
1 
 

آن کدام است؟چیست؟ و راه های درمانی موثربر یاختالل درخودماندگ  

 ینوع ،اختالل نیا .کندیم دایبروز پ ختلفی،م یهاصورتبه  ،در افراد متفاوت ،یاختالل درخودماندگ  

 ش با دیگرانو تعامالتهای او رفتارکودک،  یو اجتماع یفردنیبارتباطات  یبر رو که است یرشد یناتوان

 ،لاختال نیا یهانشانه .مییمشخص نمااین اختالل،  یرا برا یعلت خاص ،میتوانینم ما. گذاردیاثر م

تنها در  ،ممکن است ،کودکان یدر بعض .کند دایبروز پ ی،ادیشدت زیا با و  خفیف ، میمال اریبس تواندیم

 ییدر چند سال ابتدا ،ممکن است یبرخدر  .دیده شود یاز اختالل درخودماندگ ییهانشانه ،یچند ماهگ

 نیبا ا .کند داینمود پ هااختالل در آن نیاز ا ییهانشانه ،و سپس دهیده شد یو معمول یعیطب درش ،شانیزندگ

را در سال اول  از وجود این اختالل ییهانشانه، ماندهخوددارای فرزندان در نیاز والدنیمی از  شبی ،حال

در تمام را اختالل  نیاز امی ئعال،یکودکان با اختالل درخودماندگ .می کنند  مشاهده ،فرزندانشان یزندگ

 ایو  ابدی رییتغ یعالئم کم ،سن باالرفتنامکان وجود دارد که با  نیاما ا ،خواهند داشت ،خود یطول زندگ

 .کنترل شود

 :یاختالل درخودماندگ یاصل یهاشاخصه 

کودکان  نیا است. یارتباطات و تعامالت اجتماع یمشکالت فرد در برقرار، اختالل نیا یاصلمشخصه   

 گرانیدی با کیکه ارتباط نزد خواهدیآنها دلشان م .دچار مشکل هستند گرانیارتباط با د یدر برقرار

، هااز نشانه یبرخ .اندناتوانکار  نیو در انجام ا هندکار را انجام د نیچگونه ا ،دانندینماما  ،ندیبرقرار نما

و  های گروهیبه بازی یعالقگیب ،سال تولد نیدر اول ؛به نامشان ییعدم پاسخگو :از اندعبارت

عدم درک  ،با طرف مقابل یارتباط چشم یعدم برقرار ،ییتنهابه مفرط عالقه ،گرانیبا د کردنصحبت

 .گرانیاحساسات خود و د

عدد ی متهاصورتکه به  ،دارند مکالماتشاندر  یادهیمشکالت عد ،اختالل نیاز کودکان مبتال به ا یاریبس  

 ،و روبات گونه روحیبگفتار سرد و  ،یدر مهارت زبان ریتأخ ،در گفتار ریتأخ ،از جمله ،کندیم دایبروز پ

 "من"(،یجابهاستفاده از ضمیر"تو" ) اشتباه ریاستفاده از ضما ،مکررجمالت به صورت و تکرار کلمات 

 .کردنصحبتموقع از حرکات و اشارات  ستفادهدر ا یناتوان

 ،مثال عنوانبه .است رمعمولیغدهند که میعالقه نشان  ییزهایبه چ و است یرعادیغکودکان  نیرفتار ا  

 یهاتیفعال دادنانجام ،به دور خود دنیچرخ ای دنیپر ،تکان دادن دست ،مانند ،یتکرار کردن رفتار خاص

حساس بودن نسبت  تینهایب ،کند( دایپ رییتغ هایگه اگر روزمر یاحساس ناراحت) روزمره خاصعادتی و 

عدم کنترل  ،بدن یدر اعضا یعدم هماهنگ ،ییدر مورد عادت غذاگیری ایراد ،صدا و نور ،به لمس شدن

 ...عدم تمرکز و  ها بدون فکر(،کار دادن)انجام تکانه

در کودکان  مؤثرهای درمانو موضوع  یشناسروان کرانیب یایاز در ،یمختصر حیمقاله توض نیادر  

مشاوران  ی. مرکز مشاوره راز ماندگار با همکارخواهیم کرد صحبت خودماندگی،مبتال به اختالل در

خصوص در به ،یشناختو مشکالت روان هانهیشما را در تمام زم تواندیمتخصص خود، م شناسروان

 زانیسؤاالت شما عز یساعته پاسخگو ۲۴مرکز  نی. ادینما ییکودک و نوجوان راهنما یشناسروان نهیزم

 .است
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 :یاختالل درخودماندگدر  مؤثر یدرمان یهاراه 

اختالل  .دارد یکودک بستگ یازهایبه ن ،است مؤثرترکودکان درخودمانده  یبرا ی،چه نوع درمان نکهیا  

 فیخف گرید یبرخ در حاد و ،کودکان یها در برخنشانه ،معنا که نیبد .دارد یعیوس فیط ، یدرخودماندگ

تنوع  به این دالیل،. و متفاوت است فردمنحصربه ،گرینسبت به کودک د ،هر کودکعالیم  نیهمچن. است

درمان گفتار و  یبرا ،درمانگر یشامل تعداد ،تواندیدرمان م .وجود دارد این اختالل ماندر در یادیز

 .بهبود بخشد ،را یمرتبط با درخودماندگ یطب تیوضع ،تواندیدارو م .باشد ییدارو زیدر کنار تجو ،رفتار

اما هدف همه  .دارد یبستگ ،کودک شما یازهایو ن تیموقعبه  ،باشد مؤثرکودک شما  یکه برا یدرمان

 .و رشد کودک یریادگی تیها و تقونشانه ترلکن :است یکی ،یدرمان یهاروش

 :در کودکان درخودمانده یو گفتار یرفتار یهادرمان .1
 تا کودک  ،شودیماستفاده  هاکینیکلمدارس و  در شتریروش ب نی: ایرفتار کاربرد لیوتحلهیجزت

را  یاریبس یهامهارت توانیم ،دگاهید نیبا استفاده از ا .ردیرا فراگ یمثبت و قابل قبول یرفتارها

 :شودیم لگوناگون شام یهاتیموقع یرا برا یمختلف یهامهارتروش  نیا. نمود تیدر کودک تقو

 استفاده  ،مثبت رفتار کودک تیتقو تکنیک و ازروش دروس ساده  نیدر ا :مجزا یشیآموزش آزما

 .شودیم

 گرانیو ارتباط با د یریادگی یبرا ه،زیشود تا انگیبه کودک کمک م :یمحور ییآموزش پاسخگو 

 د.گرد تیتقودراو

 تیتقو تشویق وبر سال است و ۵ ریکودکان ز یروش برا نیبهتر :هیفشرده اول یمداخله رفتار 

 .دارد هیمثبت تک یرفتارها

 توجه دارد. ،کودک یزبان یهامهارت تیکه بر تقو :یکالم یمداخله رفتار 

 

 شود تا با یخواسته موالدین، درمان از  نیدر ا :و روابط یفرد یهاتفاوت د،رش مبتنی بر دگاهید

 تیحما، خوداز کودکان ، والدین قیطر نیاز ا ند.کن یو باز دننیبنش نیزم یبر رو شان،کودکان

 یهامهارتاز  یاریکودک شما بس .کنندیمکمک  ی،و ذهن یو به او در رشد عقالن کرده یعاطف

 شود.و با احساسات خود آشنا می دریگیفرام ،را گرانیمکالمه با د یالزم برا

 

 نیدر ا :ارتباط یدر برقرار یو ناتوان یاختالل درخودماندگ یدرمان و آموزش به کودکان دارا 

 نیبا کمک ا .شودیبه کودک نشان داده م ،هاو کارت ریتصاو ،مانند یبصر یهانشانه ،درمان

اطالعات  .شودیبه کودک آموزش داده م ،دنیلباس پوش ،معمول روزمره مانند یکارها ،ریتصاو

 فرا یراحتبهرا کودک آن تا  ،شودیمبه کودک داده  ،ار کوتاه و در مراحل مختلفیبه صورت بس

 .ردیگ

 یکاردرمان .2

 .ردیگیم ادیحمام رفتن را و از جمله غذا خوردن  ،یزندگ یهامهارت ،کودک ،درمان نیبا استفاده از ا  

 .اموزدیرا ب گرانیارتباط با د یبرقرار یکه چگونگ گرددیمبه کودک کمک  ،به طرق مختلف نیهمچن

 یبه صورت مستقل زندگ ،در حد توان خود ،دنتا بتوانکند ها به کودکان کمک مهارت نیا رود،انتظار می

 .وابسته نباشد گرانیبه د یانجام هر کار یو برا کنند
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  ییدرمان دارو .3

 ،داروها یاما برخ .در حال حاضر وجود ندارد ،یدرخودماندگ درمان اختالل یبرا ،یخاص یدارو چیه  

. را بهبود بخشد یخوابیب و عدم تمرکز ،یافسردگ، جملهاز ،یتواند عالئم وابسته به اختالل درخودماندگیم

 داشته یمؤثرتر جینتا ،شود هاستفاد، یدرمان رفتاربا  مانمزه یوقت ییدرمان دارو ،نشان داده قاتیتحق

 .تاس

 تغذیه .4

 .کنندینم شنهادیپ ،یکودکان مبتال به اختالل درخودماندگ یرا برا ،یخاص ییغذا میرژ چیه ،نیتخصصم  

 .دهندیبه غذا خوردن نشان نم یلیتما ،کودکان درخودمانده یگاه .دارند دیتاک ،مناسب هیتغذ تیبر اهم ،اما

کودک  عالیم یباعث بهبود ،تواندیکودک م یحذف گلوتن از غذا ،باورند که نیبر ا زین نیاز والد یبرخ

کودکان با اختالل  .کرده استن دیتاک را، کودک ییغذا میحذف گلوتن از رژ یاثربخش ،یقیتحق چیه .شود

استفاده از برای  لیدل نیدارند و هم ،ینسبت به کودکان معمول ،یترفیضعهای استخوان ،یخودماندگرد

 ،هیبا کمک متخصص تغذ ،دیتوانیشما م .، حائز اهمیت استهستند دیمف یرشد استخوان یکه برا ییغذاها

 .دیداشته باش کودکتان یبرا سالمی، ییبرنامه غذا

در  رگذاریتأث اریبس یروشی، رفتار لیوتحلهیتجزروش  ،از درمانگران یاریدر مجموع به نظر بس  

 ،خشم، از جمله ،رسانبیآس یدر کاهش رفتارها ،کیتکن نیا .درمان کودکان درخودمانده بوده است

 شیافزا یبرا ،مناسب اریروش بس نیهمچن. است مؤثر اریبس کودکان، راه انداختن و قشقرق یخودزن

  .رودیمارتباطات به شمار  و کردنیباز ،یاجتماع تیفعال نهیدر زم یاجتماع تتعامال

 پورشهنه زرانی: خمیو تنظ ترجمه


