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بیــدار شــدن طبیعــت آغــاز زندگیســت ســبزه هــای بهــاری بــه اســتقبال 
ــه  و  ــود گرفت ــه خ ــی ب ــگ زیبای ــی رن ــد، زندگ ــده ان ــن فصــل آم زیباتری
ــای  ــرگ ه ــا ب ــوده ت ــن نم ــه زمی ــش را هدی ــید ســخاوتمند گرمای خورش

ــد. ــم کن ــه آنهــا تقدی ــس از دیگــری پرشــورتر ب زندگــی را یکــی پ
بهــار در شــرایطی نویــد شــکوفایی طبیعــت را مــی دهــد کــه تمــام جهــان 
درگیــر ویــروس کوویــد 19 مــی باشــد. چالــش هــای جدیــدی که مــردم را 
درگیــر آن کــرده اســت. ناگزیریــم از ســازش و پیشــگیری در روزهایــی کــه 
قرنطینــه و خانــه، تنهــا جایــگاه امــن بشــریت شــده اســت، امید بــه زندگی، 
امیــد بــه روزهــای پــر شــور بــاز شــدن مــدارس مــی توانــد هیجانــات منفی 

ناشــی از ایــن بیمــاری جهانــی را کاهــش دهد. 
بــرای بســیاری از والدیــن اســتفاده ی روزانــه از فعالیــت هــای توانبخشــی و 
کالس هــای آموزشــی در بیــرون از منــزل، فرصتــی بــرای کاهــش تنــش 
ــن مــکان هــا  ــدن اســت. بخصــوص کــه در ای ــه مان هــای ناشــی از خان
والدیــن مــی تواننــد بــا هــم ارتبــاط برقــرار کننــد از مســائل و دغدغــه های 
همدیگــر مطلــع شــوند و بــه نوعــی بــه آرامــش برســند. بــا شــیوع کرونــا، 
ارتبــاط بــا مراکــز توانبخشــی و تخلیــه ایــن هیجانــات کاهــش مــی یابــد. 
والدیــن در ایــن شــرایط احســاس فرســودگی بیشــتری مــی کننــد. اینکــه 
ــزل باشــند و شــرایط و بهــم ریختگــی هــای دایمــی  تمــام مــدت در من
فرزندشــان را ببیننــد، آنهــا را دچــار مشــکالت عصبــی خواهــد کــرد. گاهــی 
تنــش هــا بــه حــدی مــی رســد کــه طاقــت والدیــن تمــام مــی شــود و 
اقــدام بــه پرخاشــگری و بدرفتــاری فیزیکــی بــا کــودک خــود مــی کننــد. 
از طــرف دیگــر، والدیــن بــا شــرایط جدیــد آموزشــی، مجبورنــد خودشــان 
ــر آن  ــوزش مجــازی را درگی ــه سیســتم آم ــد، مشــکالتی ک ــق دهن را وف
کــرده اســت بــا آزمــون و خطــا رفــع خواهنــد شــد. در ایــن میــان، والدیــن 
کــودکان اتیســم بــا توجــه بــه آمــوزش هــای خــاص گفتــاری و کاردرمانی، 

بــه مراتــب شــرایط ســخت تــری را مــی گذراننــد.
امــا اهمیــت آمــوزش و یادگیــری بــا هــر نــوع روش تدریســی همچنــان 
پابرجــا خواهــد بــود. نبایــد فرامــوش کنیــم کــه زمــان در هــر شــرایطی در 
حــال گــذر اســت و کــودکان اتیســم نبایــد از ایــن یادگیــری هــا محــروم 
بماننــد. آگاهــی والدیــن از شــیوه هــای آموزشــی بــه هــر نحــوی اجتنــاب 
ناپذیــر اســت امیــد اســت بــا تــالش و پیگیــری در هــر شــرایط و جایگاهی 

کودکانمــان را از آمــوزش بهــره منــد کنیــم.

خــدا را ســپاس کــه شــماره ای دیگــر از ســالنامه ی »کالم اتیســم« را بــا 
شــما همراهــان هســتیم. آگاهــی بخشــی در مــورد اتیســم بــا توجــه بــه 
شــیوع آن در ســالهای اخیــر نقــش اساســی در بهبــود شــرایط کــودکان و 

والدیــن درگیــر اتیســم را دارا مــی باشــد.
مشــکالت رفتــاری و تعامــالت اجتماعــی بــا توجه بــه بیمــاری کووید 19 
در سراســر جهــان حتــی کــودکان ســالم را هــم دچار انــزوا و خانه نشــینی 
کــرده اســت. نقــش پــر رنــگ والدیــن در پیشــرفت آموزشــی کــودکان 
اتیســم در شــرایطی کــه دسترســی بــه مراکــز توانبخشــی حتی بــا رعایت 
پروتــکل بهداشــتی محــدود شــده ، حائــز اهمیــت اســت. والدیــن در ایــن 
شــرایط هــم خودشــان بــه مراقبــت هــای زیــادی از لحــاظ روحــی، روانی 
نیــاز دارنــد و هــم از طــرف دیگــر بایــد پاســخگوی نیازهــای کــودکان 
اتیســم خودشــان باشــند. نیازهــای آموزشــی، بهبــود مشــکالت رفتــاری، 
فراهــم آوردن محیطــی امــن در منــزل بــرای کاهــش مشــکالت حســی 
کــودکان اتیســم وظایفــی ســت کــه والدیــن ســعی می کننــد در شــرایط 

کرونایــی بــه آنهــا جامــه ی عمل بپوشــند.
ــر آن هســتند، بهــم  ــاری کــه بچــه هــای اتیســم درگی مشــکالت رفت
ــل حضــور در  ــالت اجتماعــی مث ــدان تعام ــای حســی، فق ریختگــی ه
ــود  ــد بهب ــن در  رون ــه والدی ــده اســت ک ــث ش ــازی باع ــای ب ــروه ه گ
ــن  ــم تری ــد. از مه ــا کنن ــژه ای را ایف ــش وی ــف اتیســم نق ــالل طی اخت
اقدامــات پــدر و مــادر هــا در فرآینــد درمــان کــودک دارای اتیســم، ایــن 
اســت کــه والدیــن بــه محــض مشــاهده نشــانه هــای اتیســم در کــودک، 
مداخــالت درمانــی را آغــاز کننــد. بــا شــروع مداخــالت درمانی-آموزشــی 
ــرای  ــه موقــع و زودهنــگام )قبــل از ســه ســالگی( آینــده بهتــری را ب ب
کــودک خودشــان رقــم مــی زننــد. بــر ایــن اســاس پــدر ومادرهــا بــرای 
مدیریــت برنامــه هــای آموزشــی کــودک دارای اتیســم، بایــد نکاتــی را 

مدنظــر داشــته باشــند: 
اقدامــات درمانــی – آموزشــی را )قبــل از ســه ســالگی( آغــاز کننــد، برنامه 
هــا متناســب بــا نیــاز هــا و توانایــی هــای کــودک تدویــن شــود و بــه 
مــوازات آن رســیدن کــودک بــه هــدف هــای مــورد نظــر و ارزیابــی دقیق 
و همــه جانبــه صــورت پذیــرد، فرآینــد برنامــه درمانــی- آموزشــی، تــداوم 
و پیوســتگی داشــته باشــد. در نهایــت اینکــه والدیــن در برنامــه آموزشــی 
مشــارکت فعــال داشــته باشــند، چــون در نهایــت ایــن والدین هســتند که 
بیشــتر اوقاتشــان را بــا فرزنــدان اتیســم خــود مــی گذراننــد و شــناخت 
همــه جانبــه ی ایــن کــودکان در بهبــود مشــکالت رفتــاری آنــان کمک 

شــایانی خواهــد کــرد.

سخن رسدبیر: دکرت مرضیه قاسمی راد

سخن مدیر مسئول : معصومه علیپور شجاعی 
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تاثیر تلویزیون بر 
کودکان دارای اختالل طیف ُاتیسم 

بارهــا و بارهــا بــا خانــواده هایــی در ارتبــاط بودیــم کــه 
روزانــه زمــان زیــادی کودکانشــان بــه تماشــای تلویزیــون 
مــی گذراننــد و ایــن تماشــای تلویزیــون در برخــی مواقــع 
ــت و  ــیده اس ــی رس ــم م ــتر ه ــا بیش ــاعت و ی ــه 8 س ب
والدیــن در کودکانشــان عالئمــی از اتیســم را مطــرح مــی 
کننــد و ایــن مــن را یــاد تئــوری اشــتباه مــادران یخچالــی 
مــی انداخــت کــه ســالها پیــش رد شــد امــا ایــن گمــان را 
بــرای مــن زنــده مــی کنــد کــه اکنــون مــا بــا واقعیتــی به 
نــام کــودکان شیشــه ای) تلویزیونــی یــا موبایلــی( روبه رو 
هســتیم. کودکانــی کــه تلویزیــون همــه چیــز آنهــا را فــرا 
گرفتــه. بــه یــاد دارم کــودک اتیســمی در مرکــز حضــور 
داشــت کــه بــه دلیــل تماشــای کارتــون تــام و جــری بــه 
دفعــات زیــاد، حــرکات او درســت ماننــد تــام ،شــخصیت 
ــز  ــرف زدن او نی ــی ح ــود و حت ــون ب ــن کارت ــوش ای م
ــواده  ــه دالیــل بســیار خان ــود. ب ــه ماننــد ایــن مــوش ب ب
کــودک دارای اتیســم، کــودک خــود را در معــرض عامــل 
مخربــی بــه نــام تلویزیــون و یــا فیلمهــا قــرار مــی دهــد 
کــه بــا شــنیدن آنهــا بــه خــود مــی گوییــم کــه خانــواده 
نمــی توانســت چــاره ای دیگــر داشــته باشــد. امــا پــس از 
کمــی تفکــر درمــورد آســیبی کــه ایــن رســانه و محــرک 
بــه مغــز و زبــان و ارتبــاط کــودک وارد مــی کنــد نمــی 
تــوان قبــول کــرد کــه ایــن بهتریــن راه حــل بــوده اســت 
ــرای  بلکــه ایــن ســاده تریــن و راحــت تریــن راه حــل ب
خانــواده اســت. تلویزیــون مــی توانــد بــه عنــوان ســمی 
تریــن محــرک بــرای یــک کــودک دارای اتیســم در خانــه 

باشــد.
ــودن  ــن ب ــط روش ــه فق ــد ک ــی ده ــان م ــا نش داده ه
تلویزیــون مــی توانــد اثــر مخربــی بــر گفتــار و مهارتهــای 
ــن انگلیســی  ــی کــودک داشــته باشــد. چراکــه والدی زبان
زبــان بــه طــور معمــول در محیطــی کــه کــودک نوپــا در 
ــت  ــه در ســاعت صحب ــدود 940 کلم ــرار دارد در ح آن ق
مــی کننــد. امــا زمانــی کــه تلویزیــون روشــن اســت ایــن 
تعــداد کلمــه بــه 770 کلمــه کاهــش مــی یابــد و کلمــه 
کمتــر بــه معنــای یادگیــری کمتــر بــرای کــودک اســت 
و ایــن مــی توانــد منجــر بــه داشــتن کودکــی شــود کــه 
ماننــد کــودکان دارای اتیســم، تــا 3 ســالگی چنــد کلمــه 
دارد و نمــی توانــد بــا دنیــای بیــرون ارتبــاط برقــرار کنــد.

ــد و  ــی کن ــر م ــالگی تغیی ــت در 7 س ــن واقعی ــه ای البت
کودکانــی کــه در ایــن ســنین از برنامــه هــای آموزشــی 
مناســب بهــره گرفتــه انــد پیشــرفت بیشــتری در دانــش 
انــدوزی، ریاضیــات، علــوم ، حــل مســاله و رفتــار هــای 
ــه  ــت ک ــع اس ــن موق ــد و ای ــی کنن ــدا م ــی پی اجتماع
ــط  ــرای محی ــی ب ــن خوب ــد جایگزی ــی توان ــون م تلویزی

ــد. ــواده باش ــدود خان ــر و مح ــای فقی ه
روزنامــه معــروف ایندیپندنــت در مقالــه ای در مــورد تاثیــر 
تلویزیــون بــر کــودکان زیــر 3 ســال ذکــر نمــوده اســت 
ــا  ــیوع اتیســم را ب ــی انفجــار ش ــه دانشــمندان همزمان ک
ــبکه  ــا و ش ــی  وفیلمه ــای کابل ــون ه ــترش تلویزی گس
ــن  ــد.از ای ــی دانن ــط م ــن مرتب ــای نوی ــاوری ه ــا و فن ه
ــن و شــان نیکلســون  ــکل والدم ــی توســط مای رو تحقیق
در ایالتهــای اورگان ،واشــنگتن و کالیفرنیــا بــر روی ایــن 
ــزان  ــان می ــا ارتباطــی می ــه آی ــت ک ــه انجــام گرف فرضی
مشــاهده تلویزیــون در کــودکان زیــر 3 ســال و دریافــت 

ــن کــودکان وجــود دارد؟ تشــخیص اتیســم در ای
ایــن پژوهشــگران مطــرح نمودنــد کــه کمتــر از 4 درصــد 
از ایــن کــودکان بــه دلیــل بارندگــی مجبــور بــه مانــدن 
در خانــه و تماشــای طوالنــی مــدت تلویزیــون بــوده انــد. 
ــه  ــه چ ــد ک ــرده ان ــوان نک ــه عن ــگران البت ــن پژوهش ای
ــم  ــالل اتیس ــون و اخت ــاهده تلویزی ــان مش ــی می ارتباط
ــورد  ــن م ــه ای ــوان ب ــی ت ــا م ــال دارد ام ــر 3 س در زی
ــودکان دارای اتیســم در بخشــهایی  ــه ک ــود ک ــاره نم اش
ــد  ــردازش مــی کن ــری را پ ــز کــه اطالعــات تصوی از مغ
عملکــردی غیــر معمــول دارنــد و ایــن مناطــق مغــزی در 
ســالهای اولیــه رشــد کــودک نمــو مــی یابــد  و ایــن مــی 
ــوان یــک محــرک نامناســب در ایــن دوره  ــه عن ــد ب توان

رشــد عمــل نمایــد.

ــث  ــد باع ــی توان ــون م ــای تلویزی ــا تماش آی
ــود؟ ــم ش اتیس

ــزان  ــه می ــدند ک ــه ش ــان متوج ــی متخصص در پژوهش
ــا مناطقــی کــه بارندگــی بیشــتری دارد رابطــه  اتیســم ب
ــاط  ــدون ارتب ــتقیم ب ــه مس ــن رابط ــتقیمی دارد و ای مس
ــون  ــدن و تماشــای تلویزی ــه مان ــان در خان ــدت زم ــا م ب
نیســت)در ایــن پژوهــش مشــخص گردیــده کــه خانــواده 
هایــی کــه کودکانشــان احتمــال باالیــی بــرای تشــخیص 
اتیســم در آینــده را داشــته انــد در مناطــق پــر بــاران قــرار 

دارنــد( 
از طرفــی ایــن مــورد مســتدل اســت کــه تماشــای 
تلویزیــون یــا تبلــت و یــا موبایــل بــرای طوالنــی مــدت 
ــد و  ــل کن ــودک را منفع ــپکتیو ک ــد پرس ــد دی ــی توان م
کــودک را ســازگار نمایــد کــه محــرکات نزدیــک را مــورد 
ــن تماشــای محــرکات  ــرار دهــد و همینطــور ای توجــه ق
در صفحــه 20 اینچــی تلویزیــون و یــا 4 انیچــی موبایــل 
ــل مــی  ــه حــد اق ــی چشــمی کــودک را ب ــکان رد یاب ام
ــا انســانها و تمامــا  رســاند و همینطــور ارتبــاط چشــمی ب

ــر دو  ــودکان زی ــوان در ک ــی ت ــا را م ــخصه ه ــن مش ای
ــه  ــز مشــاهده نمــود. همانطــور ک ســال دارای اتیســم نی
ــد  ــی کن ــوان م ــکا عن ــال امری ــی اطف ــد آکادم ــر ش ذک
ــال  ــر 2 س ــودکان زی ــرای ک ــون ب ــای تلویزی ــه تماش ک
بــه هیــچ عنــوان توصیــه نمــی گــردد و بــرای کــودکان 
ــا 2 ســاعت تماشــای  ــک ت ــه ی ــا روزان ــر هــم تنه بزرگت
تلویزیــون را توصیــه مــی کننــد امــا در حــال حاضــر یــک 
ــه  ــر روز ب ــال ه ــر 3 س ــی زی ــودکان امریکای ــارم ک چه
ــد و  ــون تماشــا مــی کنن طــور متوســط 3 ســاعت تلویزی
ــک پژوهــش نشــان داده اســت  ــج ی ــا در اســترالیا نتای ی
ــران  ــران و پس ــد دخت ــه 97 درص ــول دو هفت ــه در ط ک
ــد و  ــده ان ــون گذران ــای تلویزی ــه تماش ــود را ب ــت خ وق
ــه مــدت  ــه ای ب ــن پژوهــش دو هفت ــز در ای کــودکان نی
ــون  ــاعت تلویزی ــدود روزی 3 س ــی در ح ــاعت یعن 20 س
تماشــا کــرده انــد. در ایــران نیــز مطمئنــا وضعیــت خوبــی 
را شــاهد نیســتیم، هرچنــد کــه پژوهشــی در ایــن زمینــه 
در دســترس نیســت.کودکان در حــال رشــد نیازمنــد بــازی 
ــودک دارای  ــد و حــرف زدن هســتند و ک ــن و تقلی ،تمری
اتیســم بســیار بســیار بیشــتر بــه ایــن مــوارد احتیــاج دارد 
تــا تاخیــر هــای خــود را جبــران کنــد و ایــن مــوارد تنهــا 
ــی  ــه نم ــا ارائ ــه آنه ــون ب ــه تلویزی ــی هســتند ک چیزهای
ــی  ــرون نم ــود بی ــای خ ــا را از دنی ــا آنه ــه تنه ــد و ن کن
ــی دور  ــای واقع ــتر از دنی ــه بیش ــا را هرچ ــه آنه آورد بلک

مــی کنــد.
در پژوهــش هــا مشــخص شــده اســت کــه میــان 
رفتارهــای کلیشــه ای در افــراد دارای اتیســم و تماشــای 
تلویزیــون و یــا کار بــا موبایــل ارتبــاط معنــی داری وجــود 
دارد و هــر چــه کــودکان زمــان خــود را بــه بــازی هــای 
عاملــی بــا یــک فــرد بزرگســال بگذراننــد رفتــار کلیشــه 

ــده مــی شــود.  ــر دی ای در آنهــا کمت
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بیشــتر پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ هــا زمانــی کــه مــی شــنوند 
نــوه هایشــان تشــخیص اتیســم گرفتــه انــد شــوکه می شــوند. 
آنهــا ممکــن اســت طیــف گســترده ای از احساســات از قبیــل 
ــن  ــد. همچنی ــه کنن ــت را تجرب ــاه و عصبانی ــدوه، گن ــم، ان غ
ــز  ممکــن اســت ماننــد والدیــن کــودک دوره ســوگواری را نی

بگذراننــد. 
پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ هــا ممکــن اســت در مــورد 
چگونگــی مواجــه بــا اختــالل اتیســم کــودک و همچنیــن در 
مــورد بهتریــن راه بــرای کمــک بــه آنهــا دچــار تردیــد شــده و 
نگــران باشــند زیــرا آنهــا نمــی داننــد اتیســم چیســت و نحــوه 
ــد.  ــی دانن ــان را نم ــم و فرزندانش ــودک اتیس ــه ک ــک ب کم
ــات و  ــا از احساس ــزرگ ه ــا و مادرب ــزرگ ه ــیاری از پدرب بس
افــکاری کــه زمــان تشــخیص اتیســم نــوه شــان تجربــه کرده 

انــد مــی گوینــد:

احساسات تجربه شده توسط پدربزرگ و مادربزرگ
احســاس خشــم: ایــن اتفــاق بــه علــت وجــود خانــواده همســر 

دخترمان/پســرمان اســت.
احســاس تردید:بــا حجــم زیــادی از اطالعــات جدیــد ســردرگم 

. م شد
احســاس انکار:ایــن اتفــاق نمــی توانــد بــرای خانــواده مــا رخ 
ــادم  ــد دختر/دام ــش از ح ــیت بی ــن حساس ــا ای ــد و ی داده باش

ــت. و... اس
احســاس ناامیــدی: نمــی توانیــم بــا نــوه خــود ارتبــاط برقــرار 

کنیــم.
احســاس ترس:چــه اتفاقــی برایشــان خواهــد افتــاد زمانــی کــه 

نمــی توانیــم بــه او کمــک کنیــم.
ــاق  ــن اتف ــل ای ــه دلی ــردم ک ــن کاری ک ــا م احســاس گناه:آی
ــم  ــرم /عروس ــارداری دخت ــن در دوره ب ــد م ــت؟ بای ــوده اس ب

ــردم. ــی ک بیشــتر کمکــش م
احســاس ناتوانــی: ای کاش مــی توانســتم آنچــه در خانــواده ام 

اتفــاق افتــاده اســت را تغییــر دهــم.

نقش شما بعنوان پدربزرگ و مادربزرگ:
ــی  ــزرگ نمــاد انســان های ــزرگ و مادرب ــر جوامــع پدرب در اکث
مهربــان، مراقــب و فــداکار هســتند. در بعضــی از خانــواده هــا 
پدربــزرگ و مادربــزرگ بــا توجــه بــه شــرایط خانــواده یکــی از 
ــواده  ــی کــودکان محســوب مــی شــوند. در خان ــان اصل مراقب
ایــی کــه کودکــی بــه تازگــی تشــخیص اتیســم گرفتــه اســت 
ــردرگمی  ــاس س ــت احس ــن اس ــزرگ ممک ــزرگ و مادرب پدرب
داشــته باشــند. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه آنهــا تــالش 
مــی کننــد تــا حامــی فرزندانشــان در ایــن مســیر باشــند و بــا 
ــا  ــد. ام ــه فرزندانشــان کمــک کنن ــت هــای مختلفــی ب حمای
ــیدن  ــی پرس ــتند. گاه ــوب نیس ــا خ ــا لزوم ــت ه ــام حمای تم
ــودک و  ــالل ک ــکار اخت ــا ان ــراری و ی ــوده، تک ــواالت بیه س
ــد چیزیــش نیســت، بیخــودی حســاس  ــی مانن گفتــن جمالت
شــدید، یــا دایــی توهــم دیــر بــه حــرف افتــاد، نــه تنهــا کمــک 
کننــده نیســت بلکــه والدیــن کــودک را از شــما دور مــی کننــد. 
همچنیــن توقــع آنکــه اولویــت آنهــا بــرای ســایر فرزنــدان و 
ــل از  ــای قب ــت ه ــبیه اولوی ــان ش ــودک اتیسمشــان همچن ک
تشــخیص اتیســم باشــد بیهــوده اســت.با توجــه بــه تحقیقــات 
ــا و  ــزرگ ه ــه پدرب ــی و دغدغ ــت، نگران ــده اولوی ــام ش انج
مادربــزرگ هــا مــی تــوان بــه شــرح زیــر دســته بنــدی کــرد:

*اولیــن نکتــه ای کــه پدربــزرگ هــا ومادربــزرگ هــا مطــرح 

ــود  ــوه خ ــرفت ن ــورد پیش ــه در م ــت ک ــن اس ــد  ای ــی کنن م
نگــران هســتند.

*احســاس مــی کننــد کــه تجربــه روبــه رو شــدن بــا وضعیــت 
کنونــی نــوه خــود را ندارنــد.

*نقــش بزرگتــر را بــه عنــوان تصمیــم گیرنــده در مــورد درمان 
نــوه شــان بــازی مــی کنند.

ــان  ــه ی فرزندش ــا خان ــان ب ــه هایش ــام خان ــه ســمت ادغ *ب
مــی رونــد و بعضــی از آنهــا نیــز بــه محــل زندگــی فرزندشــان 

نزدیــک تــر مــی شــوند.
ــه مــی  ــار در هفت ــوه خــود حداقــل یــک ب ــه مراقبــت از ن *ب

ــد. پردازن
*پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ هــا بــر ایــن باورنــد کــه وضعیــت 
خانوادگــی شــان ناخوشــایند اســت کــه بــر رفتــار والدیــن اثــر 

مــی گــذارد. 
حمایت از کودک اتیسم

ــما  ــت، ش ــم گرف ــخیص اتیس ــان تش ــوه ت ــه ن ــد از اینک بع
ممکــن اســت نگــران باشــید کــه چگونــه بایــد بــه او کمــک 
کنیــد. ایــن نکتــه شــبیه آن اســت کــه حمایــت هــای شــما 
از کــودک اتیســم ممکــن اســت بــا دیگــر نــوه هایتــان فــرق 
کنــد. روابــط شــما ممکــن اســت متفــاوت باشــد امــا بــه همان 
انــدازه ویــژه و پــر ارزش خواهــد بــود. کــودک اتیســم ممکــن 
اســت آن گونــه کــه انتظــار داریــد بــه شــما محبــت نکنــد و 
یــا پاســخ شــما را بــه درســتی ندهــد، امــا ناامیــد نشــوید. شــما 
ــا انجــام  ــد ب ــت نقــش خــود آگاه باشــید و بدانی ــد از اهمی بای
ــد از کــودک اتیســم  ــه درســتی مــی توانی ــر ب راهکارهــای زی

حمایــت کنیــد:
*اگــر بخــش اعظمــی از زندگــی کــودک بــا شــما اســت، زمان 
خاصــی را بــرای کــودک در یــک برنامــه منظــم ترتیــب دهید. 
کــودکان بــا اختــالل طیــف اتیســم برنامه هــای منظــم و قابل 
پیــش بینــی را انجــام مــی دهنــد. دســتیابی بــه فعالیــت هایــی 
کــه شــما مــی توانیــد بــا هــم انجــام دهیــد منــوط بــه منظــم 

بــودن و ســاختاریافته بــودن آن برنامــه اســت.
ــم  ــودک اتیس ــه ک ــی ک ــت های ــورد فعالی ــان در م *از فرزندت
ــردن  ــم ک ــد. فراه ــوال کنی ــدارد س ــه ن ــا عالق ــه دارد ی عالق

عالیــق کــودک و حــذف فعالیــت هایــی کــه عالقــه ای بــه 
ــن  ــت بی ــاط مثب ــری ارتب ــدارد باعــث شــکل گی انجامشــان ن

ــی شــود.  ــان م ــوه ت شــما و ن
ــد  و دوســت  ــن صــورت بپذیری ــه همی ــودک اتیســم را ب *ک

ــد. ــرای آنچــه شــما مــی خواهی ــه ب داشــته باشــید، ن
ــی  ــه جمع ــد و ب ــی روی ــی م ــه مهمان ــما ب ــه ش ــی ک هنگام
ــان  ــوه ت ــر ن ــد کــه اگ ــن را بدانی ــد ای دعــوت مــی شــوید بای
ــار متفــاوت و خــالف هنجــاری انجــام مــی دهــد از ســر  رفت
ــه علــت  بــی ادبــی و گســتاخی نیســت بلکــه اکثــر اوقــات ب
عــدم شــناخت و درک او از هنجارهــا و عــرف هــای روزمــره 
ــد  ــی خواه ــودک م ــه ک ــی ک ــال زمان ــوان مث ــه عن ــت. ب اس
ــرای  ــدارد ب ــن کار را ن ــی ای ــا توانای ــد ام ــان کن ــزی را بی چی
برقــراری ارتبــاط و یــا جلــب توجــه اشــیا را پرتــاب مــی کنــد 

ــد. ــا پرخاشــگری مــی کن ــد ی ــاد مــی زن فری
ــد  ــی توان ــه م ــا ک ــا آنج ــم ت ــودک اتیس ــد ک ــازه دهی *اج
کارهــای شــخصی اش را خــودش انجــام دهــد فرصتــی بــرای 
پیشــرفت او فراهــم کنیــد، تــا اعتمــاد بــه نفســش نیــز افزایش 
یابــد. بــه او آمــوزش دهیــد کــه چگونــه کارهای شــخصی اش 
را انجــام دهــد نــه اینکــه تمــام کارهــا را شــما برایــش انجــام 
دهیــد. انجــام دادن کارهــای شــخصی کــودک توســط شــما، 
از فکــری ناشــی مــی شــود کــه بــه شــما مــی گویــد کــودکان 
ــد و  ــود را ندارن ــای شــخصی خ ــام کاره ــی انج اتیســم توانای
ــرای آنهــا پیــش قــدم شــویم. ایــن دلســوزی هــا  مــا بایــد ب
ــرفت  ــدم پیش ــث ع ــی باع ــل گاه ــی دلی ــای ب ــت ه و حمای
ــا آمــوزش صحیــح و  کــودک مــی شــود. امــا کــودک بایــد ب
تــالش، انجــام قعالیــت هــای شــخصی را یــاد بگیــرد. بــه یــاد 
داشــته باشــید فراهــم کــردن فرصــت مناســب بــرای پــرورش 
آنهــا باعــث یادگیــری بهتــر و دســتیابی آنهــا بــه دســتاوردهای 
ــی  ــی نم ــزرگ و مادربزرگ ــچ پدرب ــود. هی ــی ش ــی م بزرگ
خواهــد کــه بــه عــزت نفــس نــوه خــود آســیب بزنــد. بنابرایــن 
ــه گام هــای  شــما بایــد مراحــل مهــارت هــای شــخصی را ب
ــا  ــد ت ــا را تشــویق کنی ــد و ســپس آنه کوچکــی تقســیم کنی
مراحــل را طــی کننــد. ایــن بزرگتریــن هدیــه ای اســت کــه 

مــی توانیــد بــه آن هــا تقدیــم کنیــد. 

راهنمای ویژه  پدربزرگان و مادربزرگان کودکان
 با اختالل طیف اتیسم
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*برای اتفاق غیرمنتظره آماده باشید
زمانــی کــه بــا کــودک اتیســم همــراه هســتید متوجــه نمــی 
شــوید کــه چــه زمانــی دچــار بهــم ریختگــی مــی شــود و ایــن 
اتفــاق زمانــی رخ مــی دهــد که شــما کمتریــن انتظــار را از این 
رفتارهــا داریــد. کــودکان اتیســم معمــوال رفتارهای تکانشــی و 
غیــر منتظــره ای دارنــد آنهــا شــاید در مــکان عمومــی فریــاد 
ــن  ــانند. بنابرای ــیب برس ــران آس ــود و دیگ ــه خ ــا ب ــد، ی بزنن
همیشــه بایــد راه حــل هایــی بــرای بحــران هــای غیرمنتظــره 
داشــته باشــید. بهتــر اســت پیــش از روبرویــی بــا ایــن اتفاقــات 
ــاره چگونگــی و علــت بهــم ریختگــی  از والدیــن کــودک درب
پــرس و جــو کنیــد. نکتــه ضــروری دیگــر آنکــه اگــر کــودک 
دارویــی مصــرف مــی کنــد همیشــه داروهایــش را همــراه خود 

داشــته باشــد.

حمایت از خانواده:
ــزرگ  ــا و مادرب ــزرگ ه ــده پدرب ــای عم ــی ه ــی از نگران یک
هــا وضعیــت خانوادگــی فرزندشــان بعــد از تشــخیص اتیســم 
ــه  ــر ب ــواه منج ــواه ناخ ــودک خ ــم ک ــخیص اتیس ــت. تش اس
بــروز مشــکالتی از قبیــل اســترس عاطفــی، مشــکالت مالی و 
زناشــویی شــود، کــه در ایــن زمــان پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ 
ــان  ــکالت فرزندش ــرای مش ــایی ب ــد راه گش ــی توانن ــا م ه

باشــند. 

انجام برخی راهکارها به شما کمک می کند تا 
موثرتر فرزندانتان را یاری دهید:

ــت  ــد و از او حمای ــوش دهی ــان گ ــای فرزندت ــرف ه ــه ح *ب
ــد. کنی

تــالش کنیــد بــرای رفــع چالــش هــا و مشــکالت از فرزندتــان 
ــا و  ــه ه ــنوید. از توصی ــای او را بش ــرف ه ــد. ح ــت کنی حمای
ــردی اجتنــاب کنیــد. والدیــن بیــش از  دخالــت هــای غیرکارب
ــی کــه احســاس  ــد و زمان ــه حمایــت دارن ــاز ب هــر چیــزی نی
کننــد درک مــی شــوند بیشــتر قــادر بــه مقابلــه بــا مشــکالت 

هســتند و کمتــر احســاس تنهایــی مــی کننــد.
*سرزنش نکنید و قضاوت ها را رها کنید.

انــرژی مثبــت باعــث افزایــش ســطح حمایــت شــما از خانــواده 

تــان مــی شــود. بنابرایــن از ارتبــاط بــا اطرافیانــی کــه شــما یــا 
فرزندتــان را قضــاوت یــا ســرزنش مــی کننــد اجتنــاب کنیــد.

*پشتیبانی مالی از فرزندتان را در اولویت قرار دهید.
ــژه،  ــت هــای وی ــه هــای آموزشــی و مراقب ــان هــا، برنام درم
ــی  ــری حیات ــم ام ــف اتیس ــالل طی ــا اخت ــودکان ب ــرای ک ب
هســتند کــه کــودک اتیســم بــه آن نیــاز دارد. والدیــن در ایــن 
ــب شــما هســتند.  ــی از جان ــت مال ــد حمای ــه هــا نیازمن زمین

*آگاهی خود را در مورد اتیسم افزایش دهید.
ــای  ــایت ه ــا و س ــاب ه ــادی در کت ــات زی ــع و اطالع مناب
ــش  ــش دان ــه افزای ــد ب ــی توان ــه م ــد ک ــود دارن ــف وج مختل
شــما دربــاره اختــالل اتیســم کمــک کنــد. هــدف بایــد درک 
ــاط و  ــراری ارتب ــوه برق ــورد نح ــد. در م ــم باش ــودکان اتیس ک
ــاری، چگونگــی  ــا مشــکالت رفت ــه ب ــل اجتماعــی، مقابل تعام
ــری او اطالعــات الزم را کســب  ــی و نحــوه یادگی ــان بین جه
ــان در مــورد  ــواده ت ــا افزایــش اطالعــات خــود و خان ــد. ب کنی
ــد  ــی توانی ــاب م ــدن کت ــمینارها، خوان ــرکت در س ــم، ش اتیس

ــد. ــودک اتیســم کنی ــه ک ــی ب کمــک بزرگ
*بــا نگهــداری از کــودک اتیســم زمانــی را بــرای فرزندتــان بــا 

همســرش ایجــاد کنید.
گاهــی از نــوه خــود نگهــداری کنیــد تــا فرزندتــان و همســرش 
زمــان دو نفــره ای را بــا هــم بگذراننــد. ایــن کار باعــث بهبــود 
روابــط زناشــویی آنهــا مــی شــود. هنگامــی کــه ایــن فرصــت 
را بــرای آنهــا ایجــاد مــی کنیــد در واقــع شــما بــه کل خانــواده 
کمــک کــرده ایــد و ماننــد یــک تســکین دهنــده عمــل مــی 

. کنید
ــودک  ــرادران ک ــران و ب ــای دیگرتان)خواه ــوه ه ــرای ن *ب

ــد. ــت بگذاری ــز وق ــم( نی اتیس
ــژه  ــا نیازهــای وی ــی کــه فرزندشــان ب ــواده های ــب خان در اغل
ــت و  ــروی مراقب ــن تمــام تمرکزشــان ب اســت، معمــوال والدی
ــای  ــا برادره ــر و ی ــت و از خواه ــژه اس ــودک وی ــوزش ک آم
آنهــا غافــل مــی شــوند کــه ایــن غفلــت گاهــا موجــب بــروز 
احســاس کمبــود، حســادت، نفــرت ورزی در آنهــا مــی شــود 
ــا مشــارکت دادن آنهــا در  ــن احســاس را ب ــوان ای کــه مــی ت
برنامــه و یــا فعالیــت هــای هفتگــی ماننــد پــارک رفتــن و یــا 

ــرای آنهــا بهبــود بخشــید. اختصــاص زمانــی مســتقل ب
*بــه قوانیــن و محدودیــت هایــی کــه والدیــن بــرای کــودک 

ــم  ــودک اتیس ــرورش ک ــرام بگذارید.پ ــد، احت ــرده ان ــن ک تعیی
ــن  ــش ذه ــرای آرام ــه ب ــم دارد ک ــد منظ ــک رون ــه ی ــاز ب نی
ــای  ــت ه ــروی از محدودی ــد. پی ــی باش ــروری م ــودک ض ک
ــی  ــداری و دیگــر دســتورالعمل های ــواب بی ــان خ ــی، زم غذای

ــد ضــروری اســت. ــرده ان ــن ک ــن تعیی ــه والدی ک

مراقبت از خودتان
بــه عنــوان پدربــزرگ و مادربــزرگ، شــما مــی توانیــد اغلــب 
ــته  ــان داش ــوه هایت ــدان و ن ــی فرزن ــی در زندگ ــش مهم نق
ــیار  ــن راه بس ــان در ای ــردن از خودت ــت ک ــا مراقب ــید. ام باش
حائــز اهمیــت اســت. تنظیــم زمــان و صــرف کــردن انــرژی بــا 
کــودک اتیســم و همچنیــن بــرآورده کــردن نیازهای شــخصی 
خودتــان آســان نیســت. بنابرایــن بهتــر اســت بــرای رســیدن 
ــر  ــید. ه ــته باش ــق داش ــزی دقی ــه ری ــک برنام ــادل، ی ــه تع ب
چنــد راه هــای زیــادی وجــود دارد کــه شــما مــی توانیــد بــرای 

مراقبــت از خودتــان انجــام دهیــد، از جملــه:
*از زندگــی شــخصیتان لــذت ببریــد و زمانــی را بــرای خودتان 
ــرای  ــردن ب ــید ورزش ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــد. ب ــرف کنی ص
ســالمتی تــان مفیــد اســت و باعــث کاهــش اســترس هــای 

روزمــره مــی شــود.
*صحبــت بــا پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ هــای دیگــر کــه در 
جریــان اختــالل اتیســم هســتند و یــا تجربــه هــای مشــابهی 

دارنــد، بــه شــما کمــک مــی کنــد احســاس تنهایــی نکنیــد.
*ارتبــاط واقعــی بــا نــوه و فرزنــد خــود برقــرار کنیــد. در زمــان 
ناراحتــی و غــم احساســات خــود را انــکار نکنیــد، صداقــت در 
بیــان احساســات باعــث تعامــل بهتــر بــا نــوه ی دارای اختــالل 
اتیســمتان مــی شــود و ایــن مســئله منطقــی اســت کــه گاهــی 

مواقــع احســاس فرســودگی و ناامیــدی کنیــد. 

گردآوری و ترجمه: دالرام بیگی
www.DoosteAutism.org

ارتباط واقعی
ــد  ــوه و فرزن ــا ن  ب

ــرار ــود برق خ
 کنید. 

ــی  ــان ناراحت در زم
و غــم احساســات 

خــود را
 انکار نکنید.



شماره2        سال 1399 سالنامه »کالم اُتیسم« 8

ــام ”  ــه ن ــودک ب ــناس ک ــک روانش ــط ی ــن روش توس ای
ــن روش  ــت .ای ــده اس ــه ش ــپن “ ارائ ــن اس ــتانلي گری اس
بســیار شــبیه بــازي درمانــي اســت . در ایــن روش ســعي 
بــر ایــن اســت کــه ارتبــاط کــودک بــا یــک فــرد دیگــر از 
طریــق برنامــه هــاي دقیــق بــازي بیشــتر و مؤثرتــر شــود. 
ایــن روش شــامل شــش مرحلــه مــي باشــد کــه کــودک 
ــه یــاد گرفتــن را  در طــی مراحلــی آنهــا را تقلیــد و چگون
ــودک  ــي ک ــه عبارت ــد و ب ــي گیرن ــرا م ــر ف ــک بزرگت از ی
ــن  ــد. ممک ــي کن ــه اي را ط ــش پل ــان ش ــرده ب ــد ن بای
ــرو  ــز روب ــا مشــکالتي نی ــن روش ب اســت کــودکان در ای
شــوند مثــال بــه علــت اختــالالت حســی در درک بعضــي 
از تمرینــات خواســته شــده مشــکل پیــدا کننــد و یــا اینکــه 
ــود در  ــي موج ــات بدن ــي از تمرین ــام برخ ــه انج ــادر ب ق
برنامــه نشــوند .در ایــن برنامــه والدیــن و درمانگران ســعي 
ــا پیشــرفت کــودک را از طریــق مســیرهائي  مــي کننــد ت
ــن  ــه ای ــت دادن ب ــا جه ــت دارد و ب ــودک دوس ــه ک ک
مســیرها ، فراهــم کننــد تــا کــودک بتوانــد شــش مرحلــه 
ــد. ــي کن ــي را ط ــن روش درمان ــود در ای ــرفت موج پیش

ــت آوردن  ــودک را در بدس ــزا ک ــور مج ــه ط ــن روش ب ای
ــد بلکــه از  ــي کمــک نمــي کن ــاري و بدن مهارتهــاي گفت
نظــر احساســي و روانــي بــه کــودک کمــک مــي کنــد تــا 
ــق  ــرده و از طری ــدا ک ــتري پی ــد درک بیش ــودک بتوان ک

ــز بدســت آورد  ــر را نی ــاي دیگ ــه ،مهارته ــي و تجرب آگاه
ــر دیگــر  ــق ت ــار روشــهاي دقی ــن روش کن ــواًل از ای .معم
ماننــد  ABA در ســاعات فراغــت کــودک اســتفاده مــي 

شــود .
ایــن روش بــه نامهــای مختلفــی شــناخته شــده  اســت، از 
ــه مــدل رشــد تفاوتهــای  جملــه ایــن نامهــا مــی تــوان ب
فــردی در برقــراری ارتبــاط، فلورتایــم و روش گریــن 
اســپین اشــاره کــرد. ایــن روش توســط گریــن اســپاین و 
وایــدر در مدرســه روان پزشــکی  و اطفــال دانشــگاه جــرج 
ــداع شــد.  واشــنگتن دانشــکده پزشــکی در دهــه 1990 اب
ایــن روش هــر چنــد در ارتبــاط بــا افــراد بزرگســال دارای 
ــل  ــا در اص ــرد دارد، ام ــز کارب ــم نی ــف اتیس ــالل طی اخت
بــرای کــودکان و نوبــاوگان ایــن دســته از اختــالالت ابداع 

شــده اســت.
ــای  ــاد ه ــه بنی ــت ک ــر آن اس ــعی ب ــن روش س  در ای
ــر  ــران و تفک ــا دیگ ــورد ب ــاط، برخ ــراری ارتب ــی برق اصل
ــم  ــوند و عالئ ــزی ش ــه ری ــم پای ــودکان دارای اتیس در ک
اختــالل را چنــدان مــورد توجــه قــرار نمــی دهــد. در ایــن 
ــاط  ــک ارتب ــراری ی ــن برق ــودک ضم ــن و ک روش والدی
ــک ســری  ــان مناســب ســعی در انجــام ی ــی در زم طبیع
فعالیــت طبیعــی دارنــد. والــد فعــال اســت و ضمــن انجــام 
ــدون  ــب ب ــه اغل ــذاب ک ــده و ج ــرگرم کنن ــای س فعالیته

ــوند  ــی ش ــام م ــود انج ــه خ ــود ب ــور خ ــه ط ــه و ب برنام
کــودک را بــر انجــام فعالیتهــا درگیــر مــی کنــد و پــس از 
آن والــد هدایــت جریــان تعامــل را بــه کــودک مــی ســپارد 

ــود. ــد ب ــه روی وی خواه و دنبال
ــای  ــی از فعالیته ــکل از گروه ــن روش متش ــل ای در اص
طبیعــی اســت کــه بــه کــودک کمــک مــی کنــد تــا بــر  
مجموعــه ای از فعالیتهــای ابتدایــی  و پایــه رشــد و ارتبــاط 

تســلط یابــد. 
ــتند و  ــی هس ــدت تعامل ــه ش ــا ب ــته از فعالیته ــن دس ای
ــت.  ــن اس ــراوان والدی ــاری ف ــان و بردب ــرف زم نیازمندص
والدیــن، فعالیتهــای پیشــنهاد شــده توســط فــرد متخصص 
را در قالــب ایــن روش و بــه صــورت تعاملــی انجــام مــی 
ــدت  ــه م ــه ب ــودکان روزان ــب ک ــن روش اغل ــد. در ای دهن
ــد.  ــی گیرن ــرار م ــه ق ــورد مداخل ــاعت م ــج س ــا پن ــه ت س
ایــن تعــداد ســاعت بــه صــورت جلســه هــای کوتــاه نیــم 
ــه مــی شــود.  ــه کــودک ارائ ســاعتی در طــی یــک روز ب
ــن روش را  ــد ای ــی توانن ــادر( م ــدر و م ــد ) پ ــر دو وال ه
ــتفاده از  ــا اس ــن ب ــد. والدی ــام دهن ــود انج ــد خ ــا فرزن ب
ــه  ــرد ک ــد ک ــعی خواهن ــود س ــد خ ــی فرزن ــطح توانای س
کــودک مهارتهــای الزم مناســب ســن خــود را بــه منظــور 
برقــراری ارتبــاط و نیــز انجــام فعالیتهــای روزانــه کســب 
ــا اســتفاده از انجــام تمرکــز بــر تعــدادی  کنــد. ایــن کار ب
ــن  ــدف والدی ــرد. ه ــی پذی ــورت م ــخص ص ــت مش فعالی
عالقــه منــدی کــودک بــه برقــراری ارتبــاط خواهــد بــود. 
ــت.  ــار اس ــی رفت ــکل ده ــکاری درش ــن هم ــش والدی نق
ــی  ــکل ده ــور ش ــه منظ ــن ب ــت والدی ــری فعالی ــاز گ آغ
ــب  ــا جل ــدف آنه ــه ه ــود ک ــد ب ــی الزم خواه ــار زمان رفت
ــه  ــاط دو جانب ــراری ارتب ــور برق ــه منظ ــودک ب ــه ک توج
ــی  ــل های ــن تعام ــراری چنی ــق برق ــد. از طری ــی باش م
ــود را  ــودک خ ــدی ک ــه من ــن عالق ــان، والدی ــی زم در ط
ــام آن  ــوه انج ــرده و نح ــت ک ــاط تقوی ــراری ارتب ــه برق ب
ــا اســتفاده از ایــن  ــرای کــودک تســهیل مــی کنــد. ب را ب
روش تدریجــی متناســب بــا ســطح توانمنــدی هــای 
ــران وارد  ــای دیگ ــه دنی ــت ب ــد توانس ــودک، وی خواه ک
شــده و کــم کــم باورهــا و منطــق تفکــر حاکــم بــر جهــان 

ــد.  ــاط درک کن ــراری ارتب ــق برق را از طری
برخی از اصول اساسی بازی درمانی فلورتایم شامل:

ــازی،  ــاختاری)گل ب ــر س ــای غی ــازی ه ــترش ب 1-گس
بادکنــک بــازی، ماســه بــازی، آب بــازی، مکعــب بــازی(

2-انجــام بــازی هــای تخریبــی بــه منظــور ارتبــاط 
آزمایشــی)بازی مکعــب هــا و ســاختن بــرج(

3-حمایت از مدل ارتباطی با همساالن
4-توجه به رفتار معنی دار کودک

5-داشتن مهارت همدالنه
6-توجه به انتخاب آزاد کودک

7-پذیرش بدون قید و شرط کودک
8-همسطحی فیزیکی با کودک

ــباب  ــوع اس ــان، ن ــد و مرزها)زم ــون ح ــه قان ــه ب 9-توج
ــازی( ــکان ب ــازی، م ب

10-ردگیری بازی کودک
ــورد  ــودک و دادن بازخ ــت ک ــازی فعالی ــته س 11-برجس

ــه وی ــناختی ب ش

روش فلورتایـم در
درمــان کودکـان ُاتیسـم



9سالنامه »کالم اُتیسم« شماره2        سال 1399

ــج  ــم در پن ــای روش فلورتای ــه فعالیته مجموع
ــود:  ــی ش ــه م گام خالص

گام اول: مشــاهده: والدیــن کــودک را مــورد مشــاهده قــرار 
مــی دهنــد تــا مناســب تریــن راه، بــرای نزدیکــی بــه وی 

را بیابنــد.
گام دوم: نزدیــک شــدن بــه کــودک: والدیــن بــا اســتفاده 
از کلمــات و حالــت بــدن و عملکــرد مناســب بــه کــودک 

نزدیــک مــی شــوند. 
گام ســوم: دنبالــه روی از کــودک: کــودک وضعیــت 
فعالیــت را تعییــن خواهــد کــرد و آن را براســاس توانایــی 
خــود شــکل خواهــد داد. ایــن کاربــه کــودک ایــن 
احســاس را القــا خواهــد کــرد کــه والدیــن ســطح توانایــی 
هــای اورا درک مــی کننــد و از ایــن طریــق محبــت آنــان 

ــی شــود.  ــه هــم بیشــتر م نســبت ب
گام چهــارم: گســترش فعالیتهــا: والدیــن جمــالت و 
حالتهــای بدنــی تشــبیه کننــده در برابــر فعالیتهــای 
کــودک از خــود نشــان مــی دهنــد. کــودک از ایــن طریــق 
نحــوه بیــان خواســته هــای خــود را یــاد خواهــد گرفــت. 
گام پنجــم: بســتن حلقــه ارتباطــی توســط کــودک: کودک 
بــا اســتفاده از وضعیــت بــدن یــا کلمــات اقــدام بــه بیــان 

خــود خواهــد کــرد. 
ــود گســتره  ــه ذکــر اســت والدیــن قــادر خواهنــد ب الزم ب
روشــها و تکنیکهــای ارتباطــی مــورد نظــر را بــا اســتفاده 
ــه کــودک  از گامهــای اصلــی و پنــج گانــه ی فلورتایــم ب

آمــوزش دهنــد.

نمونــه هایــی از فعالیــت هــای فلورتایــم بــرای 
کــودکان  اتیســم

 
& فعالیتهــای فلــور تایــم کــودک، بــر تمایــالت و عالیــق 
ــوزگاران الزم  ــران وآم ــن، درمانگ ــت. والدی وی متمرکزاس
ــن رویکردکاماًلمنعطــف وســیال باشــند و  اســت کــه درای

بــا هــر تغییــری در عالیــق کــودک، فراینــد عملکــرد آنهــا 
ــدل  ــه در م ــی ک ــه ای از فعالیتهای ــد. نمون ــر کن ــز تغیی نی
فلــور تایــم مورداســتفاده مــی باشــد بــه شــرح زیــر اســت:

& عبــور از تونــل :بــه کودکتــان نشــان بدهیــد کــه چگونــه 

یــک ماشــین اســباب بــازی را کــف زمیــن حرکــت دهــد. 
بــا دیگــر اســباب بــازی هایــی کــه کــودک دارد یــک تونل 
ــل  ــر تون ــد کــه ماشــین را زی بســازید و او را تشــویق کنی
ــد  ــور دهــد. درمانگــران مــی توانن ــز آورده واز آنجــا عب نی
ــل را ایجــاد  ــز ایــن تون ــه دســتها نی ــدن خــود ازجمل ــا ب ب
کننــد هرچنــد کــه ترجیحــًا در ایــن رویکــرد مــی بایســتی 
ــه  ــًا ب ــود. حتم ــتفاده ش ــر اس ــای دیگ ــازی ه ــباب ب از اس
یــاد داشــته باشــید بعــد از هــر موفقیــت کــودک را تشــویق 

کنیــد.
ــی را  ــینید و کتاب ــان بنش ــا کودکت ــدن: ب ــاب خوان & کت

ــل  ــد فع ــعی کنی ــد. س ــاب کنی ــت دارد انتخ ــه او دوس ک
انفعاالتــی کــه در کتــاب رخ مــی دهــد ماننــد صداهــا یــا 
ــا  ــان مهی ــات کودکت ــش تجربی ــرای افزای ــا را ب ــس ه لم

ــد. نمایی
ــر  ــا دیگ ــدای کالغ وی ــد ص ــالش کنی ــال ت ــرای مث  |ب
حیوانــات داســتان را تــا حــد امــکان ادا کنیــد. تصاویــر را 
بــه او نشــان دهیــد یــا حتــی از او بخواهیــد صفحــه کتــاب 
داســتان را لمــس کنــد. در داســتان کمــی جلــو کــه رفتیــد 
از او نیــز بخواهیــد درعینــی تــر نمــودن وقایــع داســتان بــا 
ــی  ــد زمان ــی توانی ــته باشــد. شــما م شــما مشــارکت داش
کــه بــر روی زمیــن نشســته ایــد بــا اســباب بــازی هــای 
کودکتــان همزمــان بــا خوانــدن داســتان فضــای داســتان 
را خیلــی ســاده بــاز ســازی کنیــد. از لگــو هــا بــرای ایــن 

فعالیــت مــی توانیــد بخوبــی بهــره ببریــد.
ــن  ــه از بی ــد ک ــکان دهی ــان ام ــه کودکت ــوپ بازی:ب & ت
تــوپ هایــی بــا انــدازه هــای گوناگــون یکــی را انتخــاب 
ــر روی زمیــن  ــوپ را ب ــد کــه ت ــه او کمــک کنی ــد. ب نمای
قــل دهــد و یــا آن را داخــل ســبدی کــه بــر روی زمیــن 

اســت بینــدازد و یــا  بــا شــما بــده و بســتان کنــد. پــس از 
ــدازه هــای دیگــر نیــز  ــا ان ایــن تمریــن از تــوپ هایــی ب

اســتفاده کنیــد.
ــداری  ــی خری ــطلهای رنگ ــگ ها:س ــازی رن ــب س & مرت

ــردن  ــز ک ــرای متمای ــی ب ــای رنگ ــذ ه ــا از کاغ ــد ی کنی
ــه  ــک کنیدب ــد وکم ــتفاده کنی ــکل اس ــک ش ــطلهای ی س
ــا  ــر ب ــود را متناظ ــای خ ــازی ه ــباب ب ــه اس ــان ک کودکت

ــد. ــرار ده ــوط ق ــطل مرب ــان در س رنگش
& خانــه ســازی:به نوبــت بــا کــودک خــود بــه بــرج ســازی 

بپردازیــد. بــرای ایــن کار مــی توانیــد از لگــو هــا یا وســایل 
خانــه ســازی کــودکان اســتفاده کنید.بــا ایــن کار کودکتــان 
ــه نوبتــی کار کــردن ترغیــب مــی کنیــد و ایــن مــی  را ب
ــدی  ــه بن ــا و طبق ــگ ه ــری رن ــرای یادگی ــد وی را ب توان

همســان هــا کمــک کنــد  .
& بــا مــن برقص:آهنــگ موردعالقــه کودکتــان را انتخــاب 
کنیــد و همزمــان بــا پخــش آهنــگ دور اتــاق نشــیمن بــه 
ــن فعالیــت  ــد در ای ــد. ســعی کنی حــرکات مــوزون بپردازی
حــرکات کودکتــان را تقلیــد کنیــد و او را ترغیــب بــه تقلیــد 

از حــرکات خــود کنیــد.
ــا  ــوادی ب ــی از م ــه های ــار گوش ــی: چه ــای ترکیب گام ه
ــاب  ــاس ،پالســتیک هــای حب ــاوت ببرید)لب بافتهــای متف
دار و کاغــذ هــای روغنــی و...( و بــا آنهــا مســیری را ایجــاد 
کنیــد کــه کودکتــان بــر روی آنهــا راه بــرود. ایــن فعالیــت 
حســی کــودک را در معــرض بافتهــای متفــاوت در حیــن 
انجــام مهارتهــای حرکتــی درشــت قــرار مــی دهــد و مــی 
ــک  ــان کم ــی کودکت ــی حس ــد یکپارچگ ــد در فراین توان

کننــده باشــد.
ــن  ــه ازبی ــد ک ــکان را بدهی ــن ام ــان ای ــه کودکت & پازل:ب
پــازل هــای مختلــف یکــی را انتخــاب نمایــد و تکــه هــای 
ــرار  ــازل ق ــر روی پ ــان ب ــا جایگاهش ــب ب ــازل را متناس پ

دهــد.
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مصاحبه  با دکتر محمد  نفریه
 معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور

ــتی  ــازمان بهزیس ــده س ــای آین ــه ه 1-برنام
ــم،  در  ــالل اتیس ــراد دارای اخت ــوص اف در خص

ــت؟ ــا چیس دوران کرون

ــفندماه  ــا در اس ــاری کرون ــری بیم ــه گی ــروع هم ــا ش ب
ــی  ــتاد مل ــات س ــا تصمیم ــتا ب ــته و همراس ــال گذش س
ــواده  ــان، خان ــالمت توانخواه ــظ س ــت حف ــا، در جه کرون
ــه آموزشــی  ــز روزان ــی مراک ــز، تمام ــان مراک ــا و کارکن ه
تولیــدي  هــاي  کارگاه  آمــوزي،  حرفــه  توانبخشــی، 
ــازمان در  ــه س ــغلی تابع ــتیبانی ش ــز پش ــی و مراک حمایت
سراســر کشــور، طــی ابــالغ بخشــنامه، تعطیــل گردیدنــد. 
ــات  ــع خدم ــدم قط ــدف ع ــا ه ــز، ب ــی مراک ــا تعطیل ب
پیشــرفت  افــت  از  پیشــگیری  جهــت  و  توانبخشــی 
برنامــه  ایــده  مراکــز،  پوشــش  تحــت  توانخواهــان 
از   ،)Tele Rehabilitation( دور  راه  از  توانبخشــی 
ــد.  ــرح گردی ــه  مط ــی روزان ــور توانبخش ــر ام ــوی دفت س
ــج در  ــای رای ــدل ه ــه یکــی از م ــن ک ــه ای ــت ب ــا عنای ب
سرتاســر دنیــا، مــدل ارائــه خدمــات توانبخشــی از راه دور 
ــکان حضــور توانخــواه در  ــه ام ــی اســت ک ــان های در زم
مراکــز آموزشــی و توانبخشــی امــکان پذیــر نمــی باشــد، 
ــازمان  ــز س ــا نی ــیوع کرون ــری و ش ــه گی ــرایط هم در ش
ــی از  ــه توانبخش ــن برنام ــی و تدوی ــا طراح ــتی ب بهزیس
ــات را  ــه خدم ــان ب ــی توانخواه ــکل دسترس راه دور مش

تســهیل نمــود. بدیــن منظــور بــا مشــارکت کمیتــه هــای 
علمــی مراکــز فــوق و 1380 مرکــز فعــال بــا 13 کاربــری 
ــم،  ــالالت اتیس ــژه اخت ــز وی ــی: مراک ــی توانبخش آموزش
ــه نخاعــی، ســالمندان،  ــی، ضایع ــی، جســمی -حرکت ذهن
کــم بینایــی و نابینایــی، کــم شــنوایی  و ناشــنوایی، 
ــی  ــاران روان ــع، بیم ــان و بل ــالالت ده ــی، اخت چندمعلولیت
ــی،  ــه ای و کارگاه حمایت ــی حرف ــری توانبخش و دو کارب
نســبت بــه راه انــدازی بیــش از 50 کانــال بــا محتواهــای 
تخصصــی و قابــل بهــره بــرداری در برنامــه توانبخشــی از 
راه دور مراکــز توانبخشــی اقــدام گردیــد کــه افــراد دارای 
ــازمان  ــه س ــز روزان ــالل اتیســم تحــت پوشــش مراک اخت
)3600 نفــر در 110 مرکــز اتیســم و چندمعلولیتــی(  نیــز در 

ــد. ــرار گرفتن ــه ق ــن برنام ــمول ای ش
 بــا توجــه بــه نیــاز توانخواهــان خدمــت گیرنــده از 
مراکــز روزانــه آموزشــی توانبخشــی بــه اســتمرار دریافــت 
خدمــات از مراکــز مذکــور و ضمنــا وجــود بســتر اینترنــت 
ــالم  ــا اع ــور و ب ــق کش ــد از مناط ــش از 95 درص در بی
ــالل  ــی اخت ــی و توانبخش ــه آموزش ــز روزان ــی مراک آمادگ
طیــف اتیســم و پیگیــری در ارائــه خدمــات مراکــز خــود در 
قالــب بســته آموزشــی و توانبخشــی از راه دور، گــروه هــای 
تخصصــی در فضــای مجــازی در ســطوح ســتاد، اســتان، 
ــان و  ــان، مربی ــور کارشناس ــا حض ــز ب ــتان و مراک شهرس
ــا نظــارت کمیتــه هــای علمــی  ــواده هــا تشــکیل و ب خان

مراکــز، نســبت بــه ســاخت و ارائــه محتــوای مناســب بــه 
ــن  ــد. حاصــل ای ــدام گردی ــز اق ــدگان  مراک ــت گیرن خدم
ــالغ  ــن و اب ــی، تدوی ــرد جمع ــرکات خ ــری از ب ــره گی به
ــات توانبخشــی از راه دور  ــه خدم ــه ارائ ــه برنام ــیوه نام ش
ویــژه مراکــز روزانــه آموزشــی و توانبخشــی تابعــه ســازمان 

ــود.  ــه اســتان هــا ب بهزیســتی کشــور ب
بــا توجــه بــه اســتمرار شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا و در 
ــات توانبخشــی از راه دور  ــت خدم ــش کیفی راســتای افزای
ــت  ــه هــای معاون ــل در برنام ــات ذی ــن مراکــز اقدام در ای

توانبخشــی ســازمان بهزیســتی قــرار دارد:
1.پایــش دقیــق تــر گــزارش ماهیانــه خدمــات توانبخشــي 
ــه  ــي، حرف ــي توانبخش ــه آموزش ــز روزان از راه دور » مراک
آمــوزی و کارگاه هــای تولیــدی حمایتــی« در زمینــه 
ــواده  ــان و خان ــران، مربی ــات از مدی ــه خدم ــت ارای کیفی

ــتادی  ــتانی و س ــطوح اس ــان در س ــای توانخواه ه
2.تامیــن ملزومــات دسترســی افــراد دارای معلولیــت تحــت 
پوشــش در مناطــق محــروم بــه خدمــات توانبخشــی از راه 
دور از طریــق خریــد و در اختیارگــذاری تبلــت، ســیم کارت 
و بســته اینترنــت بــا مشــارکت مالــی ســازمان هــای بیــن 

المللــی مرتبــط 
3.بــا توجــه بــه لــزوم بهــره منــدی توانخواهــان از خدمــات 
ــا  ــب ب ــوری ، متناس ــی حض ــی دوره ای و توانبخش ارزیاب
ــات بهداشــتی  ــز و الزام شــرایط مناطــق ســفید، زرد وقرم
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 مرتبــط، برنامــه حضــور پرســنل و توانخواهــان در مراکــز 
ــن و  ــرادی( تدوی ــورت انف ــه ص ــع و ب ــز از تجم ــا پرهی )ب
ــا شــرایط  ــی متناســب ب ــاه  هــای آت ــد. در م ــالغ گردی اب
شــیوع بیمــاری، ایــن برنامــه منعطــف بــوده و قابــل تغییــر 

خواهــد بــود.
4.در راســتاي بــه حداقــل رســاندن خطــر ســرایت بخشــی 
بیمــاري کوویــد 19 و بــاال بــردن ضریــب ســالمت 
ــز  ــده از مراک ــت گیرن ــاي خدم ــواده ه ــان و خان توانخواه
روزانــه توانبخشـــی، حرفــه آمــوزی و کارگاه هــاي تولیدي 
ــغل  ــظ ش ــا حف ــز و ضمن ــن مراک ــان ای ــی و کارکن حمایت
ــده  ــز یادش ــه مراک ــت یاران ــور،  از پرداخ ــان مذک کارکن
ــت  ــطح فعالی ــا س ــب ب ــه و متناس ــورت گرفت ــت ص حمای
ــه  ــای پرســنل، یاران ــوق و مزای ــه پرداخــت حق ــوط ب و من
ــه صــورت الکترونیــک پرداخــت شــده  ــن و ب مراکــز تامی

اســت.
5.بــا توجــه بــه شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا کــه امــکان 
ــوزی  ــوزی و بازآم ــای حضــوری نوآم ــزاری کالس ه برگ
ــته ای  ــت، بس ــاخته اس ــی س ــز را  منتف ــان مراک کارکن
آموزشــی بــه نــام بتــا بهزیســت )بســته توانبخشــی 
 DVD ــه ــامل 9 حلق ــه ش ــتی( ک ــازمان بهزیس ــم س اتیس

ــات: ــا موضوع ب
 1- عالئم و نشانگان اتیسم 

2- غربالگری و تشخیص 
 TEACCH – 3- مداخالت مرکز محور

 ABA 4- مداخالت مرکز محور
 5-  مداخالت مرکز محور )تعامل همه جانبه( 

6- مداخالت مرکز محور حسی
 7- مداخالت مرکز محور بازی

8- مداخالت والدمحور
 9- بلــوغ و ورود بــه بزرگســالی؛ اســت در دفتر توانبخشــی 
ــار  ــه و در اختی ــازمان تهی ــی س ــت توانبخش ــه معاون روزان
مراکــز روزانــه اتیســم تابعــه ســازمان گــذارده شــده اســت. 
ــاختن  ــی س ــت، اجرای ــن معاون ــی ای ــای آت ــه ه در برنام
برنامــه هــای آموزشــی مجــازی بــا بهــره گیــری از 

ــن بســته اســت. ــوای ای محت
6.بــا توجــه بــه راه انــدازی کشــوری ســامانه غربالگــری و 

تشــخیص اختــالل طیــف اتیســم توســط ایــن ســازمان و 
امــکان اســتفاده آنالیــن خانــواده هــا از بخــش غربالگــری 
ــن  ــا، ای ــاری کرون ــیوع بیم ــرایط ش ــامانه، در ش ــن س ای

برنامــه اســتمرار خواهــد یافــت.

ــرای بهبــود  2-تاثیــر آمــوزش هــای آنالیــن ب
ــش  ــت پوش ــراد تح ــی اف ــرایط توانبخش ش
ســازمان بهزیســتی خصوصــا افــراد دارای 
ــی  ــرایط کرونای ــم در ش ــف اتیس ــالل طی اخت

ــت؟ ــه اس چگون

علــی رغــم وجــود چالــش هــای اجرایــی در برنامــه 
قبیــل: از  دور  راه  از  توانبخشــی 

راه دور در  از  توانبخشــی  -اثربخشــی کمتــر خدمــات 
مقایســه بــا خدمــات توانبخشــی حضــوری

از وضعیــت  دقیــق  ارزیابــی  نبــودن  پذیــر  -امــکان 
توانخواهــان

ــرای  ــان  ب ــی توانخواه ــط زندگ ــودن محی ــب ب -نامناس
ــی ــات توانبخش ــت خدم دریاف

-عــدم امــکان تامیــن وســایل آموزشــی و توانبخشــی الزم 
در محیــط زندگــی توانخواهــان

ــد  ــواه  در فراین ــرد توانخ ــواده و ف ــکاری خان ــدم هم -ع
ــف  ــل مختل ــه دالی ــی ب توانبخش

ــی  ــداف توانبخش ــبرد اه ــواده در پیش ــی خان ــدم توانای -ع
ــه رغــم تــالش ب

-مناســب نبــودن بســتر اینترنــت و نبــود تجهیــزات الزم 
ــام  ــق وتم ــام مناط ــت در تم ــته اینترن ــت و بس ــر تبل نظی

ــواده هــا خان
تحلیــل گــزارش هــای ماهیانــه ارســالی از ســوی اســتان 
ــی از راه دور  ــات توانبخش ــزارش خدم ــوع گ ــا موض ــا ب ه
ــه آمــوزی و  ــه آموزشــی توانبخشــی، حرف در مراکــز روزان
کارگاه هــای تولیــدی حمایتــی، حاکــی از پوشــش دهــی 
ــت  ــا دریاف ــر ب ــوص 50000 نف ــور در خص ــات مذک خدم
خدمــات بــه طــور متوســط 12 ســاعت در هفتــه و رضایــت 
ــواده هــا از بســته هــای خدمتــی تهیــه و ارائــه شــده  خان

اســت. 

ــوزه ی  ــتی در ح ــازمان بهزیس ــرد س 3-عملک
ــا   ــاری کرون ــیوع بیم ــدای ش ــی از ابت توانبخش

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــون چگون ــا کن ت

ســازمان بهزیســتی بــا 1/531/705 نفــر فــرد داراي 
ــان داراي  ــد آن ــه 55.2 درص ــش ک ــت پوش ــت تح معلولی
معلولیــت شــدید و خیلــی شــدید  مــی باشـــند، در راســتاي 
ــد 19  ــاري کووی ــا بیم ــه ب ــراي مقابل ــد ب ــات هدفمن اقدام
پــس از شـــیوع در کشــور چیــن وپیــش بینــی احتمـــال 
وقــوع آن در کشورمـــان، بــا تمرکــز »کمیتــه پیشـــگیري 
ــر ســازمان« برموضــوع پیشـــگیري از  از بیماریهــاي واگی
ــاه ســال 1398  ــداي بهمــن م ــد 19 از ابتـ بیمــاري کووی
فعـــالیت خــود را در ایــن زمینــه آغـــاز نمــود و همزمــان 
کمیتــه هــاي متناظــر اســـتانی در سراســر کشــور تشــکیل 
گردیــد. اولیــن دســتورالعمل اقدامــات پیشـــگیرانه وکنترل 
بیمــاري، ویــژه مراکــز شــبانه روزي تحــت نظارت ســازمان 
بهزیســتی در تاریــخ 5/ 11 /98 بــه ادارات کل بهزیســتی 
ــر  ــالوه ب ــازمان ع ــن س ــد . ای ــال ش ــور ارس ــر کش سراس
ــت،  ــاي وزارت بهداش ــکل ه ــتورالعمل و پروت ــالغ دسـ اب
ــه ادارات کل بهزیســتی در  درمــان و آمــوزش پزشـــکی ب
اســـتانها، تاکنــون بالــغ بــر 80 دســـتورالعمل و بخشــنامه 
تخصصــی ویــژه مراکــز نگهــداري ســالمندان، افــراد 
داراي معلولیــت، کــودکان بــی سرپرســت، شــیرخوارگاه ها، 
مراکــز درمــان معتادیــن و ... بــراي پیشـــگیري و مقابلــه 
ــن  ــت. همچنی ــوده اس ــالغ نم ــدوین و اب ــاري تـ ــا بیم ب
تشـــکیل »کارگروه بازرســی و ارزیابی اجراي پروتکلهـــاي 
بهـــداشتی در مراکز تحت پوشـــش ســازمان« )در ســـطح 
ســـتاد و اســـتان( از دیگر اقـــدامات نظارتی سازمان در این 
زمینــه میباشـــد. ایــن ســازمان در جهــت کنتــرل شــیوع و 
ــه شــرح ذیــل را  ــر ب قطــع زنجیــره انتقــال اقداماتــی موث

ــه انجــام رســانیده اســت: ب
ـ ارســال دســـتورالعمل هــا و بخشــنامه هــاي تخصصــی 
در خصــوص پیشــگیري و مراقبــت کوویــد 19 ویــژه 
مراکــز توانبخشــی تحــت نظــارت ســازمان بــه ادارات کل 

ــتانها ــتی اس بهزیس



ــالمت و  ــی س ــی، ارزیاب ــم حیات ــه عالی ــی روزان ـ بررس
ــز ــدگان مراک ــت گیرن ــال خدم ــري فع غربالگ

ـ ممنوعیــت مالقــات حضــوري خانــواده هــاي مددجویــان 
جهــت پیشــگیري و انتقــال بیمــاري در مراکــز

بیمــاران  بــا  مواجهــه  نحــوه  دســتورالعمل  ابــالغ  ـ 
ــت  ــی جه ــز تجمع ــژه مراک ــد 19 وی ــه کووی ــکوک ب مش

ایجــاد فضــاي قرنطینــه جهــت بیمــاران مشــکوک
ــه مراکــز  از جامعــه هــدف ســازمان در مراکــز و ارجــاع ب
درمانــی در صــورت نیــاز و همچنیــن ایجــاد اتــاق ایزولــه 

ــگاه و نقاهت
ـ انجــام فعالیــت هــاي ارائــه خدمــات توانبخشــی و 
ــري  ــورت پیگی ــه ص ــیوع ب ــزل در دوره ش ــت در من مراقب
هــاي تلفنــی و مجــازي، آمــوزش و مشــاوره و در نهایــت 

ــکل ــع مش ــه و رف ــزوم مراجع ــورت ل در ص
ــاج  ــن مایحت ــد و تامی ــت در خری ــاي مراقب ــالغ راهنم ـ اب

ــه اســتانها ــاز مراکــز اقامتــی ســازمان ب مــورد نی
ـ بــا توجــه بــه شـــرایط بحرانــی ناشـــی از شــیوع بیماري 
ــز  ــده از مراک ــت گیرن ــان خدم ــاز توانخواه ــد19 و نی کووی
روزانــه آموزشـــی توانبخشـــی بــه اســتمرار دریافــت 
ــت در  ــتر اینترن ــود بس ــور و وج ــز مذک ــات از مراک خدم
ــه خدمــات؛  ــا آمادگــی مراکــز فــوق در ارائ کشــور و ضمن

ــی ــه توانبخش برنام
ــارت و  ــرایط نظ ــی شـ ــش بین ــا پی ــن و ب از راه دور تدوی
پایــش برنامــه در ســـطح ســتاد تــا مراکــز، اجرایــی 
گردیــد. در حــال حاضــر نزدیــک بــه 50/000 فــرد داراي 
معلولیــت، از ایــن برنامــه بهــره منــد مــی باشــند و اجــراي 
ایــن برنامــه از تشــدید معلولیــت گــروه هــدف و بازمانــدن 
ایــن افــراد از مشــارکت فعــال در جامعــه پیشــگیري 

ــود. ــد نم خواه
ـ تـــدوین بســـته هــاي محتوایــی الکترونیک بــا همکاري 
صاحــب نظــران و متخصـــصان ، ویــژه بهــره بــرداري در 
مراکــز روزانــه توانبخشـــی، حرفــه آمــوزي و کارگاه هــاي 

تولیــدي در برنامــه توانبخشــی از راه دور
ـ ارســال راهنمــاي پیشــگیري از بیمــاري COVID-19 در 

افــراد داراي معلولیــت بــه اســتان هــا
ــا  ــا ب ــتان ه ــه اسـ ــی ب ــاي آموزشـ ــل ه ــال فای ـ ارس
بیمــاري  عفونــت  کنتــرل  و  پیشــگیري  موضوعــات 

کووید19 ،پروتکل موارد مبتال شده به عفونت 
ریوي ناشی از بیماري کووید19 ویروس جدید و ...

ـ ارسال توصـیه هاي بهداشتی پیشگیري از ابتالء به 
بیمــاري کوویــد19 ابالغــی از وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشـــکی بــه اســتانهاي کشــور
ـ ابــالغ بــه اســتانها جهــت همــکاري مترجــم ناشــنوایان 
آمــوزش دیــده در بیمارســتانهایی کــه فــرد داراي اختــالل 

ناشــنوایی بســتري شــده اســت
ـ درخواســت حضــور رابــط ناشــنوایان بــراي برنامــه هــاي 

پربیننــده بــه صــدا و ســیما
ـ تهیــه پروتــکل بــراي مدیــران موسســات/ مجتمــع هــاي 
ــق  ــه در مناط ــی برجامع ــی مبتن ــه توانبخش ــري برنام مج

روســتایی
ـ کمــک تســـهیل گــران برنامــه توانبخشــی مبتنــی 
ــع  ــا، توزی ــروس کرون ــه غربالگــري وی ــه )CBR( ب برجامع

مــواد ضـــد عفونــی کننـــده و ضدعفونــی
اماکــن عمومــی روســـتا در مناطق روســـتایی بــا همکاري 
دهیــاري هــا، شــوراي روســـتا و بســیج و آمــوزش در زمینه 

نحــوه پیشـــگیري از ابتــال بــه ویــروس کرونا
ــواده هــاي  ــن خان ــع بروشــور هــاي آگاهســازي بی ـ توزی

ــوالن روســتایی معل
ـ لغــو موقــت و محدودیــت برخــی از فعالیــت هــاي 
ســازمان جهــت پیشــگیري و کنتــرل بیمــاري و جایگزینــی 

ــف ــاي مختل ــا روش ه آن ب
ـ جهــت پیشــگیري از اضطــراب ناشــی ازشــیوع بیمــاري 
کوویــد19 ســامانه تلفنی 1480 راه انـــدازي شــد . از طریق 
ایــن خــط از ســاعت 8 صبــح تــا 24خدمــات مشــاوره اي 
و روانشــناختی توســط روانشناســان متخصــص بهزیســتی 
بــه مــردم سراسرکشــور بطــور عمــوم و بصــورت رایــگان 

ارائــه شــود.
ــی در  ــد اختصاص ــک ک ــاد ی ــه ایج ــازمان ب ــدام س ـ اق
ــی  ــات تخصص ــه خدم ــت ارائ ــط 1480 جه ــامانه خ س

روانشــناختی بــه کادر درمــان بیمارســتانها
ـ راهنمایــی و مشــاوره هــاي ) اجتماعــی - روانــی( تلفنــی 

بــه تمــاس گیرنــدگان خــط 123
ــتفاده از فضــاي مجــازي جهــت انجــام  ــر اسـ ــد ب ـ تأکی
مشــاوره و امــور مــددکاري اجتماعــی خانــواده هــاي تحــت 

پوشـــش جهــت مقابلــه و پیشــگیري از ویــروس کرونــا 
توسط مددکاران اجتماعی مراکز دولتی و غیردولتی

ـ تهیــه و ارائــه محتواهــاي آموزشــی ویــژه جامعــه هــدف 
ســازمان در ابعــاد مختلــف بهداشــتی، روانــی و اجتماعــی 

ــاري  ــیوع بیم ــی از ش ــف ناش ــا آثارمختل ــه ب ــت مقابل جه
ــازي و  ــانه اي ، مج ــد رس ــورت چن ــه بص ــا در جامع کرون

ــی فیزیک
ـ جلــب مشـــارکت موســـسات خیریــه، نهادهـــا، ارگانهــا 
ــواده  ــوي از خان ــادي و معن ــت م ــت حمای ــن جه و خیری
هــاي تحــت پوشـــش و ایجــاد پویــش صیانت از ســالمت 
ــب  ــق جل ــان از طری ــز سازمـ ــم مراک ــددجویان مقی مـ
ــاي  ــت ه ــتفاده از ظرفی ــی، اسـ ــاي مردم ــارکت ه مشـ
ــه  ــت تهی ــن جه ــی و خیری ــز غیردولت ــسات و مراک مؤسـ

ــتی ــی و بهداش ــواد ضدعفون م
ــزام  ــازمان و ال ــا در س ــاري ه ــت بیم ــامانه ثب ــاد س ـ ایج
ــه  ــوط ب ــات مرب ــات و اقدام ــت اطالع ــه ثب ــا ب ــتان ه اس

ــد19 ــاري کووی بیم
ـ ارســـال پیامـک جهت معرفی سـایت سامـانه غربـالگري 
و خودارزیـــابی الکـــترونیکی وزارت بهـــداشت، درمـــان و 
http://salamat.gov. آمــوزش پزشـــکی بــه آدرس

ir بــه خدمــت گیرنــدگان
ـ الــزام ادارات کل بهزیســتی اســـتانهاي سراســـر کشــور 
بــه ثبــت اطالعــات توانخواهـــان و خانــواده هــاي تحــت 
پوشـــش در ســامانه خــود ارزیابــی وزارت بهداشــت، درمان 

و آمــوزش پزشــکی
ـ تاکیــد بــر تعامــل اســتانها بــا معاونــت بهداشــت وزارت 
بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی و اعــالم آمــار 
ــه معاونــت  ــه مــوارد مشــکوک بیمــاري کوویــد19 ب روزان

ــکی ــوم پزش ــاي عل ــکده ه ــگاه/ دانش ــتی / دانش بهداش
ـ راه اندازي سامانه ارزیابی وضعیت روان شناختی

ـ بــا شــروع گام دوم مقابلــه بــا بیمــاري 
: کوویــد19 

* ـ پـــذیرش مجــدد گــروه هــدف ترخیــص شــده ) 5.5 
%خدمــت گیرنــدگان( و افــراد متقاضـــی دریافــت خدمــت 
ــکل  ــط و پروت ــت ضواب ــا رعای ــفید و زرد ب در مناطــق سـ

ــاري ــه دوم اردیبهشــت ســال ج ــاي بهداشــتی از نیم ه
* ـ بازگشــایی مراکــز روزانــه توانبخشـــی و حضــور 
ــط و  ــاس ضواب ــر اس ــز ب ــان در مراک ــی توانخواه فیزیک

پروتــکل هــاي بهداشــتی از نیمــه  دوم خــرداد مــاه
ــات توانبخشــی و  ــه خدم ــت ارائ ــروع مجــدد فعالی * ـ ش
ــکل هــاي  ــط و پروت ــر اســاس ضواب ــزل ب مراقبــت در من

ــتی بهداش

رایزنی با نهادهاي ذیربط در جهت تأمین منابع 
مالی، تجهیزات و اقالم بهداشتی مورد نیاز 

جمعیت هدف در مراکز براي پیشگیري و مقابله 
با بیماري کووید19:

ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه
ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

ــوزش  ــان آم ــت و درم ــت وزارت بهداش ــت بهداش ـ معاون
پزشــکی

وزارت  واگیــر  بیماریهــاي  مدیریــت  مرکــز  رئیــس  ـ 
پزشــکی آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 

ــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در  ـ مشــاور وزی
ــی مدیریــت و هماهنگــی دســتگاههاي اجرای
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ـ دبیر شوراي سیاستگذاري سالمت در حوادث و بالیا
ــاي  ــت ه ــی و معاون ــاه اجتماع ــاون ، کار و رف ــر تع ـ وزی

ــط ذیرب
ـ نماینده صندوق حمایت ملل متحد)UNDP (در ایران 

ـ نماینده صندوق کودکان ملل متحد )UNICEF (در ایران
ـ معاونت هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(

ـ جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی
ـ مدیر عامل شرکت شستا

ــده  ــی کنن ــع ضدعفون ــک و مای ــد ماس ــت خری ـ درخواس
ــراي اســتفاده در مراکــز نگهــداري شــبانه روزي  دســت ب
تحــت پوشــش ســازمان از مدیــر عامــل و رئیــس محتــرم 

هیئــت مدیــره ســازمان صنایــع هــوا و فضــا
ـ درخواســت 2000 بســته 50 تایــی ماســک جراحــی 
اســتاندارد جهــت اســتفاده کادر درمانــی و مراقبتــی مراکــز 
از   .... نگهــداري شــبانه روزي ســالمندان، معلولیــن و 
مدیــرکل محتــرم تجهیــزات پزشــکی ســازمان غــذا و دارو

ـ درخواســت تامیــن اقــالم بهداشــتی بــراي اســـتفاده در 
مراکــز نگهــداري شـــبانه روزي تحــت پوشــش ســازمان 
ــر  ــند از مدی ــی باش ــد19 م ــه کووی ــال ب ــر ابت ــه در خط ک
ــع  ــره ســازمان صنای عامــل و رئیــس محتــرم هیئــت مدی

دفــاع
ــاز  ــورد نی ــن م ــن واکس ــاعدت در تامی ــت مس ـ درخواس
ــازمان  ــش س ــت پوش ــز تح ــان مراک ــان و کارکن مددجوی
ــا  بــراي بیمــاري آنفوالنــزا و احتمــال تقــارن زمانــی آن ب
کوویــد19 در پاییــز ســال جــاري بــه مشــاور محتــرم وزیــر 
ــاي  ــت بیماریه ــز مدیری ــرم مرک ــس محت ــت و رئی بهداش
ــوزش پزشــکی و ...  ــان و آم ــر وزارت بهداشــت، درم واگی
ملــی  ســتاد  مســاعدت  از  برخــورداري  درخواســت  ـ 
ــه  ــار ماهیان ــت اعتب ــا و پرداخ ــاري کرون ــا بیم ــارزه ب مب
معــادل 110 میلیــارد تومــان از محــل اعتبــارات در اختیــار 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشـــکی بــه ســازمان 
ــس  ــور و رئی ــس جمه ــرم رئی ــاون محت ــتی از مع بهزیس

ــه  ــه و بودج ــازمان برنام س
برخورداري گروه هدف از حمایت هاي درون 

سازمانی و برون سازمانی:

ـ واریــز مبلــغ 2 میلیــون و500 هــزار ریــال بــه 40 هــزار 
نفــر افــراد داراي معلولیــت دچــار آســـیب نخاعــی و افــراد 
ــواده  ــده حــق پرســتاري خان تحــت پوشــش دریافــت کنن
ــدید در  ــی ش ــدید و خیل ــن ش ــدادي از معلولی ــور و تع مح

ــا کمــک 10 میلیــاردي بنیــاد مســتضعفان اســفند مــاه ب
ــه ازاي  ــال ب ــون و 300 هــزار ری ــغ 5 میلی ـ پرداخــت مبل
ــی  ــبانه روزي توانبخش ــز ش ــدگان در مراک ــت گیرن خدم

ــال  ــارد ری ــغ 240 میلی ــه مبل ــا ب مجموًع
ــبانه روزي  ــز ش ــان مراک ــه کارکن ــاداش ب ــت پ ـ پرداخ
توانبخشــی و اجتماعــی بــه تعــداد 19300 نفــر بــا ســرانه 

ــال ــون ری 5 میلی
ـ اختصــاص مبلــغ 200 میلیــارد ریــال از محــل مساعـــدت 
بنیــاد مستضـــعفان همچنیــن مبلــغ 100 میلیــارد ریــال از 
محــل مســاعدت ســـتاد اجرایــی فرمــان امــام ) ره ( جهت 
ــروه  ــه گ ــوردي ب ــتی م ــه معیش ــک هزین ــت کم پرداخ

هــدف نیازمنــد تحــت پوشــش ســازمان
ـ حمایــت از 14000 گــروه هــدف مجهــول الهویــه و 
ــغ  ــه مبل ــی ب ــتور قضای ــر داراي دس ــت موث ــد سرپرس فاق

ــال ــارد ری 73 میلی
ـ فراهــم آوردن شــرایط بهــره منــدي گــروه هــدف تحــت 

پوشــش ســازمان از :
ـ مبلــغ 300/000 میلیــون ریــال کمــک بالعــوض رهــن و 

اجــاره مســکن از محــل کمــک بنیاد مســتضعفان
ـ مبلــغ 500/000 میلیــون ریــال تســهیالت قــرض 
بنیــاد  ســپرده  طریــق  از  مســکن  ودیعــه  الحســنه 

ن مســتضعفا
ـ مبلــغ 250/000 میلیــون ریــال تســهیالت ودیعــه 
مســکن از طریــق ســپرده صنــدوق امــداد والیــت کمیتــه

ـ توزیــع 46 عــدد پالــس اکســی متــر اهدایــی از یونیســف 
جهــت مراکــز شــبانه روزي معلــوالن ذهنــی زیــر 14 ســال 

و خانــه هــاي کوچــک 
ـ توزیــع پوشــک هــاي اهدایــی یونیســف جهــت اســتفاده 
ــبانه روزي  ــز ش ــم مراک ــال مقی ــر 18 س ــودکان زی در ک

ــی توانبخش
ــت  ــندوق جمعی ــدایی صـ ــالم اهـ ــع اق ــل و توزی ـ تحویـ

سازمـــان ملــل متحـــد بــه 8 اســـتان بـــا اولویــت و درگیر 
بـــا مشـــکل کووید19 بـــالغ بــر ریــال 12.500.000.000

ـ توزیــع اقــالم اهدایــی از ســوي خیریــن و شــرکت هــاي 
مختلــف کشــور چیــن در مراکــز تحــت پوشــش ســازمان

ــل از  ــوازم حفاظــت شــخصی کام ــل 600 ســت ل ـ تحوی
ــران ــتان ته ــه اداره کل بهزیســتی اس ــه EOC ب طریق

ــران  ــهیل گ ــط تس ــی توس ــاي غذای ــبد ه ــع س ـ توزی
ــی  ــت ب ــاي داراي معلولی ــواده ه ــه خان ــه CBR ب برنام

بضاعــت، توزیــع بیــش از 29000 
بســته هـــاي حمایتــی و معیشــتی در 31 اســتان کشــور، 
توزیــع بیــش از 57000 بســته اقــالم بهـــداشتی از قبیــل 
صابــون، مــاده ضـــدعفونی کننــده و ....  )ایــن اقـدامـــات 
بـــا مشـــارکت بهورزان، دهیـــاران، اعضـــــاي شوراهـاي 
توانبخشـــــی مبتنــی برجـــامعه روســــتایی و خیریــن و 
داوطلـــبین محلی و بـا رعـــایت پروتکل هـاي بهــداشتی 

انجام شـــده اســـت(
ــرایط و  ــد شـ ــاي واج ــواده ه ــراردادن خان ــت ق ـ در اولوی
پشــت نوبــت کــه بــه دلیــل فــوت سرپرســت بــراي ابتــالء 
ــتمري  ــت و مس ــی حمای ــد19 متقاض ــاري کووی ــه بیم ب

ــتند ــازمان هس ــه از س ماهیان
ــز  ــات مرک ــه خدم ــک هزین ــت کم ــت از پرداخ ـ حمای
روزانــه توانبخشـــی، حرفه آمــوزي و کارگاه هــاي تولیدي، 
ارائــه خدمــات توانبخشــی و مراقبــت در منــزل بــه منظــور 

حفــظ ســاختار خدماتــی مراکــز مذکــور
ـ اولویــت پرداخــت ســـهم بیمــه کارفرمـــایی و خویــش 
ــازي  ــداکثر س ــرد حـ ــا رویک ــدف ب ــه هـ ــایی جامع فرمـ
حمایــت بیمــه اي اشـــتغال افــراد داراي معلولیــت ، زنــان 
ــاي  ــایر گروهه ــگان و س ــود یافت ــوار، بهب ــت خان سرپرس

ــدف ه
ـ اولویــت پرداخــت تســهیالت خــود اشــتغالی وکارفرمائــی 

بــه واحدهــاي فعــال درتولیــد ملزومــات مقابلــه
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آیــا رژیم بدون گلوتیــن و کازئین
 برای کودک دارای اتیســم مناســب است؟

ــخیص داده  ــم تش ــی دارای اتیس ــه کودک ــه ای ک از لحظ
مــی شــود والدیــن او وارد دنیایــی ناشــناخته مــی گردنــد. 
دنیایــی پــر از حــرف هــای جورواجــور و متغیــر کــه زندگی 
را بــرای ایــن خانــواده تبدیــل بــه یــک گــرداب از درمانهــا 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد. درمانهای ــی کن ــاالت م ــا و مق ،کتابه
ــل رد  ــورت کام ــه ص ــردا ب ــد ف ــی دانن ــزه م ــروز معج ام
مــی شــوند و جــای خــود را بــه درمانــی دیگــر مــی دهنــد 
و ایــن چرخــه تــا بــه دســت آمــدن روشــی درســت بــرای 
درمــان اتیســم ادامــه پیــدا مــی کند.اصــالح رژیــم غذایــی 
ــن  ــی جایگزی ــهای درمان ــن روش ــته تری ــی از برجس یک
بــرای اتیســم اســت. رژیــم فاقــد گلوتیــن )کــه در گنــدم 
چــاودار و جــو وجــود دارد( و کازئیــن )کــه پروتئیــن اصلــی 
موجــود در لبنیــات اســت( بیــش از ســایرین بــرای خانــواده 
هــا جلــب توجــه مــی کنــد و تخمیــن زده مــی شــود کــه 
بیــش از 40 درصــد از خانــواده هــای کودکان دارای اتیســم 
)غیــر ایرانــی( از ایــن روش درمانــی بــه نحــوی اســتفاده 

مــی کننــد.

رژیم غذایی بدون گلوتین و کازئین برای افراد 
داری اتیسم

ایــن رژیــم غذایــی کــه در آن غذاهایــی حــاوی گلوتین)که 
در بســیاری از نــان هــا و غــالت وجــود دارد( و کازئین)کــه 
ــی  ــاب م ــردد( اجتن ــی گ ــت م ــیر یاف ــوالت ش در محص
کننــد. برخــی متخصصــان غربــی عنــوان مــی کننــد کــه 
ــواده و  ــت، خان ــر اس ــادام العم ــی م ــم اختالل ــون اتیس چ
ــی  ــبک زندگ ــک س ــه از ی ــد ک ــی کن ــور م ــرد را مجب ف
خــاص پیــروی کننــد. ســبکی کــه مــی توانــد بــر 

تعامــالت گرفتــه تــا عــادات غذایــی و فرهنگــی خانــواده 
ــه جهــت دریافــت  ــواده هــا ب ــا خان ــر گــذار باشــد. ام تاثی
نتیجــه بیشــتر در امــر بهبــودی کــودک خــود این ســبک و 
رژیــم غذایــی را بــه اجبــار بــرای فرزنــد خــود و حتــی کل 
اعضــای خانــواده انتخــاب مــی کننــد چراکــه خیلی ســخت 
اســت کــه هــر روز مــادر خانــواده دو نــوع غــذا بــرای ناهار 
ــا گلوتیــن و دیگــری بــدون گلوتیــن  آمــاده کنــد یکــی ب
ــن و یکــی  ــا گلوتی ــی ب ــک ماکارون ــا ی ــد ه ــا در خری و ی
بــدون گلوتیــن خریــداری گــردد و ایــن امــر از تــوان مالــی 

ــواده ایرانــی خــارج اســت. خان
ــم  ــازی رژی ــه س ــه یکپارچ ــدام ب ــر اق ــن خاط ــه همی  ب
ــدون  ــن و ب ــدون گلوتی ــاس ب ــر اس ــواده ب ــی خان غذای
ــا  ــده ب ــر ش ــوارد ذک ــن م ــار ای ــد.در کن ــی کنن ــن م کازئی
ــر  ــر روز ب ــم ه ــه اتیس ــکی در زمین ــم پزش ــرفت عل پیش
ــروزه  ــه ام ــرای نمون ــردد. ب ــی گ ــزوده م ــا اف ــته ه دانس
پزشــکان غربــی در مــورد افــراد دارای اتیســم ایــن 

ــد: ــی دهن ــرار م ــی ق ــورد بررس ــز م ــا را نی ــاری ه بیم
بیمــاری ســلیاک، بیمــاری هــای التهابــی روده و حتــی در 
برخــی مــوارد در کنــار شــاخص هــای تغذیــه ای نقایصــی 
ماننــد عملکــرد آهــن نیــز مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.

ــم  ــر روی اتیس ــد ب ــی توان ــا م ــم ه ــه رژی ــر ک ــن تفک ای
تاثیــر گــذار باشــد بــه طــور همزمــان بــا پیشــرفت هــای 
موفــق رژیــم هــای فنیــل کتونوریــا و دیــده شــدن عالیــم 
ــه در  ــکیزوفرنی ک ــاران اس ــق بیم ــر خل ــکار در تغیی آش
گذشــته انــد را بــا اتیســم مرتبــط مــی دانســتند، بــه وجــود 
آمــد. اولیــن توصیفــات در مــورد عالیــم اتیســم متاثــر از 
عالیــم گوارشــی را کانــر درســال 1943 مطــرح مــی کنــد. 

در اوایــل دهــه 90 میــالدی یــک تیــم نــروژی داده هــای 
ــر بخشــی رژیــم فاقــد  ــرای اث ــاری و شــواهد اولیــه ب رفت
ــک 15  ــروه کوچ ــک گ ــر روی ی ــن را ب ــن و کازئی گلوتی
ــالم  ــد و اع ــرار دادن ــورد بررســی ق ــره دارای اتیســم م نف
نمودنــد کــه ایــن روش دارای اثــر بخشــی بــر روی 

ــت.  ــوده اس ــم ب ــودکان دارای اتیس ک
ایــن مطالعــه بــا انتقــادات باالیــی روبــه رو شــد از جملــه 
ــن  ــوگیری در ای ــوده و س ــم ب ــاری ک ــه آم ــه جامع اینک
پژوهــش بــه میــزان زیــادی بــاال بــوده اســت.پس از ایــن  
در دو پژوهــش یــک ســاله و دو ســاله مجــددا اثــر بخشــی 
ــرار گرفــت و هــردو  ــی مــورد بررســی ق ایــن روش درمان
مطالعــه بــه اثــر بخــش بــودن ایــن روش درمانــی صحــه 

گذاشــتند.. 

ــدون  ــن و ب ــدون گلوتی ــم ب ــه رژی چگون
ــود؟ ــی ش ــروع م ــن ش کازئی

ایــن رژیــم بــه آرامــی اجــرا مــی گــردد و نبایــد یکدفعــه 
ــرد.  ــذف ک ــن را ح ــن و کازئی ــی دارای گلوتی ــواد غذای م
ــدون  ــن و ب ــدون گلوتی ــای ب ــی ه ــور خوراک ــن ط و همی
کازئیــن را بــه تدریــج بایــد بــه رژیــم غذایــی اضافــه نمــود 
بــرای نمونــه در هــر 3 تــا 7 روز مــی توانیــد یــک غــذای 
ــی  ــم غذای ــه رژی ــن را ب ــدون کازئی ــن و ب ــدون گلوتی ب
اضافــه نمــود تــا بررســی گــردد کــه ایــن خوراکــی اضافــه 
ــا  ــد ی ــی کن ــودک ایجــاد م ــرای ک ــا مشــکلی ب ــده آی ش
نــه و در حــدود حداقــل 3 مــاه طــول مــی کشــد تــا رژیــم 
ــن  ــدون کازئی ــن و ب ــدون گلوتی ــودک ب ــک ک ــی ی غذای

گــردد.



منابع گلوتین و کازئین در زنجیره غذایی

این مواد غذایی ممکن است حاوی گلوتین باشد و بایستی روی محصول را مطالعه کنید

غذاهای حاوی کازئین

چه غذاهایی حاوی گلوتین و کازئین نیستند



جایگزین های شیر: 
شیر سویا،شیر برنج،شیر بادام،شیر نارگیل

جانشین های کره:
مارگارین  گلرنگ،مارگارین ذرت

روغن های مجاز:
روغــن ذرت، روغــن نارگیل،روغــن گلرنگ،روغــن آفتــاب 

گــردان
برخــی از مــواد خوراکــی دیگــر و حتــی غیــر خوراکــی هــم 
ممکــن اســت دارای گلوتیــن باشــند و حتمــا بــرای احتیــاط 
برچســب آن را مطالعــه کنیــد. ماننــد: برخــی ترشــی 
ــوینده  ــواد ش ــا،رژ لبها،م ــک ه ــی بیوتی ــی آنت جات،برخ
ــای  ــون،کرم ه ــای جانس ــامپو ه ــا و ش ــون ه لباس،صاب

ــی ــای گیاه ــب ه ــدان ها،چس ــر دن ــد آفتاب،خمی ض

ــن و  ــد گلوتی ــم فاق ــه ای از رژی ــه نظری چ
ــش  ــم و کاه ــان اتیس ــرای درم ــن ب کازئی

ــد؟ ــی کن ــت م ــم آن حمای عالئ

ــد  ــی فاق ــم غذای ــتفاده از رژی ــتر اس ــه بیش ــه ای ک نظری
گلوتیــن و کازئیــن بــا آن در ارتبــاط اســت ایــن اســت کــه 
ــق روده جــذب  ــی را از طری ــواد غذای ــا انســانها م ــدن م ب
مــی کند،جایــی کــه مولکــول هــای کوچــک مــواد تغذیــه 
ــان  ــه مخاطــی روده عبــور کــرده و وارد جری شــده، از الی
ــی  ــه برخ ــود دارد ک ــن تصــور وج ــد. ای ــی گردن ــون م خ
افــراد دارای نشــتی روده هســتند بــه ایــن معنــی کــه روده 
ــور  ــود عب ــتری را از خ ــای بیش ــول ه ــواد و مولک ــا م آنه
ــد وارد  ــه نبای ــد ک ــی ان ــول های ــا مولک ــد و اینه ــی ده م

جریــان خــون مــی شــده انــد. 
ــر ایــن تئــوری اســت  رژیــم گلوتیــن و کازئیــن مبتنــی ب
ــاوی  ــای ح ــص غذاه ــه ناق ــه از تجزی ــی ک ــه پپتیدهای ک
ــه  ــد ممکــن اســت ب گلوتیــن و کازئیــن تشــکیل شــده ان
دلیــل افزایــش نفوذپذیــری دیــواره روده وارد جریــان خون 
گردنــد و آنجــا بــه مغــز رفتــه و در عملکــرد مغز و سیســتم 
عصبــی اختالالتــی را ایجــاد کننــد. فرضیــه خالصــه ایــن 
ــد از  ــه 30 درص ــکالت روده ای ک ــن مش ــه ای ــت ک اس
ــور  ــه ط ــد ب ــی کنن ــه م ــم آن را تجرب ــراد دارای اتیس اف
ــا در  ــز آنه ــی در رشــد مغ ــاوت های ــه تف خــاص منجــر ب
ــی  ــم غذای ــا اســتفاده از رژی ــد رشــد مــی گــردد و ب فراین

ــن مشــکالت روده ای را کاهــش داد.  ــوان ای ــی ت م

خطــرات و مشــکالت رژیــم غذایــی بــدون 
گلوتیــن و بــدون کازئیــن

ــه  ــوان انجــام دادچراک ــی ت ــی نم ــه راحت ــم را ب ــن رژی ای
ــی  ــم غذای ــی از رژی ــش بزرگ ــن در بخ ــن و کازئی گلوتی

ــی  ــواد  م ــن م ــذف ای ــود دارد و ح ــا وج ــی ه ــا ایران م
ــیم،  ــدیدی در کلس ــای ش ــا کمبوده ــودکان م ــد درک توان
ــی  ــای ب ــن ه ــه ویتامی ــن آ و دی و مجموع ــر، ویتامی فیب
ــد  ــی فاق ــم غذای ــری گــردد. اســتفاده از رژی ــود کال و کمب
گلوتــن و کازئیــن مــی توانــد بــرای کــودک دارای اتیســم 
ــات  ــد. مطالع ــته باش ــراه داش ــه هم ــادی ب ــرات زی خط
ــم در  ــن رژی ــه ای ــرات مداخل ــه اث ــد ک ــی ده ــان م نش
ــد.  ــان کن ــود را نمای ــال اول خ ــد در س ــی توان ــودک م ک
یکــی از نگرانــی هــای اصلــی متخصصــان، کمبــود هــای 
احتمالــی اســت کــه کــودکان ممکــن اســت در اثــر ایــن 
رژیــم متحمــل گردنــد ماننــد کمبــود کلســیم در اثــر رژیــم 
کازئیــن  و همیــن امــر کــودک را نیازمنــد بررســی هــای 
اســتخوانی)برای جلوگیــری از پوکــی اســتخوان( و اســکلت 
ــن  ــزان ویتامی ــی می ــور بررس ــد و همینط ــی کن ــدی م بن
ــن  ــه ویتامی ــای دی و مجموع ــن ه ــه ویتامی ــا از جمل ه
هــای بــی. در کنــار ایــن رژیــم بایــد بــه ایــن نکتــه هــم 
ــت  ــن اس ــم ممک ــودکان دارای اتیس ــه ک ــود ک ــه نم توج
ــره  ــری الزم در زنجی ــت کال ــت دریاف ــار اف ــودک دچ ک
ــان یکــی از اصلــی تریــن مــواد غذایــی  غذایــی گــردد. ن
حــاوی کربوهیــدرات در زنجیــره غذایــی ماســت کــه تنهــا 
مــی تــوان آن را بــا برنــج همســان دانســت. بــا توجــه بــه 
ــودک و  ــرای ک ــی ب ــن روش درمان ــی ای ــرات احتمال خط
نبــود پاســخ هــای قاطــع و درســت در زمینــه ایــن درمــان، 
ــی  ــن روش درمان ــان ای ــود و زی ــی س ــا بررس ــن ب والدی
ــم  ــه مه ــد. نکت ــی کنن ــا رد آن م ــتفاده و ی ــه اس ــدام ب اق
دیگــر در زمینــه اجــرای ایــن رژیــم بــرای کــودک دارای 
اتیســم ایــن اســت کــه خــود کــودک هــم ایــن رژیــم را 
بپذیــرد و گرنــه خانــواده ایــن کــودک روزهــای ســختی در 
جریــان ایــن درمــان خواهنــد داشــت اگــر کــودک آنهــا در 
ــا کیــک در دســت یــک  ــه یــک بســتنی ی ــرون از خان بی
کــودک دیگــر ببینــد، آن موقــع اســت کــه والدیــن ممکــن 
ــن  ــی، عطــای ای ــن روش درمان ــس از اجــرای ای اســت پ
درمــان را بــه لقــای آن ببخشــند و از برنامــه خــارج گردنــد. 
موثــر بــودن رژیــم فاقــد گلوتیــن و کازئیــن یــک 

ــج  ــی در نتای ــکافهای فراوان ــفانه ش ــوری اســت و متاس تئ
پژوهشــهای آن وجــود دارد کــه بایــد ایــن شــکافها مــورد 

ــد: ــرار گیرن ــی ق بررس
نخســت اینکه:اگــر ناتوانــی تجزیــه درســت گلوتیــن 
ــای  ــد ه ــد پپتی ــش از ح ــع بی ــه تجم ــر ب ــن منج و کازئی
ــن  ــی از ای ــطح باالی ــد س ــس بای ــردد پ ــی گ ــی م افیون
پپتیــد هــا را در بــدن کــودک دارای اتیســم مشــاهده کنیــم 
و تــا کنــون 3 مطالعــه در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه کــه 
هیــچ کــدام مدرکــی دال بــر وجــود مقادیــر زیــاد پپتیدهــا 

ــد. ــوده ان ــه ننم ــودکان دارای اتیســم ارائ در ادرار ک
ــود  ــور کل وج ــه ط ــم ب ــات ه ــی مطالع دوم اینکه:برخ

نشــتی روده در افــراد داری اتیســم را رد نمــوده انــد
ــی  ــم غذای ــه از رژی ــی ک ــش های ــن پژوه ــوم اینکه:ای س
گلوتیــن و کازئیــن حمایــت مــی کننــد اکثــرا دارای 
نقایــص پژوهشــی فراوانــی هســتند یــک مطالعــه در ســال 
2014 کــه ایــن پژوهــش هــا را مــورد بررســی قــرار داده 
بــود محدودیــت هــای روش شــناختی فراوانــی را در ایــن 

ــا نشــان داده اســت شــامل: پژوهــش ه
عــدم وجــود گــروه هــای کنترل/تعاریــف ضعیــف از 
عملکــرد و فرآینــد هــای پژوهــش/ مــدت زمــان آزمایشــها 
ــا  ــا از دارو نم ــش ه ــن پژوه ــت/ در ای ــاه اس ــیار کوت بس
ــه هــای بســیار کوچک/نتیجــه  هــا اســتفاده نشــده/ نمون
ــن  ــان گلوتی ــر درم ــر اث ــه ب ــت ک ــخص نیس ــا مش گیریه
ــالت  ــد مداخ ــر مانن ــوارد دیگ ــا م ــت ی ــوده اس ــن ب کازئی
رفتاری/پیگیــری در ایــن مطالعــات صــورت نگرفته اســت.

در پایــان بایــد متذکــر شــد کــه در حــال حاضــر شــواهد 
ــم  ــد رژی ــان ده ــه نش ــدارد ک ــود ن ــی وج ــی کاف علم
ــرای کــودک دارای اختــالل  ــن ب ــی گلوتیــن و کازئی غذای
ــد باشــد و متخصصــان اتیســم در  ــد مفی اتیســم مــی توان
صــورت اســتفاده از آن بــه والدیــن توصیــه مــی گــردد کــه 

ــد. ــه عمــل کنن محتاطان
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به تازگــی ســؤاالتی در زمینــه آمــوزش زبــان دوم بــه کــودک 
دارای اختــالل طیــف اتیســم مطــرح شــده اســت، ســؤاالتی 
ــرای ایــن  ــه شــدن ممکــن اســت ب ــا دوزبان ماننــد اینکــه آی
ــه  ــه ، دانشــمندان ب ــن مطالع ــد باشــد؟ در اولی ــودکان مفی ک
ایــن یافتــه رســیدند کــه کــودکان اتیســم کــه بــه دو زبــان 

ــد. ــی بیشــتری دارن ــری ذهن ــد انعطاف پذی مســلط  ان
اختــالل طیــف اتیســم اختاللــی روبه رشــد در ایــاالت 
متحــده اســت، در پژوهشــی کــه در ســال های اخیــر انجــام 
ــه ای  ــم، یافت ــه اتیس ــاوت ب ــی متف ــا نگاه ــت، ب ــده اس ش
ــن پژوهــش،  ــده اســت. در ای ــه دســت آم ــب ب ــد و جال جدی
ــا  ــد: آی ــؤال بودن ــن س ــخ ای ــال پاس ــه دنب ــگران ب پژوهش
ــودن فــرد اتیســم باعــث انعطاف پذیــری شــناختی  ــه ب دوزبان

می شــود؟ او  در 
ــوزش  ــه آم ــود دارد ک ــن وج ــر ای ــی ب ــادی مبن ــواهد زی ش
ــه کــودک اتیســم باعــث افزایــش کارکردهــای  ــان دوم ب زب
اجرایــی او می شــود. یعنــی عملکــرد کــودک در مجموعــه ای 
ــازداری  ــه، ب ــرل توج ــامل کنت ــناختی ش ــای ش از فرآینده
واقــع،  در  می یابــد.  بهبــود  فعــال  حافظــه  و  رفتــاری 
ــش  ــرد در ذهن ــه ف ــد ک ــی فعالیت هایی ان ــای اجرای کارکرده
ــته  ــد داش ــار هدفمن ــی و رفت ــا خودکنترل ــد ت ــام می ده انج
ــناختی  ــری ش ــه انعطاف پذی ــوار ب ــای دش ــا در کاره ــد ت باش
ــان  ــری زب ــا یادگی ــد، ب ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــت یاب الزم دس
دوم، کارکردهــای اجرایــی پیشــرفت می کنــد، زیــرا اســتفاده 
ــن  ــد بی ــرد بای ــه ف ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــان ب از دو زب

حالت هــای ذهنــی  به ســرعت تغییــر کنــد.
بــا گذشــت زمــان و بــا تمریــن، ایــن تغییــر سیســتم زبانــی 
ممکــن اســت عملکــرد کلــی شــناختی را بهبــود دهــد. اگرچه 
پژوهشــگران در تعــدادی از پژوهش هــا تاثیــر مثبــت دوزبانــه 
بــودن بــر کارکردهــای اجرایــی را نشــان می دهنــد، امــا ایــن 
نتیجــه در همــه افــراد درســت نیســت. همچنیــن، برخــی از 
انعطاف پذیــری  در  پیشــرفت   گونــه  هــر  پژوهشــگران 
ــی ـ  ــروه اجتماع ــد گ ــر مانن ــل دیگ ــه عوام ــناختی را ب ش

ــد. ــط می دهن ــه  رب ــای حافظ ــا مهارت ه ــادی ی اقتص
ــیار  ــبهات بس ــوع، ش ــن موض ــاره ای ــن، درب ــود ای ــا وج ب
ــناختی  ــری ش ــه انعطاف پذی ــا ک ــود دارد. از آنج ــادی وج زی
ــد،  ــل نمی کن ــتی عم ــم به درس ــه اتیس ــال ب ــودکان مبت در ک
ــن  ــرای ای ــر ب ــه کار دیگ ــی از کاری ب ــاالت ذهن ــر ح تغیی

ــترک  ــای مش ــی از ویژگی ه ــت. برخ ــوار اس ــودکان دش ک
ــرای  ــت. ب ــوع اس ــن موض ــان دهنده ای ــم نش ــودکان اتیس ک
مثــال، تمرکــز آن هــا بســیار محــدود اســت، از تغییــر گریــزان 
ــد.  ــح می دهن ــره را ترجی ــگی و روزم ــتند و روال همیش هس
نویســندگان ایــن پژوهــش در صــدد کشــف ایــن موضوع انــد 
کــه آیــا دوزبانــه بــودن بــرای کــودکان دارای اختــالل طیــف 
ــوط  ــری شــناختی مرب ــه انعطاف پذی ــه ب ــا آنجــا ک اتیســم، ت

ــر. ــا خی ــت ی ــد اس ــود، مفی می ش
ــا  ــد: آی ــخ دهن ــؤال پاس ــن س ــه ای ــد ب ــان می خواهن محقق
آمــوزش زبــان دوم بــه کــودک دارای اختــالل طیــف اتیســم 
ــه کار دیگــر در  ــد تغییــر حــاالت ذهنــی را از کاری ب می توان

ــود بخشــد؟ ــا بهب آن ه
ایــن مطالعــه شــامل 40 کــودک بــود کــه 20 نفــر آن هــا بــه 
طــور معمــول در حــال رشــد بودنــد )10 کــودک تک زبانــه و 
10 کــودک دوزبانــه( و 20 نفــر آن هــا دارای اختــالل طیــف 
اتیســم بودنــد )10 کــودک تک زبانــه و 10 کــودک دوزبانــه(.

هــر شــرکت کننده تکلیفــی در کامپیوتــر انجــام داد کــه 
ــف،  ــام تکلی ــول انج ــود. در ط ــیاء ب ــازی اش ــامل مرتب س ش
طیــف وســیعی از اشــیاء بــه آن هــا ارائــه و از آن هــا خواســته 
شــد اشــیاء را براســاس رنــگ مرتــب کننــد. ســپس، از آن هــا 
خواســته شــد براســاس شــکل مرتب ســازی را انجــام دهنــد. 
ایــن تغییــر و جابجایــی ممکــن اســت بــرای کــودکان دارای 
اختــالل طیــف اتیســم چالش برانگیــز باشــد و احتمــاال 
ــن  ــای ای ــاس یافته ه ــد.  براس ــش می یاب ــان کاه عملکردش
مطالعــه، کــودکان دوزبانــه دارای اختــالل طیــف اتیســم ایــن 
تغییــر شــناختی را راحت تــر از کــودکان اتیســتیک یک زبانــه 

ــد.  ــام می دهن انج
ــن  ــت ای ــاره اهمی ــه درب ــن مطالع ــندگان ای ــی از نویس یک
پژوهــش معتقــد اســت کــه آگاهی بخشــی درســت بــه 
ــن کــودکان اتیســم باعــث می شــود آن هــا تصمیمــات  والدی
ــده  ــه، عقی ــن زمین ــال در ای ــد. مث ــب بگیرن ــت و مناس درس
ــه دارای  ــان دوم ب ــن اســت کــه آمــوزش زب عامــه مــردم ای
ــی  ــای زبان ــث کاهــش مهارت ه ــف اتیســم باع ــالل طی اخت
می شــود، در حالــی کــه ایــن پژوهــش علمــی نتایــج 
ــد،  ــه می دانی ــور ک ــن، همان ط ــر ای ــالوه ب ــی دارد. ع متفاوت
ــان  ــک زب ــا ی ــا ب ــردن تنه ــت ک ــه، صحب ــع دوزبان در جوام
ــای  ــی در فرصت ه ــع بزرگ ــالی مان ــت در بزرگس ــن اس ممک

ــد. ــی باش ــی و اجتماع ــغلی، تحصیل ش
اگرچــه یافته هــا جالب توجــه اســت، امــا ایــن مطالعــه 
ــال، ایــن مطالعــه تنهــا شــامل  ــرای مث ــز دارد. ب نقایصــی نی
ــه و  ــا دوزبان ــودک از آن ه ــط 10 ک ــود و فق ــودک ب 40 ک
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــم بودن ــف اتیس ــالل طی دارای اخت
ــن  ــت. ای ــاز اس ــورد نی ــتر م ــت بیش ــا جمعی ــی ب پژوهش های
ــه  ــت ک ــرده اس ــاد ک ــادی ایج ــد زی ــؤاالت جدی ــق س تحقی
ــری  ــر کامل ت ــده تصوی ــات آین ــه مطالع ــی رود ک ــد آن م امی
در پاســخ بــه ایــن ســؤاالت ارائــه دهنــد. پژوهشــگران قصــد 
دارنــد شــرکت کنندگان مطالعــه حاضــر را 3 تــا 5 ســال آینــده 
پیگیــری کننــد تــا بــه درک بهتــری از چگونگــی رشــد آن هــا 

ــد. دســت یابن
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پــس از شــیوع ویــروس کرونــا در ســندرم حاد تنفســی حاد 
ــت  ــررات بهداش ــالهای 2002-2003، مق )SARS( در س
)WHO( ــی ــازمان بهداشــت جهان ــی)IHR(  س ــن الملل بی

کــه بــرای اولیــن بــار در ســال 1969 تصویــب شــده بــود، 
در ســال 2005 اصــالح شــد تــا دامنــه آنهــا را بــرای خطــر 
بهداشــت عمومــی کــه ممکــن اســت بــر ســالمت انســان 
تأثیــر بگــذارد، بــدون در نظــر گرفتــن منبــع، بســط دهــد. 
ــر ایــن خطــر کــه ســفر و تجــارت بیــن المللــی  تأکیــد ب
ــاری  ــی بیم ــن الملل ــترش بی ــد گس ــی توان ــزون م روزاف
ــت  ــررات بهداش ــب مق ــان تصوی ــد،از زم ــهیل کن را تس
ــه  ــی ب ــت جهان ــازمان بهداش ــال 2005،س ــی در س عموم
طــور رســمی شــش مــورد اضطــراری بهداشــت عمومــی 
مربــوط بــه نگرانــی بیــن المللــی )PHEIC( را اعــالم کــرد 
 )19-COVID(  کــه مــورد آخــر، بیمــاری ویروســی کرونــا
ــا  ــروس کرون ــط وی ــه دارد. COVID-19 توس ــوز ادام هن
ــاد  ــث ایج ــد باع ــی توان ــه م ــت ک ــده اس ــخص ش مش
ــاد تنفســی در انســان شــود.که نتیجــه شــیوع  ســندرم ح
منطقــه ای بیمــاری احتمالــی اســت کــه ابتــدا در دســامبر 
2019 در چیــن گــزارش شــد. از اول مــاه مــه ســال 2020، 
ــش  ــان، در بی ــر جه ــورد در سراس ــون م ــش از 3 میلی بی
ــیوع  ــدای ش ــت. از ابت ــده اس ــزارش ش ــور گ از 200 کش
ــرای  ــی ب ــی و تحقیقات ــات بالین ــتر اقدام ــر، بیش ــه گی هم
ــان  ــت درم ــروس جه ــواص وی ــا از خ ــرفت درک م پیش
عفونــت اختصــاص داده شــده اســت. بــا ایــن حــال، طبــق 
  19-COVID ــری ــه گی ــی، هم ــواهد تحقیقات ــی ش برخ
همچنیــن در حــال رفــع خــأ بالقــوه در خدمــات بهداشــت 
روان در مــوارد اضطــراری اســت. بــه طــور خــاص، شــیوع 
COVID-19 مــی توانــد منجــر بــه ســطوح باالتــر 
ــر  مشــکالت روانشــناختی در بیــن مــردم شــود. عــالوه ب
ــده رســانه هــا ممکــن  ــن، گــزارش هــای هشــدار دهن ای
ــد   ــش دهن ــرس را افزای ــراب و ت ــته اضط ــت ناخواس اس
ــتعد  ــراد مس ــرای اف ــوه ای را ب ــان آور بالق ــب زی و عواق
ــود آورد.  ــه وج ــی ب ــی منف ــای عاطف ــت ه ــه حال ــال ب ابت
از همــه مهمتــر، همــه گیــری همــه جانبــه، اقدامــات بــی 
ــه  ــه ب ــل قرنطین ــه تحمی ــی از جمل ــای مل ــابقه دولته س
شــهروندان را نیــاز داشــته اســت. تجربــه قرنطینــه شــدن 
ممکــن اســت منفــی باشــد، زیــرا شــواهد، طیــف گســترده 
ــل  ــی مــدت در بخــش قاب ــی طوالن ای از مشــکالت روان

ــراد را نشــان مــی دهــد.  توجهــی از اف
 در میــان جمعیــت هــای آســیب پذیــر، افــراد دارای 
ــیوع  ــر ش ــل تأثی ــه دلی ــم )ASD( ب ــف اتیس ــالل طی اخت
COVID-19  بــر روی ســالمتی آنهــا و همچنیــن حمایــت 
ــرای حفــظ ســالمت روان  ــژه ای کــه ممکــن اســت ب وی
ــاز داشــته باشــند،  ــر نی ــق بیمــاری همــه گی خــود از طری
نگــران کننــده هســتند. افــراد دارای اختــالل طیــف 
ــکالت  ــا مش ــه ب ــد ک ــرایط را دارن ــی از ش ــم گروه اتیس
ارتباطــی ، تعامــالت متقابــل اجتماعــی و رفتارهــای 
ــی  ــی های ــن ویژگ ــود. چنی ــی ش ــخص م ــراری مش تک

ــی اســت،  ــل پیــش بین ــف قاب ــط هــای مختل ــرای محی ب
در حالــی کــه در صــورت بــروز تغییــرات غیرقابــل پیــش 
ــت  ــن اس ــم ممک ــراد دارای اتیس ــده، اف ــا پیچی ــی ی بین
ــیوع  ــد. ش ــی کنن ــا گیج ــراب ی ــترس، اضط ــاس اس احس
ــی  ــت اجتماع ــک وضعی ــه ی ــدون شــک ب COVID-19 ب
ســریع و ســریع تــر منتقــل شــده اســت کــه ممکــن اســت 
ــرای افــراد دارای اختــالل طیــف  ــه مشــکالتی ب منجــر ب

ــود. ــم ش اتیس
 ایــن مطالعــه ســه هــدف داشــت. هــدف اصلــی بررســی 
ــه  ــال ب ــراد مبت ــیوع COVID-19 در اف ــر ش ــریع تأثی س
ــن  ــنجی آنالی ــق نظرس ــم از طری ــف اتیس ــالل طی اخت
والدیــن بــود کــه در شــمال ایتالیــا، یکــی از مناطــق اروپــا 

ــر  ــته، انجــام شــد. هــدف دیگ ــه شــیوع بیشــتری داش ک
ــا  ــی ی ــا ویژگــی هــای اجتماعی-جمعیت ــود کــه آی ــن ب ای
بالینــی تاثیــری بــر میــزان ابتــال بــه کرونــا در افــراد دارای 
اتیســم دارد؟ ایــن تحقیــق بــرای توصیــف نیازهــای افــراد 
ــع  ــا جم ــا، ب ــای آنه ــواده ه ــم و خان ــالل اتیس دارای اخت
ــرای  ــدم ب ــن ق ــوان اولی ــه عن ــن، ب ــرات والدی آوری نظ
بهبــود کیفیــت مراقبــت هــای بهداشــتی آنهــا انجــام شــد.

ــی  ــان م ــن نش ــنجی والدی ــن نظرس ــل از ای ــج حاص نتای
ــف  ــالل طی ــراد دارای اخت ــن اف ــت والدی ــه اکثری ــد ک ده
ــد از  ــه بع ــی را ک ــت های ــر و محدودی ــم دوره تغیی اتیس
ــز  ــش برانگی ــد، چال ــته ان ــراری داش ــرایط اضط ــروع ش ش
ــل  ــه قب ــه تعهــد بیشــتری نســبت ب ــاز ب ــد و نی ــی دانن م
دارنــد. بیشــترین پشــتیبانی توســط ســرویس هــای 
مــدارس و بعــد از آن توســط درمانگــران خصوصــی و 

ــرد  ــص عملک ــد. نق ــی انجــام ش ــتی محل ــات بهداش خدم
ــر  ــم را در براب ــف اتیس ــالل طی ــراد دارای اخت ــی اف اجرای
اختــالل معمــول، آســیب پذیرتــر مــی کنــد. تعــداد زیــادی 
ــدان  ــره فرزن ــای روزم ــت ه ــت فعالی ــن در مدیری از والدی
ــات فراغــت و فعالیــت هــای  خــود، خصوصــًا از نظــر اوق
ــراد دارای  ــد. اف ــزارش کردن ــی را گ ــاختاری، نامالیمات س
اختــالل طیــف اتیســم  بــا شــیوع COVID-19 از ابتــدای 
شــرایط قرنطینــه، دو برابــر بیشــتر دچــار مشــکالت رفتاری 
ــر  ــن باالت ــه س ــد ک ــی ده ــان م ــج نش ــوند. نتای ــی ش م
ــدید  ــا تش ــه ب ــی در رابط ــش محافظت ــت نق ــن اس ممک
مشــکالت ناشــی از شــرایط قرنطینــه داشــته باشــد. عالوه 
بــر ایــن، بــا وجــود انــزوای اجتماعــی و مشــکالت روانــی  

در کودکــی، همچنیــن شــرایط پزشــکی و اختــالل طیــف 
ــل تشــدید  ــوان عام ــه عن ــودن، ب ــد ب ــک فرزن اتیســم ، ت
ــد و مشــکالت  ــی افت ــاق م ــزوای اجتماعــی اتف ــده ان کنن
ــب اینجاســت  ــد. جال ــاری بیشــتری را ایجــاد مــی کن رفت
کــه زندگــی بــا والدیــن طــالق گرفتــه یــا مجــرد از نظــر 
شــدت مشــکالت رفتــاری بــا نتیجــه بهتــری همــراه بــود. 
ــن  ــد، چنی ــی رس ــر نم ــه نظ ــی ب ــه منطق ــم اینک علیرغ
یافتــه ای ممکــن اســت بیانگــر تعامــل ســاده تــر والدیــن 
ــد در جلوگیــری از وخیــم  ــدان باشــد کــه مــی توان و فرزن
ــت  ــه و محدودی ــودک در قرنطین ــاه ک ــت رف شــدن وضعی
ــئله را  ــن مس ــد ای ــده بای ــات آین ــد. مطالع ــر باش ــا موث ه
روشــن کننــد. عــالوه بــر ایــن، مهــم اســت کــه مشــخص 
شــود ایــن شــواهد لزومــًا در ســایر زمینــه هــای اجتماعــی 

اعمــال نمــی شــود.
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ســرانجام، افــراد دارای اختــالل طیــف اتیســم کــه از زمــان 
ــی  ــت نم ــه را دریاف ــت مدرس ــیوع COVID-19حمای ش
ــدیدتری  ــاری ش ــکالت رفت ــان مش ــه بی ــل ب ــد، تمای کنن
داشــته انــد کــه نشــان دهنــده اهمیــت برقــراری تمــاس 
ــه  ــن دامن ــت. آخری ــه اس ــرایط قرنطین ــه در ش ــا مدرس ب
ایــن مطالعــه جمــع آوری گفتــه هــای نیازهــای والدیــن از 
طریــق شــرایط قرنطینــه بــا ارائــه یــک ســوال بــا پاســخ 

ــود.  ــنجی ب ــان نظرس آزاد در پای
ــه  ــد ک ــزارش کردن ــدگان گ ــی از شــرکت کنن ــدود نیم ح
ــژه  ــه وی ــتی، ب ــای بهداش ــت ه ــات مراقب ــه خدم ــاز ب نی
خدمــات داخــل خانــه دارنــد. جالــب اینجاســت کــه تقریبــًا 
از هــر پنــج والدیــن یــک نفــر گــزارش کــرده اســت کــه 
از بیــن بــردن محدودیــت هــا یــا پایــان دادن بــه تعطیلــی 
هــا بــه اتمــام مشــکالت رفتــاری کــودکان اتیســم کمــک 
خواهــد کــرد. شــیوع عفونــت هــای نوظهــور ماننــد 
ــن   ــراب و همچنی ــرس و اضط ــد ت ــی توان COVID-19 م
تأثیــرات زیــادی بــر ســالمت جســمی و روانــی، بــه ویــژه 

ــر ایجــاد کنــد. در افــراد آســیب پذی
 بعــالوه، چنیــن تأثیــرات منفــی بــر ســالمتی مــی توانــد 
ــا تجربــه قرنطینــه شــدن تشــدید گــردد. اتیســم نیــز از  ب

ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
ــده باشــد،  ــن یــک اختــالل ژنتیکــی پیچی ــی اگــر ای  حت
ــاری  ــپ رفت ــری فنوتی ــکل گی ــط در ش ــر محی ــد تأثی نبای
ــر  ــای غی ــک فض ــت، ی ــت. در حقیق ــم گرف ــت ک را دس
معمــول، ماننــد شــرایط ناشــی از شــیوع COVID-19، بــا 
ــالل  ــراد دارای اخت ــازگاری در اف ــای ناس ــش رفتاره افزای
طیــف اتیســم در طــول زمــان همــراه بــوده اســت. عــالوه 
بــر ایــن، گــزارش شــده اســت کــه خانــواده هــای افــراد 
دارای اختــالل طیــف اتیســم بیشــتر از خانــواده هایــی کــه 
فرزندانشــان از ناتوانــی دیگــری رنــج مــی برنــد، اســترس 
ــع  ــورد قان ــک م ــن ی ــد و ای ــی کنن ــه م بیشــتری را تجرب
ــرای انجــام راهبردهــای مداخلــه زودرس اســت.  کننــده ب
ــت  ــی در کاهــش معلولی ــن مداخالت ــر چنی شــواهد از تأثی
ــان دارای  ــان جوان ــا در می ــارت ه ــود مه ــی بهب ــا و حت ه

ــد. اختــالل طیــف اتیســم پشــتیبانی مــی کن

جمــع آوری اطالعــات در مــورد مشــکالت رفتــاری و 
رفتــار کــودکان قبــل از شــرایط قرنطینــه بــه عنــوان یــک 
عامــل تشــدید کننــده عملکــرد شــناختی و انطباقــی پایــه 
آنهــا، بــه دلیــل ماهیــت آن، بررســی آنالیــن، چنیــن جنبــه 
ــون  ــد آزم ــتاندارد مانن ــک روش اس ــق ی ــی را از طری های
هــای روان ســنجی را نمــی تــوان انجــام داد. عــالوه بــر 
ــودکان دارای  ــیت ک ــه جنس ــوط ب ــات مرب ــن، اطالع ای
ــن در  ــق نظرســنجی آنالی ــف اتیســم از طری ــالل طی اخت

ــوده اســت.  دســترس نب
ــاوت  ــه بررســی تف ــن مطالع ــی ای ــدف اصل ــر ه ــی اگ حت
هــای جنســیتی در پاســخ بــه شــیوع COVID-19 در افــراد 
ــن محدودیــت  ــا ای ــود، م دارای اختــالل طیــف اتیســم نب
ــم. در نتیجــه، بررســی حاضــر نشــان  ــد مــی کردی را تأیی
مــی دهــد کــه وضعیــت اضطــراری COVID-19 منجــر 
ــراد دارای  ــر اف ــرای اکث ــز ب ــش برانگی ــک دوره چال ــه ی ب

اختــالل طیــف اتیســم و خانــواده هــای آنهــا شــده اســت، 
بــا افزایــش مشــکالت در فعالیــت هــای روزانــه، حداقــل 
ــدید  ــا مشــکالت ش ــودک ب ــک ک ــودک ی ــه ک ــر س از ه
ــودکان دارای  ــر ک ــی اگ ــده اســت. حت ــر ش ــاری ظاه رفت
ــت هــا را  ــواع مختلفــی از حمای اختــالل طیــف اتیســم ان
ــه  ــاز ب ــی نی ــبتًا کم ــوارد نس ــد، در م ــی کردن ــت م دریاف
مداخــالت تخصصــی یــا اورژانســی نیــز داشــتند، تعــدادی 
از نیازهــا از جملــه دریافــت حمایــت بیشــتر مراقبــت هــای 
بهداشــتی، بــه ویــژه از خدمــات داخــل منــزل و همچنیــن 
ــا قرنطینــه مختــل کننــده بالقــوه  ــه ای ب مداخــالت مقابل

بــه وجــود آمــد.
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ــالل  ــالی کــودکان دارای اخت ــزان ابت ــا می 1-آی
ــتر  ــا بیش ــروس کرون ــه وی ــم ب ــف اتیس طی

اســت؟؟چرا؟؟ 

ایــن ســؤال دشــواری اســت کــه پاســخ چنــدان روشــنی 
نــدارد. شــما بایــد آمــار داشــته باشــید و حــدس و گمــان 
ــه کســی کمکــی  ــد نیســت و ب ــدان مفی ــاط چن دراین ارتب
ــم  ــر دهی ــه تغیی ــؤالتان را این گون ــر س ــا اگ ــد. ام نمی کن
کــه آیــا اتیســم می توانــد عاملــی خطرناکــی بــرای 
بــه شــرایط حادتــر  ابتــال  احتمــال خطــر  افزایــش 

ــت. ــت اس ــخ مثب ــفانه پاس ــد؟ متأس ــد-19 باش کووی
دلیــل ایــن اســت کــه فیزیوپاتولــوژی اتیســم نشــان دهنده 
وجــود شــرایط ژنتیکــی و سیســتم ایمنــی ماننــد افزایــش 
ــود شــرایط  ــز وج ــی و نی ــای التهاب ــیتوکینین ه ســطح س
ــت.  ــدن اس ــی ب ــتم دفاع ــادی سیس ــاوت و گاه غیرع متف
اغلــب ایــن عالئــم عاملــی بــرای افزایــش احتمــال ابتــال 
و نیــز شــدت احتمالــی ابتــال در ایــن افــراد در نظــر گرفتــه 
ــک  ــه ی ــک ب ــی نزدی ــم جمعیت ــه اتیس ــود. ازآنجاک می ش
ــش و  ــز دان ــرد و نی ــه را در برمی گی ــراد جامع ــد اف درص
ــدک و  ــیار ان ــد 19 بس ــورد کووی ــا در م ــی م ــی فعل آگاه
ــه  ــد ک ــلیم حکــم می کن ــل س ــر اســت، عق ــال تغیی در ح
ــدید  ــای ش ــه حالت ه ــال ب ــال ابت ــش احتم ــه افزای فرضی

ــود. ــه ش ــم پذیرفت ــراد دارای اتیس ــد 19 در اف کووی

2-با توجه به شرایط کرونا آیا استفاده از 
آموزش آنالین برای بهبود آموزش کودکان 

دارای اختالل طیف اتیسم و مشکالت حسی آنان 
موثر است؟

 پاســخ قطعــی مــن بــه ایــن ســؤال بلــه اســت. در حــال 

حاضــر داده هــای مربــوط بــه یــک دوره دو مــاه آمــوزش 
آنالیــن بــرای جمعیتــی نزدیــک بــه 400 نفــر از کــودکان 
دارای اتیســم و  والدینشــان را کــه تحــت نظــارت مــن و 
ــا  ــم و داده ه ــل می کن ــده تحلی ــم انجام ش ــز اتیس 30 مرک
ــیوه  ــن ش ــا از ای ــی گروه ه ــری تمام ــان دهنده بهره گی نش
از آمــوزش اســت. به ویــژه در مــواردی کــه چــاره ای 
ــت.  ــات اس ــه خدم ــا راه ارائ ــیوه تنه ــن ش ــت و ای نیس
ــه بهتریــن وضعیــت وجــود ترکیبــی از هــر دو شــیوه  البت
حضــوری و آنالیــن اســت امــا در شــرایط قرنطینــه کامــل 
ــر در  ــود مرگ ومی ــال وج ــش احتم ــه افزای ــه ب ــا توج و ب
افــراد دارای اتیســم در صــورت ابتــال بــه کوویــد 19 ایــن 
گزینــه ایمن تریــن انتخــاب اســت. در حــال حاضــر مراکــز 
 national autistic society and ــد ــم مانن ــی اتیس بین الملل
ــد و  ــت می کنن ــیوه حکای ــن ش ــز از ای autism speaks نی
ــخیصی  ــف تش ــای مختل ــرآوردن نیازه ــرای ب ــود را ب خ
ــن  ــه ای ــراد ب ــن اف ــی ای ــی و توان بخش ــی ، آموزش درمان

ــد. ــاده می کنن ــیوه آم ش

3-درمــورد ویــروس کرونــا چگونــه مــی تــوان 
بــه کــودکان دارای اختــالل طیــف اتیســم 

ــح داد؟ توضی
ــوع  ــه ن ــود دارد ک ــن کار وج ــرای ای ــی ب ــای مختلف راه ه
ــده ای  ــزار تعیین کنن ــد اب ــم می توان ــالل و شــدت عالئ اخت
بــرای گزینــش روش باشــد. مثــاًل بــرای افــرادی کــه در 
ســطح یــک اتیســم هســتند و عالئمشــان خفیــف اســت 
از داســتان هــای اجتماعــی می تــوان اســتفاده کــرد. 
ــوان  ــدیدتر می ت ــای ش ــایر گروه ه ــرای س ــه ب درحالی ک
ــاخت و  ــوزش دارای س ــه از آم ــف برگرفت ــوارد مختل از م
ــوان  ــرد و به عن ــتفاده ک ــردی اس ــار کارب ــر رفت ــز تغیی نی

ــف  ــای مختل ــی جنبه ه ــخص درس ــوای مش ــک محت ی
ــظ  ــان از حف ــت بهداشــت، حصــول اطمین ــد رعای آن مانن
ــرات شــیوه زندگــی و آمــوزش و... را  ســالمتی روان، تغیی
ــا  ــت و ی ــر تولکی ــز معتب ــب مراک ــوزش داد. اغل ــه او آم ب
جعبه ابزارهــای مختلفــی را به طــور ویــژه بــرای ایــن 
ــف  ــای مختل ــه در آن برنامه ه ــد ک ــاص داده ان ــر اختص ام
ــازی و داســتان  ــا اســتفاده از ب ــاط را ب آموزشــی دراین ارتب

و آموزش هــای خــاص پیشــنهاد می کننــد.

4-برای بچه های سطح باالی اتیسم که امسال 
اجازه ی ورود به مدارس را پیدا می کنند چه 

راهکارهایی برای چالش های پیش روی معلمان 
و والدین دارید؟

ــدم  ــش ع ــن چال ــاًل بزرگ تری ــدد! مث ــای متع  چالش ه
ایــن گــروه اســت. هنــوز  آمادگــی بــرای آمــوزش 
ــراد از  ــن اف ــی ای ــرای آگاه ــده ای ب ــد ش ــوای تائی محت
شــرایط پیش آمــده وجــود نــدارد. افــراد ســطح یــک 
ــودن  ــاده نب ــل آم ــه دلی ــدارس ب ــم در م ــا ه ــدون کرون ب
نظــام آموزشــی بــرای ارائــه خدمــات بــه آن هــا مشــکالت 
ــم  ــئله ه ــن مس ــر ای ــال حاض ــتند و در ح ــددی داش متع

اســت.  اضافه شــده 
درهرحــال ایــن بچه هــا بایــد بــرای مــوارد مختلفــی مثــل 
حضــور در روزهــای مشــخص در مدرســه، درس خوانــدن 
از خانــه و بــا همــکاری والدیــن و احتمــال وجــود تغییــرات 
پی درپــی در برنامه هــا آمــاده شــوند و ایــن چالــش پیــش 
روی هــر دو طــرف خواهــد بــود. بهتریــن راهــکار آمــاده 
ــن وضعیــت، افزایــش آگاهــی و آمادگــی  ــرای ای شــدن ب
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــطح برق ــی س ــی و توانای ــز آموزش مراک

ایــن افــراد و نیــز شــناخت ایــن افــراد اســت.
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بــرای والدیــن افــراد دارای اتیســم اســتفاده از دوره هــای آموزشــی آنالینــی کــه توســط مراکــز بــا رعایــت تمامــی ملزومــات 
موردنیــاز یــک دوره آنالیــن درســت می توانــد مفیــد باشــد. 

متأســفانه اغلــب مراکــز بــا درســت کــردن گروه هــای آنالیــن و بــه اشــتراک گذاری ویدیوهــا و مطالــب تائیــد نشــده تصــور 
می کننــد کــه دوره هــای آنالیــن بــرای ایــن افــراد گذاشــته اند.

،،

دکتر صمدی  استاد دانشگاه آلستر ایرلند شمالی:

اتیسـم می توانـد عامل خطرناکـی 
برای افزایش احتمـال خطـر

 ابتال به شرایط حادتـر
 کووید-19 باشد



ــا اضطــراب  ــد ب ــی توانن ــن م ــه والدی 5-چگون
ناشــی از بســته شــدن مــدارس اتیســم، 
کلینیــک هــا و مراکــز نگهــداری کنــار بیاینــد؟ 
مخصوصــا در مــواردی کــه ســن طالیــی 

ــد؟ ــی دهن ــت م ــه را از دس مداخل

ــکای  ــه از دســت نمــی رود. نقطــه ات ــی مداخل ســن طالی
ــد. اگــر  ــر می کن ــه والدیــن تغیی ایــن خدمــات از مراکــز ب
منابــع را بررســی کنیــد هیــچ گاه در هیــچ کجــا نمی بینیــد 
کــه برنامــه مداخلــه اولیــه و بهنــگام توســط متخصصــان و 
بــا همراهــی کامــل درمانگــران توصیه شــده باشــد. بلکــه 
ــر  ــی را ب ــش اصل ــن نق ــا والدی ــن برنامه ه ــی ای در تمام

عهده دارنــد. 
ــی  ــن نقش ــوده و والدی ــن نب ــون چنی ــا تاکن ــز م در مراک
ــا در  ــز م ــته اند و مراک ــده داش ــر عه ــی را ب ــیار فرع بس
ــه  ــد محــور تنهــا جلســه های هفتگــی و ماهیان برنامــه وال
دعــوت والدیــن و ســخنرانی برایشــان را در نظــر دارد. ایــن 
تغییــر ناگهانــی باعــث افزایــش اســترس والدیــن می شــود 
ــراد  ــد تحمیل شــده اف ــرایط جدی ــه ش ــد ک ــد بدانن ــا بای ام
را برجــای واقعــی خودشــان قــرار داده اســت ،متخصصــان 
راهنمایــی می کننــد درمانگــران ثبــت و نظــارت می کننــد 
و والدیــن در تعییــن اهــداف اجــرای برنامــه و ارائــه 
اطالعــات بــه متخصصــان و درمانگــران نقــش اصلــی را 

دارنــد.
ــودکان  ــی ک ــن طالی ــگام در س ــالت بهن ــه مداخ  برنام
این گونــه  اختــالالت رشــدی  دیگــر  و  اتیســم  دارای 
ــین  ــت پیش ــیوه نادرس ــه ش ــه ب ــود ن ــد ب ــذار خواه اثرگ
کــه کامــاًل متخصــص و درمانگــر محــور بــود. پــس ســن 
ــا در  ــه ب ــی رود بلک ــا از دســت نم ــه نه تنه ــی مداخل طالی
ــات مناســب  ــه خدم ــز ارائ ــد و نی ــری شــرایط جدی نظرگی
ــر  ــا مؤثرت ــن برنامه ه ــن ای ــکل آنالی ــه ش ــور ب ــد مح وال
ــروه از  ــن گ ــار ای ــاوت رفت ــت و تف ــد رف ــش خواه به پی
ــه و کلینیــک و  ــد و در خان ــر مربــی و وال کــودکان در براب

ــود. ــد ب ــر خواه ــب کمت ــه به مرات ــا مدرس ی

6-بسیاری از کودکان دارای اختالل طیف اتیسم  
با شستشوی دستها، پوشیدن ماسک مشکل 

دارند. برای رفع این مشکل چه راهکارهایی را 
پیشنهاد میکنید؟

دســتکش   ، ماســک  پوشــیدن  بــا  افــراد  ی  همــه 
ــا   ــم، ام ــد اتیس ــم و فاق ــراد دارای اتیس ــکل دارند اف مش
ــن  ــور ای ــه و حض ــظ فاصل ــر حف ــدد ب ــد مج ــن تأکی ضم
ــه  ــی ب ــاز چندان ــه نی ــی ک ــه و فضاهای ــودکان در خان ک
اســتفاده از ماســک و دســتکش وجــود نــدارد، راهکارهــای 
ــتفاده از  ــه اس ــودکان ب ــردن ک ــذب ک ــرای ج ــی ب مختلف

ــود دارد.  ــژه وج ــرایط وی ــا  در ش ــن ابزاره ای
ــر  ــی و غی ــودکان از شــخصیت های کارتون ــن ک ــب ای اغل
کارتونــی امــا شناخته شــده پیــروی کــرده و آن هــا را 
دوســت دارنــد پــس ســاخت ماســک ویــژه ای بــا اســتفاده 
از همــان شــخصیت ها می توانــد بســیار کمک کننــده 

باشــد. 
ــکل های  ــتکش و ش ــتفاده از دس ــیوه اس ــن ش ــه همی ب
نیــز  و  میتــن(   یــا  دوانگشــتی  )مثــاًل  آن  مختلــف 
نایلونــی،  )نخــی،  دســتکش  مختلــف  بافت هــای 
الســتیکی و...( بــا توجــه بــه اینکــه اغلــب ایــن کــودکان 
ــای  ــد راه کاره ــتند ،می توان ــی هس ــکالت حس دارای مش
ــه شــرایط حســی  ــا توجــه ب ــد ب ــری باشــد. فقــط بای مؤث
ــع  ــن منب ــن بهتری ــه والدی ــد ک ــودک باش ــات ک و ترجیح
ــردی در کودکشــان  ــن ویژگی هــای ف ــرای شناســایی ای ب

ــتند. هس

7-با توجه به اهمیت برقراری ارتباط با اجتماع 
برای کودکان دارای اختالل اتیسم، در دوران 
قرنطینه چه پیشنهاداتی برای تقویت مهارت 

اجتماعی آنان دارید؟
ــتفاده  ــا اس ــف ب ــای مختل ــی، بازی ه ــتان های اجتماع داس
ــا و  ــازل ه ــتفاده از پ ــاخت، اس ــوزش دارای س از روش آم
ــه  ــری ک ــمعی و بص ــب س ــف و مناس ــای مختل برنامه ه
کوتــاه معطــوف بــه هــدف و همــراه بــا حداقــل محــرک 

ــود. ــه می ش ــند توصی باش

8-اضطــراب ناشــی از کرونــا مخصوصــا بــرای 
ــه  ــروس، چ ــن وی ــر ای ــای درگی ــواده ه خان
تاثیــری بــروی کــودکان دارای اختــالل اتیســم 

دارد؟
ــی  ــی دارای استرس ــور طبیع ــم به ط ــودکان دارای اتیس ک
کنتــرل نشــده و غالــب هســتند کــه در اغلــب ایــن افــراد 
ــرای  ــی ب ــی مقیاس ــت حت ــی اس ــدت و ضعف های ــا ش ب
ســنجش ایــن میــزان از اســترس وجــود دارد کــه ویرایــش 
فارســی آن توســط مــن و همکارانــم استانداردشــده اســت. 
اســترس والدیــن و عــدم تــاب آوری آنــان در برابــر شــرایط 
ــرده  ــر ک ــیار بدت ــت را بس ــن وضعی ــد ای ــود می توان موج
ــای  ــود برنامه ه ــل وج ــن دلی ــه همی ــد. ب ــدت ببخش و ش
حمایتــی از والدیــن و اعضــای خانــواده افــراد دارای اتیســم 
ازجملــه خدماتــی اســت کــه در اغلــب کشــورها وجــود دارد 
تــا از ایــن طریــق هــم بــه والدیــن و هــم بــه افــراد دارای 

اتیســم کمــک شــود.

ــودکان  ــاری ک ــکالت رفت ــه مش ــه ب ــا توج 9-ب
ــت  ــدم تبعی ــم و ع ــف اتیس ــالل طی دارای اخت
چــه  منــزل  در  والدیــن  از  کــودکان  ایــن 

ــد؟ ــی کنی ــنهاد م ــی را پیش راهکارهای
ایــن دوران وظیفــه ای  ایــن کــودکان در  از  مراقبــت 
ــل  ــن اســت. ســابق حداق ــرای والدی بیست وچهارســاعته ب
والدیــن ســاعت های مشــخصی از روز را )مثاًل چهارســاعتی 
ــور  ــه ام ــتند ب ــد( می توانس ــداری بودن ــز نگه ــه در مراک ک
ــر  ــر دیگ ــن ام ــا ای ــان کرون ــا جری ــا ب ــد ام ــر بپردازن دیگ
ــره  ــی و به ــر از آگاه ــکاری غی ــه راه ــود.  چ ــن نب ممک
گیــری از روش هــای تغییــر و اصــالح رفتــار باقــی 
ــه ای  ــه ای چندکلم ــت توصی ــن اس ــر ممک ــد؟ مگ می مان
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــد ت ــته باش ــود داش ــن وج ــرای والدی ب
ــع  ــاعته را رف ــت بیست وچهارس ــکل مراقب ــد مش آن بتوانن

ــد. کنن
ــد  ــه بدانی ــت ک ــروری اس ــورد ض ــن م ــر ای ــط تذک  فق
والدیــن کــودکان فاقــد اتیســم نیــز ازنظــر رفتــاری 
ــان دچــار  ــرداری کودکانش ــکالت ک ــورد بــا مش و برخ
و  راهنمایــی  نیازمنــد  و  شــدند  شــدید  مشــکل های 

مشــاوره بــا متخصصــان هســتند. 
ــراد دارای اتیســم اســتفاده از دوره هــای  ــن اف ــرای والدی ب
آموزشــی آنالینــی کــه توســط مراکــز بــا رعایــت تمامــی 

ــد  ــن درســت می توان ــک دوره آنالی ــاز ی ــات موردنی ملزوم
مفیــد باشــد. 

ــای  ــردن گروه ه ــت ک ــا درس ــز ب ــب مراک ــفانه اغل متأس
ــد  ــب تائی ــا و مطال ــتراک گذاری ویدیوه ــه اش ــن و ب آنالی
نشــده تصــور می کننــد کــه دوره هــای آنالیــن بــرای ایــن 

ــته اند. ــراد گذاش اف

10-نظــر بــه آمــوزش هــای مجــازی در دوران 
قرنطینــه بــرای کــودکان دارای اختــالل اتیســم 
در شــرایط پســاکرونا بــا چــه مشــکالتی روبرو 

خواهیــم بــود؟
پیش بینی نشــده  اگــر  تغییــری  هــر  می کنــم  تصــور 
بــه  اتیســم  دارای  فــرد  و  دهــد  روی  به یک بــاره  و 
شــیوه های مناســب از آن خبــردار نشــود بــرای آنــان 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــکل ایج مش
ــما دوره  ــن و ش ــرای م ــاکرونا ب ــت دوره پس ــن اس  ممک
ــای  ــی در برنامه ه ــدداً تغییرات ــر مج ــا اگ ــد ام ــی باش خوب
افــراد دارای اتیســم ایجــاد کنــد کــه برایــش آمــاده 
نیســتند در آن دوران خــوب و رؤیایــی نیــز دچــار مشــکل 
ــز  ــی نی ــرای آن دوران احتمال ــد ب ــس بای ــود پ ــد ب خواهن

برنامه هایــی داشــته باشــیم.

11-با توجه به مشکالت مواجهه با بلوغ در افراد 
دارای اختالل طیف اتیسم در دوران کورونا و 

قرنطینه ی خانگی و عدم تخلیه ی هیجانی چه 
راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟

تصــور نمی کنــم کرونــا در ایــن موضــوع خیلــی تأثیرگــذار 
ــی  ــه و وضعیت ــر مرحل ــی در ه ــرات هورمون ــد. تغیی باش
ــرد  ــرای ف ــددی ب ــف و متع ــای مختل ــد چالش ه می توان
ــش از  ــه پی ــی ک ــن همــان راهکارهای ــد. بنابرای ایجــاد کن
ــدداً تکــرار می کنــم.  ــنهاد می کــردم را مج کرونــا پیش
افــراد  آمــاده کــردن  بــرای  برنامه هایــی  داشــتن   .1
دارای اتیســم بــرای ورود بــه بلــوغ و بزرگســالی پیــش از 
ــغ.  ــراد بال ــرای اف ــی ب ــتن برنامه های ــم 2. داش ــروز عالئ ب
ــه.  ــز روزان ــان و مراک ــرای مربی ــی ب ــتن برنامه های 3 داش
4.داشــتن برنامه هایــی بــرای والدیــن در ارتبــاط بــا بلــوغ 
و ورود بــه بزرگســالی و درنهایــت پذیــرش ایــن امــر کــه 
بــا قرنطینــه خانگــی و بــدون آن اگــر بــرای هــر یــک از 
ــم  ــراد دارای اتیس ــرای اف ــده ب ــش آم ــای پی وضعیت ه

ــویم.  ــکل می ش ــار مش ــیم دچ ــته باش ــه نداش برنام

ــه  ــائلی ک ــده مس ــان عم ــر خودت ــه نظ 12-ب
والدیــن کــودکان دارای اختــالل اتیســم در 
دوران کرونــا بــا آن روبــرو هســتند شــامل چــه 

ــت؟ ــواردی اس م
ــا همراهــی اســت  ــد کــه کرون ــز اگــر بپذیرن ــن عزی والدی
کــه ممکــن اســت تــا ســال ها بــا مــا و در کنارمــان باشــد 
زودتــر می تواننــد بــا شــرایط موجــود ســازگار شــوند و ایــن 
تغییــر را بپذیرنــد مــن والدیــن زیــادی را می شناســم کــه 
ــر تغییــرات ایجادشــده و  ــه دلیــل مقاومــت در براب تنهــا ب
بــه امیــد برگشــت شــرایط بــه عادت هــای پیشــین حاضــر 
نیســتند هیــچ روش و برنامــه جدیــدی را امتحــان کننــد و 
درنهایــت تعجــب افــرادی کــه قبــال بــا برنامه هــای موجود 
ــه  ــد حــاال در آرزوی بازگشــت ب بســیار مخالفــت می کردن
ــت  ــده مخالف ــاری پیش آم ــرات اجب ــا تغیی ــا ب آن برنامه ه
ــرفت  ــرای پیش ــی ب ــن مانع ــر م ــه نظ ــه ب ــد ک می کنن

ــود. ــان می ش فرزندانش
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والدین عزیز اگر بپذیرند 
که کرونا همراهی است 

که ممکن است تا سال ها با ما 
و در کنارمان باشد زودتر 

می توانند با شرایط موجود 
سازگار شوند 



  اخبــــــار ُاتیســـم جهـــان

ــد و گســترده نشــان مــی  ــج یــک تحقیــق جدی نتای
ــان  ــه مادرانش ــده ای ک ــودکان زاده نش ــد ک ده
ــی   ــره اکالمپس ــام پ ــه ن ــارداری ب ــه ب ــار عارض دچ
مــی شــوند، ممکــن اســت بــا خطــر بیشــتری بــرای 
ابتــال بــه اختــالالت طیــف اتیســم رو بــه رو باشــند. 
ــروز اختــالل تاخیــر در  در ایــن شــرایط، احتمــال ب
ــر در رشــد  ــود. تاخی ــز بیشــتر خواهــد ب رشــد نی
ــه کــودک نمــی  ــه مــی شــود ک ــی گفت ــه وضعیت ب
توانــد در زمــان بنــدی مــورد انتظــار بــه مهــارت 
هــای وابســته بــه زبــان، حرکــت و دیگــر توانایــی 

هــای کلیــدی دســت پیــدا کنــد. 
نتایجــی کــه از شــمال کالیفرنیــا بــه دســت آمــده 
و  محیطــی  عوامــل  دهــد  مــی  نشــان  اســت، 
ــن  ــد. ای ــش دارن ــم نق ــه اتیس ــال ب ــی در ابت ژنتیک
مطالعــه نشــان مــی دهــد خطــر ابتــال بــه اختــالالت 
طیــف اتیســم در فرزنــدان مادرانــی کــه بــه پــره 
اکالمپســی مبتــال شــده انــد، 2 برابــر بیشــتر و 
ــن  ــدی در ای ــر رش ــالل تاخی ــه اخت ــال ب ــر ابت خط
ــر بیشــتر از کودکانــی اســت کــه  کــودکان، 5 براب
ــد.  ــده ان ــال نش ــی مبت ــره اکالمپس ــه پ ــان ب مادرش
ــون  ــار خ ــد فش ــی مانن ــا عالئم ــی1 ب ــره اکالمپس پ
بــاال در نیمــه دوم بــارداری مشــخص مــی شــود.

ــی  ــا م ــگاه کالیفرنی ــر از دانش ــریل والک ــر ش دکت
ــتر در  ــی بیش ــره اکالمپس ــه پ ــی ک ــد: از زمان گوی
ــون  ــار خ ــه فش ــال ب ــا مبت ــی ی ــاق، دیابت ــان چ زن
مزمــن بیشــتر شــایع شــده اســت، یافتــه هــای مــا، 
ــرای  ــالش ب ــه از ت ــد ک ــی کنن ــه م ــواهدی ارائ ش
تشــویق زنــان بــه بهبــود وضعیــت ســوخت و ســاز 
ــازی از  ــه س ــن بهین ــد. ای ــی کن ــت م ــدن حمای ب
ــی ســالم، رفتارهــای ورزشــی  ــم غذای ــق رژی طری
ــارداری و در  و مراقبــت هــای پزشــکی پیــش از ب

ــارداری حاصــل مــی شــود.   طــول ب
نیمــی  از  بیشــتر  کــه  آنجــا  از  داد:  ادامــه  وی 
از زنــان بــاردار در امریــکا دارای اضافــه وزن 
ــوق  ــر ف ــک ام ــئله ی ــن مس ــتند، ای ــی هس ــا چاق ی
ــت. ــی اس ــالمت عموم ــرای س ــروری ب ــاده ض الع

ــواده  ــه خان ــق ب ــه، 1061 کــودک متعل ــن مطالع ای
ــر  ــا 517 نف ــان آنه ــه از می ــد ک ــک فرزن ــای ت ه
مبتــال بــه اختــالالت طیــف اتیســم و 194 نفــر مبتــال 
ــا  ــر از آنه ــد و 350 نف ــر در رش ــالل تاخی ــه اخت ب

کــودکان بــــا رشــــد طبیعی بودنـــد را در بـــر
 می گیرد.

 در میــان کــودکان دارای اختــالالت طیــف 
از آنهــا در دوران جنینــی در   %7.7 اتیســم، 
معــرض پــره اکالمپســی قــرار گرفتــه بودنــد 
کــه ایــن میــزان در کــودکان مبتــال بــه اختــالل 
بــا  کــودکان  در  و   %5.1 رشــد،  در  تاخیــر 

ــود.  ــی، 3.7% ب ــد طبیع رش
ــره  ــوص پ ــته در خص ــات گذش ــتر تحقیق بیش
ــرای  ــرزا ب ــل خط ــوان عام ــه عن ــی ب اکالمپس
ــج  ــه نتای ــد ک ــی بودن ــات کوچک ــم، مطالع اتیس
ــه  ــق آنچ ــتند. طب ــراه داش ــه هم ــی ب متفاوت
کــه دکتــر والتــر مــی گویــد، نتیجــه مشــترک 
ــد  ــئله تاکی ــک مس ــر ی ــات ب ــن تحقیق ــام ای تم
دارد کــه آن »حمایــت از تــالش بــرای کاهــش 
ــن  ــج حاصــل از ای ــره اکالمپســی« اســت. نتای پ
تحقیــق در 8 دســامبر بــه صــورت آنالیــن 
ــر  ــا- منتش ــودکان -جام ــکی ک ــه پزش در مجل

شــده اســت.
ــال  ــر مکــس، دانشــیار متخصــص اطف ــا دکت ام
او  دارد.  دیگــری  نظــر  اعصــاب  و   مغــز  و 
ــده  ــت آم ــه دس ــای ب ــت داده ه ــد اس معتق
ــتند.  ــکاالتی هس ــد، دارای اش ــات جدی از تحقیق
ــرای  ــات ب ــده از تحقیق ــت آم ــه دس ــداد ب اع
پــره  میــان  روشــن  ارتبــاط  دادن  نشــان 
اکالمپســی و اختــالالت طیــف اتیســم یــا اختــالل 
ــر در رشــد، بســیار کوچــک هســتند. وی  تاخی
ادامــه مــی دهــد: مــن در تفســیر یافتــه هــا و 

ــود. ــم ب ــاط خواه ــا محت ــی آنه معان
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کدام یک از عوارض بارداری 
ارتباط دارند؟ ُاتیسم  با 

ــار  ــب فش ــه موج ــت ک ــارداری اس ــوارض ب ــی از ع ــی: یک ــره اکالمپس  1 پ
ــا(  ــد و کلیه ه ــوال کب ــدن )معم ــای ب ــه اندام ه ــیدن ب ــیب رس ــاال و آس ــون ب خ
ــی  ــارداری در زنان ــتم ب ــه ی بیس ــس از هفت ــره اکالمپســی پ ــوال پ ــود. معم می ش
ــدم  ــوده اســت. ع ــی ب ــا طبیع ــش از آن، فشــار خــون آنه ــه پی ــد ک ــروز می کن ب
ــاک و  ــوارض خطرن ــه ع ــد منجرب ــارداری می توان ــی در ب ــره اکالمپس ــان پ درم

ــودک شــود.  ــادر و ک ــرای م ــاری ب ــی مرگب حت
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بــر اســاس مطالعه ای کــه در Nature Medicine منتشــر 
ــًا 7 درصــد از افــراد اتیســم در  شــده اســت ، تقریب
ایــاالت متحــده دارای ســطح غیــر طبیعــی چربــی در 

خــون،  ترکیباتــی بــه نــام لیپیدهــا هســتند.
مطالعــات گذشــته نشــان داده اســت کــه ارتباطــی 
بیــن ایــن وضعیــت متابولیکــی بــه نــام دیــس 
لیپیدمــی و اتیســم در افــراد بــا شــرایط نــادر 

ژنتیکــی وجــود دارد.
ــو ، دانشــیار پزشــکی پیشــگیری در دانشــگاه  یــوان ل
ــن  ــق ای ــیکاگو ، ایلینوی،محق ــترن در ش ــورث وس ن
ــل  ــه و تحلی ــن تجزی ــن اولی ــد: ای ــی گوی ــق م تحقی
عمیــق و چنــد بعــدی اســت کــه بــه طــور گســترده 
تــر یــک ارتبــاط قــوی بــا اتیســم را ایجــاد مــی کنــد.

ــع ،  ــرد جام ــک رویک ــتفاده از ی ــا اس ــه ب ــن مطالع ای
شــامل مراقبــت هــای بهداشــتی، ســوابق الکترونیکــی 
ســالمت، توالــی هــای ژن خانوادگــی و اطلــس 

ــد. ــی باش ــدی م ــی رش ــای ژن الگوه
کوهــان مــی گویــد: اتیســم یــک اختــالل بــا شــرایط 
بســیار متنــوع ، بــا تأثیــرات ژنتیکــی و محیطــی 
هــای  داده  مجموعــه  تحلیــل  و  تجزیــه  اســت. 
ــا  ــه محققــان کمــک مــی کنــد ت بــزرگ و متنــوع ب
شــرایط را بــه زیــر گــروه هــای کوچکتــر، فنوتیــپ 
هــای مشــترک و درمــان هــای قــراردادی طراحــی 

ــد. کنن
لــو مــی گویــد: مطالعــات نشــان داد کــه والدیــن بــا 
ــا 16 درصــد احتمــال  ســابقه اختــالل چربــی خــون ت

بیشــتری بــرای
ــه  ــه ای ک ــد ، نتیج ــم دارن ــدان اتیس ــتن فرزن داش
ــتر  ــده، بیش ــات آین ــد در مطالع ــان امیدوارن محقق

ــد. ــی کنن بررس
پروفســور مایــکل اشــنایدر مــی گویــد: بــا ایــن حــال 
هنــوز مشــخص نیســت کــه چربــی هــا چگونــه بــر 
مغــز انســان تأثیــر مــی گذارند. بیشــتر تحقیقــات در 
مــورد دســتکاری ســطح لیپیدهــا - بــا از بیــن بــردن 
ژن هــای مرتبــط بــا دیــس لیپیدمــی در مــوش هــا 
ــح  ــت درک واض ــن اس ــتفاده از دارو - ممک ــا اس ی

تــری از ایــن ارتبــاط داشــته باشــد.
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سطح چربی خون 
ممکن است در برخی افراد 

ُاتیسم تغییر کند

در ایــاالت متحــده آمریــکا، کــودکان دارای اختــالل 
ــدی  ــای رش ــت ه ــایر معلولی ــا س ــم ی ــف اتیس طی
ــن  ــد ای ــه جدی ــک مطالع ــتند.طبق ی ــر هس دو براب
ــوند  ــی ش ــال م ــم مبت ــه آس ــاالً ب ــودکان  احتم ک
ــر  ــودکان غی ــان ک ــم در می ــر آس ــرف دیگ واز ط
ــا کــودکان  ســفید پوســت شــیوع بیشــتری دارد ت
 ، ارشــد  محقــق   ، مســیح  پوست.ســارا  ســفید 
اســتاد اپیدمیولــوژی دانشــکده بهداشــت عمومــی 
ــا  ــواده ه ــاز خان ــد: نی ــی گوی ــزاس در داالس م تگ
ــگام در  ــخیص زودهن ــه تش ــان ب ــان و مراقب ، مربی

ــد. ــی زن ــرف اول را م ــالالت ح ــوع اخت ــن ن ای
مطالعــات قبلــی در مــورد آســم و اتیســم در 
ــی را نشــان داده  ــج متفاوت ــودکان خردســال نتای ک
ــر  ــه تاخی ــال ب ــودکان مبت ــر ک ــت. از طــرف دیگ اس
رشــدی ماننــد اتیســم ، دارای نقــص توجــه هســتند.

محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه وزن هنــگام 
تولــد یــا درآمــد خانــواده بــه شــیوع آســم منجــر 
ــنوایی  ــم ش ــار ک ــه دچ ــی ک ــود. کودکان ــی ش نم
ــی  ــم م ــار آس ــتر دچ ــر بیش ــه براب ــتند ،  س هس
ــر  ــًا دو براب ــم تقریب ــودکان دارای اتیس ــوند و ک ش

ــد. ــن بیمــاری را دارن ــه ای ــال ب احتمــال ابت
دانشــمندان بخــش پژوهــش در اوکلنــد کالیفرنیــا 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه: تقریبــًا از هــر 
5 کــودک اقلیــت قومــی 1 موردحداقــل یــک 
ــی  ــز در دوره ای از زندگ ــد و نی ــی در رش ناتوان
ــات  ــت. اختالف ــده اس ــخیص داده ش ــم تش ــا آس ب
ــن کــودکان ســفید پوســت و  ــادی بی اقتصــادی زی
ــات  ــن اختالف ــود دارد و ای ــت وج ــر سفیدپوس غی
اقتصــادی بیــن گــروه هــای نــژادی و قومــی مــی 
توانــد منجــر بــه اختــالالت زیــادی شــود کــه آســم 

ــت. ــی از آنهاس یک
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آسم در بین کودکان ُاتیسـم



ــاری رشــدی  ــک بیم ــف اتیســم )ASD( ی ــالل طی اخت
عصبــی مــادام العمــر اســت کــه نتایــج مطالعــات 
مربــوط بــه بزرگســاالن نشــان مــی دهــد تعــداد 
ــه  ــم ب ــف اتیس ــالل طی ــراد دارای اخت ــدودی از اف مع
ــی  ــط اجتماع ــد، رواب ــی کنن ــی م ــتقل زندگ ــور مس ط
ــی و  ــالمت روان ــه از س ــتند، ک ــاغل هس ــا ش ــد ی دارن
کیفیــت کلــی زندگــی برخــوردار نیســتند. بــا ایــن حــال، 
ــا  برخــی از بزرگســاالن دارای اختــالل طیــف اتیســم ب
موفقیــت مــدارک تحصیــالت متوســطه را کســب مــی 
کننــد، در مشــاغل طوالنــی مــدت فعالیــت مــی کننــد، 
بــه طــور مســتقل زندگــی مــی کننــد و روابــط اجتماعــی 
ــن  ــه ای ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــد. ای ــقانه دارن و عاش
تنــوع در نتایــج، حداقــل تــا حــدی، ناشــی از ناهمگنــی  
افــراد دارای اختــالل طیــف اتیســم و تنــوع در عواملــی 
ــی، شــرایط  ماننــد ضریــب هوشــی، توانایــی هــای زبان
ــواده،  ــت خان ــه حمای ــی از جمل ــل محیط ــراه، عوام هم
دسترســی بــه مداخــالت و در دســترس بــودن خدمــات 
ــم  ــف اتیس ــالل طی ــراد دارای اخت ــد. اف ــتیبانی باش پش
ــادی  ــا مشــکالت شــغلی زی ــن ممکــن اســت ب همچنی
ــی  ــتعداد و توانای ــراد دارای اس ــن اف ــند. ای ــه باش مواج
ــود.  ــار ش ــط کار مه ــد در محی ــی توان ــه م ــتند ک هس
ــی  ــردازش اطالعات ــد پ ــب در مشــاغل نیازمن ــان  اغل آن
ــن  ــتفاده از ای ــد. اس ــی دارن ــرد خوب ــتماتیک عملک سیس
ــغل -  ــرد - ش ــب ف ــر تناس ــز ب ــوت و تمرک ــاط ق نق
ــه  ــان در زمین ــت آن ــث موفقی ــد باع ــی توان ــط م محی

ــم  ــی رغ ــود، عل ــن وج ــا ای ــود. ب ــتخدامی ش ــای اس ه
ــراد دارای  ــه اف ــوه ای ک ــهم بالق ــناخت، س ــش ش افزای
اختــالل طیــف اتیســم مــی تواننــد در محــل کار داشــته 
ــیاری را در  ــای بس ــش ه ــان چال ــا همچن ــند. آنه باش
ــه مــی کننــد. ایــن  زمینــه تأمیــن و حفــظ شــغل تجرب
ــرل مــی  ــا حــدی توســط مدلهــای خدمــات کنت ــر ت ام
شــود کــه همچنــان بــر کاهــش آســیب هــا تمرکــز مــی 
ــراد دارای  ــوت اف ــاط ق ــه نق ــی ب ــم توجه ــا ک ــد، ب کنن
ــم و در  ــارات ک ــداوم انتظ ــم ، ت ــف اتیس ــالل طی اخت
نهایــت نتایــج اشــتغال ضعیــف مــی شــود. بزرگســاالن 
اســترالیایی دارای اختــالل طیــف اتیســم در مقایســه بــا 
53 درصــد از کل افــراد دارای معلولیــت و 83 درصــد از 
ــرخ 42درصــد در مشــاغل  ــا ن ــت، ب ــراد دارای معلولی اف

ــد. ــی کنن شــرکت م
 در انگلســتان، 15درصــد از بزرگســاالن دارای اختــالل 
ــت  ــام وق ــتخدام تم ــن کار در اس ــا س ــم ب ــف اتیس طی
هســتند و فقــط 34درصــد )از 21 تــا 48 ســال( در 
»برخــی« از انــواع مشــاغل، از جملــه مشــاغل مســتقل، 
ــب، در  ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــته ان ــارکت داش ــود مش خ
ــان بزرگســال )18- ــاالت متحــده، 58درصــد از جوان ای

ــوق  ــرای حق ــف اتیســم ب ــالل طی 25 ســاله( دارای اخت
ــا در  ــد آنه ــط 21درص ــد و فق ــرده ان ــتمزد کار ک و دس
ــی  ــه برخ ــی ک ــتند. در حال ــت هس ــام وق ــتخدام تم اس
از افــراد دارای اختــالل طیــف اتیســم شــغل پیــدا مــی 
ــر  ــن ت ــای پایی ــت ه ــا در موقعی ــیاری از آنه ــد، بس کنن
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد ی ــی کنن ــود کار م ــت خ از صالحی
ــی  ــت م ــری را دریاف ــاعات کار کمت ــارت، س ســطح مه
کننــد و حقــوق کمتــری از همــکاران خــود در موقعیــت 
هــای مقایســه ای دریافــت مــی کننــد. در ســطح 
ــاالن  ــان بزرگس ــتغال در می ــف اش ــج ضعی ــردی، نتای ف
ــادی  ــت اقتص ــر وضعی ــم ب ــف اتیس ــالل طی دارای اخت
اجتماعــی، کیفیــت زندگــی و ســالمت روان و در ســطح 
ــه  ــکا ب ــش ات ــر کاهــش بهــره وری و افزای اجتماعــی ب
ــواًل در  ــتغال معم ــی دارد. اش ــر منف ــت تأثی ــه دول بودج
محیــط هایــی رخ مــی دهــد کــه بــه طــور بالقــوه بــرای 
ــز  ــش برانگی ــم چال ــف اتیس ــالل طی ــراد دارای اخت اف

اســت.
 در زمینــه اشــتغال، آســیب هــای برجســته افــراد دارای 
ــد  ــر رون ــف اتیســم در مشــکالت تســلط ب ــالل طی اخت
درخواســت شــغل، بــه خاطــر ســپردن و پیــروی از 
ــا  ــر ب ــاط موث ــراری ارتب دســتورالعمل هــا، تعامــل و برق
همــکاران و ادغــام در فرهنــگ محــل کار آشــکار مــی 

شــود. 

عوامل موثر بر اشتغال افراد دارای 
اختالل طیف ُاتیسم



بــا ایــن وجــود احتمــااًل ســطح پاییــن مشــارکت در 
ــه  ــت از جمل ــی اس ــل محیط ــر عوام ــت تأثی ــتغال تح اش
ــی  ــع واقع ــورد موان ــان در م ــی کارفرمای ــرش و نگران نگ
ــف  ــالل طی ــراد دارای اخت ــتخدام اف ــل درک در اس و قاب
اتیســم از جملــه هزینــه هــای مســکن، نیازهــای نظارتــی، 
مرخصــی اســتعالجی، ناهمگنــی نیــروی کار و نگرانــی در 

ــان. ــره وری کارکن ــا به ــه ب رابط
 فرایندهــا و روشــهای معمــول اســتخدام ماننــد روشــهای 
ــه و شــرح  ســنتی رویکردهــای تبلیغــات شــغلی و مصاحب
ــی و  ــد کار تیم ــی مانن ــای عموم ــه مهارته ــاز ب ــغل نی ش
مهارتهــای ارتبــاط اجتماعــی دارد کــه همیشــه بــرای یــک 
ــرای  ــغل ب ــن ش ــع تأمی ــن از موان ــتند، همچنی ــغل نیس ش
ــتخدام  ــات اس ــوند. خدم ــی ش ــوب م ــروه محس ــن گ ای
بــرای افــراد دارای اختــالل طیــف اتیســم در زمینــه رونــد 
اســتخدام، فرآینــد مصاحبــه، محــل کار، اســکان در محــل 
ــد. در  ــی کن ــک م ــا کم ــه آنه ــداوم ب ــتیبانی م کار و پش
حالــی کــه هــدف خدمــات اســتخدام بــه حداکثــر رســاندن 
نتایــج مثبــت اشــتغال بــرای افــراد دارای اختــالالت طیــف 
ــی  ــی م ــوب باق ــد مطل ــر از ح ــا کمت ــت، آنه ــم اس اتیس
ــی  ــت نم ــبی را دریاف ــی و مناس ــتیبانی کاف ــد و پش مانن

کننــد. 
ــت اجتماعــی  ــات اســتخدام از نیازهــای حمای ــًا، خدم غالب
ــان دارای  ــاز کارکن ــورد نی ــت م ــن خدم ــوزش ضم و آم
ــا  ــد و ب ــی کنن ــی م ــم پوش ــم چش ــف اتیس ــالل طی اخت
ــد.  ــی کنن ــورد م ــن برخ ــور همگ ــه ط ــا ب ــای آنه نیازه
بســیاری از ارائــه دهنــدگان خدمــات اشــتغال بــرای 
ــرد و  ــه ف ــر ب ــای منحص ــه نیازه ــع ب ــخگویی جام پاس
متفــاوت دارای اختــالل طیــف اتیســم آمــوزش دیــده انــد 
ــرای کمــک  ــت ب ــن جمعی ــوت ای ــاط ق ــن از نق و همچنی
بــه ارائــه پشــتیبانی خــاص دارای اختــالل طیــف اتیســم 
ــای  ــه ه ــد. هزین ــی ندارن ــغلی، درک ــت ش ــرای موفقی ب
ــم  ــراد اتیس ــرای اف ــغلی ب ــتیبانی ش ــه پش ــا ارائ ــط ب مرتب
نیــز ممکــن اســت مانعــی بــرای خدمــات اســتخدام باشــد. 
گــروه اتیســم یکــی از پرهزینــه تریــن جمعیــت هــا بــرای 
اشــتغال در نظــر گرفتــه مــی شــود کــه باالتریــن میــزان 
حمایــت و پشــتیبانی را دارد و مــدت بیشــتری در سیســتم 
ــتغال  ــج اش ــوز نتای ــا هن ــت ام ــده اس ــی مان ــات باق خدم
ــا  ــت ه ــایر معلولی ــه س ــبت ب ــری نس ــف ت ــبتًا ضعی نس
دارد. ایــن امــر بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد افــراد دارای 
اختــالل طیــف اتیســم کــه بــه خدمــات پشــتیبانی حرفــه 
ای نیــاز دارنــد و از آنهــا اســتفاده مــی کننــد، مســئله ســاز 

اســت. 
ضــروری اســت کــه درک مــا دربــاره نــوع و ســطح 
ــل  ــه عوام ــی ک ــا نقش ــراه ب ــاز هم ــورد نی ــتیبانی م پش
موفقیــت  تقویــت  در  خارجــی  محیطــی  و  اجتماعــی 
ــازی  ــف اتیســم ب ــالل طی ــراد دارای اخت ــرای اف شــغلی ب
مــی کننــد، بهبــود مــی یابــد. اشــتغال بــرای بزرگســاالن 
ــی  ــی م ــن الملل ــدی بی ــه بن ــتفاده از طبق ــا اس ــم ب اتیس
توانــد بصــورت کلــی چارچــوب عملکــرد، فدراســیون بیــن 

ــود.  ــور ش ــری )ICF( تص ــی مربیگ الملل
ــت  ــدگاه زیس ــری از دی ــی مربیگ ــن الملل ــیون بی فدراس
روانشــناختی ســالمت و زمینــه علمــی،  زبــان اســتانداردی 
ــوط  ــای مرب ــدی وضعیته ــه بن ــذاری و طبق ــرای کدگ را ب
بــه ســالمت و بهداشــت فراهــم مــی کنــد. طبقــه بنــدی 
وضعیتهــای مربــوط بــه ســالمتی و بهداشــت در دو 
بخــش توصیــف شــده کــه هــر یــک، از دو جــز تشــکیل 
شــده اســت. بخــش 1 »عملکــرد و ناتوانــی« شــامل 
عملکردهــا و ســاختارهای بــدن )بــه عنــوان مثــال عملکرد 

ــا و  ــدن(  فعالیته ــریحی ب ــمتهای تش ــی و قس فیزیولوژیک
مشــارکت )بــه ترتیــب انجــام یــک کار و درگیــر شــدن در 
یــک وضعیــت زندگــی (. بخــش 2 »عوامــل زمینــه ای« 
شــامل مولفــه هــای عوامــل محیطــی )بــه عنــوان مثــال 
محیــط فیزیکــی، اجتماعــی و نگرشــی( و عوامل شــخصی 
)عوامــل اجتماعــی ، فرهنگــی و ذاتــی فــرد(. بــا اســتفاده 
از اصــول طبقــه بنــدی و ســاختار سلســله مراتبــی، 
فدراســیون بیــن المللــی مربیگــری ســه مــورد مشــخص 
ــه  ــاال )ب ــده در ب ــر ش ــزای ذک ــد. اج ــی ده ــازمان م را س
عنــوان مثــال عملکردهــا و ســاختارهای بــدن، فعالیتهــا ، 
مشــارکت و عوامــل محیطــی( در چهــار ســطح بــا افزایــش 
ــدی  ــه بن ــن طبق ــدی مــی شــوند. اولی ــه بن ــات طبق جزئی
ــی  ــن الملل ــیون بی ــه در فدراس ــای مربوط ــل ه ــه فص ب
ــای  ــک نم ــل ی ــر فص ــه در ه ــاره دارد، ک ــری اش مربیگ
کلــی از زمینــه هــای عملکــرد ارائــه مــی دهــد. هــر فصــل 
از دســته هــای ســطح دوم، ســوم و چهــارم تشــکیل شــده 
اســت. بــه عنــوان مثــال، یــک طبقــه بنــدی مربــوط بــه 
ــله  ــاختار سلس ــارکت، س ــا و مش ــه فعالیته ــم از مولف اتیس
مراتبــی فدراســیون بیــن المللــی مربیگــری را نشــان مــی 

دهــد:
**سطح 1: تعامالت و روابط بین فردی

** دسته سطح 2: تعامالت اساسی بین فردی
** دسته سطح 3: نشانه های اجتماعی در روابط

** دســته ســطح 4: آغــاز تعامــالت اجتماعــی فدراســیون 
بیــن المللــی مربیگــری

ــد  ــوان یــک رون ــه عن ــرد را ب ــک ف ــی ی عملکــرد و ناتوان
پویــا ناشــی از تعامــالت بیــن وضعیــت ســالمتی و عوامــل 
ــارکت در کار و  ــی مش ــد، یعن ــی کن ــر م ــه ای ذک زمین
اشــتغال نتیجــه تعامــل یــک فــرد دارای اتیســم و عوامــل 
ــر  ــه بســیاری از عوامــل موث ــا توجــه ب محیطــی اســت. ب

بــر مشــارکت در کار و اشــتغال افــراد دارای اختــالل طیــف 
ــی مربیگــری در  ــن الملل اتیســم، چارچــوب فدراســیون بی
ــه ایــن گــروه پیچیــده، متغیرهــای درهــم تنیــده و  مداخل
ــل  ــه روشــی معنــی دار قاب ــن اطالعــات ب ســازماندهی ای
ــا هــدف اطــالع  ــه هــای علمــی ب دسترســی اســت. یافت
ــده و  ــای آین ــت ه ــات و سیاس ــورد تحقیق ــانی در م رس
پیشــبرد عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد اســت. بدیــن ترتیــب، 

ــد از:  ــارت بودن ــن بررســی عب ــی ای اهــداف اصل
از  اســتفاده  و  اســتخدام  ادبیــات  جامــع  بررســی   )1(

؛  مربیگــری  المللــی  بیــن  فدراســیون  چارچــوب 
ــج  ــی نتای ــتفاده در ارزیاب ــورد اس ــات م ــف اقدام )2( کش

ــتغال،  اش
ــراد دارای  ــای اف ــی ه ــا و توانای ــارت ه ــایی مه )3( شناس
ــک  ــق کم ــتغال موف ــه اش ــه ب ــم ک ــف اتیس ــالل طی اخت

ــد. مــی کن
ــای  ــه ه ــد دادن برنام ــدی و پیون ــه بن ــف، طبق )4( توصی
ــری و  ــی مربیگ ــن الملل ــیون بی ــتخدام فدراس ــی اس فعل

ــم   ــالت در اتیس مداخ
)5( خالصــه نتایــج کلــی مداخــالت و برنامــه هــای 

پشــتیبانی.
ــادل  ــرد متع ــاد رویک ــث ایج ــن باع ــی همچنی ــن بررس ای
تــری در کار بــا بزرگســاالن دارای اختــالل طیــف اتیســم 
، ترغیــب بــه در نظــر گرفتــن عوامــل زمینــه ای، محیطــی 
ــتر در  ــارکت بیش ــرای مش ــا ب ــیل آنه ــخصی و پتانس و ش

اشــتغال مــی شــود.
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دکتر هاشم فرهنگ دوست

گفتار درمانگر؛ 
دکتـرای علـوم اعصاب

عالئم و 
نشانه ها 
در گفتار 

کودکان و 
نوجوانان 

دارای 
اختالل طیف 

اتیسم

چــه عالیــم ونشــانه هایــی در گفتــار کــودکان 
ونوجوانــان دارای اختــالل طیــف اتیســم 

ــود ؟ ــی ش ــده م دی
اختــالل طیــف اتیســم در دو محــور تعریــف مــی شــود. 
محــور اول نقــص در تعامــل و ارتبــاط اجتماعــی اســت 
ــا، حــرکات تکــراری و کلیشــه ای  و محــور دوم رفتاره
اســت. در محــور اول  تاکیــد اصلــی در نقــص بــه 
ــب  ــاط  مناس ــور ارتب ــه منظ ــا ب ــزار ه ــری از اب کارگی
اســت. مــا در طیــف اتیســم بــا یــک معضــل در 
قصدمنــدی و کاربردشناســی ابزارهــا بــه منظــور ارتبــاط 
ــالل  ــا اخت ــه ب ــتیم ن ــه هس ــی مواج ــل اجتماع و تعام
گفتــارو زبــان. بــه همیــن منظــور اکثــر نقایــص زبانــی 
و گفتــاری کــودکان دارای اتیســم بــه علــت ناتوانــی در 
فهــم اینکــه چگونــه مــی تواننــد از ابزارهــا بــرای یــک 
ــد  ــد ، هســتند . پــس بای ــاط دوســویه اســتفاده کنن ارتب
توجــه داشــت کــه اختــالل طیــف اتیســم یــک اختــالل 
ــاط دوســویه اســت  ــی نیســت بلکــه نقــص در ارتب زبان
ماننــد کودکــی کــه نمــی توانــد بفهمــد کــه چگونــه از 
ــاط  ــرای ارتب ــا، ژســتها و ... ب ــا کلمــات ،صداه ــزار ه اب
ــی  ــتفاده م ــبی اس ــکل نامناس ــه ش ــا ب ــد ی ــتفاده کن اس
ــردر  ــه اگ ــد ک ــته باش ــه داش ــد توج ــر بای ــد ودرمانگ کن
کــودک واژگان ،گرامــر یــا تولیــد گفتــار را اصــالح کنــد 
ــد  ــته باش ــه نداش ــاختی توج ــر س ــاله زی ــن مس ــه ای و ب

ــن کــودک نکــرده اســت  ــه ای کمکــی ب
اگــر بخواهیــم بــه طــور خــاص بــه مشــکالت گفتــارو 
زبــان بپردازیــم الزم اســت نقایــص و مشــکالت رو بــه 

دو دســته تقســیم کنیــم:
1-نقایــص پیــش کالمــی یعنــی مشــکالتی در مرحلــه 
ــی   ــارو کالم ــوز گفت ــه در آن هن ــان ک ــد زب ای  از رش
ــند . در  ــی باش ــارو کالم م ــد گفت ــت و فاق در کار نیس
ایــن مرحلــه از جریــان رشــد دوتــا عنــوان رشــدی بــه 
نــام پیــش قصدمنــدی و پیــش زبانــی داریــم. درمرحلــه 
پیــش قصدمنــدی مــالک هایــی کــه نشــان دهنــده ی 
برقــراری ارتبــاط اســت مشــاهده نمــی شــود و رفتارهــا 
ــل  ــد. مث ــی باش ــا م ــع نیازه ــور رف ــه منظ ــتر ب بیش
گریــه ی کــودک هنــگام  گرســنگی کــه نتیجــه ذاتــی 
گرســنگی اســت و مثــال دیگــر اینکــه کــودک خوراکــی 
بخواهــد و کنــار یخچــال بــرود و شــروع کنــد بــه گریــه 
کــردن در حالــی کــه اصــال بــا مــادرش ارتبــاط نگیــرد 
ــه پیــش  ــن رو کــودک در مرحل ــد. از ای و نگاهــش نکن
قصدمنــدی اســت معمــوال کــودکان ســطح 3 اتیســم در 
ایــن ســطح قــرار مــی گیرنــد. امــا اگــر کــودک بــرای 
ــراز خواســته اش توجــه شــخص  ــا اب ــع گرســنگی ی رف
ــش  ــاط پی ــا ارتب ــا ب ــت م ــد آن وق ــب کن ــل را جل مقاب
زبانــی روبــه رو خواهیــم بــود .در کــودکان دارای اتیســم 
تاخیرهــای فراوانــی در جریــان رشــد فــردی دیــده مــی 
شــود بــه همیــن منظــور ممکــن اســت کــودکان دارای 
ــد  ــی بمان ــد باق ــه از رش ــک مرحل ــا در ی ــم مدته اتیس
ــودک در  ــه ک ــد. در حالیک ــدی نرون ــه ی بع ــه مرحل و ب
حــال رشــد طبیعــی ممکــن اســت بــه ســرعت از ایــن 
مرحلــه عبــور کنــد و ایــن مرحلــه را پشــت ســر بگــذارد. 
ــم  ــودکان دارای اتیس ــکالت ک ــی از مش ــن یک بنابرای
ــار  ــد گفت ــد رش ــه در رون ــت ک ــادی اس ــای زی تاخیره

مشــاهده مــی شــود.
در کــودکان دارای اتیســم کــه فاقــد گفتــار هســتند مــا 
بــا دو دســته از ایــن کــودکان رو بــه رو هســتیم  دســته 
ــتند  ــان هس ــد بی ــد وفاق ــار دارن ــع درک گفت اول در واق

کــه بــه علــت مشــکالت حرکتــی و اضطرابــی مــی تواند 
ــد  ــار ندارن ــه درک گفت ــی ک باشــد و دســته دوم کودکان
ــس  ــردازش ح ــکالتی در پ ــار مش ــت دچ ــن اس ممک
ــا مشــکالتی در  ــال آن ب ــه دنب ــه ب شــنیداری باشــند ک

ــرو مــی شــوند. ــار روب درک گفت
2-کــودکان دارای اتیســم کــه بــه گفتار دســت پیــدا می 
ــاری کــه دارای عملکــرد وکارکــرد  ــه گفت ــی ب کننــد ول
ارتباطــی باشــد، دســت پیــدا نمــی کننــد و ایــن کــودکان 
مشــکالتی در کاربــرد گفتــار از خــود نشــان مــی دهنــد. 
ــه گفتارکســب  ــودکان دارای اتیســم ک ــروه از ک ــن گ ای
مــی کننــد ممکــن اســت  مشــکالتی در نــوای گفتــار، 
ــه رو  معناشناســی، نحــو، گرامــر، کاربردشناســی و... روب
ــه   ــاری ک ــودکان گفت ــن ک ــی ای ــور کل ــه ط ــند . ب باش
ــردی و  ــش کارب ــت نق ــن اس ــد ممک ــی آورن ــت م بدس
ــف  ــات مختل ــد . مطالع ــته باش ــودش را نداش ــر خ موث
عمــده تریــن ویژگــی هــای خــاص گفتــار اتیســتیک را 

بــه شــرح زیــر مطــرح مــی کنــد. 
ــژواک  ــودکان دارای اتیســم پ ــی خــاص ک ــن ویژگ اولی
ــروه از  ــن گ ــد. ای ــد باش ــی توان ــا م ــا اکولیلی ــی ی گوی
ــا  ــا ب ــوری ی ــکل ف ــه ش ــران را ب ــودکان گفتاردیگ ک
تاخیــر تکــرار مــی کننــد . هرچنــد کــه تکــرار کالم تــا 
پیــش از 3ســالگی در بچــه هــای هنجــار هــم مشــاهده 
مــی شــود ولــی ویژگــی خــاص کــودکان دارای اتیســم 

اســت . 
ــده  ــاره ش ــه آن اش ــات ب ــه در مطالع ــی ک ــی دوم ویژگ
اســت، معکــوس ســازی ضمایــر اســت . ویژگــی 
ــد  ــش ازح ــی(  بی ــت اللفظ ــودن) تح ــی ب ــوم ماللغت س
ــودکان  ــروه از ک ــن گ ــت ای ــم اس ــودکان دارای اتیس ک
ــد. ویژگــی چهــارم  تعابیــر ســطحی از واژگان را دارن
زبــان اســتعاری در ایــن کــودکان اســت . ویژگــی پنجــم 
ــن از  ــق گرفت واژه ســازی اســت. ویژگــی ششــم تصدی
تکــرار یــا تکــرار هــا بــه منظــور گرفتــن تصدیــق اســت. 

ــت .  ــراری اس ــواالت تک ــم س ــی هفت ویژگ
ویژگــی هشــتم  در خواســت کــردن بــا ســناریو کالمــی 
یکســان اســت. یعنــی بــرای الگوهــای مختلــف از 
ــم محــاوره  ــی نه ــد. ویژگ ــتفاده میکن ــناریو اس ــک س ی
اتیســتیک اســت . ویژگــی دهــم نقــص در نــوای گفتــار 

اســت .  

اکولیلیا 
اکولیلیــا کــه بــه ســه شــکل در کــودکان دارای اتیســم دیده 
مــی شــود. شــامل اکولیلیــا فــوری کــه کــودک بالفاصلــه 
ــنیدن  ــس ازش ــارات را پ ــا عب ــات ی ــه ای از کلم مجموع
تکــرار میکنــد واکولیلیــا تاخیــری کــه کــودک مجموعه ای 
از کلمــات یــا عبــارات کــه قبــال شــنیده در شــرایط ارتباطی 
نامناســب تکــرار میکنــد . نــوع ســومی از اکولیلیا وجــود دارد 
بــه نــام اکولیلیــا تخفیف یافتــه کــه مجموعــه ای از کلمات 
یــا عبــارات هســتند کــه قبــال آن هــا را شــنیده قــدری آنها 
را دســتکاری میکنــد و به شــکل جدیــدی از آن ها اســتفاده 
ــکل  ــون ش ــرار را دارد و چ ــت تک ــد ماهی ــد هرچن میکن
جدیــدی از آن هــا را مــی ســازد کــه اکولیلیا تخفیــف یافته، 
گفتــه مــی شــود ایــن شــکل از اکولیلیــا  در واقــع مجموعه 
ای از کلمــات یــا عبــارات کــه قبــال آن هــا را شــنیده امــا 
تغییراتــی در آن هــا ایجــاد مــی کنــد و بــه شــکل جدیــد از 
آن هــا اســتفاده مــی کنــد ولــی ماهیــت تکــرار را دارد ولــی 
چــون شــکلی جدیــدی ازکلمــات و عبــارات را مــی ســازد، 

اکولیلیــای تخفیــف یافتــه گفتــه می شــود.
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آنچه در اکولیلیا  با آن مواجه هستیم:

ــار  ــک رفت ــا را ی ــر اکولیلی ــی ت ــای قدیم ــرد ه در رویک
غیــر عملکــردی و غیرعــادی بــرای خــود تحریکــی 
وهمچنیــن  یــک رفتــار وسواســی - اجبــاری و فاقــد هــر 
ــه کارکــرد ارتباطــی اســت، مــی دانســتند .از ایــن رو  گون
ــی  ــار ارتباط ــک رفت ــد و ی ــذف میش ــد ح ــار بای ــن رفت ای

ــت. ــی گرف ــرار م ــن آن ق جایگزی
ــتند  ــاد داش ــرد اعتق ــن رویک ــه ای ــواس ب ــل ل ــرادی مث اف
ــی و  ــود تحریک ــار ،خ ــار ناهنج ــک رفت ــا، ی ــه اکولیلی ک
یــک رفتــار وسواســی -اجبــاری اســت کــه فاقــد هرگونــه 
ــذف  ــرای ح ــن ب ــد. بنابرای ــی باش ــی م ــرد ارتباط کارک
ــی  ــتفاده م ــار اس ــالح رفت ــای اص ــک ه ــا از تکنی اکولیلی
کردنــد.  در نتیجــه نتایــج چنــدان مطلوبــی بــه بــار نمــی 
ــان  ــوب محقق ــج مطل ــدم نتای ــان و ع ــذر زم ــا گ آورد ب
ــی  ــرد ارتباط ــد کارک ــی توان ــا م ــه اکولیلی ــد ک فهمیدن
داشــته باشــد. از ایــن رو مــا بــه اکولیلیــا بــه عنــوان یــک 
رفتــار ارتباطــی نــگاه مــی کنیــم کــه دارای کارکــرد اســت 
و نکتــه مهمــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه کارکــرد 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــاس آن م ــار چیســت و براس ــن رفت ای
ــش  ــالح آن پی ــل و اص ــمت تعدی ــه س ــع ب ــرد. در واق گی

ــم. روی
در مواجــه بــا اکولیلیــا دوتــا رویکــرد وجــود دارد: رویکــرد 
کارکــردی و رویکــرد غیــر کارکــردی . رویکــرد کارکــردی 
ــرد از آن  ــیدن کارک ــرای رس ــاری  ب ــوان رفت ــه عن ــه ب ک
ــد  ــردی فاق ــر کارک ــرد غی ــود و رویک ــی ش ــتفاده م اس
ــود  ــار خ ــه رفت ــوان ی ــه عن ــت و ب ــب اس ــرد مناس کارک
تحریکــی ،وسواســی -اجبــاری  بــه آن توجــه مــی 

ــا  ــرای اکولیلی ــر ب ــگران اخی ــان و پژوهش ــود . محقق ش
ــته  ــه دو دس ــد و آن را ب ــی گیرن ــر م ــی در نظ کارکردهای
ــی و  ــای ارتباط ــرد ه ــامل کارک ــد: ش ــی کنن ــیم م تقس
ــل  ــی مث ــرد ارتباط ــی. کارک ــر ارتباط ــای غی ــرد ه کارک
ــراز  ــردن ، اب ــت ک ــه ، درخواس ــخ بل ــت ،پاس ــت نوب رعای
ــام  ــردن ، ن ــراض ک ــات ،اعت ــه اطالع ــردن ،ارائ ــر ک نظ
گــذاری ، صــدا زدن ، جلــب توجــه دیگران،هدایــت 
ــامل  ــی ش ــر ارتباط ــای غی ــرد ه ــران و کارک ــردن دیگ ک
الگــوی خــود تنظیمــی ،تکرارکــردن ، یــادآوری اطالعــات 
و همچنیــن بــه هــم زدن شــرایط . یعنــی در الگــوی خــود 
تحریکــی، خــود تحریکــی کــودک بــه واســطه ی تکــرار 
صــدا یــا صداهایــی کــه تولیــد مــی کنــد. هــم تحریــک 
شــنیداری و هــم حســی -پیکــری بــه خــودش مــی دهــد 
. ایــن نکتــه را بایــد مدنظــر قــرار دهیــد وقتــی کــودک از 
اکولیلیــا بــه منظــور خــود تحریکــی از ایــن الگوها اســتفاده 
ــای  ــا الگوه ــد آن را ب ــان بای ــرای درم ــا ب ــد. م ــی کن م
اجتماعــی قابــل پذیــرش جایگزیــن کنیــم در نتیجــه 
ــب  ــای مناس ــم از روش ه ــی توانی ــان م ــد درم در فرآین
بــرای تحریــک المســه ای ،شــنیداری اســتفاده کنیــم تــا 
ــرای خــود تحریکــی  ــه شــکل مناســب تــری ب کــودک ب
ــی  ــا رفتارهای ــی ب ــا وقت ــد .  اساس ــتفاده کن ــا اس از آن ه
مواجــه مــی شــویم کــه کارکــرد آن خــود تحریکــی اســت 
بایــد راهــکار مناســبی از نظــر اجتماعــی کــه قابــل قبــول 
ــودک  ــه ک ــی ک ــم. درصورت ــاد کنی ــش ایج ــت را برای اس
دچاراضطــراب شــده اســت وبــرای خــود تنظیمــی از 
اکولیلیــا اســتفاده میکنــد. درچنیــن شــرایط عامــل اصلــی 
ــه  ــش داده و ب ــرده و آن را کاه ــایی ک ــراب راشناس اضط
ــه  ــرایط غلب ــر ش ــد  ب ــا بتوان ــرده ت ــک ک ــودک کم ک

پیــدا کنــد. لــذا بــا تغییــر شــرایط و فهمیــدن اینکــه چــه 
چیــزی کــودک را دچــار اضطــراب کــرده و تعدیــل پدیــده 
اضطــراب آور بــه کــودک کمــک مــی کنیــم اضطرابــش 
ــد.از  ــدا کن ــش پی ــودک کاه ــای ک ــود و اکولیلی کمترش
ســویی هــم مــی توانیــم اکولیلیــا را ابــزاری بــرای خریــد 
وقــت در نظــر بگیریــم بــه ویــژه در زمانــی کــه دریافــت 
معنــا دچــار مشــکل اســت یــا دسترســی بــه پاســخ دچــار 
مشــکل اســت از ایــن رو یکــی از کارکــرد هــای اکولیلیــا 
ــد باشــد. در چنیــن شــرایطی بایــد  خریــد وقــت مــی توان
بــه کــودک فرصــت و زمــان بدهیــم یــا بــا ســاده ســازی 
ــا درک  ــم ت ــا کنی ــرایطی را مهی ــت، ش ــه فرص ــا ارئ ــا ب ی
مناســبی از گفتــه هــای مــا داشــته باشــد در نتیجــه تکــرار 
ــه  ــی ک ــن  زمان ــد. همچنی ــد ش ــذف خواه ــی وار ح طوط
کــودک در دسترســی بــه پاســخ دچارمشــکل خواهــد شــد 
بــا ارائــه ســرنخ هایــی بــه کــودک کمــک مــی کنیــم تــا 

ــد .  ــدا کن ــه پاســخ دسترســی پی ــر ب راحــت ت

معکوس سازی ضمایر 
در رابطــه بــا معکــوس ســازی ضمایــر دو رویکــرد وجــود 
دارد: رویکــرد اول بــه علــت ایــن اســت کــه کــودک بــه 
خودآگاهــی نرســیده وخــودش را از دیگــران متمایــز نمــی 
ــر ناشــی  ــازی ضمای ــدی معکــوس س ــرد بع ــد و رویک کن
ــک  ــی ی ــت یعن ــت اس ــری موقعی ــر پذی ــت تغیی از ماهی
موقعیــت میشــود مــن ،یــک موقعیــت میشــود  تــو و یــک 
موقعیــت میشــود رضــا ... کــودک نمــی توانــد بیــن ایــن 
هــا تمایــز قائــل شــود و نمــی توانــد درک کنــد کــه یــک 
پدیــده مــی توانــد در موقعیــت هــای مختلــف برچســب و 

نــام داشــته باشــد. 

وقتی کودک از اکولیلیا به 
منظور خود تحریکی از این 
الگوها استفاده می کند. ما 
برای درمان باید آن را با 
الگوهای اجتماعی قابل پذیرش 
جایگزین کنیم در نتیجه در 
فرآیند درمان می توانیم 
از روش های مناسب برای 
تحریک المسه ای ،شنیداری 
استفاده کنیم تا کودک به 
شکل مناسب تری برای خود 
تحریکی از آن ها استفاده کند . 



همیــن پدیــده در واژگان دیگــر هــم مــی توانــد دیده شــود. 
پدیــده هایــی مثــل ایــن ،آن ،اینجا،آنجا،دیــروز ،امروز،فــردا 
و ... بــرای کمــک بــه کــودک بایــد موقعیــت هــا را محدود 
کنیــم در یــک موقعیــت برچســب را ایجــاد مــی کنیــم و 
ــودک  ــه ک ــم و ب ــی کنی ــته م ــرایط را  برجس ــد آرام ش بع
ــد  ــی توان ــری م ــام دیگ ــده ن ــن پدی ــم، همی ــی فهمانی م
ــه معکــوس  ــم ک ــد تشــخیص دهی ــا بای ــد. م ــته باش داش
ــن  ــک از ای ــدام ی ــودک ناشــی از ک ــر در ک ســازی ضمای

عوامــل اســت و راهــکار مناســب آن را انتخــاب کنیــم. 
ــن  ــع ای ــی(: در واق ــت اللفظ ــال لغتی)تح ــی درک م ویژگ
ــودکان دارای اتیســم بخشــی  ــار ک ــی گفت شــکل از ویژگ
از آن بــه واســطه ی نقــص در کاربــرد شناســی اســت بــه 
عنــوان مثــال وقتــی بــه کــودک گفته مــی شــود»میخوای 
دیگــه حــرف نزنــی و بــه مشــقات برســی ...« کــودک در 
ایــن حالــت متوجــه ایــن نمیشــود کــه دیگــر حــرف نزنــد 
و لــذا ممکــن اســت بگویــد» نــه مــن میخــوام حــرف بزنم 
« در اینجــا ایــن جملــه ناشــی از بــی ادبــی کودک نیســت. 
ــارت را  ــن عب ــرد ای ــه کارب ــن اســت ک ــی از ای ــه ناش بلک
ــت .  ــرده اس ــاش را درک نک ــاکت ب ــای س ــه معن ــه  ب ک
همچنیــن ممکــن اســت مــا در ســطح کاربــرد شناســی بــا 
ایــن پدیــده مواجــه باشــیم.  بــه عنــوان مثــال وقتــی بــه 
کــودک مــی گوییــم نمــک نریــز منظــور مــا ایــن اســت 
کــه شــوخ طبعــی نکــن یــا رفتــار خاصــی را انجــام نــده 
ولــی کــودک معنــای تحــت الفظــی آن را برداشــت مــی 
کنــد و مــی گویــد: مــن نمــک نــدارم کــه بریــزم. بنابرایــن 
ایــن کــودکان در درک اصطالحــات ، اســتعارات ،کنایــات 

و... بــا مشــکل روبــه رو خواهــد شــد .
ــاری بچــه هــای اتیســم   یکــی دیگرازویژگــی هــای گفت
زبــان اســتعاری اســت کــه اولیــن بــار توســط کانــر مطــرح 
شــد . در واقــع کــودکان دارای اتیســم از کلماتــی اســتفاده 
مــی کننــد کــه دارای معانــی خــاص ومختــص خودشــان 
ــی  ــد، نم ــتفاده آن را ندان ــا اس ــرد منش ــر ف ــه اگ اســت ک
ــرای  ــت. ب ــزی اس ــه چی ــودک چ ــور ک ــه منظ ــد ک فهم
ــی  ــی م ــرا و عل ــد زه ــم بگوی ــودک دارای اتیس ــال ک مث
شــود بنفــش و اگــر کســی نفهمــد منظــور از زهــرا و علــی 
چــه چیــزی اســت گفتــار کــودک بــی معنــی تلقــی مــی 
ــا  ــج ت ــودک پن ــه ک ــد ک ــب بفهم ــر مخاط ــا اگ ــود. ام ش
ــا  ــن قوطــی ه ــدام از ای ــرای هرک ــگ دارد و ب قوطــی رن
ــه  ــی و ب ــه آب ــی گفت ــه عل ــال ب ــته  مث ــم گذاش ــک اس ی
زهــرا گفتــه قرمــز حــاال کــه گفتــه علــی و زهــرا میشــه 
بنفــش یعنــی رنــگ آبــی و قرمــز میشــود بنفــش ... اگــر 
ــه اســتفاده شــده  ــی ک ــه ســابقه ی واژگان ــرد نســبت ب ف
اطالعــی نداشــته باشــد دچــار ســردرگمی میشــود و 

ــد. ــد ش ــه منظورنخواه متوج
ویژگــی دیگــر گفتــار کــودکان دارای اتیســم واژه ســازی 
اســت. ایــن گــروه از کــودکان دارای اتیســم کــه بــه گفتــار 
روان دســت پیــدا مــی کننــد کلمــات جدیدی خلــق میکنند 
کــه فقــط و فقــط توســط خــود آنهــا درک میشــود و دارای 
ــد.  ــی باش ــان م ــی خودش ــره  واژگان اختصاص ــک ذخی ی
ــد نقــاش  ــب مــی گوی ــه کلمــه رژل ــال کودکــی کــه ب مث
لــب... بــه ایــن ترتیــب ایــن کــودکان مــی تواننــد دارای 
ــا  واژگان خــاص خودشــان باشــند تفــاوت ایــن ویژگــی ب
ویژگــی زبــان اســتعاری در ایــن اســت کــه در اینجــا یــک 
واژه ای ســاخته مــی شــود کــه واژه خــاص کــودک اســت. 
ــام گــذاری هایــی مــی  ــان اســتعاری کــودک ن امــا در زب
ــاص  ــت خ ــا باف ــت ی ــک موقعی ــه ی ــته ب ــه وابس ــد ک کن

اســت.

ویژگــی دیگــر، تصدیــق یــا تکــرار اســت. در واقــع 
ــه دچــار مشــکل  ــه یان کــودکان دارای اتیســم در درک بل
هســتند. بــه همیــن علــت وقتــی ازآنهــا ســوالی پرســیده 
میشــود کــه پاســخ آن بلــه یــا نــه اســت ســوال یــا گفتــه 
ــدری از کودکــش  ــال پ ــرای مث ــد. ب ــرد را تکــرار میکنن ف
مــی پرســد »میخــوای روی شــونه هــام بشــینی «کــودک 
بــه جــای پاســخ بلــه، ســوال را تکــرار میکنــد . بنابرایــن 
یکــی دیگــر از گزینــه هــا تاییــد از طریــق تکــرار اســت.

ــع آنچــه  ویژگــی دیگــر ســواالت تکــراری اســت  در واق
ــت  ــراری اس ــواالت تک ــتیم س ــه رو هس ــا آن روب ــه ب ک
ــد  ــی پرس ــار م ــن ب ــوال را چندی ــک س ــودک ی ــی ک یعن
اگرچــه مخاطــب در ایــن حالــت فکــر میکنــد کــه کــودک 
میخواهــد اطالعــات کســب کنــد علــت ایــن اســت کــه 
ــد و  ــی دارن ــه یکنواخت ــل ب ــم تمای ــودکان دارای اتیس ک
وقتــی یــک ســوال مــی پرســند میخواهنــد همــان جــواب 
قبلــی را بگیرنــد همــان کلمــات همــان ترتیــب و همــان 
ــب  ــه مخاط ــی ک ــد و از آنجای ــار و... را بگیرن ــوای گفت ن
ســعی میکنــد بیشــترتوضیح بدهــد بنابرایــن نــوای گفتــار، 
کلمــات، هیجانــات  و ... ممکــن اســت تغیرکنــد لــذا همان 
ــه نمــی شــود وچــون  ــی کــه کــودک میخواهــد ارائ جواب
ــز ســرجایش  ــه چی ــن شــود هم ــد مطمئ ــودک میخواه ک
اســت ســوال را تکــرار میکنــد بنابرایــن الزم اســت 
ــه رومــی شــویم پاســخ  ــا ســواالت تکــراری روب ــی ب وقت
ــوا همــان  ــا همــان ن هایمــان همــواره یکســان  باشــد وب
ــودک  ــا ک ــود ت ــه ش ــات ارائ ــب کلم ــان ترتی ــات هم کلم
دچــار ســردرگمی نشــود در غیــر اینصــورت اگــر کــودک 
پاســخی کــه مــد نظــرش اســت را نگیــرد ســوال را بارهــا 
ــه  ــی ک ــر از راهکارهای ــد یکــی دیگ ــرار میکن ــا تک و باره

بــرای جلوگیــری از تکــرار ســواالت کــودکان دارای اتیســم 
میتوانیــم اســتفاده کنیــم نوشــتن پاســخ هــا و نشــان دادن 
بــه کــودک اســت کــه میتوانــد یــک امنیــت خاطــر بــرای 
ــد.  ــدو تکــرار ســواالت را متوقــف کن کــودک ایجــاد کن

ویژگــی بعــدی از ویژگــی هــای گفتــاری کــودکان دارای 
ــه  ــت ب ــان اس ــی یکس ــناریو کالم ــای س ــم تقاض اتیس
عبارتــی کــودک تمایــل بــه تکــرار ســناریو قبلــی دارد آنهــا 
از مخاطــب خودشــان میخواهنــد همــان مکالمــه ی قبلــی 

ــد اینطــوری بگــو ...  ــی گوین ــد و م را تکــرار کنن
ــت.این  ــتیک اس ــاوره اتیس ــبک  مح ــدی س ــوی بع الگ
ــر  ــم از نظ ــر واژگان و ه ــم از نظ ــع ه ــودکان در واق ک
ــه  ــد ب ــی رســمی و کالســیک صحبــت میکنن گرامــر خیل
ــد  ــی دارن ــد گوی ــمی دارن ــاری رس ــبک گفت ــی س عبارت
ــه دارد درس  ــی ک ــل معلم ــا مث ــد ی ــی کنن ــخنرانی م س
مــی دهــد ایــن یکــی از ویژگــی هــای محــاوره ای ایــن 

ــت. ــودکان اس ــروه از ک گ
ــن  ــد ای ــی گنج ــوزه م ــن ح ــه در همی ــدی ک ــی بع ویژگ
ــزی از  ــه چی ــان ک ــه مخاطبش ــت ب ــن اس ــودکان ممک ک
موضــوع نمــی دانــد اینقــدر اطالعــات بدهنــد کــه مخاطب 
ــر  ــس فک ــا برعک ــود و ی ــته ش ــا خس ــود وی ــه ش کالف
کننــد مخاطبشــان از موضــوع اطــالع دارد ممکــن اســت 
ــار  ــد و مخاطــب دچ ــی بده ــا ناکاف ــص ی توضیحــات ناق

ــود. ــردرگمی ش س
ویژگــی بعــدی کــودکان دارای اتیســم ضعــف در کنتــرل 
ــودکان دارای  ــن ک ــت ای ــار اس ــوای گفت ــا ن ــرزودی ی پ
نــوای گفتــار غیــر عــادی هســتند کــه باعــث مــی شــود 
ــته  ــب داش ــه نامناس ــم و تکی ــا ریت ــت ب ــاری یکنواخ گفت

باشــد.
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ــی  دورا ریمکــر ، دانشــمند بخــش اتیســم در دانشــگاه ایالت
پورتلنــد )PSU( ، در مطالعــه ای بــر روی کارگــران اتیســم 
ــز  ــرد اتیســم نی ــک ف ــرای ی دریافــت، فرســودگی شــغلی ب
ــای  ــاندن رفتاره ــه پوش ــاز ب ــوض ، نی ــود دارد . در ع وج
ــا  ــک روز کاری ب ــم در ی ــف اتیس ــالل طی ــراد دارای اخت اف
افــراد دیگــر مــی توانــد باعــث فرســودگی مزمــن ، کاهــش 
توانایــی تحمــل محــرک هــا ماننــد نــور یــا صــدا و از دســت 
ــه  ــق مصاحب ــه از طری ــن مطالع ــا شــود .ای ــارت ه دادن مه
هــا و نظرســنجی از نظــرات شــبکه هــای اجتماعــی نشــان 

داده شــد.
ــر  ــته منتش ــاه گذش ــم Ray maker م ــه تی ــن کار ، ک ای
کــرد ، رونــد جدیــدی را در تحقیقــات اتیســم برجســته مــی 
کنــد. Ray maker و همکارانــش بخشــی از تیــم هــای 
ــا  ــروه ه ــن گ ــتند. ای ــم هس ــای اتیس ــا اعض ــی ب تحقیقات
ــه  ــت ب ــف عل ــم ازکش ــات اتیس ــود را در تحقیق ــز خ تمرک

ــد. ــر مــی دهن ــی تغیی ســمت مراحــل عمل
کریســتینا نیکوالییــدس ، یکــی از نویســندگان مطالعــه 
فرســودگی شــغلی واســتاد دانشــکده مــددکاری اجتماعــی در 
PSU ، یــک پســر بزرگســال دارد کــه اتیســم اســت. اگرچــه 
ــادی در مــورد اتیســم روی کــودکان صــورت  تحقیقــات زی
گرفتــه اســت ، امــا بزرگســاالن اتیســم کــه در دهــه 1990 
و اوایــل 2000 بــه ســن بلــوغ رســیده انــد ، بــه ایــن حــوزه 

مــی پیوندنــد و تجربــه خــود را متمرکــز مــی کننــد. 
ــی  ــغلی ، Ray maker م ــودگی ش ــه فرس ــل از مطالع قب
ــای واقعــی هیــچ تحقیقــی انجــام نشــده  ــه معن ــد : »ب گوی
ــت  ــاد صحب ــورد آن زی ــه در م ــر در جامع ــی اگ ــت، حت اس

ــه  ــش در مصاحب ــد.« Ray maker و همکاران ــده باش ش
ــف  ــالل طی ــراد دارای اخت ــر از اف ــا نف ــا ده ه هــای خــود ب
ــتلزم  ــل کار مس ــک مح ــتن ی ــه داش ــد ک ــم ، دریافتن اتیس
ــراد دارای  ــای اف ــی ه ــران ویژگ ــه کارگ ــت ک ــن نیس ای
ــک  ــوان ی ــه عن ــانند و ب ــم را بپوش ــف اتیس ــالل طی اخت

ــوند.  ــناخته ش ــم ش ــتدار اتیس دوس
برخــی مطالعــات شــامل جســتجوی ژن هــای مرتبــط 
ــی کســاری ،  ــا اتیســم در مــدل هــای مــوش اســت. کان ب
ــس آنجلــس ، اظهــار  ــا ، ل روانشناســی از دانشــگاه کالیفرنی
داشــت کــه بســیاری از محققانــی کــه چنیــن کاری را انجــام 
مــی دهنــد هرگــز حتــی شــرایط را ندیــده انــد. آنهــا نمــی 
فهمنــد کــه رشــد اجتماعــی در مــوش بــه هیــچ وجــه ماننــد 

رشــد اجتماعــی در انســان نیســت.
محققــان مــی تواننــد از برخــی رفتارهــای بزرگســاالن دارای 
ــی  ــان م ــف اتیســم شــگفت زده شــوند. محقق ــالل طی اخت
ــنیده  ــز ش ــر چی ــل از ه ــد قب ــم بای ــدای اتیس ــد: »ص گوین
ــاید  ــد و ش ــق دارن ــم ح ــاالن اتیس ــود.« بزرگس ــد ش و تأیی

ــد. ــد کــه خودشــان صحبــت کنن ــه دارن وظیف

h t t p s : / / w w w . s c i e n c e m a g . o r g /
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زندگـی  با ُاتیسـم

می گــذارد،  گوش هایــش  روی  را  دســتش 
و  داد  بــه  شــروع  و  می بنــدد  را  چشــم هایش 
فریــاد می کنــد، ایــن کــودک 5 ســاله ی مــن 
ــان دوران  ــه از هم ــی ک ــن. ایمان ــان م ــت. ایم اس
ــه  ــا بچ ــی ب ــرق عجیب ــه ف ــدم ک ــوزادی فهمی ن
هــای دیگــر دارد. گریــه هــای طوالنــی، بیقــراری 
ــرده  ــیاه ک ــان را س ــی م ــگی، زندگ ــای همیش ه
بــود. پــدرش مــدام مــرا ســرزنش مــی کــرد. مــدام 
تــوی گوشــم میخوانــد کــه مــن باعــث تمــام ایــن 
ــن  ــدن ای ــا آم ــث بدنی ــن باع ــتم. م ــوب هس آش
ــوده ام  ــی ب کــودک مریــض شــدم. مــن زن معیوب
کــه کودکــم مریــض بدنیــا آمــده اســت. راه رفتــن 
ــر از  ــان دیرت ــز ایم ــه چی ــش، هم ــش، خندیدن های
باقــی کودکانــی بــود کــه اطرافــم مــی دیــدم. نــگاه 
ــدر و  ــی پ ــل و همســایه هــا حت ــز فامی ــر آمی تحقی
مــادرم نمــی توانســت ذره ای از محبــت مادرانــه ام 
را بــه ایمــان کــم کنــد. یــک مــادر ضعیــف شــده 
بــودم کــه دلــم میخواســت بــه هــر بهانــه ای گریــه 
کنــم. بــه خــودم بــه شــوهرم بــه خدایــی کــه مــا 
ــه  ــودم. ب ــده ب ــکار ش ــود، بده ــرده ب ــق ک را خل
ــم  کودکــی کــه حتــی دوســت نداشــت بغلــش کن
بدهــکار بــودم. دنیــا برایــم هیــچ آرامشــی نداشــت. 
ــز  ــچ چی ــودم. هی ــازه ای نب ــاق ت ــچ اتف ــر هی منتظ

ــرد.  ــی ک ــرا خوشــحال نم م
ــه  ــم، ن ــوش کن ــیقی گ ــتم موس ــی توانس ــه م ن
میتوانســتم پیــاده روی کنــم نــه حتــی یــک 
ــه روی  ــاع ب ــای اجتم ــام دره ــاده. تم ــی س مهمان
مــن بســته شــدند. مــن و ایمــان تنهــا موجــودات 
روی ســیاره ای شــدیم کــه همــه از مــا فــرار مــی 

ــد. کردن
ــن و  ــدن م ــا دی ــه ب ــدم ک ــی دی ــی م ــی گاه حت
ــا  ــل م ــه مث ــد ک ــی کردن ــکر م ــدا را ش ــان خ ایم

ــوال. ــت س ــوال پش ــتند و س نیس
بــا شــوهرت فامیــل بودی؟ســنت بــاال بــود ازدواج 
کردی؟مریضیــه ایمــان ارثیه؟حالــش خــوب میشــه؟

جیغاش؟نمیخــوای  دســت  از  نمیشــی  خســته 
جایــی؟ آسایشــگاهی  بذاریــش 

بــراش دعــا و طلســم گرفتی؟رابطــه ت با شــوهرت 
بــد نشده؟شــوهرت بچــه رو قبــول میکنه؟

شوهرت دوست داره؟چرا به خودت نمیرسی؟
چرا الغر شدی؟چجوری تحمل می کنی؟

ــراغ  ــه س ــی شــد ب ــام م ــه تم ــوج ســواالت ک و م
ــه. ــت کن ــدا کمک ــی رفتند:آخی....خ ــوزی م دلس

خدا یه صبری بهت بده
بیچارگی شاخ و دم نداره

خداروشکر فلج نشد
اتیسمیا عمری نمیکنن

حداقل اسم مریضیش باکالسه.
بــا هــر جملــه ای کــه مــی گفتنــد، دنیــا روی ســرم 
ــان آن را  ــن و ایم ــه م ــی ک ــد. دنیای ــی ش آوار م
ــش  ــودم را بابت ــه خ ــی ک ــم. دنیای ــته بودی نخواس
ــه  ــود ک ــن ب ــت ای ــتم.اما حقیق ــی دانس ــر م مقص
ــمی  ــودک اتیس ــک ک ــت. ی ــم داش ــان اتیس ایم
ــای  ــاه کــه در دنی ــی پن ــک اتیســمیه ب ــان. ی مهرب
هیــچ کــس جایــی نداشــت. نــه ازشــازده کوچولــو 
ــی کــه بخواهــد همــه ی  ــه از گل ــود و ن ــری ب خب
مــردم زمیــن را اهلــی کنــد. همــه چیــز مصنوعــی 
و غیــر قابــل اعتمــاد شــده بــود. مــن و ایمــان مــی 

ــیدیم. ترس
 از پذیرفتــه نشــدن. از همرنــگ نشــدن در جماعتــی 
کــه جایمــان نبــود. مثــل محکومانــی شــده بودیــم 

کــه فــرار تنهــا راه نجاتمــان بــود.
کرونــا کــه اومــد وضعیــت مــن و ایمــان بــه مراتــب 
بدتــر شــد. نگفتــم مــن و ایمــان و پــدرش. چــون 
ــی داره .  ــش مال ــط نق ــا فق ــرای م ــواده ب ــدر خان پ
ــت  ــبا دیروق ــت. ش ــه نیس ــوی خون ــت ت ــچ وق هی
ــدنش رو  ــرد ش ــاد. س ــال نمی ــی اص ــاد و گاه می
ــیش  ــم دلخوش ــم. میفهم ــودم میبین ــه خ ــبت ب نس
مــا نیســتیم. ایمــان کوچــک مــن روز بــه روز 

ــتر.  ــم بیش ــاش ه ــفتگی ه ــه و آش ــزرگ میش ب

 از کرونا متشکرم 

چون باعث شد بفهمم 
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 مقابل مشکل پسرم 
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متشکرم که توان روحیم 
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بیشتر کرده. 

مسلما اگر این شرایط 

پیش نمیومد من 

هنوز به دنبال داروهای 

شفابخش و

 یا ادمای معجزه گر بودم.



شــبا از خــواب میپــره و دیگــه تــا طلــوع نمیخوابــه. 
ــه  ــتری اضاف ــای بیش ــه داروه ــر دفع ــرش ه دکت
میکنــه. داروهایــی کــه ایمــان رو بــی حــال میکنــه 
ــره  ــقف خی ــه س ــه و ب ــه میفت ــه گوش ــدام ی و م
میشــه. ســقف خونــه ای کــه بــرای خوشــبختیه مــا 

ــود. ســاخته شــده ب
ــا اومــده. بــرای   از یــه بابــت خوشــحالم کــه کرون
ــه  ــا، ک ــه ی م ــاد خون ــه نمی ــی دیگ ــه کس اینک
بخــواد مــارو ســرزنش کنــه. قــرار نیســت مهمونــی 
و عروســی برگــزار بشــه و بــاز هــم مــن بــه بهانــه 
هــای مختلــف نخــوام بــرم. تمــام امنیــت مــا زیــر 

همیــن یــک ســقف خالصــه شــده.
 بــاور کنیــد خونــه مونــدن بــه مراتــب راحــت تــر از 
تحمــل مردمیــه کــه حــس میکنــن خــدا بهشــون 
رحــم کــرده. امــا مــن فکــر میکنــم خــدا بــه مــن 
و ایمــان رحــم کــرده کــه مثــل اونــا نباشــیم. مثــل 

اونــا نباشــیم.
 هنــوز همســایه هــای کوچــه هــای خشــت و گلیــه 
ــه شــده و  ــن ایمــان مــن دیوون ــادرم فکــر میکن م
مــادرم هــر بــار طلســم هــا و دمنــوش هایــی میــاره 
ــن  ــه و کوچکتری ــوب کن ــان رو خ ــاید ایم ــه ش ک
نشــونه ای بــراش حکــم معجــزه رو داره. از کرونــا 
متشــکرم چــون باعــث شــد بفهمــم خــودم بایــد بــه 

تنهایــی مقابــل مشــکل پســرم بایســتم.
ــرده کــه   متشــکرم کــه تــوان روحیــم رو باالتــر ب
ــن شــرایط  ــر ای ــرده. مســلما اگ ــو بیشــتر ک طاقتم
ــای  ــال داروه ــه دنب ــوز ب ــن هن ــد م ــش نمیوم پی

ــودم. ــر ب ــای معجــزه گ ــا ادم ــفابخش و ی ش
ــار مــن   در صورتــی کــه معجــزه مــن هســتم رفت
هســت. تــالش مــن بــرای بهبــود شــرایط ایمــان 
ــدف  ــن ه ــه ای ــی، ب ــه تنهای ــم ک ــت. میدون هس

ــت. ــدنی نیس ــا نش ــخته ام ــیدن س رس
ــوی  ــرام ت ــه ب ــزی ک ــر چی ــم ه ــاد گرفت ــازه ی ت
زندگــی پیــش میــاد بایــد بپذیرمــش. بپذیــرم 
ــه  ــرم ک ــم دارم. بپذی ــه ی اتیس ــه بچ ــن ی ــه م ک

ــرم و  ــرق داره. بپذی ــادی ف ــای ع ــه ه ــا بچ اون ب
قبــول کنــم کــه مــردم حــق دارن حوصلــه شــون 
از مــا ســر بــره و اصــال از رفتــارای ایمــان بترســن. 
بپذیــرم کــه شــوهرم طاقــت مــارو نــداره و نمیخواد 

ــن سرنوشــت ماســت.  ــه ای ــه ک ــول کن قب
ــدا  ــه پی ــم ب ــد شــروع کن ــام و بع ــه تنه ــرم ک بپذی
ــم رو  ــه بتون ــکاری ک ــر راه ــل. ه ــردن راه ح ک
امتحــان کنــم. بــرای بهبــود شــرایط ایمــان، کتــاب 
ــورد  ــم رو درم ــم. اطالعات ــی رو بخون ــای درمان ه

ــم. ــاد کن اتیســم زی
ــم  ــه ی اتیس ــن بچ ــل م ــه مث ــی ک ــدرو مادرای  پ
دارن رو پیــدا کنــم و باهاشــون حــرف بزنــم از 
ــم  ــودم برس ــه خ ــم. ب ــتفاده کن ــون اس تجربیاتش
بــه روحیــه م بــه تغذیــه م. چــون بایــد توانــم بــاال 
ــم از ایمــان مواظبــت کنــم. ســعی  باشــه کــه بتون
کــردم هــر روز لیســت کارایــی کــه میتونــم بــرای 

ــم. ــدم رو بنویس ــام ب ــان انج ــودم و ایم خ
ــرای  ــو ب ــم. خودم ــدا کن  ســعی کــردم راه حــل پی
شــرایط بدتــر ایمــان آمــاده کنــم. شــاید در آینــده 
ــه مراتــب مــن رو بــه  دچــار تشــنج بشــه. شــاید ب
ســمت نــا امیــدی و خســته شــدن بکشــونه. پــس 
ــا شــروع میکنــم و خودمــو  از همیــن شــرایط کرون

ــاال. میکشــونم ب
 بــرای روزهایــی کــه میدونــم خــدا هســت. حتــی 
ــه  ــم بگ ــه به ــت نتون ــچ وق ــن هی ــان م ــر ایم اگ
مامــان. مــن یــادم میمونــه کــه ایمــان دلیــل قــوی 
شــدن و تغییــر مــن تــوی زندگــی بــوده و هســت. 
نــه شــرایط کرونایــی و نــه حــال بــد ایمــان هیــچ 
کــدوم نمیتونــن منــو از ادامــه ی راهــم جــدا کنــن. 
نمــی تونــن انگیــزه ی زندگیمونــو بگیــرن. مــن بــه 

ایمــان ایمــان دارد.

 پس از همین شرایط کرونا 

شروع میکنم و خودمو میکشونم 

باال. برای روزهایی که میدونم 

خدا هست. حتی اگر ایمان من 

هیچ وقت نتونه بهم بگه مامان.

 من یادم میمونه که ایمان دلیل 

قوی شدن و تغییر من توی 

زندگی بوده و هست.

 نه شرایط کرونایی و نه حال بد 

ایمان هیچ کدوم نمیتونن منو 

از ادامه ی راهم جدا کنن. نمی 

تونن انگیزه ی 

زندگیمونو بگیرن.

 من به ایمان ،ایمان دارد.
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       مشــکالت جســمی و تاخیــرات رشــدی در 
کــودکان دارای اختــالل طیــف اتیســم بــه چــه 

صــورت خــودش را نشــان مــی دهــد ؟
در مطالعــات مختلــف نشــان  داده شــده اســت کــه 
کــودکان مبتــال بــه اختــالل طیــف اتیســم در زیــر یــک 
ســال تاخیــرات حرکتــی را در مراحــل مختلــف نشــان مــی 
دهنــد در مراحــل اولیــه مثــل نشســتن، چهــار دســت و پــا 
رفتــن و... و نهایتــا در راه رفتــن ایــن تاخیــر را نشــان مــی 
دهنــد و گاهــی اوقــات حتــی ممکــن اســت مراحــل اولیــه 
مثــل ســینه خیــز رفتــن یــا چهــار دســت و پــا رفتــن  را 
کامــل حــذف کننــد، ایــن تاخیــر در مرحلــه ی راه رفتــن 
ــن اســت در  ــد و ممک ــی ده ــودش را بیشــتر نشــان م خ
زمــان واقعــی خــود اتفــاق نیفتــد و گاهــی ممکــن اســت 
بــه صــورت غلــط و اشــتباه انجــام شــود) مثــال روی پنجــه 
ــه در  ــر اینک ــالوه ب ــرات ع ــن تاخی ــد(. ای ــا راه برون ی پ
ــرکات  ــد در ح ــی افت ــاق م ــت اتف ــی درش ــل حرکت مراح
ــتفاده از  ــان اس ــال زم ــد مث ــی افت ــاق م ــم اتف ــف ه ظری

ــاده اســت. دســت در ســن واقعــی خــودش اتفــاق نیفت
ــودکان دارای  ــی در ک ــرات حرکت ــا تاخی      آی
اختــالل طیــف اتیســم بصــورت طوالنــی مــدت 
ــل  ــورت قاب ــه ص ــه چ ــود و ب ــی ش ــده م دی

ــد؟ ــی باش ــران م جب
ــه داشــت و آن  ــه توج ــک نکت ــه ی ــد ب ــورد بای ــن م در ای
هــم شــدت اختــالل اســت اگــر میــزان آن شــدید باشــد 
قاعدتــا تاخیــرات هــم بیشــتر خواهــد بــود و مــدت زمــان 
جبــران و درمــان هــم بیشــتر خواهــد بــود، در هــر دو مدل 
حرکــت، هــم حــرکات درشــت، هــم حــرکات ظریــف ایــن 
مــوارد مطــرح مــی شــود و در کودکانــی کــه شــدت ابتــال 
کمتــر اســت تاخیــرات حرکتــی درشــت کمتــر دیــده مــی 
شــود ولــی تاخیــرات حــرکات ظریــف بیشــتر دیــده مــی 
ــه  ــد ب ــرکات درشــت)gross motor( بای ــورد ح شــود در م
ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــد کــه یــک دســته عملکــرد 
ــه در  ــی باشــد ک ــی درشــت)gross motor skills( م حرکت
ســنین باالتــر دیــده مــی شــود و شــامل لــی لــی رفتــن، 
ــدن و .....مطــرح  ــا ایســتادن و پری ــادل در روی یــک پ تع
مــی شــوند. و کــودکان مبتــال ممکــن اســت در عملکــرد 
ــای  ــی در مهارته ــند ول ــته باش ــری نداش ــی تاخی حرکت
ــود  ــی ش ــث م ــن باع ــند و ای ــر باش ــار تاخی ــی دچ حرکت

دچــار عــدم مهــارت و عــدم هماهنگــی شــوند و بــا درمــان  
از طریــق توانبخشــی  خصوصــا کاردرمانــی قابــل جبــران 
مــی باشــد ،هــم تمرینــات جســمی و هــم تمرینــات حســی 

– حرکتــی کمــک کننــده مــی باشــند.
ــه  ــم ب ــودکان اتیس ــی در ک ــکالت حس      مش
چــه صــورت خــودش را نشــان مــی دهــد و در 
ــی  ــاهده م ــی مش ــه عالئم ــا چ ــنی و ب ــه س چ

شــود؟
ــرض  ــد ع ــه بای ــورت خالص ــوال را بص ــن س ــخ ای  پاس
ــه"  ــواس چندگان ــی ح ــن مشــکالت در تمام ــه ای ــرد ک ک
بینایــی، بویایــی، شــنوایی، چشــایی ،وســتیبوالر، عمقــی و 
ــه ذکــر اســت گاهــی   المســه" مطــرح مــی شــود. الزم ب
در ســنین پایینتــر مثــال زیــر یــک ســال بصــورت واضــح 
ایــن مشــکالت دیــده نمــی شــود .ممکــن اســت کــودک 
بــی قــراری زیــادی داشــته باشــد، خــواب خوبــی نداشــته 
باشــد از در آغــوش گرفتــن اجتنــاب کنــد ایــن مشــکالت 
بعــدا بصــورت مشــکالت حســی و عــدم یکپارچگی حســی 
مطــرح مــی شــوند و بــرروی مــوارد دیگــر مثــل ارتباطــات 
ــن حــواس  ــه ی دیگــر اینکــه ای ــد. نکت ــر مــی گذارن تاثی
بصــورت بیــش حســی و کــم حســی خــود را نشــان مــی 
ــح  داده  ــل توضی ــد مفص ــر بای ــی دیگ ــه در جای ــد ک ده

شــود.
ــکالت  ــان مش ــرای درم ــی ب ــه زمان       از چ
ــرد؟ ــدام ک ــد اق ــودکان بای ــن ک ــری ای تاخی

در درمــان کــودکان دچــار معلولیــت و یــا کــودکان دارای 
اختــالل طیــف اتیســم بحــث مداخــالت زود هنــگام 
ــان  ــر درم ــه زودت ــر چ ــا ه ــود و قاعدت ــی ش ــرح م مط
ــن  ــد و ای ــد ش ــل خواه ــری حاص ــج بهت ــود نتای ــاز ش آغ
مداخــالت زودهنــگام نیازمنــد تشــخیص زودهنــگام اســت 
اگــر کودکــی در ســنین پاییــن تــر دچــار تاخیــر در مراحــل 
رشــدی باشــد و از لحــاظ مراحــل درکــی- حرکتــی 
مطابــق ســن خــود رشــد نکنــد ایــن پیــش آگهــی را مــی 
دهــد کــه ایــن کــودک ممکــن اســت دچــار اختــالل باشــد 
ــر  ــد زودت ــه بای ــر مربوط ــه پزشــک و درمانگ ــه ب و مراجع

ــرد.  صــورت گی
       درمــان مشــکالت جســمی و ارتوپــدی ایــن 

کــودکان چگونــه بایــد صــورت گیرد؟
ــن  ــای ای ــی ه ــمی و دفورمیت ــکالت جس ــان مش  در درم
افــراد بایــد مداخــالت جســمی صــورت گیــرد مثــل یــک 
ــک هــای جســمی  و  ــا تکنی ــه ب ــزی ک ــج مغ ــودک فل ک
ــن  ــا ای ــرد ب ــی گی ــورت م ــان ص ــی درم ــات کشش تمرین
کــودکان هــم کــه مشــکالت جســمی دارنــد مثــل فــردی 
ــا  ــه ی پ ــیل دارد و روی پنج ــدون آش ــی تان ــه کوتاه ک
ــا  ــه ب ــد جســمی – حرکتــی کار شــود البت راه مــی رود بای
ــودک  ــن ک ــی ای ــکالت حس ــد مش ــه بای ــاوت ک ــن تف ای
هــم مدنظــر باشــد ابتــدا از لحــاظ حســی کــودک آمــاده 
ــی  ــود و گاه ــام ش ــمی انج ــات جس ــپس تمرین ــود س ش
ــن داده  ــتی تمری ــورت دس ــه بص ــود ک ــی ش ــه م توصی
ــیب  ــطح ش ــل س ــی مث ــایل کمک ــتر از وس ــود و بیش نش
دار، وج اســپیلنت و ... اســتفاده شــود و همچنیــن تمرینــات 

ــود. ــام ش ــی( انج ــت ده ــنینگ )وضعی پوزیش

ــت نشــده  ــی )fix(  ثاب ــوز دفورمیت ــه هن ــوارد ک ــن م در ای
اســت توصیــه بــه جراحــی نمــی شــود ولــی در مــواردی 
کــه دیگــر بــا تمرینــات دســتی و جســمی – حرکتــی قابــل 
درمــان نیســت توصیــه بــه جراحــی مــی شــود و همچنیــن 
ــرروی تمرینــات درکــی – حرکتــی  در ایــن مــوارد بایــد ب
هــم تمرکــز داشــت تــا پیشــرفت بهتــری را شــاهد باشــیم.

     چــه روش هــا و تکنیک هایــی در حــال 
حاضــر بــرای درمــان کــودکان اتیســم خصوصا 
ــود؟ ــتفاده می ش ــی اس ــی و حرکت ــم حس عالئ

عمدتــا کاردرمانگــران بــا ایــن تکنیــک هــا آشــنا هســتند و 
یکــی از قدیمــی تریــن و مهمتریــن تکنیــک هــای مــورد 
ــه  ــد. ک ــی باش ــی م ــی حس ــک یکپارچگ ــتفاده تکنی اس
ــک  ــن تکنی ــورد اســتفاده اســت. همچنی ــدا بســیار م جدی
پــردازش حســی نیــز مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. در 
ایــن رویکــرد ابتــدا یــک ارزیابــی حســی و پروفایل حســی 
از فــرد گرفتــه مــی شــود و براســاس ایــن پروفایــل بیــش 
حســی و یــا کــم حســی حــواس مختلــف مشــخص مــی 
ــی و اهــداف  ــرد برنامــه ی درمان ــرای ف شــود و ســپس ب
درمانــی تعییــن مــی شــوند. امــا در درمــان مــوارد حرکتــی 
و برنامــه ریــزی حرکتــی از تکنیــک هــا و تمرینــات 
ــی  ــایل کمک ــی و وس ــات تعادل ــی و تمرین ــی- حرکت درک

اســتفاده مــی شــود. 
ــدکار  ــه کن ــی از جمل ــکالت حس ــا مش       آی
ــه ،  ــواس المس ــودن ح ــدکار ب ــا تن ــودن و ی ب
ــروز  ــث ب ــد باع ــی می توان ــتیبوالر و عمق وس

ــود؟ ــی ش ــمی حرکت ــکالت جس مش
در پاســخ ایــن ســوال بایــد گفــت کــه بلــه جــواب مثبــت 
میباشــد خصوصــا در درگیــری حــس عمقــی و وســتیبوالر 
ایــن اتفــاق زیــاد رخ مــی دهــد مثــال کودکــی کــه حــس 
ــود روی  ــس خ ــک ح ــرای تحری ــدکار دارد ب ــی کن عمق
ــا راه مــی رود و ایــن باعــث ایجــاد یــک الگــوی  پنجــه پ
ــد  ــی خواه ــه باق ــا همیش ــود ت ــب می ش ــاری نامناس رفت
ــل  ــی مث ــه ی خودتحریک ــه کلیش ــی ک ــا کودک ــد و ی مان
ــث  ــم باع ــن ه ــال زدن دارد ای ــال ب ــردن و ب ــر ک ــر بپ بپ
الگــوی رفتــاری غلــط می شــود ودر طــول زمــان مانــدگار 
ــی  ــمی حرکت ــکالت جس ــاد مش ــث ایج ــود و باع می ش
ــم  ــیار مه ــواس بس ــن ح ــان ای ــن درم ــود بنابرای می ش
ــمی -  ــکالت جس ــا و مش ــع از دفورمتیه ــا مان ــد ت میباش

ــی شــود. حرکت
ــتخر  ــن واس ــتخر ش ــی و اس ــاق حس       ات
تــوپ چگونــه در درمــان عالئــم ایــن کــودکان 

ــر دارد؟ تاثی
ایــن مــوارد بــه یکپارچــه ســازی حــواس بصــورت صحیــح 
بســیار کمــک می کننــد از طریــق اتــاق حســی و اســتخر 
ــح و  ــای صحی ــوان روش ه ــوپ می ت ــتخر ت ــن و اس ش
درســت خودتحریکــی را بــه فــردی کــه جســتجوگر حســی 
ــاز  ــن نی ــردن ای ــرف ک ــه برط ــوزش داد و ب ــد آم میباش
ــوزش  ــه آم ــوان ب ــن می ت ــرد و همچنی ــایان ک ــک ش کم
و درمــان مــوارد شــناختی هــم در ایــن محیطهــا پرداختــه 

ــاال رود.  ــا ســطح یادگیــری فــرد ب شــود ت
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 هر چه زودتر درمان آغاز شود نتایج بهتری 
حاصل خواهد شد 

  دکتـر محمـد خیـاط زاده 
  دکترای تخصصی کاردرمانی؛ 

  استادیـار و عضـو هیئت علمـی دانشگــاه 
  جندی شاپـور اهـواز 



ــالالت  ــدیدترین اخت ــم از ش ــف اتیس ــالل طی اخت
مربــوط بــه دوره کودکــي اســت. هــر کــودک دارای 
ــه  ــر ب ــت منحص ــم وضعی ــف اتیس ــالالت طی اخت
ــه  ــا چالشــها در زمین فــردي از نظــر نقــاط قــوت ی
هــاي شــناختي، حســي، عاطفــي و اجتماعــي دارد. 
ــامل  ــد ش ــودکان بای ــن ک ــه در ای ــن، مداخل بنابرای
رویکــرد درمانــي باشــد این اختــالل بوســیله چندین 
اختــالل متفــاوت شــناخته شــده و شــناخته نشــده، 
ــود  ــه وج ــز ب ــرد مغ ــاء در عملک ــه اعض ــوط ب مرب
ــه  ــراي ب ــز ب ــي مغ ــد توانای ــر رش ــه ب ــد ک ــي آی م
کار بــردن اطالعــات تأثیــر میگــذارد. حضــور یــک 
ــه  ــک ضرب ــد ی ــواده میتوان ــم در خان ــودک اتیس ک
روانــي باشــد کــه فقــط در اثــر تجربــه کــردن بــه 
ــي  ــات حاک ــي احســاس میشــود برخــي مطالع خوب
ــادران کــودکان اتیســم، تنشــها  از آن اســت کــه م
ــاي  ــایر بیماریه ــي بیشــتري از س ــارهاي روان و فش
مزمــن تجربــه میکننــد . علــت دقیــق ایــن اختــالل 

ــوز مبهــم اســت .  هن
ــه 1980-1970،  ــار در ده ــن ب ــي اولی ــه درمان قص
مــورد  همکارانــش  و  وایــت  میشــل  توســط 
اســتفاده قــرار گرفــت. پژوهشــهاي مختلــف از 
ــر اثربخشــي رویکردهــاي قصــه  ــه پژوهــش ب جمل
درمانــي در درمــان کــودکان مبتــال بــه اختاللهــاي 
ــتفاده از  ــا اس ــد. ام ــرده ان ــد ک ــناختي تاکی روانش
قصــه درمانــي بــه مثابــۀ یــک فــن درمانــي ابعــاد 

ــکالت  ــان مش ــه درم ــا ب ــترده اي دارد و تنه گس
ــن روش  ــود. ای ــم نمیش ــودکان خت ــناختي ک روانش
تریــن روش غیرمســتقیم  بنیــادي  و  مهمتریــن 
ــه  ــان ب ــاي مخاطب ــه دنی ــم ب ــال مفاهی ــراي انتق ب
ویــژه کــودکان، بــه شــمار مــي آیــد. مفاهیــم ســادۀ 
ــوم واژگان را توســط  ــي مفه ــي و حت ــي، طبیع علم
قصــه و گاه بــدون نیــاز بــه توضیــح، میتــوان منتقل 
کــرد. قصــه بــراي پیشــرفت بچــه هــا، مهارتهــاي 
ادبــي آنهــا، مهارتهــاي شــنیداري و مهارتهــاي 
مربــوط بــه ایجــاد ارتبــاط آنهــا مفیــد اســت. برخــي 
اندیشــمندان از جملــه جــروم برونــر ، لکــس و تیــز و 
جکــس ووان، قصــه گویــي را شــیوه هــاي طبیعــي 
ــي  ــه درمان ــد.  قص ــان میدانن ــاختن جه ــراي س ب
ــار، بلکــه در  ــورد کــودکان بهنج ــه تنهــا در م ن
مــورد کــودکان داراي نیازهــاي ویــژه کــه افــرادي 
غیرفعــال و فاقــد روشــها و راهبردهــاي الزم بــراي 
حــل مســائل خــود هســتند، اهمیــت بیشــتري پیــدا 
ــاس  ــر اس ــناس، ب ــا روانش ــي ی ــرا مرب ــد. زی میکن
نیازهــاي خــاص هــر کــودک یــا گروهــي از 
کــودکان بــا مشــکل یکســان، قصــه اي را طراحــي 
میکنــد و در تمــام مراحــل شــکل گیــري قصــه، از 
ــي  ــره م ــودکان به ــت خــود ک کنجــکاوي و خالقی

ــد. جوی

قصه براي 
پیشرفت بچه ها، 

مهارتهاي ادبي 
آنها، مهارتهاي 

شنیداري و 
مهارتهاي مربوط 
به ایجاد ارتباط 
آنها مفید است.

اثر بخشی قصه درمانی بر بهبود مهارتهای 
ارتباطی و تعامالت اجتماعی کودکان دارای 

اختالل طیف ُاتیسم



بســیاري از ایــن قصــه هــا بــر محــور یــک طــرح مرکــزي 
ــد و  ــان مشــخصي ندارن ــوال پای ــد ومعم ــه ان شــکل گرفت
ایــن بــه روانشــناس کمــک میکنــد کــه هــر بــار بنــا بــه 
نیازهــاي مخاطبــان خــود قصــه اي را بــه نحــوي مطلــوب 

و متناســب بــه پایــان برســاند.
قصــه میتوانــد موجــب تســریع برقــراري رابطــه و جــذب، 
کمــک بــه درک بهتــر چهارچــوب ذهنــي کــودک، 
ــت و  ــش مقاوم ــت مراجع،کاه ــارکت و فعالی ــش مش افزای
منفــي کاري، برانگیختــن دقــت و افزایــش فراخنــاي توجه، 
ــي  ــه الگوی ــه، ارائ ــراي مصاحب ــي ب ــم آوردن چارچوب فراه
ــي  ــاد موقعیت ــه، ایج ــب تجرب ــازي و کس ــراي همانندس ب
ــراي  ــي ب ــن و فراهــم آوردن امکانات ــوزش والدی ــراي آم ب
ــه را  ــود  قص ــواده ش ــودک و خان ــه ک ــف ب ــه تکلی ارائ
تلقیــن شــفابخش میدانــد کــه موجــب کاهــش اضطــراب 
کــودک شــده بــه طــوري کــه از طریــق همســان ســازي 
ــت هــاي یــک قصــه، او را در  ــا موقعی ــا شــخصیتها و ی ب
کشــف عواطــف خــود و دیگــران یــاري میکنــد و کــودک 
ــه دور از اضطــراب، ســرزنش و  در فضــاي ایمــن قصــه ب
ــا  ــود در قصــه ب ــاي موج ــت ه ــا مقایســه وضعی ــه، ب تنبی
زندگــي واقعــي خــود، بــه بینــش و خودآگاهــي دســت مــي 
یابــد، قصــه گویــي ابــزاري مفیــد و مؤثــر بــراي اصــالح 
رفتــار، ســازگاري، کنتــرل هیجانــات و افزایــش مهارتهــاي 
اجتماعــي در کــودکان محســوب میشــود کــه آن را بایــد از 
ســنین پاییــن ترویــج داد. کــودکان بــا دیــدن کســاني کــه 
ــه  ــردن ب ــوش ک ــد و گ ــز دارن ــاي تحســین برانگی رفتاره
ــال  ــه ارزش اعم ــق پســخوراند، ب ــان، از طری ــاي آن حرفه
ــرده و درصــدد افزایــش ســازگاري و  ــار خــود پــي ب و رفت
کارآیــي خــود در محیــط برمــي آینــد . در ســالهاي اخیــر، 
قصــه درمانــي بــه عنــوان یکــي از روشــهاي بــازي درماني 
کــودکان مطــرح شــد  و بــازي درمانــي هــم جایــگاه خــود 
را در امــر تشــخیص مســائل و مشــکالت روانــي و درمانــي 
ــون  ــک فن ــه کم ــن ب ــرده و متخصصی ــدا ک ــودکان پی ک
مختلــف  بــه ریشــه هــاي مشــکالت کــودکان و درمــان 
ــا  ــت ازآنج ــوان گف ــوع میت ــد ،  در مجم ــي پردازن ــا م آنه
کــه اتیســم اختــالل جدیــد و ناشــناخته و یــا حداقــل کــم 
شــناخته شــده اي اســت کــه در جوامــع در حــال افزایــش 
اســت و مــردم شــناخت و آگاهــي کافــي را در مــورد ایــن 
ــالل  ــیوع اخت ــش و ش ــن افزای ــد و همچنی ــالل ندارن اخت
ــرل و پیشــگیري از پیامدهــاي آن را  اتیســم، اهمیــت کنت
بــراي فــرد و جامعــه ضــروري میدانــد، پژوهــش در ایــن 
ــراي شــناخت، آگاهــي و درمــان  ــد گامــي ب ــه میتوان زمین
ایــن اختــالل باشــد. روشــهاي درمانــي آمیختــه بــا 

ــا دیگــر روشــهاي درمانــي  ســبکهاي جدیــد و یــا تــوام ب
ــراي  ــر ب ــي مؤث ــد روش ــي میتوان ــه درمان ــون قص همچ

ــودکان دارای اتیســم  باشــد. ــود عملکــرد ک بهب

فنون مورد استفاده در قصه درمانی

 ABAاستفاده از فن تحلیل رفتار کاربردی
ایــن رویکــرد برآمــوزش یــک بــه یــک و مرحلــه اي رفتــار 
ــرک،  ــه مح ــي در ارائ ــول رفتارگرای ــد دارد و از اص تاکی
دریافــت پاســخ و ارائــه تقویــت اســتفاده میکنــد. در ایــن 
ــه طــور  ــار کــودک و پیشــرفت هــاي وي ب رویکــرد، رفت
ــن  ــرد ف ــرار میگی ــي ق ــاهده و ارزیاب ــورد مش ــتمر م مس
ــودکان  ــار ک ــت در رفت ــرات مثب ــاد تغیی ــراي ایج ABA ب
ــي  ــراي ارزیاب ــن روش ب ــوان از ای ــد و میت ــم میباش اتیس

ــرد. ــتفاده ک ــودکان اس ــناخت ک ــق و ش دقی
ــش  ــا ش ــخ ی ــش و پاس ــن پرس ــتفاده از ف اس
ــي  ــهاي آموزش ــن، از روش ــن ف ــتفهامی: ای ــه اس کلم
ــن  ــي آن، برانگیخت ــدف اساس ــه ه ــت ک ــتقیم اس غیرمس
حــس کنجــکاوي، افزایــش توجــه، تشــویق و تشــخیص 
توانایــي هــا و عالئــق و تقویــت قــدرت اســتدالل، 
همچنیــن اســتفاده از تجــارب و دانســته هــاي گذشــته و 
ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس در کــودک میباشــد ؛ آغــاز قصــه 
بــا یــک اســتفهام تقریــري در خواننــده کشــش و انگیــزه 
ایجــاد میکنــد تــا داســتان را دنبــال کنــد. شــروع قصــه بــا 
ایــن گونــه اســتفهام و پرســش، خواننــده را ترغیــب مــي 
کنــد کــه بــا تمــام وجــود و ســراپا گــوش، خــود را بــراي 

ــد.  ــاده نمای شــنیدن داســتان آم
ــت  ــن اســالم محب ــت: در دی ــن محب ــتفاده از ف اس
بــه عنــوان اســاس و رکــن مهــم و تأثیرگــذاري درجــذب و 
هدایــت انســانها مطــرح بــوده اســت. بــا ایــن روش میتوان 
ــزه آنهــا را  ــراد ایجــاد کــرد و هــم انگی ــه در اف هــم جاذب
افزایــش داد. یکــي از ابزارهــاي مهــم بــراي جلــب محبــت 
ــه قصــه میباشــد. تأثیــر محبــت و مهــرورزي و  افــراد ارائ
احســان معجــزه آســا اســت؛ بــا ایــن روش میتــوان دســت 
بــه ایجــاد فضایــي آکنــده از مهــر و محبــت زد و تجربــه 

خوشــایندي در ذهــن کــودک ایجــاد نمــود.
ــن  ــی کالی ــر مالن ــازی: از نظ ــن ب ــتفاده از ف اس
ــای  ــا و تعارضه ــراب ه ــازی، اضط ــق ب ــودک از طری ، ک
عاطفــی خــود را ابــراز مــی نمایــد و مــی تــوان بســیاری از 
مشــکالت کــودکان را از طریــق تشــویق آنــان بــه بــازی، 
ــت و  ــازي اس ــي ب ــز نوع ــه نی ــود. قص ــل نم ــل و فص ح
بــازي طبیعــي تریــن وســیله بــراي بیــان خــود و برقــراري 

ارتبــاط اســت کــه در آن مقاومــت هــاي کــودک کاهــش 
ــت  ــراي صحب ــتري ب ــل بیش ــودک تمای ــد و ک ــي یاب م

ــد.  ــدا میکن ــاره احساســاتش پی درب
ــازي  ــباب ب ــازی: اس ــباب ب ــتفاده از اس ــن اس ف
ــي از  ــت و یک ــي اس ــذاي روان ــي غ ــودکان نوع ــراي ک ب
نیازهــاي مهــم و جــزء اصلــي زندگــي کــودکان بــه 
ــه همیــن دلیــل اســت کــه روانشناســان  شــمار میــرود. ب
و مربیــان مشــهوري چــون مونتــه ســوري، والون،کالپــارد، 
دوبــس و دکتــر هوشــیار در ایــن تفصیــل بحــث کــرده و 
اســباب بــازي را در رشــد فکــري و تربیتــي قــواي عقالنــي 
ــار  ــي کــه در اختی ــد. اســباب بازیهای ــر میدانن کــودک موث
ــر  ــي خط ــن و ب ــد مطمئ ــود بای ــته میش ــودک گذاش ک
باشــند، کــودک از طریــق بــازی بــا انــواع مختلــف اســباب 
ــکلها،  ــا، ش ــناخت رنگه ــوزش و ش ــه آم ــق ب ــازی، موف ب
ــت آنهــا مــی شــود.  ــاس و اشــیاء و اهمی ــدازه هــا، اجن ان
ــد،  ــد، بفهم ــد بشناس ــی کن ــک م ــودک کم ــه ک ــازی ب ب
لمــس کنــد، احســاس نمایــد و ســرانجام آنهــا را کنتــرل 

ــل شــود.  ــاوت قائ ــال تف ــت و خی ــان واقعی ــرده می ک
فــن اســتفاده از نقاشــی: مربــي بــا نقاشــي و تغییــر 
ــودک  ــراي ک ــا، قصــه را ب صــداي مناســب شــخصیت ه
جــذاب میکنــد تــا ضمــن برقــراري ارتبــاط خــوب، موجــب 
ــي،  ــه درمان ــود. در قص ــه میش ــه قص ــدي او ب ــه من عالق
ــر کمــک  ــي هــر چــه بیشــتر از نقاشــي هــا و تصاوی مرب

بگیــرد قصــه جذابتــر و عینــي تــر خواهــد شــد.
 نقاشــي وســیله اي اســت کــه میتوانــد تاثیــر قابــل 
ــا  ــت ه ــش قابلی ــي و افزای ــل هوش ــه اي در تکام مالحظ
و رشــد نیــروي خــالق داشــته باشــد و بــه کــودک کمــک 
کنــد تــا نوعــي ارتبــاط روحــي بــا دیگــران برقــرار کنــد. از 
ایــن طریــق میتــوان بــه روحیــات و تمایــالت و شــخصیت 
کــودک پــي بــرد و تعارضــات و مشــکالت کــودک را حــل 

نمــود. 
اســتفاده از فــن جاندارپنــداری  : جاندارپنــداري یــا 
ــگاري یکــي از ویژگیهــاي روانشــناختي کــودکان  جانداران
ــد کــه  ــه شــمار مــي آی ــه ب و نشــانه هــاي تفّکــر کودکان
ضــرورت تغییــر آن در لــزوم رشــد و تکامــل نهفتــه اســت 
ــان عامــه و چــه  و مســئله شــخیصت بخشــي، چــه در زب
ــه  ــده میشــود و ب ــه کثــرت دی ــي داســتانها ب ــان ادب در زب
ــتر  ــوت آن بیش ــخن و ق ــر س ــن روش تاثی ــردن ای کار ب
ــتین  ــداري نخس ــل جاندارپن ــده فروب ــه عقی ــردد . ب میگ
ــداري را در  ــت. جاندارپن ــوده اس ــان ب ــل جه ــه کام نظری
کــودکان خردســال کــه هنــوز نمیتواننــد جانــدار را از 
ــه  ــودک در مرحل ــم. ک ــي بینی ــد، م ــز دهن ــدار تمی غیرجان
جاندارپنــداري یــا زنــده انــگاري همــه اشــیاء بــي جــان را 
ــه  ــدگان ب ــدارد و از نســبت دادن صفــات زن ــده مــي پن زن

ــرد . ــذت میب ــده ل ــودات غیرزن ــا و موج ــباب بازیه اس
اســتفاده از فــن موســیقی: موســیقي میتوانــد 
باعــث رشــد تمرکــز، افزایــش دامنــه توجــه، رشــد بیــان 
ــي  ــان م ــا نش ــش ه ــود پژوه ــه ش ــن عالق و برانگیخت
ــود و  ــث بهب ــوارد باع ــر م ــي در اکث ــیقي درمان ــد موس ده
افزایــش مشــارکت پذیــري و تعامــالت اجتماعــي کــودکان 
و در نتیجــه کمــک بــه بهبــود اســتقالل عملکــردي آنهــا 
ــه آن  ــت ب ــه و رغب ــا عالق ــم ب ــودکان اتیس ــود و ک میش
توجــه نشــان مــي دهنــد  آمــوزش کــودکان بــا موســیقی، 
ــره  ــری ()نیمک ــت( )یادگی ــره راس ــازی )نیمک ــی و ب نقاش
ــر دو  ــدن ه ــال ش ــا فع ــد و ب ــی کن ــهیل م ــپ( را تس چ
نیــم کــره مغــز باهــم اطالعــات بهتــر در ذهــن شــخص 

ــوند. ــتقر میش مس
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قصــه پــردازان بــا جســتن جاذبــه هایــي خــاص از جملــه 
وزن موســیقي انگیــزه هایــي تــازه در  جهــت تاثیرگــذاري 

بــه کار گرفتنــد .
ــا کلمــات احساســی:  اســتفاده از فــن بــازی ب
ــودکان  ــن از ک ــه روش کداس ــناد ب ــا اس ــن روش ب در ای
ــا احساســات مختلــف را شناســایي کننــد  خواســته شــد ت
ــه  ــر روي تک ــا را ب ــر آنه ــپس درمانگ ــد و س ــام ببرن و ن
کاغذهایــي مینوشــت و بــا آنهــا قصــه ایــي مــي ســاخت 
ــودکان  ــا ک ــو ب ــس از بحــث و گفتگ ــرد و پ ــان میک و بی
ــه  ــید ک ــودکان میرس ــه ک ــت ب ــه نوب ــورد آن قص در م
قصــه اي را بــا  همــان کلمــات احساســي تعریــف و 

ــد. ــان کنن ــان را بی احساساتش
ــی  ــار عاطف ــات دارای ب ــن کلم ــتفاده از ف اس
ــه  ــتناد ب ــا اس ــن روش ب ــدی: در ای ــدرت و نیرومن ق
ــه  ــاي قص ــان کتابه ــي از می ــي متینگل ــه گوی روش قص
ــا  کــودکان، قصــه هایــي کــه داراي کلمــات و مفاهیــم ب
ــد،  ــرژي و تحــرک بودن ــدي، ان ــدرت، نیرومن ــون ق مضم
بــراي جلســات درمــان اســتفاده و بعــد جنبــه هــاي اصلــي 
و مهــم قصــه بــا کــودکان مــورد بحــث قــرار میگرفــت .

اســتفاده از فــن اســتعاره هــا: در ایــن فــن 
ــنیدن  ــا ش ــر ب ــي دارد، درمانگ ــاي روان تحلیل ــه مبن ک
ــپس  ــود و س ــنا میش ــان او آش ــا جه ــودک ب ــرات ک نظ
ــه دســت آمــده از شــرح حــال و  ــاي اطالعــات ب ــر مبن ب
ــي، نیازهــاي فــردي، تعــارض هــا،  معاینــه وضعیــت روان
ــي  ــک از آزمودن ــي هــا و عوامــل فشــارزا در هــر ی نگران
هــا داســتانهایي خلــق میکنــد کــه قهرمانــان آنهــا 
ــند  ــته باش ــا داش ــکالت آزمودنیه ــابه مش ــکالتي مش مش
بــه گونــه اي کــه قهرمــان داســتانها، مهارتهــا و روشــهاي 
رویارویــي جدیــدي را بــراي غلبــه بــا مشــکالت بــه کار 
ــر از  ــت و پ ــه مثب ــتانها همیش ــه داس ــان هم ــد. پای میبرن
ــا  ــدي ه ــا و ناامی ــف ه ــه جــاي ضع ــت اســت و ب موفقی
ــد  ــا تأکی ــدواري و راه حله ــدرت و امی ــدي، ق ــر توانمن ب
ــادر  ــي اگــر کــودک ق ــن بالین میشــود. از نظــر متخصصی
ــه طــور کالمــي بیــان کنــد، اگــر  باشــد مشــکالتش را ب
بــه شــکل داســتاني بیــان شــود یعنــي بــه شــکل رمزهــا، 
ــد  ــتري خواه ــدرت بیش ــا ق ــتعاره ه ــا و اس ــب ه ترکی
یافــت. اســتعاره هــا میتواننــد بــه طــور غیــر مســتقیم بــا 
ــد یــک  ــد. درمانگــر میتوان ــرار کنن ــاط برق ناخــودآگاه ارتب
ــا بــه عنــوان یــک  اســتعاره درمــان کننــده خلــق کنــد ت

ــه کار رود. ــه ب ــز یافت ــي تمرک روش درمان
ــی: در ایــن فــن، قصــه  اســتفاده از فــن موجزگوی
گــو از کــودک میخواهــد بــا طــرح و شــخصیتهاي 
داســتان ارتبــاط برقــرار کنــد تــا ســرانجام او را بــه ســوي 
تغییــر رفتــار ســوق دهــد. در خلــق قصــه بایــد مجموعــه 
ــرایط  ــابه ش ــا مش ــد ی ــه همانن ــوند ک ــي آورده ش حوادث
واقعــي کــودک اســت و نبایــد جزئیــات خــاص آن را بیــان 

کــرد.
اســتفاده از فــن تعویــض چهارچــوب یــا تغییر 
شــکل دادن: در ایــن فــن درمانگــر چارچــوب عــادات 
ــد.  ــوض میکن ــخصي را ع ــوب مش ــاي نامطل ــا رفتاره ی
ــودکان  ــه ک ــت ک ــن معناس ــه ای ــکل دادن ب ــر ش تغیی

ــتعدادهاي بالقــوه خــود بــه شــیوهاي نامناســب  از اس
اســتفاده میکننــد و نیــاز بــه راهنمایــي دارنــد تــا بــه نــداي 
درون خویــش گــوش داده و تشــخیص دهنــد چــه موقــع 
ــکار، احساســات و  ــب اف ــود را در قال ــرژي خ ــه ان و چگون

ــد. ــار جهــت بدهن رفت
اســتفاده از فــن مکــث و نشــانه گــذاری: مکــث 
ــت  ــي دارد، نخس ــاي خاص ــره معن ــاي روزم در گفتگوه
موجــب جلــب توجــه شــنونده میشــود و دوم وقتــي بیــن 
ــم، اگــر تمــام عناصــر  ــا کلمــه مکــث میکنی ــه ی دو جمل
ــا  ــایند مهی ــه خوش ــک قص ــده ي ی ــود آورن ــم بوج مه
ــازي  باشــد، آن گاه کــودک احســاس آرامــش ناشــي از ب
ــاله اش  ــراي مس ــي ب ــوان راه حل ــه عن ــران را ب ــا دیگ ب

ــذاري  ــانه گ ــردن، نش ــث ک ــل مک ــزار مکم ــد. اب درمییاب
ــت  ــراي تقوی اســت. نشــانه گــذاري اســبابي شــنیداري ب
ــاال  ــال ب ــت. در مث ــث اس ــس از مک ــدي پ واژگان کلی
ــداي  ــگ ص ــا آهن ــم ب ــه را میتوانی ــورد توصی ــب م مطل
متفاوتــي ادا کنیــم و بــه ایــن ترتیــب آن را نشــانه گــذاري 
ــون و  ــن آزم ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــم . ب ــت کنی و تقوی
ــه و  ــورد توج ــن، م ــا توســط متخصصی ــؤاالت آن باره س
ــئواالت آن از  ــه اســت، در نتیجــه س ــرار گرفت ــتفاده ق اس

ــت. ــوردار اس ــي الزم برخ ــار و روای اعتب
قصــه گویــي ابــزاري مفیــد و مؤثــر بــراي اصــالح رفتــار، 
ســازگاري و کنتــرل هیجانهــا در کــودکان محســوب 
ــوزش  ــه در آم ــي اســت ک ــیوه های ــي از ش میشــود و یک
ــوده  ــر ب ــیار مؤث ــودکان بس ــه ک ــي ب ــاي اجتماع مهارته
اســت. شــناخت و تشــخیص بــه موقــع و آمــوزش 
مهارتهــاي مناســب اجتماعــي میتوانــد از مشــکالت 
بــه ســمت  را  آنــان  و  نمــوده  پیشــگیري  کــودکان 

ــد . ــري نمای ــي راهب ــت اجتماع ــاي مثب رفتاره

منبع:
ــی  ــز)1395(. اثربخش ــی، پروی ــی ثان فالحی،وحیده.کریم
ــی و  ــای ارتباط ــارت ه ــود مه ــر بهب ــی ب ــه درمان قص
تعامــالت اجتماعــی کــودکان مبتــال بــه اتیســم. فصلنامــه 

ــناختی 81-104 ــردی و روان ش ــای کارب ــش ه پژوه

قصه گویي 
ابزاري مفید و 
مؤثر براي اصالح 
رفتار، سازگاري و 
کنترل هیجانها در 
کودکان محسوب 
میشود 



ــی  ــا طراح ــاق ب ــک ات ــک، ی ــاق تاری ــا ات ــاق حســی ی ات
خــاص اســت کــه طیــف وســیعی از محــرک هــا را بــرای 
کمــک بــه افــراد در توســعه و درگیــر کــردن حــواس خــود 
ــراغ  ــامل چ ــد ش ــی توان ــوارد م ــن م ــراه دارد. ای ــه هم ب
ــی ،  ــرم حس ــازی ن ــیاء ب ــا ، اش ــا ، صداه ــگ ه ــا ، رن ه
ــه  ــد ک ــن باش ــط ام ــک محی ــود در ی ــای موج ــه ه رایح
بــه شــخص اجــازه مــی دهــد تــا از آن اســتفاده کنــد تــا 

ــد. ــل کن ــدون خطــر اکتشــاف و تعام ب
اتــاق هــای حســی مــی تواننــد بــه کســانی کــه مشــکل 
یادگیــری ، ناتوانــی در رشــد یــا اختــالالت حســی دارنــد 
ــراف  ــای اط ــا دنی ــه ب ــد ک ــاد بگیرن ــا ی ــد ت ــک کنن کم
ــن  ــط ام ــک محی ــا در ی ــد ، ام ــرار کنن ــاط برق ــود ارتب خ
ــی  ــت م ــا را تقوی ــی آنه ــس و توانای ــه نف ــاد ب ــه اعتم ک
کنــد. همچنیــن بــه عنــوان اتاقهــای چنــد حســی نامیــده 
ــر ،  ــای کارب ــا نیازه ــب ب ــد متناس ــا بتوانن ــوند ، ت ــی ش م
ــک  ــاق تاری ــد. ات ــه دهن ــی ارائ خــود را در اشــکال مختلف
ــد  ــط چن ــای محی ــه ه ــر مجموع ــی از زی ــوان یک ــه عن ب
 MSE یــا ) multi sensory environment( حســی
ــا  ــه در آن غالب ــردازد ک ــی پ ــی م ــت عملکردهای ــه تقوی ب
ــی و  ــتیبوالر ، عمق ــنوایی ، وس ــی ، ش ــای بینای ــس ه ح

ــی شــود . ــت م ــک و تقوی المســه تحری
 sensory( اتــاق تاریــک بــه عنــوان اتــاق حســی
room( کــودک را ارزیابــی حســی مــی کنــد و بــر 
ــرد  ــرای ف ــت ، ب ــن وضعی ــود ای ــرای بهب ــاس آن ب اس
ــال  ــرد بزرگس ــا ف ــودک ی ــم. ک ــی کنی ــزی م ــه ری برنام
ــز  ــواًل مجه ــه معم ــاق، ک ــن ات ــگام کاوش در ای در هن
ــباب  ــف و اس ــای مختل ــردازی  و رنگ ه ــواع نورپ ــه ان ب
ــت   ــه و باف ــوع رایح ــن ن ــی و چندی ــرم حس ــای ن بازی ه
ــر  ــی منحص ــای حس ــت، تجربه ه ــون اس ــی( گوناگ )لمس
بــه فــردی بــه دســت مــی آورد. از اتــاق حســی می تــوان 

بــه عنــوان یــک راهــکار درمانــی بــرای درمــان کــودکان 
و بزرگســاالنی کــه در برقــرار کــردن ارتبــاط و تعامــل بــا 

ــرد. ــتفاده ک ــد اس ــکل دارن ــران مش دیگ

سنسوری روم )اتاق تاریک( چه مزایای دارد؟
اتاق تاریک مزایای شگفت انگیز بسیار زیادی دارد!

*رشــد دادن و تحریــک حــواس - البتــه یکــی از مزایــای 
اصلــی اتــاق تاریــک ایــن اســت کــه فــرد را قادر می ســازد 
تــا حــواس خــود را کشــف کنــد و همچنیــن فرصتــی برای 
ــه  ــک تجرب ــردازش ی ــوه پ ــا نح ــد ت ــم می کن ــرد فراه ف
ــرد در  ــی ف ــی در توانای ــن ویژگ ــرد. ای ــاد بگی ــی را ی حس
تعامــل بــا جهــان در حیــن یادگیــری و رشــد تأثیــر مثبتــی 

دارد.
ــن  ــک همچنی ــاق تاری ــش - ات ــش بخ ــای آرام *جنبه ه
بــرای آرامــش بخشــی بــه کــودکان و بزرگســاالنی 
ــه  ــد نســبت ب ــش از ح ــار حساســیت بی ــواًل دچ ــه معم ک
محرک هــای حســی هســتند بســیار عالــی اســت. در 
اتاق هــای تاریــک معمــواًل انــواع وســایل آرامــش بخــش 
وجــود دارد کــه افــراد را قــادر می ســازد تــا کنتــرل 

ــد. ــت بگیرن ــه دس ــود را ب ــات خ احساس
درشــت  و  ظریــف  حرکتــی  مهارت هــای  *ایجــاد 
ــود  ــه بهب ــد ب ــک می توان ــاق تاری ــک ات ــادی( – ی )بنی
حرکــت عضــالت ، تعــادل و آگاهــی مکانــی فــرد کمــک 
ــام  ــه انج ــرد را ب ــی ف ــزات حس ــی از تجهی ــد. برخ کن
فعالیت هایــی مثــل بــاال و پاییــن پریــدن و ورجــه وورجــه 

ــد. ــب می کن ــادل ترغی ــظ تع ــردن و حف ک
*بهبــود تمرکــز و رفــع مشــکالت رفتــاری - کــودکان و 
ــه اختــالالت رشــدی ماننــد اتیســم و   بزرگســاالنی کــه ب
اختــالل کم توجهــی - بیش فعالــی مبتــال هســتند، اغلــب 
بــرای تمرکــز کــردن روی یــک کار یــا مشــغول شــدن در 

فعالیــت بــرای مدتــی طوالنــی مشــکل دارنــد. سنســوری 
روم بــه ایــن افــراد کمــک می کنــد تــا از محیــط اطــراف 

خــود آگاه شــده و تمرکــز بهتــری پیــدا کننــد.
*معاشــرت و تعامــل بــا دیگــران – اتــاق تاریــک عــالوه 
ــا  ــرای آن ه ــتند ب ــا هس ــراد تنه ــی اف ــه وقت ــر آن ک ب
ــا  ــل ب ــرای ایجــاد تعام ــد ، ب ــن ایجــاد می کن ــی ام فضای
دیگــران چــه در کــودکان و چــه در بزرگســاالن هم بســیار 
ــی اســت. در مــدارس مخصــوص کــودکان اســتثنایی  عال
ــا یکدیگــر در  ــب تشــویق می شــوند کــه ب ، کــودکان اغل
یــک محیــط حســی حرکــت و بــازی کننــد. ایــن باعــث 
ــی  ــای ارتباط ــی و مهارت ه ــای اجتماع ــش مهارت ه افزای

ــود. ــا می ش آن ه

محیط چند حسی چیست؟ 
ــام  ــا ن ــی« صرف ــد حس ــط چن ــارت »محی ــع عب در واق
دیگــری بــرای اتــاق تاریــک ) یــا سنســوری روم( اســت. 
ــه و  ــه جانب ــی هم ــی ، محیط ــد حس ــط چن ــک محی ی
فراگیــر و آموزشــی اســت کــه در آن می تــوان تحریــکات 
حســی را متناســب بــا نیازهــا و شــرایط یــک کــودک یــا 

ــرد. ــرل ک ــرد بزرگســال کنت ــک ف ی
اتــاق حســی گزینه هــای مختلفــی از موثرتریــن تجهیــزات 
ــدی  ــر و کلی ــج عنصــر موث ــرار دادن پن ــرای هــدف ق را ب

ــد: ــم می کن ــی فراه حس
*انــرژی بخشــی: باعــث می شــود کــه کــودکان از جــای 
خــود بلنــد شــده و اینطــرف و آنطــرف حرکــت کننــد. بــه 
ــود  ــر خ ــودکان را درگی ــن ک ــم و ذه ــر جس ــی دیگ عبارت

می کنــد.
*نشســتن فعاالنــه: چــرا بایــد کــودکان بــه هنــگام 
نشســتن ســاکت و بی حرکــت باشــند در حالــی کــه تــاب 
ــت  ــث تقوی ــا باع ــدن آنه ــن پری ــاال و پایی ــوردن و ب خ
هســته اصلــی بــدن شــده و بــر روی قــدرت تمرکــز آنهــا 

ــت دارد. ــر مثب تاثی
*تــاب خــوردن: تاب هــای موجــود در اتــاق تاریــک 
ــاب  ــد. ت ــم می کن ــتیبوالر را فراه ــروری وس ــت ض حرک
ــی از درمــان  خــوردن در حیــن ایــن کــه یــک جــزء اصل
ادغــام حســی و یــک فعالیــت ســرگرم کننــده و آرام 
بخــش نیــز بــه شــمار مــی رود کــه می توانــد بــه کــودکان 

ــد. ــک کن ــد کم ــف رش ــاط عط ــه نق ــتیابی ب در دس
ــب  ــی متناس ــادل و هماهنگ ــاد تع ــی: ایج ــادل بخش *تع
ــا  ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــوزان ای ــه دانش آم ــن، ب ــا س ب
ــت بیشــتری در کالس هــای درس  ــوا و موفقی ــا تمــام ق ب

ــد. شــرکت کنن
می توانــد  حــس  چندیــن  تحریــک  *آرامش بخشــی: 
اســترس و اضطــراب را کاهــش داده و باعــث بهبــود 

ــود. ــرد ش ــرد ف ــری و عملک یادگی
هــدف از طراحــی اتاق هــای حســی عبارتســت از: ادغــام 

حســی، درک عمیــق از خــود و خــود تحریکــی. 

سنسوری روم )اتاق تاریک( 

چه کاربردی برای کودکان و بزرگساالن دارد؟
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ادغام حسی
ادغــام حســی  یــک فرآینــد درونــی مغــز و اعصــاب اســت 
ــب  ــک حســی ناشــی از جان ــام و تفســیر تحری ــه ادغ و ب
محیــط توســط مغــز اشــاره دارد. در مقابــل، اختــالل 
یکپارچگــی حســی نوعــی اختــالل عصبــی اســت کــه در 
ــه طــور  آن داده هــای دریافــت شــده از سیســتم حســی ب
ــود و  ــازماندهی نمی ش ــا س ــه ی ــز یکپارچ ــب در مغ مناس
ــد،  ــف در رش ــدت  مختل ــا ش ــکالتی ب ــت مش ــن اس ممک

ــد. ــرد ایجــاد کن ــار ف ــات و رفت ــردازش اطالع پ
اغلــب بــه افــرادی کــه دچــار اختــالل یکپارچگــی حســی 
هســتند »جســتجوگر حســی« گفتــه می شــود. ایــن 
ــته  بندی  ــوان جســتجوگران حســی دس ــه عن ــه ب ــراد ک اف
می شــوند، افــرادی هســتند کــه ممکــن اســت بــه 
ــند.  ــده باش ــال ش ــی )SPD(  مبت ــردازش حس ــالل پ اخت
فــرد مبتــال بــه اختــالل پــردازش حســی ممکــن اســت در 
پــردازش انــواع اطالعــات دریافــت شــده از طریق سیســتم 
ــد. در  ــته باش ــف مشــکل داش ــای مختل حســی در قالب ه
ــوان ســیگنال هایی در مســیرهای  ــه عن ــت حــواس ب نهای
ــی ممکــن اســت  ــه گاه ــوند ک ــر می ش ــا ظاه ــی م عصب
ایــن ســیگنال ها متفــاوت از افــراد ســالم تفســیر نشــوند.

درک عمیق از خود
ــه یکپارچگــی حســی  ــوط ب ــه نوعــی مرب حــس عمقــی ب
ــه واســطه تفســیر بازخوردهایــی  اســت کــه در آن فــرد ب
ــه درک درســتی  ــرد ب ــط اطــراف خــود می گی کــه از محی
ــدا  ــت پی ــود دس ــدن خ ــای ب ــت اعض ــت و موقعی از حرک
ــرز  ــه ط ــژه ب ــای وی ــا نیازه ــراد ب ــد. بســیاری از اف می کن
ــرا  ــر هســتند زی ــا بازخــورد حــس عمقــی درگی خاصــی ب
ــکل  ــی مش ــام حس ــردازش و ادغ ــا در پ ــیاری از آنه بس

ــد. دارن
خود تحریکی

اســتیمینگ کــه بــه آن خــود تحریکــی نیــز گفتــه 
ــی  ــالل یکپارچگ ــی اخت ــوارض جانب ــی از ع ــود یک می ش
حســی اســت. خــود تحریکــی رفتارهایــی ماننــد دســت و 
پــا زدن، پریــدن، تــکان خــوردن و جویدن اشــیاء اطــراف را 
شــامل می شــود. ایــن رفتارهــا ممکــن اســت تــا حــدودی 
کالمــی، مکــرر و تکــراری باشــند. اغلــب افــراد بــه ایــن 
ــه  ــون ک ــد چ ــی می زنن ــود تحریک ــه خ ــت ب ــل دس دلی
محیــط پیرامــون آنهــا تحریــک حســی کافــی بــرای آنهــا 
بــه دنبــال نــدارد. اتاق هــای حســی بــه صــورت متمرکــز 
ــرد  ــرای ف ــتری ب ــک بیش ــۀ تحری ــده، زمین ــرل ش و کنت

ــد. ــاد می کنن ایج

تکنیک های اتاق حسی  
ــردی  ــک ف ــود ی ــث ش ــت باع ــن اس ــه ممک ــی ک دالیل
ــه  ــت ب ــود درنهای ــد ش ــی بهره من ــاق حس ــای ات از مزای

نیازهــای حســی وی برمی گــردد.
ــاره  ــا اش ــه آنه ــی ب ــش قبل ــه در بخ ــوردی ک ــه م س
یــا  یکپارچگــی  متعــادل کــردن  و  تقویــت  کردیــم، 
ادغــام حســی، حــس پروپریوسپشــن )حــس عمقــی 
خودآگاهــی( و خــود تحریکــی از جملــه مزایــای برجســته 
ــی  ــتجوگران حس ــد. جس ــمار می رون ــه ش ــی ب ــاق حس ات
می تواننــد بازخورد هــای لمســی دریافــت کننــد. ایــن 
بازخوردهــا عــالوه بــر ایــن کــه باعــث تحریــک حــواس 
ــی  ــس عمق ــرای ح ــای ورودی ب ــود داده ه ــا می ش آنه
ــوان  ــه عن ــرار می دهــد. ب ــرد ق ــار ف خودآگاهــی را در اختی
مثــال، یــک تــاب مخصــوص می توانــد هــر ســه کمبــود 

ــد. ــران کن ــرد جب ــده را در ف ــر ش ذک
محیط هــای  حــواس،  آرامــش  بــه  کمــک  بــرای 
ــا  ــه غالب ــردی ک ــز ف ــه تمرک ــد ب ــی می توانن ــد حس چن
ــات  ــات و تحقیق ــد. مطالع ــک کنن ــرت اســت کم حواس پ
ــردن بصــری و جســمانی  ــر ک ــه درگی ــد ک نشــان می ده
 فــردی کــه بــه راحتــی دچــار حــواس پرتــی می شــود بــه 
ــۀ و طــول دوره توجــه  ــان باعــث افزایــش دامن ــرور زم م
وی می شــود.برخی از اشــیاء موجــود در یــک محیــط چنــد 
حســی یــا اتــاق حســی همــان چیزهایــی هســتند کــه فــرد 
بــرای رشــد و توســعه حــرکات ظریــف خــود بــه آن نیــاز 
ــه عنــوان مثــال، کــودکان دارای مهــارت حرکتــی  دارد. ب
ضعیــف می تواننــد بــا بــازی در یــک اســتخر تــوپ، 
پرتــاب کــردن تــوپ، بــازی در یــک جعبــه شــنی حســی 
یــا شــرکت  در کار هــای پنــل دیــواری، مهارت هــای خــود 

ــد. ــت کنن را تقوی
ــرای  ــودک ب ــا ک ــوند ت ــث می ش ــی باع ــای حس اتاق ه
ــی دور  ــی واقع ــوی زندگ ــده از هیاه ــه ش ــم ک ــی ه مدت
ــردن  ــازی ک ــی ب ــود یعن ــن کار خ ــه مهم تری ــده و ب ش
بپــردازد و در عیــن حــال مزایــای برخــی از نینجــا تراپــی 

ــال دارد. ــه دنب ــرای وی ب ــز ب را نی
در اتــاق تاریــک فــرد فضایــی آرام را در محیطــی دلپذیــر 
، رایحه هــای  آرامــش بخــش  بــا صداهــای  همــراه 
 ، لــرزش  و  ماســاژ   ، لمســی  تجربه هــای   ، دلنشــین 
ــد  ــه خواه ــم تجرب ــرکات مالی ــی و ح ــات ارتعاش احساس
کــرد. نورپردازی هــای جــذاب و صندلــی راحتــی کــه فــرد 
روی آن نشســته بــه فــرد اجــازه می دهــد تــا بــا انتخــاب 
احساســات مختلــف، حــواس خــود را تنظیــم کنــد. عــالوه 

ــل  ــرای تعام ــی ب ــک فرصت ــاق تاری ــط ات ــن ، محی ــر ای ب
ــرد  ــرای ف ــی را ب ــای متفاوت ــدن در فعالیت ه ــر ش و درگی

فراهــم می کنــد.

در سالهای نخست زندگی
ــه  ــویم ، ب ــدار می ش ــواب بی ــه از خ ــه ای ک ــا از لحظ م
ــی را از  ــات حس ــی از اطالع ــف عظیم ــداوم طی ــور م ط
جهــان اطــراف خــود دریافــت می کنیــم کــه شــامل 
داده هــای شــنیداری ، دیــداری ، لمســی ، بویایــی ، 
چشــائی ، وســتیبیوالر ) دهلیــزی( و داده هــای مربــوط بــه 
حــس عمقــی ) حــس اعضــای بــدن و حرکــت آن هــا( و 
همچنیــن آگاهــی درون بدنــی هســتند. ایــن اطالعــات از 
طریــق سیســتم عصبــی محیطــی ، بــه سیســتم عصبــی 
ــه ورودی  ــا منتقــل شــده و ســپس پاســخی ب مرکــزی م
ــه  ــور خالص ــه ط ــرد. ب ــم ک ــه خواهی ــود ارائ ــی خ دریافت
اگــر بخواهیــم بگوییــم، مــا بایــد یــاد بگیریــم کــه چطــور 
ــم. ــش نشــان بدهی ــف واکن ــای مختل ــن محرک ه ــه ای ب

برای رفتارهای چالش برانگیز
هنگامــی کــه افــراد بــا تغییراتــی در زندگــی خــود 
ــان  ــا برایش ــا آن ه ــدن ب ــار آم ــه کن ــوند ک ــه  می ش مواج
دشــوار اســت ، ممکــن اســت دچــار افــکار منفــی شــده و 
احساساتشــان را بــه شــیوه ای بیــان کننــد یــا بــروز دهنــد 
ــه ســخت باشــد.  ــرای جامع ــا آن  ب ــه ب ــم و مقابل ــه فه ک
ایــن رفتارهــای چالــش برانگیــز انــواع مختلفــی دارنــد از 
ــی، آب  ــر خوراک ــای غی ــوردن چیزه ــدن و خ ــه جوی جمل
دهــان انداختــن ، فریــاد زدن و جیــغ کشــیدن ، ضــرب و 

ــردن. ــتم و فحاشــی ک ش

کاربرد در کاردرمانی
ــا  ــد ب ــعی می کن ــه س ــت ک ــی اس ــی تخصص کاردرمان
ــا  ــازد ت ــادر س ــراد را ق ــاص، اف ــی خ ــتفاده از روش های اس
کارهایــی کــه می خواهنــد یــا الزم اســت را انجــام دهنــد. 
ارزیابــي توانایــی شــناختی و ســطح عملکــرد بدنــی 
ــا  ــورد ب ــب در برخ ــای مناس ــاندن روش ه ــز شناس و نی
ــه  ــف ب ــای مختل ــام کاره ــاوت و انج ــای متف موقعیت ه
فــرد ، یکــی از مولفه  هــای اصلــی درمانگــران بــرای 
ــر اســت. ــی موث ــای درمان ــه راهکاره ــزی  و ارائ برنامه ری

کاربرد در بهبود اختالالت یادگیری
حمایــت و پشــتیبانی از افــراد در ایــن حــوزه ممکــن اســت 
ــف  ــت طی ــن اس ــاران ممک ــد. بیم ــده باش ــیار پیچی بس
ــی  ــخیص های مختلف ــته و تش ــا را داش ــی از نیازه متنوع
ــر نحــوه  ــرای مشــکل آن هــا انجــام شــده باشــد کــه ب ب
تجربــه و درک آن هــا از زندگــی ، چالش هایــی کــه پیــش 
رو دارنــد و ســطح حمایــت مــورد نیازشــان تأثیــر گــذارد. 
ترکیــب ایــن نیازهــای بســیار منحصــر بــه فــرد می توانــد 

ــا عملکــرد بدنــی افــراد تأثیــر بگــذارد. ــر شــناخت و ی ب

برای سالمت روان
همــه چیزهــای اطــراف مــا تغییــر می کننــد، هــم 
تغییــرات مثبــت و هــم تغییــرات منفــی و مــا نــه همیشــه 
ــه  ــه همیش ــتیم و ن ــد هس ــاق می افت ــه اتف ــئول آنچ مس

می توانیــم آن هــا را کنتــرل کنیــم.
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ــی  ــر شــگرفی در نحــوه زندگ ــد تأثی ــوارد می توانن ــن م ای
ــه بیمــاری ، حــوادث  ــا داشــته باشــد. تجرب و احســاس م
ــی مــدت ، از دســت دادن  ــا طوالن ــی ی و صدمــات ناگهان
عزیــزان ، یــا یــک عضــو بــدن و یــا محدودیــت در 
ــکن  ــا مس ــغل ی ــا ، ش ــردی ، نقش ه ــای عملک توانایی ه
ممکــن اســت تأثیــر عمیقــی بــر الگوهــای تفکــر و 
ــا  ــار م ــا داشــته باشــند و ممکــن اســت رفت احساســات م
ــر دهــد. ــد تغیی ــا اوضــاع جدی ــه ب ــرای مقابل ــالش ب در ت

برای اتیسم
بازی هــای حســی بــرای همــه افــراد مفیــد هســتند و بــه 
ــور  ــرد چط ــاد بگی ــا ی ــد ت ــک می کنن ــودک ، کم ــک ک ی
دنیــای پیرامــون خــود را پــردازش کنــد. امــا البتــه کــه ، 
ــال  ــاالن مبت ــودکان و بزرگس ــرای ک ــی ب ــای حس بازی ه
ــالل  ــد اخت ــری مانن ــالالت دیگ ــز اخت ــم و نی ــه اتیس ب
ــه  ــندرم داون ب ــی )ADHD( و س ــی - بیش فعال کم توجه
طــور خــاص مفیــد هســتند. در مــورد کــودکان مبتــال بــه 
اوتیســم ، بازی هــای حســی بــه آنهــا کمــک می کنــد تــا 
آرام شــوند و کنتــرل احساساتشــان را بــه دســت گیرنــد و 

در رشــد حــواس آن هــا مفیدنــد.
درمانگــران و متخصصــان مــددکاری اجتماعــی می تواننــد 
ــاص و  ــای خ ــتن ابزاره ــر داش ــه خاط ــک ب ــاق تاری از ات
ــده  ــدی ش ــه بن ــب ، درج ــی مناس ــردن فضای ــم ک فراه
و ایمــن، در ارزیابی هــا و راهکارهــای درمانــی خــود 
ــد  ــده بای ــاذ ش ــی اتخ ــای درمان ــد. راهکاره ــتفاده کنن اس
ــار  ــردی بیم ــای ف ــا و اولویت ه ــه نیازه طــوری باشــند ک
ــدازه ای  ــه ان ــال ب ــن ح ــرار داده و در عی ــر ق ــد نظ را م
ــد  ــا رش ــگ ب ــد هماهن ــه بتوانن ــند ک ــر باش ــاف پذی انعط
ــای  ــان نیازه ــود و درم ــد بهب ــرفت او در رون ــرد و پیش ف

ــد. ــن کنن ــز تامی ــر وی را نی متغی

برای آسیب های مغزی
بیماری هــای  صدمــات مغــزی و ســایر مشــکالت و 
عصبــی ممکــن اســت بــرای خــود افــراد آســیب دیــده  و 
خانــواده ، دوســتان و عزیــزان آن هــا ویــران کننــده باشــند 
، بــه ویــژه اگــر بــه شــکلی ناگهانــی اتفــاق افتــاده باشــند. 
اســتفاده از محیط هــای چنــد حســی ، اگرچــه شــاید یــک 
راهــکار درمانــی اولیــه و کامــاًل بدیهــی بــرای مداخــالت 
ــوان آن هــا  ــا می ت بالینــی در صدمــات مغــزی نباشــند، ام
ــایل و  ــا از وس ــرد و در آن ه ــی ک ــه ای طراح ــه گون را ب
ابــزاری اســتفاده نمــود کــه بــه شــخص در رونــد بهبــود و 

توانبخشــی جســمی و یــا شــناختی او کمــک کننــد.

برای سالمندان
ــف  ــرای توصی ــس( ب ــا دمان ــل« ) ی ــالح »زوال عق اصط
ــر ،  ــاری آلزایم ــد بیم ــزی مانن ــرونده مغ ــالالت پیش اخت
زوال عقــل عروقــی و زوال عقــل بــا اجســام لوئــی بــه کار 
مــی رود. ایــن بیماری هــا مشــکالتی در حوزه هــای تفکــر 
، خلــق و خــو ، رفتــار و توانایــی  شــرکت در فعالیت هــای 
ــد.  ــود می آورن ــه وج ــرد ب ــش در ف ــذت بخ ــره و ل روزم
ــتند  ــل هس ــه زوال عق ــال ب ــه مبت ــرادی ک ــرای اف ــر ب اگ
حمایــت مناســبی صــورت نگیــرد و اطرافیــان آن هــا هیــچ 
اقــدام مناســبی انجــام ندهنــد ، ممکــن اســت ایــن افــراد 
ــه و  ــی حوصل ــد ، ب ــزوی ، ناامی ــده ای من ــور فزاین ــه ط ب

غمگیــن شــوند.
چه چیزهایی باید در یک اتاق تاریک باشد؟

یــک اتــاق تاریــک بایــد حــاوی وســایلی باشــد کــه هــر 
چــه بیشــتر حــواس بــه خصــوص حــواس المســه، بینایــی 

ــا  ــن اتاق ه ــد. در ای ــک کنن ــی را تحری ــنوایی و بویای ، ش
ــه کار  ــف ب ــا رنگ هــای مختل ــی از چراغ هــا ب ــد ترکیب بای
ــای  ــاوی صداه ــد ح ــوری روم بای ــد.یک سنس ــه باش رفت
متنوعــی از جملــه صــدای موســیقی و همچنیــن تصاویــر 
ــر متحــرک و انیمیشــن باشــد. در  ــد تصاوی متغییــری مانن
ــرم نیــز بایــد وجــود  ــازی ن یــک اتــاق تاریــک وســایل ب
ــی  ــای نرم ــا رول ه ــوه ی ــک  ک ــد تش ــند مانن ــته باش داش
کــه افــراد بتواننــد روی آن هــا بپرنــد یــا خودشــان را روی 
آن هــا بیاندازنــد. همچنیــن صندلی هــا و مبلمان هــای 
نــرم و راحتــی نیــز بایــد در ایــن اتاق هــا موجــود باشــند.

از جملــه ســایر تجهیــزات داخــل اتــاق تاریــک می تــوان 
ــای  ــد پله ه ــادل، مانن ــظ تع ــای حف ــل ، ابزاره ــه تون ب
ســنگی و یــک میــز کار بــا ماســه یــا آب و غیــره وجــود 

داشــته باشــد.

نحوه استفاده از یک اتاق تاریک 
ــاد  ــت ایج ــراد در جه ــه اف ــک ب ــرای کم ــا ب ــن اتاق ه ای
ــک  ــوارض ی ــا ع ــدن ب ــار آم ــا کن ــا ی ــی مهارت ه بعض
بیمــاری ، مثــال بــرای افــرادی کــه بــه اتیســم یــا اختــالل 
مبتــال هســتند، طراحــی شــده اند.  پــردازش حســی 
ــن  ــه ای ــه ب ــرادی ک ــی از اف ــرای برخ ــره ب ــی روزم زندگ
اختــالالت مبتــال هســتند بســیار ســخت و چالــش برانگیــز 
ــه  ــده اند ک ــم ش ــوری تنظی ــک ط ــای تاری ــت. اتاق ه اس
بــه ایــن گونــه افــراد کمــک کننــد تــا بتواننــد بــا هرگونــه 
مشــکل حســی کــه در نتیجــه ایــن اختــالالت برایشــان 

ــرو شــوند. ایجــاد شــده روب
ــش  ــک آرام ــاق تاری ــک ات ــواه ی ــک، خ ــاق تاری ــک ات ی
بخــش باشــد و خــواه یــک اتــاق تاریــک تعاملــی ، رونــد 
یادگیــری و پیشــرفت را بــرای افــراد بــه تجربه ای ســرگرم 
ــا  ــه ب ــکار ک ــد راه ــد. در اینجــا چن ــل می کن ــده تبدی کنن
ــه  ــک ، چ ــاق تاری ــک ات ــد ی ــا می توانی ــتفاده از آن ه اس
ــک  ــای تاری ــه اتاق ه ــش و چ ــک آرام بخ ــای تاری اتاق ه
ــند  ــر پس ــی کارب ــه فضای ــن ب ــد ممک ــا ح ــی، را ت تعامل
ــد  ــه خواه ــد ارائ ــل کنی ــب تبدی ــرد( و مناس ــان کارب )آس

شــد:

اتاق های تاریک آرام بخش
ــد در  ــدا بای ــک ، ابت ــاق تاری ــک ات ــی ی ــگام طراح در هن
مــورد هــدف اســتفاده از ایــن اتــاق تصمیــم بگیریــد، یعنی 
ایــن کــه ببینیــد اتــاق تاریــک مــورد نظرتــان قــرار اســت 
ــا تعاملــی؟ ایــن بســتگی  بیشــتر آرامــش بخــش باشــد ی
ــک آرام  ــاق تاری ــک ات ــما دارد. ی ــار ش ــرایط بیم ــه ش ب
بخــش مناســب افــرادی اســت کــه حساسیتشــان نســبت 
بــه داده هــای حســی باالتــر از حــد معمــول اســت. شــما 
ــک از  ــاق تاری ــک ات ــش را در ی ــاس آرام ــد احس می توانی

ــد. ــا کنی طریــق وســایل حســی مختلفــی الق
ــور  ــرکات محص ــه ح ــردن ب ــگاه ک ــال ، ن ــوان مث ــه عن ب
ــل  ــا در باب ــم آن ه ــگ  مالی ــر رن ــا و تغیی ــده حباب ه کنن
ــاوی  ــه ح ــای حســی ) لوله هــای شیشــه ای ک تیوب ه
ــل  ــت. باب ــش اس ــش بخ ــیار آرام ــتند( بس ــاب  هس حب
و  بصــری  مهارت هــای  حــال،   عیــن  در  تیوب هــا 
ارتباطــی فــرد را نیــز تحریــک می کننــد. همچنیــن 
اســتفاده از آینه هــای دیــواری در کنــار بابــل تیــوب  
ــرد  ــوب  را در ف ــل تی ــن باب ــود چندی ــم وج ــد توه می توان

ــد . ــاد کن ایج
ــه  ــی ، ک ــش بخش ــای آرام ــن ، از صداه ــر ای ــالوه ب ع
می توانیــد  نیــز  می شــوند  حســی  پیشــرفت  باعــث 
اســتفاده کنیــد. اســتفاده از پروژکتــور ضمــن جذابتــر 

ــش  ــر آرام ــه تصاوی ــرای ارائ ــرد، ب ــرای ف ــاق ب ــردن ات ک
بخــش نیــز مناســب اســت. ایــن تصاویــر بــا انــواع افکــت 
قابــل تغییــر هســتند. نکتــه اصلــی در اینجــا ایجــاد 
ــده  ــرد ش ــی ف ــک حس ــث تحری ــه باع ــت ک ــی اس فضای
ــد. ــان آرامــش بخــش باقــی بمان و در عیــن حــال همچن

اتاق تاریک تعاملی
برخــی از افــراد حساسیتشــان نســبت بــه داده هــای حســی 
، کمتــر از حــد طبیعــی اســت و ایــن ممکــن اســت مانــع 
ارتبــاط برقــرار کــردن آن هــا بــا محیــط و افــراد اطرافشــان 
شــود. در چنیــن مــواردی ، اســتفاده از یــک اتــاق تاریــک 
تعاملــی و محــرک حســی ایــده آل اســت. اســتفاده 
ــف و متحــرک در  ــای مختل ــر متحــرک و رنگ ه ازتصاوی
ــا  ــرد ب ــا ف ــی( باعــث می شــود ت ــاق ) کــف تعامل کــف ات
اســتفاده از حــرکات بتوانــد بــا تصاویــر کــف اتــاق ارتبــاط 
ــف  ــود طی ــا وج ــد. ب ــته باش ــل داش ــرده و تعام ــرار ک برق
 Scatter« وســیع بازی هــای موجــود ، مثــل بــازی
the Stars« ) پخــش کــردن ســتاره ها( ، و امــکان 
ــر  ــرای ه ــک ب ــاق تاری ــک ات ــا، ی ــازی آن ه شــخصی س
ــته  ــک دس ــتفاده از ی ــد. اس ــد باش ــد مفی ــردی می توان ف
فیبــر نــوری ال ای دی پــر تحــرک باعــث می شــود 
ــناخت  ــی و ش ــت و معلول ــط عل ــق رواب ــرد از طری ــا ف ت
ــد. ــاء ببخش ــود را ارتق ــی خ ــای تعامل ــا ، مهارت ه رنگ ه

ــای  ــه ویژگی ه ــد از جمل ــز می توانن ــواری نی ــای دی پنل ه
ــواری  ــای دی ــند. پنل ه ــک باش ــاق تاری ــک ات ــی ی عال
ــف  ــک ردی ــد، از ی ــود دارن ــی وج ــیار متنوع ــی بس تعامل
ــا یــک دیــوار لمســی  چــراغ ال ای دی تعاملــی گرفتــه ت
موزیــکال. دیوارهــای لمســی موزیــکال تنظیمــات متنوعی 
دارنــد کــه می تــوان از آن هــا در جهــت پیشــرفت فــرد در 
مهارت هــای زندگــی ، از جملــه مهارت هــای حرکتــی 
ظریــف و درشــت و تشــخیص اشــکال و اعــداد از آن 
ــاق تاریــک چــه  ــک ات ــت ی ــکان و موقعی اســتفاده کرد.م
ــط  ــر محی ــه در ه ــه و چ ــه در خان ــد ، چ ــه باش در مدرس
ــرای  ــی ب ــادی دارد. فضای ــت زی ــر، اهمی ــی دیگ آموزش
ــده آل اســت کــه پنجــره نداشــته باشــد  ــاق تاریــک ای ات
تــا بتــوان نــور مصنوعــی را در آن کامــال کنتــرل کــرد. بــا 
ایــن وجــود ، اگــر اتاقــی یــک پنجــره هــم داشــته باشــد 
ــاد  ــی ایج ــای حس ــک فض ــوان در آن ی ــم می ت ــاز ه ، ب
ــا  ــد ت ــه کار ببری ــد تمــام تــالش خــود را ب ــا بای کــرد، ام
ــل  ــه داخ ــی ب ــور خارج ــوع ن ــر ن ــدور ورود ه ــی المق حت

ــد. ــاق را کاهــش دهی ات
https://anjomanmaaref.com

شماره2        سال 1399 سالنامه »کالم اُتیسم« 38



روانشناســی محیطــی مطالعــه پیچیــده بیــن مــردم 
جیفــورد  عقیــده  بــه  اســت.  اطرافشــان  محیــط  و 
بــا شــاخه اصلــی  )Gifford(روانشناســی محیطــی 
روانشناســی تفــاوت دارد زیــرا بــه محیــط فیزیکــی 
ــه  ــی از نقط ــم چارچوب ــن عل ــردازد. ای ــی پ ــره م روزم
ــی آورد  ــم م ــات را فراه ــا و فرضی ــق ه ــرات، تحقی نظ
ــل  ــط متقاب ــری از رواب ــا در درک بهت ــه م ــد ب کــه میتوان
ــتفاده از  ــا اس ــد. ب ــک کن ــراف، کم ــط اط ــان و محی انس
ایــن دانــش میتــوان پیــش از طراحــی و ســاخت، ارزیابــی 
ــان  ــرای طراح ــزار ب ــن اب ــه بهتری ــی را انجــام داد ک های
ــه  ــم چ ــا بدانی ــر م ــد. اگ ــی آی ــه حســاب م ــه ای ب حرف
ــان داده  ــود نش ــری از خ ــرد بهت ــته عملک ــز در گذش چی
اســت، بــرای طراحــی بهتــر در آینــده آمادگــی بیشــتری 
خواهیــم داشــت. بــا اســتفاده از تئوریهــای کنتــرل 
میتــوان مشــاهده کــرد کــه محیــط نقــش اساســی را در 
شــکل گیــری احســاس ارزشــها و توانمنــد ســاختن بــرای 

ــد.  ــی کن ــا م ــف ایف ــای مختل ــراد و گروهه اف

علل و روند ایجاد و توسعه روان شناسی 
محیطی 

طراحــان و پژوهشــگران زیســت محیطــی در دهــه 
ــیاری در  ــای بس ــزه ه ــکا انگی ــالدی در آمری ــصت می ش
ــکونت  ــاد س ــرای ایج ــر ب ــا یکدیگ ــکاری ب ــت هم جه
ــردم احســاس کردند.عــدم  گاه هــای مناســب زندگــی م
توجــه بــه نیازهــای فیزیولوژیــک، ایمنــی و روانــی مــردم 
در طراحــی و ســاخت فضاهــای مســکونی چــون پیــروت 
ــه  ــی ب ــه منته ــکا ک ــز آمری ــنت لوئی ــع در س ــوه واق آیگ
ــاختمانی  ــه س ــه مجموع ــل و س ــش از چه ــب بی تخری
یــازده طبقــه گردیــد هشــداری جــدی و قابــل توجــه بــه 
ــز  ــای چارل ــزد آق ــدازه ای ن ــه ان ــه ب ــن واقع ــا بود.ای آنه
ــاری  ــان معم ــاب زب ــه او در کت ــود ک ــته ب ــر برجس جنک
فرامــدرن ایــن واقعــه را نمــادی بــر افــول معمــاری مدرن 
ــناختی  ــی و روان ش ــای اجتماع ــاری ه ــت. ناهنج دانس
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــکونی ک ــه مس ــن مجموع ــاکنین ای س
الگوهــای معمــاری مــدرن طراحــی و اجــرا گردیــده بــود 
پیــش از تخریــب از ســوی پژوهشــگران علــوم اجتماعــی 
بود.نتایــج  گرفتــه  متعددقــرار  بررســی  و  موردتوجــه 
پژوهــش هــا کــه از گســترش روز افــزون ناهنجــاری هــا 

و جــرم و جنایــت خبــر مــی داد،تخریــب ایــن مجموعــه 
مســکونی را اجتنــاب ناپذیــر ســاخته بود.گرچــه نیــاز بــه 
ــناس  ــگران روان ش ــان و پژوهش ــن طراح ــکاری بی هم
بــرای برطــرف کــردن کاســتی هــای موجــود در طراحــی 
ــاری و  ــای معم ــده از فضاه ــتفاده کنن ــردم اس ــرای م ب
ــه  ــید.اما ب ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب ــدون تردی ــهری ب ش
زودی آشــکار گردیــد کــه طراحــان و پژوهشــگران روان 
ــود  ــای موج ــتی ه ــردن کاس ــرف ک ــرای برط ــناس ب ش
ــای  ــده از فضاه ــتفاده کنن ــردم اس ــرای م ــی ب در طراح
ــه نظــر مــی رســید،  معمــاری و شــهری بــدون تردیــد ب
امــا بــه زودی آشــکار گردیــد کــه طراحــان و روانشناســان 
ــی  ــر در چگونگ ــاوت از یکدیگ ــای متف ــرش ه دارای نگ

ــتند. ــی هس ــائل محیط ــل مس ــه ح ــن ب پرداخت
ــاران  ــه معم ــود ک ــن ب ــراد ای ــان ای ــر روان شناس از نظ
ــر مســائل زیبایــی شــناختی فضاهــای  تاکیــد بیشــتری ب
مســائل  بــه  پرداختــن  تــا  داشــتند  شــده  طراحــی 
کارکــردی آن هــا بــه عقیــده روان شناســان اصلــی 
ــه  ــه ب ــی توج ــد طراح ــان در فراین ــار طراح ــن معی تری
ــن  ــود.از ای ــناختی آن ب ــی ش ــای زیبای ــه ه ــرم و جنب ف
ــای  ــان نیازه ــه طراح ــد ک ــد بودن رو،روان شناســان معتق
واقعــی و روزمــره اســتفاده کننــدگان را قربانــی خواهــش 
هــای زیبایــی شناســانه و انتزاعــی خویــش مــی ســازند 
و لــذا مــردم را بیــش از پیــش بــا محیــط طراحــی شــده 

ــد .      ــاخته ان ــوس س نامان
 اتیسم

در  بنیــادی  و  شــدید  محدودیــت  اتیســم  مشــخصه 
چندیــن زمینــه مهــم رشــد مــی باشــد: تعامــل و ارتبــاط 
و همچنیــن رفتــار متقابــل. اغلــب کــودکان اتیســم دارای 
اختــالالت رشــدی نیــز مــی باشــند، اگرچــه تعــداد کمــی 
نیــز دارای رشــد طبیعــی هســتند. همچنیــن بســیاری نیــز 
ــی و  ــای بینای ــند و معلولیته ــی باش ــرع م ــه ص ــال ب مبت

ــروه بســیار شــایع اســت. ــن گ شــنوایی در ای

چند نکته در رابطه با طراحی فضاهای 
آموزشی برای کودکان اتیسم

ــان  ــاده و نش ــرح س ــک ط ــد دارای ی ــاختمان بای  1-س
ــی  ــرای راهیاب ــده نظــم، آرامــش و وضــوح کامــل ب دهن

باشــد.

ــف  ــیتهای مختل ــت حساس ــن اس ــودکان ممک ــن ک 2-ای
بــه فضاهــا نشــان دهنــد : برخــی از فضاهــای بــزرگ و 
ــه عقــب نشــینی  ــاز وحشــتزده خواهنــد شــد و مایــل ب ب
ــه ممکــن  ــی ک ــند در حال ــر میباش ــای کوچکت ــه فضاه ب
ــته  ــت نداش ــور را دوس ــای محص ــی، فضاه ــت برخ اس
باشــند. ارائــه ترکیــب فضاهــای بــزرگ و کوچــک 

ــد.  ــان ده ــودکان پای ــراب ک ــه اضط ــد ب میتوان
ــد  3-طراحــی محیــط هــای محــرک حســی کــم، میتوان

اســترس و اضطــراب را کاهــش دهــد
4-ارائــه فضاهــای ســاده، معتــدل، دلپذیــر بــا دیوارهــای 
ــه معلمــان  ــد ب ــن و رنگهــای ســاده میتوان لخــت از تزئی
فرصــت ارائــه آموزشــهای خــاص و برنامــه هــای روزانــه 

را بــرای تامیــن نیازهــای کــودکان بدهــد. 
5-کالس هــا میتواننــد بــه گونــه ای مرتــب شــوند کــه 
معلمــان بتواننــد روش هــای مختلــف را در آمــوزش 
ــای کاری شــخصی را  ــن فضاه ــد و همچنی ــتفاده کنن اس

ــد. ــا کن ــودکان مهی ــرای ک ب
ــروصدا  ــاب از س ــتقیم و اجتن ــور غیرمس ــتفاده از ن 6-اس
ــود و  ــودکان میش ــواس ک ــدن ح ــرت ش ــث پ ــه باع ک
ــد  ــط مانن ــر در محی ــل دیگ ــاب از عوام ــن اجتن همچنی
ــر  ــا وب ــاهده در فض ــل مش ــای قاب ــه ه ــرده، لول ــود پ نب

روی ســقف و..... اهمیــت فراوانــی دارد. 
ــن در  ــاال و پایی ــتگیره درب در ب ــتفاده از دو دس  7-اس
ــرار  ــری از ف ــرای جلوگی ــت کــودکان را ب ــد امنی هــم بای
ــودکان  ــوق ک ــض حق ــث نق ــم باع ــازد و ه ــرار س برق
نشــود چراکــه از نظــر قانونــی کــودکان نبایــد بازداشــت 

ــوند.  ش
ــای  ــا ناتوانیه ــودکان ب ــور ک ــکان حض ــل ام ــه دلی 8-ب
مختلــف، اســتفاده از مصالــح مقــاوم و ایمــن بــرای 
درهــا، پنجــره هــا لولــه کشــی، ســیم هــا و.... ضــرورت 

دارد.
ــودکان  ــت و اســتقالل ک ــان امنی ــادل می ــراری تع 9-برق
از جملــه مــواردی اســت کــه بایــد مدنظــر قــرار گیرنــد. 
ــرای ظاهــری مناســب و  ــزات خــاص ب اســتفاده از تجهی
مســتقل و در عیــن حــال دور از خطــر میتوانــد ایــن نیــاز 

را تامیــن ســازد.

روانشناســی محیطــی مطالعــه پیچیــده بیــن مــردم و محیــط 
ــی  ــورد )Gifford(روانشناس ــده جیف ــه عقی ــت. ب ــان اس اطرافش
ــه  ــرا ب ــاوت دارد زی ــی تف ــی روانشناس ــاخه اصل ــا ش ــی ب محیط

ــردازد. ــی پ ــره م ــی روزم ــط فیزیک محی



10-ســادگی و کاهــش جزئیــات میتوانــد وســواس را 
ــد. ــش ده کاه

ــالل  ــراد دارای اخت ــرای اف ــی ب ــن روش درمان کارآمدتری
طیــف اتیســم، توانبخشــی اســت. از ایــن رو بــرای 
ســرویس دهــی و ایجــاد شــرایط بــرای بهبــود و زندگــی 
ــر  ــه اتیســم مــی تــوان  عــالوه ب آســانتر افــراد مبتــال ب
ــای مناســب   ــای پزشــکی ضــروری از روش ه کمــک ه
ــت مهارت هــای ارتباطــی کــودک، موســیقی  ــرای تقوی ب
درمانــی و مــوارد بســیاری کمــک گرفــت از دیگــر مــوارد 
ــان و طراحــی  ــه چیدم ــوان توجــه ب ــی ت بســیار مهــم م

ــراد  باشــد. ــن اف ــی فضــای زندگــی  ای داخل
ــه  ــم ن ــراد اتیس ــرای اف ــی ب ــی داخل ــای طراح رهنموده
تنهــا بــرای افــراد مبتــال بــه اتیســم مفیــد اســت ، بلکــه 
در هــر فضایــی رفــاه روانــی و تعــادل درونــی را افزایــش 
خواهــد داد مــی تــوان گفــت ایجــاد ســاختمانها و فضــای 
ــت و  ــز اس ــش برانگی ــم چال ــه اتیس ــخگو ب ــی پاس داخل
ــه طراحــی هوشــمندانه و معمــاران متخصــص در  ــاز ب نی

ایــن زمینــه دارد.
ــه اتیســم،  ــال ب ــودکان مبت ــی در معالجــه ک اهــداف اصل
رفــع کمبودهــای مرتبــط بــا خانــواده و کاهــش نگرانــی 
ــتقالل  ــی و اس ــت زندگ ــش کیفی ــواده و افزای ــای خان ه

ــودکان اســت. عملکــردی ک
درمــان بــه کــودکان اتیســم کمــک مــي کنــد تــا مهــارت 
هــاي مراقبــت از خــود ، مهــارت هــای اجتماعــي و 
ــي نقشــی  ــد و طراحــي داخل ــه دســت آورن ارتباطــي را ب
ویــژه را در ایــن مهــم ایفــا مــي کنــد، زیــرا نــوع تفکــر 
از طراحــي فضــا ، بــه بهبــود درک حــواس آن هــا 
کمــک مــي کنــد و مهــارت هایــی بــا ســازگاری بیشــتر 

ــد. ــی کن ــی را  برایشــان ایجــاد م ــط زندگ ــا محی ب
درک جهانــی از مبتالیــان بــه اتیســم امــروزه بــی 
ــودکان اتیســم  ــد ک ــش از ح ــر اســت. حساســیت بی نظی
ــی ، و  ــاس لمس ــت تم ــگ، اهمی ــا، رن ــا، بوه ــه صداه ب
ــی  ــی طراحــی و معمــاری داخل ــه بصــری ،ســتون اصل ن
ــودک  ــتن ک ــع داش ــت . در واق ــم اس ــا اتیس ــب ب متناس
ــد طراحــی   ــه شــما بای ــی اســت ک ــن معن ــه ای اتیســم ب
ــی  ــاق خــواب و محــل زندگ ــط در ات ــه فق مناســب را  ن
ــاذ  ــه اتخ ــای خان ــمت ه ــه قس ــه در هم ــره او بلک روزم
ــرای  ــی ب ــای داخل ــا فض ــه ی ــی خان ــگام طراح کنید.هن
کــودکان اتیســم ، اولیــن چیــزی کــه بایــد مــورد توجــه 
قــرار گیــرد طــرح و پــالن فضایــی مناســب اســت 

ــا گــردش در فضــا  ــب ب ــه اتیســم اغل ــال ب کــودکان مبت
و درک سیرکوالســیون2 فضایــی پیچیــده مشــکل دارنــد، 
بنابرایــن تعریــف سیرکوالســیون  فضایــی آســان بســیار 
ــا  ــی و ب ــب منطق ــه ترتی ــد ب ــق بای ــت. مناط ــم اس مه
شــرایط معمــول ســازماندهی شــوند. اســتفاده از مناطــق 
ــواس  ــن ح ــا کمتری ــه و ب ــان یکپارچ ــا جری ــی ب ارتباط
ــود  ــت ش ــد رعای ــه بای ــت ک ــواردی اس ــز از م ــی نی پرت
ــاب  ــد اجتن ــی بای ــال از راهروهــای طوالن ــوان مث ــه عن ب
شــود زیــرا ممکــن اســت بــرای آنهــا گمــراه کننده باشــد. 
ــی معمــاری  ــه هــای اصل ضمــن اینکــه بایســتی در جنب
اشــکال واضــح و فضــا هــا بــه نحــوی مشــخص تعریــف 

ــوند. ش
ــی در  ــول ایمن ــه اص ــه ب ــا توج ــد ب ــه بای ــه دوم ک نکت
ــزی  ــه ری ــود ، برنام ــه ش ــم توج ــی اتیس ــول طراح اص

ــت. ــان اس ــان مبلم ــا و چیدم فض
ــا ویژگــی هــای خــاص ممکــن  ــه ب ــی خان فضــای داخل
ــد  ــرای کــودکان اتیســم ســردرگمی ایجــاد نمای اســت ب
ــش کمــی  ــر و چال ــع ســادگی ســازگاری آســان ت در واق
را برایشــان در بــر دارد خطــوط صــاف مبلمــان، اجتنــاب 
ــث  ــیاء باع ــگاه اش ــف  جای ــز ، تعری ــای تی ــه ه از گوش
کاهــش اختــالل تمرکــز از نظــر بینایــی و افزایــش 

ــود. ــی ش ــا م ــش آن ه آرام
برنامــه ریــزی فضــا و چیدمــان متناســب مبلمــان امــکان 
ــم  ــودک را در کل فضــا فراه ــای ک ــت ه مشــاهده فعالی
مــی آورد آنچــه بــرای فاکتــور ایمنــی در ایــن کــودکان 

بســیار مهــم اســت.
ــدی و سفارشــی  ــه پیکربن ــاز ب مبلمــان ممکــن اســت نی
ــان ممکــن  ــا گذشــت زم ــد. ب ــته باش ــژه داش ــازی وی س
اســت تغییــر جدیــدی در الگــوی رفتــاری کــودک پدیــد 
ــی در  ــم مجــدد و ایجــاد تغییرات ــه تنظی ــاز ب ــد کــه نی آی
ــری  ــاف پذی ــد. انعط ــی کن ــاد م ــراف را ایج ــای اط فض
ــع  ــد و در واق ــیار مفی ــم بس ــراد اتیس ــرای اف ــا ب در فض
ــر  ــت ب ــادگی دالل ــوح و س ــه وض ــت.نیاز ب ــی اس الزام
طراحــی داخلــی ســبک مینیمالیســم دارد کــه بــا طراحــی 
اتیســم ارتبــاط معنــی داری دارد. ایــن بــدان معنــا نیســت 
کــه شــما نمــی توانیــد ســبک دیگــری را انتخــاب کنیــد 
امــا بــرای بهبــود کیفیــت ســادگی را بیشــتر و از  ســبک 
 ،Art Deco هــای طراحــی داخلــی بســیار شــلوغ ماننــد
ــات را  ــی جزئی ــد و پیچیدگ ــودداری کنی ــی خ ــا صنعت ی
محــدود کنید.ســبک هایــی ماننــد نئــو کالســیک ، 

ــه  ــوان پای ــه عن ــوان ب ــی ت ــکاندیناوی را م ــدرن ، اس م
انتخــاب کــرد و  خانــه ای زیبــا و شــیک و در عیــن حــال 

ــود. ــق نم پاســخگوی اتیســم خل
ــی  ــد عامل ــواس مانن ــده ادراک و ح ــکل دهن ــل ش عوام
ــوب  ــم محس ــا اتیس ــب ب ــی متناس ــرای طراح ــرک ب مح
ــاس  ــراد حس ــورد اف ــت در م ــوان گف ــی ت ــود. م ــی ش م
ــتری  ــت بیش ــری از اهمی ــاس بص ــی از تم ــاس لمس تم

ــت. ــوردار اس برخ
انتخــاب متریــال هــای طبیعــی در مبلمــان بــدون هیــچ 
ــکاس  ــیار انع ــطوح بس ــدون س ــده ای ، ب ــوی پیچی الگ
ــده  ــن ای ــف و روش ــای لطی ــه ه ــی پارچ ــر،  و طراح پذی
ــی  ــوب م ــم محس ــودکان اتیس ــرای ک ــری ب ــب ت مناس

ــوند. ش
ــم  ــودکان اتیس ــد ک ــش از ح ــیت بی ــل حساس ــه دلی ب
بــرای طراحــی ســازگار بــا روحیــات و شــرایط جســمانی 
ــی و  ــای خنث ــگ ه ــر اســت از رن ــا بهت ــی آن ه و ادراک
ــد.  ــره گیری ــی به ــی در دکوراســیون داخل ــم و طبیع مالی
بــه عنــوان نمونــه رنــگ هایــی ماننــد زرد و قرمــز 
ــودکان  ــرای ک ــل آن ب ــتند و تحم ــی هس ــرک حس مح
ــات و  ــتلی و م ــای پاس ــگ ه ــت. رن ــوار اس ــم دش اتیس
خنثــی احســاس راحتــی بیشــتری بــرای کــودکان ایجــاد 
 ASD مــی کنند.طبــق آخریــن مطالعــات کــودکان
ــی  ــوه ای و صورت ــبز ، قه ــی ، س ــد صورت ــل دارن تمای
پاســتلی را انتخــاب کننــد. رنــگ هــای ســرد ماننــد آبــی 
و ســبز بســیار تســکین دهنــده هســتند. طراحــی داخلــی 
ــز انتخــاب خوبــی خواهــد  ــا تــم رنگــی تــک رنــگ نی ب
ــی در  ــی داخل ــی از طراح ــش مهم ــردازی، بخ بود.نورپ
ــرا  ــت، زی ــم اس ــودکان اتیس ــرای ک ــی ب ــگام طراح هن
ــا  ــه ب ــد در مقایس ــی دارن ــکالت حس ــه مش ــی ک کودکان
ــتری  ــیت بیش ــور حساس ــه ن ــبت ب ــودکان نس ــر ک دیگ
ــن راه  ــتقیم بهتری ــنایی غیرمس ــتفاده از روش ــد و اس دارن
ــترهای  ــای لوس ــه ج ــا اســت. ب ــی آنه ــرای راحت ــل ب ح
ــری  ــه بهت ــقفی گزین ــور س ــم ن ــنایی ک ــور، روش ــر ن پ
اســت  بهتــر  ترجیحــا  بود.همچنیــن ســقف  خواهــد 
ــا زمینــه نویــز و صداهــای مزاحــم و  آکوســتیک باشــد ت
اضافــی را کاهــش دهــد آکوســتیک یکــی از اصلــی ترین 
ــرد  ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــه بای ــی اســت ک ــه های جنب
زیــرا کــودکان و افــراد  اتیســم نســبت بــه صــدا بســیار 

ــد. ــی دانن ــرب م ــتند و آن را مخ ــاس هس حس
ــه  ــرش ب ــتفاده از ف ــور اس ــق و همینط ــتفاده از عای اس
عنــوان کاهنــده صــدا در کــف نیــز عاملــی بــرای کاهــش 
ــرای کــودکان اتیســم   ــده ب صداهــای اضافــی و آزار دهن
در دکوراســیون داخلــی مــی باشــد.الزم اســت بدانیــد در 
طوالنــی مــدت طراحــی داخلــی صحیــح بــر وضعیتهــای 
ــم  ــه اتیس ــال ب ــراد مبت ــراب اف ــی و اضط ــی، عاطف روح
ــتن و در  ــت دانس ــم اس ــه مه ــه ای ک ــش دارد. نکت نق
ــراد اوتیســم نســبت  ــاوت اف ــرش تف ــن و پذی نظــر گرفت
ــا ایــن حــال مزیــت طراحــی  ــه افــراد عــادی اســت، ب ب
هوشــیارانه  دکوراســیون متناســب بــا اتیســم بــرای همــه 
ــا  ــط ب ــروزه محی ــت ام ــر اس ــکار ناپذی ــری ان ــراد ام اف
طراحــی نامتناســب تأثیــر منفــی زیــادی روی افــراد دارد، 
بنابرایــن طراحــی اتــاق خــواب کــودکان بــا رهنمودهــای 
ــت و  ــر مثب ــد تأثی ــی توان ــی دوســت دار اتیســم م طراح

ــاء کیفیــت زندگــی گــردد. ســبب ارتق
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 2. اصطــالح "سیرکوالســیون " بــه حرکــت افــراد از طریــق ، اطــراف و بیــن ســاختمان هــا و ســایر قســمت هــای محیــط ســاخته شــده گفتــه مــی شــود. در داخــل ســاختمان هــا ، فضاهــای گــردش خــون فضاهایــی 
هســتند کــه عمدتــا بــرای گــردش اســتفاده مــی شــوند ، ماننــد ورودی هــا ، سرســراها و البــی هــا ، راهروهــا ، پلــه هــا ، فرودهــا و غیــره. فضاهــای گــردش ممکــن اســت بــه عنــوان فضاهایــی کــه گــردش افقــی را 

تســهیل مــی کننــد ، ماننــد راهروهــا ، و مــواردی کــه گــردش عمــودی را تســهیل مــی کننــد ، ماننــد پلــه هــا و ســطح شــیب دار دســته بنــدی شــوند. 
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ــه دارای  ــروژه ای ک ــی در پ ــراح داخل ــی ط ــدف اصل ه
ــی  ــاد طرح ــت ، ایج ــم اس ــه اتیس ــاس ب ــات حس الزام
ــت  ــوی مثب ــه نح ــواس را ب ــه ح ــد هم ــه بتوان ــت ک اس
ــع محــدوده حساســیت  ــرار دهــد. در واق ــر ق تحــت تاثی
ــه  ــت ب ــن اس ــری ممک ــا دیگ ــم  ب ــودک اتیس ــر ک ه
شــدت متفــاوت باشــد امــا پیــروی از رهنمودهــای 
ــد  ــی توان ــط م ــر محی ــم و تغیی ــی اتیس ــی طراح اساس
ــودکان داشــته باشــد و  ــر چشــمگیری در زندگــی ک تأثی
بــا عــدم تحریــکات محیطــی مانــع از آســیب و یــا برهــم 

ــردد. ــا گ ــم آن ه ــن و جس ــادل در ذه ــن تع ریخت

 افزایش ایمنی در دکوراسیون منزل
یکــی از مســائل مهــم در رابطــه بــا کــودکان اتیســم آن 
اســت کــه آنهــا بــه نوعــی درکــی از خطــر ندارنــد. ایــن 
مســئله، والدیــن را وادار مــی کنــد تــا ایمنــی موجــود در 
دکوراســیون منــزل مناســب بیمــاری اتیســم را افزایــش 
دهنــد. بایــد ایــن را بگوییــم کــه بــرای کــودکان مبتــال 
ــه  ــی را نســبت ب ــت ایمن ــد رعای ــن بای ــه اتیســم والدی ب
ســایر کــودکان چندیــن و چنــد برابــر نماینــد. اول از همه 
ــا جــای امــکان از وســایل و  اینکــه بایــد ســعی کننــد ت
مبلمانــی کــه گوشــه هــای تیــز دارنــد اســتفاده نکننــد. 
ــوها و  ــا، کش ــا کمده ــد حتم ــوع بای ــن موض ــار ای در کن
ــایلی  ــن اســت در آن وس ــه ممک ــری ک ــای دیگ ــر ج ه
خطرنــاک وجــود داشــته باشــند را بســته و ترجیحــا 
ــی  ــا و جاهای ــامل کمده ــئله ش ــن مس ــد. ای ــل نماین قف
کــه محــل نگهــداری داروهــا هســتند نیــز خواهــد شــد!

ــا  ــه حتم ــم ک ــم بگویی ــن را ه ــد ای ــان بای ــن می در ای
ــم  ــاق گاز را ه ــر اج ــم ت ــوفاژ و از آن مه ــور ش رادیات
مراقبــت کننــد تــا خدایــی نکــرده خطــری بــرای 
فرزندانشــان بــه وجــود نیایــد. ایــن را هــم اضافــه مــی 
ــا  ــرق و پریزه ــای ب ــیم ه ــد س ــعی کنن ــه س ــم ک کنی
ــن  ــرای ای ــد. ب ــن نماین ــده و ایم ــت ش ــال محافظ کام
کار مــی تواننــد از پوشــش هــای مخصــوص آنهــا بهــره 

ــد. بگیرن

نورپردازی مناسب اتیسم در دکوراسیون 
منزل

ــودکان اتیســم  ــرای ک ــزل ب ــردازی دکوراســیون من نورپ
ــور و  ــه ن ــراد ب ــن اف ــوال ای ــادی داردو معم ــت زی اهمی
چــراغ هــای چشــمک زن حساســیت نشــان مــی دهنــد. 
ــوال  ــه معم ــل خان ــه داخ ــب ب ــور مناس ــرای ورود ن ب
ــره  ــه کرک ــرده و ن ــه ســراغ پ ــه ب ــه مــی شــود ک توصی
ــه والدیــن توصیــه کــرد کــه در اســتفاده  ــد. بایــد ب برون
از پــرده کرکــره ای ممانعــت نماینــد، چراکــه مــی توانــد 

ــود. در کل  ــم ش ــرد اتیس ــیت ف ــش حساس ــث افزای باع
ــم  ــی و مالی ــردازی طبیع ــزان نورپ ــه می ــت ک ــد گف بای

ــد. ــه باش ــن گزین ــد بهتری ــی توان م

عایق صوتی در منزل
نکتــه ای کــه در افــراد اتیســم وجــود دارد آن اســت کــه 
آنهــا ســر و صــدای بیشــتری را نســبت بــه ســایر افــراد 
مــی شــوند. ایــن یعنــی آنهــا ممکــن اســت صداهــا و یــا 
ــد؛  ــد کــه شــما حــس نکنی ــی را حــس کنن ــی بوهای حت
ــت  ــری از اذی ــرای جلوگی ــه ب ــت ک ــه الزم اس درنتیج
شــدن آنهــا بــه دنبــال عایــق صوتــی در منــزل باشــید.

رنگ در دکوراسیون منزل
بــرای رنــگ در دکوراســیون منــزل مناســب افــراد 
اتیســم معمــوال توصیــه مــی شــود کــه بــه ســراغ رنــگ 
ــد و محــرک  ــای تن ــگ ه ــد. رن ــر برون ــم ت ــای مالی ه
ــا  ــاب آنه ــه و اعص ــی در روحی ــر منف ــد تاثی ــی توان م
داشــته باشــد؛ بــه همیــن دلیــل توصیــه مــا رنــگ هــای 
ــد. رنــگ دکوراســیون  روشــنی مثــل کــرم اســتفاده کنی
منــزل مناســب یــک اوتیســتیک بایــد تســکین بخــش و 

ــک باشــد. خن

دکوراسیون اتاق خواب مناسب اتیسم
همانطــور کــه پیــش تــر اشــاره کردیــم در دکوراســیون 
ــوازم و  ــد از ل ــم نبای ــراد اتیس ــب اف ــواب مناس ــاق خ ات
ــد اســتفاده شــود.  ــز دارن ــای تی ــه گوشــه ه ــی ک مبلمان
ــه  ــر گون ــه ه ــد ک ــت کنی ــد دق ــن بای ــر ای ــالوه ب ع
ــز  ــتند پرهی ــتعال هس ــل اش ــه قاب ــه و... ک ــیله، پارچ وس

شــود تــا خدایــی نکــرده بــرای فرزنــد عزیزتــان مســئله 
ــرای  ــی ب ــد فضای ــواب بای ــاق خ ــن ات ــد. ای ــش نیای پی
ــی از  ــه خوب ــد روحی ــا بتوانن ــراد باشــد ت ــن اف آرامــش ای
ــاق  ــی از ات ــد فضای ــی توانی ــما م ــد. ش ــت کنن آن دریاف
ــان  ــه فرزندت ــورد عالق ــای م ــازی ه ــه ب ــواب را ب خ
اختصــاص دهیــد تــا راحــت تــر بــه بــازی هــای فکــری 
و هوشــی خــود بپــردازد. ایــن فضــای بــازی مــی توانــد 
ــایانی  ــک ش ــزان کم ــن عزی ــه ای ــترس ب ــه اس در تخلی

ــد. کن

ــرد  ــک ف ــب ی ــتی مناس ــرویس بهداش س
ــم اتیس

مســئله ای کــه در ایــن بخــش اهمیــت پیــدا مــی 
ــه آب اســت.  ــراد اتیســم ب ــد حساســیت برخــی از اف کن
ــزل را  ــای آب و من ــه دم ــی شــود ک ــه م ــوال توصی معم
بــه گونــه ای تنظیــم کنیــد کــه در زمــان روشــن کــردن 
ــر ایــن  آب، باعــث شــوکه شــدن آنهــا نشــود. عــالوه ب
شــما مــی توانیــد بــا اســتفاده از شــیرآالتی کــه برایشــان 
ــه اســتقالل ایــن عزیــزان نیــز کمــک  مناســب اســت ب

ــد. کنی

هشدار برای دکوراسیون منزل مناسب برای
 اختالل طیف اتیسم

الزم اســت در انتهــای مطلــب ایــن را هــم اضافــه کنیــم 
کــه شــما بایــد از آینــه و شیشــه هــای نشــکن اســتفاده 
کنیــد. دلیــل آن هــم مشــخص اســت. برخــی از کــودکان 
اتیســم بــه صــدای شکســتن شیشــه عالقــه دارنــد. ایــن 
مســئله مــی توانــد خطــرات زیــادی برایشــان بــه دنبــال 
ــکن  ــای نش ــه ه ــک شیش ــا کم ــس ب ــد، پ ــته باش داش
مــی توانیــد خطــر ایــن احتمــال را بــه حداقــل برســانید. 
ــداره  ــای دوج ــره ه ــتفاده از پنج ــن، اس ــر ای ــالوه ب ع
ــد؛ هــم  ــر دو نشــان بزن ــا یــک تی ــد ب نشــکن مــی توان
ــی  ــروز خطرات ــع ب ــو باشــد و هــم مان ــق صــوت و ب عای

ناشــی از شکســتن شیشــه شــود.
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ــف  ــراد مختل ــم در اف ــالل  اتیس ــانه های اخت ــدت نش ش
متفــاوت اســت، لــذا بــه آن اختــالل طیــف اتیســم گفتــه 
ـ  بیش فعالــی،  می شــود. هرچنــد اختــالل کم توجهــی  
امــا  نیســت  طیــف  دارای  اتیســم،  اختــالل  ماننــد 
نشــانه های گســترده ای دارد کــه هریــک از آن هــا در 
کــودکان مختلــف به شــکل متفاوتــی بــروز پیــدا می کنــد. 
اگــر بخواهیــد شــفاف  تــر و دقیق تــر بــه تفــاوت اختــالل 
ــد،  ــی ببری ــف اتیســم پ ــی و طی ــش  فعال ـ   بی ــی   کم توجه

ــر آشــنا شــوید. ــک بهت ــا هــر ی الزم اســت ب

ـ   بیش فعالی چیست؟ نشانه های کم توجهی  
ـ بیش فعالــی یــا همــان  نشــانه های اختــالل کم توجهی 
ــدا  ــروز پی ــی ب ــکل متفاوت ــودک به ش ــر ک ADHD در ه
ــراد دارای  ــوارد در اف ــن م ــی، ای ــور کل ــا به ط ــد، ام می کن

ــود: ــده می ش ــالل دی ــن اخت ای
1. بی توجهی

شــش مــورد از ایــن نشــانه ها بایــد دســت کم شــش 
مــاه طــول کشــیده باشــد. شــدت ایــن نشــانه ها بایــد بــه 
حــدی بــوده باشــد کــه موجــب ناهماهنگــی ســطح رشــد 
شــده و بــر فعالیت هــای اجتماعــی و تحصیلــی فــرد تأثیــر 

منفــی مســتقیم گذاشــته باشــد.
-ناتوانی در توجه به جزئیات

-داشتن مشکل در حفظ توجه به تکالیف و فعالیت ها
-ناتوانی در دنبال کردن دستورالعمل ها

-داشتن مشکل در ساماندهی کارها و اتمام فعالیت ها
ــد فعالیــت ذهنــی  ــا نفــرت از تکالیــف نیازمن ــی ی -بی میل

مســتمر
-گم کردن وسایل

-حواس پرتی
-فراموشکاری

می رســد  به نظــر  می شــود،  صحبــت  او  بــا  -وقتــی 
نمی دهــد. گــوش 

2. بیش  فعالی
و  دســت  بــا  می خــورد،  وول  صندلــی  روی  -اغلــب 

پاهایــش ور مــی رود یــا آن هــا را تــکان می دهــد
-وقتی الزم است بنشیند، صندلی را ترک می کند

ودر مکان هایی که مناسبتی ندارد می دود
-نمی تواند بی سروصدا بازی کند

-نمی توانــد بــر فعالیتــی باقــی بمانــد، مگــر آنکــه بســیار 
ــد ــش باش لذت بخ

-با مهارت های اجتماعی چالش دارد
-اغلــب در حــال حرکــت اســت، نمی توانــد هنــگام 
فعالیت هــای ثابــت ماننــد وعده هــای غذایــی یــا در 

مدرســه و کالس درس آرام و نشســته بمانــد
-زیاد حرف می زند

-قبل از پایان سؤال، جواب می دهد
-قادر به انتظارکشیدن برای نوبت نیست

و  بدون مالحظــه  می پــرد،  دیگــران  حــرف  -وســط 
ــی  ــانه های غیرکالم ــای نش ــد، معن ــرف می زن ــوا ح بی ه

را متوجــه نمی شــود
ماننــد صداهــا،  مختلــف  حســی  محرک هــای  -بــه 
ــان  ــده نش ــش اغراق ش ــات واکن ــا و احساس ــا، مزه ه بوه

هــد می د
ــر  ــمی پرخط ــای جس ــک و فعالیت ه ــای پرریس -بازی ه

ــد. ــام می ده انج
ــن نشــانه ها و نشــانه های  ــه ای ــت بیشــتری ب ــا دق ــر ب اگ
ــود،  ــه می ش ــه آن پرداخت ــه ب ــه در ادام ــم، ک ــف اتیس طی
توجــه کنیــد، شــاید بهتــر بتوانیــد بــه تفــاوت بیــن آن هــا 

پــی ببریــد.

نشانه های اختالل اتیسم چیست؟
در  اجتماعــی  تعامــالت  و  ارتباطــات  مــداوم  نقــص 

مختلــف موقعیت هــای 
)انســجام  ارتباطــی غیرکالمــی  نقــص در رفتارهــای 
ضعیــف ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی، ناهنجــاری تمــاس 
چشــمی، پرهیــز از برقــراری ارتبــاط چشــمی و فیزیکــی(

تأخیــر در کالم یــا بــدون کالم
تکرار چندبارۀ عبارات و کلمات

چالش در درک نشانه های غیرکالمی

ــارکت در  ــت یابی و مش ــی در دوس ناتوان
ــترک ــی مش ــای تخیل بازی ه

بی عالقگی به همساالن
چالــش در بــروز احساســات خــود و درک احساســات 

دیگــران
فعالیت تکراری

رفتارهــای حرکتــی، اســتفاده از اشــیاء و گفتــار به صــورت 
قالبــی یــا تکــراری

ــان  ــرات در جری ــن تغیی ــی و نپذیرفت ــه یک نواخت اصــرار ب
عــادی زندگــی

عالئق محدود و ثابت
واکنــش بیــش از حــد یــا کمتــر از حــد بــه محرک هــای 

ــد بوهــا، صداهــا و مزه هــا حســی مانن
آگاه  نبودن از خطر و امنیت.

ــل دوران رشــد وجــود  ــد در اوای نشــانه های گفته شــده بای
ــای  ــب کارکرده ــبب تخری ــوح س ــد و به وض ــته باش داش

اجتماعــی و تحصیلــی شــود.

 ADHD تأثیرات هیجانی و اجتماعی اختالل
چیست؟

به علــت دنبــال  نکــردن دســتورالعمل های اجتماعــی، 
ــن  ــرای ای ــتانه ب ــط دوس ــظ رواب ــت و حف ــن دوس یافت
ــه  ــایندی ک ــای ناخوش ــت. واکنش ه ــوار اس ــودکان دش ک
دیگــران، به علــت رفتارهــای اغراق شــده و بی توجهــی 
ایــن کــودکان، نســبت بــه آن هــا از خــود نشــان می دهنــد 
موجــب کاهــش اعتمادبه نفــس و انگیــزۀ آن هــا می شــود. 
ــود  ــا خ ــالل ADHD ب ــه اخت ــال ب ــودک مبت درنتیجــه، ک
ــد  ــا ب ــت، ی ــوب نیس ــی خ ــدازۀ کاف ــه ان ــد ب ــر می کن فک

ــاوت اســت. و متف

تأثیرات هیجانی و اجتماعی اختالل طیف اتیسم 
چیست؟

ــن چالش هــای کــودکان دچــار طیــف اتیســم  از اصلی تری
می تــوان بــه مشــکل در برقــراری ارتبــاط، درک الزامــات 
ــاره  ــراری اش ــای تک ــا و عادت ه ــی و انجــام کاره اجتماع
ــه  ــا ک ــی آن ه ــودکان اتیســتیک، حت ــرد. بســیاری از ک ک
دچــار نقص هــای شــناختی نیســتند، در دوســت یابی، 
برقــراری ارتبــاط اجتماعــی و فهــم ســرنخ های اجتماعــی 

مشــکل دارنــد.

چه متخصصانی می توانند به درمان اختالل 
ADHD کمک کنند؟

حــال کــه بــا نشــانه های اختــالل نقــص توجــه و تمرکــز 
و بیــش فعالــی آشــنا شــدید، بهتــر اســت بدانیــد در ایــن 

زمینــه بایــد از کــدام متخصــص کمــک بگیریــد.
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تفاوت اختالل کم  توجهی،  
بیش  فعالی و اختالل طیف اُتیسم 



 ADHD ــالل ــد اخت ــه می توانن ــی ک ــه متخصصان از جمل
ــز کننــد،  ــرای آن داروهایــی تجوی را تشــخیص دهنــد و ب
متخصصــان اطفــال، مغــز و اعصــاب و روان پزشــکان 
مشــکالت  می تواننــد  افــراد  ایــن  هســتند.  کــودک 

ــد. ــی کنن ــز بررس ــراب را نی ــد اضط ــری مانن دیگ
از  می تواننــد  هــم  کــودک  بالینــی  روان شناســان 
و  تعامــالت  مدیریــت  آمــوزش  بــرای  رفتاردرمانــی 
اســتفاده کننــد.  بــه کــودک  فعالیت هــای گوناگــون 
ــی ناشــی  ــه مشــکالت هیجان ـ رفتاری ب ــان شــناختی  درم
از اختــالل ADHD کمــک می کنــد. تشــخیص ایــن 
ــراب  ــد اضط ــراه آن مانن ــکالت هم ــایر مش ــالل و س اخت
ــودک  ــی ک ــان بالین ــص روان شناس ــوزۀ تخص ــم در ح ه
ــری در  ــه مشــکالت یادگی ــن متخصصــان ب ــرار دارد. ای ق

می پردازنــد. هــم  ـ بیش فعــال  کم توجه  کــودکان 
عصب  روان شناســان )نوروسایکولوژیســت ( کــودک هــم 
می تواننــد اختــالالت این چنینــی را تشــخیص دهنــد 
و بــه بررســی مشــکالت یادگیــری در ایــن کــودکان 

ــد. بپردازن

چه متخصصانی می توانند به درمان طیف اتیسم 
کمک کنند؟

متخصصــان اطفــال، مغــز و اعصــاب، متخصصــان کودک، 
ــف  ــان طی ــان در درم ــودک و روان شناس ــکان ک روان پزش
اتیســم فعــال هســتند. آن هــا می تواننــد نشــانه های 
احتمالــی را شناســایی کننــد و آن هــا را تشــخیص دهنــد. 
ایــن متخصصــان خدمــات درمانــی الزم بــرای کمــک بــه 

ــد. ــه می دهن ــم را ارائ ــف اتیس ــاران طی بیم
ــه  ــم ب ــی ه ــددکاران اجتماع ــی و م ــان بالین روان شناس
اجتماعــی  مهارت هــای  بهبــود  در  اتیســم  کــودکان 
بــه  ـ رفتاری  شــناختی  درمان هــای  می کننــد.  کمــک 
رفــع مشــکالت هیجانــی کــودکان می پــردازد. ایــن 
ــودکان  ــری در ک ــد مشــکالت یادگی متخصصــان می توانن
ــا  ــط ب ــن و مرتب ــای ممک ــایر بیماری ه ــی و س را بررس
طیــف اتیســم ماننــد اختــالل ADHD را شناســایی کننــد.

تشــخیص  بــه  می تواننــد  هــم  عصب  روان شناســان 
طیــف اتیســم بپردازنــد و مشــکالت همــراه بــا آن ماننــد 
اختــالل ADHD یــا اضطــراب را شناســایی کننــد. عــالوه 
ــه کــودک در  ــی هــم ب ــا، متخصصــان کاردرمان ــر این ه ب
ــا موقعیت هــای  یادگیــری مهارت هــای الزم در مواجهــه ب
کارهــای  جملــه  از  می کننــد.  کمــک  چالش برانگیــز 
تخصصــی کاردرمانگــران درمــان یکپارچگــی حســی 
ــای  ــتفاده از روش ه ــا اس ــان، ب ــوع درم ــن ن ــت. در ای اس
گرفتــه  بــه کار  کــودک  گوناگــون  مختلــف، حــواس 

می شــود.
ــی  ــی و زبان ــای کالم ــر مهارت ه ــم ب ــا ه گفتاردرمانگر ه
کــودکان اتیســم کار می کننــد و درواقــع، بــه آن هــا 
ــران را  ــا دیگ ــاط ب ــراری ارتب ــی برق ــای کالم مهارت ه

می آموزنــد.

در مدرسه برای مبتالیان اختالل ADHD چه 
باید کرد؟

ــی  ــش فعال ـ  بی ــی  ــالل کم توجه ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ک
ــرار  ــت بیشــتری ق ــه و مراقب ــورد توج ــد در مدرســه م بای
ــک  ــی نزدی ــت در صندل ــال، الزم اس ــرای مث ــد. ب بگیرن
ــرت  ــر پ ــان کمت ــه حواسش ــی ک ــا جای ــینند ی ــم بنش معل
ــتر  ــز، بیش ــتن تمرک ــرای داش ــودکان، ب ــن ک ــود. ای می ش

ــد. ــکاری دارن ــه هم ــاز ب ــایرین نی از س

بــرای جلــب توجــه ایــن کــودکان و یــادآوری دقــت بیشــتر 
بــه آن هــا، می تــوان از نشــانه های خــاص و تصاویــر 
ــی  ــف طوالن ــت تکالی ــن، الزم اس ــرد. درضم ــتفاده ک اس
ــیم  ــک تقس ــای کوچ ــه بخش ه ــودکان ب ــن ک ــرای ای ب
شــود و دســتورالعمل فعالیت هــای روزمــره، به صــورت 
ــه  ــد توج ــود. بای ــه ش ــا ارائ ــه آن ه ــته، ب ــا نوش ــی ی نقاش
ــن  ــالل ADHD، بی ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــه ک داشــت ک
فعالیت هــای مختلــف روزانــه، بــه وقفــه ای بــرای حرکــت 

ــد. ــاز دارن نی

در مدرسه برای مبتالیان به طیف اتیسم چه 
باید کرد؟

ــال  ــودکان مبت ــی از ک ــد، بعض ــت بدانی ــدا الزم اس در ابت
ــروز  ــود ب ــتری از خ ــدت بیش ــانه ها و ش ــم نش ــه اتیس ب
می دهنــد، بنابرایــن، شــاید بعضــی از آن هــا نیازمنــد 
آمــوزش خاصــی باشــند. بــرای کــودکان مبتــال بــه طیــف 
ــم  ــک معل ــی نزدی ــد در کالس جای ــم، بای ــف اتیس خفی

درنظــر گرفــت، درواقــع، بایــد جایــی بــه آن هــا اختصــاص 
ــداری و  ــای دی ــه محرک ه ــان ب ــر حواسش ــه کمت داد ک
شــنیداری پــرت شــود. آمــوزش بــه کــودکان اتیســم نیــاز 
ــال،  ــرای مث ــژه ای دارد؛ ب ــی وی ــایل کمک آموزش ــه وس ب
بــرای آمــوزش مفاهیــم جدیــد می تــوان از رمزگــذاری بــا 

ــرد. ــتفاده ک ــا اس رنگ ه
کــودکان اتیســم در طــول روز نیــاز بــه تحریــک حــواس 
گوناگــون دارنــد. بهتــر اســت بــرای آشــنایی بیشــتر ایــن 
ــتفاده  ــتان  اس ــی از داس ــای اجتماع ــا مهارت ه ــودکان ب ک
موقعیت هــای  آن هــا  در  کــه  داســتان هایی  کنیــد؛ 
ــه کــودک آمــوزش داده می شــود.  اجتماعــی و ارتباطــی ب
درضمــن، به کارگیــری راهکارهایــی کــه از اضطــراب 

ــت. ــروری اس ــم ض ــد ه ــا می کاه آن ه

 ADHD در خانه برای کودک مبتال به اختالل
چه باید کرد؟

ــد و  ــه قوانیــن مشــخصی وضــع کنن ــد در خان ــن بای والدی
از کــودک انتظــارات معلومــی داشــته باشــند. بــرای اینکــه 
ــوند،  ــل ش ــادت تبدی ــه ع ــودک ب ــرای ک ــه ب ــن خان قوانی
الزم اســت هــر روز آن هــا را تکــرار کنیــد. بــه یــاد داشــته 

باشــید، فعالیت هــا و مســئولیت های کــودک بایــد بــه 
ــوند. ــیم ش ــر تقس ــزای کوچک ت اج

هــم  کــودک  تمرکــز  افزایــش  بــه  کمــک  بــرای 
و  چک لیســت ها  تصویــری،  برنامه ریــزی  از  می تــوان 
ــن  ــرد. ای ــتفاده ک ــی اس ــزی رنگ ــب های برنامه ری برچس
مــوارد بــه افزایــش توجــه، تمرکــز و نظــم بیشــتر کــودک 
ــه  ــد ب ــم بای ــف ه ــام تکالی ــگام انج ــد. هن ــک می کن کم

ــود. ــتراحت داده ش ــه و اس ــازه ی وقف ــودک اج ک
محیطــی  بایــد  تکالیــف  نوشــتن  و  مطالعــه  بــرای 
مخصــوص درنظــر گرفتــه شــود. الزم اســت کــودک را از 
تغییــرات ناگهانــی برنامه هــا مطلــع کنیــد و بــه او آمــوزش 
دهیــد چگونــه می توانــد بــا تغییــرات پیش بینی نشــده 

ــرو شــود. روب

در خانه برای کودک اتیسم چه باید کرد؟
بــا توجــه بــه نیــاز ویــژۀ ایــن کــودکان، بایــد بــرای آن هــا 
مــوارد تربیتــی و آموزشــی خاصــی در خانــه درنظــر گرفتــه 

ــه  ــم ب ــودک اتیس ــر ک ــه ه ــا ک ــن، از آنج ــود. همچنی ش
ــر  ــودک دیگ ــا ک ــانه ها ب ــی نش ــدت و فراوان ــاظ ش لح
متفــاوت اســت، دســتورالعمل واحــدی بــرای آن هــا 
ــوزش مهارت هــای  ــرای آم ــال، ب ــرای مث ــدارد. ب وجــود ن
ــرد.  ــتفاده ک ــردن اس ــش بازی ک ــوان از نق ــی می ت اجتماع
ــد انتظــار از کــودک و برنامه هــای  ــر این هــا، بای عــالوه ب
ــف  ــوند. وظای ــم ش ــخص تنظی ــور مش ــه ی او به ط روزان
ــزای  ــه اج ــت ب ــر اس ــم بهت ــودک ه ــئولیت های ک و مس
کوچک تــری تقســیم شــوند. عــالوه بــر ایــن، بایــد 
ــم  ــران ه ــا دیگ ــل ب ــرای تعام ــی ب ــای اجتماع مهارت ه

ــود. ــوزش داده ش ــودک آم ــه ک ب
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     عوامل فیزیکی محیط آموزشی:

یکــی از ابعــاد محیــط آموزشــی کــودکان اتیســمی عوامــل 
ــه  ــتیاق ب ــزه و اش ــاد انگی ــه در ایج ــت. ک ــی اس فیزیک
ــرات آن غافــل شــد، عوامــل  ــوان از تاثی آمــوزش نمــی ت
ــودکان  ــی ک ــای آموزش ــط ه ــه محی ــوط ب ــی مرب فیزیک

ــت: ــده اس ــدی ش ــته بن ــر دس ــرح زی ــه ش ــمی ب اتیس
ــزان و شــدت  ــد می ــه آن مانن ــوط ب ــور و عوامــل مرب 1-ن

ــا مصنوعــی( ــوع نور)طیبعــی ی ــور، ن ن
2-ابعــاد ظاهــری کالس شــامل دیــوار، درب و کــف 

کالس، ســرانه مســاحت و ســرانه فضــا
3-رنگ و تاثیر آن بر آموزش و محیط های آموزشی

4-حرارت و تهویه کالس
5-وضعیت آکوستیک
6-سازماندهی فضاها

7-جنس و بافت مصالح

     رنگ و مفهوم آن:

رنــگ پدیــده ای ذهنــی اســت یعنــی ادراک مــا از امــواج با 
طــول موجهــای مختلــف اســت. بــه عبــارت دیگــر تاثیــر 
مــا از طــول مــوج هــای مختلــف اســت کــه رنــگ را مــی 
ســازد از نظــر یــک فیزیکــدان رنــگ نــوری اســت دارای 
ــک فیزیولوژیســت  ــط. ی ــل ضب ــن و قاب ــوج معی ــول م ط
ــر بعضــی ســلولها و تحریــک  ــور ب ــر ن رنــگ را تنهــا تاثی
اعضــا مــی دانــد. ولــی در کل رنــگ بــه عنــوان عنصــری 
تجســمی بــرای توصیــف موضــوع اثــر و خصوصیــات آن 
ــه عنــوان عنصــری نمادیــن و اســتعاری اســت  اســت و ب
ــه  ــزای آن را ب ــر و اج ــی اث ــق و درون ــی عمی ــه معان ک
نمایــش مــی گــذارد. دنیایــی کــه آن را نظــاره مــی کنیــم 
ــکیل  ــگ تش ــرم و رن ــمی و ف ــم تجس ــر مه از دو عنص
ــه  ــرای هم ــگ ب ــد. رن ــزوم یکدیگرن ــه الزم و مل شــده ک
حائــز اهمیــت اســت و در تعلیــم و تربیــت نیــز از موقعیــت 
ویــژه ای برخــوردار اســت بــرای همــه مــردم الزم اســت 
کــه بــه ایــن پدیــده بــا دقــت خاصــی توجــه کننــد البتــه 
ناگفتــه نمانــد کــه هــر رنگــی بــه مقتضــای خاصیتــش بــه 
نوعــی در روان افــراد تاثیــر مــی گــذارد کــه ایــن اثــر بــی 
ربــط بــا رفتارهــا و کنــش هــای اجتماعــی و روانــی آنــان 
نیســت. روانشناســی کــه بــه رابطــه ذهــن و رنــگ توجــه 
خــاص داشــته باشــد آن را ذاتــی و غیــر قابــل تفکیــک از 
ــه زمینــه هــای  ــد بطوریکــه رنــگ بســته ب روان مــی دان
فرهنگــی افــراد، حــس هــای متفاوتــی را در افــراد ایجــاد 
ــا  ــگ ه ــن مســئله در انتخــاب رن ــر ای ــه اگ ــد ک ــی کن م
ــردرگمی  ــانی و س ــث پریش ــرد باع ــرا نگی ــه ق ــورد توج م
ــای  ــخ ه ــاد پاس ــث ایج ــا باع ــی رنگه ــردد حت ــی گ م
ــب،  ــان قل ــون، ضرب ــار خ ــی در فش ــی متفاوت فیزیولوژیک

ــدن مــی شــوند. سیســتم تنفســی، گوارشــی و دمــای ب
ــا  ــف ب ــات مختل ــا از جه ــان ه ــد انس ــز مانن ــا نی رنگه
ــترکی  ــات مش ــا و صف ــلیقه ه ــد و س ــط ان ــر مرتب یکدیگ
ــد.  ــاد یکدیگرن ــون و متض ــس ناهمگ ــا برعک ــد و ی دارن
شــاید تصــور شــود نارنجــی و ســرخ متضــاد هــم هســتند 
در حالــی کــه در دایــره رنــگ کنــار هــم قــرار مــی گیرند و 
هماهنگــی دارنــد. هماهنگــی در رنــگ مثــل هماهنگــی در 
نــت هــای موســیقی اســت و در ایجــاد هارمونــی مناســب 
و چشــم نــواز بــه ماننــد قطعــه موســیقی برخــوردار اســت. 
رنــگ مــی توانــد محــدوده ی توجــه را از طریــق اجتنــاب 
از محیــط یکنواخــت، بهبــود بخشــد. همچنیــن مــی توانــد 
ــی،  ــک ذهن ــق تحری ــوزان را از طری ــش آم ــز دان تمرک

ــت  ــودمندی و دق ــزان س ــه، می ــد. در نتیج ــش ده افزای
ــی  ــد درک زمان ــی توان ــگ م ــد. رن ــی ده ــش م را افزای
ــز را  ــونت آمی ــرب و خش ــای مخ ــد، رفتاره ــل کن را تعدی
کاهــش دهــد و حتــی مــی توانــد در میــزان غیبــت دانــش 

ــر باشــد. ــدارس موث ــوزان در م آم

      تاثیرات روان شناختی رنگها

تحقیقــات روانشناســی محیــط ثابــت کــرده اســت کــه نوع 
ترکیــب رنــگ هــای اســتفاده شــده در فضــا بــر وضعیــت 
ــر اســت و اهمیــت ایــن موضــوع  روحــی انســان هــا موث
زمانــی روشــن میشــود کــه بــه ایــن واقعیــت توجــه کنیــم 
ــای  ــن فض ــودکان در ای ــن ک ــه ای ــی ک ــدت زمان ــه م ک
بســته ســپری میکننــد بســیار زیــاد اســت و در ایــن بــازه 
ی ســنی تاثیــرات محیطــی بیشــترین درجــه ی اهمیــت را 
داراســت. بــا نگاهــی بــه تحقیقــات متفــاوت کــه در طــول 
زمــان بــرای تاثیــر هــر رنــگ خــاص انجــام شــده اســت 
میتــوان دقیــق تــر تصمیــم گرفــت رنــگ هــای مناســب 

بــرای فضاهــای آموزشــی ایــن کــودکان چیســت.
ــر  ــود تاثی ــی خ ــردی  و گرم ــب س ــر حس ــگ ب ــر رن ه
خاصــی بــر انســان مــی گــذارد. افــراد اتیســمی بــا دیــدن 
ــی  ــود م ــه وج ــا ب ــی در آنه ــس العملهای ــگ عک ــر رن ه
آیــد کــه باعــث فعــل و انفعاالتــی در قلمــرو و روان آنــان 
مــی شــود، ایــن واکنــش هایــی کــه بعــد از مشــاهده ی 
ــر تاثیــر ذهنــی  رنگهــا بــه وقــوع مــی پیوندنــد داللــت ب
ــف  ــق مختل ــه طری ــد ب ــی توان ــا دارد و م ــی رنگه و روان
ــه  ــی ب ــگ آب ــال رن ــرای مث ــرد ب ــرار گی ــورد اســتفاده ق م
ــش را  ــی خوی ــائل درون ــا مس ــد ت ــی کن ــک م ــان کم آن
ــه آرامــش برســند، امــا  بازگــو کننــد و از لحــاظ روحــی ب
بایــد دانســت کــه اثــرات رنگهــا و دریافــت هــای ذهنــی 
ــگ  ــاوت اســت. رن ــراد اتیســم متق و گنجایــش مغــزی اف
ــا  ــوه دادن فض ــر جل ــور و بزرگت ــاب ن ــث بازت ــفید باع س
مــی شــود بــا ایــن حــال اســتفاده زیــاد از ســفید ممکــن 

اســت باعــث بوجــود آمــدن فضایــی ســرد و خشــن شــود 
کــه حــس نــا امنــی را القــا مــی کنــد. ایــن رنــگ باعــث 
دریافــت حــس نامانــوس و بیگانــه بــرای بیمارانــی ســت 
ــمی  ــی و جس ــالمت روح ــا س ــد ت ــی کنن ــالش م ــه ت ک
ــکین  ــت تس ــگ دارای خاصی ــن رن ــد. ای ــود را بازیابن خ
دهندگــی نیســت ، رنــگ هایــی ماننــد کــرم و خاکســتری 
خنثــی بــه شــمار مــی رونــد و ایــن باعــث کاهــش اعتمــاد 

بنفــس و در نتیجــه عــدم مقاومــت مــی شــود. 
توصیــه شــده اســت در رنــگ آمیــزی محیــط هایــی کــه 
وظایــف بحرانــی در آن انجــام مــی پذیــرد از جملــه محیط 
آموزشــی آنهــا از رنــگ زرد اســتفاده نشــود. ایــن نتیجــه 
گیــری بــه خاصیــت محــرک بــودن رنــگ زرد برمیگــردد 
ــود.  ــی میش ــش روان ــز و آرام ــدم تمرک ــب ع ــه موج ک
اســتفاده از ســرخابی در محیــط پیرامــون احساســی از 

ــم میســازد.  ــر فضــا حاک ــان ب ــت و اطمین امنی
ــن  ــی موثرتری ــه صورت ــت ک ــده اس ــت ش ــه ثاب ــه تجرب ب
رنگــی اســت کــه در محیــط بــه آرام کــردن و فــرو 
نشــاندن رفتارهــای تهاجمــی کمــک میکنــد. در ســازمانی 
در کالیفرنیــا دریافتنــد کــه اگــر بچــه هــا پرخاشــگر را در 
حبــاب صورتــی قــرار دهنــد فــورا بــه آرامــش تمایــل پیــدا 

ــد. میکنن
 مطالعــات نشــان مــی دهــد رنــگ صورتــی رنــگ 
مناســبی بــرای کــودکان بــا اختــالل یادگیــری بــه ویــژه 
افــراد اتیســم مــی باشــد. رنــگ هــای روشــن بویــژه رنــگ 
هــای گرم)قرمــز، نارنجــی و زرد( ســبب هوشــیاری ذهنــی 
و افزایــش فعالیــت هــای خــاص و بهــره ی هوشــی افــراد 
اتیســمی مــی شــود. بنابرایــن رنــگ هــا بایــد بیشــتر مــورد 
اســتفاده قــرا گیرنــد. کالس بــه رنــگ آبــی روشــن یــا زرد 
مایــل بــه ســبز بــه مراتــب اثــرات بیشــتری از کالس بــا 
دیوارهــای خاکســتری دارد. طبــق تحقیقــات انجــام شــده 
ــی  ــودکان ب ــرای ک ــه ب ــده ک ــه دســت آم ــن نتیجــه ب ای
تجربــه و مســئولیت ناپذیــر بایــد از رنــگ معکــوس 

اســتفاده کــرد.

تاثیر رنگ در محیط آموزشی
 برای کودکان دارای اختالل طیف ُاتیسم
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      طراحــی فضــای آموزشــی بــرای کودکان اتیســمی کار 
بســیار حســاس و ســختی اســت چــرا کــه محیــط خیلــی 
ــه  ــا توجــه ب ــان کســل کننــده مــی شــود. ب ــرای آن زود ب
نقــش مهــم آمــوزش، رنــگ فضاهــای آموزشــی بایــد بــه 
ــان را  ــکوفایی آن ــد و ش ــه رش ــه زمین ــد ک ــه ای باش گون
فراهــم کنــد. یکــی از مهــم تریــن مســائل در ایــن حــوزه، 
آشــتی میــان تئــوری هــای روانــی رنــگ و کاربــرد درســت 

آن در طراحــی فضاهــای آموزشــی اســت.
        

      رنگ و تاثیر آن برآموزش و محیط های 
آموزشی

ــر  ــر معمــاری، تاثی ــد ناپذی ــوان عنصــر تاکی ــه عن ــگ ب رن
فــراوان بــر روح و روان کودکان اتیســمی دارد. افــراد دارای 
اختــالل طیــف اتیســم ماننــد ســایر انســان هــا دیــده های 
اطــراف خویــش را همــراه بــا رنــگ مشــاهده مــی کننــد و 
نســبت بــه آنهــا واکنــش هــای زیــادی نشــان مــی دهنــد. 
ــی  ــزات آموزش ــا و تجهی ــک از فضاه ــر ی ــا دره ــگ ه رن
بــه دلیــل شــرایط ســنی و روانــی کــودکان دارای اتیســم 
از حساســیت بیشــتری برخــوردار اســت زیــرا ایــن امــر در 
شــادابی، نشــاط، آرامــش روانــی، تحــرک و تــالش آنــان 
تاثیرگــذار بــوده و فراینــد یادگیــری را افزایــش مــی دهــد. 
همچنــان کــه مــی توانــد زمینــه کســالت، بــی تحرکــی، 
ــم آورد.  ــان را فراه ــردگی آن ــراب و افس ــت، اضط عصبانی
ــد شــرایط ســنی،  ــگ بای ــوب از رن ــرای بهــره وری مطل ب
جنســیت و کارکــرد هــر یــک از فضاهــا مــورد توجــه قــرار 
ــرای  ــاص ب ــگ خ ــک رن ــتفاده از ی ــنهاد اس ــرد. پیش گی
ــی  ــرا فضاهای ــت زی ــر نیس ــکان پذی ــا ام ــی فضاه تمام
کــه بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه مــی شــود بــا توجــه بــه 
کارایــی و کاربــرد، ابعــاد موقعیــت و... خصوصیــت خاصــی 

را دارد کــه رنــگ هــای خــاص خــود را مــی طلبــد. 

        رنگ در محیط های آموزشی 

ــار را  ــی رفت ــخصی، نوع ــوج مش ــول م ــا ط ــی ب ــر رنگ ه
در فــرد شــکل مــی دهــد، ســر گــروه رنــگ هــای گــرم، 
رنــگ قرمــز بــا باالتریــن شــدت طــول مــوج رنــگ اســت 

و فــرد را بــه هیجــان دعــوت مــی کنــد و بنفــش در رنــگ 
ــد.  ــی خوان ــکون م ــه س ــل را ب ــرف مقاب ــرد، ط ــای س ه
ــن دو  ــن ای ــی بی ــا رنگ ــه ه ــت در مدرس ــر اس ــاال بهت ح
ــت  ــوزان را در جه ــش آم ــا دان ــود ت ــاب ش ــروه انتخ گ
رفتارهــای مناســب هدایــت کنــد. طبــق نتایــج تحقیقــات 
ــی  ــب م ــای نامناس ــگ ه ــرات رن ــه، تاثی ــورت گرفت ص
توانــد موجــب گرفتگــی عضالنــی، ســرعت تنفــس ، 
افزایــش ضربــان قلــب و فشــار خــون شــود و بــر فعالیــت 
مغــزی تاثیــر بگــذارد و همــان طــور کــه نــور ناکافــی در 
محیــط ســبب خســتگی چشــم مــی شــود، ترکیــب رنگــی 
نــا مناســب در محیــط نیــز مــی توانــد بــه کاهــش واکنــش 
ــد  ــی توان ــگ م ــالل در انجــام کار منجــر شــود. رن و اخت
یــک زبــان باشــد البتــه بســتگی بــه فرهنگــی دارد کــه در 

آن اســتفاده مــی شــود. 

      تاثیــر ویژگــی هــای اتیســم و محیــط 
فیزیکــی 

ویژگــی و خصوصیــات دانــش آمــوزان دارای اختــالل 
طیــف اتیســم تاثیــر بســزایی بــر روش و توانایــی یادگیــری 
ــش  ــال، دان ــوان مث ــه عن ــط کالس دارد، ب ــا در محی آنه
ــت  ــه عل ــب ب ــم اغل ــف اتیس ــالل طی ــوزان دارای اخت آم
عــدم درک درســت از عالئــم و نشــانه هــای غیــر کالمــی، 
ــرای  ــد ب ــرایط جدی ــود در ش ــراب موج ــترس و اضط اس
ــار  ــتقل دچ ــور مس ــه ط ــد ب ــای جدی ــت ه ــروع فعالی ش
مشــکل هســتند. اســتفاده از عوامــل معمــاری اثرگــذار بــر 
کــودکان اتیســم، بــه آنهــا کمــک مــی کنــد تــا بتواننــد بــا 
ــود  ــود خ ــرات موج ــا تغیی ــز ب ــش انگی ــار چال ــل رفت حداق
ــی  ــل در طراح ــن عوام ــی از مهمتری ــد. یک ــق دهن را وف
فضــا بــرای ایــن کــودکان رنــگ و تاثیــر روانــی آن اســت. 
ــط  ــری در محی ــد یادگی ــذار در فراین ــل تاثیرگ ــگ، عام رن
آموزشــی کــودکان اتیســمی مــی باشــد، چگونگی اســتفاده 
از رنــگ مــی توانــد در کنــار ســایر عوامــل آموزشــی اثرات 
قابــل توجهــی داشــته باشــد. رنــگ مناســب ایــن کــودکان 
عــالوه بــر زیبایــی و جذابیــت در روح و روان آنــان موثــر 
اســت، حتــی مــی توانــد باعــث کاهــش اســترس و 

ــری شــود.  افزایــش یادگی

       
       

رنگ، عامل 
تاثیرگذار در 
فرایند یادگیری 
در محیط آموزشی 
کودکان اتیسمی 
می باشد.
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        نقش رنگ ها در آموزش کودکان اتیسم:

هیــچ کــس نمــی توانــد منکــر اثــرات رنــگ هــا در امــر آمــوزش بــه 
خصــوص بــرای کــودکان اتیســم شــود. پــس بایــد در تمــام مراحــل 
ــا  ــگ ه ــت رن ــه اهمی ــم ب ــودکان اتیس ــی ک ــای آموزش ــی فض طراح
ــت  ــام داش ــعی و اهتم ــی س ــن آگاه ــه ای ــه ب ــا توج ــود و ب ــف ب واق
کــه هــر رنــگ را در جــای خــود اســتفاده کــرد تــا اثــرات مثبــت آن 
ــدات  ــری تمهی ــا یکس ــد ب ــد. بای ــت باش ــل روی ــان قاب ــرور زم ــه م ب
مناســب، کاری کــرد کــه بیــن ایــن کــودکان بــا فضــای پیرامونشــان 
نوعــی تعــادل ایجــاد شــود. و در ســایه ایــن دوســتی و شــیفتگی، امــر 
یادگیــری بــه ســهولت و بــا لــذت انجــام گیــرد. اصــال ایــن یــک امــر 
پذیرفتــه شــده اســت، کــه معمــاران بــا اســتفاده درســت و روانشناســی 
شــده از رنــگ هــای مختــص ایــن کــودکان زمینــه بســیار مناســبی 
فراهــم ســازد تــا دانــش آمــوزان بــا انبســاط خاطــر و نوعــی آرامــش 
درونــی و بیرونــی بــه مقولــه ی یادگیــری بپردازنــد. بــه عنــوان مثــال 
کالســی کــه بــا رنــگ گــرم و شــاد رنــگ آمیــزی شــده بــه مراتــب 
ــه ســهولت و ســرعت بیشــتری انجــام  ــری در آن ب ــوزش و یادگی آم
مــی گیــرد تــا کالســی کــه بــا رنــگ تیــره رنــگ آمیــزی شــده و بــه 
نوعــی کســالت و در خــود فــرو رفتــن را پدیــدار مــی ســازد. بنابرایــن 
بــرای نیــل بــه هدفــی خــوب و ســازنده و اســتفاده بهینــه از رنــگ هــا 
ــد از طــرق مختلــف و در محــل هــای خــاص از  در امــر آمــوزش بای

رنــگ هــای متناســب بــا روحیــات آنهــا اســتفاده کــرد.
       

      تاثیر رنگ در معماری فضای آموزشی اتیسم
ــودکان دارای  ــی ک ــای آموزش ــاری فض ــر معم ــی ب ــل مختلف عوام
اختــالل طیــف اتیســم تاثیــر مــی گذارنــد. یکــی از ایــن عوامــل رنــگ 
اســت. در ایــن فضاهــا رنــگ، تعریــف هــای ویــژه و جدیــدی بــرای 
فضــا ارائــه مــی دهــد. آگاهــی نپرداختــن بــه ایــن مســاله تاثیرهــای 
ــه  ــی دارد، ب ــم در پ ــودکان دارای اتیس ــرای ک ــری را ب ــران ناپذی جب
همیــن دلیــل اســت کــه رنــگ هــای بــه کار بــرده شــده در محیــط 
هــای مختلــف متفــاوت اســت. معمــاری بــا عناصــر وابســته و مرتبــط 
ــا و  ــازی فضاه ــه س ــعی در بهین ــت و...س ــگ، باف ــرم، رن ــل ف از قبی
ــی  ــی معان ــار زیبای ــب در کن ــرد مناس ــی و کارک ــه کارای ــتیابی ب دس
دارد. انتخــاب رنــگ در فضــای آموزشــی کــودکان دارای اتیســم 
رویکردهــای مختلفــی را در طراحــی ایجــاد مــی کنــد و بیشــتر از هــر 
ــت  ــار و یکنواخ ــالت ب ــد فضــای کس ــری میتوان ــتقل دیگ ــل مس عام
ــازد.  ــدل س ــش مب ــین و روح بخ ــی دلنش ــه مکان ــل را ب ــط داخ محی
بعضــی از رنگهــا احســاس آرامــش و برخــی دیگــر احســاس هیجــان 
ایجــاد مــی کنــد. بعضــی حــس اعتمــاد و تفاهــم را زنــده مــی کننــد 
ــن  ــد. بنابرای ــی دهن ــش م ــی را افزای و برخــی حــس وحشــت و ناامن

ــر اســت،  ــک هن ــط ی ــه فق ــا ن ــب آنه ــا و ترکی ــگ ه ــا رن ــنایی ب آش
بلکــه علمــی اســت جامــع و گســترده کــه از قوانیــن ویــژه ای پیــروی 
مــی کنــد. قوانینــی ماننــد: تضــاد، هماهنگــی، ســایه روشــن و... مــی 
ــان،  باشــد. رنــگ در طراحــی داخلــی مخصوصــا فضــای آموزشــی آن
ــد  ــرم تاکی ــرار مــی دهــد و روی ف ــر ق احســاس آدمــی را تحــت تاثی
مــی کنــد، ضمــن آنکــه باعــث حــس قیــاس هــم مــی شــود. کاربــرد 
رنــگ از یــک فضــای داخلــی بــه فضــای دیگــر فــرق مــی کنــد. در 
کاربــرد رنــگ، توجــه بــه ویژگــی هــای روانــی افــراد دارای اختــالل 
ــای  ــگ در فض ــه رن ــب اینک ــر حس ــرورت دارد. ب ــم ض ــف اتیس طی
ــود  ــه وج ــای خاصــی ب ــد، اثره ــه باش ــه کار رفت ــاری در کجــا ب معم

مــی آورد کــه دقــت در ویژگــی آنهــا واجــد اهمیــت اســت.
ــه شــیوه هــای مختلــف، تاثیرهایــی در زندگــی  رنگهــا مــی تواننــد ب
کــودکان اتیســمی بــر جــای گذارنــد و هــر کــدام بــه ســبب ویژگــی 
ــع مهمــی از  هــای شــیمیایی و روانشناســانه ای کــه دارا هســتند منب
ــای  ــاری فض ــگ در معم ــاب رن ــد. انتخ ــی رون ــمار م ــه ش ــرژی ب ان
آموزشــی اتیســم رویکــرد هــای مختلفــی را در طراحــی ایجــاد مــی 
ــالت  ــای کس ــد فض ــی توان ــری م ــل دیگ ــر عام ــتر از ه ــد و بیش کن
بــار و یکنواخــت محیــط داخــل را بــه مکانــی دلنشــین و روح بخــش 

ــدل ســازد.  مب

     رنگ و کودکان اتیسمی 

تحقیقــات ثابــت کــرده اســت کــه رنگهــا بــر خلــق و خــوی انســان 
موثــر اســت و اســتفاده درمانــی از آنهــا ســابقه ای طوالنــی دارد. بــه 
ــای  ــگ ه ــوده و رن ــان آور ب ــن، هیج ــای روش ــگ ه ــی رن ــور کل ط
ــگ  ــر رن ــود، تاثی ــن وج ــا ای ــش دارد. ب ــی آرام بخ ــره)آرام( خاصیت تی
هایــی خــاص بــر کــودکان اتیســم همــواره ثابــت نیســت  بــه همیــن 
دلیــل شــاید الزم باشــد بــرای تعییــن رنگــی کــه مناســب هــر کــودک 
اســت، بــه آزمــون و خطــا بــا چندیــن رنــگ مختلــف بپردازیــم. عــالوه 
بــر ایــن ممکــن اســت تاثیــر رنــگ پــس از اینکــه فــرد بــرای مدتــی 
ــوط  ــی مرب ــون و قاعــده کل ــر شــود. قان ــد، کمت در مــکان حضــور یاب

بــه تاثیــر و خصایــص رنگهــا بــه قــرار زیــر اســت:
1-قرمز:ذهن را بر می انگیزد 

2-آبی: آرامش بخش و فشار خون را کاهش می دهد.
ــر  ــب ب ــد موج ــی توان ــد، م ــی کن ــی م ــن:نور را بازنمای 3-زرد روش

ــود. ــی ش انگیختگ
4-زرد کمرنگ: آرامش بخش

5-سبز:تسکین دهنده، تداعی گر طبیعت و خالقیت
6-نارنجی:می تواند موجب تحریک و برانگیختگی شود.

7-صورتی یا سرخ گلی:تسکین دهنده



ــودکان  ــی از ک ــه برخ ــان داده ک ــات نش ــه تحقیق ــر چ اگ
ــر و  ــگ ت ــر رن ــا را پ ــم رنگه ــف اتیس ــالل طی دارای اخت
ســیرتر مــی بیننــد، امــا ایــن امــر بــه هیــچ وجــه حقیقــت 
ــه شــیوه  ــودکان اتیســم ب ــن حــال شــاید ک ــا ای ــدارد. ب ن
ای متفــاوت از همســاالن عــادی خــود بــه برخــی رنــگ 
هــا و الگوهــا، پاســخ دهنــد. رنــگ هــای تیــره، الگوهــای 
ــدید،  ــای ش ــن ه ــا و تبای ــت ه ــر و کنتراس ــده ت پیچی
ــار  ــراد دچ ــرای اف ــی ب ــواری های ــب دش ــد موج ــی توان م
مشــکالت مزمــن شــود، امــا رنــگ هــای روشــن عــالوه 
ــز  ــرد را نی ــز، توجــه ف ــت آمی ــر ایجــاد انگیزشــی موفقی ب
ــگ  ــی اگــر اســتفاده از رن ــه طــور کل ــد. ب ــب مــی کن جل
هــای روشــن بــرای کــودک اســترس زا نباشــد، مــی تــوان 
نواحــی شــلوغ ســاختمان را بــا آنهــا رنــگ آمیــزی کــرد. 
اگــر کــودک حساســیت هــای دیــداری داشــته باشــد، ایــن 
ــا و  ــگ ه ــاب رن ــگام انتخ ــد در هن ــا را بای ــیت ه حساس
کاغــذ دیــواری هــا در نظــر داشــت. بــرای ایجــاد تعــادل 
عالــی میــان فضاهــای عمومــی و خصوصــی، رنــگ هــا را 
ــا دقــت انتخــاب کــرد. رنــگ بنــدی در فضاهــای  بایــد ب
معمــاری بــرای کــودکان دارای اتیســم براســاس تحقیقاتی 
کــه در موسســه ســانفیلد توســط پاولــی انجــام شــده اســت 
ــد  ــی توان ــا م ــگ ه ــی از رن ــه بعض ــد ک ــی ده ــان م نش
باعــث آشــفتگی و تغییــر حالــت کــودکان اتیســم شــود، در 
حالــی کــه بعضــی از رنــگ هــا دارای اثــر آرامــش بخشــی 
بــر روی ایــن کــودکان اســت. طیــف رنــگ هــای صورتــی 

ــن  ــرای آنهاســت. ای ــر ب ــن اث ــت تری و بنفــش، دارای مثب
رنــگ هــا را بــه طــور وســیع مــی تــوان بــر روی دیوارهــا 
اســتفاده کــرد. از خاکســتری هــم بــه دلیــل آنکــه ثابــت 
ــور را منعکــس  شــده اســت کــه خاصیــت خنثــی دارد و ن
ــتفاده  ــترده ای اس ــور گس ــه ط ــوان ب ــی ت ــد، م ــی کن نم
ــا منفــی شــدید  کــرد، چــرا کــه باعــث واکنــش مثبــت ی

نخواهــد شــد.
             

ــت  ــر و خالقی ــر تفک ــا ب ــگ ه ــر رن        تاثی
ــی ــای آموزش ــم در فض ــراد اتیس اف

رنــگ هــا تاثیــر زیــادی در رفتارهــای اجتماعــی و 
حالــت هــای روانــی افــراد اتیســمی ایجــاد میکننــد. هــر 
رنگــی بــه مقتضــای خاصیتــش بــه نوعــی در روان آنــان 
ــا رفتارهــای  ــاط ب ــی ارتب ــر ب ــن اث ــر میگــذارد کــه ای تاثی
اجتماعــی و روانــی آنــان نیســت. همچنیــن بازتــاب هایــی 
ــد و  ــوذ کن ــان نف ــگ ممکــن اســت درون آن ــه رن از تجرب
بدیــن وســیله روی شــناخت هــای حســی و فکریشــان اثــر 
گــذارد، بــه همیــن دلیــل مــی تــوان از رنگهــا بــه عنــوان 

ــان اســتفاده کــرد.  ــزاری در خدمــت رشــد تفکــر آن اب
ــس  ــط، ح ــگ در محی ــودن رن ــگ ب ــورت ناهماهن در ص
ــه  ــمی ب ــودکان اتیس ــدی ک ــه من ــدم عالق ــه و ع دافع
آمــوزش شــکل مــی گیــرد. ایــن عــدم عالقــه تــا آن حــد 
ــل  ــرک تحصی ــه ت ــه منجــر ب ــوی باشــد ک ــد ق ــی توان م
ــث  ــد باع ــذب نکن ــان را ج ــه آن ــی ک ــود. محیط ــان ش آن

ــده و در  ــه درس ش ــه ب ــه و عالق خســتگی، کاهــش توج
نهایــت پاییــن آمــدن راندمــان آموزشــی شــان مــی شــود. 
ــه دلیــل محدودیــت  فضاهــای آموزشــی ایــن کــودکان ب
ــی روح شــدن  ــرای خشــک، ســرد و ب ــه دارد، ب ــی ک های
بســیار مســتعد مــی باشــد. بنابرایــن بایــد تمــام تــالش را 
بــه کار گرفــت تــا فضاهــای آموزشــی آنهــا بــه محیطــی 
غیــر جــذاب تبدیــل نشــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه رنــگ 
هــا نقــش تعییــن کننــده ای در انتقــال مفاهیــم ایفــا مــی 
کننــد بنابرایــن در محیــط آموزشــی کــودکان اتیســمی می 
ــب  ــه خــود جل ــان را ب ــا عناصــر رنگــی توجــه آن ــوان ب ت
ــان  ــتیاق آن ــز در ایجــاد اش ــا نی ــگ ه ــه رن ــرا ک ــرد، چ ک
ــن  ــد. همچنی ــی دارن ــل توجه ــش قاب ــوزش نق ــرای آم ب
ــری  ــردازش بص ــود پ ــبب بهب ــب س ــزی مناس ــگ آمی رن
ــود. در  ــی ش ــان م ــی آن ــار روان ــش فش ــات و کاه اطالع
واقــع رنگــی کــه بــرای کــودکان اتیســمی اســتفاده مــی 
شــود بایــد چنــان باشــد کــه در فــرد ســرزندگی و انــرژی 
ــد.  ــده نکن ــد و محیــط را خســته کنن و حرکــت ایجــاد کن
ــه  ــود ک ــتفاده ش ــی اس ــگ های ــت از رن ــر اس ــس بهت پ
دانــش آمــوزان اتیســمی را در جهــت رفتارهــای مناســب 
هدایــت کنــد. در نهایــت هــدف از ایــن کار ایــن اســت کــه 
وقتــی فــرد اتیســمی بــرای ســاعاتی در محیــط آموزشــی 

قــرار مــی گیــرد احســاس آرامــش کنــد. 

ــوه دادن  ــر جل ــور و بزرگت ــاب ن ــث بازت ــفید باع ــگ س رن
ــفید  ــاد از س ــتفاده زی ــال اس ــن ح ــا ای ــود ب ــی ش ــا م فض
ــرد و  ــی س ــدن فضای ــود آم ــث بوج ــت باع ــن اس ممک
ــن  ــد. ای ــا میکن ــی را الق ــا امن ــس ن ــه ح ــود ک ــن ش خش
ــرای  ــه ب ــوس و بیگان ــس نامان ــت ح ــث دریاف ــگ باع رن
ــی  ــالمت روح ــا س ــد ت ــالش میکنن ــه ت ــت ک بیمارانیس
ــت  ــگ دارای خاصی ــن رن ــد. ای ــود را بازیابن ــمی خ و جس
ــرم و  ــد ک ــی مانن ــگ های ــت. رن ــی نیس ــکین دهندگ تس
خاکســتری خنثــی بــه شــمار مــی رونــد و بــرای فضاهــای 
مناســب کــه نیــاز اســت بیمــار در مقابــل تصمیــم هــای 

تیــم درمانــی مقاومــت نشــان ندهــد و همــراه آنهــا شــود. 
ــس و در نتیجــه  ــاد بنف ــث کاهــش اعتم ــا باع ــن رنگه ای
عــدم مقاومــت میشــود. بنابرایــن نتیجــه میگیریــم رنــگ، 
عامــل تاثیــر گــذار در فراینــد یادگیــری در محیط آموزشــی 
کــودکان اتیســمی مــی باشــد. چگونگــی اســتفاده از رنــگ 
مــی توانــد در کنــار ســایر عوامــل آموزشــی اثــرات قابــل 
ــودکان  ــن ک ــب ای ــگ مناس ــد. رن ــته باش ــی داش توجه
عــالوه بــر زیبایــی و جذابیــت در روح و روان آنــان 
ــد باعــث کاهــش اســترس  ــی توان ــی م ــر اســت، حت موث
و افزایــش یادگیــری شــود. بنابرایــن براســاس تحقیقــات 

ــث  ــه باع ــی ک ــای آموزش ــط ه ــب در محی ــگ مناس رن
ــی،  ــگ زرد، نارنج ــود رن ــی ش ــری م ــن یادگی برانگیخت

ــی باشــد.  ــی م ــا آب ســبز روشــن، و ی
منبع:

بهامیــن، مهســا. صادقــی، ابراهیــم، میرزمــان، ســید 
محمــود)1395(. بررســی تاثیــر رنــگ در محیــط آموزشــی 
ــن  ــم. اولی ــالالت اتیس ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــرای ک ب
ــگاه  ــردی باش ــی کارب ــاوری در مهندس ــی فن ــش مل همای
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــگان دانش ــوان و نخب ــگران ج پژوهش

ــرب ــران غ ــد ته واح

انواع رنگ ها در محیط 
 آموزشی

 کاربرد فضا عملکرد رنگ در محیط آموزشی

 
 رنگ قرمز

تمرکز حواس را باال می برد و هوش و کنجکاوی فرد را تقویت می 
 کند

این رنگ در طراحی کالس های درس و حتی کارگاه های آموزشی بسیار 
در  مناسب است. اما از این رنگ به دلیل حس پرخاشگری به تنهایی و

 فضای زیاد نمی توان استفاده کرد.
 

 رنگ زرد
کودکان را آشفته حال و بد خلق می کند. کودک را از حالت آرام 
خارج کرده و به جنب و جوش و ناآرامی می کشاند. از تمرکز او 

 جلوگیری می کند

 انعکاس زیاد نور می شود باعثاین رنگ به دلیل خاصیت محرک بودن 
 استفاده کرد نمی توان در فضای آموزشی و

دانش آموزان را سرزنده می کند، خواب آلودگی و بی عالقگی   رنگ نارنجی
 کودک را از بین میبرد

این رنگ به دلیل حس پویایی و تحرک در طراحی فضاهای کالس درس، 
 کارگاهی و فضای بازی بسیار مناسب است

 
 رنگ سبز

به دلیل حس ترسی که در کودکان اتیسمی وجود دارد از رنگ سبز بیشتر  باال می بردبه فضا امنیت و تفکر آرامش متعادلی می دهد تمرکز را 
استفاده می شود و این رنگ در فضاهای درمانی و کالس های درس و 

 فضاهای جمعی کاربرد زیادی دارد
ر روحی میدهد در فضاهای درمانی این رنگ به دلیل حس آرامشی که از نظ دوستانه و گرمی بخش است. فضا را به آرامش می کشاند رنگ آبی

 چه فیزیکی و چه غیر فیزیکی بسیار مناسب است
آرامش، روحیه و شادابی به فضا می بخشد. قرار گرفتن به مدت  رنگ بنفش

 طوالنی در فضا باعث افسردگی می شود
این رنگ در ترکیب با تنالیته رنگی خود بسیار مفید است و در فضاهای 

 توان به خوبی استفاده کردمشترک و گروهی می 
 

 رنگ صورتی
موثرترین رنگی است که در محیط به آرام کردن و فرو نشاندن 
رفتارهای تهاجمی کمک می کند مبین صلح، تعادل و توازن می 

 باشد و مالیمت و عطوفت را نشان می دهد

رنگ صورتی رنگ مناسبی برای کودکان دارای اختالل طیف اتیسم می باشد 
رهای تهاجمی آنان جلوگیری می کند به همین خاطر از آن در و از رفتا

 فضاهای کالس و فضاهای کارگاهی استفاده می شود.
 

47سالنامه »کالم اُتیسم« شماره2        سال 1399



شماره2        سال 1399 سالنامه »کالم اُتیسم« 48

         
  

          المسه بازی
ــه کــردن و احســاس لمــس  ــر کــودکان عاشــق تجرب اکث
چیزهــای مختلــف هســتند. بــه توصیــه  متخصصــان بهتــر 
ــن احســاس،  ــه ای ــگام تجرب ــد آنهــا هن اســت اجــازه دهی
کمــی کثیــف کاری کننــد. حــس المســه یکــی از راه هایــی 
اســت کــه کــودک شــما بــا اســتفاده از آن جهــان اطــراف 
ــا  ــد ی ــت بخری ــوص دس ــای مخص ــد. رنگ ه را می شناس
ــا چیزهایــی مثــل پودینــگ و  ــه کــودک اجــازه دهیــد ب ب
ــد.  ــی کن ــت نقاش ــا انگش ــطوح ب ــالح، روی س ــر اص خمی
ــد  ــد، می توانی ــتفاده کنی ــگ اس ــد از پودین ــر می خواهی اگ
از دانه هــای رنگــی مخصــوص نانوایــی و مــواد درخشــان 

خوردنــی بــرای جــذاب کــردن آنهــا اســتفاده کنیــد.
اهداف:تقویت حس المسه - یکپارچگی حسی

تقویت هماهنگی چشم و دست
تقویت توجه و تمرکز کودک

          نخ کردن مهره
یکــی دیگــر از کارهــای هنــری خالقانــه بــرای کــودکان 
ــخ  ــا ن ــد ب ــه می توانن ــت ک ــن اس ــم ای ــف اتیس ــا طی ب
ماکارونی هــای  و  ســاده  چوبــی  مهره هــای  کــردن 
می توانیــد  بســازند.  گردنبنــد  و  دســت بند  فرمــی 
تنقــالت حلقــه ای شــکل نیــز در اختیــار او قــرار دهیــد تــا 
ــداد  ــازد. تع ــمزه ای بس ــای خوش ــت بندها و گردن بنده دس
دانه هــای نــخ  شــده را بشــمارید و ببینیــد کودکتــان 
ــا ــر. در انته ــا خی ــد ی ــخیص ده ــا را تش ــد رنگ ه می توان

کار هنری کودکتان را با یک نوار ببندید.
اهداف:تقویت مهارت های حرکتی ظریف- تقویت 

انگشتان دست- یکپارچگی حسی
تقویت هماهنگی چشم و دست

تقویت توجه و تمرکز کودک

            خمیربازی
ــرای  ــه را  ب ــری خالقان ــای هن ــازی، کاره ــای ب خمیره
ــیدن و  ــکل دادن، کش ــا ش ــد. ب ــان کرده ان ــودکان آس ک
فشــرده کــردن خمیــر بــازی، کــودک کار بــا دســت هایش 
را یــاد می گیــرد. او بــا ســاخت کیــک و کلوچــه بــا خمیــر 
ــازی  ــر ب ــر خمی ــرد. اگ ــه کار می گی ــش را ب ــازی، تخیل ب
ــودر  ــب پ ــتفاده از ترکی ــا اس ــد، ب ــت می کنی ــی درس خانگ
ــد  ــازی کنی ــز وارد ب ــی را نی ــم دار، بویای نوشــیدنی های طع
و رنــگ خمیــر را تغییــر دهیــد. اگــر دنبــال چیــز متفاوتــی 
هســتید، کمــی خــاک رس غیــر ســمی تهیــه کنیــد و بــه 
فرزندتــان اجــازه دهیــد بــا گل رس، روی وســایلی ماننــد 

فنجان هــا و بشــقاب ها شــکل هایی بســازد.
ــی-  ــت حــس بویای ــت حــس المســه - تقوی اهداف:تقوی
یکپارچگــی حســی-تقویت مهــارت هــای حرکتــی ظریــف 

- تقویــت انگشــتان دســت- تقویــت عضــالت دســت
تقویــت هماهنگــی چشــم و دســت-تقویت توجــه و 

تمرکــز کــودک

         مهر سازی
یــک ســیب زمینی را نصــف کنیــد و داخــل آن شــکل های 
ــه  ــد و آن را ب ــره را دربیاوری ــا دای ــب ی ــل قل ــاده ای مث س
کودکتــان بدهیــد تــا در پــودر ژلــه و یــا ظرفــی داخلــش 
ــن  ــد. ای ــذ مهــر کن ــک کاغ ــد و روی ی ــگ اســت، بزن رن

ــکال  ــوزش اش ــرای آم ــرر ب ــاده و بی ض ــک راه س کار ی
بــه کــودکان اســت.

تقویت حس المسه – یکپارچگی حسی
تقویــت   – مهــارت هــای حرکتــی ظریــف  تقویــت 

دســت عضــالت  تقویــت  دســت-  انگشــتان 
تقویت هماهنگی چشم و دست

تقویت توجه و تمرکز کودک

           برش زدن و چسباندن تکه های پارچه 
روی کاغذ

ــر  ــا اگ ــد و ی ــرش بزنی ــی ب ــای رنگ ــه ه ــداری پارچ مق
کودکتــان کار بــا قیچــی را آمــوزش دیــده اســت بــا کمک 
ــت  ــا هدای ــد. ســپس ب ــرش بزنی ــا را ب ــان پارچــه ه خودت
خودتــان روی کاغــذ یــا مقــوا بچســبانید. میتوانیــد از 
ــودکان  ــتر ک ــه بیش ــب توج ــرای جل ــات ب ــکال حیوان اش

ــد.  ــتفاده کنی ــم اس اتیس
تقویــت مهــارت هــای حرکتــی ظریــف- تقویــت انگشــتان 

دســت- یکپارچگی حســی
تقویت هماهنگی چشم و دست

تقویت توجه و تمرکز

          الفبای مخفی در آب
یــک بطــری حــاوی حــروف الفبــا و اشــیاء ریــز دیگــر را 
پــر آب کنیــد، و تــکان دهیــد و اجــازه دهیــد تــا کــودک 
ــی  ــازی م ــن ب ــد، بگوید.ای ــی بین ــه م ــی ک ــروف الفبای ح
توانــد بــرای مدتــی کــودک شــما را مشــغول نگــه دارد، در 
حالــی کــه خیلــی خالقانــه بــه تحریــک  دیــداری کــودک 

و تشــخیص حــروف الفبــا نیــز کمــک مــی کنــد.
تقویت مهارت های شناختی - شناخت حروف

تقویت حافظه ی دیداری
تقویت تعقیب چشمی
تقویت توجه و تمرکز

         بازی پرتاب توپ به هوا
ــی  ــتند ، مرب ــی ایس ــره ای م ــورت  دای ــه ص ــا ب ــه ه بچ
ــا  ــه ه ــی از بچ ــد یک ــی کن ــاب م ــوا پرت ــه ه ــوپ را ب ت
را صــدا مــی زنــد .بچــه ای کــه نــام او بــرده شــده بایــد 
ــرد و  ــوپ را بگی ــده و ت ــره آم ــط دای ــه وس ــه ب بالفاصل
ــد .پــس از اینکــه بچــه هــا  اجــازه ندهــد کــه تــوپ بیفت
ایــن مرحلــه را یــاد گرفتنــد یکــی از بچــه هــا  تــوپ را بــه 
هــوا پرتــاب مــی کنــد و اســم یکــی دیگــر از دوســتانش 
را صــدا مــی زنــد و بــازی بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا 
مــی کنــد تــا یکــی یکــی بچــه هــا حــذف شــوند و برنــده 

هــا مشــخص مــی شــود.
اهداف:تقویت مهارت های اجتماعی

تقویت مهارت های حرکتی
تقویت هماهنگی چشم و دست

تقویت توجه و تمرکز 
         

            بازی جمع کردن توپ با آهنگ
در ایــن بــازی از بچــه هــا خواســته مــی شــود بــا پخــش 
ــن  ــای روی زمی ــردن توپه ــع ک ــه جم ــروع ب ــگ ش آهن
ــر  ــگ، دیگ ــدن آهن ــع ش ــد از قط ــه بع ــد و بالفاصل کنن
ــه  ــروع ب ــام کار ش ــد از اتم ــد و بع ــی را برندارن ــچ توپ هی
شــمردن توپهــا میکننــد فــردی بــه عنــوان برنــده معرفــی 
ــداد توپهــای بیشــتری را جمــع کــرده  مــی شــود کــه تع

باشــد.  

باز ی های خالقانه 
برای کودکان ُاتیسم 

ــک  ــم کم ــف اتیس ــالل طی ــودکان دارای اخت ــای ک ــد توانایی ه ــه رش ــد ب ــا می توان ــازی ه ب
کنــد. اســتقالل در حــال شــکل گیری و عالقــه  کــودک دو ســاله ی شــما بــه رنگ هــا و ســایر 
مفاهیــم، در کنــار افزایــش گســتره  توجــه او، ایــن ســن را بــه یــک موقعیــت عالــی بــرای 

ــد.  ــل می کن ــی تبدی ــی و طراح نقاش ،،
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اهداف:
تقویت حافظه ی شنیداری

تقویت مهارت های اجتماعی
تقویت مهارت های حرکتی- هماهنگی عضالت

         
           بازی شوت کردن توپ برای هم

ابتــدا بچــه هــا بایــد بــه صــورت انفــرادی بتواننــد تــوپ را 
بــرای هــم شــوت کننــد و ســپس بــه صــورت دایــره ای 
بایســتند و بــه همیــن صــورت کــه ایســتاده انــد تــوپ را 

بــرای یکدیگــر شــوت کننــد .
تقویت مهارت های اجتماعی

تقویت مهارت های حرکتی- تقویت عضالت
تقویت هماهنگی چشم و پا
تقویت توجه و تمرکز        

         
            بازی چرخیدن و نشستن با موسیقی

ــدا  ــه ابت ــن صــورت اســت ک ــه ای ــازی ب ــن ب ــوزش ای آم
آهنگــی بــرای بچــه هــا پخــش مــی کنیــم  و از آنهــا مــی 
خواهیــم کــه بــه دور صندلــی هــا بچرخنــد و بــه محــض 
قطــع شــدن آهنــگ روی صندلــی بنشــینند.)الزم بــه ذکــر 
اســت در هــر دوره یکــی از صندلــی هــا نســبت بــه بچــه 
هــا کــم مــی شــود( و هرکــس بعــد از قطــع صــدا ایســتاده 

بــود از بــازی خــارج مــی شــود.
تقویت حافظه ی شنیداری

تقویت مهارت های اجتماعی
تقویت مهارت های حرکتی- هماهنگی عضالت

تقویت توجه و تمرکز

           بازی قطار آب
ــر از آب را دســت  ــوان پ ــد لی ــودکان بای ــازی ک ــن ب در ای
بــه دســت بــه نفــر آخــر برســانند، بــدون آن کــه آب لیــوان 
بیــرون بریــزد. بــرای انجــام بــازی مــدت زمــان مشــخصی 
را تعییــن کنیــد. کــودکان را بــه دو گــروه تقســیم کنیــد.از 
هــر گــروه بخواهیــد بــه صــورت قطــاری پشــت ســر هم 
ــد  ــر کنی ــن بنشــینند.یکی از ســطل ها را از آب پ روی زمی
و در کنــار نفــر نخســت بگذارید.یــک ســطل خالــی را در 
پشــت ســر نفــر آخــر بگذارید.نفــر نخســت بایــد لیــوان را 
ــگاه  ــه پشــت  ســر خــود ن ــی آن کــه ب ــر از آب کنــد و ب پ
ــه  ــم ب ــر دوم ه ــتی بدهد.نف ــر پش ــه نف ــوان را ب ــد، لی کن
همیــن شــکل لیــوان را بــه نفــر پشــت ســر خــود بدهــد.
لیــوان دســت بــه دســت می شــود تــا بــه نفــر آخــر برســد.

نفــر آخــر نیــز بایــد بــدون نــگاه  کــردن، آب داخــل لیــوان 
ــدر ادامــه  ــازی آن ق را در ســطل پشــت ســر خــود بریزد.ب
ــود.هر  ــی ش ــت خال ــر نخس ــطل آب نف ــا س ــد ت می یاب
ــطل  ــده، آب س ــان تعیین ش ــدت زم ــه در م ــی ک گروه
پشــت سرشــان بیشــتر باشــد، برنــده بــازی خواهنــد بــود.

تقویت توجه و تمرکز
هماهنگی چشم و دست

تقویت و حفظ تعادل
تقویت مهارت های حرکتی

تقویت مهارت های اجتماعی

           بازی همرنگی
بــرای ایــن بــازی مــی توانیــد از لوگوهــای رنگــی، 
کاغذهــای رنگــی کــه بــه شــکل هــای هندســی مختلــف 
آمــاده کــرده ایــد، درب هــای پالســتیکی بطریهــا را 
ــیاء را  ــن اش ــه ای ــورت ک ــن ص ــه ای ــد. ب ــتفاده کنی اس
ــطل  ــک س ــگ ی ــر رن ــه ازای ه ــد و ب ــن بریزی روی زمی
ــد از کــودک  ــاق بگذاری ــزرگ در اطــراف ات ــا ظــرف ب و ی
بخواهیــد براســاس رنــگ هــر ظــرف، اشــیا همــان رنگــی 
ــد.  ــر کن ــا را پ ــرف ه ــد و ظ ــع کن ــن جم را از روی زمی

تقویت مهارت های شناختی
تقویت مفاهیم

تقویت هماهنگی چشم و دست
تقویت حافظه ی دیداری

تقویت دستورپذیری

          بازی چسباندن توپ
ابتــدا بایــد چســب پهــن تهیــه کنیــد و دوطــرف چارچــوب 
ــه صــورت  ــا را ب ــا هــر جــای دیگــر چســب ه ــا و ی دره
ــوی  ــوپ جل ــداری ت ــد. مق ــل کنی ــی وص ــواری و افق ن
کــودک بگذاریــد و از او بخواهیــد تــوپ هــا را یکــی یکــی 
بــردارد و بــه چســب هــا وصــل کنــد. در پایــان کار هــم 
ــوپ هــا را یکــی  ــد کــه ت ــد از کــودک بخواهی مــی توانی

یکــی از چســب هــا جــدا کنــد و داخــل ســبد بینــدازد.
تقویت مهارت های حرکتی ظریف- تقویت انگشتان

 دست 
تقویت هماهنگی چشم و دست

تقویت دستورپذیری
تقویت توجه و تمرکز

            بازی هم شکلی
مقــداری ظــروف یکبــار مصــرف و یــا ظــروف پالســتیکی 
تهیــه کنیــد مثــال بشــقاب، قاشــق، لیــوان، چنــگال. از هــر 
ــد و از  ــز بگذاری ــدد را روی می ــک ع ــروف ی ــدام از ظ ک
ــن  ــابه را از روی زمی ــرف مش ــر ظ ــد ه ــودک بخواهی ک
بــردارد و روی میــز داخــل ظــروف مشــابه آن قــرار دهــد. 
ــوان  ــل لی ــردارد و داخ ــی ب ــی یک ــا را یک ــوان ه ــال لی مث
ــردارد و روی بشــقاب  روی میــز بگــذارد. بشــقاب هــا را ب
ــد ایــن  ــز قــرار دهــد و همزمــان از او ســوال کنی روی می

مثــل کدومــه؟ مثــل ایــن...
تقویت مهارت های شناختی

تقویت و شناخت مفاهیم
تقویت هماهنگی چشم و دست

تقویت توجه و تمرکز
تقویت دستورپذیری



           بازی جدا کردن حبوبات
ــک  ــداری نم ــل مق ــه را داخ ــود و لپ ــا، نخ ــداری لوبی مق
ــا  ــه ت ــد. س ــینی بریزی ــک س ــل ی ــد و داخ ــوط کنی مخل
ظــرف نیــز آمــاده کنیــد و هدایــت کنیــد کــودک حبوبــات 
را یکــی یکــی بــردارد و داخــل هــر کــدام از ظــروف بــه 

ــد. ــک کن ــه تفکی صــورت جداگان
اهداف:تقویت مهارت های شناختی

تقویت هماهنگی چشم و دست
تقویت توجه و تمرکز

تقویت مهارت های حرکتی ظریف- تقویت انگشتان

              
        بازی تماس چشمی

صورتتــان را رنــگ آمیــزی کنیــد و یــا یــک روبــان 
قرمــز رنــگ روی پیشــانی تــان ببندیــد. شــکلک درآوردن 
ــن  ــان همچنی ــا صــورت و ده ــزه ب ــرکات بام ــاد ح و ایج
ــل کــودک  ــی و شــورانگیز در مقاب انجــام حــرکات هیجان
تــا بدینوســیله توجــه کــودک را هــر چــه بیشــتر بــه ســمت 
خــود و صــورت و دهانتــان جلــب کنیــد . مــی توانیــد در 
همیــن حیــن یــک شــعر کودکانــه و شــاد هــم بخوانیــد. 

تقویت مهارت های اجتماعی
تقویت مهارت های شناختی

تقویت توجه و تمرکز

            بازی گوش بده
ــگ شــاد  ــک آهن ــم. ی ــز میگذاری ــوپ روی می ــداری ت مق
و کودکانــه نیــز آمــاده ی پخــش مــی کنیــم. یــک ســبد 
هــم کنــار میــز آمــاده مــی کنیــم. از کــودک میخواهیــم بــا 
شــنیدن صــدای آهنــگ تــوپ هــا را یکــی یکــی بــردارد 

و داخــل ســبد بینــدازد. در همیــن حیــن بایــد چنــد بــار 
ــد تشــخیص  ــودک بای ــم. ک ــگ را قطــع کنی صــدای آهن

ــدارد.  ــوپ هــا را برن ــا قطــع صــدای آهنــگ ت دهــد ب
اهداف:

تقویت حافظه ی شنیداری
تقویت توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

           بازی افعال منفی
ــه  ــی ک ــا کارت های ــوز و ی ــد آم ــای دی ــدادی کارت ه تع
ــا  ــم آنه ــی کنی ــاده م ــتند را آم ــری هس ــورت تصوی بص
ــال  ــم. مث ــی دهی ــرار م ــودک ق ــوی ک ــز جل را روی می
ــم و از  ــی دهی ــرار م ــی ق ــوش و بین ــر گ دو کارت تصوی
ــوش نیســت؟ و  ــی گ ــدوم یک ــم ک ــوال میکنی ــودک س ک
کــودک بایــد تصویــر بینــی را بــه مــا بدهــد و بگویــد ایــن 

ــت. ــوش نیس گ
اهداف:تقویت حافظه ی دیداری

تقویت توجه و تمرکز
تقویت مهارت های شناختی

شناخت اعضای بدن
شناخت مفاهیم

            بازی کارت ها رو بیار
تعــدادی کارت هــای دیدآمــوز مختلــف آمــاده مــی کنیــم. 
یــک مســیر مارپیــچ را بــا اســتفاده از چســب هــای رنگــی 
و یــا تعــدادی صندلــی یــا مانــع ایجــاد مــی کنیــم. پایــان 

مســیر هــم تعــدادی کارت روی زمیــن قــرا مــی دهیــم.
آهنگــی را آمــاده ی پخــش مــی کنیــم. ســه کارت را بــه 
ــت  ــا دق ــم ب ــم و از او میخواهی ــی دهی ــان م ــودک نش ک
نــگاه کنــد. بعــد بــا شــروع آهنــگ، مســیر مارپیــچ را عبــور 
کنــد از بیــن کارت هــای روی زمیــن ســه کارتــی را کــه 
بــه او نشــان داده ایــم را پیــدا کنــد و بــا خــودش بیــاورد.

اهداف:تقویت حافظه ی دیداری
تقوست حافظه ی شنیداری

هماهنگی عضالت
تقویت توجه و تمرکز

          بازی بگرد و بده
یــک ســطل کــه درون آن برنــج اســت را آمــاده میکنیــم. 
تعــدادی اشــیاء آشــنا کــه کــودک آنهــا را بلــد هســت نیــز 
آمــاده میکنیــم. اشــیاء را داخــل برنــج هــا قــرا مــی دهیــم. 
از کــودک میخواهیــم یکــی یکــی اشــیا را از داخــل برنــج 
هــا بیــرون بیــاورد و همزمــان از او ســوال میکنیــم: ایــن 

چیــه؟

ــی  ــودک م ــه ک ــان ب ــدا خودم ــر ابت ــه ی باالت در مرحل
گوییــم: تــوپ بــده یــا ماشــین بــده. کــودک بایــد داخــل 
برنــج هــا دســتش را فــرو ببــرد شــی را لمــس کنــد و پیــدا 

کنــد و بــه مــا بدهــد. 
اهداف:

تقویت حس المسه
یکپارچگی حسی

تقویت هماهنگی چشم و دست
تقویت مهارت های شناختی

شناخت مفاهیم
شناخت افعال ابتدایی

تقویت حافظه ی دیداری
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ــد در  ــز نتوان اختــالل طیــف اتیســم باعــث مــی شــود مغ
ــای ارتباطــی و  ــارت ه ــی و مه ــای اجتماع ــه رفتاره زمین
حرکتــی بــه درســتی عمــل کنــد. ایــن کــودکان در زمینــه 
ارتبــاط کالمــی و غیــر کالمــی در رفتارهــای اجتماعــی در 
ــی  ــای عمق ــس ه ــه ح ــادل و در زمین ــاد تع ــظ و ایج حف

دارای مشــکل مــی باشــند.
ــودک  ــود دارد، ک ــودکان وج ــام ک ــن در تم ــدرت آموخت ق
ــگاه  ــر ن ــر اث ــراد ب ــایر اف ــا س ــران و ب ــا دیگ ــد ب میتوان
کــردن، مقایســه کــردن و تقلیــد کــردن بیامــوزد، مقایســه 
ــدرت  ــه ق ــاد ب ــانه اعتم ــران، نش ــا دیگ ــودک ب ــدرت ک ق
خــود اســت. و رقابــت مــی توانــد در آمــوزش مؤثــر باشــد.

همســاالن کــودک بــر آموزش،تربیــت و آموختــن کــودک 
مؤثرنــد. و ورزش یکــی از راه هــای آموختــن اســت. از ایــن 
رو بــه تاثیــرات ورزش بــر بهبــود وضعیــت افــراد دارای این 

اختــالل مــی پردازیــم.
ــت.  ــد اس ــم مفی ــراد دارای اتیس ــرای اف ــی ب ــت بدن فعالی
ــرکت در دو و  ــه ش ــادر ب ــم ق ــه اتیس ــال ب ــودکان مبت ک
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــی توانن ــا م ــتند آن ه ــی نیس میدان
عضــو فعــال در تیــم شــنا دبیرســتان خــود شــرکت کننــد 
ــودکان  ــر ک ــرای اکث ــی ب ــای فیزیک ــت ه ــده فعالی فای

ــت. ــده اس ــت ش ــم ثاب اتیس
این فواید عبارتند از:

. کم شدن رفتارهای تکراری
. عملکرد مثبت اجتماعی

. افزایش تمرکز
ــی در  ــای قلب ــاری ه ــی و بیم ــه چاق ــال ب ــش ابت . کاه

بزرگســالی

ورزش چگونه کمک می کند:
ــالل اتیســم ســطحی از ادراک حســی را  ــراد دارای اخت اف
دریافــت مــی کننــد کــه اکثــر مــا نمــی توانیــم آن را درک 
ــرای آن  ــی ب ــن ادراک حس ــر گفت:ای ــر اوکان ــم .دکت کنی

ــار اضافــی اســت و باعــث مــی شــود آن هــا  هــا یــک ب
ــی  ــان م ــا را پریش ــه آن ه ــد ک ــکار ببرن ــی را ب رفتارهای
ــی  ــاد م ــان ایج ــابه آن برایش ــای مش ــد.ورزش مزای کن
کنــد ولــی بــا ایــن تفــاوت کــه معانــی ضمنــی اجتماعــی 
ــگاه  ــی در دانش ــت بدن ــتاد تربی ــر، اس ــان اوکان ــد. ج ندارن
شــمال ایــاالت مونتانــا چرایــی آن را توضیــح داده اســت. 
شــنا و دویــدن  شــامل  حــرکات ریتمیکی اســت که شــبیه 
رفتارهــای کلیشــه ای هســتند کــه ممکنــه افــراد مبتــال به 
اتیســم بــه همــان شــیوه زدن دســت هــا بــه یکدیگــر و راه 
رفتــن روی پنجــه پــا حواسشــان پــرت شــود. پژوهشــگران 
آگاهــی یافتنــد کــه تمرینــات ورزشــی چگونــه مــی توانــد 
ــش  ــن دان ــی ای ــد ول ــراری را کاهــش دهن ــای تک رفتاره

اغلــب در حاشــیه قــرار گرفتــه اســت.

چالش های اتیسم و ورزش
ورزش هایــی وجــود دارنــد کــه مــی تواننــد بــرای 
ــن  ــه ای ــا ب ــز باشــند. ام ــش برانگی کــودکان اتیســمی چال
ــد دور از ورزش  ــمی بای ــودکان اتیس ــه ک ــت ک ــا نیس معن
ــر روانپزشــک مهــم ایــن  ــا اشــاره ی یــک دکت ــد. ب بمانن
اســت کــه بــه آنهــا کمــک شــود تــا ورزشــی را انتخــاب 
ــد و احســاس برتــری در آن  کننــد کــه از آنهــا لــذت ببرن
داشــته باشــند. اتیســم چالــش های بــه خصوصــی دارد، آن 
هــم زمانــی کــه ســراغ ورزشــی مــی رونــد امــا همچنیــن 
ــرای  ــزی ب ــات هیجــان انگی ــردن امکان ــم ک ــث فراه باع

آنهــا مــی شــود.
هــر کــودک اتیســم چالــش هــای منحصــر بــه فــرد خــود 
را دارد کــه مربیــان بــا تجربــه بایــد خــود رابــا آنهــا وفــق 
دهنــد. چالــش هــای متفــاوت بــه عنــوان شــدت بیمــاری 
ــاره  ــودکان کن ــی از ک ــت. بعض ــاوت اس ــان متف شرایطش
مــی گیرنــد، در حالــی کــه برخــی دیگــر فعالنــد. تعــدادی 
ــد، در  ــت مــی کنن ــن کــودکان روان و ســلیس صحب از ای

حالــی کــه برخــی دیگــر از آنهــا صحبــت نمــی کننــد.
مربیــان تربیــت بدنی)مربــی ورزش، مربیــان شــنا و غیــره( 
ــدر و مــادر ایــن کــودکان  ــا پ ــاط ب ــر و ارتب از طریــق صب
بهتــر درک مــی کننــد کــه چــه طــور بــه کــودکان شــنا، 
ــای  ــا هنره ــی ی ــرکت در دو میدان ــا ش ــواری ی ــوج س م
ــنا از  ــی ش ــروس مرب ــی گ ــد. جول ــوزش دهن ــی را آم رزم
بنیــاد ســوپر شــناگران مزایــای شــنا را هــر روز بــه عنــوان 
یــک مربــی و شــخصی کــه آمــوزش شــنا را بــرای 
کــودکان دارای اتیســم ودیگــر نیازهــای ویــژه ارائــه 
ــه  ــنا چگون ــه ش ــت ک ــاهد اس ــد. او ش ــی دی ــی داد، م م
مــی توانــد بــه کــودکان بــرای بهبــود گفتــار، هماهنگــی 
ــذت  ــه صــورت فعالیتــی ســاده و ل و آمادگــی جســمانی ب
ــود را از  ــودکان خ ــد ک ــن بای ــد. والدی ــک کن ــش کم بخ
ــت  ــرکت در فعالی ــرای ش ــت ب ــی و حمای ــق راهنمای طری
هــای بدنــی تشــویق کننــد. گاهــی اوقــات شــنا مــی توانــد 
ــد  ــت باش ــه از فعالی ــر مرحل ــتراحتی در ه ــان اس ــک زم ی
کــه در آن زمــان حتــی مــی توانیــم بــه معرفــی انگشــتان 
در آب بپردازیــم. امــا بــا گذشــت زمــان کــودکان از آن نــه 
تنهــا جهــت فوایــدی کــه بــرای ســالمتی دارد لــذت مــی 

ــد. ــی دانن ــق و محــض م ــذت مطل ــد بلکــه آن را ل برن

توصیه ها و مزایای ورزش برای کودکان اتیسم 
ورزش مــی توانــد آمادگــی جســمانی کــودکان و نوجوانــان 
را افزایــش دهــد و کســب مهــارت، موفقیــت، اعتمــاد بــه 

نفــس و روابــط اجتماعــی آنهــا را نیــز بــاال ببــرد. 

ورزش و اتیســـم



حــال تصــور کنیــد تمریناتــی بــرای کــودکان اتیســم تهیــه 
ــس و  ــاد بنف ــاظ اعتم ــه از لح ــی ک ــد، کودکان ــده باش ش
روابــط اجتماعــی دچــار مشــکل هســتند، دقیقــا بــا ورزش 

میتــوان ضعــف هــای ایــن کــودکان را کاهــش داد. 
ــودکان  ــد در ک ــود رش ــث بهب ــم باع ــای منظ ورزش ه
ــت فیزیکــی باعــث  ــی، فعالی مــی شــود چــرا کــه از طرف
ــی  ــد م ــون رش ــز ودر نتیجــه ترشــح هورم کاهــش گلوک
ــش  شــود و از طــرف دیگــر باعــث منظــم شــدن و افزای
ــل  ــن عوام ــه ای ــد شــد ک ــودک خواه ــه ک ــواب و تغذی خ
بــرای رشــد کــودکان ضــروری هســتند. بــه عــالوه 
فعالیــت هــای منظــم باعــث افزایــش تراکــم اســتخوانی 
ــای  ــتخوان و درده ــی اس ــروز پوک ــال ب ــش احتم و کاه
ــرای ورزش  ــی ب ــود، ول ــی ش ــالی م ــل در بزرگس مفاص
بایــد بــا متخصصــان طــب فیزیکــی ورزش مشــورت کــرد 
زیــرا گاهــی انتخــاب نادرســت در ورزش مضــرات جبــران 
ــرای کــودک ایجــاد مــی کنــد.  ــه خصــوص ب ناپذیــری ب
امــا تحقیقــات نظــام منــد در زمینــه تاثیــر ورزش در بهبــود 
ــای  ــروه ه ــط در گ ــم و فق ــم ک ــوز ه ــالل هن ــن اخت ای
ــه از  ــی ای ک ــور کل ــت. تص ــک اس ــده کوچ ــرکت کنن ش
ــده، نشــان  ــه دســت آم ــا ســال 1998 ب ــج موجــود ت نتای
مــی دهــد تمریــن بدنــی نــه تنهــا باعــث بهبــود وضعیــت 
جســمی مــی شــود بلکــه رفتارهــای ناســازگارانه اتیســم 
ــه  ــودکان اتیســم نســبت ب ــد. ک ــی ده ــز کاهــش م را نی
کــودکان معمولــی در عیــن اینکــه فعالیــت کمتــری دارنــد، 
ــیوه  ــه ش ــرا ک ــتند چ ــر هس ــرض خط ــم در مع ــتر ه بیش
زندگــی بــی حرکتــی دارنــد کــه خطــرات ناشــی از بیماری 
ــی  ــش م ــا افزای ــی را در آنه ــت و چاق ــی، دیاب ــای قلب ه
دهــد. از آنجــا کــه ثابــت شــده ورزش در جمعیــت عــادی 
ــکالت  ــن مش ــری از ای ــرای جلوگی ــر ب ــیله ای موث وس
اســت، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه در جمعیــت اتیســم 
ــن  ــد تمری ــی ده ــان م ــات نش ــد. تحقیق ــر باش ــز موث نی
فیزیکــی باعــث بهبــود مهــارت هــای اجتماعــی، ارتباطــی 
و حرکتــی، کاهــش رفتارهــای کلیشــه ای کــودکان اتیســم 

ــی شــود.  ــا م ــای خودتحریکــی آنه و رفتاره

چگونه کودکان دارای اختالل طیف اتیسم را به 
ورزش تشویق کنیم

ــا  ــتای جورجی ــگاه آگوس ــده دردانش ــام ش ــات انج مطالع
ــش  ــن روش بــرای افزای ــت کــه بهتری ــان داده اس نش
ــش  ــراد دارای اتیســم، افزای ــی ورزشــی اف ــت فیزیک فعالی
ــش  ــرای افزای ــت. ب ــی ورزش اس ــع و راحت ــزان توزی می

میــزان ورزش افــراد اتیســم و افــرادی کــه مشــکل تمرکــز 
دارنــد بایــد راه هایــی را پیــدا کــرد تــا ایــن افــراد بیشــتر 
ــح  ــت تفری ــن فعالی ــا ای ــتر ب ــد و بیش ــذت ببرن از ورزش ل

ــد. کنن
ــذت  ــه ل ــم ک ــا دریافتی ــد: م ــات میگوی ــن تحقیق ــر ای مدی
ــه دادن  ــه باعــث ادام ــوری اســت ک ــردن از ورزش فاکت ب

ــه ورزش مــی شــود. ب
کــودکان دارای اختــالل طیــف اتیســم مشــکالتی از جملــه 
ــد  ــی توان ــد و ورزش م ــواب، افســردگی دارن خســتگی، خ
ــد. تشــویق  ــا باش ــه آنه ــی اولی ــای درمان ــه ه ــزو برنام ج

ایــن کــودکان بــه ورزش بســیار مهــم اســت.

ورزش های مناسب برای کودکان اتیسم
ــودکان  ــرای ک ــد ب ــی توانن ــه م ــی ک ــای تیم ورزش ه
ــا اینکــه همیشــه اســتثنائاتی در  اتیســمی ســخت باشــد ب
قوانیــن هســت، از جملــه مــی تــوان ورزش هــای تیمــی 
ــرای  ــه ب ــی ک ــراس و هاک ــال، بســکتبال، الک ــل فوتب مث

ــند. ــی ســخت باش ــد خیل ــی توانن ــودکان اتیســمی م ک
ایــن موضــوع بــه خاطــر ایــن اســت کــه :تیــم هایــی کــه 
ــازی کــردن  ــد، و ب تمــام ارتباطــات اجتماعــی را در بردارن
ورزش هــای تیمــی کــه نیــاز بــه مهــارت هــای اجتماعــی 
ــه  ــالل اســت ک ــک اخت ــد.  اتیســم ی ــی دارن بســیار باالی
ــن ممکــن  ــی شــوند. بنابرای ــر م ــا درگی ــارت ه در آن مه
اســت بــرای کــودکان اتیســمی ســخت باشــد تــا بــه تیــم 
ــا  ــد، ی ــرار کنن ــاط برق ــا ارتب ــی ه ــم تیم ــا ه ــد، ب بپیوندن
اینکــه تشــخیص دهنــد عضــو تیــم دیگــری احتمــاال چــه 

کاری انجــام مــی دهــد.
ــوپ هــای  ــا ت ــوپ ی ــه ت ــاز ب ورزش هــای تیمــی کــه نی
ــی  ــطوح باالی ــه س ــاز ب ــا نی ــن ه ــرا ای ــد، زی ــتی دارن دس
ــا  ــراه ب ــب هم ــم اغل ــد. اتیس ــی دارن ــدرت و هماهنگ از ق
کاهــش میــزان عضــالت و مشــکالت هماهنگــی آن هــا 
مــی باشــد. در نتیجــه، کــودکان اتیســمی ممکــن اســت 

ــند.  ــته باش ــازی داش ــی ب ــختی در ط ــان س زم
ــاز،  ــای ب ــط ه ــب در محی ــه اغل ــای تیمــی ک ورزشــی ه
بــازی مــی شــوند، مثــل جاهــای خیلــی گــرم و یــا ســرد 
یــا خیلــی روشــن و پرســر و صــدا.  اکثرکــودکان اتیســمی 
ــد، مثــل صداهایــی کــه تولیــد  چالــش هــای حســی دارن
مــی شــوند یــا روشــنایی المــپ هــا و یــا دمــای زیــاد کــه 

ــرای آن هــا ســخت مــی باشــد. کنتــرل آن ب
ــروه  ــیاری از گ ــد، بس ــه ش ــه گفت ــواردی ک ــن م ــه ای هم
هایــی هســتند کــه شــرایط را بــرای اتیســمی هــا فراهــم 

مــی کننــد تــا در ورزش هــا مثل هرکــس دیگری شــرکت 
ــه نظــر مــی رســد کــه عالقمنــد  کننــد.   اگــر کــودک ب
شــده، بهتــر اســت نگاهــی بــه نیازمنــدی هــای آن ورزش 
ــه  ــده، انداخت ــاد ش ــی ایج ــه کلوب ــط چ ــه توس ــل اینک مث
ــرایط را  ــه ش ــتند ک ــا هس ــن ه ــی انجم ــرا برخ ــود. زی ش
بــرای کودکانــی کــه ناتوانــی خاصــی دارنــد، فراهــم کــرده 

انــد.
چه ورزش های تیمی برای کودکان اتیسمی 

مناسب است؟
ــک ورزش  ــردم ی ــر م ــرای اکث ــنا ب ــردن: ش ــنا ک ش
ــی  ــد، خصوصــا کودکان ــی آی ــه حســاب م ــاده ب ــوق الع ف
کــه اتیســم دارند،کودکانــی کــه تــوپ را بــه ســختی مــی 
ــد. عــالوه برایــن، کــودکان دارای  تواننــد در دســت بگیرن
اتیســم در تیــم هــای شــنا بســیار موفــق عمــل مــی کنند، 
زیــرا ورزشــی اســت کــه رقابــت فــردی در آن مــی باشــد.

Track and Field: بــه طــرز شــگفت آوری، کــودکان 
کوچکتــر در تیــم هــای ورزشــی پیچیــده ای مثــل فوتبــال 
بــازی مــی کننــد، در حالــی کــه ممکــن اســت در طــرف 
ــدن  ــدن و دوی ــغول پری ــه ای مش ــودکان مدرس ــر ک دیگ
 Track and ،ــد ــم دارن ــه اتیس ــی ک ــرای کودکان ــند. ب باش
Field )بــه مجموعــه ا ی از ورزشــهایی گفتــه میشــود کــه 

ــته  ــاده روی، و رش ــاب، پی ــرش، پرت ــواع دو، پ ــامل ان ش
هــای ترکیبــی اســت( یــک ورزش عالــی بــه حســاب مــی 
آیــد. در ایــن ورزش، مهــارت هــای ارتباطــی کمتــری نیــاز 

مــی باشــد.
ــا وجــود اینکــه صــدای آن بلنــد اســت، امــا  بولینــگ: ب
بولینــگ ورزش عــادی بــرای کودکانــی کــه اتیســم دارنــد، 
ــا  ــد، ام ــراری باش ــم تک ــاید ه ــد. ش ــی آی ــاب م ــه حس ب
ممکــن اســت منجــر بــه رضایــت کــودک شــود. بــه هــر 
ــی  ــه ورزش هــای عال دلیلــی کــه باشــد، بولینــگ از جمل
در رویدادهــای اجتماعــی مــی باشــد کــه طیــف کــودکان 
دارای اتیســم را شــامل مــی شــود. لیــگ هــای بولینــگ 
ــی  ــود و فرصــت خوب ــی ش ــرو م ــتقبال روب ــا اس ــب ب اغل
ــا بخشــی از یــک ســازمان  ــرای ایــن کــودکان اســت ت ب

ورزشــی باشــند.

فواید شنا
ــد آن  ــی از فوای ــت و یک ــی اس ــیار خوب ــنا ورزش بس ش
افزایــش طــول عمــر بــرای هــر کســی مــی باشــد.  دامنــه 
فوایــد آن بــه صــورت جســمی، روانــی و اجتماعــی اســت 
ــه  ــال ب ــودکان مبت ــرای ک ــی ب ــیار عال ــک ورزش بس و ی
اتیســم اســت.  مــن بــه شــدت توصیــه مــی کنــم همــه 
شــنا را یــاد بگیرنــد وآن را بــه طــور منظــم ادامــه دهنــد.  
نــه تنهــا شــما و یــا فرزنــد شــما کــه دارای ایــن اختــالل 
ــن ورزش را  ــد ای ــراد مــی توانن هســتند بلکــه همــه ی اف
ــطح  ــا س ــارت و ی ــطح مه ــن، وزن، س ــد.  س ــام دهن انج
ــت.   ــم نیس ــن ورزش مه ــام ای ــرای انج ــدام ب ــب ان تناس
شــنا کــردن یــک گزینــه ی عالــی بــرای هرکســی 
از جملــه افــراد چــاق، افــراد معلــول، زنــان بــاردار و 

ــت. ــالمندان اس س
ــا  ــد ت ــی کن ــک م ــت و کم ــد اس ــک ورزش مفی ــنا ی ش
ــه  ــان آن ب ــردن ســطح ضرب ــاال ب ــه وســیله ب ــان را ب قلبت
ــی  ــای زمین ــر ورزش ه ــه دیگ ــبت ب ــم نس ــورت مالی ص
ــی آورد و  ــن م ــترس را پایی ــن اس ــم چنی ــد. ه ــوی کنی ق
بــر روی زانــو و مــچ پــا بــا قــرار نــدادن وزن بــر روی آن 

ــت دارد. ــا تاثیرمثب ه
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ــا  ــدن )قلب،ریــه و عضــالت( ب در شــنا تقریبــا همــه ی ب
کشــش بســیار کــم ورزش مــی کنــد.

ــرای  ــن ورزش هــا ب ــع شــنا یکــی از کــم خطرتری در واق
بســیاری از مــردم مــی باشــد کــه از آن بــه عنــوان 
ــده  ــیب دی ــای آس ــمت ه ــازی قس ــرای بازس ــی ب ورزش
ــه  ــنا ب ــی ش ــور کل ــه ط ــد.  ب ــی کنن ــتفاده م بدنشــان اس
حفــظ تناســب انــدام بــدن و کاهــش وزن اضافــی کمــک 

ــد. ــی کن م
شــنای منظــم باعــث ایجــاد اســتقامت، قــدرت عضــالت 
و تناســب انــدام قلبــی عروقــی مــی شــود.  مقاومــت آب 
18 برابــر بیشــتر از مقاومــت هــوا اســت.  بنابرایــن حرکــت 
کــردن در آب بیشــتر از هــوا طــول مــی کشــد.  شــنا نــه 
ــه  ــد بلک ــی کن ــا کمــک م ــت ماهیچــه ه ــه تقوی ــا ب تنه
چربــی و عضــالت را انعطــاف پذیــر مــی ســازد.  شــنا یــک 
ــه  ــما ب ــر ش ــت.  اگ ــده اس ــرگرم کنن ــرح و س ــح مف تفری
دنبــال یــک اســتراحت بــرای گرمــای تابســتان هســتید.

ــنا  ــد. ش ــاز داری ــه نی ــت ک ــزی اس ــان چی ــا آب، هم دقیق
ــد.   ــی باش ــن م ــردن جســم و ذه ــک ک ــرای خن ــی ب راه
فایــده هــای روانــی دیگــری نیــز بــرای شــنا وجــود دارد.  
ــه ذهــن شــما اجــازه خواهــد داد  آرامــش و شــنای آرام ب
تــا ذهــن ســرگردانتان بــر چیــزی جــز حــرکات ریتمیــک 

ــد. تمرکــز نکن

فواید بیشتر برای کودکان دارای اختالل طیف 
اتیسم

شــنا را مــی تــوان بــه عنــوان یــک درمــان بــرای کمــک 
ــارت  ــت آوردن مه ــه دس ــت ب ــم جه ــودکان اتیس ــه ک ب
هــای اجتماعــی و تقویــت هماهنگــی شــان بــه کار بــرد.  
شــنا بــه ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس کمــک مــی کنــد و یــک 
دســتاورد مثبــت بــرای هــر کــودک اســت.  در بســیاری از 
مــوارد، کــودکان بــا نیازهــای ویــژه فاقــد هــدف هســتند.  
شــنا فرصــت موفقیــت را بــه همــه ی خانــواده هایــی مــی 

دهــد کــه بــرای فرزنــدان خــود خواهــان آن هســتند.
ــدادی از  ــه تع ــد ک ــی دهن ــی را انجــام م ــا کارهای   آن ه
مــردم احســاس مــی کننــد هرگــز قــادر بــه انجــام آن هــا 
نیســتند و ایــن باعــث ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس مــی شــود.  
شــنا یــک مهــارت مهــم در زندگــی اســت زیــرا یادگیــری 

آن مــی توانــد از حــوادث جلوگیــری کنــد.
ــود آگاه اســت و  ــر از اطــراف خ ــه کمت ــی ک ــرای کودک ب
ــی  ــد شــنا م ــی کن ــرار کــردن ســرپیچی م ــاط برق از ارتب

ــی باشــد. ــد بیشــتر حیات توان
هرکودکــی بــرای شــنا کــردن از عضــالت درشــت 

اســتفاده مــی کنــد .
شنا شامل هماهنگی بازوها، پاها و تنفس است.

پردازش شناختی
شــنا، بــرای پــردازش شــناخت گام هــای متعــدد و کارهای 
گوناگونــی کــه انجــام مــی شــود بســیار مهــم اســت.  بــه 
عنــوان مثــال: پــرش در آب، نگــه داشــتن تنفــس، حرکــت 
بازوهــا و پاهــا هنــگام حرکــت در آب، تنفــس تــا زمانــی 
کــه در آب فــرو نرفتــه ایــد و شــناور شــدن زمانــی کــه بــه 
اســتراحت نیــاز داریــد.  از دیگــر فوایــد شــنا ایجــاد حــس 
نیرومنــدی و ورزشــکاری در کــودکان اســت.  اگرچــه 
ــی  ــای ورزش ــم ه ــد در تی ــی توانن ــم نم ــودکان اتیس ک
شــرکت کننــد امــا مــی تواننــد شــنا را بــه تنهایــی انجــام 

دهنــد.

آرامش
شــنا بــرای اکثــر افــراد آرامــش بخــش اســت. کودکانــی 
کــه در پــردازش حــس هــا مشــکل دارنــد اغلــب شــنا را 
بــه عنــوان یــک مهلــت خوشــایند و یــک فعالیــت ســالم 
مــی داننــد کــه یــک عمــر مــی توانــد ادامــه داشــته باشــد.

ورزش تای چی 
ــای چــی و حــرکات چــی کنــگ بدلیــل تمرکــز  ورزش ت
بــر ایجــاد تعــادل و شــناخت حــس عمقــی و نیــز آگاهــی 
ــم  ــودکان اتیس ــرای ک ــدن ب ــای ب ــه اعض ــبت ب دادن نس

مــی توانــد بســیار مفیــد باشــد.
ــای  ــه ت ــای پای ــی و فرمه ــرکات تعادل ــتها .ح گامها.نشس
چــی بدلیــل ایجــاد آرامــش .درگیــری ذهــن و هماهنگــی 
نیمکــره راســت و چــپ مغــز .ایجــاد تعــادل و درک نســبت 
بــه اعضــای بــدن بهتریــن تمریــن و روش بــرای بهبــود 

کــودکان اتیســم مــی باشــد.
حــرکات ورزش تایچــی3 باعــث افزایــش آســتانه تحمــل ، 
کاهــش اضطــراب و خشــم در کــودکان اتیســم مــی شــود.

ــواس و  ــرد ح ــود عملک ــث بهب ــی باع ــای چ ــرکات ت ح
ــت  ــدن قابلی ــه ب ــود در نتیج ــی ش ــیاری م ــش هوش افزای
ــه  ــبت ب ــیده و نس ــود بخش ــود را بهب ــال خ ــش فع واکن
ــن  ــر عمــل خواهــد کــرد و ای پیامهــای کالمــی دقیــق ت
ــدت  ــا ش ــف ی ــل ضع ــواس بدلی ــرد ح ــود در عملک بهب
حــواس کــودکان اتیســم باعــث تقویــت حــواس ضعیــف و 
تعــادل کلیــه حــواس 5 گانــه در ایــن بیمــاران مــی باشــد.

ــتن  ــل داش ــی کنگ(بدلی ــی )چ ــای چ ــات ورزش ت تمرین
ســاختار تعادلــی و حفــظ تعــادل در همــه مراحــل و 
ــرکات  ــام ح ــرکات و انج ــن ح ــیاردقیق بی ــی بس هماهنگ
بــا ســرعت پاییــن وتمرکــز زیــاد باعــث ایجــاد هارمونــی 
ــی باعــث  ــن هارمون ــی شــود و ای ــدن م و نظــم در کل ب
هماهنگــی ذهن.جســم و روان مــی شــود .تــای چــی مــی 
ــود کــودکان اتیســم  ــرای بهب ــد یــک روش مکمــل ب توان
باشــد.کودکان اتیســم کودکانــی گوشــه گیــر کــه ارتبــاط 
کالمــی و چشــمی کمــی برقــرار مــی کننــد.از نظــر حفــظ 
تعادلــی و حرکتــی ضعیــف مــی باشــند و آگاهــی زیــادی 

ــد. ــا ندارن ــه حــرکات دســت و پ نســبت ب
بــا ایجــاد عالقــه بــرای انجــام حــرکات ورزش تــای چــی 

در ایــن کــودکان مــی تــوان هماهنگــی بیــن حــرکات 

ــز  ــرد و نی ــاال ب ــیار ب ــاران را بس ــن بیم ــای ای ــت و پ دس
آگاهــی نســبت بــه اعضــای بــدن را افزایــش داد.  بدلیــل 
ــام  ــن انج ــز در حی ــپ مغ ــت و چ ــره راس ــری نیمک درگی
ــرکات کل  ــا و ح ــوان مهارته ــی ت ــی م ــای چ ــرکات ت ح

ــید. ــود بخش ــاران بهب ــن بیم ــدن را در ای ب
ــاران باعــث ایجــاد  ــن بیم ــای چــی در ای انجــام ورزش ت
ــه کل  ــل اینکــه نســبت ب اعتمــاد بنفــس مــی شــود بدلی
بــدن خــود آگاهــی پیــدا مــی کننــد و در زندگــی روزمــره 

مهــارت بیشــتری پیــدا مــی کننــد.
ــک  ــدت ی ــه م ــای چــی )چــی کنگ(ب ــرکات ت انجــام ح
ــران در حــال  ــدادی از کــودکان اتیســم در ای ــا تع ســال ب
ــرکات  ــام ح ــرای انج ــرط اول ب ــد . ش ــی باش ــام م انج
ــودکان  ــن ک ــه در ای ــاد عالق ــی ایج ــای چ ــمند ت ارزش

ــت. اس
تمرینــات تــای چــی در ایــران بــرای کــودکان بــا روشــی 
کامــال خــاص و بســیار دقیــق انجــام مــی شــود و تمــام 
ــا کــودکان انجــام  ــا دقــت انتخــاب و نســبت ب حــرکات ب
ــازی  ــای چــی از ب ــن انجــام حــرکات ت مــی شــود در حی
هــای مختلــف ماننــد بــازی بــا تــوپ و بــازی بــا انگشــتان 
دســت کــه همــراه بــا موســیقی کــودک را عالقــه منــد بــه 

اجــرای حــرکات مــی نمایــد. 

فهرست منابع :
پیشــگیری و درمــان اوتیســم ، دکتــر محمــود شــیخ نشــر 
دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی دانشــگاه تهــران 

اتیسم من،  انتشارات نامه مهر.
ــان ،  ــی، تشــخیص و درم ــن، ارزیاب ــالل اتیســم: تبیی اخت

ــور  ــارات آوای ن ــی ، انتش ــعید رضای س
بیــش فعالــی، اوتیســم: آمــوزش و راهنمــای جامــع 
ــرا ســعدی ،  ــان و متخصصــان ، زه ــن، معلم ــرای والدی ب

ــیادت  ــارات س انتش
اختــالالت طیــف اتیســم ،ســیدعلی صمــدی، روی مــک 

کانکــی ، 1390 
اوتیســم بــه زبــان ســاده ، اســتیون شــور، لینداجــی. 

1394، راســتلی 

3. تای چی را اغلب )مدیتیشیِن پویا( می نامند اما به نظر می رسد عنوان »حرکْت درمانی« برای آن مناسب تر باشد. این ورزش یکی از سبک های رشته ورزشی ووشو یا همان کونگ فو چینی است. تای چی از چین 
باستان منشا یافته و با هدف تقویت قوا و رفع خستگی و درد حاصل از تمرینات سخت و انفجاری سبک های مبارزه ای و قدرت محور ووشو شکل گرفته است. 
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رونمایـی از سایت جدیـد 
دو زبـانــه مرکز اتیسـم امـام علــی )ع(

آموزش دوخت
انواع  چرم  و پته مخصوص توانخواهان مرکز  

 آغاز به کار کلینیک جامع توانبخشی امید وابسته به    
موسسه خیریه کودکان و نوجوانان روشنای فردا

اموزش هنر درمـانی
 در کلینیـک جامـع توانبخشـی امیـد

گزارش تحلیلی میزان مراجعه و بازدید از وب سایت مرکز و 
دریافت خدمات بصورت آنالین و غیر حضوری

شنوایـی سنجـی
 در کلینیـک جامــع توانبخشــی امیــد
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برگزاری وبینار
صرع و تشنج توسط دکتر فرهاد محوالتی 

برگزاری وبینار بازی درمانی
 توسط دکتر سید محسن اصغری نکاح 

برگزاری کارگاه آموزشی
 آنالین مهارتهای زندگی ویژه مربیان مراکز توانبخشی 

برگزاری وبینارچگونگی ارتباط 
در کودکان طیف اتیسم توسط دکتر یلدا کاظمی

برگزاری وبینارمقدماتی
 موسیقی درمانی توسط استاد هاتف دوستدار

برگزاری وبینار
 احتالالت یادگیری توسط  دکتر کامبیز کامکاری



پزشک مغز و اعصاب:
این بخش شامل پزشک مغز واعصاب است که با ویزیت و تشخیص و ارجاع بیمار در سایر بخش ها نقش مهمی را ایفا

می کند.
 EEG یــا نــوار مغــزی، ثبــت فعالیــت الکتریکــی مغــز مــی باشــد. در حالــت کلــی در یــک سیســتم EEG ،اثــر الکتریکــی فعالیــت نــورون هــای 
مغــز از طریــق الکترودهــای نصــب شــده بــر روی ســر بــه دســتگاه انتقــال داده مــی شــود و پــس از تقویــت و حــذف نویــز بــه صــورت ســیگنال 

زمانــی ثبــت و نمایــش داده مــی شــود. ســیگنال ثبــت شــده توســط پزشــک متخصــص مــورد تحلیــل قــرار مــی گیــرد. 

QEEG یا نقشه مغزی

نقشــه مغــزی یــک ابــزار تشــخیصی اســت کــه بــا اســتفاده از پــردازش نــوار مغــزی یــا EEG میــزان فعالیــت الکتریکــی را در قســمت هــای 
مختلــف مغــز انــدازه مــی گیــرد. بــا اســتفاده از QEEG مــی تــوان عملکــرد مغــز را بررســی کــرد و مشــخص نمــود کــه فعالیــت الکتریکــی در 
کــدام نواحــی مغــز کــم و زیــاد شــده اســت و بدیــن ترتیــب نقــاط ضعــف و قــوت و مشــکالت مغــزی آشــکار مــی شــود. اختالالتــی نظیــر 

ADHD، اضطــراب، افســردگی،آلزایمر، اختــالالت یادگیــری و... بــا اســتفاده از QEEG قابــل انــدازه گیــری هســتند. 

TESیا تحریک الکتریکی مغز

دســتگاه TES یــک تحریــک جریــان مســتقیم فــرا جمجمــه ای غیــر تهاجمــی اســت و یکــی از دســتگاه هــای مربــوط بــه درمــان اعصــاب و 
یــا درمــان ســلول هــای عصبــی اســت از ایــن وســیله درمانــی هــم اکنــون در اکثــر کشــورهای پیشــرفته اســتفاده مــی شــود.

مرکز جامع توانبخشی امید

به لطف الهی یکی دیگر از دستاوردهای خیریه ی روشنای فردا)مرکز اتیسم امام علی)ع(( ، تاسیس کلینیک جامع 

توانبخشی امید می باشد. این کلینیک شامل بخش ها مختلفی است از جمله:

توانبخشــی شــناختی: بــا اســتفاده از تکنولــوژی نــرم افزارهــای شــناختی: درمــان شــناختی نظــام منــد مبتنــی بــر عملکــرد کــه بــر 
پایــه ارزیابــی و فهــم نقایــص رفتــاری- مغــزی اســتوار اســت. ایــن نــوع درمــان در جهــت دســتیابی بــه تغییــرات عملکــردی از روش هــای زیر 
اســتفاده مــی کننــد: اســتحکام،تقویت و بازســازی الگوهــای رفتــاری آموختــه شــده، تثبیــت الگــو هــای جدیــد فعالیت شــناختی و جبــران فعالیت 

سیســتم عصبــی آســیب دیده



کاردرمانی ذهنی و جسمی
ارزیابی و درمان اختالالت حرکتی و ذهنی کودکان و بزرگساالن

*اختالل نورولوژیک)تاخیر حرکتی، فلج مغزی، ضایعات نخاعی، سکته مغزی، TBI، MSو...(
*اختالالت ارتوپدیک

.)ADHA ،اختالالت ذهنی کودکان)عقب ماندگی، اتیسم*
*اختالالت پردازش حسی

شنوایی سنجی
*ادیومتری و تمپانومتری

*ارزیابی و توانبخشی اختالالت پردازش حسی
*ارزیابی و مشاوره وزوز گوش

*فروش، تجویز،تنظیم و تعمیر انواع سمعک
گفتار درمانی

ارزیابی، تشخیص و درمان اختالالت گفتار و زبان
*تاخیر در رشد گفتار و زبان

*لکنت در کودکان و بزرگساالن و مشکالت تلفظی
*اختالالت بلع، صوت و حنجره

*اختالالت گفتاری ناشی از اتیسم، عقب ماندگی ذهنی، کم شنوایی، شکاف کام و سکته مغزی و...
اختالالت یادگیری: ارزیابی و درمان مشکالت مربوط به مدرسه )دیکته، ریاضی، خواندن و نوشتن(

انجام آزمون های روان شناختی: هوش وکسلر، شخصیت، استعدادیابی،رفتاردرمانی، مشاوره تحصیلی و خانواده، روان درمانی

آدرس: کرمان، چهار راه فرهنگیان
 جنب بانک سپه، ساختمان بلوار

 طبقه زیرزمین.

تلفن:034-32117822

بازی درمانی: استفاده از انواع رویکردهای بازی در افزایش مهارت های توجه و تمرکز، اجتماعی، شناختی








