مداخلههای روانشناختی برای
کودکان دچار بدتنظیمی حسی
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دربارۀ نویسندگان
روث گلدفینگر گلمب ،بالینگر مرکز رفتاردرمانی واشنگتن بزرگ در سیلور اساپرينگر
مريلند است .او از دهۀ  1980با کودکان و بزرگیاالن مبتال به اضطراب و اختاللهاای
مرتبط کار میکند .همچنین کارگاهها ،سمینارها و برنامههاای وموزشای زياادی برگازار
کرده و مقاالت زيادی نیز در مجلهها و خبرنامهها منتشر کرده است .خانم گلمب عضو
هیئت مشاوره علمی مرکز يادگیری تريکوتیلومانیا (کندن مو) است و نويیندۀ مشاتر
دو کتاب ،از جمله کتاب راهنمای والدين برای اختالل کنادن ماو (باه هماراه ساوزان
موتن-اود ) است.
دکتر سوزان موتن-اودم ،استاديار باالینی گاروه روانپزشاکی و علاو رفتااری کاال
پزشکی بايلور و روانشناس مرکز خصوصی در هوستونِ تگزاس است .او وموزشهای
گیتردهای در درمان شناختی-رفتاری کودکان ،نوجوانان و بزرگیاالن مبتال به اضطراب
و اختاللهای مرتبط دريافت کرده است .دکتر موتن-اود عضو هیئت مشااوره علمای
مرکز يادگیری تريکوتیلومانیا (کندن مو) و رئیس سااب بنیااد روانشناسای تگازاس و
انجمن روانشناسی هوستون است .وی مقاالت علمی زيادی در مجالت منتشار کارده،
کنفرانسهای ملی برگزار کرده و نويیندۀ مشتر دو کتاب برای عمو است.
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مقدمه
ويا تابهسال کودکی درمانجوی شما بوده که عالئم او به درمانهاای معتبار تجربای کاه
«بايیتی» در عمل ملثر باشند جواب نداده باشد؟ ويا تابهسال کودکی را درمان کردهاياد
که عالئم يك يا بیش از يك اختالل را نشان داده باشد اما نتوانیتهايد تشخیص خاصی
در مورد او بدهید .زمانی که کودکی با عالئم پیچیده يا مقاو به درمان مراجعه میکناد
شبیه به اين است که جورچینی را بدون تما قطعههای ون در کنار هم قارار دهایم .در
چنین مواردی درمانگر ممکن است اسیاس ناکامی کند ،شايد درمانجو را بهخاطر عد
پیشرفت در درمان سرزنش کند ،يا اينکه پروندۀ او را برای همیشه ببندد .اغلاب قطعاۀ
گمشدۀ جورچین چیزی است که ما از ون با عنوان بدتنییمی سیی ياد میکنیم ،ياا باه
عبارتی نقص در دستگاه سیی برای ارزيابی صحیح اطالعاات ورودی ،کاه منجار باه
عالئم يا رفتارهايی میشود که ساير اختاللهای روانی را مشتبه يا پیچیده میکند.
متخصصان سالمت روان در سیطههای مختل ِ جورچین انیانی وموزش میبینناد:
سنجش شخصیت ،ارزيابی ذهنی ،تشخیصهاای باالینی ،تحلیال و مداخلاۀ رفتااری و
پويايیهای خانواده از جملۀ اين موارد هیتند .اين متخصصان باهطاورکلی پایشزمیناۀ
کمتری در در

دستگاه عصبیِ سیی (که اطالعات جمعووریشدۀ درونی و بیرونی را

پردازش و سازماندهی میکند و به طرز مناسبی به محر های سیی پاسخ میدهاد) و
تلثیر میتقیم ون بر عملکرد دارند .اگر درمانگران سلالهای مناسب و درساتی نپرساند
ممکن است فرضیههای تشخیصی در ذهن داشته باشند که صحیح نییاتند و ايان امار
منجر به مداخلههای گمراهکننده و ناملثر خواهد شد.
اما دستگاه سیی چگونه بر عملکرد هیجانی يا روانی اثار مایگاذارد؟ هماۀ ماا از
سسهای خودمان بهره میبريم تا جهان پیرامونمان را بشناسیم؛ با اين سال ،هر ياك از
ما دنیا را اندکی متفاوت ادرا میکنیم .اين درست است که رنا ،،اانار موسایقی ياا
انواعی از غذاهای موردعالقه وجود دارند .ترجیحاتی از اين قبیل میتوانند عاادتهاا،
روابط و انتخابهای شغلی ما را تحت تلثیر قرار دهند .برای مثال ،فردی کاه چشامان
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تیزبینی برای جزئیات دارد ممکن است تبديل به معمار ،هنرمند يا طراح داخلای شاود.
بهطور مشابه ،فردی که نیبت به تغییرات ظري

صداها سیاس است ممکن اسات در

نهايت يك سمفونی بنويید يا يك قطعه موسیقی را برای سرگرمی بنوازد.
اما منیور از «بدتنییمی سیی» چییت؟ تصور کنید که دچار ونفلاوانزا شادهاياد و
اسیاس میکنید تنها راه برای اينکه اسیاس ورامش کنید دراز کشیدن در اتاقی سااکت
و تاريك است .نمیتوانید تصور کنید که دچار ونفلوانزا هیتید و همزمان باه موسایقی
رَپ با صدايی بلند گوش میکنید و سیابان هم مطالعه میکنید .در چنین شرايطی هار
عصب منتهی به بدن شما به صادای نابهنجاار و مجموعاهای از محار هاای فیزيکای
ناخوشايند واکنش نشان میدهد (تب ،دردها ،گلودرد ،تهوع ،صدای تپش و خیاتگی)
که تمرکز داشتن و يادگیری مفاهیم رياضی پیچیده را دشوار میسازد .اکنون زندگی در
درون چنین بدنی را برای تما اوقات در نیر بگیريد ،بدون هیچ ورامشی و اجتنااب از
بودن کنار افراد يا محر های خاصی که باعث بدتر شدن دستگاه عصبیتان میشاوند.
اکنون در اينکه چگونه افرادی که در پردازش و تعديل اطالعات سیی مشکل دارند،
اجتناب میکنند ،مضطرب ،بیقرار و افیردهاند ،يا ونچه ما بدتنییمی مینامیم وساانتار
است .اغلب درمانگران اين تکۀ مهم جورچین را ناديده میگیرند که منجر به تشخیص
نادرست ،درمانی نامتناسب يا ناملثر و يا درمانی میشود که در کوتاهمدت مفیاد اسات
اما در نهايت شاهد عود مجدد م شکل هیاتیم .ايان کتااب ابازار باالینی مفیادی بارای
شناسايی مواردی است که بدتنییمی بخشی از تشخیص است و به ما کمك میکند تاا
بدانیم به لحاظ درماانی چگوناه باه درمانجوياانی کاه مکارراد دنیايشاان را باهصاورت
ناخوشايند ،متجاوز يا غیرقابلتحمل تجربه میکنند کمك کنیم.
اين کتاب به موضوعی میپردازد که ماسصل مالقاات باا درمانجوياانی اسات کاه
تحت درمان ما قرار داشتند .جهت رعايت سقوق ايان عزيازان تماامی اطالعاات ونهاا
تغییر يافته است.

فصل 1
تنظیم و بدتنظیمی حسی
کامیلی تجربۀ طاقتفرسای ديگری داشت .وسمان داشت سیاه مایشاد و انگاار بااران
میباريد .با اولین نشانه از طوفان قريبالوقوع دچار وسشتزدگی شد ،ستی باا اينکاه
هرگز طوفان خطرناکی را در زندگی واقعیاش تجربه نکرده باود .او در اتااقش پنهاان
شد .تمامی پردهها کشیده شده بودند ،رواندازها را روی سرش کشاید ،فريااد مایزد و
وسشتزدگی تما عیاری را تجربه کرد تا در نهايت وسمان دوباره روشن شد .زمانی که
کامیلی دو دبیتان بود متخصص اطفال به والدينش گفت با افزايش سن اين تارسهاا
از بین خواهند رفت و توصیه کرد اين موضوع را خیلی جدی نگیرناد ،اماا رفتارهاای
عجیبوغريب او تشديد شدند .وقتی کاالس ساو باود سادود ياك ساال نازد ياك
روانشناس رفت تا اضطراب از طوفان او را درمان کند ،اما با وجود مواجهههای مکارر
با طوفانها و همچنین تجربۀ وبوهوای بد نتیجۀ مطلاوبی ساصال نشاد .در سقیقات،
مواجهۀ مکرر با طوفانها (مشاهدۀ طوفان از پنجره ،گوش دادن به صداهای ضبطشادۀ
طوفان ،تماشای فیلمهای طوفان) به نیر میرساید تارسهاای او را بادتر کاردهاناد و
اجتنابها و رفتارهای برونريزی او خیلی سريع تشديد شدند .اکناون کاامیلی کاالس
پنجم است و اضطراب او بدتر شده ،بر توانايی او در سفظ روابط دوستی تلثیر گذاشته،
از مدرسه جا مانده و والدينش نیز اسیاس فرسودگی میکنند .درماانگرش او را بارای
درمان دارويی به روانپزشك ارجاع داد زيرا ونطور که انتیار میرفت به درمان مواجهه
پاسخ نداد .او تحت درمان ضدافیردگی با داروهاای بازدارنادۀ بااز جاذب سارتونین
( )SSRIقاارار گرفاات امااا نتیج اۀ مطلااوبی ساصاال نشااد و بااا وجااود رواندرمااانی و
دارودرمانی واکنش او به طوفانها همچنان ادامه داشت .در ادامه درماانگرش باا توجاه
به اينکه نتوانیت او را درمان کند به جلیههاای درماان خاتماه داد .کاامیلی اسیااس
شکیت میکرد و والدين او نیز اسیاس درماندگی میکردند.
«»11

12

مداخلههای روانشناختی برای کودکان...
تقريباد هر متخصص سالمت روان تجاربی با برخی بیماران داشته کاه درماان ونهاا

متناسب با انتیارات نبود .گاهی اوقات به اين دست بیماران با عنوان مقااو باه درماان
ياد میشود .درمانگران ممکن است از رويکردهای مبتنای بار شاواهد اساتفاده کنناد و
همچنان شاهد پیامدهای درمانی ضعیفی باشند .چرا چناین مایشاود؟ هرچناد داليال
زيادی وجود دارد که چرا درمان مطاب با انتیار پیش نمیرود ،از قبیال اتحااد درماانی
ضعی  ،اختالفات خانوادگی ،استرس محیطی و مشکالت همبود ،يکای از جنباههاای
مهمی که ممکن است ناديده گرفته شود پديدهای اسات کاه بادتنییمی سیای نامیاده
میشود .بدتنییمی سیی يك وشفتگی هیجانی يا رفتاری است و زمانی رخ میدهد که
دستگاه عصبی محر های سیی درونی يا بیرونی را به طرز درستی ادرا يا پاردازش
نمیکند .ناکارومدی دستگاه عصبی يا موجب ناراستی شديد و يا جیتجوی راستای باه
شکلی غیرمعمول میشود .در کودکاان ،اجتنااب از نااراستی ياا جیاتجوی نامناساب
راستی جهت افزايش تجربۀ مثبت ممکن است منجر به اضطراب يا ساير اخاتاللهاای
روانی شود .هنگامی که بدتنییمی سیی به عناوان مشاکل ياا دخیال در ون شناساايی
نمیشود فرصت ارائۀ درمانی مناسب نیز از دست میرود .ارزيابی و درماان بادتنییمی
سیی در کودکان کمك میکند تا درمان روانشناختی ملثرتر واقاع شاود و نارخ عاود
مجدد نیز کاهش يابد .قبل از اينکه به توصی

چگونگی تلثیر میائل سیی بر عملکرد

کود بپردازيم ،مرور ساده و کوتاهی بر دستگاه عصبی و کارکردهای مختلفای کاه در
اين دستگاه وجود دارند خواهیم داشت.

مروری بر دستگاه عصبی
دستگاه عصبی پیا های عصبی را به نواسی مختلفی از بدن ما ارسال میکند تاا اعماال
ارادی و غیاارارادی ،از قبیاال راه رفااتن (ارادی) و گااوارش (غیاارارادی) را باار اساااس
اطالعات دريافتشده از درون بدن و همچنین تعامل ون با محیط هماهن ،کند .دستگاه
عصبی شامل دو بخش عمده است :دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصابی پیراماونی.
دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع شوکی است (که به ارزيابی اطالعات ورودی
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و صدور فرمان بر اساس ون میپردازد) ،در سالی که دستگاه عصبی پیرامونی متشکل از
دستهای از اعصاب است که اطالعات را از محایط دريافات مایکنناد و باین دساتگاه

عصبی مرکزی و ساير قیمتهای بدن جهت دستیابی به تعادل سیاتی( 1سالات نیابتاد

پايداری از تعادل) ارتباط برقرار میکنند .دستگاه عصبی تقريبااد باهطاور ماداو باه دو
کارکرد تعادلی مهم میپردازد :برانگیختگی و ورامش .برانگیختگی يا فعالسازی در يك
فرد تحت هدايت دساتگاه عصابی سامپاتیك اسات و میائول واکانشهاايی از قبیال
هیجانزدگی ،ترس و محافیت از خود است .ورامش ،ورا سازی و کارکردهای نباتی از
قبیل گوارش و خوابیدن تحت تلثیر دستگاه عصبی پاراسمپاتیك است .اين دو دساتگاه
همچنین در نحوهای که فرد بدنش را تنییم میکند و سیی از تعاادل ياا راستای را در
پاسخ به محر های محیطی سفظ میکند نیز دخیل هیتند .دستگاه عصابی خاودش را
از طري سه فرايند اصلی تنییم میکند :سیی ،تلفیقی و سرکتی.
 .1حسی .کارکرد سیی دستگاه عصبی شامل جمعووری هم اطالعاات درونای و
هم اطالعات محیطی با استفاده از گیرندههای سیی در چشمها ،گوشها ،بینی،
دهان و پوست و همچنین در اسکلت و اندا هايی است کاه شارايط درونای و
بیرونی بدن را بازبینی میکنند .ساپس ايان اطالعاات جهات پاردازش توساط
اعصاب سییِ بدنی و اسشايی به دستگاه عصبی مرکزی منتقل میشوند.
 .2تلفیق .تلفی فرايندی است که از طري ون بییاری از پیا هاای سیای کاه در
لحیۀ مشخصی وجود دارند جهت پردازش به دستگاه عصابی مرکازی منتقال
میشوند .اين پیا ها ارزيابی و مقايیه شده ،برای تصمیمگیری باه کاار گرفتاه
میشوند ،يا نامرتبط در نیر گرفته میشوند و يا به سافیه فرستاده میشوند تاا
بررسی شود ويا مناسب هیتند يا نه.
 .3حرکتی .هنگامی که اطالعات سیی ارزيابی شدند ،بر اساس ون کنش صورت
میگیرد .اين کنش بیته به اينکه ارادی يا غیرارادی باشند ممکان اسات شاامل
عضلۀ صاف ،قلبی ،اسکلتی يا غدد باشد .کنشهای مناساب کاامالد وابیاته باه
1. homeostasis
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تفییر (سیی) و ارزيابی (تلفیقی) صحیح از محر هاست.
دستگاه عصبی به طور مداو اطالعات رسیده از سسهای چندگاناه را باهصاورت
همزمان جمعووری کرده و تجزيهوتحلیل میکند که اين امر به فرد اجازه میدهد دنیای
پیرامونش را به صورت پیچیده اما منیجم تجربه کند .اين ترکیب و تلفیا قطعاههاای
مختل

اطالعات سیی به صورت هامزماان باا عناوان يکپاارچگی سیای چندگاناه

(استین ،هانیکات و مرديت1988 ،؛ استین و مرديت )1993 ،شناخته میشود و به فارد
اين امکان را میدهد که چگونه به بهترين شکل باه محار هاای خاصای پاساخ دهاد
(ويرز .)1961 ،1958 ،هر فردی تفییر منحصربهفردی از محر هاای سیای دارد ،باه
همین دلیل يك نفر ممکن است با تجربۀ سوار شدن بر قطار هوايی که با سارعت 100
کیلومتر در ساعت به پايین میويد هیجانزده شود ،در ساالی کاه فاردی ديگار ممکان
است دچار تهوع يا ناراستی شديدی شود که توسط سرکت قطار ،اسیاسهاای ناشای
از صداهای بلند ،برخورد باد با چهرهاش يا اضافهبار ديداری شديد ايجاد میشاود .باه
هر طري  ،دستگاه عصبی هر فردی اطالعات سیی را جمعووری و ارزيابی مایکناد و
در نهايت ون فرد را به سويی هدايت میکند تا طوری پاسخ دهد که او را در وضاعیت
راستی قرار دهد (جیتجوی قطار هوايی يا اجتناب از ون).

تنظیم حسی ،یادگیری و رفتار
اطالعاتی که از طري دستگاه عصبی پردازش میشوند برای يادگیری ،سافیاه و رفتاار
مهم هیتند .برای مثال ،فردی که میتعد لرزيدن در دمای  18درجۀ ساانتیگاراد اسات
روزی که بیرون میرود با خود يك ااکت خواهد برد زيارا معتقاد اسات روز ساردی
است ،در سالی که شخص ديگری ممکن است در همان روز لباس وستینکوتاه بپوشاد
چرا که معتقد است شرايط وبوهوايی گر است .دستگاه عصبی تولیدکنندۀ نیرومنادی
از دانش و خاطراتی است که منجر به باوری ذهنی و عمل میشوند.
در نادرست میائل مبتنی بر سس میتواند به اشاکال مختلا

موجاب انحاراف

درمان شود .برای مثال ،هدف درمان به میازان زياادی بار شناساايی و تغییار فکرهاا و
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باورهای غیرمنطقی متمرکز خواهد شد .با اين سال ،بدتنییمی دستگاه سیی مایتواناد
منجر به باورها و اعمالی شود که در بافت ون فرد متناسب هیتند ،اما ممکن اسات باه
میزان زيادی در رابطه با دنیای پیرامون نامتناسب باشند .زماانی کاه کاودکی در درماان
ساضر میشود ممکن است اين اشتباه باشد که بر اساس تجارب سییاش گفتاه شاود
باورهای غیرمنطقی دارد زيرا برای او باورها کامالد منطقای هیاتند -بارای مثاال« ،مان
نمیتونم صدای رعدوبرق رو تحمل کنم چون به گوشم وسایب مایزناه ».بیایاری از
کودکان نمیتوانند اسیاسهايشان را بهصورت شفاف بیاان کنناد ،در نتیجاه جزئیاات
دربارۀ ناراستیشان برای والدين يا متخصصان کالمیسازی نمیشود .درمانگری ممکن
است پاسخ به طوفانها را با فرض اينکه کود بر اساس بااور غیرمنطقای «طوفاانهاا
خطرنا

هیتند» دچار ترس شده تفییر کند .درماانگر تاالش خواهاد کارد تاا بااور

نادرست را از طري چالش شناختی و بازسازی شناختی تغییر دهد .با اين ساال ،بااور
کود

درست است (صدای رعادوبرق ترسانا

اسات و ممکان اسات در واقاع باه

گوشها وسیب برساند) .درماانگر مایتواناد باه ايان کاود

باا در

کامال دساتگاه

عصبیاش و ايجاد روشهای جدياد و خالقاناه بارای او جهات راسات کاردن او در
موقعیتهای استرسزا (طوفانهای پر سروصدا) به او کمك کند .گیترش فهم درمانی
رفتار دوران کودکی منجر به خودوگاهی ،توانايی کیاب ساس کنتارل در ماواقعی کاه
اسیاسها طاقتفرسا هیتند و اعتمادبهنفس برای مديريت موقعیتهای چالشبرانگیاز
در وينده میشود.

تنظیم حسی
دستگاه عصبی سیی برای تمامی سسهای دور -بینايی ،بويايی ،المیاه ،شانیداری -و
همچنین سسهای نزديك ،از قبیل سس عمقی (وضعیت بادن) ،اسشاايی (انادا هاای
درونی) و تعادلی (جنبش) کااربرد دارد .ياك دساتگاه عصابی کاه از کاارکرد خاوبی
برخوردار است تمامی اطالعات مرتبط را بهدرستی جمعووری میکناد ،ون را باه طارز
ملثری يکپارچه ساخته و سپس تصمیماتی میگیرد که منجر به تعادل میشود .ادراکات
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سیی چیزهای قابلقبول و غیرقابلقبول را به هر شکلی که میتوان تصور کارد تعیاین
میکنند :تزئین خانه به همان شکلی که برای چشمان ما لذتبخش اسات ،عطاری کاه
برای بینی خوشبو است ،گوش دادن به موسیقی که برای گاوش لاذتبخاش اسات و
غیره .هر يك از ما ممکن است عقايد متفاوتی دربارۀ ونچه رضايتبخش اسات داشاته
باشیم .دستگاه عصبی منحصربهفرد ما هر ياك از ماا را بارای ايجااد محایط شخصای
خشنودکنندهای که متناسب با سیاسیت ماست هدايت میکند.
همچنین دستگاه عصبی باه فارد درباارۀ موقعیاتهاايی کاه ناراساتکنناده ادرا
میشوند نیز هشدار مید هاد .ياك کنیارت را باا صادای بلناد بارای برخای افاراد
قابلتحمل است در سالی که غذاهای تند برای برخیها غیرقابلخوردن است .پرهیز از
برخی غذاهای خاص يا موسیقی با صدای بلند تنها مثالهاايی از نحاوۀ ياادگیری ايان
دستگاه در مورد ونچه هیتند که بارای ماا راسات و ياا ونچاه برايماان ناخوشاايند ياا
متجاوزانه است و در نتیجه موجب تصمیمگیری ما مطاب با ونها میشود.
دستگاه عصبی سمپاتیك نیز از طري فعالسازی يا برانگیختگی در پاسخ باه خطارِ
ادرا شده دارای کارکرد ايمنی است .برای مثال ،اگر شاما باا سارعت ثاابتی در ساال
رانندگی در يك بزرگراه هیتید و خودروهای پیرامونتان از شما سبقت مایگیرناد ،اماا
خودرويی که جلوی شماست ناگهان ترمز کند ،شما نیز بدون هیچ فکر وگاهانهای فوراد
ترمز را میفشاريد .اين واکنش سرکتی ممکن است با پاساخهاای غیارارادی همچاون
تپش سريع قلب ،تنش عضالنی ،افزايش جريان فشاارخون باه انادا هاای درونای ياا
افزايش ودرنالین همراه شود .دستگاه عصبی سمپاتیك فرد را ومادۀ اقدا در مواقع لازو
میکند که از ون با عنوان پاسخ جن ،،گريز و میخکوب شدن نیز ياد میشود .زمانی که
محر های سیی از سوی دستگاه عصبی به طرز نادرستی ادرا شوند ،ممکان اسات
دستگاه عصبی سمپاتیك برانگیخته شود که در نهايت پاسخ جن ،،گزير ياا میخکاوب
شدن را صادر میکند .در نتیجه محر ها به صورت خطرنا

ادرا

میشوند ،طاوری

که پاسخ محافیت از خود پديدار میشود.
هر ونچه تا اينجا توصی

شد خیلی ساده نشان میدهد که چگونه دساتگاه عصابی
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به طور طبیعی عمل میکند .با اين سال ،گاهی اوقات اسیاسها در مقايیه با نحاوهای
که ديگران ونها را تجربه میکنند به شکلی اغراقومیز يا بیاهمیت تجربه میشوند .ايان
پیا های نادرست به دستگاه عصبی مرکزی ارسال میشوند و اين دساتگاه نیاز ممکان
است طوری پاسخ دهد که انگار ونها درست هیتند .برای مثال ،شنیدن صدای ترکیادن
يك بادکنك و تجربۀ ون به شکلی کاه انگاار شالیك گلولاهای درسات کناار گوشاتان
صورت گرفته است .بهعالوه ،زمانی که در يکپارچگی اطالعات سیی مشکل به وجود
میويد (اطالعات غیر مهم ناديده گرفته نمیشوند ياا دساتگاه باار سیای اضاافهای را
تجربه میکند) اشتباهات در کنش يا واکنش نیز ممکن است باروز کناد .کودکاانی کاه
چنین کنشها يا واکنشهايی دارند ممکن است در اتاق درمان تشخیصهای نادرساتی
از انواع مختل

اختاللها دريافت کنند که در اينباره در فصل هشتم مفصلتار ساخن

خواهیم گفت.
پژوهشهای اندکی دربارۀ اينکه چگونه تجارب سیای درونای موجاب فراخاوانی
رفتارهای بیرونی يا عالئم میشوند وجاود دارد ،اماا شاواهد موجاود نشاان مایدهاد
سیاسیتهای سیی میتوانند بر رفتار و عملکرد تلثیر بگذارند .برای مثال ،افرادی کاه
مبتال به سندر تورت هیتند وگاهی اسشايی بیشتری را گزارش میکنناد و سیاسایت
باالتری به محر های بیرونی برای تمامی پن سس دور دارند (بالسیو ،جاین ،واتارز،
لی و هالت2011 ،؛ ادی ،ريکاردز ،کرشلی و کاوانا2013 ،؛ وودز ،میلتنبرگار و فاالش،
 .)1996افراد مبتال به اختالل وسواسی-اجباری ( )OCDنیز سیاسایت زيااد و تحمال
پايینی نیبت به محر های درونی دارند (وو ،لوين ،مورفی و اساترا .)2014 ،،تیلاور،
کانیال ،مك کی ،کرو و وبراموويتز ( )2014دريافتند افرادی کاه از عاد تحمال سیای
بیشتری نیبت به افرادی که فاقد اين ويژگیاند برخوردار بودند در طول عمر نیز بیشتر
میتعد تیك و اختالل وسواسی-اجباری بودند .میلر و همکاران (میلار ،ريیامن ،ماك
اينتاش و سیمون2001 ،؛ میلر ،رابینیون و ماولتن )2004 ،دريافتناد کاه تنیایم سیای
ضعی

با مشکالت توجه و تنییم هیجان ضاعی

همبیاته اسات .کاالکینز ،فااکس و

مارشال ( )1996و فاکس ،هندرسون ،رابین ،کالکینز و اشمیت ( )2001گزارش کردناد
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که فعالیت سیی در کودکاان باا تارس مارتبط باود .در نهايات ،هااپکینز و همکااران
( )2008توصی

کردند که چگونه بدتنییمی سیی به طارز معنااداری هام باا عالئام

درونیسازی و هم برونیسازی مرتبط بود.

بدتنظیمی حسی
زمانی که اطالعات سیی جمعووریشده توسط دستگاه عصابی باهصاورت نادرساتی
خوانده ،پردازش ،تلفی يا ارزيابی میشود اين امر ممکن اسات منجار باه اخاتالل در
تعادل سیاتی ،خل  ،يا رفتار و فعالیت کمتر يا مختل در زنادگی روزماره شاود (میلار،
نیلین ،شوئن و برت-گرين .)2009 ،سه ناوع استماالی از اِشاکال در دساتگاه سیای
وجود دارد :مشکالت تلفی سیی ،مشکالت تمايز سیی و اختالل سرکتی مبتنای بار
سس .مشکالت تلفی سیی -دشواری در تنییم پاسخها به اطالعات سیی -ناوعی از
مشکالت هیتند که عمدتاد در کتاب ساضر به ونها پرداخته خواهد شد.
در ارتباط با مشکالت تلفی سیی سه نوع عمده از ونها شناسايی شده است:
 .1بیش پاسخدهی سیی :پاسخ بییار زياد ،بییار طوالنی يا پاسخ به محر هاايی
که از شدت ضعیفی برخوردار هیتند.
 .2کم پاسخدهی سیی :پاسخ بییار کم يا نیاز داشتن به تحرياك بیایار نیرومناد
جهت وگاه شدن از محر .
 .3جیتجو/ولع محر  :پاسخ دادن با جیتجوی شديدی برای تحرياك بیشاتر ياا
نیرومندتر (میلر و همکاران.)2009 ،
تمامی اين پديدهها شامل دشواری در تنییم پاسخ به محار هاای سیای هیاتند.
کودکانی که در سرتاسر اين کتاب در مورد ونها صحبت میشاود نشاان مایدهناد کاه
چگونه اين مشکالت در پردازش اطالعات سیی ممکن است منجر به تقلید يا تشديد
اضطراب و ساير اختاللهای روانی شود و اينکه چگونه کودکانی که دچاار بادتنییمی
شدهاند به شکلی غیرمعمول به درمان شناختی-رفتاری اضطراب پاسخ میدهند.

