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اهمیت مداخالت خانواده محور در اختالل طیف اتیسم
بررسی های مختلف نشان داده است که مشکل اصلی والدین و حتي مربیان در 
بدو  تشخیص، مهارت های شناختی و مواد و محتوای آموزشی نمی باشد، بلکه 
دغدغه ی آنان چگونگي  برقراري ارتباط با کودک است و همواره پرسش   ها و 

نگرانی   های آنان حول محور چگونگی  برقراری ارتباط با کودک می باشد. 
تاکنون عدم توجه به این نکته که نقص مهارت های شناختی غیر قابل  انکار 
این افراد ریشه در نقایص ارتباطی و اجتماعی آنان دارد، باعث شده بود که 
برنامه های آموزشی حول محور مواردی از قبیل تدوین کتاب ها و محتواهای 
وجود  فقدان  و  محوری  کودک  دیدگاه  و  اتیسم  دارای  افراد  خاص  آموزشی 
برنامه ای مدون و مشخص برای والدین و تاکید بر آموزش صرفا مربیان قرار 
نیاز سیستم های  این آموزش ها و موارد مطرح شده، مورد  گیرد. هرچند که 
آموزشی است، اما در مورد کودکان دارای اختالل طیف اتیسم، نیاز اصلی نبوده 

و در مراحل بعدی فهرست اولویت ها قرار می گیرد.
دیدگاه غالب فعلی در دنیا بر ارایه ی خدمات برای افراد دارای نیازهای ویژه و 
خانواده هایشان، برگرفته از الگوی اجتماعی ناتوانی است. الگویی که ناتوانی را 
 در یک زمینه ی اجتماعی بررسی   می کند و برآوری نیازهای فرد دارای ناتوانی 
را در یک  چهارچوب اجتماعی دنبال    می کند. در این دیدگاه تنها فرد، نیازمند 
نیست، بلکه فرد و افراد  مرتبط با وی )مانند والدین و مراقبان( نیازمند ارایه ی 
خدمات هستند. فعالیت   ها هرچه زودتر به فرد  و بر اساس اصل ارتباط و تعامل 
ارایه شود، به وی کمک   می کند تا با احتمال بیشتری بتواند از  فعالیت   های 
آموزشی ای که بعد   ها ارایه   می شود با کیفیت بهتری استفاده کند و همین امر 

منجر به  جذب بهتر در جامعه نیز می گردد. 
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است که  پژوهش   های  متعددی  از  یافته   های حاصل  دیدگاه،  این  غلبه  علت 
مراحل  در  فرد  که  زمانی  در  و  نخست  مراحل  در  مداخالت  می دهد  نشان 
 اولیه ی رشد قرار دارد موثرتر است. مداخالت بهنگام اثری مانند پیشگیری 
دارد، در حالی که  مداخالت در سطوح باالتر بیشتر جنبه ی درمانی و جبرانی 
خواهد داشت. در مداخالت زودهنگام، والدین  دارای نقش بنیادی هستند و 
بیشتر بار مداخالت را بر عهده دارند. مهم ترین عامل در این زمینه هزینه   های 
انجام مداخله است. بررسی   های انجام شده نشانگر این اصل مهم است که بار 
از زمانی  به مراتب کم تر  انجام مداخالت  برای  نیاز  مالی  و هزینه   های مورد 

است که این خدمات در  مراحل بعدی قرار دارد. 
اغلب والدین به افراد مختلف ارایه کننده ی خدمات به کودکان دارای اتیسم، 
 ... و  آموزشی  مربیان  و  متخصصان  درمانگران،  گفتار  درمانگران،  مانند  کار 

اعتماد بدون چون و چرایی دارند. 
لذا فرآیند کسب اطالعات، یکی از فرآیند   های مناسب برای  سازگاری والدین 
با موضوع اتیسم در کودکشان است، به  نظر می رسد گاهی اطالعات  تکراری و 
غیر واقعی به منظور جذب  والدین برای استفاده از دارویی خاص و یا روش و 
ابزاری خاص است. اطالعاتی است که به طور غلط به والدین  ارایه   می شود و 
اغلب نه تنها باعث سازگاری نشده بلکه در نهایت  باعث اتالف وقت و انرژی و 
پول آنان و ناامیدی می شود. بنابراین باید روش هایی برای شناسایی اطالعات 
والدین  برای  اطالعاتی  برنامه   های  بر  نظارتی  و  نیز  مناسب  غیر  از  مناسب 
وجود داشته باشد.  اطالعات بایستی فیلتر شده و صحت آنان مشخص شود و 
در حالت  ایده آل حتی احتمال خطر   های موجود و میزان خطا   های روش     ها و 

مداخالت نیز به والدین گفته شود. 
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روش ها  برای  مهم ترین  از  یکی  خود،  زندگی  محیط  در  والدین  مشاهده ی 
و  حجم  وسایل  و  سازماندهی  اغلب  است.  خانواده  و  کودک  شناسایی 
اسباب بازی   ها در خانه   های این افراد و نیز مبلمان و ساختار  خانه تشدیدکننده ی 
اختالل و افزایش دهنده ی فشار بر کودک و  خانواده است. این اطالعات تنها در 
صورت مشاهده ی والدین و کودک  در خانه و محل زندگی مشخص می شود. 
توصیه   می شود در مورد  اتیسم و انجام ارزیابی و یا مداخله حداقل یک بازدید 

در منزل در  نظر گرفته شود.  
بازدید منزل توسط کارشناسان مجری برنامه های مداخالت بهنگام در اختالل 
را  به  برنامه  نسبت  والدین  دید  که  است  نظر ضروری  این  از  اتیسم،  طیف 
مهارت های درسی کودک خود  بر  موارد  اغلب  در  والدین  مشخص    می کند. 
تاکید دارند و برای  آنان به مدرسه رفتن و آموزش مهارت های شناختی مرتبط 
با درس  مهم ترین مسئله است. بنابراین اغلب والدین علی رغم توضیحات  داده 
در  و  آغاز     می کنند  توسط خود کودک  پازل   ها  با حل کردن  را  برنامه  شده 
صورتی که پازل برای کودک ساده باشد و چالشی را  در او ایجاد نکند، آن را 
کنار می گذارند و بر روی مهارت های حسی و بازی های تعاملی و ساده تاکید 
نمی کنند و بر آغاز تعامل از طریق رعایت نوبت و افزایش زمان نگاه کردن 

توجه کم تری دارند.
مهارت های  که  این  موضوع  درک  و  انداختن  جا  والدین  از  تعدادی  برای 

ارتباطی در اختالل اتیسم در اولویت قرار دارد، اندکی دشوار است. 
اغلب والدین کل زمان خود را صرف  بردن فرزندشان به کلینیک   های مختلف 
  می کنند. کلینیک هایی  که برنامه   های کار درمانی، گفتار درمانی، آموزش و بازی 
درمانی انجام می دهند.  آنان اصال فرصتی برای تعامل ندارند و بسیار خسته با 
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 فرزندانشان به خانه بر می گردند. این کار عالوه بر تضعیف پایه   های  خانواده و 
ارتباط بین سایر اعضا، باعث   می شود والدین از  دیگران )مربیان و درمانگران( 
انتظار داشته باشند که بهتر از آنان عمل کنند و اعتماد  به نفس خود را از دست 
می دهند. برنامه ی مداخالت خانواده محور با  تاکید بر والدین، این فرصت را به 
آنان می دهد که با اعتماد به نفس  باالتر، زمان بیشتری را با فرزندشان سپری 
کنند و جنبه   های  مختلف نیازهای کودک را در محیط عادی زندگیشان ارضاء 
از  فرزند  تحصیلی  مهارت های  درک  توانایی  عدم  از  والدین  نمایند.  نگرانی 
 مهم ترین عواملی است که باعث   می شود آنان کنار بکشند و به  دیگران اجازه 

دهند تا در این فرآیند نقش مهم تر و اثرگذارتری  داشته باشند.  
از طرف دیگر، میل والدین به دریافت اطالعات عینی مانند سی دی و دی وی 
 دی و اطالعات مکتوب کوتاه سیری ناپذیر است. اغلب وسایل  سمعی و بصری را 
ترجیح می دهند اما در صورت عدم وجود سی  دی و دی وی دی حتی حاضر 
هستند کتاب و محتوای چاپی  دریافت کنند. مشخص نیست که از این وسایل 

به چه میزان  استفاده   می کنند اما مایل هستند که آن   ها را داشته باشند.  
زمان   های  و کارشناسان در  مربیان  با  والدین  تلفنی  تماس   های  امکان  وجود 
معین و مشخص شده، می  تواند مفید باشد. اغلب آنان برای حصول اطمینان 
از صحت کارها و  یا برای بیان پیشرفت   های فرزندشان نیازمند این تماس ها 
هستند. به عالوه، برقراری این تماس   ها  ممکن است نتیجه ی مثبتی در جهت 

برنامه ریزی بهتر آموزشی و توانبخشی عاید برنامه ریزان نماید.  
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باور ما بر این است که اگر خدمات و ابزار مورد نیاز همراه با اطالعات مرتبط 
به والدین ارایه شود، آن ها و کودک دارای اتیسم شان، تجربه ی لذت بخشی از 
انجام فعالیت یادگیری با یکدیگر خواهند داشت. این آغازی مثبت برای یک 

زندگی اجتماعی در کنار یکدیگر است.
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بسته آموزشی روزنه
ویژه مداخالت خانواده محور در اختالل طیف اتیسم

ابزارهای مورد نیاز برای آغاز فعالیت
1.  5 کتابچه

 2. یک کارت برای معرفی کودک دارای اتیسم به دیگران
3. یک کارت برای نکات مهم آموزشی که پیوسته در نظر گرفته شود.

4. مجموعه ای متشکل از کارت ها و تصاویر برای آموزش اهداف پایه ای مانند 
آغاز و اتمام، تعیین سطحی برای بازی و ... 

5. بسته فعالیت های دارای ساخت همراه با نحوه ی انجام کار
سایر  و  تیچ  روش  از  )برگرفته  ساخت دار  بازی های  به  مربوط  فعالیت های 
و  بازی ها  انجام  ابزار  با  همراه  دارای ساخت(،  آموزش  به  مربوط  برنامه   های 

فعالیت     های مختلف. 
   

انجام بازی های ساخت دار
نکته: شما باید با فرزند دارای اتیسم تان بازی کنید. 

کودکان دارای رشد عادی به طور طبیعی و خود انگیخته بازی   های مختلف 
را تجربه    می کنند. برای انجام بازی   های گروهی و دوجانبه به سمت  دیگران 
می روند و تمامی این مراحل را با اندک تفاوتی با یکدیگر، اما به طور طبیعی طی 
   می کنند. اما کودکان دارای اتیسم این مراحل را به طور طبیعی طی نمی کنند.

بنابراین بر عهده ی والدین و مراقبان است تا فرآیند بازی های خود انگیخته 
در کودکان دارای اتیسم را تسهیل نمایند. این فرآیند هرگز در این کودکان 
 به طور طبیعی و خودبه خود آغاز نمی شود. بنابراین با استفاده از فعالیت های 
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دارای ساخت می توان اقدام به جبران این ناتوانایی ها در افراد دارای  اتیسم کرد.
روش تیچ روشی است که برای آموزش مهارت های مختلف به شیوه  ای مشخص 
و کامال انفرادی طراحی شده است. در این مجموعه استفاده ی  بسیار زیادی 

از این دیدگاه آموزشی و توانبخشی شده است.  
محیط  در  وجود  ساخت  به  نسبت  نحوی  بهترین  به  اتیسم  دارای  کودکان 
زندگی خود و فعالیت های روزمره واکنش نشان می دهند. فعالیت   های دارای 
ساخت زمانی برای کودک دارای اتیسم معنی دار خواهد  بود که به سواالت 

زیر پاسخ داده شود: 
• کجا فعالیت انجام می شود؟

• چه زمانی فعالیت انجام می شود؟
• فعالیت چگونه انجام   می شود )گام های انجام فعالیت کدامند؟( 

• فعالیت چه زمانی به پایان می رسد؟
• برنامه ی بعدی )فعالیت بعدی( چیست؟

فعالیت در کجا انجام می شود؟
مانند  توجه  برانگیزاننده ی  و  مخل  مواد  و  باشد  هیاهو  از  دور  باید  فضا   •
تلویزیون، رفت و آمد دیگران، زنگ تلفن، افراد دیگر و ... وجود نداشته باشد. 

• محیط باید ساده و بدون محرک   های بصری غیر قابل کنترل و جلب کننده 
توجه باشد. 

• پوشش خود والد باید ساده و بدون تصویر و یا تزیینات جلب توجه کننده باشد. 
• نور محل باید کنترل شده باشد و در صورت استفاده از المپ، از المپ های 

فلورسنت استفاده نشود. 
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باید ساده بوده و چیز دیگری روی آن قرار نداشته باشد )چراغ  • میز کار 
مطالعه، تصویر، تراش و ...(.  

• میز و صندلی باید مناسب کودک باشد.
• از عالیم تصویری و نوشتاری برای مشخص کردن چنین فضایی استفاده 

شود )کودک بداند وارد کجا می شود( .
• پوشش کف از موکت با رنگ مالیم و بدون طرح باشد )فرش   های طرح دار 
اصال مناسب نیستند(. پرده   های ساده و کلفت برای کنترل نور و رنگ  مالیم و یا 
کاغذ دیواری فاقد طرح و رنگ برجسته و با رنگ مالیم آبی و سبز مناسب است. 

چه زمانی فعالیت انجام می شود؟
باید در مورد زمان و طول مدت انجام فعالیت نیز به کودک آگاهی داده شود. 
پس فعالیت   ها باید در یک زمان مناسب و قابل پیش بینی انجام شوند.  این 
زمان، زمانی است که عوامل مخرب و مخل توجه و تمرکز به حداقل خود 
می رسند و کودک یک فعالیت لذت بخشی را که دوست دارد، قرار  است انجام 

دهد. مثال می خواهد با کامپیوتر بازی کند و یا حمام کند. 

فعالیت چگونه انجام   می شود؟ )گام های انجام فعالیت کدامند( ؟
چیز  هر  از  پیش  است.  حوصله  و  صبوری  اتیسم  دارای  کودک  با  کار  رمز 
فعالیت انتخاب شده را بر روی صفحه ی در نظر گرفته شده قرار دهید. گام 
از خود واکنش نشان دهد.  تا  دوم  این است که فرصتی به فرزندتان دهید 

ببینید که واکنش او نسبت به فعالیت انتخاب شده چیست. 
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مثال پازل انتخاب شده را دوست دارد؟ باید گام های انجام کار را با استفاده 
و  گفتار  که  باشید  داشته  به یاد  دهید.  نشان  کودک  به  یا کالم  و  تصویر  از 
درخواست های خود را  کوتاه و روشن بیان کنید. کالم خود را با وضعیت های 

بدنی ساده و مشخصی همراه کنید. 
دست  دیدید  الزم  هرگاه  نکنید.  فراموش  را  کار  انجام  برای  کودک  هدایت 
فرزندتان را گرفته و وی را در انجام فعالیت درگیر و کمک کنید. در صورت 
 نیاز با استفاده از کالم اشاره و یا تصویر به کودک در انجام کار کمک کنید. 
انتخاب کنید. در  انجام دادن  فعالیت های بسیار کوتاه و ساده شده را برای 
 ارایه ی مطالب و نحوه ی این ارایه همواره یکسان و مشابه عمل نمایید. به عنوان 
نمونه همیشه فعالیت را از سمت چپ شروع کرده و به سمت راست بروید. 
 فعالیت انجام نشده را در محل و یا پاکت و سبد »فعالیت   های انجام نشده« 
قرار دهید. همیشه فعالیت به اتمام رسیده را در ظرف مخصوص فعالیت های 

 به اتمام رسیده قرار دهید.  

فعالیت چه زمانی به پایان می رسد؟
تصور  و  اتیسم  دارای  کودک  برای  فعالیت   ها  اتمام  زمان  پیش بینی  فقدان 
دائمی بودن فعالیت   ها باعث   می شود این کودکان با واکنش   های شدیدی،  از 
خود عکس العمل نشان دهند. این جریان برای هر دو دسته از فعالیت   های 
خوشایند و ناخوشایند کودک صادق است. کودک دوست دارد که  فعالیت   های 
خوشایند خود را به طور پیوسته و دائم انجام دهد؛ برای آگاه کردن کودک از 
زمان اتمام فعالیت می توان از روش   های مختلفی استفاده کرد.  روش هایی که 
در آن از چراغ   های زمان دار، ساعت زنگ دار و ساعت شنی استفاده می گردد. 
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در مورد فعالیت  های معمولی و فعالیت هایی که  کودک به سختی انجام می دهد، 
از کلمه ی  اتمام فعالیت  از  باشد. پس  این آگاهی می تواند بسیار آرام کننده 

»تمام« استفاده کرده و عالمت مربوط به آن  را روی فعالیت قرار دهید. 

برنامه ی بعدی )فعالیت بعدی( چیست؟
با استفاده از شیوه هایی مانند تصویر، نمادها و نوشته ی همراه با کالم همیشه 
فعالیت بعدی را به فرزندتان اطالع دهید. بگویید که بعد از اتمام این کار  چه 
اتفاقی خواهد افتاد. برای این  کار از کارت های »اول و بعداً« و یا »1 و 2« 
)برای کودکانی که مفهوم عدد را می شناسند( استفاده کنید. این کار باعث 
آرام  شدن کودک می شود. می داند که پس از این کار )که ممکن است مورد 

عالقه اش باشد و یا انجام آن را دوست نداشته باشد( چه اتفاقی می افتد.  

نحوه ی انجام فعالیت در فضای مشخص شده
روبرو و یا در کنار کودک بنشینید. میز را به نحوی قرار دهید که روی کودک 
به سمت دیوار باشد. فعالیت   های آغاز نشده را در سمت چپ و فعالیت  تمام 
یا جعبه  ای  و  فعالیت   ها سبد  این  برای  قرار دهید.  راست  را در سمت  شده 
از  آغاز  پیش  زمان  در  میز  روی  باشید.  داشته  مشخص  رنگ  و  عالمت  با 
فعالیت برگه  ای به اندازه ی A4 قرار دهید که دارای رنگی متفاوت از زمینه ی 
سطح میز باشد. سعی کنید فعالیت   ها را برای کودکان کم سن تر ثابت و غیر 

متحرک کنید )این کار معموال با استفاده از نوار ولکرو انجام می شود(. 
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چک لیست مربوط به فعالیت های ساخت دار

خیر بله  قبل از شروع فعالیت از انجام امور زیر اطمینان داشته باشید  

1. آیا  فضا را سازمان داده و جهت ارایه مطالب و محتوا را 
مشخص کرده اید؟

 2. آیا مشخص کرده اید که فعالیت در کجا انجام خواهد شد؟ 

3. آیا چگونگی آگاهی فرزندتان را از زمان آغاز فعالیت 
مشخص کرده اید؟

4. آیا مشخص کرده اید که کودکتان چگونه از نحوه ی انجام کار 
آگاه خواهد شد؟

 5. آیا مشخص کرده  اید که چگونه کودک از زمان اتمام فعالیت 
آگاه می شود؟

 6. آیا کودک می داند اتفاق بعدی چیست؟

 7. آیا ابزارها را مشخص کرده اید؟

 8. آیا عوامل مخل توجه را از محیط حذف کرده اید؟

 9.  آیا تقویت کننده   های مناسب برای انجام کار را در نظر گرفته اید؟

 10.  آیا فعالیت بعدی را مشخص کرده اید و تجهیزات مربوط به 
آن را در دسترس دارید؟
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برقراری ارتباط
والدین کودک دارای اتیسم اغلب تقویت کننده هایی را که سایر والدین از بدو 
تولد فرزندشان  دریافت   می کنند )خنده، قان و قون و...( دریافت نکرده و از 
آن ها محروم می شوند. یکی از  مهم ترین دالیل ناامیدی این والدین از شیوه   های 
فرزندپروری مورد استفاده، همین موضوع مهم  است. فرآیند ارتباط میان والد 
ارتباط  میان  که  زیرا  شود.  ترمیم  باید  کودک  خود  و  اتیسم  دارای  کودک 
برای سایر فعالیت های  قابل اطمینان  پایه ای محکم و  کودک و والدین وی 

رشدی آنان را  ایجاد    می کند.  
فرزندشان هستند و  فرد در زندگی  اهمیت ترین  با  و  والدین، قدرتمندترین 
آنان هستند که زیر  و بم کودکشان را می شناسند و فرصت   های فراوانی برای 

برقراری ارتباط با آن ها در طی شبانه  روز در اختیار دارند. 

نکته ی مهم: هیچ گاه ارتباط را فراتر از حد تحمل فرزندتان ادامه ندهید 
و هیچ گاه وی را  مجبور به برقراری ارتباط نکنید. ارتباط بایستی همیشه 

برای هر دو طرف، والد و کودک، لذت  بخش باشد. 

منظور از برقراری ارتباط با کودک دارای اتیسم چیست؟
این  از  این که منظور  برای  اما  دارد  و وسیع  بسیار گسترده  ارتباط مفهومی 
جریان کامال  توضیح داده شود توجه به نکات برجسته در این مورد ضروری 

است. ارتباط زمانی با  کودک دارای اتیسم برقرار شده است که: 
• با او تعامل ایجاد شود و او مجبور به برقراری ارتباط و پاسخ دهی نشده باشد.  

• کودک دارای اتیسم نیز مایل به برقراری تعامل با شما باشد. 
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• در آن لحظه ی خاص برقراری ارتباط، کودکتان به شما توجه  کند.  
• به شما عالقه مند است نه به دست شما، یا یک اسباب بازی و یا هر چیز 
دیگری، بلکه  فقط شما.  یعنی زمانی که شما در یک سطح عاطفی مناسب 
قرار دارید و وقتی که دیگران از  بیرون این جریان را مشاهده می کنند، شما 

با هم  یک کلیت را شکل داده اید.
• پیام از شما به کودک به درستی انتقال یافته و شما بازخورد مناسب دریافت 

کرده  اید. 
• هر دو طرف از انجام این فرآیند لذت برده اید.

به عنوان والد یک کودک دارای اتیسم برای آن که ارتباط گر درستی 
باشم باید چه کار  کنم؟

ارتباط عالوه بر این که اصولی دارد که آموختنی است، جنبه  ای هنری و غیر 
آموزشی دارد که به  خود فرد و خالقیت و توانایی هایش برمی گردد. برای انجام 
صحیح این کار باید نکات زیر را با  هنر و خالقیت خود ترکیب کرده و براساس 

شخصیت و نیاز فرزندتان ترکیبی مناسب بسازید: 
• کودکتان را بهتر بشناسید.

• ویژگی   های اتیسم را بیشتر بدانید.
• ویژگی   های خاص اتیسم در فرزندتان را شناسایی کنید.

• کودکتان را مشاهده کنید و به عالیقش توجه کنید.
• از کودکتان یاد بگیرید، اطالعات مرتبط با عالیق وی را از خود او بیاموزید، 

نه  دیگران.
• بگذارید کودکتان راهنما باشد و شما پیرو.
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• نسبت به شخصیت فرزندتان حساس باشید، عالیق و اموری را که وی به 
آن ها  عالقه مند نیست، بشناسید.

• بیش از اندازه به موضوعی مشخص عالقه نشان ندهید، خیلی هم نسبت به 
موارد  مورد توجه کودک بی عالقه نباشید.

• صدا و حالت صورتتان بسیار رسا و مشخص باشد.
• در ارتباط با بلندی صدا و استفاده از لمس هوشیار باشید، ممکن است به 

راحتی  هیجان زده شده و از این حواس به طور نامناسب استفاده کنید. 
• سعی کنید در برابر کودکتان از خود مقاومتی نشان ندهید. 

• سعی کنید هر آن چه که فرزندتان انجام می دهد را انجام دهید. مثال اگر 
کودکتان  در حال دویدن است سعی کنید شما هم بدوید و نوعی بازی تعقیب 
و گریز را شکل و جهت  دهید. اگر کودکتان صاف و مستقیم نشسته سعی 
کنید جلویش قرار گیرید و بازی ساده ی دالی را  انجام دهید. اگر فرزندتان 
چیز گردی را می چرخاند شما با دست آن را نگهدارید و یک بازی  بچرخان 

و نگهدار را اجرا کنید. 
• هرآن چه را که کودکتان انجام می دهد دارای معنی و مفهوم فرض کنید و 

سعی کنید  که به آرامی وارد فعالیت شوید. 
• هیچ رفتاری را خاموش نکنید. به یاد داشته باشید اغلب رفتارها نشان دهنده ی 

نوعی  توانایی است که باید جهت داده شوند و به مسیر مشخص برگردند. 
• فرزند شما کار بیهوده انجام نمی دهد. بعضی از کارهای آن ها برای دوری 
از محرک های  ناخوشایند، کسب محرک   های خوشایند و یا برقراری ارتباط با 

جهان پیرامون است. 
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برای برقراری ارتباط از چه وسایلی استفاده کنم؟
و  اسباب بازی  بهترین  و  باشید که شما محبوب ترین  داشته  به یاد  است  الزم 
برای  الزم  انگیزه   های  شما  هستید.  فرزندتان  با  برقراری  ارتباط  وسیله ی 
برقراری ارتباط با فرزندتان را به وی ارایه  می کنید. شما هستید که می توانید 
عالیق کودک را جهت داده و به سمت خاصی بکشانید و  یا از موضوع مشخصی 
البته  ارتباط خودتان هستید.  برقراری  وسیله ی  مهم ترین  بنابراین  برگیرید. 
 وسایلی هم وجود دارند که در این مسیر به شما کمک    می کنند. مانند همین 
بر  عالوه  وسایل  این  از  استفاده  برای  است.  شده  تهیه  که  برایتان  وسایلی 
ایده   های ساده  ای که به شما  پیشنهاد شده از خالقیت خود هم استفاده کنید. 
را مشخص    می کند.  این  موضوع  به خوبی  والدین  تجربه ی  به کتاب  نگاهی 
سعی کنید در زمان استفاده از این وسایل بیشتر ساکت باشید، اما  چهره  ای 
پانتومیم گونه و نمایشی داشته باشید و کمی هم از شوخ طبعی خود استفاده 
کنید. اگر  از وسیله  ای مشخص استفاده می نمایید، از این امر اطمینان حاصل 
کنید که فرزندتان هنوز شما را  ترجیح می دهد و اجازه ورود به بازی را به 
شما می دهد. در ضمن استفاده از وسیله سعی کنید  یک بازی همراه با رعایت 
نوبت ایجاد کنید و چرخش نوبت دارای یک ریتم مشخص باشد. اگر  کودکتان 
جذب یک اسباب بازی شد و تمام حواسش متوجه آن گردید، سعی کنید که 
بازی های  که  باشید  داشته  به یاد  بازیش شوید.  وارد  گونه ای  به شکل  بازی 
بدون هدف و دارای حرکت  معموال بهترین نقطه برای ورود به دنیای کودک 
بازی   ها  این  انگیخته ی  انجام  خود  به  اغلب  اتیسم  دارای  و کودکان  هستند 
بادکنک می تواند بسیار  سرگرم  از حباب ساز و  عالقه مند می باشند. استفاده 
کننده باشد. یادتان باشد که همان طور که در بخش مربوط به این دسته از 
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بازی   ها  توضیح داده شده است، انتهای بادکنک را نبندید و آن را به کودکتان 
بدهید؛ زیرا که با رها شدن  بادکنک، کودکتان باز به سراغ شما خواهد آمد و 

شما می خواهید برای برقراری ارتباط با  کودکتان دلیلی برای او ایجاد کنید. 

دشواری   های برقراری ارتباط با کودک دارای اتیسم
برقراری ارتباط با کودک دارای اتیسم چالش بسیار بزرگی است. این کار به 
در  اختالل  اصلی  از هسته   های  ارتباطی  عنوان ساده  نیست. مشکالت  هیچ 
اختالل طیف اتیسم به شمار  می روند. اما در صورت در دست گرفتن سرنخ 
ارتباطی با کودک از جانب والدین که موضوعی  آسان نیست، تغییرات بزرگی 
را در یادگیری و سازگاری فرد شاهد خواهید بود. برای جلب توجه  این گروه 
باشید. اگر وارد  باز یکنی خوب و دارای پشتکار  باید سعی کنید  از کودکان 
انجام آن عالقه مند است، می توان گفت که  به  فعالیتی  شوید که کودکتان 
شما موفق شده اید و فعالیت  شکل گرفته است و به اصطالح سرنخ را به دست 

آورده اید. 
تذکر مهم: هر آن چه را که فرزندتان انجام می دهد به عنوان فعالیتی هدفمند 
و معنی دار در نظر بگیرید. این کار باعث   می شود تا سعی کنید که هدف وی 
و منظورش را از انجام  فعالیتی خاص درک نمایید. یعنی بدانید که با انجام 
یک فعالیت خاص چه چیزی عاید کودکتان  می شود. مثال فرزندتان معموال 
روی زمین دراز می کشد. زمین ممکن است حالتی فشارگونه به  فرد وارد آورد 
بنابراین راه حل دیگری برای دریافت چنین محرکی پیدا کنید، مثال وی را 
یا  و  مانند ساندویچ تشک  بازی هایی  یا  و  زبر بشویید  لیفی  با  ماساژ  دهید، 

پیچیدن در پتو انجام  دهید.  
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توصیف نکات آموزشی مهم برای ارتباط با کودک دارای اتیسم
 1.  تا می توانید در مورد اتیسم اطالعات بیشتری به دست آورید. کسب آگاهی   های 
اتیسم وی و نیز چگونگی ادراک دنیا و  بیشتری  در مورد فرزندتان و شدت 
وی،  جانب  از  محیطی  محرک های  نسبت  به  دادن  نشان  واکنش  نحوه ی 
به  موقعیت فرزندتان  تا به طور مناسبی نسبت  می تواند به شما کمک کند 

اقدام به پیش بینی و نشان دادن واکنش کنید. 
 2.  برای صحبت کردن و برقراری ارتباط با کودک دارای اتیسم باید هم سطح 
او قرار  گیرید. به یاد داشته باشید که کودکان دارای رشد عادی در این ارتباط 
و برای سازگاری  چندان مشکلی ندارند، اما نباید از کودک دارای اتیسم انتظار 
داشت برای پاسخ گویی به شما به  باالتر و به جهت شما نگاه کند. این جریان 
به اندازه  ای مهم است که دو روش مهم به نام های  فلور تایم و میلر به این 
امر اختصاص یافته اند. در روش فلور تایم والدین کف زمین و کنار  فرزندشان 
توان کودک  تعامل در سطح  برقراری  از  تا  دراز می کشند و سعی می کنند 
نهایت  لذت را ببرند. اما در روش میلر، از وسایلی استفاده   می شود که حدود 
نیم متر باالتر از سطح زمین  قرار دارند و به کودک کمک   می کند تا برابر و 

هم اندازه ی دیگران باشد. 
 3.  برخورد خود را از مقابل و روبرو با کودک آغاز کنید و هیچ گاه از پهلو و یا 
پشت سر، با  او ارتباط کالمی برقرار نکنید. این امر تا حدودی نشان دهنده ی 
اهمیت محرک   های بصری در  زمان برقراری ارتباط با کودکان دارای اتیسم 
است. برخورد از روبرو به آن ها این آگاهی بصری را  می دهد که جریانی در 

حال روی دادن است. در حالی که از پشت سر و یا پهلو چنین نیست. 
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و  اتیسم  دارای  کودکان  نامناسب  رفتارهای  و  آشفتگی  دوره   های  اغلب    .4 
است  محرک هایی  و  برانگیزاننده  عوامل  حضور  به  نسبت  واکنش  هیجانی، 
که برای کودک غیر قابل درک  هستند و او نمی داند چگونه در برابر آن ها از 
خود واکنش نشان دهد. شناسایی چنین عوامل  برانگیزاننده  ای امری مهم و 
قابل توجه است. این موارد می توانند شامل محرک های صوتی و  بویایی، نور 
دارای ارتعاش و لرزش، وجود محرک های بیش از اندازه و توان درک کودک 
در محیط،  رویداد   های غیر قابل پیش بینی و غیره باشند. مشاهده ی رفتار در 

زمان های مختلف می تواند در  برنامه ریزی صحیح رفتاری به شما کمک کند. 
 5.    برای کودک دارای اتیسم پردازش و ادراک محرک های کالمی زمان بسیار 
طوالنی تری  را نسبت به یک کودک دارای رشد عادی نیاز خواهد داشت. برای 
کمک به کودکتان از »قانون ده  ثانیه« استفاده کنید. بر اساس این قانون 
پیش از تکرار مجدد درخواستتان به مدت ده ثانیه  مکث کنید و بعد از آن 
مجددا درخواست و یا کالمتان را تکرار کنید. این کار فرصت پردازش  کالم 

را به کودک خواهد داد. 
 6.  اغلب هنگامی که مواد به صورت کالمی به کودک ارایه می شوند، بخش 
مهمی از پیام  گم شده و درک نمی شود. برای جلوگیری از این امر سعی کنید 
کالم را به حداقل رسانده و  تنها اطالعات اساسی را بیان کنید. مثال بگوید: 
»کت، تو هال است« اگر تصور می کنید کودکتان  در ادراک این جمله نیز 

دشواری دارد سعی کنید جمالتتان بیش از سه کلمه نداشته باشد.  
انجام دهد بگویید، نه  اتیسم آن چه را که بایستی   7.  همیشه به فرد دارای 
آن چه را که نباید  انجام دهد. آموزش   های اساسی را به کودک ارایه دهید. مثال 
در برابر دستوری مانند: »بسه دیگه  نزن« که موضوعی تکراری است و چیز 
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جدیدی به وی انتقال نمی دهد و به وی نمی گوید که  در برابر وضعیت پیش 
آمده چه واکنشی را از خود نشان دهد، بهتر است بگویید: »دست هاتو  بیار 
پایین«. برای آموزش رفتارهای مناسب در چنین وضعیتی آموزش   های بصری 

نیز وجود  دارند که می توانند مورد استفاده قرار گرفته شوند. 
 8.  همان گونه که اطالعات به صورت کالمی ارایه شده به دشواری مورد توجه 
و فهم  کودک قرار گرفته می شود، انتقال کامل پیام به وسیله ی محرک   های 
بصری خالص نیز امری  دشوارتر است. برای کمک به ادراک بیشتر کودک، 
بایستی محرک های بصری و کالمی را با  یکدیگر ترکیب کرد. مثال تصویر و 
عملکرد را با هم ترکیب کنید و برای بیان منظور خود از  کلمات عینی که در 
ذهن می توانند تصویری را تداعی کنند، استفاده کنید. کودک دارای اتیسم 
 در ادراک کلمات کوچکی مانند »از«، »بود«، »است« و سایر کلمات مشابه 
دارای مشکلی شدید  است. آیا شما هم می توانید از این کلمات تصویری در 

ذهن خود بسازید؟
 9.  کودک دارای اتیسم اغلب دارای رفتارهای وسواسی است؛ زیرا انجام چنین 
رفتارهایی  در یک دنیای غیر قابل پیش بینی برایشان آرامش و امنیت به همراه 
خواهد آورد. این رفتارها را  تا زمانی که واقعا خطرناک و یا کامال نامناسب 
نباشند، حذف نکنید زیرا که رفتارهای دیگری  جایگزین آن ها خواهد شد. در 
عوض از این رفتار   ها برای تقویت رفتار   هایی که کم تر انجام می دهد استفاده 
کنید. مثال به او بگویید اگر فعالیت مورد نظر شما را به درستی انجام دهد، 
 در آن صورت خواهد توانست به مدت 5 دقیقه خود را تکان دهد و یا جلوی 
آیینه برای خود  شکلک درآورد. رفتارهای وسواسی کودک مهم ترین مشوق   ها 

برای هدایت و آموزش سایر  رفتارهای کودک هستند. 
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جدیداً  مهارت های  و  رفتارها  تعمیم  و  توسعه  در  اتیسم  دارای  کودک    .10 
آموخته شده بسیار  ضعیف است. سعی کنید که رفتارها یا مهارت های آموزش 
داده شده را در تمامی حالت های ممکنی  که احتمال بروز آن ها وجود دارد 
سبد  درون  در  کاغذ  شکالت  یا  میوه  پوست  انداختن  مانند  دهید.  آموزش 
آشغال در خانه، پارک، میهمانی و ... سایر حالت های ممکن آموزش داده  شود. 

راحتی  به  را  قاعده   ها  و  می برد  لذت  قوانین  از  اتیسم  دارای  کودک    .11 
می پذیرد )این  قواعد، زندگی وی را نظم می بخشند(. وقتی فرد آن ها را یاد 
گرفت، همانند آیین   های مقدس و  اجباری به انجام آن ها خواهد پرداخت. این 

ویژگی می تواند در اغلب موارد مزیت بزرگی در نظر  گرفته شود. 
است  قرار  اگر  است.  نیاز  مورد  و  اساسی  موارد  از  دیگر  یکی  آمادگی    .12 
کودکتان را به  یک مکان جدید ببرید، تا حد ممکن آن مکان یا وضعیت را 
برای وی آشنا جلوه دهید. با استفاده  از هر روشی که برای وی قابل درک 
مراحلی  یا  و  چه  موارد  انتظار  که  بگویید  وی  به  کنید  سعی  بایستی  است 
که  دیگری  کار  آن  از  بعد  و  انجام   می شود  کاری  چه  اول،  باشد.  داشته  را 
انجام     می شود، چیست. می توانید با بیان ساده و تصویر و یا خواندن کتاب های 
ساده ی عکس دار، این مراحل  را برایش توضیح دهید. این موضوع می تواند در 
موارد مختلف روی دهد، مثال در زمانی که  کودک قرار است همراه شما به 
رستوران بیاید، یا این که قرار است به تعطیالت بروید و یا این که  کالس درس 

فرزندتان قرار است تغییر کند. 
 13.  زندگی پر است از سوانح و اتفاقات غیر قابل پیش بینی. اتفاقاتی که به 
هیچ عنوان  نمی توان از قبل آن ها را پیش بینی و یا برنامه ریزی کرد. با این 
وجود باید بدانیم که  قبول تغییر در زندگی کودک دارای اتیسم امری دشوار 
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جلوه  ناامن  و  پیش بینی  قابل  را  غیر  آنان  دنیای  )تغییرات،  است.  و سخت 
می دهد(. سعی کنید با آموزش استراتژی های مربوط به  مقابله با تغییر، وی را 
در برابر تغییرات آماده کنید. این کار را می توانید با انجام تغییرات جزئی  در 
برنامه   ها و فعالیت   های کودک انجام دهید. این تغییرات بایستی کنترل شده 
و مشخص  باشند. این تغییر زمانی مهم خواهد بود که بتوانید فعالیت و یا 
موضوعی را که مورد تنفر کودک  است، کم کم به فعالیتی خواستنی و مورد 

عالقه ی فرد تغییر دهید. 
 14.  در نهایت، یک شیء یا فعالیت منحرف کننده ی توجه کودک را در همه ی 
حالت ها با خود  داشته باشید. مثال اگر می دانید تکان دادن یک تکه کاغذ در 
یک  حداقل  داشتن  از  شد،  خواهد  وی  باعث  آرامش  کودکتان  کنار چشم 
از این کاغذ   ها در هر حالت و وضعیتی و در  هر کجا، اطمینان کامل  برگ 

داشته باشید. 
 15.  استعاره و کنایه را در کالم مورد استفاده قرار ندهید. در زمان ناراحت 
شدن و یا شادی،  از کنایه و استعاره استفاده نکنید. به یاد داشته باشید که این 
موارد در محدوده ی ادراک کودک  دارای اتیسم قرار ندارد و باعث آشفتگی 
نخواهد  بهترین حالت درک درستی  از کالم شما  در  و  بیشتر وی می شود 

داشت و معنی سطحی آن را درک    می کند. 
 16.  کودکان دارای اتیسم نسبت به ریتم و موسیقی از خود واکنش بسیار 
مثبتی نشان می  دهند. اغلب برای آرام شدن و یا برانگیختن آن ها از موسیقی 
بهره می گیرند. استفاده از شعر و  ریتم برای آموزش و برقراری ارتباط می تواند 
بسیار مفید باشد. آموزش فعالیت   های روزانه و  ترتیب انجام آن ها می تواند با 
استفاده از ریتم، به راحتی به فرد آموزش داده شود و برای  کودکانی که کالم 
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دارند تکرار آن ها در زمان انجام کار می تواند به عنوان یک یادیار یعنی چیزی 
را به یاد آن ها می آورد، در نظر  گرفته شود. 

ارتباط  نوبت،  رعایت  مانند  ارتباط  پایه   های  آموزش  از  فرصتی،  هر  در    .17 
فعالیت هایی  از  بازی کردن  چشمی و توجه  دوجانبه غافل نشوید. در زمان 
استفاده کنید که بدون انجام عکس  العمل از سوی شما، اتفاقی پیش نخواهد 
بازی   های مشابه لذت  بخش بوده و حتما  یا  آمد. به عنوان نمونه االکلنگ و 
چشمی  ارتباط  آن ها  در  که  دارد  وجود  فعالیت هایی  می طلبد.  بخش  دو 
 اجتناب ناپذیر هستند. به عنوان نمونه عبور از تونل   های پارچه  ای که در انتهای 

آن و محل  خروج، صورت شما قرار دارد.  
ببرید. شما 50 درصد  لذت  فعالیت  انجام  از  و  باشید   18.  خودتان سرحال 
قضیه هستید و  باید برای انجام فعالیت   ها انرژی، انگیزه، اطالعات و آگاهی 

مورد نیاز را داشته باشید. 
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