
کاریکهباعثحفظآرامششمام یشود
ودرکنترلوضعیتموجودبهشماکمک
م یکند انجام دهید تا پاســخی برای
رهاییازاینش رایطپیداکنید.
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اختالل
می توانند توجه و دقت خود را به طور انتخابی
بر چیزی متمرکز کنند اما شخصی که دچار
اسکیزوفرنی اســت نمی تواند محرک های
نامربوط را کنار بگذارد.
شدت اسکیزوفرنی از طریق سنجش کمی
سمپتوم های اولیه پسیکوز تعیین می شود،از
جمله :دیلوژن ها،هالوسینیشــن ها،گفتار
نامنظم ،رفتارهای نامنظــم و  ...که در زیر به
توضیح برخی از آن ها می پردازیم:
گفتارنامنظم
اســکیزوفرن ها اختالل در گفتار و ارتباط را
به شیوه های مختلف نشــان می دهند که
رایجترین آن از این شاخه به آن شاخه پریدن یا
آشفته گویی ( ساالد کلمات) می باشد ،گفتار
این افراد غیر قابل فهم و بی سر و ته و حاوی واژه
تراشی ها ( )neologismsنیز می باشد.

اسکیز وفرنی schizophrenia

رفتار بســیار نامنظــم یاکاتاتونیک
()catatonic

به نظر می رسد که این افراد توانایی خود را در
نظم دادن به رفتاراز دســت می دهند و نمی
توانند طبق استانداردهای جامعه عمل کنند.
همچنین نمی توانند کارهای زندگی روزمره
خود را به خوبی انجام دهند.

ورزش ،معاشرت با دیگران و روابط جنسی.
آنهدونیا به این موضوع اشاره دارد که بعضی
افرادا مبتال به اســکیزوفرنی به هنگام انجان
دادن کارهای لذت بخش هیچ لذتی تجربه
نمیکنند.

بی واکنشــی هیجانی فقر کالمی و
آولیشن
بی واکنشی هیجانی یا بیعالقگی احساسی
یا عاطفه کند شده ()blunted affect
زمانی است که فرد هیجان بسیار اندکی نشان
ال هیجان نشان نمی دهدflat(.
میدهد یا اص ً
به معنای بی عالقگی یا عدم اشتیاق است) این
حالت به صورت یک چهره بی اعتنا و بی روح،
عدم تماس چشمی و صدای یکنواخت نشان
داده میشود.

آلوجیایافقرکالمی
معنی فقدان سالست کالمی که در آن فرد
مبتال به پسیکوز به سؤاالتی که از او می شود
پاسخ های بسیار کوتاه یا بی معنا می دهد.

آنهدونیا()anhedonia
یعنی ناتوانی در لذت بــردن از رویدادهای
معموالً لذت بخش زندگی مثــل خوردن،

آولیشن
نشــاندهنده ناتوانی بیمــار در انجام دادن
یا تکمیل کــردن کارهای هدفمنــد روزانه
است و این کار باعث میشود که او نسبت به
ی یا شغلی انگیزه بسیار
فعالیتهای اجتماع 
ال بی
اندکی نشان دهد یا نســبت به آنها کام ً
تفاوت باشد.
ادامه دارد...

(مینا عشرتی کارشناسی روانشناسی )

یک رشته اختالالت را شامل میشود که در آن
افراد دستخوش ادراک تحریف شدهی واقعیت
و اختالل در تفکر ،رفتار ،عاطفه و انگیزش می
شوند یا به عبارت دیگر شخصیت فرد مبتال به
کلی در هم میریزد ،واقعیت تحریف میشود
و شخص از داشتن کارکرد در زندگی روزمره
در می ماند.
اسکیزوفرنیباتوجهبهاینکهبهصورتبالقوهبر
توانایی فرد در اداره کردن زندگی بار آور و ارضا
کننده تأثیر زیادی میگذارد اختالل روانی
جدی است که در همه فرهنگ ها دیده می
شود حتی در فرهنگ هایی که گرفتار استرس
ها و تنش های تمدن صنعتی نشدهاند.
این اختالل حــدود  %1جمعیت را گرفتار
میکند .میزان بروز آن در زن و مرد یکســان
اســت و معموالً در اواخر نوجوانــی تا اوایل
بزرگسالی آشکار می شود.
قبــل از هرچیزی به تعریف ســایکوز یا
پسیکوزمی پردازیم.
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پســیکوز  psychosisعبارت است از
مجموعهای از ســمپتوم های متفاوت که
میتوانند در فرد ترس و سردرگمی به وجود
آورند که دو مورد از مهمترین آنها که در افراد
اسکیزوفرنی دیده می شود شامل:
 -۱دیلوژن  delusionیا هذیان( فکر یا
باور پایدار و نادرستی است که در فرد دیده
میشود و با منطق و استدالل عقلی و شواهد
همخوانی ندارد و یا به عبارت دیگر عقیده
کاذب عمیقاً تحکیم شــدهای است که با
هوش یا زمینه فرهنگی درمانجو هماهنگ
نیست،همینطوربهدیلوژناختاللمحتوای
فکــری disorder of thought
 contentمیگویند.
 -2هالوسینیشــن hallucination
یا توهم( داشتن تجربه های حسی علیرغم
فقدان تحریک خارجی یــا تحریک کافی
یا به عبارت دیگر احســاس و ادراک چیزی

که وجود خارجی ندارد) به طور مثال اگر به
صورت دائم چیزهایی را می بینید که وجود
خارجی ندارند یا صداهایی را می شنوید که
متعلق به اطرافیانتان نیستند بلکه صرفاً در
ذهنتان وجود دارند یا ناگهان متوجه می شوید
که تلویزیون در حال پخش محتویات ذهن
شماست به طوری که همه عالم متوجه می
شوند در ذهنتان چه چیزی می گذرد اگر نمی
توانید واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهید
می توان گفت که به پسیکوز یا سایکوز مبتال
شدهاید .پسیکوزانواع مختلف دارد که پیچیده
ترین و رایج ترین آن اســکیزوفرنی اســت .
نشــانههای این بیماری صرف نظر از اینکه
ناگهانی آشکار شود یا به تدریج بسیار متعدد و
گوناگون است.
به نظر میرسد هسته اصلی اختالل فکر در
اســکیزوفرنی ناتوانی کلی از کنارگذاشتن
محرک های نامربوط باشد .اکثر مردم عادی
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اختالل

اوتیسم چیست؟
(هانیه عزیزی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی کودک )

اوتیسم یا درخودماندگی یک بیماری پیچیدهی
عصبی-رفتاریاستکهشاملاختاللدرتعامالت
اجتماعی ،رشــد کالمی و مهارتهای ارتباطی
همراه با رفتارهای سخت و تکرار شونده است و به
دلیل گستردگی عالئم ،آن را اختالل طیف اوتیسم
مینامند .این بیماری اختالل در طیف وسیعی
از عالئم و مهارتها در ســطوح مختلف را شامل
میشود.
درجاتمختلفاینبیماریمیتواندازیکاختالل
ساده که تا حدودی زندگی طبیعی بیمار را محدود
میکند ،تا یک ناتوانی شدید که به مراقبتهای
اساسی نیاز دارد ،گستردگی داشته باشد .کودکان
مبتال به اوتیسم در برقراری ارتباط مشکل دارند
و قادر به فهم افکار و احساسات دیگران نیستند،
بنابراین در بیان احساسات خود از طریق کلمات،
رفتارها ،حاالت صورت یا لمس کردن دچار مشکل
هستند.
عواملایجاداوتیسمچیست؟
عامل اوتیسم دقیقا مشخص نیست ،اما محققان
معتقدند که اختالل در بخشهایــی از مغز که
مسئول تفســیر پیامهای دریافتی از اندامهای
حســی و پردازش گفتار در مغزاســت ،منجر به
اوتیسم میشود .همچنین هیچ شواهدی مبنی بر
تأثیر محیط روانی اطراف کودک مانند مراقبان او
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بر ایجاد اوتیسم وجود ندارد.
ژنتیک :اوتیسم با ســابقهی خانوادگی مثبت،
ارتباط دارد ،محققان ترکیــب خاصی از ژنها را
عامل آن میدانند.
سن باال :اما عوامل دیگری مانند سن باالی پدر یا
مادر شانس ابتالی کودکان به اوتیسم را افزایش
میدهد.
برخی داروها :اســتفاده از برخی داروها و مواد
شــیمیایی در زمان بارداری مانند داروهای ضد
تشنج ،مصرف مشروبات الکلی نیز شانس ابتالی
فرزند به اوتیسم را افزایش میدهد.
اختالالتمتابولیسمی:اختالالتمتابولیسمی
مانند دیابت یا چاقی مادر حتــی باعث افزایش
احتمال ابتالی کودک به اوتیسم میشود.
نقص آنزیمی :در برخی موارد اوتیسم به دلیل
برخی اختالالت مانند فنیــل کتونوریای درمان
نشــده ( نقص متابولیکی مادرزادی که به دلیل
کمبود آنزیم فنیل آالنین هیدروکسیالز ،سطح
فنیل االنین در خون افزایش یافته همچنین ادرار و
تنفس آنها بوی کپک میدهد ).است.
کودکان اوتیسمی بسیار حساساند مثال ممکن
است در مواجهه با صدا ،لمس ،بو یا دیدن مناظری
که برای دیگران عادی است ،دچار مشکالت جدی
و یا دردناکی شوند .همچنین این کودکان ممکن

است حرکاتی تکرار شونده و تقلیدی مانند تاب
خوردن ،قدم زدن یا دســت زدن را انجام دهند و
واکنشهای غیرعادی نسبت به مردم یا وابستگی
شدیدی به اشیا دارند و در برابر تغییرات معمول
زندگی مقاومت داشته یا با رفتارهای پرخاشگرانه
به خود آسیب میرسانند.
ممکن است گاهی اوقات اصال متوجه افراد ،اشیاء یا
اتفاقات اطراف خود نشوند.
برخیازاینکودکانممکناستدچارتشنجشوند
کهممکناستاولینتشنجآنهادرزمانبلوغباشد.
به عالوه برخی مبتالیان به اوتیسم تا حدودی دچار
اختالالت شناختی هســتند ،اما برخالف دیگر
اختالالت شــناختی که با تأخیر رشد در تمامی
زمینههاشناختهمیشود،اوتیسمیهامهارتهای
مختلفی دارند ،به طور مثال ممکن است فرد در
برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل است ،اما در
زمینههای دیگر مانند طراحی ،ساخت موسیقی،
حل مسائل ریاضی یا حفظ کردن مطالب مهارت
بسیار باالیی دارند و در تستهای هوش غیرکالمی
دارای هوش متوسط یا باالیی هستند.

فوبیا

(رجاء عزالدین کارشناسی روانشناسی )

همه ما در زندگی در مواجهه با برخی از موقعیت ها
دچار ترس و اضطراب می شویم .
گاهی اوقات در برخورد با حیوانات ،ارتفاع ،تاریکی
و گاهی اوقات وقتــی در برابر جمعیت زیادی که
قرار می گیریم،ما اغلب به نحوی در اینگونه شرایط
با ترس هایمان مقابله می کنیــم ،اما افرادی که
مبتال به فوبیا هستند نمی توانند با ترس هایشان
مقابله کنند چرا که فوبیا یک نوع ترس بیش از حد
است که باعث می شود فرد مبتال نتواند خود را در
برخورد با مواردی که از آنها ترس و اضطراب دارد
کنترلکند.
این افراد حتی اگر در آن موقعیت خطری آنها را
تهدید نکند باز هم خــود را در مقابل آن ضعیف
احساس می کنند .
فوبیا ترس های شدید ،غیر منطقی و بدون دلیل
هستند مثل ترس از آتش ،اشیاء ،تاریکی ،ارتفاع،
خون و یا ترس از دیگران ...
این ترس های شدید ،غیر منطقی و بدون دلیل،
امور روزمره ،کار و روابط فرد را تحت تأثیر قرار می
دهند  .اغلب مردم احساس خوشایندی از دیدن
عنکبوت و سوسک ندارند اما هنگامی که با آنها
مواجهه می شــوند خیلی عادی از کنارشان می
گذرند  ...مبتالیان به فوبیا در مواجهه با عنکبوت و
سوسک دچار هراس و اضطراب می شوند طوری
که اقدام به فرار می کنند .

ترس هایی که زندگی اجتماعی و دوستانه را درگیر
کنندفوبیاهستند.ترسغیرمنطقیازیکشیءیا
موقعیت را فوبیای خاص می گویند.
انواع فوبیاهای خاص :
-1ترس از حیوانات مثل عنکبوت و سوسک و ...
 -2ترس از موقعیت طبیعی مثل تاریکی و خون
 -3ترس از وضعیت طبیعی مثل ترس از پرواز و
ارتفاع
 -4ترس از مکان های باز و ترس از اجتماع
 -5ترس از محیط بسته
آگورا فوبیا یا ترس از مکان های باز نوعی از فوبیا
است که فرد احساس میکند باید سریعا فرار کند و
خودش را به جای امنی برساند .
این افراد از حضور در مکان های باز و شلوغ مثل
سینما،مراکزخرید،پایانههایحملونقلعمومی
و فرودگاه ها که امکان خروج فوری و آسان از آنها
نیستاجتنابمیکنند.
اجتماع هراسی  :ترس های شدید از قرار گرفتن در
موقعیتهایاجتماعیاست
افراد مبتال بــه این نوع فوبیا از قضاوت شــدن و
شرمنده شدن توسط دیگران هراس دارند .
کامالًطبیعی است که در مراودات اجتماعی دچار
احساس خجالت و دستپاچگی شویم اما مبتالیان
به اجتماع هراســی گاهی چند هفته قبل از یک

رویداد دچار اضطراب می شــوند و از انجام امور
مختلف در حضور دیگران هراس دارند .
مثالًفرد مبتال ممکن است از خوردن خوراکی در
جلوی دیگران هم دچار هراس شود.
افراد مبتال به فوبیا حتی از فکــر کردن به ترس
هایشان دچار اضطراب می شوند که این افکارباعث
عالئم جسمانی همچون عرق کردن ،لرزش بدن و
باال رفتن تپش قلب می شود .
تفاوت بین ترس های روزمره و فوبیا
احســاس تهوع در حین باال رفتن از نردبان می
تواند یک ترس معمولی باشد اما اجتناب کردن
از خریدن خوراکی مورد عالقه به این دلیل که در
طبقه ی دوم فروشگاه است می تواند فوبیا باشد و یا
اگر دوست ما ماری را نزدیک ما بیاورد و ما احساس
راحتی نکنیم عادی است اما اینکه دوست ما مار
ال با او رفت و آمد نکنیم می تواند فوبیا باشد .
دارد ک ً
علل فوبیا  :عوامل محیطــی و موقعیت های
اجتماعی می تواند یکی از علل ایجاد فوبیا باشند
 .برخی از این عوامل ممکن است از دست دادن یا
جداشدنوالدینویاتحقیرشدنویاموردتمسخر
قرار گرفتن توسط دیگران باشد .
اکثر فوبیاها در دوران کودکی و یا در مواجهه با این
موقعیت ها ایجاد می شوند و تا سنین بزرگسالی
ممکن است دوام پیدا کنند .
مرداد  99بچههای آسمان
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مددکاری

مددکاری اجتماعی و توانمندسازی
(صدیقه ارجمند کارشناسی مددکاری اجتماعی )

معلولینجسمیحرکتی
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی در
ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آن
روﺑﺮو ﺷﻮد و ﻓﺮد را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و
ﺟﺴﻤﯽ در اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
در ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﺴـﻢ
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع و
ﺷﺪت واﮐﻨﺶ در ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮع و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷـﺪﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد اﺿﻄﺮاب،
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و دﺷﻮاری
های رواﻧﯽ دﯾﮕﺮ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺤﺮان ﻫـﺎی
روﺣﯽ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪدﮐﺎران
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ
ﺟﺴﻤﯽﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾـﺖ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑـﺮو ﻣـﯽ
ﺷـﻮﻧﺪ ،ﺷـﻨﺎﺧﺖ و درک ﺑﻬﺘـﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن
ﻣﺮاﺟﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ
آﻧﻬﺎ را اﻓﺮادی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻓﻌـﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺪف ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی درﻧﻈﺮ ﻣـﯽ
ﮔﯿﺮﻧـﺪ.
از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﺳـﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﺳـﻼﻣﺖ روان ﻣﻌﻠـﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽﺣﺮﮐﺘﯽ
اﻣﺮی ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ،ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ اﯾـﻦ اﻓـﺮاد در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب،
اﯾﺠﺎد ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ در
ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﮔﺎری ﻣوﻓﻖ ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺿﺮوری ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ
رﺳـﺪ .ﯾﮑـﯽ از راه های رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ
اﻫــﺪاف ذﮐــﺮ ﺷــﺪه ،اﺳــﺘﻔﺎده از
روﯾﮑﺮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳــﺎزی ﺑــﻪ وﺳــﯿﻠﻪ
14
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ﻣــﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ اﺳــﺖ.
اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﺎص
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺘﻘﻼل از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺒﺖ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﺘﮑﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ دارای اﺑﻌﺎد روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺪ ،ﯾﮏ اﻗﻠﯿﺖ
ﺑﺰرگ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺣﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﺟﻮد اﯾﻦ ﻓﺮد
ﻋﻤﻮﻣﺎ
ً
ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﮐﺎدر ﺗﻮاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺿﺮورﺗﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد .زﯾﺮا

وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﯽ ﻋﺎرض ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎی
درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﺧﻮد در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻋﺎرض ﺷﺪن ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ،
دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ،ﯾﺄس و ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﯾﺎ
ﻓﺮدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی آﻻم آﻧﺎن ﺑﻮده و
راﻫﻨﻤﺎی آﻧﺎن در ﺣﻞ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺎﺷﺪ .راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺪدﺟﻮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺣﺘﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺪدﺟﻮ ﮔﺮدد
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪدﺟﻮ از وﺿﻊ ﺧﻮﯾﺶ
آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﭘﯽ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮآﯾﺪ در
واﻗﻊ ﺑﺎزﺗﻮان ﻧﻤﻮدن و ﻗﺎدرﺳﺎزی ﻣﺪدﺟﻮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﻣﺪدﺟﻮ ،اﻫﺪاف زﯾﺮ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ؛ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻠﻮل

ﺟﺴﻤﯽﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﺑﯿﺪارﺳﺎزی و ﭘﺮورش
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺧﻼقیت ﻫﺎ و اﺑﺘﮑﺎرات ﻧﻬﻔﺘﻪ
وی ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮد در اداره زﻧﺪﮔﯽ،
اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻋﻢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺣﺼﻮل
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻮدﺑﺎوری و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺗﮑﺎ
ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ
و اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﯽﺣﺮﮐﺘﯽ در
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻗﺎدرﺳﺎزی وی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ است.
روﯾﮑﺮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی در ﻣﺪدﮐﺎری
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﺸﺮ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در ﺗﺎرﯾﺦ رﯾﺸﻪ دارد،
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺤﻮری ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آزادﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی دروﻧﯽ
اﻓﺮاد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨدهای ﺧﺎص ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی را ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
و ﮐﺴﺐ ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﯾﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺳﯿﻤﻮن ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﮕﺮش اﻧﺴﺎن
ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺳﺘﻘﻼل

را در آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی از درون اﻓﺮاد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻌﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻣﺮاجعین
ﺗﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد را
واﺑﺴﺘﻪ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و
ﻫﺪف ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی درﻧﻈﺮ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺪدﮐﺎران در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی بعنوان
ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﺻﻼح ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه در اﯾﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و دوم
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
و ﻧﻘﺸﻬﺎی ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻃﻮر کل می تــوان اﺻﻮل ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
را در ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽﺣﺮﮐﺘﯽ
را ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد :ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ رﺷﺪ

و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ها ،ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻪ
درﻣﺎن آﻧﺎن ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮدﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽﺣﺮﮐﺘﯽ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻧﺴﺎن ﻫﺎ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ ،ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ
ﺟﺴﻤﯽﺣﺮﮐﺘﯽ روﯾﮑﺮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روﯾﮑﺮدی اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ
و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدن ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺒﻮده
ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را اﻧﺴﺎن هایی دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ و
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺪدﮐﺎران،
درﻣﺎﻧﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ
و ﺗﻮاﻧﺎیی های ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ
را ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﺧﻮدﺷﺎن راﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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گزارش تصویری
اختالل
و همزمانی اختالالت بسته به جنسیت تفاوت
دارند به طوری که زنان بیشتر از مردان احتمال
دارد که از هیپومانی همراه بــا ویژگی های
بیانگر مختلط و روند تناوب سریع خبر دهند.
زایمان ممکن اســت راه انــداز خاصی برای
دوره هیپومانیک باشد که می تواند در  ۱۰تا
 20درصد زنان در جمعیت های غیر بالینی و
عمدتاً در اوایل دوره پس از زایمان روی دهد.
خطرخودکشی
خطر خودکشــی در اختالل دوقطبی نوع
دو باالست .تقریباً یک ســوم افراد مبتال به
اختالالت دوقطبی نوع دو از ســابقه اقدام به
خودکشی در طول عمر خبر می دهند .میزان
شیوع اقدام به خودکشــی در طول عمر در
اختالل دوقطبی نوع یک و دو مشابه می باشد.
مالکهای تشخیصدوقطبینوع1

-1دوره مانیک
-2عزت نفس کاذب یا بزرگ منشی
-3کاهش نیاز به خواب (بعد از ســه ساعت
خواب احساس میکند استراحت کرده است)
 -4پرحرف تر از معمول یا فشــار برای ادامه
دادن صحبت
-5پرشافکاریاتجربهیذهنیکهافکارشتاب
دارند.
-6حواس پرتی ( یعنــی توجه خیلی راحت
به محرک های بیرونی بی اهمیت یا نامربوط
جلب می شود) بصورتی که گزارش یا مشاهده
می شود.
 افزایش فعالیت هدفمند (خواه اجتماعی ،درمحل کار یا مدرسه یا جنسی )یا سرا سیمگی
روانی-حرکتی(یعنیفعالیتبیمنظوربدون
هدفمندی)
 -8مشــغولیت بیش از حد در فعالیت هایی

که توان زیــادی برای پیامدهــای ناراحت
کننــده دارد( ،مثل ولخرجی کــردن مهار
نشده در خرید ،بی احتیاطی های جنسی یا
سرمایهگذاری احمقانه)
 -9بــه همریختگی عملکــرد اجتماعی یا
شخصی
 -10ناشی از ســوء مصرف مواد مخدر دارد و
بیماریجسمانیدیگرنباشد.

اختالالت دو قطبی
(مرجان ادریسی کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت )

از اختالالت دوقطبی به عنوان افســردگی-
شیدایی نامبرده میشود .همان گونه که از نام
قبلی استنباط میشود کسی که دچار اختالل
دوقطبی است دچار نوسانات خلقی شدید می
باشد که این نوسانات معموالً هفته ها یا ماه ها
طول می کشد و با آنچه مردم عادی در زندگی
روزمره تجربه میکنند بسیار متفاوت است.
خلقشیداویادورهمانیا:احساسشادمانی
بسیار و ناامیدی که شامل دو دوره مانیک و
هیپومانیکمیباشد.
خلقافسرده:احساس شدید افسردگی
 -1دوره مانیک :دوره متمایز خلق که به
طور نابهنجار و مداوم باال ،گشاده (بی تکلف ) یا
تحریک پذیر است و افزایش نابهنجار و مداوم
فعالیت یا انرژی هدفمند که حداقل یک هفته
ادامه می یابد.
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 -2دوره هیپومانیک :دوره متمایز خلق که
به طور نا بهنجار و مداوم باال،گشاده یا تحریک
پذیر است و افزایش نابهنجار و مداوم ،فعالیت
یا انرژی که حداقل 4روز پیاپی ادامه مییابد.
عللاختالالتدوقطبی:دلیل قطعی برای
ایناختالالتشناختهنشدهاماتحقیقاتنشان
می دهد که عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیکی و
عواملبیرونیومحیطیبهوجودمیآید.خطر
اختالل دوقطبی نوع دو در خویشاوندان افراد
مبتال به اختالل دوقطبی نوع دو در برابر افراد
مبتال به اختالل دوقطبی نوع یک یا اختالل
افسردگی اساسی ،بیشــتر است .امکان دارد
عواملژنتیکیبرسنبههنگامشروعاختالالت
دو قطبی تأثیر داشته باشند  .احتمال ابتال به
اختالل دوقطبی نوع دو درآن هایی که سن
کمتروافسردگینهچندانشدیددارند،بیشتر
است که از تأثیر ناگوار بیماری طوالنی بر بهبود

حکایت دارد ،تحصیالت بیشــتر ،سال های
بیماری کمتر و متأهل بودن بهطور مستقل
با بهبود کارکــردی در افراد مبتال به اختالل
دوقطبی ارتباط دارند .نوسانات خلقی ممکن
است گاهی توسط اســترس و یا بیماری به
وجود بیاید .
شیوعاختالالتدوقطبی
شیوع اختالف دوقطبی نوع یک تا  ۶درصد
گسترش دارد و اختالل دوقطبی نوع دو %3،
است .درمورد تفاوت های جنسیتی دوقطبی
شواهد کمی وجود دارد یا اصال وجود ندارد ،در
حالی که برخی ،اما نه تمام نمونه های بالینی
حکایت دارند که اختالل دوقطبی نوع دو در
زنان شایع تر از مردان اســت که امکان دارد
تفاوت های جنســیتی را در درمان جویی یا
عواملدیگرمنعکسکند.
با این حال به نظر می رسد که الگوی بیماری
مرداد  99بچههای آسمان
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اختالل

فنیل کتونوری ()pku
(فاطمه دهقان پور کارشناسی روانشناسی )

فنیل کتونوری شــایعترین بیماری
مغلوب متابولیسم اسید آمینه است.
نوعی بیماری ژنتیکــی متابولیکی
اتوزومال (وابسته به کروموزوم های
غیر جنسی) است .این اختالل حاصل
جهش ژنی است که ساخت یک آنزیم
(فنیل کتونوریا هیدروکسیالز) را در
کنترل دارد .این آنزیم اســید آمینه
فنیل آالنین را که به فراوانی در شیر
مادر یافت می شود به اسید آمینهی
دیگری( تیروزیــن) تبدیل میکند.
کودک فنیل کتونوریا با احتمال %25
نتیجــه ازدواج دو فرد با ژنوتیپ pp
است .در نوزاد  pkuبنا به دالیل گفته
شده این آنزیم وجود ندارد،در نتیجه
در بدو تولد و شــیرخوارگی اسید
آمینه فنیل آالنین در بدن فرد تجزیه

خیلی دیر شده است و برای این کودکان
هیچ کاری نمی شود انجام داد  .کودک
فنیل کتونوریا در اثر تجمع ماده سمی
فنیلآالنینهرماهحدود ۴نمرهازهوش
خود را از دست می دهد .حاصل اختالل
فنیلکتونوریاعقبماندگیغالب ًاشدید

نمی گردد و مقادیــر زیادی از این ماده
شیمیایی خطرناک در بدن فرد انباشته
می شود .انباشتن فنیل آالنین در خون
و مایعات بدن موجب صدمات و آسیب
های جبران ناپذیری به بافت های بدن
به ویژه مغز می گــردد .کودکان فنیل
کتونوریا در ابتدای تولد ظاهرا ً شبیه به
کودکانسالمهستندوهیچعالئمیرادر
بدو تولدشان نشان نمیدهند ،اما اثرات
این بیماری خیلی زود با صدماتی جبران
ناپذیر هویدا می شــود ،آن هنگام که

ذهنی و برخی نابهنجاری های دیگر(
بیش فعالی ،اختالل گفتاری ،تشــنج
و  )...اســت که با باال رفتن سن کودک
آشکار میشوند .رنج ابتالی این بیماری
حدود  1در  10000است اما در ایران این
نرخ حدود  ۱در  ۸۰۰۰است .این بیماری
برای اولین بار توسط کولینگ کشف و به
عنوانیکاختاللسوختوسازموروثی
معرفی گردید .این بیماری از طریق ژن
های مغلوب و کروموزوم های معمولی
از والدین به کودک منتقل میشــود و

موجب بروز عقبماندگی نسبت ًا شدید
میگردد .از طریق آزمایش ادرار و خون
میتواناینبیماریراتشخیصدادیعنی
بااندازهگیریمقدارفنیلآالنیندرخون
تشخیصمقداراسیدفنیلپیرویکدفع
شدهازادراروهمچنینآزمایشکلرآهن

میتوان به این بیماری پی برد.

عالئم در دوران نوزادی
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 -1استفراغ به دنبال ورود اسید آمینه
فنیل آالنین مخصوص ًا بعد از خوردن
شیرمادر
 ۲ناراحتی هایی نظیر اگزما و جوش های
چرکی
 -3بیش از حد بوی ادرار نوزاد
عالئمبعدازپنجیاششسالگی
 -1دندان ها بیش از حد بزرگ شده و بین
آنهافاصلهمیافتد.
-2جمجمهبهاندازهکافیرشدنمیکند.
 -3رنگ چشــم معموالًآبی و رنگ مو
خرمایییاطالییمیشود.
-4اختاللتکلموبیقراری
 -5عقبماندگی خفیف و متوسط است
ومعموالًباحمالت صرعهمراهمیشود.

مرداد  99بچههای آسمان
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خارجی
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