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ُاتیسم چیست؟
تیســم به مجـــــموعه ای از اختالل رشــــــدی گفته می شـــــود که مهارتهای  اختالل طیف اُ
کالمی ارتباطی  و تعامل اجتماعی را به طور معنی داری تحت تاثیر خود  کالمی و غیر 
قرار می دهد و اغلب عالیم آن در آغاز  18 ماهگی و یا دو سالگی )پیش از سه سالگی(  
بروز می یابد  وعالوه بر اثرگذاری بر اغلب جنبه های رشدی و اجتماعی؛ عملکردهای 
تیسم به عنوان یکی از در حال  آموزشی شناختی فرد را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. اُ
کارکرد  کودکی شـناخته می شـود. این اختالل با تاخیر یا  گسـترش تـرین  اخـتالل دوره 
ناهنجار حداقل در یکی از حوزه های تعامل اجتماعی، زبان مورد استفاده درارتباطات 

اجتماعی،  بازیهای تخیلی یا نمادین تظاهر می یابد. 
تیسم در دختران و پسران متفاوت است. لیکن افزایش  میزان شـیوع اختالل طیف اُ
که باعث نگرانی  مـــوارد این اختالل از نظــر آماری در اغلب موارد زنگ خطری اســـت 
متخصـصین و برنامه ریزان امــور آموزش، رشـد و بهداشت جوامع شـده اسـت. میزان 
تیسم در آخـرین گزارش های موجود در جوامع صنعتی و پیشرفته 

ُ
شـیوع اختالل طیف ا
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U

T
IS

M



عالیم ُاتیسم
کودک پیش از سه ســالگی  ممکن  مشـاهده دقیق 
تیسم را آشکار سـازد. تعــدادی از  است وجـود عالیم اُ
عادی  رشــدی  دارای  ماهگی   24- تا 18  نیز  کودکان 
هسـتند و بعد رشدشان متوقف می شود و یا مهـارت 

های کسب شـده را از دسـت می دهند.
تیسم می تواند شامل موارد زیر باشد:

ُ
عالیم ا

 بازیهای اجتماعی)مثاًل بازی دالی یا قایم باشك(انجام نمی دهند ویا به طور یک جانبه و باخودشان بازی می کنند.
  به شیوه خاصی بازی می کنند و عالقه ای برای انجام بازی با دیگران از خود نشان نمی دهند.

  با بچه های همسن خود، بازی نمی کنند.
  با روشن شدن جارو برقی  و یا سایر وسایل سر و صدا دار گوش خود را می گیرند و فرار می کنند.

  بد خواب بوده و یا دیر می خوابند و با کم ترین صدایی بیدار می شوند.

 بیاد داشته باشید که این عالیم می تواند در  کودکان دارای سایر اختالل نیز روی دهد و حتمًا نشانه 
وجود ُاتیسم نیست .
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تیسم  کودکان یک ساله نیز توانایی های اجتماعی دارند. بنابر این برای شناسایی عالیم اُ حتی 
باید نحوه تعامل کودک با جهان پیرامون را مورد بررسی قرار داد. 

تیسم ممکن است عالیم زیر را از خود نشان دهد:
ُ
کودک دارای ا

کنش نشان ندادن و عدم برگشت به جهت صدای مادر   وا
کنش نسبت به نام خود   عدم وا

  نگاه نکردن به چشم دیگران
  فقدان اشاره و یا قان و قون تا سن یکسالگی

  فقدان لبخند و یا سایر عالیم اجتماعی در برابر دیگران

تیسم نیز می توانند چنین عالیمی از خود نشان دهند، اما  بهتر است در صورت  کودکان فاقد اُ
نگران شدن با پزشک کودکتان مشورت کنید. 

عالیم هشدار دهنده در سال اول
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قابل مشاهده  بسیار  زندگی  در سال دوم  تیسم  اُ عالیم 
کودک دارای رشد عادی  و مشخص تر است.  در حالیکه 
محیط  به  کردن  اشاره  و  ها  کلمه  اولین  بیان  به  شروع 
تیسم همچنان بریده  پیرامون خود می کند، کودک دارای اُ

از محیط خود باقی می ماند.
تیسم در این سن عبارتند از: 

ُ
عالیم ا

  فقدان تک کلمه تا سن 16 ماهگی
  فقدان بازی های وانمودی تا سن 18 ماهگی

  فقدان عبارت های دو کلمه ای تا سن دو سالگی
  از دست دادن مهارتهای زبانی

  عالقه ای به توجـه به امــوری که بزرگســـاالن به وی نشـان 
می دهند ندارد، مثال نشان دادن هواپیمای در حال پرواز.

عالیم هشدار دهنده در سال دوم
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ـانگان ـایر عالیم و نشــ ســ
تیسم ممکن است دارای عالیم بدنی  افراد دارای اُ
و جسمی بوده و مواردی مانند مشکالت مربوط به 
گوارش و مشکل خواب داشته باشند. ممکن است 
کوچک و  در هماهنگی میان ماهیچه های بزرگ و 
در انجام هماهنگ حرکات در فعالیت هایی مانند 
دویدن و یا باال رفتن، از خود ناپختگی و ضعف نشان 
دهند. حدود یک سوم از این کودکان دارای غش و یا 

حمله های صرعی هستند.
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تیسم بخش هایی از مغز را که کنترل کننده عواطف هستند تحت تاثیر خود قرار می دهد و  اُ
فرد در برقراری ارتباط و انجام حرکات بدن دچار مشکل می شود. در مرحله نوزادی  و ابتدای 
کودکان دارند. ژن های معیوب و عامل ایجاد  تولد، سر و جمجمه ای به مراتب بزرگتر از سایر 
کننده این اختالل  در یک خانواده از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود و مسئول ایجاد 

کنند تا با استفاده از اسکن  چنین مشکالتی در مغز هستند. محققان تالش می 
تیسم بیابند. مغز، راهی برای شناسایی و تشخیص اُ

ُاتیسم چگونه مغز را تحت تاثیر خود قرار می دهد؟
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غربال ُاتیسم در مراحل اولیه
تیسم تا سن پیش از مدرسه و حتی باالتر از آن تشخیص داده نمی شوند  کودکان دارای اُ اغلب 
و بنابـــراین حــــمایت های مــــــورد نیــاز خــود را در زمـــانی که به آنها به شـــدت احتیاج دارند دریافت 
نمی کنند. به همین دلیل است که غربال تمامی کودکان در مراحل اولیه رشد جهت ارجاع آنان برای 

تشخیص و شناسایی کودکان نیازمند مداخله، ضروری است.

ارزیابی های اولیه برای شناسایی کودکان در احتمال خطر در مراحل زیر انجام می شود:
  18 ماهگی
  24 ماهگی

  در صورت نیاز، برای کودکانی که عالیم اختالل را از خود نشان می دهند و یا تاریخچه ای مبنی 
تیسم در خانواده دارند. بر وجود اُ
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در ضمن انجام ارزیابی معمول از کودک، پزشک نحوه عکس العمل او  نسبت به صدا، لبخند زدن 
کردن را بررسی می نماید و در  کرده و نحوه بیان و قان و قون  و یا سایر حالت های بیانی را ارزیابی 
گفتاردرمانگر ارجاع می دهد. بعالوه ممکن است  گفتار، او را به  صورت وجود مشکل و یا تاخیر در 
کنند  تیسم در نهایت، زبان باز می 

ُ
کودک نیاز به ارزیابی شنیداری داشته باشد. اغلب افراد دارای ا

اما در مقایسه با دیگران تاخیر قابل توجهی در کسب این توانایی دارند. انجام مکالمه برایشان بسیار 
کالم آهنگین داشته باشند و یا مانند آدم آهنی و بدون  دشوار است، ممکن است در زمان بیان، 

احساس صحبت کنند.

تشخیص مشکالت زبانی
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تیسم  ناتوانی و ضعف در برقراری ارتباط با دیگران یکی از مهم ترین ویژگی های اختالل طیف اُ
که آموزش های ویژه را دیده است می تواند مشکالت اجتماعی را در مراحل  است. روانشناسی 
اولیه بروز آن شناسایی کند. کودک ممکن است به چشم افراد دیگر  و حتی والدین خود نگاه نکند. 
کند. ممکن  کرده و بر اشیاء پیرامون خود تمرکز  ممکن است به مدت طوالنی افراد محیط را انکار 
است از حالت بدن، حالت های صورت و بیانات چهره ای برای برقراری ارتباط با دیگران و نشان 

کنش های عاطفی خود استفاده نکند. دادن وا

تشخیص ا تیسم:
مهارت های اجتماعی ضعیف
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هیــــــچ آزمـــــایش بالینی و پزشــــــکی بــرای 
تیســــــم وجود ندارد. اما بــرای  تشـــــخیص اُ
کـردن مواردی مانند سـنجش  مشــخص 
شنوایی، مشکالت گفتاری، مســمومیت 
با سرب و یا مشــــــکالت رشــدی که ارتباط 

تیســم ندارند، ارزیابی هایی  چـندانی با خـود اُ
وجود دارد. والدین باید به لیستی از سواالت مختلف 

پاسخ دهند_ به این ابزار ها آزمون های غربال می گویند_ تا 
با استفاده از آن بتوان رفتار، ارتباط و سطح مهارتهای کودک را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. دریافت 
که ایده آل ترین زمان برای انجام مداخله است، می تواند اثر  خدمات مورد نیاز پیش از سه سالگی 

بسیار زیادی بر کنترل عالیم ُاتیسم داشته باشد.

تشخیص :  ارزیابی
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اختالل  ُاتیسم 
با عمــلکردهای ســطح باال

افراد دارای ُاتیسم با عملکردهای سطح باال محدودیتی در عملکردهای ذهنی و مهارتهای زبانی 
ندارند. در واقع، ممکن اســــت مهــــارتهای گفتاری ســــطح باالیی داشــــته باشند. اما این افراد از نظر 
ک عالیم غـــــیر کالمی نظیر درک حالت های عاطفی چهره، مشـــکل  اجــــتماعی، ناپخته بوده و در ادرا
دارند. ممکن است تنها بر یک موضوع مورد عالقه خود تمرکز کنند و تمام جنبه های آن را بشناسند 

، اما در دوست یابی و برقراری ارتباط با دیگران مشکل داشته باشند.
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AUTISM
ابــزار  یک  عنوان  به  رفتار  تحلیل  نقش 
مداخــله ای مــؤثر در کمک به کـودکان دارای 
تیسم و سایر نقایص ارتبـاطی و  اختالل طیف اُ
کمک به آنان در کســــب مهـارت های جــدید 
به اثبات رســیده است. از جمله این روش 
هـای درمــانی مــی تــوان بــه تحلیل کاربردی 
از تکنیک  کرد. در این روش ها  رفتار اشاره 
هایی نظیر زنجیره سازی، شکل دهی رفتار  و 
موارد مشابه  استفاده می شود. اصول اولیه 
مداخله رفتاری، غالبًا در امور آموزشی، محیط 
غ از نوع  کودکان، فار کاری و مراقبت از  های 

مداخله : برنامه های رفتاری
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تیسم، رفتارهای مثبت را  رشدشان نیز به کار گرفته می شود. تحلیل رفتار کاربردی در کودکان دارای اُ
تقویت کرده و رفتارهای نامناسب را خاموش می کند. از این دیدگاه، روشهای دیگری نیز بر گرفته شده 

اند که به اختصار به تعدادی از آنها اشاره می شود:
روش تیچ: این روش به روش آموزش دارای ساخت نیز مشهور است. در بررسی های انجام شده 
تیسم مشخص شد که  بر روی بخش نخست، یعنی شناسایی ویژگی های انحصاری اختالل طیف اُ
کند.  مثال اغلب  که این اختالل را از سایر اختالل رشدی جدا می  دسته ای از ویژگی ها وجود دارند 
ک اطالعات کالمی مشکل دارند. بررسی افراد  ک تصویر هستند و در ادرا این افراد دارای توانایی ادرا
دارای اُتیسم  و عکس العمل های آنان نشان دهنده توانایی برقراری ارتباط از طریق تصویر بود. تیچ، 
دسته ای از اصول و استراتژی های مداخله ای و آموزشی بر پایه  ویژگی های یادگیری افراد دارای 
تیسم از جمله پردازش اطالعات بصری و دشواری های موجود در فرایند ارتباط اجتماعی، توجه و  اُ

عملکردهای اجرایی است.
روش پی آر تی، روش فلور تایم و پکس نیز بر گرفته از دیدگاه رفتاری هستند.
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مداخله :  تعامل همه جانبه
از جـــمله روش های مداخـــــله بـــــرای افـــــراد 
بســــیار  ارتباطی  اختالل  و  تیســـــم  اُ دارای 
که به  شدید، روش تعامل همه جانبه است 
ارتباط، مانند توجه دوجانبه، رعایت نوبت 
و ارتباط چشمی می پردازد و ســعی می کند 
کّمی جزء نگر از روش  که به جای یک دیدگاه 
های کیفی کل نگر استفاده کند. این روش از 
که در آن  دسته مداخالت مراجع محور است 
کند و برای افراد  درمانگر از مراجع پیروی می 
تیسم و اختالل ارتباطی بسیار شدید  دارای اُ

مناسب است.
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مداخله : آمــــــوزش
به منظور رشد و یادگیری افراد 
دارای اتیســـم، مـدارس کودکان 
اســـــــتثــنایی ممـــــکن اســــــــت 
برنـــــامه های خاصـــــی داشـــــته 

باشــند. خــدمات ویژه در این مدارس می تواند همراه با مداخالت گفتار درمانی و کار درمانی انجام 
شود. برای آموزش این افراد باید از برنامه های آموزش انفرادی )آی.ای.پی( استفاده شود.  این 
کودکان دارای اتیسم ممکن  کودک بطور ویژه نوشته می شوند.  برنامه های اختصاصی برای هر 
است نیازمند برنامه های مربوط به مداخالت بهنگام  و خدمات آموزشی مربوط به توسعه  سال 
که نیازمند برنامه های  کنید  گر در مورد فرزندتان نگران هستید و تصور می  تحصیلی باشند. ا
گیری از امکانات موجود،  کرده و از مدرسه بخواهید تا با بهره  آموزشی ویژه است، از وی حمایت 

برنامه آموزشی انفرادی برایش تهیه کند.



مداخله: دارو درمانی
تیســـــم هــــیچ داروی  برای درمـــان اُ

خاصی وجود ندارد، اما دارو می تواند تعدادی 
از عالیم را کنترل کند. متخصصان برای کنترل مشـکالت 

جدی رفـتاری، از دارو های ضدسایکوتیک اســـتفاده می کنند. یکی از دارو هایی که در زیر این گروه 
قرار می گیرد، رســـپریدال اســــت که توســــط ســـازمان کنترل دارو ها تایید شده است و می تواند در 
کنترل رفتارهای پرخاشــــــگرانه، آســـــیب رسان و قشـــقرق در مورد این کودکان موثر باشد. در صورت 
وجود تشنج داروهای ضـــد تشــــنج، می تواند مفید باشد. گاهی داروهای کنتـــــرل کننده افســـــردگی 
کودک به دارو باید به طور دقیق مورد بررسی و  کنش  نیز می تواند برای این افراد توصیه شود. وا
کنترل قرار گیرد. در هر حال باید در نظر داشته باشید که تجویز هر نوع دارو، به هر میزان و جهت هر 

مشکلی که کودک دارد بایستی صرفًا توسط روانپزشک صورت گیرد.
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مداخله: انسجام حسی
تیسم ممکن است به شدت در برابر محرک هایی مانند نور، صدا، مزه و بو از خود  کودکان دارای اُ
حساسیت نشان دهند. این شرایط بسیار شبیه اختالل در انسجام حسی است. به عنوان نمونه، 
ممکن است در برابر نور خاموش و روشن شونده و شدید بهم بریزند و یا در برابر صدایی مانند 
کنش منفی شدیدی از خود نشان دهند.  تحقیق محدودی که در دانشگاه تمپل  زنگ مدرسه وا
انجام شد نشان داد که کمک به کودک برای سازگاری با شرایط حسی متفاوت، باعث می شود تا 

رفتارهای تکراری و مشکالت رفتاری این کودکان تا حد زیادی کنترل و تعدیل شود.
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ُاتیسم  و تکنولوژی حمایتی
حتی کودکان فاقد گفتار و کالم می توانند با استفاده 
کــه تصــــویر و متـــــن را بــــــه  از ابــــزارهای جـــــدیـــــدی 
گفــــتار تبــــدیل می کنــــــد، اقـــدام به برقــــراری ارتـــباط 
نمایند. در ایـــــــن طبقـــــه از تکنــــولوژی، ابـزارک های 
جـــیــبی و کوچـــــکی وجــــود دارند که با اســـــتفاده از 
اپلیکیشن های مخــــتلفی کار می کنند. استفاده 
کامپیوتر های شخصی نیز می تواند  از موبایل و 

به تسهیل ارتباط این کودکان کمک نماید.
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ُاتیسم  و تغذیه
تیـســـم  مشــــکالت گوارشـــــی درکودکان دارای اُ
شایع بوده و حدود 30 درصد ازآنها ممکن است 
ک یا کاغــــــذ بخورند.  مـــواد غیرغذایی مانند خا

تعدادی از والدین یک رژیم غذایی عاری ازگلوتن 
)موجود درگندم( وکازئین )پروتئین شیر( را برای 

تیســــم خـــــود مـــــورد اســـــتـفاده قـرار  فـــــــرزنـد دارای اُ
می دهند. برنامـــــه های غــــذایی دیگری مانند تغییر در 

B6 ومنیزیم مکمل وجود  ویتامین  ازجمله  رژیم غذایی، 
کنون، شواهد موجود نتوانسته است تا ضرورت استفاده  دارد. تا

از یک برنامه تغذیه ای را برای این کودکان به اثبات برساند. برای حصول اطمینان از دریافت مواد 
غذایی مورد نیاز فرد، برنامه های غذایی صرفًا باید تحت نظارت متخصص تغذیه تنظیم شود. 
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ـعــارف ـان های   نامـت درمــــ
تیسم که به منظور رفع نگرانی والدین  اینترنت پر است از درمانهای غیرمعمول و ناشناخته برای اُ
کودکان دارای ُاتیسم  ارایه شده است. برای حصول اطمینان از بی خطر بودن این مداخالت 

نامتعارف، حتمًا بایستی با متخصصان بهداشت و روان شناس کودکتان مشورت کنید.  



ســـازمان بهزیســـتی کشور

چه چیزی باعث ایجاد
 ُاتیســــــم می شــــــــود؟

تیســـــــم را  دانشــــمنــدان عــلت دقــــــیق پیدایـش اُ
نمـــی دانند، اما ازآنجا که در درون خــــــانواده و اعضای آن روی می دهــــد، احـتماال ژن ها در پیدایش 
آن نقش بسیار مهمی دارند. برای بررسی اثر مواد شیمیایی و عوامل محیطی و عفونت ها در ایجاد 
تیسم در افراد دارای سـایر اختالل  تیسم در مرحله پیش از تولد، تحقیقاتی در حال انجام است . اُ اُ
ژنتیکی مانند اختالل  X  شکننده و توبروس اسکلروزیس شایع تراست. مصرف والپروئیک اسید یا 

تیسم را افزایش می دهد.  تالیدومید در دوران بارداری، احتمال ابتالء کودک به اُ

AUTISM
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واکسن باعث ایجاد
 ُاتیســــم نمی شـــــود!

کسن هیچ ارتباطی دیده نشده است.  تیسم و وا علیرغم انجام تحقیقات علمی متعدد، میان اُ
کسن های MMR )سرخک،  محققان از سال 1998 که دانشمندان  نگرانی هایی را در مورد نقش وا
کسن ها را مورد بررسی دقیق قرار داده اند. گزارش های پیشین  اریون و سرخجه(، ابراز کردند، این وا
در این ارتباط توسط نشریات معتبر به دلیل سوگیری و نتیجه گیری نامناسب فاقد ارزش و اعتبار 
تیسم و ماده ترایموزال )شکلی  گرفته شده اند. هرچند هیچ تحقیقی ارتباط میان اُ علمی در نظر 
گرفت(، را تایید نکرد، اما این ماده از سال  2001 از  کسن ها مورد استفاده قرار می  که در وا از جیوه 

کسن های کودکان حذف شده است.  وا
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احتمال ُاتیسم درخـواهر و 
برادران افـراد دارای اختالل

25 ســـازمان بهزیســـتی کشور

بر اساس بررسی های انجام شده، 
افـــــــرادی که دارای یک کودک بــــا اخـــــتالل 

که فرزند دوم  تیسم هستند، 19 درصد احتمال دارد  اُ
تیسم داشته باشد. در صورت داشــتن دو کودک دارای  آنان نیز اُ

تیسم بسیار باالتر  تیسم احتمال داشتن کودک سوم با تشخیص اُ اُ
می رود.  در مطالعه ای که بر روی دو قلوها انجام شد، نشان داده 

تیسم باشد، 
ُ
شد که در زمانی که یکی از دوقلوهای دو تخمی دارای ا

تیسم باشد، 31 درصد است. در  احتمال اینکه قل دوم نیز دارای اُ
تیسم باشــد، 77  صـورتی که یکی از دو قـلوهای یک تخـمی پســر دارای اُ

تیسم را از خـود نشــان دهد. درصـــد احتــمال دارد که قــل دیگــر نیــز عالیــم اُ



ورود به مدرسه
براساس قوانین کشور، همه کودکان حق دریافت آموزش مناسب 
و در سطح توان خود را دارند. برنامه های آموزشی می تواند شامل 
آموزش های رو در روی انفرادی باشد و آموزش والدین را نیز در بر 
گیرد. بـــا اســــتفاده از حــــمایت های آمــــوزشــــی و ابــــــزار های کمـــکی 
می توان توانایی های این افراد را در کالس درس افزایش داد. ورود 
تیسم در مدرسه براساس نیازها و توانایی های وی  کودکان دارای اُ
صورت می گیرد و لذا می توانند در کالس درس در کنار سایرکودکان 
دارای رشد عادی و یا کالس خاص افراد دارای ُاتیسم شرکت کنند. 
در شرایط خاص، حتی آموزش در خانه نیز برای این افراد تجویز 

می شود.
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زندگی با ُاتیسم

راهنامی شناسایی اختالل طیف اُتیسم28

تیسم اختاللی برای تمام  که توضیح داده شد، اُ همانطور 
طول عمر است و در حال حاضر درمان و شفایی برای آن 
وجود ندارد.  اما روش هایی که توضیح داده شد، می توانند در 
کنترل عالیم و افزایش توانایی آنان بسیار موثر باشند. بررسی ها 
نشان داده است که افراد استفاده کننده از خدمات توانبخشی 
که به دالیلی از این روشها استفاده  کسانی  موجود در مقابل 
نکرده اند، بسیار با هم فرق دارند و گروه استفاده کننده، توانایی 
ارتباطی، اجتماعی ویادگیری بسـیار بهتری از خود نشــان داده 

وتوانسته اند در جامعه حضور بیشتری داشته باشند.

AUTISM



ســـازمان بهزیســـتی کشور

برنامه های توانبخشی حرفه ای و 
گاه سازی بیشتر افراد جامعه باعث  آ
گروه بتوانند در  که این  شده است 
جامعه حضور پر رنگ تری داشته 
باشـــــند. برنـــامه های شــــناســـایی 
بهنگام و آموزش والدین، امیدواری 
جهت افزایش توانمندی های این 
کرده است.  با  افراد را بسیار بیشتر 
استفاده از آموزش و حمایت های 
مناســـــب، افـــــراد دارای ُاتیســـــم با 
عملکردهای سطح باال قادرند در 
جامعه حضور داشته باشند، شغل 
مناسبی بیابند و تحصیالت خود را 

در مقطع دانشگاه نیز ادامه دهند.
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زمان مراجعه به
ـتی مراکز آموزشی توانبخشی اختالل طیف ُاتیسم سازمان بهزیسـ
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کودک شما 2 تا 5 ساله است و پاسخ شما به سه سوال یا بیشتر از سواالت صفحه ی  گر  ا
بعد، مثبت ) بله( می باشد، برای بررسی بیشتر توسط کارشناسان و دریافت راهنمایی های 
تیسم استان خود مراجعه نمایید. شما می  الزم، به مرکز آموزشی توانبخشی اختالل طیف اُ
توانید نشانی و تلفن آن مرکز را از معاونت توانبخشی اداره بهزیستی استان خود بگیرید. به 
کارشناسان، جای هیچ نگرانی برای شما  که تا قبل از بررسی بیشتر  خاطر داشته باشید 

وجود ندارد.
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خیربلهسواالتردیف

در هـنگام ضــرورت )مثال ضمن یادگیری یک فعالیت و یا بازی( از دیگران تقــلید 1
نمی کند

بدون دلیل حالت های حاکی از ترس و یا وحشت شدید را از خود نشان می دهد2

برای بدست آوردن اشیاء مورد نیاز خود به جای کالم، از حالت و وضعیت بدن خود 3
استفاده می کند.

صدا هایی با  تن زیر )مثال صدای ای ی ی ی ی ی( و صــدا های مشــــابه  برای 4
برانگیختن خود ایجـاد می کند.

کنید. لطفا  لطفًادر سواالت زیر مواردی را که معمواًل فرزندتان را در آن حاالت می بینید مشخص 
گر رفتاری را به ندرت می بینید )مثاًل ، فقط یک یا دو بار آن  سعی کنید تمامی سوال ها را پاسخ دهید . ا

را مشاهده کرده اید ( آن را در نظر نگیرید.



خیربلهسواالتردیف

در زمـانی که مورد تشـویق قرار می گیرد یا دیگران ســـعی در ســـرگرم کردن و 5
یا شـاد کردنش دارند، شـاد نیست و به نقطه ای خیره می شود.

در زمان حضور دیگران از خود واکنشی نشان نمی دهد.6

از ارتباط چشــمی امتناع می ورزد و زمـانی که فــرد دیگــری به او نگاه می کند، 7
بـه جـای دیگری نگاه می کند.

کلمه » من « را  بطــور نامناســبی مورد اســتفاده قرار می دهـد )برای اشـاره به 8
خود از کلمه » من « اسـتفاده نمی کند(.

دستها و انگشتانش را در کنار بدن خود ویا جلو چشمانش حرکت می دهد.9

اشیاء مختلف را می بوید )مثال اســباب بازی، دسـت خود و یا موی ســر 10
دیگران(
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تذکر مهم: منظور از »اتیسم« در این متن، تما می  اختالالت قرار گرفته در 
طیف اتیسم  است. 
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برقراری ارتباط
اغلب کودکان به طور طبیعی یاد می گیرند ارتباط برقرار کنند. این توانایی از 
آغاز تولد شروع می شود و به  تدریج رشد می کند. این شیوه از ارتباط برای 

کودک، خانواده و دوستان وی امری لذت بخش است. 
کار  و  است  پیچیده  مهارت های  کاربرد  نیازمند  باال،  سطح  ارتباط  برقراری 

چندان ساده ای نیست. ارتباط  نیازمند کسب مهارت های مختلف است. 
به  تمایل  تفکر،  کردن،  درک  کردن،  نگاه  دادن،  گوش  مانند:  مهارت هایی 

 برقراری ارتباط و نیازمندی به برقراری ارتباط. 

کودکان در مراحل مختلف یاد می گیرند ارتباط برقرار کنند و کودکان دارای 
اتیسم نیز از این امر  مستثنی نیستند. 

توانایی برقراری ارتباط یعنی توانایی: 
* توجه کردن

* مقابله با عوامل مخل
* دریافت اطالعات و ادراک آن

* به یادسپاری شنیده ها
* واکنش نشان دادن معنی دار

اگر به شیوه ای که برای فرزندتان دارای مفهوم است و با توجه به سطح رشد 
وی با او ارتباط برقرار کنید به  وی کمک کرده اید تا موارد زیر را درک کند: 

 - کجا برود
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 - چه کار کند
 - فعالیت بعدی را پیش بینی کند
 - چگونه آن فعالیت را انجام دهد
 - چه زمانی فعالیت را انجام دهد

 - حق انتخاب هایش را بشناسد
 - چه کارهایی را نباید انجام دهد

ایجاد راهی برای فرزندتان به منظور درک موارد فوق باعث کم شدن میزان 
ناامیدی و شکست وی می شود.  درک این موارد به او کمک می کند تا بهتر با 

امور روزمره ارتباط برقرار کند.  
توانایی درک کالم یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که بر سر راه فرزند 
دارای اتیسم شما وجود دارد. درک  کلمات بیان شده به دالیل مختلفی برای 

فرزندتان دشوار است: 
ممکن است به دلیل دشواری در درک کلمات )یعنی مهم ترین عنصر موجود 

در یک پیام گفتاری( قادر به  درک محتوای پیام نشود. 
شاید برایتان اتفاق افتاده باشد نگران شنوایی فرزندتان شده باشید و تصور 
کرده باشید که چیزی نمی شنود.  در چنین مواردی باید به یاد داشته باشید 
گفتارتان  به  اما  باشد  کرده  توجه  به صدای شما  فرزندتان  است  ممکن  که 
اندازه ای سریع بوده که وی نتوانسته است آن را درک کند. بنابراین باید سعی 
کنید که همیشه با فرزند  دارای اتیسم خود، آرام و به آهستگی صحبت کنید.  

سعی کنید موارد زیر را رعایت کنید: 
- از کلمات کم تری استفاده کنید. در هر زمان تنها یک کلمه ی کلیدی و 

مهم را استفاده کنید. 



9چگونگی برقراری ارتباط با کودکان دارای اختالل  طیف اتیسم

- به فرزندتان فرصت بدهید تا درخواست شما را درک کند. 
را که گفته اید  باشد. یعنی آن چه  باید دقیق  لزوم، تکرار کالم  - در صورت 

عینا تکرار کنید. 
- در زمان تکرار کالم سعی کنید توجه وی را به خود جلب کنید. 

قشقرق
قشقرق به پا کردن برای اغلب کودکان دارای اتیسم تنها راه برقراری ارتباط 
است و با استفاده از آن است که  به دیگران می گویند از چه چیزی خوششان 

نمی آید و یا مایل به انجام چه کاری نیستند. 
به دلیل این که این روش راهی معمول و مناسب برای بیان خواسته نیست، 

سعی بر این است که راه های  جایگزین دیگری به وی آموزش داده شود.

نقطه ی آغاز برنامه
ارتباط همانند سایر موارد باید یاد گرفته شود و از نقطه ای شروع شود که 
ساده ترین و قابل انجام ترین  فعالیت برای فرد باشد. پیشنهاد می شود نخست 
از موارد عینی و اشیاء برای برقراری ارتباط استفاده شود  و پس از آن برای 

برقراری ارتباط تصویر به کار رود.   
اشیاء و موارد عینی مهم ترین وسیله برای برقراری ارتباط با فرزند دارای 

اتیسم شما است. 
عکس از اشیاء واقعی: با استفاده از دوربین عکاسی، از اشیاء مختلف عکس 
گرفته و سپس دور عکس را قیچی کنید. اندازه ی تصویر باید در حدی باشد 

که کودک بتواند شی ء را به درستی تشخیص دهد. 



سازمان بهزیستی کشور 10

عکس: اگر از عکس استفاده می کنید، سعی کنید در پس زمینه ی عکس هایی 
زیرا  باشد  نداشته  نامرتبط وجود  و  غیر  ضروری  تهیه می کنید جزییات  که 

باعث جلب توجه کودک به امور نامربوط می شود. 

نقاشی: هم چنین می توانید با استفاده از خطوط ساده و یا استفاده از نمادها 
و تصاویر ساده ی موجود در اغلب  برنامه های کامپیوتری تصاویر مناسبی برای 
فعالیت های مختلف  انتخاب  و  و پوشاک  مانند غذا  آموزش مفاهیم مختلف 

کرده و مورد استفاده قرار دهید. 
فرزند شما قبل از هر چیز باید توان برقراری ارتباط را کسب کند و بیاموزد که 
با استفاده از ارتباط است که  نیازهایش برآورده می شود و دیگران می دانند که 
او چه می خواهد. تعدادی از کودکان دارای اتیسم که از  اشیاء برای برقراری 
ارتباط استفاده می کنند ممکن است شیئی را برایتان بیاورند، )مثال فنجانی 
بهره  نهایت  فرصت  این  از  که  کنید  سعی  شرایط  این  در  شما  بدهند(.  به 
مورد  نوشیدنی  برایش  گرفته  اید.  را  پیامش  که  دهید  نشان  او  به  ببرید.  را 
عالقه اش را فراهم کنید. با این کار به او آموزش می دهید که این شیوه از 

ارتباط  جایگزین مناسبی برای قشقرق به پا کردن است.  

ارتباط بصری
بدانیم که چه  تا  به ما کمک می کند  از آن چه که می بینیم و  عبارت است 
کمک  فرزندتان  به  روش  این  از  است.  استفاده  دادن  روی  حال  در  اتفاقی 

می کند تا درک کند که شما از او چه می خواهید.  
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اشیاء
با استفاده از یک شیء می توانید به فرزندتان آموزش دهید که در برنامه ی 
روزانه اش چه اتفاقی پیش خواهد  آمد. برای مثال، وقتی کت فرزندتان را به 
او می  دهید، کت، شیء ای است که به او می گوید قرار است  بیرون بروید. یکی 
از مناسب ترین شیوه ها داشتن جعبه ای است که اشیاء مناسب برای برقراری 
ارتباط  برقراری  برای  فقط  اشیاء  این  از  قرار  دهید.  آن  در  درون  را  ارتباط 

استفاده کنید. مثال: 
فنجان، یعنی نوشیدن

بشقاب، یعنی غذا
کاغذ توالت، یعنی می خواهم به دستشویی بروم

کلید، یعنی بیرون
توپ، یعنی بازی  
لیف، یعنی حمام

سعی کنید از معنی دارترین اشیاء برای فرزندتان استفاده کنید. اگر می خواهید 
این  از  همیشه  هستند،  معنی  دارای  اشیاء  دهید  که  آموزش  فرزندتان  به 
اشیاء برای برقراری ارتباط استفاده کنید. مثال زیر می تواند  موضوع را بیشتر 

مشخص کند: 
اشیاء  از  ارتباط  برقراری  برای  و  دارد  اتیسم  که  است  کوچکی  پسر  معین 
از بیدار شدن پوشک  او این  است که پس  استفاده می کند. برنامه ی روزانه 
می شود، لباس می پوشد و به تلویزیون نگاه می کند. صبحانه می خورد و  بعد با 

مادرش به پارک می رود. بعد به خانه برمی گردد و بازی می کند.  
مادر معین پوشک را به دستش می دهد و به او می گوید: »عوض کردن پوشک« 
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و پس از بارها تکرار این جمله  به محض دیدن پوشک و گفتن جمله مادر معین 
پوشک را می گیرد و به کنار در حمام می رود. حمام جایی  است که مادر با 
استفاده از یک تشک پالستیکی که به عنوان زیرانداز استفاده می کند، پوشک 
معین را عوض  می کند. بعد مادر لباس ها را به معین نشان می دهد و به وی 
کمک می کند تا آن ها را بپوشد. پس از آن، مادر جلد یک سی دی را به معین 
نشان می دهد و می گوید: »سی دی«. معین سی دی را می گیرد و به کنار 
 دستگاه پخش نزدیک تلویزیون می رود. مادر فیلم پلنگ صورتی را که معین 
بسیار دوست دارد در دستگاه  می گذارد. پس از دیدن فیلم، مادر یک کاسه را 
به معین می دهد و می گوید: »صبحانه«. معین کاسه را می  گیرد و به آشپزخانه 
می رود و کنار میز می ایستد تا مادر شیر و بیسکویت را به وی بدهد. بعد از 
صبحانه مادر  کت معین را به او می دهد و می گوید: »بیرون« و بعد هر دو به 
پارک کنار منزلشان می روند. بعد از این که در  پارک گردش و بدوبدو کرد، مادر 
خرس کوچک پشمالو را به معین می دهد و می گوید: »خانه«. این خرس برای 
 معین یعنی خانه. معین دلش می خواهد بیشتر بماند اما پیام مادر را می گیرد. 
بنابراین خرس را پس می زند  اما مادر باز خرس را به او می دهد و معین با 
اندکی مقاومت همراه مادر به خانه برمی گردد. وقتی به خانه  برمی گردند مادر 
لگوی قرمز رنگ را به او می دهد و می گوید: »بازی«. معین لگو را می گیرد و 

آن را روی سایر  لگوها قرار می دهد و حدود ده دقیقه بازی می کند. 
از زمانی که با استفاده از اشیاء دنیای پیرامون خود را  شناخته، معین شادتر 
است و مشکالت ارتباطی کم تری دارد. استفاده از اشیاء به او آموزش داده 
است تا  بتواند وقایع بعدی را درک کند و بداند که چه اتفاقی پیش خواهد 
آمد. مادرش می گوید مقاومت و اعتراض  های معین بسیار کم تر شده و به نظر 

می رسد سطح ادراکش نیز از محیط افزایش یافته است.
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جدول برنامه ی تصویری
جدول برنامه ریزی شکل دقیق تر و توسعه یافته تری از برنامه ی »اول و بعداً« 
است. با استفاده از این برنامه به  کودک کمک می شود تا درک کند و بداند که 
چه اتفاقاتی قرار است روی دهد. در کتاب شماره ی دو این  موضوع با جزییات 

بیشتری توضیح داده شد.  
در یک جدول برنامه ریزی با استفاده از عکس به کودک کمک می کنید تا کل 
وقایع یک روز را پیش بینی  کند. با استفاده از این جدول، روز را برای فرزندتان 
قابل پیش بینی می کنید. او می داند که در چه زمانی چه  اتفاقی خواهد افتاد و 
با استفاده از این آگاهی، رفتار قابل پیش بینی تری از خود نشان خواهد داد.  

تذکر: 

با استفاده از جدول برنامه ی تصویری به فرزندتان کمک می کنید تا جریان 
کلی روز را درک کند. 

این  کنید.  استفاده  تصویری  برنامه ی  این جدول  از  روز  هر  که  نیست  الزم 
و  کنید  برقرار  ارتباط  فرزندتان  با  می  خواهید  که  است  زمانی  برای  جدول 
فرزندتان باید یک روال معمول را دنبال کند. مثال زمان خواب را  بداند و یا 
برای بیرون رفتن آمادگی داشته باشد. برای درک فرزندتان از روال برنامه باید 
وی قبل از شروع  برنامه با شیوه ی قرار دادن اجزا یا تصاویر پشت سر هم آشنا 
شده باشد. مثال تصویرها از باال به پایین دنبال هم  قرار گیرند و یا از سمت 
چپ به سمت راست مرتب شوند. به یاد داشته باشید که جدول برنامه های 
و  برنامه ها  ترتیب  و  نشود  تبدیل  انتخابی  به جدول  تصویر  به  شکل  روزانه 
یا شکل آن ها عوض نشود. زیرا برای شما و  فرزندتان دشوار خواهد بود که 
فعالیت ها را پیش بینی کنید. می توانید برنامه را به در آشپزخانه بچسبانید و 
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 به هر یک از فعالیت ها به ترتیبی که روی می دهند اشاره کنید. هر فعالیت که 
انجام شد آن را برداشته و در  جعبه ی اتمام قرار دهید .

نمونه ای از برنامه های تصویری  برای انجام  
بخشی از فعالیت های  روزانه
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برنامه ی سفری
برنامه ی سفری برنامه ی کوچکی است که می توانید تهیه کرده و با خود به 
بیرون ببرید تا وقایع و ترتیب آن ها را به  فرزندتان نشان دهید. در این جدول 
آمد، شما  اتفاقی پیش خواهد  بداند چه  یاد می دهید که  به کودکتان  شما 
 چه کار خواهید کرد و پس از هر اتفاق چه پیش خواهد آمد. اگر فرزند شما 
در انجام فعالیت های بیرون از خانه  مشکل دارد، این امر نشانگر عدم توانایی 
پیش بینی وی از برنامه ها و اتفاقات بیرون از خانه است. با  استفاده از جدول 
اگر  کنید.  درک  و  پیش بینی  قابل  او  برای  را  تجربه  این  می توانید  سفری 
فرزندتان با بیرون  رفتن مشکلی ندارد لزومی به استفاده از برنامه ی سفری 

وجود ندارد.  
قبل از بیرون رفتن، برنامه را به فرزندتان نشان دهید و با استفاده از تصویرهای 
اتفاقاتی پیش خواهد آمد.  او  نشان دهید که چه  به  ساده ای که کشیده اید 
جریان را به زبان ساده و با حداقل کلمه ها توضیح دهید. مثال:  اول اتوبوس، 
بعد سلمانی، بعد مغازه و بعد بانک و بعد ساندویچ. پس از اتمام کار و ترک 
هر یک از محل ها  تصویر مربوط به آن را از جدول بردارید و محل بعدی را با 
نشان دادن تصویر آن به فرزندتان یادآوری کنید.  به یاد داشته باشید که در 

هر برنامه ی سفری، فعالیتی را که 
او دوست دارد در نظر گیرید، زیرا 
دلخواه،  انجام  فعالیت  عشق  به 
کودکتان یاد خواهد گرفت که باید 
معمول  فعالیت های  و  کند  صبر 

دیگری را انجام دهد .
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به کودکتان آموزش دهید تا با شما و دیگران ارتباط برقرار کند.
توانایی برقراری ارتباط کودک شما تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، از 

جمله این عوامل می توان به موارد  زیر اشاره کرد: 
تحت فشار بودن. مثال با بیگانگان و یا در مکان های ناآشنا. در این وضعیت ها 

به شیوه ی مناسب دیگری  زیرا که  پا خواهد  کرد؛  به  اغلب کودک قشقرق 
احساسات و نیازهایش را نمی تواند نشان دهد. 

او نمی داند به چه شیوه ای به شما نشان دهد که چه می خواهد و در صورتی 
که شما چیزی به وی  بدهید که مورد نظرش نیست و یا فعالیتی را انجام 
او  بیشتر  عصبانی  شدن  و  ریختن  به هم  باعث  نیست  او  دلخواه  که  دهید 

می شوید.  
ناتوانی در جلب توجه دیگران. کودک نمی داند برای برآوری نیاز نخست باید 

توجه شما را به سمت خود معطوف  کند. 
استفاده از شیوه های ناشناخته ی ارتباطی. کلمه ی مناسب را نمی یابد و از 

زبان قابل درک خود استفاده می کند. 
بگذارید دلیلی برای برقراری ارتباط بین شما و فرزندتان وجود داشته باشد. 

مثال: 

سینا دو سال و نیمه بود که در برنامه ی آموزشی مناسب برای کودکان دارای 
اتیسم قرار داده شد. کالم نداشت و  کودکی بسیار منفعل بود. تنها فعالیتی که 
انجام می داد پرتاب اشیاء و تکان دادن دست جلوی چشمانش بود. به  کسی 
توجهی نشان نمی داد و دشوارترین کار برای والدین او درگیر کردنش در انجام 
کارهای معمول و  روزانه بود. والدین ناامید و خسته نمی دانستند چه کار کنند و 
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از کجا وارد دنیای فرزندشان شوند. تنها راه  برقراری ارتباط قشقرق و گریه های 
احتیاج  دارد.  به چه چیز  تنها حدس می زدند که سینا  والدین  بود.  متوالی 
برنامه ی او با ارایه ی فرصت هایی برای برقراری ارتباط آغاز شد. با استفاده از 
اشیاء فرصتی به وی داده شد تا  اقدام به برقراری ارتباط کند. حدس ها را تمام 
کردند و با استفاده از اشیائی که او به آن ها ارایه می کرد برنامه ی  ارتباطی را 
با وی آغاز کردند. این کار باعث شد تا میزان استفاده از اشیاء توسط سینا 
بیشتر شود و یاد  گرفت که با استفاده از اشیاء می تواند به خواسته هایش برسد 

و به دیگران بفهماند که چه می خواهد. 

با استفاده از روش های زیر دلیلی برای برقراری ارتباط با فرزندتان ایجاد کنید: 

فعالیت های تکراری مثبت
فرزند دارای اتیسم شما تمایل دارد که فعالیت ها به طور یکسان و بدون تغییر 
انجام شود. لیستی از فعالیت  هایی که فرزندتان مایل است به طور یکسان و 
بدون تغییر به وی ارایه شود تهیه کنید. یکی از این فعالیت های  معمول را 

انتخاب کنید و سعی کنید تغییری در آن ایجاد کنید. مثال: 
 -  فنجان فرزندتان را خالی و بدون آبمیوه به فرزندتان بدهید.

 -  ماست را بدون قاشق به فرزندتان بدهید.
 -  بسته ی چیپس یا خوردنی فرزندتان را بدون این که باز کنید به وی ارایه کنید.

 -  تلویزیون را روشن کنید و وانمود کنید که یادتان رفته است سی دی را 
درون دستگاه قرار دهید.

 -  وقتی که پوشک فرزندتان را عوض می کنید، شلوارش را باال نکشید.
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تغییر در برنامه های معمول زندگی روزانه ی کودک ممکن است باعث شود 
که وی ناراحت شود و به دلیل فقدان  استفاده از روش های معمول ارتباطی 
قشقرق به پا کرده و داد و بیداد کند. حتی ممکن است نسبت به این  تغییرات 
در  ندهد.  نشان  خود  از  باشد  دادن  اهمیت  از  حاکی  که  را  واکنشی  هیچ 
چنین وضعیتی ناامید نشوید  و چنین شرایطی را مجدداً ایجاد کنید تا فرصت 
برقراری ارتباط را برای وی فراهم کنید. اما به یاد داشته باشید  که فردی را 
الزم دارید تا در کنارتان باشد و به فرزندتان نشان دهد که در چنین وضعیتی 

چه کار کند. 

برای مثال:

وقتی شیرینی و یا خوردنی مورد عالقه ی فرزندتان را در وضعیت بسته بندی 
شده و بدون باز کردن به او  ارایه می کنید: 

 -  مکث کنید و حالت انتظار به خود بگیرید.
 -  دستتان را به عنوان یک نوع هدایت به سوی وی دراز کنید تا بسته را به 

شما ارایه کند تا برایش  باز کنید.
 -  در چنین زمانی فرد همکار باید در پشت سر کودک قرار گیرد و دستش را 
روی دست وی قرار دهد و  دست وی را به سمت دست شما هدایت کند تا 

کودک بسته را به شما بدهد.
 -  به محض این که کودک بسته را به شما می دهد، بگویید: »باز« 

فرزندتان برای کسب توانایی جسمی ارایه ی اشیاء به شما به منظور دریافت 
کمک، نیازمند تجربه ی زیادی  است.  

این آغازی است برای کسب توانمندی های مثبت برقراری ارتباط.
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انگیزه های قدرتمند
فرزندتان در هنگام روبرویی با اشیاء و مواردی که از آن ها لذت می برد، انگیزه ی 
بیشتری دارد. کودکان دارای  اتیسم ممکن است با استفاده از مواردی که مورد 
توجه آنان قرار می گیرد، انگیزه ی بیشتری برای برقراری  ارتباط داشته باشند. از 

جمله چنین مواردی می توان به اشیاء و یا خوردنی های زیر اشاره کرد: 
اسباب  بازی های صدادار و یا ابزارآالت موسیقی، اسباب بازی های دارای نورهای 
چیپس،  و  شیرینی  زبر،  سطوح  اسباب بازی های  دارای  حباب سازها،  رنگی، 

دایناسور و ماشین و قطار.  
از  و  دارد  دوست  فرزندتان  می کنید  تصور  که  مواردی  و  اشیاء  از  لیستی 
آن ها لذت می برد تهیه کنید. سعی  کنید که به درستی موارد مورد عالقه ی 
فرزندتان را بیابید و پس از آن دوست داشتنی ترین آن ها را مشخص  کنید. 

برای این کار می توان فعالیت های زیر را انجام داد: 
- توجه کنید که با حذف کدام موارد کودکتان ناراحت و برآشفته می شود. 

- با دیدن کدام مورد بیشتر به هیجان می آید.
- منتظر فعالیت و یا شیء مورد نظر می ماند و یا به آن بیشتر نگاه می کند.

- زمان زیادی را برای بازی کردن و یا در دست گرفتن آن شیء سپری می کند.
لیست موارد مورد عالقه برای ایجاد انگیزه: 

غذا

اسباب بازی

بازی

فعالیت های حسی

موارد دیگر
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در جدول  ذکر شده  موارد  از  مختلف  موقعیت های  به  توجه  با  روز  در طی 
فوق استفاده کنید. استفاده از  این موارد به دلیل عالقه ی فرزندتان به آن ها 
باعث تشویق وی به برقراری ارتباط می شود. اگر فرزندتان  تقاضای شما برای 
برقراری ارتباط را رد کرد، فعالیت را به زمانی دیگر موکول کنید و از فرزندتان 

دنباله  روی کنید. 

از اشیاء برای برقراری ارتباط استفاده کنید.
فرزندتان ممکن است به مواردی مانند بادکنک، حباب، عروسک های کوکی 
و یا کنترل دار و یا فعالیت  های دارای ساختی مانند سرهم کردن ریل قطار 
برای  موارد  در  اغلب  که  باشید  داشته  توجه  دهد.  نشان  عالقه  اسباب بازی 
استفاده از این اسباب بازی ها )مثال باد کردن بادکنک( نیازمند کمک است و 
زمانی که  شما درحال کمک کردن به وی هستید، مناسب ترین زمان برای 

برقراری ارتباط با فرزندتان است.  

مثال: 

 - یک بادکنک را بادکرده و سپس رها کنید.
 - اگر فرزندتان از این کار خوشش بیاید، بادکنک را تعقیب کرده و پس از به 

زمین افتادن آن را  برمی دارد. 
 - سعی کنید در کنار فرزندتان و نزدیک به وی بمانید و دستتان را به سمت 
او دراز کنید تا به وی  نشان دهید که برای انجام مجدد کار الزم است بادکنک 

را به شما بدهد. 
نظر  از  این کار  انجام  برای  را  فرزندتان  فرد دیگری  باشد که   - شاید الزم 
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فیزیکی هدایت کند. مثال  با قرار گرفتن در پشت سر کودک و گرفتن دست، 
او را هدایت کند که بادکنک را در دست شما  قرار دهد. 

این روش مخصوص فرزندتان برای درخواست انجام مجدد یک کار است. 

مثال: 

حباب سازی. اول در مکانی که فرزندتان به راحتی می تواند ببیند، چندین بار 
به حلقه ی حباب ساز فوت  کنید و در صورتی که از حباب سازهای اتوماتیک 
مختلف ساخته  تا حباب  های  دهید  فشار  را  کلید دستگاه  استفاده می کنید 
شوند. دسته ی حباب ساز را روی زمین و جایی که فرزندتان به راحتی می تواند 
آن را  ببیند، قرار دهید. مایع دستگاه را پیش خود نگه دارید. اگر فرزندتان از 
این کار خوشش آمده باشد، دسته  را از زمین یا جایی که در معرض دیدش 
قرار داده اید برمی دارد. به محض انجام این کار دستتان را دراز  کنید تا دسته 
را برای ساختن حباب های بیشتری به شما بدهد. شاید یک بزرگسال دیگر 
به سمت  و هدایت  با گرفتن دست  را  فرزندتان  باشد که  از پشت سر  الزم 
دست شما، کمک کند. به محض دریافت  دسته ی حباب ساز سعی کنید که 
یک جمله و یا کلمه ی مرتبط با فعالیت را ذکر کنید. مثال »حباب«،   »بیشتر 

می خواهی« یا »یه بار دیگر«. 

با استفاده از این دو مثال می توانید سایر فعالیت های مورد توجه فرزندتان را 
به فرصت هایی برای  برقراری ارتباط با وی تبدیل کنید. اگر ایده ی دیگری به 
ذهنتان نمی رسد می توانید از سایر والدین سوال  کنید. به احتمال بسیار قوی 
با فرزندشان  ارتباط  برقراری  برای  سایر والدین روش های بسیار متفاوتی را 

 مورد استفاده قرار می دهند. این روش ها می تواند برای شما نیز مفید باشد. 
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سیستم ارتباط بصری
اتیسم  افراد دارای  نیز توضیح داده شد، آموزش  این  از  همان طور که پیش 
یکی  دیگران،  با  ارتباط  برقراری  برای  تبادل  اشیاء  روش  از  استفاده  برای 
افراد  تعامل و  ارتباط  برقراری  برای  از قدرتمند ترین و مناسب ترین روش ها 
دارای اتیسم با دیگران است. سیستم »برقراری ارتباط بصری« سطح باالتر و 
گسترده تری از  این روش است. در این روش از هدایت جسمی کم تر استفاده 
می شود. ارتباط بصری گامی به سوی  استفاده از کالم برای برقراری ارتباط 
است. برای کودک دارای اتیسم استفاده از موارد قابل مشاهده برای  برقراری 
ارتباط، ساده تر از موارد غیر قابل مشاهده مانند نمادهای کالمی است. یعنی 
آن ها در مقایسه با  شنیدن نام یک شیء و درک معنی آن با استفاده از تصویر 
آن شیء، راحت تر مفهوم آن را درک می  کنند. اگر لباس پوشیده و آماده در 
حالی که کلید خانه و یا سوییچ ماشین را در دست دارید، در برابر  فرزندتان قرار 
بگیرید، وی به راحتی درک خواهد کرد که قصد بیرون رفتن دارید، درحالی که 
اگر در زمانی  که او مشغول نگاه کردن به تلویزیون و دیدن برنامه ی دلخواهش 
است به او بگویید: »آماده شو می ریم بیرون«  ممکن است به سادگی برایش 

قابل درک نباشد و یا واکنش مناسبی به این خبر از خود نشان ندهد. 
فرزندتان  با  ارتباط  برقراری  برای  نمادهای بصری  و  از عالیم  اگر  نتیجه  در 
داشت.  خواهد  جریان ها  و  موارد  درست تری  از  درک  وی  کنید،  استفاده 
برای کمک به فرزندتان در درک خواسته های دیگران و تقویت توان  ادراک و 
ارتباطات وی با استفاده از حمایت های بصری راه های مختلفی وجود دارد که 
به تعدادی از آن ها  اشاره می شود. باید توجه داشته باشید که مرتبط ترین، قابل 
درک ترین و با معنی ترین روش را برای  حمایت بصری از فرزندتان برگزینید. 
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از آن ها فرزندتان به شکل مناسبی واکنش  نشان  با استفاده  روش هایی که 
خواهد داد عبارتند از: 

اشیاء - عینی ترین شکل از نمادها برای برقراری ارتباط با فرزندتان است. 
عکس از اشیاء واقعی - با استفاده از دوربین عکاسی، از اشیاء مختلف عکس 
گرفته و سپس دور عکس را قیچی کنید. اندازه ی تصویر باید در حدی باشد 

که کودک بتواند شیء را به درستی تشخیص دهد. 
عکس - سعی کنید تنها تصویر شیء مورد نظر در کادر باشد و از اضافه کردن 

جزییات بی مورد خودداری  کنید. 
نقاشی های ساده ی خطی - همان گونه که قبال توضیح داده شد، می توانید با 

استفاده از خطوط ساده تصاویر  مورد نظر خود را تهیه کنید. 
کلمات نوشتاری - حتی تعدادی از افراد دارای اتیسم در سن پیش دبستانی 
نیز می توانند قبل از درک  متون نوشتاری و صحبت کردن تعدادی از کلمات 
نوشته شده را تشخیص دهند. البته ساده ترین شکل از  ارتباط که با کودکان 
کم سن توصیه می شود استفاده از خود شیء و تصویر آن است. سطح ادراک 
کودک  خود را درباره ی اشیاء ارزیابی کنید تا با استفاده از آن بتوانید بهترین 

گزینه را برای فرزندتان برگزینید. 

چگونه بهترین روش را برای فرزندم انتخاب کنم؟
قبل از هر چیز سطح شناسایی فرزندتان از اشیاء را ارزیابی کنید. 

 -  آیا می تواند یک شیء را با تصویر آن مقایسه کند؟
 -  آیا در پازل های اشکال می تواند شکل شیء را در جای مناسب آن قرار دهد؟
 -  آیا فرزندتان به تصویر توجه می کند و نشان می دهد که آن را شناسایی کرده است؟
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 -  آیا فرزندتان بین سه یا چهار تصویر و یک شیء، تصویر مناسب و مرتبط با 
شیء را انتخاب می کند؟

بله؟

با  ارتباط  برقراری  برای  می توانید  باشد،  »بله«  باال  سواالت  به  پاسخ  اگر 
فرزندتان از تصویر استفاده کنید.  

خیر؟  

از اشیاء استفاده کنید. زیرا فرزندتان در این مرحله قادر است با استفاده از 
اشیاء ارتباط برقرار کند. 

..........   ***    ..........
 -  آیا فرزندتان قادر است که تصویر نقاشی شده ی سیاه و سفید از شیء را با 

عکس آن مقایسه کند؟
 -  آیا نسبت به تصویر سیاه و سفید تهیه شده هیچ واکنشی از خود نشان 

می دهد؟
بله؟  

از تصاویر سیاه و سفید در برنامه ی سیستم ارتباط بصری استفاده کنید.
خیر؟

در حال حاضر در برنامه ی سیستم ارتباط بصری فرزندتان از عکس های تهیه 
شده با دوربین استفاده کنید. 

اگر اطمینان ندارید و در حال حاضر نمی توانید از مشاوره با یک متخصص بهره 
بگیرید، از ساده ترین سطح برنامه  شروع کنید )استفاده از اشیاء(، تا فرزندتان 

مشکلی در ادراک درخواست شما نداشته باشد. 
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تداوم ارتباط دوجانبه
فرزندتان برای برقراری ارتباط نیازمند یک بهانه است. از چیزی استفاده کنید 
که می دانید دوست دارد و  به خاطر آن به شما نزدیک می شود. نخست اجازه 
به  نمی تواند  که  باشید  اطمینان  داشته  اما  ببیند،  را  نظر  مورد  شیء  دهید 
از دسترسش قرار دهید(. الزم  را دور  را به دست آورد )مثال آن  تنهایی آن 
 است به وی آموزش دهید که وقتی چیزی را می خواهد، باید کاری در مورد 
آن انجام دهد )مثال به  سمت شما بیابد، یا چیزی بگویید و یا تصویر آن را به 
شما بدهد(. این بر عهده ی شما است که روش را  تعیین کنید، مثال به وی 
آموزش دهید که تصویر شیء را به شما بدهد و یا از نمونه ی کوچک شده ی 

آن  برای برقراری ارتباط استفاده کند.  
کودکتان را هدایت و راهنمایی کنید تا به سمت کارت و یا شیء مورد نظرش 
برود. الزم است فرد  بزرگسال دیگری نیز به شما کمک کند و توجه فرزندتان را 
به سمت شیء و یا کارت های تصویری  معطوف کند و آن گاه آن ها را لمس کند. 
شما بالفاصله باید فرزندتان را تقویت کنید تا بداند کاری را که  انجام داده است 
چه قدر مهم و معنی دار است. مثال بالفاصله نام شیء مورد نظر را بگویید و آن را 
به فرزندتان  بدهید. در این جا او درک خواهد کرد که لمس کردن و یا برداشتن 
کارت و یا شیء یعنی درخواست کردن  از شما برای دریافت آن. می توانید این 
مهارت جدید را در موقعیت های مختلف به وی آموزش دهید تا  وی بداند تا 

زمانی که چیزی را درخواست نکند آن را به دست نخواهد آورد. 
زمانی که فرزندتان مفهوم بده و بستان را درک کرد )کارت تصویر را برای 
دریافت شیء مورد نظر به شما  داد(، می توانید از وسیله ی دیگری تحت عنوان 

تخته ی انتخاب استفاده کنید. 
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تخته ی انتخاب
تخته ی انتخاب سطحی است که تصویر مواد و یا اشیای قابل دستیابی برای 
به وی نشان دهید که  این که  برای  به وی نشان می دهد. مثال  را  فرزندتان 
انتخاب کند، تصویر هر  دو نوشیدنی را  را  می تواند بین شیر و آبمیوه یکی 
بر روی تخته ی انتخاب قرار دهید. فرزندتان خواهد فهمید که چه چیزهایی 
برایش وجود  دارند و از بین آن ها نوشیدنی مورد نظر خود را به شما نشان 

خواهد داد.  
برای شروع این بخش از برنامه سعی کنید تصویر دو شیء را با استفاده از 
نوار ولکرو بر روی یک مقوای  رنگی بچسبانید و یا دو شیء را بر روی »سینی 

انتخاب« قرار دهید.
سعی کنید تصویر و یا نمونه ی اشیاء و یا مواردی را بر روی تخته و یا سینی 
انتخاب قرار دهید که یکی بسیار  مورد عالقه ی فرزندتان است و یکی کم تر و 
یا اصال مورد عالقه ی وی نیست. در صورتی که فرزندتان به اشتباه  شیء کم تر 
مورد عالقه را انتخاب کند، چیزی را به دست خواهد آورد که به آن عالقه ای 
ندارد و یاد  خواهد گرفت که برای به دست آوردن شیء مورد عالقه ی خود باید 
توجه بیشتری به حق انتخاب های خود  داشته باشد. همین کار را می توانید 

درباره ی بازی ها، فیلم ها و خوردنی های موجود برای فرزندتان انجام  دهید. 

یک مثال: 

مادر علی با استفاده از تعدادی تخته ی انتخاب در مکان های مختلف خانه اش 
به فرزندش کمک می کند تا  بداند در هر مکان حق انتخاب هایی برایش وجود 
دارد. او یک تخته ی انتخاب با سه تصویر در کنار میز  غذا قرار داده است تا 
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علی بداند در موقع نهار و یا شام چه حق انتخاب هایی دارد. در اتاق نشیمن 
از  اسباب بازی  انتخاب سه قطعه  نام سینی  به  از یک سینی  با  استفاده  نیز 
با  کردن  بازی  برای  که  می دهد  نشان  وی  به  علی،  اسباب بازی های  بین 

اسباب بازی هایش چه انتخاب هایی وجود دارد. 
گاهی که قصد  بیرون رفتن دارند در کنار جالباسی تخته ی انتخابی با تصویر 
سه مکان وجود دارد تا به علی نشان دهد که از  بین سه مکان مختلف به 
انتخاب او می توانند به جایی که او دوست دارد بروند. مادر علی به او کمک 
می  کند تا بداند برای بیرون رفتن، غذا خوردن و بازی کردن تنوع هایی وجود 
دارد که وی باید از میان آن ها  یکی را برگزیند. بنابراین پیش از انجام فعالیت 
باید با برداشتن یک شیء و یا اشاره به یک تصویر به  دیگران نشان دهد که 

چه چیزی را می خواهد انجام دهد. 
مثالی از تخته ی انتخاب:
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آیا کودکانی که کالم دارند نیز باید از حمایت های بصری برای برقراری 
ارتباط استفاده کنند؟

حتی کودکانی که کالم دارند نیز می توانند از مزایای روش برقراری ارتباط با 
استفاده از تصویر بهره ببرند.  استفاده از حمایت های بصری باعث می شود که 
آن ها منظور خود را مشخص تر و به شیوه ای مناسب تر  بیان کنند و در نتیجه 

سطح اضطراب آن ها کم تر می شود.  

یک مثال: 

محمد به خوبی از کالم استفاده می کند. دلش بیسکویت می خواهد و واژه ی 
مناسب برای بیان خواسته اش را نمی یابد. هرچه بیشتر به خودش فشار می آورد 
یک  تصویر  نشان  دادن  با  می شود.  سخت تر  برایش  مناسب  کلمه ی  یافتن 
بیسکویت به محمد مانند یک نوع حمایت، بالفاصله کلمه را به یاد می آورد و 
می گوید  من بیسکویت می خواهم. استفاده از حمایت های بصری به وی کمک 

کرد تا به راحتی کلمه ی مورد نظرش  را به یاد آورد. 

ایجاد الگوی مناسبی از کالم برای فرزندتان
الزم است که کالم مورد استفاده ی شما با فرزندتان کوتاه و ساده باشد. این کار 
به فرزندتان کمک می کند تا  موضوع را بهتر بفهمد و به وی فرصتی می دهد 

تا آن چه را که شنیده است تکرار و تقلید کند:
- عبارت های ساده ای به کار ببرید. مثال: یک سگ می بینم، قطار شکست، 

بابا رفت. 
از  که  بار  هر  و  کنید  برچسب مشخص  از  استفاده  با  را  فرزندتان  وسایل   -
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آن ها استفاده می کند نام آن ها را  بگویید. مثال: دایناسور، آبمیوه، قطار قرمز، 
کامیون بزرگ. 

- جمالتی برای فرزندتان بسازید تا در موارد مختلف و مشخص مورد استفاده 
قرار دهد. مثال:

برای احوالپرسی: سالم خوبی
برای خداحافظی: بای بای، رفتم

برای اعتراض: نمی خوام، نه، نمی شه
برای درخواست: لطفا، خواهش می کنم

برای بیان هیجان: خدایا
و سایر موارد مشابه

- برای آغاز برنامه همیشه از یک یا حداکثر دو کلمه استفاده کنید. 

یا  و  کلمه  و حرکات خود،  بیان  از حالت  استفاده  با  که  باشید  داشته  به یاد 
با فاصله های معین  را  قابل فهم  کنید و یک کلمه  برای فرزندتان  را  عبارت 
چند بار تکرار کنید و در ضمن بیان یک عبارت بر روی کلمه  کلیدی تاکید 
کنید. در زمانی که فرزندتان آمادگی داشته باشد به دنبال شما کلمه را تکرار 
خواهد کرد.  سعی کنید تا در ضمن زمان های خوشایندی مانند هنگام خوردن 
غذای مورد عالقه و یا حمام رفتن و  لباس پوشیدن برای بیرون رفتن کلمه ها 
و عبارت را تکرار کنید تا فرزندتان انگیزه ی بیشتری برای به یاد  سپاری آن ها 
داشته باشد. به یاد داشته باشید که استفاده از حمایت های بصری مانعی برای 

استفاده ی فرزندتان  از کالم نمی باشد. 
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استفاده از این روش به فرزندتان کمک خواهد کرد تا کلمه های بیشتری یاد 
بگیرد،  آن ها را به شکل معنی دارتری به کار ببرد و سطح اضطراب کم تری را 

نشان دهد. 

نکته های اصلی برای افزایش سطح ارتباط فرزندتان
 -  دلیلی برای برقراری ارتباط با فرزندتان ایجاد کنید. 

 -  از عالیق فرزندتان استفاده کنید و برای برقراری ارتباط انگیزه ای برای وی 
ایجاد نمایید.

 -  با ایجاد تغییر در فعالیت های معمول جاری در خانه، فرزندتان را تشویق 
کنید تا برقرارکننده ی  ارتباط باشد.

 -  شیوه ی مشخصی برای برقراری ارتباط با فرزندتان ایجاد کنید. مثال از نظام 
تبادل تصویر استفاده نمایید.

درستی  به  تا  دهید  آموزش  فرزندتان  به  انتخاب  تخته ی  از  استفاده  با    - 
خواسته هایش را بیان کند.

 -  از کالم ساده استفاده کنید تا فرزندتان قادر به تقلید از آن باشد.
 - تنها زمانی که فرزندتان بسیار کالفه است برنامه را قطع کنید. اما اگر در آغاز 
برنامه ی آموزش مهارت  ارتباطی جدید تنها گریه های معمولی داشت، برنامه 
را ادامه دهید. اطمینان داشته باشید که به  زودی اشک های فرزندتان ناپدید 

می شود و شادی و لذت از برقراری ارتباط، جای اشک ها را  خواهد گرفت.  
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لیست زیر به شما در ثبت نحوه ی برقراری ارتباط فرزندتان کمک خواهد کرد: 

توضیح شما نوع فعالیت ارتباطی

 1.  چه کار می کند؟ 
)مثال روی زمین دراز می  کشد و داد و 

بیداد می کند( 

 2.  چرا این کار را می کند؟ 
)مثال، به نظر  می رسد عصبانی است( 

این کار چه  انجام  با   3.  فکر می کنید 
 چیزی را می خواهد نشان دهد؟ 

خشم  می خواهد  می کنم  )مثال  تصور 
خودش  را نشان دهد( 

 4.  وقتی این کار را انجام داد کجا بود؟ 
  )مثال در خانه ی خودمان بود( 

 5.  این کار را در برابر چه کسی انجام 
به  که  مهمانی  حضور  در  )مثال  داد؟ 

خانه ی ما آمده  بود( 
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فرزند شما چگونه بازی می کند؟
آموزش مهارت های بازی در خانه در سنین پایین به فرزند شما این فرصت 
را می دهد تا پایه ای استوار برای  سایر مهارت های مورد نیازش ساخته شود؛ 
اجتماعی.  مهارت های  و  جانبه  دو  تعامل  ارتباط،  مانند  مهمی  مهارت های 
از  تا درک درستی  این فرصت، شما به فرزندتان کمک می کنید  با  ارائه ی 
و  توجه  سطح  و  شود  است  آرام تر  ممکن  آورد.  به دست  پیرامونش  جهان 
مهارت های  و  آورد  به دست  نوینی  تجارب  می تواند  یابد.  افزایش  تمرکزش 

جدیدی  کسب کند. 
در این کتابچه درباره ی فعالیت های زیر اطالعاتی کسب خواهید کرد: 

* آموزش نحوه بازی کردن به کودکان دارای اتیسم
* فعالیت های مناسب با سطح رشد کودکان دارای اتیسم

* برقراری ارتباط بین بازی و سایر فعالیت های کودک
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یادگیری چگونگی انجام بازی
کودکان دارای اتیسم به فعالیت های دارای ساخت و تکراری عالقه مند هستند. 
این کودکان نیاز دارند تا بدانند  که باید چه کار کنند. اغلب وقتی که نمی دانند 
چه کار کنند، فعالیت های نامناسبی از خود نشان می دهند، مانند نشان  دادن 

مشکالت رفتاری و فعالیت هایی که کنترل  آن ها سخت و دشوار است. 
بازی های ساخت دار اغلب نحوه ی یادگیری فعالیت های مختلف را به کودک 

شما آموزش می دهد. 
بازی های مختلفی در این گروه وجود دارند که در ادامه ی بحث به تعدادی از 

 آن ها اشاره  می شود. این بازی ها  عبارتند از: 
 1.  بازی حسی و حرکتی

 2.  بازی ساخت دار
 3.  بازی وانمودی  

تمام بچه ها نیازمند یادگیری این بازی ها هستند اما کودکان دارای اتیسم به 
شیوه ای متفاوت این بازی ها را یاد  می گیرند. 

برای درک چگونگی بازی فرزندتان، وی را در ضمن انجام بازی های آزاد با 
مجموعه ای از اسباب بازی ها مشاهده  کنید. 

بازی های حسی و حرکتی
اسباب بازی های حسی و حرکتی عبارتند از اسباب بازی هایی که با  آن ها می توان 
اسباب بازی های  اسباب  بازی های صدادار، جغجغه،  لگو(،  )مثل  چیزی ساخت 
فشاری، حباب سازها، بادکنک، توپ، خمیر بازی، آب بازی در  حمام، مدادشمعی 
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و موارد مشابه که می توان با  آن ها انواع بازی های حسی را انجام داد. 
اسباب بازی های  بزرگی که معموال در خارج از خانه با  آن ها بازی می کنند 
بازی های  پایین  پریدن،  باال و  یا تشک های پرسی.  بادی و  مانند خانه های 
دارای بدو بدو و حرکت، بازی های بچه گانه ی تعاملی مانند دالی و تاپ تاپ 

خمیر و موارد  مشابه. 
بازی های حسی و حرکتی برای کودک دارای اتیسم مهم است زیرا با انجام 
آن عالوه بر کسب    مهارت های مختلف حسی و حرکتی، فعالیت های اجتماعی 
دیگری مانند رعایت نوبت، توجه دوجانبه، توانایی  پیش بینی فعالیت دیگران، 
دقت در نگاه کردن و افزایش توجه به محرک های حسی، گوش دادن و توجه 

به  محرک های محیطی را کسب می کند.  
حتی اگر احساس  می کنید فرزند شما در سطحی باالتر از این قرار دارد، تداوم 
انجام این بازی ها مهم است؛  زیرا که به وی کمک می کند تا محیط را بهتر 

بشناسد و جنبه های مختلف آن را کشف کند.  

بازی های دارای ساخت
و  محرک  به  مربوط  فعالیت های  تا  می کند  کمک  فرزندتان  به  بازی ها  این 
با اسباب بازی، فرزند شما  بازی  پاسخ و علت و معلول را درک کند.  هنگام 
فعالیتی انجام می دهد، مثال فشاری به بخشی از آن وارد می کند یا  دکمه ای 
اتیسم  افتاد. کودک دارای  اتفاقی خواهد  این کار  نتیجه ی  را می فشارد، در 
اثر باشد و  این  مفهوم مهم است که می تواند منشأ  نیازمند کمک به درک 
تغییراتی در محیط ایجاد کند. حمایت والدین در مراحل  اولیه ی درک این 

مسئله امری مهم و قابل توجه است. 
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تقلید و تکرار
کودکان دارای اتیسم نیازمند کمک و حمایت در یادگیری تقلید از دیگران و 
تکرار فعالیت های آنان هستند. اساس یادگیری بشر توانایی تقلید است. این 
گام مهمی است که به یادگیری سطوح باالتر می انجامد. از  کودکتان انتظار 
نداشته باشید که به یکباره و به راحتی از شما تقلید کند. بلکه شما بایستی 
شروع کننده  باشید و از وی تقلید کنید. با استفاده از اشیاء و یا اسباب بازی ها، 
فعالیتی را که کودکتان انجام می دهد تقلید  کنید، یا صدا و حالت او را تکرار 
نمایید و به این امر دقت کنید که آیا کودکتان متوجه این امر شده است یا 
خیر. برای مثال اگر فرزند شما دو لگو را برداشته و به هم می زند، شما هم 
این کار را  انجام دهید. اگر دست می زند شما هم این کار را انجام دهید. حتی 
اگر در برابر این کار واکنشی از خود  نشان نداد باز هم کوشش خود را قطع 
نکنید و به این کار ادامه دهید تا واکنشی از وی ببینید. انجام این کار  و یا 
نشان دادن واکنش، نشان دهنده توجه فرزند شما به اطراف است. آگاهی از 
وجود دیگران در  محیط پیرامون، نخستین گام تقلید است. حتی ممکن است 
از یک بزرگسال بخواهید تا از حرکت ها و کارهای  شما تقلید کند تا فرزندتان 
این کار را مشاهده کند. اگر می خواهید کودکتان از شما تقلید کند و مانند 
شما  دست تکان دهد، نخست باید خودتان چنین کاری بکنید و پس از آن 
فرد بزرگسال دیگری مانند شما دستش  را تکان دهد و بعد به فرزندتان کمک 

کند تا رو به شما دست تکان دهد و بای بای کند.  

توجه
در مرحله ی نخست بازی، هدف شما باید افزایش توجه و دقت دوجانبه باشد. 
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کودک دارای اتیسم در مراحل  اولیه ی رشد ممکن است نداند که شما نیز 
از یک چیز  واحد  به چیزی عالقه مند هستید و هر دو می توانید  مانند وی 
یا انجام یک فعالیت لذت ببرید. برای آموزش این مهارت باید به حریم وی 
نزدیک شوید، وی را به خود  نزدیک تر کنید و توجه او را به خود جلب کنید.  
* اسباب بازی ها و فعالیت هایی را انتخاب کنید که فرزندتان به انجام آن ها 

عالقه مند است.
* وی را تشویق کنید و سعی کنید که حتی برای یک لحظه ی کوتاه او را با 

خود همراه کنید.
برای مثال:

بابک عادت دارد درحالی که ماشینی را در دست دارد دور اتاق بدود. به نام 
خود واکنشی نشان نمی دهد.  به مادرش آموزش داده شد تا به وی نزدیک 
شود و ماشین دیگری را که مورد عالقه ی وی است در دست بگیرد.  او را با 
خود جلو یک میز کوچک ببرد و برای چند لحظه وی را پشت میز بنشاند 
و ماشین را درون یک جعبه  بیندازد. این میزان از هدایت برای بابک کافی 
بود و بعد از آن مادر او را به حال خود گذاشت تا بدو بدو های مورد عالقه و 
معمول خود را انجام دهد. سپس این فعالیت ساده را بارها و بارها با وی انجام 
داد. بابک شروع  به تقلید این کار کرد. هرچند این فعالیت برای بابک محدود 
و کوچک بود اما مادر سعی کرد و توانست تقلید  از یک کار ساده را به وی 
آموزش دهد. این کار را می توان با سایر اسباب بازی ها انجام داد و از هر شیء 

مورد  عالقه ی کودک استفاه کرد. 
این فعالیت باعث  می شود فرزند شما مفهوم مهم دیگری نیز یاد بگیرد: 

مفهوم » اول - بعداً « 
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از این زمان به بعد مادر بابک هرکاری انجام می داد به او می گفت: »اول من 
این کار را می کنم بعداً تو می توانی فعالیت خود را انجام دهی«. 

هنگامی که کودک توانایی و آمادگی نشستن پشت میز را کسب کرد، می توان 
فعالیت های بازی گونه ی دارای  ساخت را شروع کرد. درباره ی چگونگی انجام 
این کار توضیحاتی در بخش های دیگر ارائه  می شود. اگر  فرزندتان درباره ی 
محل انجام بازی مشکل دارد باید مکانی را برای انجام فعالیت هایش به وی 
اختصاص دهید.  سعی کنید این محل دائمی و مشخص باشد و عوامل مخل 
این  توجه وی در آن محل کامال محدود شده  باشند. سعی کنید  و  تمرکز 
مکان از تلویزیون، رادیو و سایر ابزارهای منحرف کننده توجه دور باشد و یا 

حداقل در  زمان حضور کودک این وسایل خاموش باشند. 

 

از  این محل  و هدایت های بصری کودک در  از حمایت های بصری  استفاده 
اهمیت ویژه ای برخوردار است.  
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سعی کنید فعالیت های فرزندتان را به گونه ای شکل دهید تا از چپ به راست 
باشد. مثال فعالیت جدید را  برایش در سمت چپ قرار دهید و در سمت راست 
میز، جعبه ای قرار دهید تا فعالیت ها پس از تمام شدن در  درون آن قرار گیرند. 
اگر فعالیت ها از نظر حجم بزرگ هستند، جعبه ی اتمام را در سمت راست و 
بر روی  زمین قرار دهید. او باید یاد بگیرد و درک کند که اغلب فعالیت ها از 
سمت چپ شروع  می شود و در سمت  راست به پایان می رسد. عالوه بر این 

کودک باید یاد بگیرد که تمامی فعالیت ها دارای: 

• یک »نقطه ی شروع«،  
• یک »نقطه ی وسط« و
• یک »نقطه ی پایان« 

هستند.

در صورتی که فعالیت ها به شیوه ای یکسان به کودک ارایه شود، او می تواند 
با موفقیت بیشتری فعالیت های  درخواست شده را انجام دهد. توانایی انجام 
فعالیت به شکل مستقل نیز در کودک تقویت  می شود. دشواری های وی در 
سازماندهی خود و تصمیم گیری درباره ی اتمام فعالیت ها کم تر  می شود؛ زیرا 
آن هر  در  انجام می شود. روشی که  یکسانی  و  روند خاص  با  فعالیت هایش 
فعالیتی دارای یک نقطه ی شروع، یک  نقطه ی وسط و یک نقطه ی اتمام است.
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 شیوه های مثبت بازی کردن را به کودک آموزش دهید.  
 فضای مناسب و راحتی برای انجام بازی ساخت دار در نظر گیرید و پس از آن 
فعالیت های دارای ساختی را که  به کودکتان کمک می کند تا محیط را بهتر 
درک کند، انتخاب کنید. تحت چنین شرایطی فرزندتان متوجه    می شود که: 

• چه فعالیتی را باید انجام دهد؟
• چه میزانی از فعالیت را باید انجام دهد؟

• چه زمانی فعالیت تمام  می شود؟
• فعالیت بعدی چیست؟

در ابتدای هر فعالیت دارای ساخت باید بتوان به چهار سوال باال به شیوه ای 
باعث  فعالیت  انجام  که  است  در  چنین صورتی  پاسخ دهید.  بصری  و  عینی 

 می شود کودک آرامش بیشتری از خود نشان دهد.
اغلب اوقات برای کودکان دارای اتیسم بازی های ساخت دار آغاز مرحله ی ادراک از 
محیط پیرامون است. جهانی  که تا پیش از آن غیر قابل پیش بینی و ناشناخته بود. 

برای اغلب کودکان دارای اتیسم که برنامه های دارای ساخت را آغاز کرده اند، 
اتمام فعالیت دارای ساخت،  نخستین مهارتی است که در شروع برنامه بایستی 
از جانب  برنامه  مقاومتی  ابتدای  در  زیرا که  قرار گیرد؛  تأکید  و  توجه  مورد 
کودک برای ورود به فعالیت دارای ساخت مشاهده  می شود. در حالی که پس 
از مدتی  کودکان با عالقه در انتظار زمان انجام فعالیت دارای ساخت می مانند. 
زیرا که لذت احساس رضایت ناشی از  اتمام یک فعالیت و یادگیری مهارتی 
جدید را کشف خواهند کرد. علت عالقه ی کودکان دارای رشد عادی به  انجام 
بازی نیز ریشه گرفته از این اصل مهم است. اصلی که »فعالیت های تکراری 

مثبت« خوانده  می شود.
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در  تکراری سعی  و  معمول  فعالیت های  از  استفاده  با  اتیسم  دارای  کودکان 
شناسایی جهان پیرامون خود دارند.  اغلب راه های انحصاری و خاصی برای انجام 

فعالیت ها انتخاب می کنند که غیر قابل انعطاف و تغییر ناپذیر  هستند. 
کودکان دارای اتیسم انجام فعالیت های معمول و تکراری را دوست دارند و از 
آن لذت می برند. بنابراین،  آموزش هر نوع فعالیت تکراری مثبت باعث  می شود 
که این کودکان آن را به سهولت یاد بگیرند و در شرایط  مشابه آن را تکرار کنند. 

با استفاده از این اصل به فرزندتان فعالیت تکراری مثبت برای انجام بازی را 
آموزش دهید. این کار در نهایت  باعث  می شود کودک به شیوه ی مناسب تری 

بازی کند. 
اگر کودکتان بیش از اندازه فعال است، روش آموزش هر گام در یک جلسه 
را انتخاب کنید. مثال اگر برنامه ی  بازی دارای ساخت با استفاده از یک پازل 
جای گذاری چهار تکه انجام  می شود، آن را در حالتی به کودکتان  ارائه کنید 
که تنها یک تکه اش کم است. بنابراین با جای گذاری تنها یک تکه از پازل 
از  بیش  می تواند  که  کردید  احساس  زمان  هر  تکمیل  کرد.  را  آن  می توان 
یک تکه را انجام دهد، قطعه ی دیگری از پازل را کم کنید و  آن را به شکل 
دو تکه ی ناقص به کودک ارائه کنید. چنین اصلی را می توان در مورد سایر 

فعالیت های کودک  نیز در نظر گیرید. 
در زمان بازی با پازل موارد زیر را انجام دهید:

• نخست پازل را به او نشان دهید.
• از او بخواهید با شما بازی کند.

• یک تکه از پازل را به او بدهید و او را تشویق کنید تا ببیند آن تکه پازل 
به کدام قسمت  تعلق دارد.
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بازی های  انجام  برای  که  قسمت هایی  سایر  یا  و  میز  پشت  در  که  زمانی   •
ساخت دار در نظر گرفته اید قرار  می گیرد، تشویقش کنید تا پازل را کامل کند.
فرزندتان را مجبور نکنید که حتما به طور نشسته کار را انجام دهد. در زمانی 
که برای نشستن آمادگی داشته  باشد، خواهد نشست. اما به یاد داشته باشید 
که خودتان می توانید در کنار وی بنشینید و مانند یک مانع  طبیعی عمل کرده 
و محدوده ی حرکت او را کوچک کنید و پس از آن که پازل را انجام داد از 
کنار او بلند شوید تا  فضای بیشتری برای حرکت و انجام فعالیت داشته باشد. 

این موضوع را به صورت یک فعالیت تکراری در زمانی که فرزندتان مشغول 
انجام فعالیت های مختلف  است در نظر گیرید. 

در زمانی که فعالیت بازی گونه ی جدیدی را به فرزندتان آموزش می دهید سطح 
حمایت ها را به اندازه ای که  مورد نیاز اوست افزایش دهید. این حمایت ها باید 
به اندازه ای باشد که به فرزندتان کمک کند تا به طور  موفقیت آمیزی فعالیت 
مورد انتظار را انجام دهد، اما باعث وابسته شدن او به شما نشود و عادت نکند 

که انجام  هرکاری را از شما بخواهد. 
با استفاده از حمایت های جسمانی به او کمک کنید تا بیاموزد که می تواند به 
طور مستقل فعالیت کند. این  کار را می توانید با قرار دادن دستتان بر روی 
دست فرزندتان انجام دهید و او را به سمت انجام کار هدایت  کنید. به تدریج 

میزان حمایت های جسمانی خود را کم تر کنید.  

شیوه های مختلفی برای حمایت از کودک وجود دارد:
اگر به منظور هدایت فرزندتان برای درک یک فعالیت جدید از کالم استفاده 
که  اطالعاتی  بزرگ  حجم  با  را  او  ممکن  است  این که  بر  عالوه  می کنید، 
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ارائه می دهید، گیج کنید و به هم بریزید، احتمال دارد روش غیر قابل  تغییر 
که  پایه گذاری کنید. روشی  فرزندتان  توسط  فعالیت  انجام  برای  انعطافی  و 
فرزندتان دیگر بدون هدایت  کالمی شما قادر به انجام کاری نخواهد بود. اغلب 
کودکان دارای اتیسم به این نوع روش ها شدیدا وابسته    می شوند و رهایی از 

آن برایشان به سادگی ممکن نیست. 

گذاشتن دست بر روی دست، یکی از بهترین راه ها برای آموزش مهارتی 
جدید به کودک دارای  اتیسم است. در این روش دستتان را بر روی دست 
کمک  فعالیت  انجام  مختلف  برای  گام های  را  وی  و  می دهید  قرار  کودک 
می کنید. هر گاه قصد دارید فعالیت های جدیدی را به فرزندتان  آموزش دهید 
سعی کنید زمان ارائه ی حمایت جسمی خود را اندکی بیشتر کنید و پس از 
چند بار حمایت  سعی کنید به آرامی حمایت را کم تر کنید. سعی کنید در 
زمان کم کردن حمایت تنها دستتان را به  سبکی و آرامی روی دست کودک 
تا  باشید  داشته  او  یا دست  و  بازو  به  اشاره ی کوچکی  تنها  یا  و  قرار دهید 

 فرزندتان آن را مانند عالمتی در نظر گرفته و کار را انجام دهد.  

برای کودکانی که با لمس شدن مشکل دارند، از موارد زیر استفاده کنید: 
از هدایت  اشاره کردن: این شیوه نوعی جایگزین است و در مرحله ی بعد 
و  فعالیت  یک  انجام  محل  دادن  نشان  دارد.  برای  قرار  دست  از  استفاده  با 
فعالیتی که باید پس از آن انجام شود، از اشاره کردن استفاده کنید.  تمامی 
انواع هدایت ها بایستی در نهایت از بین روند و کودک قادر به انجام فعالیت به 
شیوه ی مستقل باشد. یکی  از مهم ترین اصول این است که کودکتان قادر باشد 
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تا مهارتی را که یاد گرفته به مکان های دیگری مانند مهد کودک  تعمیم دهد. 
دور شدن از کودک و یا نظارت بر انجام فعالیت وی از پشت سر، باعث  می شود  

که وی بتواند به  استقالل نزدیک شود.  
داده  توضیح  این جا  در  به شیوه های مختلفی که  بازی گونه  فعالیت های  اگر 
شد ارائه شود، کودک قادر خواهد بود به طور مستقل آن ها را انجام دهد و 
مشکالت وی با سازماندهی فعالیت های خود و برنامه ریزی برای انجام  فعالیت 

تصمیم گیری و اتمام فعالیت ها به سادگی بیشتری قابل حل خواهد بود.
مخصوصا هنگامی که فعالیت  به شیوه ی سازمان یافته و با نقطه ی آغاز و پایان 

مشخصی به وی ارائه شود.  
کودک باید یاد بگیرد که تمامی فعالیت ها دارای شرایط زیر هستند: 

• یک »نقطه ی شروع«،  
• یک »نقطه ی وسط« و
• یک »نقطه ی پایان« 

فعالیت تا زمانی که به نقطه ی اتمام نرسد، پایان نمی یابد. 
برای یاد دادن مفهوم »تمام«، باید جعبه ای به نام جعبه اتمام فعالیت را 

وارد بازی ها و فعالیت های مختلف فرزندتان  بکنید. 
بشود.  فرزندتان  بازی های  وارد  مختلف  موقعیت های  در  باید  جعبه  این 
اتمام مشاهده ی  از  یا پس  و جور کردن  وسایل،  مانند: جمع  موقعیت هایی 
یک سی دی )سی دی را پس از تماشا کردن فیلم مورد عالقه ی فرزندتان در 
درون  جعبه اتمام فعالیت قرار دهید تا به وی نشان دهید که مشاهده ی فیلم 

به پایان رسیده است(. 
زمانی که این فعالیت چندین بار انجام شد، فرزندتان به راحتی این مفهوم 
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را درک می کند. مفهومی که اگر با  توضیح کالمی گفته می شد، تنها باعث 
آشفتگی و قشقرق به راه افتادن می شد. 

پس از اتمام هر فعالیت بر روی میز انجام فعالیت، آن را در درون جعبه ی 
اتمام فعالیت قرار دهید و سایر  بازی ها و فعالیت هایی را که فرزندتان نیز انجام 

می دهد با هدایت فیزیکی وی در درون جعبه قرار دهید.  
به تدریج تعداد فعالیت هایی را که فرزندتان می تواند در یک زمان انجام دهد، 
افزایش دهید. در صورتی که  احساس  می کنید ظرفیت تحمل فرزندتان افزایش 
یافته است، وی را تشویق کنید که مدت زمان بیشتری را به  انجام فعالیت 
اختصاص دهد. در این زمان فعالیت باید در سمت چپ فرزندتان قرار گیرد. با 
اتمام هر گام از  فعالیت سعی کنید با استفاده از حمایت جسمانی و یا گرفتن 
دست فرزندتان و یا با اشاره، فعالیت بعدی )یا  گام بعدی فعالیت( را به وی 
از  فعالیت  هر  که  بگیرد  یاد  فرزندتان  باعث  می شود  کار  این  دهید.  آموزش 
 سمت چپ آغاز  می شود و در سمت راست به اتمام می رسد. این مهارت توانایی 
مهم ترین  جمله  از  توانایی  این  می دهد.  فرزندتان  افزایش  در  را  پیش بینی 
توانایی ها برای ورود به فعالیت و آموزش های مرحله ی پیش از  دبستان است. 
با این کار خواهید دید که فرزندتان فعالیت معمول دیگری خواهد آموخت. 
این زمان از انجام  فعالیت لذت می برد و از اتمام فعالیت های معنی دار احساس 
رضایت می کند. به تدریج میزان عالقه مندی او  به بازی بیشتر  می شود و سطح 
توجهش افزایش یافته و مهارت هایش نیز باالتر می روند. بازی ها در طی روز یک 
 یا دو بار باید انجام شوند و زمان در نظر گرفته شده برای بازی نیز باید کوتاه 
باشد. پس از آن خواهید دید که  حتی در زمان انجام فعالیت های بازی گونه و 

آزاد نیز فرزندتان لذت بیشتری می برد و به شکل متمرکزتری  بازی می کند.  
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مثال: 
کوروش هیچ نوع مهارتی در زمینه ی بازی نداشت. معموال بازی هایش تکراری 
از  به نظر می رسید  و  را که  می یافت می چرخاند  اغلب هر وسیله ای  و  بودند 
بود و هر  بازرگانی بسیار عالقه مند  به آگهی های  این چرخش لذت می برد. 
زمان که آرم و آهنگ آغازین آن را می شنید به یکباره فعالیت مورد نظر خود 
را قطع می کرد و  تا اتمام زمان آگهی ها از جلوی تلویزیون تکان نمی خورد. 
حضور در خانه اغلب برایش خسته کننده و کسالت بار  بود؛ زیرا هیچ فعالیتی 
برای سرگرم شدن نداشت و اغلب رفتارهایش چالش برانگیز و مشکل ساز بودند. 
 برای مادرش بردن وی به فروشگاه ها و مراکز خرید به تنهایی ممکن نبود. 
پس از استفاده از روش بازی های  دارای ساخت ساده و گذشت چندین هفته 

قادر شد تا به تنهایی و با آرامش از انجام این فعالیت ها لذت ببرد.
پایه ای  اولیه و  اسباب بازی ها عالقه مند شود و  مهارت های  به   یاد گرفت که 
مربوط به بازی های وانمودی در وی  بروز یافتند. مادرش دریافت که بردن وی 
به مراکزی مانند بانک که آرامش بیشتری بر فضای آن حاکم بود و  میزان 

سروصدا در آن جا کم تر بود، ممکن است. 
کوروش به جای قشقرق به پا کردن و روی زمین دراز کشیدن،  پشت یکی از 
با اسباب بازی هایی که  میزهایی که برای مشتریان گذاشته بودند نشست و 

برایش آورده بودند  مشغول شد.  
زمانی که کوروش برنامه ی آموزش بازی های ساخت دار را آغاز کرد، توانایی 
برقراری ارتباط را داشت و سطح  ادراک وی نیز معقول و مناسب بود. سطح 
نیز  برایش  جدید  امور  پذیرفتن  و  بود  پایین  بسیار  وی  وانمودی  بازی های 
بسیار دشوار بود. شیوه های انجام بازی و فعالیت های وی نیز بسیار خشک و 
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غیر قابل انعطاف بودند.  برای انجام هر کاری تنها یک روش را قبول می کرد و 
اغلب روش های انجام فعالیت هایش انفرادی و فاقد قدرت  همکاری با دیگران 
بود. با استفاده از روش انجام ساخت دار بازی ها، فعالیت هایی را آموخت که تا 
پیش از آن  قادر به یادگیری  آن ها نبود. فعالیت هایی مانند گرفتن مداد در 
این شیوه ی ساخت دار،  استفاده  از  با  و کشیدن.  بریدن  کردن،  رنگ  دست، 
نحوه ی انجام فعالیت ها برایش معنی دار شد و برای کسب این توانمندی ها تنها 
نیازمند  افزایش توانایی پیش بینی فعالیت ها، سازمان دهی و حمایت های بصری 
بود. این عوامل به عنوان انگیزه هایی  برای یادگیری  مهارت های جدید در نظر 

گرفته می شوند. این امر در مورد اغلب کودکان دارای اتیسم صادق  است. 

فعالیت های بازی گونه ی مناسب برای تمامی سطوح رشد
اغلب می توان وسایل مناسبی برای انجام بازی و فعالیت های مختلف بر اساس 

سطح توانایی کودک انتخاب  کرد. 
در این جا تعدادی از بازی هایی که فرزندتان علی رغم سطح رشد خود، از انجام 
آموزش  آغاز  برای  معموال  بازی ها  این  می شوند.  معرفی  می برد،  لذت   آن ها 

فعالیت های دارای ساخت به فرزندتان مناسب هستند: 

نخستین گام بازی های دارای ساخت
از پازل های چوبی )پازل هایی که می توان تصویر را در درون فضا های خالی و 
تعبیه شده آن جای داد( استفاده  کنید. فعالیت های مربوط به قرار دادن و یا 
انداختن در درون ظرف را انتخاب کنید. حلقه هایی که براساس  اندازه بر روی 
هم قرار می گیرند، جعبه هایی که می توان اشیاء و بلوک هایی را در درون  آن ها 
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قرار داد، لگوها،  مهره های بزرگ که روی میله قرار می گیرند و موارد مشابه. 
اسباب بازی های مشابه دیگری نیز وجود دارند که  می توان در این مرحله از 
 آن ها استفاده کرد. با پرسش از سایر والدین و متخصصانی که با فرزندتان کار 
می کنند می توان ایده ها و ابزار مناسب برای انجام بازی های دارای ساخت را 
کسب کرد. ممکن است  در خانه تعداد زیادی اسباب بازی داشته باشید که 
برای هماهنگ کردنشان  آن ها با نیازها و توانمندی فرزندتان تنها اندکی تغییر 

الزم داشته باشند. 

پازل های ساده جایگزینیپازل های دشوارتر جایگزینی

بازی با لگو

بازی با گیره لباس کارت بازی

بازی با حلقه های  رنگی
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گام دوم بازی های ساخت دار
توجه  نکته  این  به  باید  انتخاب کنید.  را  فعالیت های ساده ی یک مرحله ای 
داشته باشید که برای کسب توانایی  بازی کردن به شکل مستقل، فرزندتان 

نیازمند کسب سه مهارت است. 
این سه مهارت در ادامه به طور خالصه  توضیح داده می شوند: 

کودکان دارای اتیسم اغلب در یادگیری مشکلی ندارند و تنها دشواری آنان 
آغاز فعالیت، تداوم کار و اتمام  فعالیت است. 

با استفاده از بازی های ساخت دار، این ناتوانی نیز جبران شده و   مهارت های 
زیر کسب می شوند: 

• چگونگی آغاز بازی
• چگونگی انجام کار
• چگونگی اتمام کار

در این جا نمونه هایی از این دسته از بازی ها را مشاهده می کنید:

• پازل

پازل های ساده دو تکه
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• بازی های جور کردنی

جداسازی بر اساس اندازه

جداسازی اشیاء مختلف

فعالیت پوشه ای برای انطباق شکل ها

جداسازی بر اساس رنگ

شکل ها
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• بازی های مقایسه ای

جداسازی تصویرها

جداسازی اشیاء با استفاده از تصویر

مقایسه عکس با عکس  
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بریدن با استفاده از قیچی

مقایسه حروف الفبا

ترسیم با استفاده از الگو
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این فعالیت ها ایده هایی را برای آموزش  مهارت های مختلف به فرزندتان ارائه 
می کند. به یاد داشته باشید  آموزش را باید از مرحله ای آغاز کنید که فرزندتان 
برای  را  زیر  با  ویژگی های  فعالیت هایی  بنابراین  باشد.  آن  یادگیری  به  قادر 

فرزندتان انتخاب کنید: 
 1.  برای آغاز برنامه فعالیت های ساده ای برگزینید.

 2.  پس از فعالیت های ساده اقدام به آموزش  مهارت های جدید کنید.
 3.  در صورت پریشان شدن فرزندتان بدانید که آماده ی انجام مهارت به شیوه ی 

مستقل نیست.
 4.  اگر فرزندتان از انجام فعالیت امتناع ورزد نشان دهنده ی آن است که هنوز 

آمادگی انجام آن کار را ندارد.
 5.  اگر چنین وضعیتی پیش آمد، بهترین کار کنار گذاشتن فعالیت است. پس 
از مدتی که احساس کردید کودکتان توانایی انجام کار را کسب کرده است، 

مجددا آن فعالیت را به مجموعه بازی های او اضافه کنید. 

چگونه بازی را جلوتر ببریم: آموزش بازی های وانمودی
دارای هدف مشخص  که  است  بازی هایی  انجام  به  مایل  اغلب  شما   کودک 
و واضحی باشد. این بازی ها دارای منطقی قوی هستند. بازی های وانمودی 
هرچند در چنین گروهی از بازی ها قرار نمی گیرند، اما جزء دشوار ترین نوع 
بازی ها برای کودکان دارای اتیسم هستند. برای کسب توانایی انجام بازی های 

تخیلی کودکان باید  ویژگی های زیر را کسب کرده باشند: 
• دارا بودن سطح مناسبی از توانایی توجه
• دارا بودن سطحی از توانایی ادراک زبان
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• توانایی سازمان دهی خود و اشیاء
• توانایی برنامه ریزی برای انجام فعالیت  

می توان توالی های ساده ی مربوط به انجام بازی های وانمودی را به کودکان 
دارای اتیسم آموزش داد. با  کسب این  مهارت های پایه ای کودکتان قادر خواهد 

بود تا با سایر بچه ها بازی کند. 

آیا کودکتان برای یادگیری بازی های وانمودی آمادگی دارد؟

- آیا سطح توجه به اندازه ای هست که بتواند آموزش های الزم را کسب کند؟

- آیا می تواند فعالیت ها و یا کالم دیگران را به شیوه ای معنی دار تقلید کند؟

- آیا راهنمایی ها و هدایت های ساده را درک می کند؟

- آیا در زمان بازی با اشیاء توانایی نشان دادن توجه دوجانبه را دارد؟

- آیا وقتی با هم بازی  می کنید به شما نگاه می کند؟

- آیا در زمان انجام بازی های آزاد جلب توجه وی ممکن است؟

- آیا به اسباب بازی های نمادین توجه نشان می دهد؟ مثال توجه به تراکتور، 

عروسک، سرویس چای  خوری و موارد مشابه. 
سعی نکنید خیلی سریع جلو بروید و به قول معروف چند پله را با هم طی 
کنید. جلو رفتن باید  به آرامی و گام به گام باشد. اگر کودکتان تنها چند مورد 
از موارد ذکر شده فوق را دارد، بهتر است  که بازی را با بازی های ساخت دار و 
حسی و حرکتی ادامه دهید؛ زیرا عدم ورود به مرحله ی باالتر نشان  دهنده ی 
این است که کودکتان هنوز نیازمند مهارت هایی است که در سطوح پایین تر 

بازی ها وجود دارد.  
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اگر کودکتان برای یادگیری بازی های وانمودی آمادگی دارد باید: 
- بدانید که کدامین  مهارت های پیش نیاز را کسب کرده است،

- کدام دسته از بازی ها را بیشتر دوست دارد. مثال بازی با حیوانات مزرعه، 
عروسک بازی، بازی خرید  کردن. 

- بازی را با یک فعالیت ساده شروع کنید. فعالیتی که فرزندتان به راحتی 
بتواند تقلید و تکرار کند. 

- گام های انجام بازی را به حداقل برسانید تا از به هم ریختن و گیج شدن 
فرزندتان جلوگیری کنید. 

- گفتار را در بازی به حداقل برسانید تا درک آن را برای فرزندتان ساده تر کنید. 
- عوامل مخل توجه را به حداقل برسانید. 

مثال هایی از بازی وانمودی با حیوانات مزرعه:
- تراکتور و کفی آن را به هم وصل کنید

- یک حیوان مزرعه را در درون کفی قرار دهید
- تراکتور را برانید

- حیوان را در درون چهارچوب و نرده های مخصوص قرار دهید. 

مثال هایی از عروسک بازی:
- لباس را تن عروسک کنید

- موهای عروسک را شانه کنید
- به عروسک شیر بدهید

- عروسک را در تخت قرار دهید.
یا

- عروسک را پشت میز قرار دهید
- بشقاب و فنجان را جلوی عروسک بگذارید
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- فنجان را به لب عروسک ببرید و وانمود کنید که دارد چایی می خورد. 

مثال هایی از بازی های مربوط به مغازه و خانه
- خرید های مختلف را در سبد قرار دهید.

- به صندوقدار پول بپردازید.
- خریدها را به آشپزخانه ببرید - شام درست کنید - وانمود کنید که دارید 

آشپزخانه را تمیز  می کنید و  میز را می چینید. 
زمانی که فرزندتان نشان داد که مراحل انجام بازی را یاد گرفته است، چند 
عبارت ساده و تکراری را  به وی آموزش دهید. ممکن است فرزندتان در ابتدا 
به صورت انعکاسی این عبارت ها را تکرار کند اما  همراه کردن این عبارت ها با 
عملکردهای مختلف باعث معنی داری بیشتر آن شده و بخشی از  فعالیت های 

معمول فرزندتان خواهد شد. مثال: 
 - به عروسکم غذا بده

 - ظرف ها رو بشور
 - شام بپز، شام حاضره

 - جای گوسفندها
 - آمبوالنس را بران

و  آرامی  به  تخیلی  بازی های  و  وانمودی  بازی های  به  کودکتان  عالقه مندی 
آهستگی بسیار رشد خواهد  کرد. اغلب زمانی که آمادگی ادراک آن را داشته 
باشد، کم کم این بازی ها رشد می کنند. بعضی از  کودکان دارای اتیسم هیچ گاه 
چنین بازی هایی را دوست نخواهند داشت. همان طور که پیش از این نیز  توصیه 
را  او  را دارید حتما  به فرزندتان  شد، زمانی که قصد آموزش مهارت خاصی 

راهنمایی کنید. 
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نکته هایی برای انجام بازی ساخت دار
• مکانی دور از عوامل مخل تمرکز و توجه برای آموزش  مهارت های مختلف 

به فرزندتان فراهم کنید.  
• مسیر انجام فعالیت های آموزشی را همواره یکسان در نظر گیرید )از چپ 

به راست(.
• جعبه ای برای اتمام فعالیت ها در نظر گیرید.

• فعالیت هایی را در نظر گیرید که در سطح توان فرزندتان باشد.
• فعالیت هایی را که به کسب استقالل فرزندتان منتهی  می شود، انتخاب کنید.

• به  محض کسب توان فرزندتان حمایت ها را کم کنید.
• اجازه دهید که فعالیت های ساده را فرزندتان به تنهایی انجام دهد و شما از 
دور بر انجام فعالیت به  نظارت بپردازید و در صورت نیاز، هدایت های کالمی 

و ساده ارائه کنید.
• در فعالیت های درخواستی فرزندتان تنوع ایجاد کنید؛ این کار باعث  می شود  
تا توجه وی به  فعالیت های جدید جلب شده و باعث عالقه مندی وی می شود.
یا  و  درونگرایی  باعث  فرزندتان  عالقه ی  مورد  فعالیت های  که  صورتی  در   •

هیجان زدگی وی نمی شود، سعی  کنید این عالیق را در برنامه هایش بگنجانید. 
• سطح همکاری اندکی را در آغاز هر فعالیت جدید از فرزندتان انتظار داشته 

باشید.
• درصورت تداوم همکاری فرزندتان، فعالیت انتخاب شده را مورد بررسی و 

مرور قرار دهید.
• بازی های وانمودی را زمانی آغاز کنید که فرزندتان آمادگی آن را دارد و به 

انجام آن عالقه نشان می دهد.
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• در وسط برنامه ی در نظر گرفته شده برای انجام بازی ساخت دار فعالیت 

جدید و یا اندکی دشوار را آغاز  کنید. 

اگر برنامه پیش نمی رود و یا فرزندتان همکاری نمی کند، پاسخ به سواالت 
زیر می تواند راهگشا باشد: 

• آیا فعالیت ها بسیار دشوار هستند؟
• آیا عامل مخلی در محیط وجود دارد؟

• آیا شیوه ی یکسان و واحدی را برای آموزش در نظر گرفته اید؟
• آیا فرزندتان خسته شده است؟ شاید الزم است اندکی در این باره فکر کنید. 

• آیا فعالیتی را که از فرزندتان درخواست کرده اید، درک کرده است؟
شاید مایل باشید که نتایج و اطالعات مربوط به عالیق فرزندتان را ثبت کنید. 
شما می توانید در این فرم،  توانمندی های فعلی و فعالیت هایی را که فرزندتان 

نمی تواند انجام دهد را ثبت نمایید. 

دوست ندارد دوست دارد

کارهایی که قادر به انجام آن ها نیست...  کارهایی که قادر به انجام آن هاست... 

                تاریخ
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مشکالت حسی کودکان دارای اتیسم
اغلب کودکان دارای اتیسم به نوعی ناهماهنگی حسی دچار هستند. یعنی 
نسبت به محرک های  موجود در محیط، یا حساسیت کم و یا حساسیتی بیش 
از اندازه نشان می  دهند.  اگر کودک دارای اتیسم شما حساسیت حسی باالیی 
نسبت به صدا دارد و یا به دشواری در برابر  صدا های بلند از خود واکنش نشان 
معمول  شنیداری  غیر  پردازش  دارای  فرزندتان  که  گفت  می توان  می دهد، 
است. اما درباره ی این جریان چه می توان کرد؟ و از کجا بدانید که فرزندتان 
مشکالت  بصری نیز ندارد؟ در این  بخش توصیه هایی برای شناسایی و برخورد 
با مشکالت بینایی، شنوایی و سایر مشکالت حسی و  برخورد با رفتارهای غیر 

قابل پذیرش اجتماعی نشأت گرفته از آن ها ارایه می  شود. 

نقش   والدین   در   برنامه ی   انسجام   حسي
مهم  ترین   نقش   والدین   در   جریان   انسجام   حسي   این   است   که   به   وجود   سیستم  
حیاتي   خود   در   فرآیند   رشد   داشته   باشند   و   نقش    انسجام   حسي   اطمینان 
 کودکشان   را   بشناسند . پس   از   آن   است   که   مي توان   با در نظر گرفتن   راه هایي  
 که   از   آن   طریق   مي  توان   یك   کودک   را   در   معرض   تحریکات   حسي   متفاوت  
والدین   را   در   ایجاد   محیطي   غني   که   باعث   رشد   و   پیشرفت   این    قرار   داد، 
 سیستم   مي شود،   یاري   رساند .  راهنمایي   دیگر   این   است   که   هر   کودک   براي  
 خود   شخصیتي   منحصر به   فرد   است   که   داراي   عالیق متفاوت   و   عکس العمل ها  
 و   احتیاجات   منحصر   به   خود   مي  باشد.  هیچ   فردي   نمي  تواند   با   استفاده   از 
دستورالعمل   از   پیش   نوشته   شده اي   تمرینات   و   برنامه هاي   مناسب   با   رشد  
 کودک   را   بیان   کند  . والدین   مي  توانند   با   تجزیه   و   تحلیل   واقعي   عکس  العمل هاي  
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 فرزندانشان   در   موقعیت هاي   مختلف،   به نیاز هاي   آنان   پي   ببرند.  مثال   مي توان  
به  عکس  العمل   کودک   در   موقعیت هاي   مختلف   نسبت   به   لمس، حرکت،   نور،  
 صدا،   بو  و   ارتفاع   توجه   کرد.   گاهي   اوقات   حرکت   سریع   مي  تواند   کودک   را  
و   باعث   استفاده ی   وي   از   کلمات   بیشتري شود،   اما   این   کار    هوشیار  تر کند 
ناهماهنگي   و   ایجاد   ترس گردد.   ممکن   است   در   مورد   کودکي   دیگر   باعث 
 به   همین   دلیل   است   که   توجه   والدین   به   کودک   و   بررسي   عکس  العمل وي  
 نسبت   به   فعالیت هاي   مختلف   و   تمیز   آن   براساس   این   عکس  العمل ها   مفید   و  
 مهم   است .  در   نهایت   والدین   باید   به   این   امر   توجه   داشته   باشند   که   تحریك  
 حسي   امري   جدا   از   انسجام   حسي است . همان طور   که   الزم   است   تمرینات   و  
 فعالیت هاي   مختلف   و   متعددي   از   تحریکات حسي   براي کودک   انجام   شود،   باید  
 در   زماني   دیگر   تعدادي   از   این   تحریکات   حسي   را   تغییر   داده   و   یا   حذف   کرد  . 
عکس العمل   نسبت   به   تحریکات   حسي   از   کودکي   به   کودک   دیگر   فرق   مي کند،  
 مثال کودکي   احتیاج   دارد که   اغلب   در   آغوش   گرفته   شود،   اما   کودکي   دیگر  
 نیازمند   زمان   کم تري   براي   انجام   این   عمل   است  . به عالوه   گاهي   عکس  العمل  
 کودک   از   روزي   به   روز   دیگر   و   یا   حتي   ساعتي   به   ساعت   دیگر   در   یك   روز 
متفاوت   است . در   نظر  گرفتن   این   نکته   که   راه هاي   ایجاد   محرک ها ي   حسي  
 همانند   عکس  العمل هاي کودک   در   برابر   این   محرکات   متفاوت   هستند، مي تواند  
 والدین   را   راهنمایي  کند   تا   سودمندترین فعالیت ها   را   براي   ارتقای   سطح   رشد  
 کودکشان   انتخاب   کنند .   این نکته مجدداً  یادآوري می شود   که   هر   کودک   با  
 کودک   دیگر   متفاوت   است   و   بر   همین   اساس  واکنش هاي   کودکان   نیز   نسبت  
 به   یك   محرک   واحد   با   یکدیگر   تفاوت دارد.  والدین   مي  توانند   با   در نظر گرفتن 
چند   اصل   اساسي،   سطح   انسجام   حسي   طبیعي   در   کودکشان   را   ارتقاء   دهند.  
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 این   چند   اصل   عبارتند   از :    
* توجه   به   تمامي   بخش هاي   حسي   کودك: اهمیت   حس   بساوایي   در   شناخت  
از   حس   بینایي   و   شنوایي   نباشد، کم تر  از آن  هم    محیط   اطراف   اگر   مهم  تر 
 نیست . با   افزایش   سن   کودک   اهمیت   حواس   بینایي   و   شنوایي   و   نقش آن ها   در  
 یادگیري   بیشتر خواهد   شد.   البته   این   امر   بدین   معني   نیست   که   اهمیت   بینایي  
 و   شنوایي   در   دوران   نوزادي   کم   است   و باید   از   آن   غفلت   کرد!  بلکه   بدین   معني  
 است   که   به   حواسي   مانند   لمس   و   حرکت   نیز   نباید   بي   توجه   بود .   مثال  والدین  
 با   انگیزه   و   آگاه، ممکن   است   نوزاد   خود   را   در   درون   یك   صندلي   مخصوص  
 نوزاد   قرار دهند   و   او   را   در   نزدیکي   اتاق   نشیمن   بگذراند   تا   نوزاد   فعالیت هاي   در  
 حال   انجام   درون   خانواده   را   ببیند و   بشنود.   جایگزین   دیگري   براي   این   موضوع  
 مي   تواند   این   باشد   که   کودک   را   در   بازوان   خود   گرفته   و به   آرامي   تکان   دهید  
 و   یا   او   را   بر   روي   پشت   خود   ببندید،   یا   در   ابزارهاي   مخصوصي   که   براي   تاب 
خوردن   ساخته   شده اند   قرار   دهید.   ارتباط   فیزیکي   و   جسماني   با   نوزاد   نه   تنها  
 براي   تقویت   حواس   وي مهم   است   بلکه   فرصتي   است   که   از   آن   طریق   ارتباط  
 بین   والد   و   کودک   را   مي  توان   تحکیم   بخشید .   موضوع   دیگري   که   باید   به   آن  
 توجه   کرد،   فراواني   وضعیت هایي   است   که   یك   نوزاد   باید   در   طول روز   در   آن  
 وضعیت ها   قرار   داده   شود.  مثال چون   اغلب   نوزادان   در   زایشگاه ها   و   به   پشت   در  
 روي گهواره هاي   خود   قرار   داده   مي شوند،   والدین   نیز   معموال  از   این   کار   تقلید  
 کرده   و   نوزادانشان   را   به   همین صورت   در   خانه   قرار   مي دهند.  در   هر   حال   باید  
 به   این   موضوع   توجه   کرد   که   نوزادي   که   بر   روي   شکم قرار   داده   مي  شود   نسبت  
 به   نوزادي   که   بر   پشت   و   یا   پهلوي   خود   قرار   داده   مي شود   تحریکات   متفاوتي   را 
از   نظر   حسي   دریافت   مي کند.   فراهم   نمودن   فرصت   قرارگیري   در   وضعیت هاي  
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 متفاوت   براي   بازي کردن،   خوابیدن  و   در   آغوش   گرفتن   نوزاد   کمك   مي کند   تا  
 بر   روي   بدن   خود   کنترل   یافته   و   مهارت هاي مقابله   با   جاذبه   را   کسب   نماید . 

* حساسیت   درباره ی   عکس العمل   کودك   نسبت   به   محرك هاي   مختلف: 
ادراک   چگونگي   نگرش   کودک   و   تاثیرپذیري   از   تجربیات   آنان   اهمیت   بسیاري  
 دارد . لمس   مالیم براي   بعضي   از   کودکان   لذت بخش   است   ولي   براي   گروهي  
مربوط   به   اتیسم   قرار   دارند،    دیگر   مانند   کودکاني   که   در   طیف   اختالل 
 ناراحت  کننده  می باشد.   نظیر   این   تفاوت   در   مورد   بلندي   صدا ها   نیز   وجود   دارد، 
بعضي   از   کودکان   نسبت   به   صداي   بلند   و   یا   نوعي   از   صد ا   حساس   هستند   و  
 یا   نمي توانند   در   میان مجموعه اي   از   صدا ها   بر   روي   صداي   اصلي   تاکید   کنند . 
بعضي   مثال   نمي توانند   در   میان   صداي   کالس   به   صداي  معلم   گوش   دهند . 
 دیگر   از   کودکان   نسبت   به   ارتفاع   و   یا   بعضي   از   حرکات   عکس  العمل   منفي   از 
خود   نشان   مي دهند. عده اي   دیگر   فعالیت هاي   حرکتي زیادي  دارند   و   از   انجام  
 این حرکات   لذت   مي برند.   این   نکته   نیز   مهم   است   که   عکس العمل   کودکان  
 به   یك   موقعیت   مشخص   معموال نشانگر   ادراک   آنان   از   محیط   است   و   همیشه  
 نشان   دهنده ی  یك   مشکل   رفتاري   نیست.   وقتي   چگونگي ادراک   کودک   از  
 جهان   پیرامون   خود   مشخص   شد،   والدین   بهتر   مي توانند   نسبت   به   نیاز هاي  
 وي   از   خود واکنش   نشان   دهند   و   شرایط   خاصي   را   براي   فرزند   خود   آماده  
 کنند   و   یا   این که   از   قرار گیري   وي   در شرایط   خاص   دیگري   جلوگیري   کنند.  
 به   عنوان   مثال،   کودکاني   که   در   برابر   تماس هاي   لمسي   مالیم   از خود   واکنش  
 منفي   نشان   مي دهند،   اغلب   نسبت   به   لمس هاي   فشاري   و   تحریکات   عمقي   از  
 خود   واکنش بهتري   بروز  خواهند   داد.   به   همین   دلیل   است   که   عملي  مانند  
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 در   آغوش   گرفتن   براي   بیشتر   کودکان لذت  بخش   مي  باشد   و   موجب   آرام   شدن  
آن ها   مي  شود.   در   مورد   کودکي   که   در   تمرکز   بر   روي   صداي اصلي   در   میان  
 صدا هاي   زمینه   دچار   مشکل   است، فراهم   آوردن   محیطي   ساکت   و   آرام   براي  

تمرکز   و   انجام   فعالیت هاي   مختلف   مي تواند   مفید   باشد . 

* جست و جوي   کسب   نشانه هاي   جدید   از   جانب   کودك: اغلب   کودکان  
 به   دنبال   تحریکات   حسي   و   تجربیاتي   هستند   که   سیستم   عصبي   آنان   بدان  
 نیاز   دارد .  اگر   کودک   در   پي   کسب   تحریکاتي   نظیر   تحریك   لمسي،   حرکتي،  
 بویایي، بینایي   و   یا   شنوایي   باشد مي  توان   آن   را   به   عنوان   نوع   تحریك   حسي  
 مطلوب   کودک   شناسایي   کرد  . اگر   کودک   در   پي   انجام حرکات   فراوان،   لمس  
 فشاري،   لرزاندن   خود   و   یا   تحریکات   بینایي   و   شنوایي   مي باشد   باید   سعي   شود  
 که تعدادي   از   تحریکات   را   در   ضمن   انجام   فعالیت هاي   طبیعي   و   بازي ها،   برایش  
 فراهم   کرد.   به   عنوان   مثال، براي   کودکي   که   مي  خواهد   در   آغوش   گرفته   شود  
 و   یا   مایل   به   تحریکات   فشاري   محکم   است،   مي  توان با   انجام   بازي هایي   نظیر  
 طناب  کشي،   پیاده روي   با   کوله  پشتي   سنگین،   غلتیدن   و   بازي هایي   نظیر   قایم 

شدن   در   زیر   بالش   و  یا   تشك   این   تحریکات   لمسي   را   ارایه   کرد .   
با شناسایي   توانایي هاي   کودک،  نیاز هاي   کودک   را   در   پردازش   حسي   مدنظر  
 قرار   دهید   و   نسبت   به آن ها   از   خود   واکنش   نشان   دهید. مثال کودکي   که   تمایل  
 به   انجام   حرکات   دارد   و   از   آن   لذت   مي  برد   و   نیز   داراي   تعادل   خوبي   است  
 ممکن   است بتواند   در   ضمن   فعالیتي   مانند   شنا   کردن،   گفت  وگویي   مشخص  
 و   تخیلي   انجام   دهد . کودکي   که   از   انجام   دادن حرکت   مي  ترسد   ممکن   است  
 براي   کسب   تعادل،   نیازمند   تمرکز   فراواني   باشد،   بنابراین   در   ضمن   شنا   کردن 
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قادر   به   صحبت   نخواهد   بود.  به   یاد   داشته   باشید   یك   کودک   خاص   ممکن   است  
 در   مقایسه   با   کودکي   دیگر قادر   به   پردازش   حسي   و   نشان   دادن   عکس العمل  

 اتوماتیك   نسبت   به   تحریکات   حسي   نباشد . 

تحریکات   حسي   مي  توانند   پرورش   روحیه   بازي   و   تعامل   در   کودك:   *
 بسیار   مهم   باشند.   این   تحریکات   مي  توانند   موجب   افزایش   سطح   فعالیت شوند  
 و   یا   برعکس   موجب   کاهش   آن   گردند. حس   و   تحریکات   حسي   مي  توانند   اثر  
 فوق  العاده  اي   بر روي   سیستم   اعصاب   کودکان   خصوصا   در   سال هاي   اول   زندگي  
 داشته   باشند.   توصیه   این   است   که   در زماني   که   والدین   فعالیت   جدیدي   را  
در   مدت   آن   را   بر   روي   کودک   خو د   امتحان   مي کنند،   تاثیر   فوري   و   دراز 
 نظر   داشته   باشند،   زیرا   که   تجربیات   حسي   جدید   مي تواند   بر   روي   خوردن،  
کودک   تاثیر   سازمان دهي  کلي  کودک   و   وضعیت   فعالیت   دفع   خوابیدن، 
 فراواني   داشته   باشد  . یك   توصیه   کلي   و   قانونمند مي تواند   این   باشد   که   از   انجام  
 فعالیت هایي   که   در   وراي   فعالیت ها   و   بازي هاي   طبیعي   و   مناسب   سن  کودک  

 قرار   دارند،   پرهیز   شود . 

وضعیت   مغز   در   * درگیر   کردن   کودك   در   انجام   فعالیت هاي   مختلف: 
 هنگام   انجام   فعالیت هایي   مانند   حرکت   کردن   و   نشان   دادن   واکنش ها ي   فعال 
رفتاري   در   مقایسه   با   زماني   که   فعالیت هاي منفعل   انجام   مي دهد،  متفاوت   است  . 
درگیري   فعال   کودک مستلزم   قصد   کودک   براي   انجام   فعالیت،   برنامه  ریزي،  
 اجراي   برنامه  و   یا   بروز   عکس العمل   پویا   در   برابر هر   نوع   محرکي   است.   یك  
منفعل   ممکن   است   احساس   و   یا   حرکتي   را   ایجاد   کند   که   الزاماً   فعالیت 
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نیازمند   نشان   دادن   واکنش   نیست. در گیري   در   فعالیت   فرصت   خوبي   براي  
 کودک   فراهم   مي کند   تا تغییراتي   در   مغز   وي   روي   دهد   که   این   تغییرات   به  
 یادگیري،   رشد   و   سازمان دهي   بهتر   رفتاري   منتهي شود.  هنگامي   که   کودک  
 به  طور   فعال   در   انجام   فعالیت ها   درگیر   مي شود،   بر   روي   موقعیت،   کنترل   و  
 تسلط بیشتري   مي یابد.   در   مقابل   انجام   فعالیت هاي   منفعل   باعث   نشان   دادن  
 احتیاط   بیشتري   از   جانب   کودک مي شود   و   عالیم   فشار   و   هیجان   کم تري   از  
 جانب   وي   نشان   داده   مي شود.   بنابر این   در   هنگام   طراحي   و انجام   تحریکات  

 حسي   و   حرکتي   باید   بر   مشارکت   کودک   در   این   تمرینات   تاکید   کرد. 

روش هاي   پیشنهادي   براي   ایجاد   نظامي   یکپارچه   از   حواس   مختلف
براي   کمك   به   کودکان   داراي اتیسم   و   کمك   به   آنان   در   کسب   نظامي   یکپارچه  
این   فعالیت ها   را    از   نظر   حسي،  فعالیت هاي  مختلفي   پیشنهاد   شده   است. 

 مي توان   در   گروه هاي   زیر   طبقه بندي   نمود   و سازمان   داد: 
 ورزش ها:  فوتبال،   بسکتبال،   فعالیت هاي   حرکتي   هماهنگ،   اسب   سواري 

تمرینات:   فعالیت قابل   انجام   بر   روي   تردمیل،   گرفتن   توپ   در   هو ا،   پیاده روي،  
 دویدن، قدم   زدن، دوچرخه   سواري .  

مهارت هاي   حرکتي   ظریف:  لگو،   پازل هاي   چوبي،  خوشنویسي،   رنگ   آمیزي  
 و   نقاشي.

حس   لمس : حمام   گرم،   شستن   ماشین،   نقاشي   با   گچ یا دست   و   انگشت،   پا 
برهنه   راه   رفتن،   نوازش   کردن   حیوانات،   نوازش   پارچه هاي   مخصوص   تهیه   شده  
 از پوست   حیوانات،   پیچیدن  کودک   داخل   پتو   یا   قنداق   کردن   محکم   او،   بازي  

 با   کودکان   دیگر  . 
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بینایي :  سازمان دهي   و   ادراک   فضایي   از   طریق   انجام   پازل هاي   مختلف   و  
 جورچین  . 

فعالیت هاي   شنوایي :   برنامه هاي   تربیت   شنیداري،   زمزمه   کردن   یك   آواز، 
 گفتن   کلمات   هم   قافیه   یا   شعر ساختن، شنیدن صداهاي   معمولي.

حس   بویایي:   رایحه   درماني   با   روغن هاي   ضروري   و   الزم براي   این   کودکان.  
 سیستم   وستیبوالر یا تعادل:  توپ   سي  پي،  طناب  بازي،   لِي   لِي   کردن،   سر 
خوردن روی سرسره، تاب   خوردن، تاب   خوردن   با   تایر،   معلق   بودن   در   فضا،   از  
 پله ها   باال   و   پایین   رفتن، نشستن بر روی صندلي   راحتي، عبور   از   موانع، پرش  

 روي   تشك هاي   فنري.  
حس   چشایي   و   دهاني:   چاشني هاي   تند،   مکیدن   آبنبات هاي   سفت،   نوشیدن 
مایعات   غلیظ،   با   ني   نوشیدن.   بازي هاي   مختلف   مانند   برداشتن   تکه هاي   کاغذ  

 با   استفاده   از   ني   و   انداختن آن ها   در   درون   یك   جعبه   خاص.   
حس   عمقي:  استفاده   از   تشك هاي   فنري   کوچك، بلند   کردن   اشیاء سنگین،  
 هل   دادن   اشیاء   به   سمت   باال،   تمرینات   کششي،   فرغون   راندن،   از   میله ها  
جلو   رفتن،   جاروبرقي   کشیدن،   گردگیري   کردن،   با    آویزان   شدن   و   رو   به 
 جاروي   دستي   جارو   کردن، شستن   و   تمیز   کردن  پنجره ها،   برف   روبي،   استفاده  
 از   چنگك   باغباني،   پارو   زدن،   پرتاب   اشیاء   روي   بالش هاي   نرم،   خردکردن 
اشیاء،   انداختن   پتو هاي   سنگین   روي   کودک،   پیچیدن   کودک   داخل   پتو،   بغل  

 کردن   و   محکم   بوسیدن کودک،   پوشیدن   لباس هاي   کشباف .   
این   فعالیت هاي   حسي   بسیار   شبیه   نیازهاي   حسي   است   که   فرد   داراي   اتیسم  
 دارد   و   با   استفاده   از آن ها   مي توان   به   وي   کمك   کرد   تا   هماهنگي   بیشتري  
 را   در   نظام   حسي   خود   کسب   کند   و   با   استفاده   از این   هماهنگي   واکنش هاي  
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 مناسب تري   از   خود   نشان   دهد.   اغلب   این   فعالیت ها   در   فعالیت هاي   روزمر ه ی 
زندگي   وجود   دارند   و   چون   اغلب   والدین   و   مراقبان   از   افراد   داراي   نیازهاي   ویژه  
 بیش   از   اندازه   به  آن ها کمك   مي کنند،   معموال  اجازه   نمي دهند   تا   فرد   خود   این  

 فعالیت ها   را   انجام   دهد   و   از   جنبه هاي   درماني   آن  استفاده   کند . 

توصیه های عمومی  زیر برای افزایش سطح هماهنگی حسی کودکان 
دارای اتیسم پیشنهاد می  شود: 

• شاید بتوان با استفاده از یك جلیقه ی الیه دار و سنگین و پوشیدن آن  برای 
مدت کوتاه بیش فعالی کودک دارای اتیسم را کنترل کرد و سیستم  اعصاب 
از  تا  از تن کودک  درآورد  را  از 20 دقیقه جلیقه  باید پس  آرام نمود.  را  او 

سازگاری سیستم اعصاب با آن جلوگیری شود. 
• از کودک انتظار نداشته باشید تا وقتی  نمی تواند هم زمان بشنود و یا  ببیند، 
در زمانی که آموزشی می  دهید، به شما نگاه کند. تعدادی از افراد  دارای اتیسم 
مانند دونا ویلیامز، )نویسنده ی کتاب کسی در جایی: رهایی  از جهان اتیسم( 
می  توانند اطالعات را تنها از یك گیرنده دریافت و  پردازش کنند مثال فقط 

ببینند و یا فقط بشنوند. 
• برای کودکان بزرگ تر و افرادی که کالم ندارند و بزرگساالنی که بر  لمس به 
عنوان حسی قابل اطمینان تاکید دارند، نمادی از یك شیء  بدهید تا لمس کند. 
مثال قاشقی به آن ها بدهید تا برای یادآوری  مواردی مانند زمان غذا خوردن 

مورد استفاده قرار گیرد. 
• برای رفع مشکالت مربوط به پردازش بینایی، عینك هایی با شیشه های  رنگی 
نیز  می تواند مفید باشد و به فرد در رفع مشکالت پردازش بینایی  کمك کند. 
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المپ های  از  نور  استفاده  عدم  و  محیط  نورپردازی  به  توجه  هرحال  در 
فلورسنت و کم مصرف ممکن است این مشکالت را در  فضای درونی در شب 
حل کند و یا استفاده از پرده هایی با توانایی کنترل  نور می  توان این موارد را 

در روز و در فضا های بسته کنترل کرد. 
• کودکان از طریق انجام کارها، آن ها را یاد می  گیرند نه با استفاده از تماشای 
تصاویر به صورت  غیر فعال.  فرزندتان را تشویق کنید تا در فعالیت های قابل 

انجام در درون خانه و بیرون خانه همراهیتان  کند. 
• دریافت های ضعیف و ناقص اطالعات حسی توسط گیرنده های حسی کودک 
مانند چشم و گوش  و سطح زبان و ... باعث می  شود که هماهنگی با حرکات 
برایش امری دشوار باشد.  برای این کودکان، هماهنگ کردن اطالعات بصری 
)اطالعاتی که از طریق چشم ها دریافت  می  شوند(، هم زمان با حفظ تعادل و 
به فرزندانتان کمك  امری سخت و گاه غیرممکن است.   نیز حرکت کردن، 
کنید تا به تدریج مهارت های مورد نیاز را کسب کنند. فعالیت ها را به  گام های 

ریزتر خرد کنید. 
چرخشی،  بازی های  درشت،  حرکات  از  استفاده  با  انجام  قابل  بازی های   •
حسی  انسجام  افزایش  به  حرکتی  بازی های  و  سایر  سرخوردن  تاب بازی، 

بچه های دارای اتیسم کمك می  کند. 
خرد  )مانند  اسباب بازی هایشان  با  کودکان  این  مخرب  فعالیت های  اغلب   •
کردن و شکستن آن ها  و یا لیسیدن و بوییدنشان( به دلیل دریافت محرک های 

حسی مورد نیاز است. 
با  بازی  چکش،  از  استفاده  با  کوبیدن  مانند  فعالیت هایی  آوردن  فراهم   •
استفاده از آب و یا ماسه،  هل دادن و کشیدن و توپ بازی نیز می  تواند باعث 

افزایش میزان هماهنگی حسی در فرزندتان  شود. 
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• با کودکتان روی زمین دراز بکشید و بازی کنید. بازی های مختلف مانند 
پرتاب توپ برای هم یا  کشتی گرفتن. 

نشستن،  مانند  فعالیت هایي  تا  باعث می  شود  پردازش حسی  در  • دشواری 
گوش دادن و توجه  داشتن، به سادگی انجام نشوند. توانایی عضالت می  تواند 
بسیار اندک باشد و کودکتان در زمان  نشستن به این طرف و آن طرف بیفتد. 

انجام فعالیت های حرکتی در اختیار کودک قرار دهید  فرصت هایی را برای 
تا با استفاده از این  حرکات حواس کودک تحریك شود و سپس فعالیت های 
خود را آغاز کند. بازی های مختلف که  حرکاتی مانند جهیدن، تاب خوردن 
و کشیدن و هل دادن را در خود دارند برای این منظور  دارای کارایی بوده و 

بسیار مفید هستند. 
در هماهنگی  بیشتری می  تواند  میزان  به  نشستن  با  مقایسه  در  ایستادن   •

حسی مفید باشد. پس  به انجام فعالیت های ایستاده نیز بیشتر توجه کنید. 

حساسیت بیش از اندازه نسبت به بعضی از محرك ها
کودکانی که فعالیت های ذکر شده در ادامه مطلب را از خود نشان می  دهند، 
نمونه های شایعی از  افراد دارای حساسیت باال به بعضی از محرک های حسی 

هستند. 
• صدا، رنگ و حرکت به راحتی باعث برانگیخته شدن تعدادی از کودکان 
می  شود. احساس  ناخوشایندی که نسبت به وجود برچسب نحوه ی نگهداری 
از لباس )که معموال در پشت لباس ها زده  می  شود( و یا بعضی از انواع پارچه 
و یا غذا برای این گروه از کودکان وجود دارد، امری غیر قابل تحمل است  و 

به شدت آن ها را به هم می  ریزد. 
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کودک ممکن است که نسبت به لمس، دارای حساسیت شدید باشد. برای 
از لباس ها و یا مواد استفاده  چنین کودکی نیز  تحمل برخورد بافت بعضی 

شده در آن ها با پوست بدنشان غیر  ممکن است. 
برچسب ها را از پشت لباس های فرزندتان بکنید و مواد و پارچه های مختلف را 
آزمایش کنید.  اغلب این بچه ها نسبت به لباس های تهیه شده از پنبه، از خود 
واکنش مثبتی نشان می  دهند، در  حالی که نسبت به لباس های تهیه شده از 

پشم تحمل بسیار کمی  دارند. 
سعی کنید آستانه تحمل فرزندتان را با استفاده از ماساژ و برس کشیدن بازو ها 
و پاها به  مالیمت افزایش دهید. سعی کنید برای خشك کردن فرزندتان پس 

از استحمام وی، از حوله ی  زبر استفاده کنید. 
حرارت،  درجه  یا  و  مزه  بو،  بافت،  به  نسبت  است  ممکن  کودکان  این   •
بسیار حساس باشند. اگر  کودکتان نسبت به بوها دارای حساسیت باشد، از 
مواردی مانند عطر و اسپری های خوشبو کننده  و موارد مشابه بدش می  آید و 
نمی  تواند آن ها را تحمل کند و از کسی که از این موارد استفاده  کرده است، 

دوری می  کند. 
غذا های جدید را نه یکباره و پشت سر هم، بلکه به تدریج و هر بار یك نوع را 
برای فرزندتان  تهیه کنید. سعی کنید که لقمه های کوچك برایش بگیرید و یا 
از قاشق هایی با اندازه ی کوچك  استفاده کنید. در صورت امکان حداقل بین 

انتخاب دو نوع غذا به فرزندتان حق انتخاب بدهید.  
• محرک های موجود در فضایی مانند بازار و یا سوپرمارکت برای او بیش از 

اندازه ی تحملش  هستند.
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او نمی  تواند صداهای مختلف را از یکدیگر تفکیك کند، موسیقی و همهمه ی 
آزاردهنده هستند و محرک های بصری  برای  او در یك ترکیب واحد  مردم 
ارایه شده در محیط اطراف نیز  برای او زیاد و مختلف هستند. بوهای حاصل 
از وجود اشیاء و اقالم مختلف موجود در بازار و  فروشگاه ها نیز باالتر از توان 

تحمل این افراد هستند. 
سعی کنید که خریدهای خود را در صورت همراه داشتن فرزندتان در ساعات 
خلوت فروشگاه ها و  یا از مغازه های کوچك و محدود انجام دهید. در صورت 
امکان فرزندان را کم تر به چنین  محیط های پر محرکی ببرید و بیشتر خریدها 

را خودتان به تنهایی انجام دهید. 
سعی کنید کودکتان را برای چنین فضایی آماده کنید. برای افزایش میزان 
تحمل او سعی  کنید از وسایلی که باعث انحراف توجه او می  شوند )مثال یك 

اسباب بازی مورد عالقه( استفاده  کنید. 
• او نسبت به لمس حساس است. لمس کردن باعث درد و یا ناراحت شدن 
او می  شود. ممکن  است اصالح مو و یا گرفتن ناخن نیز برایش ناراحت کننده 

باشد.  
میزان فشار مورد استفاده برای لمس وی را در حد ثابتی قرار دهید. بگذارید 

بداند که لمس  خواهد شد. 
در صورت امکان فرزندتان را در فعالیت مربوطه وارد کنید )مثال در ضمن 

شست و شو، کاری را که  دوست دارد، انجام دهد(. 
سعی کنید بازی هایي را انجام دهید که در آن ها فعالیت هایي مانند شستن، 

به آرایشگاه رفتن و یا  ناخن گرفتن بازنمایی می  شوند. 
سعی کنید از ابزار  الکترونیکی )مثال مسواک برقی( استفاده کنید. 
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و  مختلف  حسی  ترجیحات  دارای  همگی  ما  که  باشید  داشته  یاد  به  لطفاً 
متفاوتی هستیم و  بعضی چیزها را دوست داریم؛ از بعضی چیزها نیز بدمان 
می  آید. بعضی از آدم ها در ماشین  دچار سرگیجه می  شوند و حالشان به هم 
می  خورد، در حالی که بعضی از افراد از تند راندن و پیچ  و تاب خوردن ماشین 
در ضمن حرکت تند، بسیار لذت می  برند. بعضی ها از بافت، رنگ یا بوی  یك 

نوع غذا خوششان نمی  آید. 
کودکان دارای اتیسم دنیا را به شکل متفاوتی درک می  کنند و گاه نحوه ی 
احساس آن ها از  محرک های پیرامونشان بسیار بزرگنمایی شده و شدید است. 
پیرامونشان،  محیط  در  را  آنان  رفتارهای  و  عملکردها  نوع  احساسات  این 

مشخص می  کند. 

فعالیت های حسی
• بطری های بو

تعدادی بطری های کوچك پالستیکی را جمع کنید و روی در آن ها سوراخ های 
کوچکی ایجاد  کنید. در درون هر بطری تکه های پنبه ی آغشته شده به عطر های 
مختلف و یا مواد دارای بوی  متفاوت بریزید. مواظب باشید که در بطری ها از 

جنس یا شکلی نباشد که موجب اذیت یا  آسیب فرزندتان شود.

• دیوار لمسی
بخش خاصی از دیوار را با مواد مختلفی مانند کاغذ سمباده، تکه هایی از گونی 
و پارچه ی مخمل و  تکه ای از پوست حیوانات بپوشانید. از کودکتان بخواهید  

آن ها را لمس کند. یا بازی هایی را با  استفاده از آن ها ترتیب دهید. 
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• جعبه ای مقوایی را از برش های باریك کاغذ پرکنید  . سعی کنید برش ها از 
کاغذهای  رنگی و یا زرورق باشند. این کار محیطی نرم را برای لمس فراهم 
می  کند. می  توانید اشیاء  مختلف که مورد عالقه کودکتان هست را در درون 

جعبه قرار دهید.

• خمیر جادویی
آرد ذرت / آب / و رنگ غذایی 

مواد را با هم ترکیب کنید تا خمیر یك دستی ایجاد شود و سپس با رنگ های 
مختلف غذا از  آن ها خمیرهایی در رنگ های مختلف بسازید. 

کیسه های فشاری
 3 فنجان آب/ 4 قاشق چای خوری آرد ذرت/ رنگ غذایی/ کیسه های نگهدارنده 

مواد غذایی   )کمی  کلفت تر از کیسه فریزر( 
موادر را در کیسه ریخته و هر یك از کیسه ها را با مقداری از رنگ غذایی 
دادن  فشار  کنید.  متمایز  کیسه ها  سایر  از  کیسه  به  محتویات  شده  اضافه 
این کیسه ها که به آسانی پاره  نمی  شوند برای چالندن، اغلب این بچه ها را 

خوشحال می  کند. 

حباب های محکم که به راحتی نمی  ترکند
نصف فنجان آب/ ربع فنجان مایع دستشویی/ یك قاشق چای خوری گلیسیرین. 

این محلول باعث ایجاد حباب های صابونی می  شود که به مراتب از حباب های 
معمولی محکم تر  هستند.
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بگرد و پیدا کن
می  توانید از موادی مانند برنج خشك، نمك و یا ماسه ی شسته شده و تمیز 
استفاده کنید. مواد و  اسباب بازی های کوچك مورد عالقه ی فرد را در درون  
آن ها پنهان کنید و از او بخواهید که آن ها  را برایتان پیدا کند. از فرزندتان 
بخواهید این کار را با استفاده از یك دست، دو دست و با  چشمان باز و بسته 

انجام دهد.

قدم زدن روی نوار
با استفاده از چسب های نواری رنگی خطوطی روی زمین درست کنید و از 

کودکتان بخواهید  که بر روی این خطوط راه برود. 

جعبه ی حسی انفرادی
با استفاده از اقالم مختلف که هر کدام برای تقویت حسی خاص مفید هستند 
و یك جعبه که  تمامی  این اقالم را در درون آن جای داده اید، محیطی ایجاد 
را  خود  توانمندی های حسی  آن ها  از  کشف  استفاده  با  فرزندتان  که  کنید 
تقویت کند. می  توان با استفاده از بازی های مختلف  مثل لمس کن و »حدس 
بزن که چیست«، حواس فرزندتان را تقویت کنید. در این بازی با  استفاده از 
سوراخی که در بدنه ی جعبه وجود دارد و کودک دست خود را می  تواند از 
آن طریق در  درون جعبه قرار دهد، می  توان از وی درخواست کرد که شیء 

خاصی را بیابد و بیرون بیاورد. 

جستجوگر حواس فرزند خود باشید.
خالق باشید و به راه های دیگری برای تقویت حواس فرزندتان فکر کنید. 



23روزنه و موضوعات حسی در اتیسم

بوییدن

مزه

لمس

شنیدن

حرکات بدن

تعادل

توضیحی دیگر  از آن کناره گیری
 می  کند

دوست دارد



سازمان بهزیستی کشور 24


	alaeem hoshdar dar otism
	bargharari ertebat
	chegonegi bazi ba kodakan otism
	ehsas dar kodakan otism

