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رسمقاله

نوشنت در جاده ای ناشناخته

نوشــنت جزئیــات زندگی هــای شــخصی، همیشــه مســئله ای شــخصی و خصوصــی نیســت. گاهــی بــه اشــراک گذاشــنت ایــن نوشــته ها، 

چــراغ راه دیگــران می شــود. دیگرانــی کــه در ابتــدای مســیری هســتند کــه مــا در میانــه اش بــه رس می بریــم. تجربیــات زیســته ی مــا، 

مســائلی هســتند کــه تفکــرات و تحلیل هــا و تفاســیر مــا را از دنیــا می ســازند. تأمــل و توجــه بــه زندگــی روزمــره، یــادآوری و نوشــنت 

آن، می توانــد بــه فهــم و درک موقعیت هــای فعلــی مــا، کمــک کنــد. بنابرایــن در قــدم اول، تأمــل بــر ایــن تجربیــات، بــرای خودمــان 

ــا و  ــاب گزینه ه ــا در انتخ ــه آنه ــم، ب ــران بگذاری ــار دیگ ــوب را در اختی ــاِت مکت ــر آن تجربی ــدی، اگ ــای بع ــت و در قدم ه ــد اس مفی

ــانده ایم.  ــاری رس ــری ی تصمیم گی

نیکــوکاری، فقــط کمک هــای مالــی نیســت. مــا می توانیــم بــا در میــان گذاشــنِت اشــتباهامتان یــا تصمیــات درســتی کــه بــرای کودکــان 

در ایــن جــاده ی ناشــناخته گرفته ایــم، تابلــوی راهنایــی بــرای والدیــن دیگــر باشــیم. نوشــنت تجربیــات و روزمره هــا، می توانــد مثــل 

نــوری باشــد کــه در ایــن مســیر تابانــده می شــود، پــس تابنــده باشــیم و بــا ثبــت و نوشــنت تجربه هــای شــخصی، بــه آســان شــدن ایــن 

مســیر کمــک کنیــم.
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اخبــــــــار

امکان انجام مداخله ی مبتنی بر بازی برای کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم

مشکالت رفتاری و افسردگی اساسی در بزرگساالن مبتال به ناتوانی هوشی و اختالل طیف اتیسم

اولویت قرار دادن آموزش والدین کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم در ایران 

تجربیات خواهر و برادران از زندگی با افراد اتیسم در تایوان و انگلیس 



امــکان انجــام مداخلــه ی مبتنــی 

بــر بــازی ـبـرای کــودکان مبتــا بــه 

اختــال طیــف اتیســم 
روش (Meta-play( مبتنــی بــر اصــول 

یکــری  و  اســت  بــازی  طبیعــی 

ــای  ــانه ه ــش نش ــرای کاه ــات ب مداخ

شــده  طراحــی  کــودکان  در  اتیســم 

ــه بررســی  ــن مداخل اســت. هــدف از ای

تاثیــر اســتفاده از آن در گــروه کوچکــی 

از کــودکان نوپــا اتیســم بــه همــراه 

والدیــن شــان بــود. هفــت کــودک مبتــا 
بــه اتیســم را انتخــاب کردیــم و از لحــاظ شــدت اتیســم و رفتارهــای تکــراری تســت منودیــم. والدیــن مفاهیــم پایــه فعالیــت هــای 

(Meta-play( را آمــوزش دیدنــد. محققــان اثــر بخشــی مداخــات را یــک بــار یــا دوبــار ماهانــه بــرای شــش مــاه مــورد بررســی قــرار 

ــار اجتامعــی را  ــاری هــای تکــراری کاهــش یافــت و والدیــن ســطح باالیــی از اعتب ــان شــش مــاه عایــم اتیســم و رفت ــد. در پای دادن

ــد.  ــزارش دادن گ

مراجعه شود به

 Cooper R.WoodardaJinChungb,Feasibility of a play-based intervention set for toddlers with autism Author links

open overlay panel,https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.05.010Get rights and content

طیــف  و اختــال  ناتوانــی هوشــی  بــه  مبتــا  بزرگســاالن  در  افســردگی اساســی  و  مشــکات رفتــاری 

تیســم  ا
شــیوع بــاالی مشــکات رفتــاری در افــراد دارای ناتوانــی هوشــی و مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم توســط محققــان بــا فراوانــی 

بــاالی اختــال افردگــی اساســی مرتبــط شــده اســت کــه بــه صــورت متفاوتــی در افــراد دارای اختــال طیــف اتیســم و ناتوانــی 

هــای هوشــی در مقایســه بــا جمعیــت عــادی منایــش داده مــی شــود. 

هــدف از ایــن مطالعــه ارزیابــی میــزان اختــال افردگــی اساســی در افــراد مبتــا بــه ناتوانــی هــای هوشــی و اختــال طیــف 

اتیســم بــا مشــکات رفتــاری بــود. 

دو گــروه از افــراد مبتــا بــه اختــال افردگــی اساســی و ناتوانــی هــای هوشــی خفیــف تــا متوســط بــا مشــکات رفتــاری تحــت 

مطالعــه قــرار گرفتند. 

نتایج نشان داد میزان افردگی در گروه دارای مشکات رفتاری نسبت به گروه بدون مشکات رفتاری باالتر است. 

نتایــج مقالــه حــارض از مقــاالت قبلــی کــه بیــن افردگــی اساســی و مشــکات رفتــاری در افــراد مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم 

و ناتوانــی هوشــی همبســتگی باالیــی دارد حامیــت مــی کنــد.  

مراجعه شود به

 LindaBaudewijnscElsRonssedValerieVerstraeteacBernardSabbebManuelMorrensbMarcoO.Bertellia.Problem

 behaviours and major depressive disorder in adults with intellectual disability and autism Author links open

overlay panel https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.10.039Get rights and content
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891422218301239
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891422218301239
https://doi.org/10.1016/j.ridd.2018.05.010
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117318917
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178117318917
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.10.039
https://s100.copyright.com/AppDispatchServlet?publisherName=ELS&contentID=S0165178117318917&orderBeanReset=true


اولویت قرار دادن آموزش والدین کودکان مبتا به اختال طیف اتیسم در ایران 
هنــگام طراحــی و اجــرای برنامــه هــا بــرای کــودکان طیــف اتیســم آمــوزش والدیــن بــر هــر چیــزی مقــدم مــی باشــد. اگــر چــه مطالعــات 

در کشــور هــای توســعه یافتــه، اولویــت مداخلــه بــرای والدیــن را مــورد بررســی قــرار داده انــد امــا  ایــن  نــوع تحقیقــات در کشــور 

هــای در حــال توســعه کــم اســت. ایــن پژوهــش بــه بررســی مداخلــه بــرای 207 والــد ایرانــی مــی پــردازد. در ایــن تحقیــق بــه بررســی 

رابطــه بیــن مشــکات کــودکان و اهمیــت مداخلــه زود هنــگام پرداختــه شــد.

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد نحــوه  ایجــاد مهــارت هــای اجتامعــی در کــودکان اتیســم بایــد قبــل از هــر چیــزی در برنامــه آموزشــی 

ــه طــور  ــز ب ــش برانگی ــار هــای چال ــن نشــان داد کــه وجــود مشــکل در ارتباطــات اجتامعــی و رفت ــج همچنی ــرد. نتای ــرار گی ــن ق والدی

معمــول بــا اولویــت هــای مداخلــه ی والدیــن ارتبــاط دارد. 

مراجعه شود به

 Mehdi Ghanadzade, Mitzi Waltz, Tehnaz Ragi ,The intervention priorities of parents of children with autism

spectrum disorders in Iran,Volume 55, November 2018, Pages 14-24.

تجربیات خواهر و برادران از زندگی با افراد اتیسم در تایوان و انگلیس 
تشخیص اتیسم به صورت مثبت و منفی بر اعضای خانواده تاثیر دارد که ممکن است متاثر از باورهای فرهنگی باشد.

هدف ما توصیف تجارب مادران، خواهران و برادران مبتا به اتیسم در دو زمینه فرهنگی است.

تجــارب برادرهــا و خواهرهــا مشــابه بــود. در کشــور انگلســتان مــادران بــر مشــارکت فعــال بــرادران و خواهــران تاکیــد داشــتند، فــرض 

ــی و ســازگاری  ــه پویای ــه منجــر ب ــن خــود داشــتند ک ــه اســرس والدی ــی درک بیشــری نســبت ب ــرادران بریتانیای ــه ب ــن اســت ک ــر ای ب

خانــواده شــده اســت. انــواع خدمــات حامیتــی در انگلســتان زیــاد بــود، در حالــی کــه در دســرس بــودن خدمــات اجتامعــی و شــبکه 

حامیتــی در تایــوان نســبتا محــدود بــود.

داده هــای مــا نشــان مــی دهــد کــه زمینــه هــای فرهنگــی مــی توانــد تأثیــر قابــل توجهــی بــر واکنــش هــای اعضــای خانــواده داشــته 

باشــد.

مراجعه شود به

JoyTsaiaKatieCebulaaS.H.LiangbcSueFletcher-Watsond Wei-Hsiao

 Volume 83, Siblings’ experiences of growing up with children with autism in Taiwan and the United Kingdom

,December 2018, Pages 206-216
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https://research.vu.nl/en/persons/mitzi-waltz
https://www.sciencedirect.com/science/journal/17509467/55/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891422218302051
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891422218302051
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08914222/83/supp/C


مشــكل از كجــا رشوع مــی شــود؟ از جایــی 

كــه تشــخیص اتیســم داده مــی شــود و مــا 

ــگاه را هــم  ــن ن ــازه اول راه هســتیم و ای ت

ــدارد  ــود ن ــی وج ــان قطع ــه درم ــم ك داری

ــدی را  ــی جدی ــد زندگ ــگاه بای ــن ن ــا ای و ب

ــكات و  ــد مش ــی توان ــه م ــم ك رشوع كنی

نوســانات خود را داشــته باشــد. در نوشــتار 

اول صحبــت كردیــم كــه بایــد اول از همــه 

رشایــط بیــامری اتیســم را درك كنیــم و 

ــت  ــامری و واقعی ــن بی ــف ای اشــكال مختل

هــا را در مــورد ایــن بیــامری پیچیــده درك 

ــی  ــه من ــت ك ــن اس ــم ای ــه مه ــم. نكت كنی

درمــان  اینكــه  بخاطــر  بگوئیــم  توانیــم 

قطعــی وجــود نــدارد بنابرایــن حركتــی 

ــق  ــوان محق ــه عن ــا ب ــم و م ــام ندهی انج

و درمانگــر از یكســو و شــام بــه عنــوان 

خانــواده از ســوی دیگــر همــه تاشــامن را 

مــی كنیــم كــه بتوانیــم اتفــاق خوبــی را بــه 

ــم. ــم بزنی زودی رق

بعد از تشخیص ...   

شروع درمان

تولد تا 3سالگی

مداخلــه زود هنــگام مــی توانــد رونــد را بــه تاخیــر بینــدازد، ایــن رونــد از چنــد شــاخه 

اتفــاق مــی افتــد: مراكــز دولتــی، مراكــز تخصصــی خصوصــی و مشــاوران. نكتــه ای 

كــه بایــد همــه بدانیــم ایــن اســت كــه همــه بایــد یــك ارزیابــی درســت و دقیقــی را 

داشــته باشــند كــه بتــوان

 بهرتین هماهنگی ها برایشان رخ دهد. چرا یك هماهنگی درست؟

زیــرا مــا قــرار اســت ســامت را بــه یــك خانــواده برگردانیــم و ســامت خانــواده بســیار 

بــرای مــا مهــم اســت و ایــن دقیقــا هــامن نكتــه ای اســت كــه فرامــوش مــی كنیــم.

3تا21 سالگی

چــرا از ســه ســالگی سیســتم درمــان متفــاوت مــی شــود؟ زیــرا مــا از ایــن ســن بــه 

ــی هســتیم و اینجــا  ــار درمان ــی و رفت ــار درمان ــات فیزیكــی، گفت ــد خدم ــد نیازمن بع

اســت كــه امــكان تشــخیص هــای تكمیلــی تــر و بــروز پیرشفــت هــا مشــاهده مــی 

شــود. بــا افزایــش ســن فرزندمــان حــاال بــه یــك مشــاوره شــغلی هــم نیــاز داریــم چــرا 

كــه قــرار اســت ایــن شــخص بــرای كار هــم اقــدام كنــد در صــورت داشــن توانایــی 

هــای مشــخص و همیــن طــور نیــاز بــه هامهنگــی بــا مدرســه هــم اســت چــرا كــه در 

امیرحسین منتظری، 

دانشجوی دكرا روانشناسی ارتباطات و تغییر.دانشگاه بارسلونا
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ــده شــده  ــژه هــم دی ــی از مــدارس وی خیل

اســت كــه معلــم بــر روی بیــامری اتیســم 

متركــز نــدارد و رفتــار اشــتباه او باعــث یــك 

ســونامی در همــه رونــد درمــان مــی شــود.

ایجاد یك محیط امن

فرزنــد مــا دچــار اتیســم شــده اســت ولــی 

ــد مــن  ــی عــوض شــدن فرزن ــه معن ــن ب ای

نیســت بنابرایــن قــرار نیســت بــا تغییراتــی 

ــم   ــی كنی ــاد م ــی ایج ــط زندگ ــه در محی ك

باعــث رسدرگمــی فرزندمــان بشــویم و 

ــم،  ــر بیندازی ــه خط ــی او را ب ــت روان امنی

ــره  ــا و پنج ــود دره ــی ش ــه م ــام توصی حت

هــای خانــه را كنــرل كنیــد كــه فرزنــد 

شــام بــدون اطــاع شــام نتوانــد محیــط را 

تــرك كنــد و اگــر در محیــط هــای حفاظــت 

شــده مثــل ســاختامن هــای دولتــی یــا 

ــان زندگــی مــی  مجتمــع هــای دارای نگهب

كنیــد حتــام ایــن افــراد را بــا فرزندتــان 

آشــنا كنیــد كــه بتوانیــد امنیــت محیــط را 

بــرای فرزندتــان تامیــن كنیــد و الزم اســت 

ــادر  ــام ق ــد ش ــاید فرزن ــه ش ــد ك ــان كنی بی

ــد  ــك بكن ــه خــودش كم نباشــد همیشــه ب

ــرای  ــن ب ــط ام ــاد محی ــی ایج ــن یعن و ای

ــد شــام. فرزن

دریافت مراقبت از مراكز

ــر  ــه اگ ــت ك ــم اس ــیار مه ــه بس ــن نكت ای

ــه  ــت او را ب ــم اس ــار اتیس ــا دچ ــد م فرزن

ارجــاع  عــادی  مــدارس  یــا  مهدكــودك 

ندهیــم و جایــی بایــد فرزنــد مــا بــرود 

ــط  ــا رشای ــد خدمــات مناســب ب ــه بتوانن ك

فرزندمــان را ارائــه دهنــد.

ادامه درمان

نیــاز داریــم كــه  مــا در طــول درمــان 

ویدیــو هــای كوتــاه را مــداوم تهیــه كنیــم 

و بــا تهیــه ایــن ویدیوهــا و ســاماندهی 

آنهــا مــی توانیــم یــك رونــد مناســب را 

ادامــه  فرزندمــان  پیرشفــت  جهــت  در 

ــه ای كــه بایــد بررســی شــود  بدهیــم. نكت

ایــن موضــوع اســت كــه آیــا بــه مداخــات 

درمانــی واكنــش صحیــح نشــان داده اســت 

ــه؟ ــا ن ی

مراقب خودتان باشید

یادمــان باشــد بــا شــنیدن خــر اتیســم 

مــی توانــد یــك چالــش ایجــاد شــود و ایــن 

ــون  ــد همچ ــی توان ــانات م ــش و نوس چال

یــك ســیل مــا را بــه مشــكل بینــدازد، 

ــاوره  ــت مش ــه تح ــت ك ــن الزم اس بنابرای

ــروه  ــید و درگ ــته باش ــرار داش ــواده ق خان

درمانــی هــای خانــواده و گــروه هــای 

حامیتــی حضــور فعــال داشــته باشــید.
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بــرای بســیاری از خانــواده هــا تعطیــات تابســتانی مــی توانــد منبــع ارتباطــات، هیجــان 

ــرای بســیاری از  ــد ب ــات تابســتانی مــی توان ــن حــال تعطی ــا ای ــده باشــد ب و رسگــرم کنن

ــه  ــا ب ــن دارای کــودک مبت ــده باشــد. برخــی از والدی ــج کنن ــز بســیار گی ــواده هــا نی خان

ــیاری از  ــرا بس ــند زی ــری بیندیش ــه تدابی ــن چ ــافرت رف ــگام مس ــد هن ــی دانن ــم من اتیس

ــد.  ــاوم ان ــرات مق ــل بســیاری از تغیی ــد و در مقاب ــات دارن ــه ثب ــل ب ــودکان اتیســم متای ک

همیــن مســاله باعــث مــی شــود تعطیــات تابســتانی بــرای آنهــا تبدیــل بــه یــک چالــش 

ــی ســازگار  ــه خوب ــده ب ــش آم ــرات پی ــا تغیی ــد ب ــده باشــد و نتوانن شــود و ناراحــت کنن

شــوند. گاهــا والدیــن در برابــر واکنــش هــای کــودک تصمیــامت اشــتباهی مــی گیرنــد در 

ــه کــردن واکنــش هــای دفاعــی نشــان  ــغ زدن و گری ــاری کــودک جی ــر مشــکات رفت براب

مــی دهنــد و گاهــی نیــز ســعی مــی مناینــد کــه بــا ارائــه خوراکــی هــای مختلــف کــودک 

را آرام مناینــد، در حالــی کــه بایــد علــت اصلــی ایــن رفتــار هــا را بداننــد. در مقالــه زیــر 

بــه گام هایــی اشــاره مــی شــود  کــه شــام مــی توانیــد بــرای ایجــاد یــک فضــای مثبــت و 

رس گــرم کننــده بــدون هیــچ گونــه اسرســی در مــورد ســفر پیــش رو بــرای کــودکان مبتــا 

بــه اختــال طیــف اتیســم اســتفاده مناییــد.

 قبــل از هــر چیــز اگــر برنامــه ریــزی کــرده ایــد کــه بــه تعطیــات تابســتانی و مســافرت 

ــه زودی مــدارس  ــان در مــورد اینکــه ب ــا فرزندت ــد، ب ــا در کمــپ تابســتانی مبانی ــد ی بروی

پایــان مــی یابــد گفتگــو کنیــد ایــن گفتگــو در دادن یــک ذهنیــت از تغییــرات پیــش رو 

بســیار کمــک کننــده اســت. شــام مــی توانیــد روزهــای پایانــی مــدارس را بــا خــودکار در 

ــان را  ــد فرزندت ــر قصــد داری ــد و اگ ــت بزنی ــر روز عام ــپری شــدن ه ــد از س ــم بع تقوی

بــه کمــپ بفرســتید ســعی مناییــد هــر روز کــه بــه کمــپ مــی رود آن را بــر روی تقویــم 

ــد،  ــه مبانی ــات تابســتانی در خان ــد در طــول تعطی ــر شــام قصــد داری ــد. اگ عامــت بزنی

یــک برنامــه ریــزی داشــته باشــید کــه فرزنــد شــام در طــول روز مــی توانــد چــه کارهایــی 

انجــام دهــد، مــی توانیــد آن را بــر روی یــک تختــه ســیاه بنویســید و یــا مــی توانیــد یــک 

برنامــه بــرای او طراحــی مناییــد کــه مثــا چــه زمانــی از خــواب بیــدار شــود، چــه ســاعت 

ــرود و  ــتانی ب ــای تابس ــه کاس ه ــی ب های

چــه زمانــی بخوابــد.

امــا اگــر ســعی داریــد بــه مســافرتی برویــد 

ــی اشــاره مــی  ــه گام های ــر ب ــه زی در مقال

ــاد  ــرای ایج ــد ب ــی توانی ــام م ــه ش ــود ک ش

یــک فضــای مثبــت و رسگــرم کننــده بــدون 

هیــچ گونــه اسرســی در مــورد ســفر پیــش 

رو بــرای کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف 

اتیســم اســتفاده مناییــد. 

 بــه فرزندـتـان اجــازه دهیــد کــه بدانــد 

چــه  انتظــار  رو  پیــش  هــای  زـمـان  در 

دارد  چیــزی 

ــفر  ــا س ــافرت ی ــه مس ــت ک ــم اس ــن مه ای

بــرای  بینــی  پیــش  قابــل  خانوادگــی 

فرزندتــان باشــد. اجــازه دهیــد فرزنــد شــام 

از آن چــه در طــول ســفر اتفــاق مــی افتــد 

و اینکــه در طــول ســفر چــه چیزهایــی 

پیــش رو اســت ذهنیتــی داشــته باشــد. 

اجــازه دهیــد فرزندتــان زمــان کافــی بــرای 

پــردازش اطاعاتــی کــه بــه او داده مــی 

ــت  ــن اس ــام ممک ــد. ش ــته باش ــود داش ش

نیــاز داشــته باشــید کــه ســفر خــود را بــه 

هــای  کارت  و  کتبــی  شــفاهی،  صــورت 

نکته برای سفرهای تابستانی هیجان انگیز 5 
برای کمک به کودکان با نیاز های خاص      

حمیدرضا عرب/کارشناس ارشد روانشناسی
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توضیــح  خــود  کــودک  بــرای  تصویــری 

دهیــد. فرامــوش نکنیــد کــه بایــد توضیــح 

ــا ســن، جنســیت، ســطح  شــام متناســب ب

توجــه و درک کــودک باشــد. کودکانــی کــه 

بــا توجــه بــه تغییــرات، احســاس ناراحتــی 

بیشــری مــی کننــد نیــاز اســت توضیحــات 

دقیــق تــر و همچنیــن نیــاز بــه کارت هــای 

تصویــری داشــته باشــند تــا بــه صــورت 

عینــی تــری از ســفر پیــش رو ذهنیتــی 

هــای  مــکان  مــورد  در  باشــند.  داشــته 

دیدنــی کــه قــرار اســت هــر روز بــه آن جــا 

برویــد و همچنیــن در مــورد تفریحاتــی که 

قــرار اســت در طــول ســفر داشــته باشــید 

ــل محــل اقامــت  ــری از هت و گاهــی تصوی

مــی توانــد در آمادگــی کــودک بــرای ســفر 

ــد.  ــر باش ــیار موث ــش رو بس پی

عایــق  و  باشــید  داشــته  برنامــه 

فرزندـتـان را در ذهــن داشــته باشــید 

ــید.  ــته باش ــود داش ــرای خ ــفر ب ــه س برنام

ــته  ــود داش ــل خ ــازی در مح ــرح ب ــک ط ی

باشــید، بدانیــد بــه کجــا مــی رویــد و 

ــی  ــکات حس ــد. مش ــی روی ــع م ــه موق چ

ــه  ــان را در ذهــن داشــته باشــید. ب فرزندت

خاطــر داشــته باشــید فرزنــد شــام از انجــام 

چــه فعالیتــی لــذت مــی بــرد. بــرای منونــه 

نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کودکــی کــه از 

بــاران و حــامم رفــن متنفــر اســت از رفــن 

ــد  ــرد. اجــازه دهی ــذت ب ــی ل ــارک آب ــه پ ب

ــاب  ــق انتخ ــا ح ــزی ه ــه ری ــه در برنام ک

داشــته باشــد، داشــن کمــی کنــرل در 

ــی  ــاق م ــفر اتف ــول س ــه در ط ــورد آنچ م

افتــد بــه او کمــک کننــده اســت. یــک 

ــوارد اســت  ــه م ــه خــوب شــامل هم برنام

بــرای منونــه اینکــه در طــول مســیر در کجــا 

ــا  ــی را ب ــه تفریحات ــا چ ــوید ی ــف ش متوق

توجــه بــه رشایــط فرزندتــان بــرای او قــرار 

ــد  ــر فرزن ــا اگ ــرد ی ــذت ب ــه او ل ــد ک دهی

ــه  ــودن در مــکان هــای شــلوغ ب شــام از ب

شــدت آزرده مــی شــود را در برنامــه خــود 

ــود  ــعی ش ــح س ــرای تفری ــد. ب ــاظ منایی لح

مــکان هایــی پیــش بینــی شــود که شــلوغی 

و ازدحــام جمعیــت کمــی داشــته باشــد و 

اگــر فرزنــد شــام دارای بیــش فعالــی اســت 

ســعی شــود کــودک بــه مــکان هایــی بــرده 

شــود کــه بتوانیــد کــودک را کنــرل مناییــد. 

رشایــط کــودک و خصوصیــات کــودک را 

در نظــر بگیریــد و بــا توجــه بــه آن پیــش 

ــرد.  ــی صــورت گی بین

ــد،  ــرای ســفر داری اکنــون کــه برنامــه ای ب

ــام  ــا ش ــه ب ــی ک ــر کس ــوید ه ــن ش مطم

ســفر مــی کنــد بایــد بــه خوبــی از دالیــل 

ــع باشــد. ممکــن  ــن برنامــه ای مطل همچی

اســت بســیاری از طــرح هــا و برنامــه هــای 

ــی  ــاوندان خنث ــایر خویش ــط س ــام توس ش

شــود زیــرا آنهــا در مــورد نیازمنــدی هــای 

ــوان  ــه عن ــد. ب ــی ندارن ــام آگاه ــد ش فرزن

ــد  ــه فرزن ــرای عم ــت ب ــن اس ــه ممک منون

شــام مهــم نباشــد کــه شــام در طــول مســیر 

چنــد بــار متوقــف مــی شــوید بنابرایــن او 

ــی  ــان از نشســن طوالن ــه فرزندت را از اینک

کنیــد.  آگاه  شــود  مــی  خســته  مــدت 

بنابرایــن بعــد از چنــد بــار توقــف در طــول 

ــه  ــاید ک ــی گش ــراض م ــه اع ــب ب ــفر ل س

چــرا ایــن قــدر توقــف کــرده ایــد در حالــی 

کــه اگــر ایــن آگاهــی وجــود داشــته باشــد 

اطرافیــان خــود را بــا برنامــه هــا هامهنــگ 

مــی کننــد.

قابــل  غیــر  اتفاقــات  و  وقایــع  ـبـرای 

باشــید    آمــاده  بینــی  پیــش 

ســعی کنیــد یــک برنامــه پشــتیبان داشــته 

شــام  فرزنــد  کــه  صورتــی  در  باشــید. 

نیــاز بــه تحریــک داشــته باشــد داشــن 

ماننــد  حســی  داشــتنی  دوســت  لــوازم 

ــای  ــازی ه ــباب ب ــی، اس ــک آفتاب کاه، عین

ــده  ــوش کنن ــای خام ــون ه ــی و هدف حس

صــدا مــی توانــد کمــک کننــده باشــد. 

همیشــه مراقــب فرزندتــان باشــید زیــرا 

بــه  از  توانــد  مــی  شــام  اقــدام رسیــع 

ــد.  ــری منای هــم ریختگــی بیشــر او جلوگی

همچنیــن مــکان هایــی کــه او مــی رود را 

ســعی مناییــد قبــل از رفــن بــه آنجــا کنــرل 

مناییــد یــا مثــا اتاقــی کــه کــودک بــه آنجــا 

ــد.  ــلوغ نباش ــی رود ش م

آرامش خود را حفظ کنید 

ــته  ــرس نداش ــه اس ــت ک ــم اس ــیار مه بس

باشــید و اگــر فرزندتــان در رشایطــی دچــار 

ــد آرامــش خــود را  بهــم ریختگــی شــد بای

حفــظ مناییــد. ســعی کنیــد درک مناییــد 

کــه روال زندگــی فرزنــد شــام مختــل شــده 

اســت و اگــر رشوع بــه گریــه و جیــغ زدن 

منــود بدانیــد ایــن کار تنهــا بــرای آن اســت 

کــه عواطــف او را درک مناییــد. شــام بایــد 

ــی او را  ــت ناراحت ــه عل ــر و حوصل ــا ص ب

جویــا شــوید و ســعی در آرام ســاخن او 

کنیــد. 
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ایــن فصــل بــا فرایندهــای شــناختی کــودک 

مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم رس و کار 

دارد و فرایندهــای ذهنــی و بخــش هایــی 

کــه بــا شــناخت در ارتبــاط هســتند را 

مــد نظــر قــرار مــی دهــد، در ایــن زمینــه 

حفــظ کــردن، فهمیــدن، اســتدالل کــردن و 

ــرد.  ــرار مــی گی ... مــورد توجــه ق

شناخت اعضای بدن

ــناخت  ــا ش ــدا ب ــوزش را ابت گام اول: آم

اعضــای درشــت بــدن رشوع کنیــد. بــه 

ــودک نشــان  ــه ک ــال دســت را ب ــوان مث عن

ــه  ــی ک ــا جای ــوزش ت ــن آم ــد. در حی دهی

ــوی  ــه عض ــودک را ب ــه ک ــد توج ــی توانی م

کــه قصــد آمــوزش آن را داریــد جلــب 

کنیــد. ســپس دســت کــودک را ملــس کنیــد، 

از او بخواهیــد تــا خــودش نیــز آن را ملــس 

ــام  ــردن آن، ن ــس ک ــا مل ــان ب ــد و همزم کن

آن عضــو را بیــان کنیــد. ســپس زمانــی کــه 

ــناخت از او  ــو را ش ــا آن عض ــودک تقریب ک

بپرســید »دســتت کــو یــا دســتت را نشــان 

ــده«. ب

در صورتــی کــه کــودک متوجــه درخواســت 

شــام شــد او را تشــویق کنیــد در غیــر ایــن 

صــورت بــا اشــاره و هدایــت فیزیکــی او را 

راهنامیــی کنیــد.

ــای  ــناخت اعض ــه ش ــی ک ــه: از آن جای نکت

بــدن نســبت بــه شــناخت اشــیا، میــوه هــا 

و ســایر مــوارد دیگــر بــرای اغلــب کــودکان 

مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم مشــکل تــر مــی باشــد راه کارهــای زیــر مــی توانــد جهــت 

تســهیل امــر آمــوزش بــرای ایــن کــودکان مفیــد باشــد.

الــف( بــرای آگاهــی بیشــر از اعضــای بــدن، کــودک را رو بــه روی آیینــه قــرار دهیــد و از 

او بخواهیــد عضــو مــورد نظــر (دســت( را بــاال بیــاورد یــا تــکان دهــد، ســپس توجــه او را 

بــه آیینــه جلــب کنیــد و از او بخواهیــد کــه بــه عضــو مــورد نظــر نــگاه کنــد.

ب( رو بــه روی کــودک بنشــینید ســپس از او بخواهیــد کــه دســت شــام را نشــان دهــد 

یــا آن را بگیــرد، زمانــی کــه کــودک بــه دســتور شــام پاســخ صحیــح داد بــا اغــراق بگوییــد 

»دســت« ســپس او را تشــویق کنیــد.

ج( یکــی از روش هــای دیگــر کــه بــه کــودک بــرای شــناخت اعضــای بدنــش کمــک مــی 

مهارت های شناختی
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ــن روش از  ــودک اســت. در ای ــدن عروســک توســط ک ــد، نشــان دادن اعضــای ب کن

ــد کــه عضــو مــورد نظــر را روی عروســک نشــان دهــد. کــودک بخواهی

د( شــام مــی توانیــد کــودک را در اتــاق تاریــک قــرار دهیــد ســپس نــور چــراغ قــوه 

ــن  ــه ای ــا ب ــد ت ــودک بشناســد بیاندازی ــرار اســت ک ــه ق ــط روی آن عضــوی ک را فق

وســیله آن عضــو بــرای کــودک برجســته تــر شــود و توجــه بیشــر کــودک را بــه خــود 

جلــب کنــد.

گام دوم: بعــد از ایــن کــه کــودک اولیــن عضــو بدنــش را بــه درســتی شــناخت، 

عضــو دوم را نیــز هامننــد عضــو اول بــه او آمــوزش دهیــد. ســپس هــر دو عضــو را 

بــه طــور همزمــان از او بپرســید. در ایــن مرحلــه ســواالت را بــه صــورت متنــاوب از 

او بپرســید.

گام ســوم: چنــان چــه کــودک در شــناخت دو عضــو درشــت کامــا موفــق شــد بــه 

تدریــج شــناخت اعضــای درشــت دیگــر را بــه او آمــوزش دهیــد. هنگامــی کــه کودک 

ــد  ــز مانن ــف را نی ــدن را شــناخت، شــناخت اعضــای ظری متامــی اعضــای درشــت ب

آمــوزش اعضــای درشــت بــه او آمــوزش دهیــد.

گام چهــارم: بعــد از ایــن کــه کــودک بــه طــور مجســم و ملمــوس همــه ی اعضــای 

ــد.  ــه او آمــوزش دهی ــر را ب ــدن از روی تصوی ــدن را شــناخت، شــناخت اعضــای ب ب

ــام هــر  ــد و ن ــرار دهی ــوی کــودک ق ــز جل ــر را روی می ــه تصاوی ــن صــورت ک ــه ای ب

یــک از اعضــا را بیــان کنیــد. کــودک بایــد تصاویــر مربــوط بــه هــر عضــو را بــه شــام 

نشــان دهــد اگــر کــودک در ایــن مرحلــه دچــار مشــکل شــد آمــوزش را از یــک یــا دو 

تصویــر رشوع کنیــد، ســپس بــه تدریــج تعــداد تصاویــر را افزایــش دهیــد.

گام پنجــم: در ایــن مرحلــه آمــوزش بیــان اعضــای بــدن را بــه کــودک آمــوزش دهیــد. 

بــرای آمــوزش بیــان، در ابتــدا از کــودک بخواهیــد یکــی از اعضــای بدنــش را نشــان 

دهــد. بــه عنــوان مثــال دســتت کــو؟ وقتــی کــودک دســتش را نشــان داد بافاصلــه 

از او بپرســید »ایــن چیــه؟« در صورتــی کــه کــودک پاســخ صحیــح داد او را تشــویق 

کنیــد و بیــان اعضــای دیگــر را یکــی یکــی بــه او آمــوزش دهیــد. ســپس یــک عضــو 

بــدن کــودک را بــه او نشــان دهیــد و از او بپرســید »ایــن چیــه«، کــودک نــام آن را 

بگویــد و ســپس او را تشــویق کنیــد.

شناخت افعال

گام اول: یــک فعــل را انجــام دهیــد و آن را بــه کــودک معرفــی کنيــد. بــه عنــوان 

ــام  ــدی انج ــورت تقلی ــه ص ــل را ب ــه فع ــد ک ــودک بخواهي ــدن« و از ک مثال»خوابی

بدهــد.

گام دوم: بــه کــودک بگویید»بخــواب« و از کــودک بخواهیــد آن را بــدون تقلیــد 

انجــام دهــد. 

ــه شــام  ــن صــورت ک ــد. بدی ــوزش دهی ــل انجــام شــده را آم ــان فع گام ســوم: بی

ــد  ــودک بخواهی ــپس از ک ــردم؟« س ــکار ک ــن چ ــید »م ــودک بپرس ــد و از ک بخوابی

ــد. ــان کن ــام آن را بی ــان ن ــد و همزم ــام ده ــل را انج ــودش فع خ

شناخت اشيا

آموزش را با اشيايى آغاز كنيد كه بیشرت 

در دسرتس کودک قرار دارد و به آساىن 

می تواند نام آن ها را بیان کند. 

گام  اول: همــه ی اشــياى روى ميــز را از 

ديــد و دســرس کــودک دور كنيــد و ىش ای 

ــه اى  ــا فاصل ــز و ب ــان را روى مي ــا فنج مث

معــن جلــوى کــودک قــرار دهیــد و آموزش 

را رشوع مناييــد. ســپس بــه کــودک بگوییــد 

ــت  ــودک نتوانس ــردار«. اگرک ــان را ب » فنج

راهناميــى  را  او  بدهــد  صحيــح  پاســخ 

ديــدارى و فیزیکــی کنیــد. بــا گذاشــن 

دســت روى فنجــان بــه کــودک كمــك كنيــد 

تــا بــه دســتور  شــام پاســخ صحیــح دهــد. 

ــاي  ــک ه ــد کم ــق نش ــم موف ــاز ه ــر ب اگ

فيزيکــي را بيشــر کــرده تــا کــودک بتوانــد 

زودتــر بــه پاســخ صحیــح برســد، در صورت 

ــه  ــپس ب ــد. س ــویق کنی ــت او را تش موفقی

تدريــج راهنامیــی هــا را كاهــش دهيــد تــا 

ــردارد  کــودک به طــور مســتقل فنجــان را ب

را رشوع  دوم  آمــوزش ىش  آن  از  بعــد  و 

ــد.  كني

گام دوم: بــه منظــور كاهــش حالــت 

ــودک ىش دوم انتخــاب شــده  رسدرگمــى ک

فيزيــى  شــكل  نظــر  از  آمــوزش  بــراى 

اول  از ىش  کامــا  بایــد  کاربــرد  نــوع  و 

متفــاوت باشــد. اگــر ىش اول فنجــان باشــد 

ــباهت آن از  ــل ش ــه دلی ــوان ب ــوزش لي آم

ــان  ــا فنج ــردی ب ــوع کارب ــكل و ن ــر ش نظ

دوم  ىش  بــه  عنــوان  نامناســبی  گزينــه 

خواهــد بــود. بنابرايــن کاربــرد يــا نام هــاى 

دو ىش بايــد بســیار متفــاوت باشــد. بعــد از 

انتخــاب يــک گزينــه ی مناســب بــه عنــوان 

مثــال »تــوپ« آن را ماننــد يش اول آمــوزش 

دهيــد.  وقتــي کــودک يش دوم را شــناخت، 

مرحلــه ی جابــه جايي و تغيــر يش را انجام 

دهيــد. در ايــن  مرحلــه يش اول را دوبــاره 

ــودک آن را  ــا ک ــرار داده ت ــز ق ــر روي مي ب

شناســايي کنــد. بعــد از ايــن کــه شناســايي 
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بــه طــور صحيــح انجــام پذيرفــت دو يش را 

ــا  ــد ت ــرار داده و از او  بخواه ــز ق روي مي

بــه يکــي از آن هــا مثــا »فنجــان« دســت 

بزنــد. بــراي ايــن کــه مطمــن شــويدکودک 

تصادفــی پاســخ نــداده اســت و هــر دو يش 

را بــه طــور کامــل شــناخته و از هــم متيــز 

مــي دهــد جــاي اشــيا را چنديــن بــار عوض 

بــه  دســتورات  کنيدکــه  ســعي  و  کنيــد 

حالــت منظــم مثــا يــک در ميــان نباشــد. 

ــه  ــی هــای فیزیکــی ک ــن راهنامی هــم چن

ــی  ــا چشــم و دســت م ــاره ب ــق اش از طری

باشــد را حــذف کنیــد. اگــر کــودک بتوانــد 

بــه طــور صحيــح پاســخ دهــد، در ايــن 

ــت. ــناخته اس ــورت دو يش را ش ص

گام ســوم: در ایــن مرحلــه مــی توانیــد 

ــودک  ــه ک ــد شــی اول ب شــی ســوم را مانن

آمــوزش دهیــد. در صورتــی کــه کــودک در 

ایــن مرحلــه پاســخ صحیــح داد بــه تدریــج 

ــد. ــه کنی اشــیا را اضاف

ــناخت  ــراي ش ــه ب ــري ک نکتــه: روش ديگ

بــه کار بريــم روش  توانيــم  اشــيا مــي 

الگودهــی اســت. ايــن روش بــراي کودکــی 

کــه در حــال حــارض تقليــد مــي کنــد، 

ــه اي  ــت. مجموع ــن روش اس ــب تري مناس

ــراي خــود و  ــي ب ــه طــور جفت از اشــيا را ب

کودکتــان انتخــاب کنيــد. شــی ای را بــر 

روي ميــز رو بــه روی کــودک قــرار دهيــد 

و بگوییــد: »بــه فنجــان دســت بــزن« و بــا 

ــی  ــه فنجان ــي دســت زدن ب الگودهــی يعن

ــد  ــرار داده ای ــان ق ــه روی خودت ــه رو ب ک

بــه او کمــک کنيــد تــا بــه فنجــان اش 

دســت بزنــد. قبــل  از ايــن کــه راهناميــي 

کــه بــر اســاس الگودهــی اســت را کاهــش 

دهیــد کــودک بايــد تــا حــدی فعالیــت 

ــج  ــه تدری ــپس ب ــد و س ــه باش ــاد گرفت را ی

راهنامیــی هــا را کــم کنیــد. وقتــي کــودک 

توانســت دو يش را بشناســد بــه تدریــج 

شناســايي اشــياي ديگــر کــه در محيــط 

ــد.  ــوزش  دهي ــه او آم ــتند را ب هس

ــا بیشــر را يــاد گرفــت شــام مــي  گام چهــارم: هنگامــي کــه کــودک شــش شــی ي

ــري از  ــه هــاي ديگ ــد منون ــودک باي ــد. ک ــاز کني ــم دهــی را آغ ــوزش تعمی ــد آم تواني

يــک يش (شــباهت از نظــر رنــگ، انــدازه و ...(  را بــه طــور صحيــح مشــخص منايــد. 

در ابتــدا آمــوزش بايــد بــه آيتــم هايــي گســرش يابــد کــه بــه يش اويل کامــا شــبيه 

هســتند. بــه تدريــج، بايــد اشــيايي را معــريف کنيــد کــه متفــاوت از هــم باشــند. در 

ــم  ــودک تعمی ــی ک ــد. وقت ــد از راهنامهــا  اســتفاده منايي ــم دهــی، بای ــوزش تعمی آم

دهــی اشــیای مختلــف را یــاد گرفــت بایــد بتوانــد آن هــا را در محيــط هــاي جديــد 

نیــز تعميــم دهــد.  

بیان نام اشیا

پــس از ايــن کــه کــودک توانســت بــه طورتقريبــي ده يش را نشــان دهــد. بــه او يــاد 

دهيــد تــا در برابــر پرســيدن » ايــن چيــه« نــام آن يش را بگويــد. 

ــا کــودک رشوع  ــام اشــیا را ب ــان ن گام اول: هنگامــی کــه مــی خواهیــد آمــوزش بی

کنیــد اشــيايي را انتخــاب کنیــد کــه کــودک آن هــا را دوســت دارد و تلفــظ آن نیــز 

بــرای او راحــت تــر اســت.

 مثــا تــوپ را روي ميــز قــرار داده و ازکــودک بپرســيد »ايــن چيــه؟« بــا گفــن کلمــه 

ی »تــوپ« جــواب درســت را بــه او نشــان دهيــد.  اگــر کــودک بــه طــور صحيــح  آن 

را تلفــظ کــرد فــورا او را تقويــت کنيــد و تــوپ را از روي ميــز برداريــد.

گام دوم: پــس از ايــن کــه کــودک يش مــورد نظــر را بــراي پنــج بــار متوالــی همــراه 
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ــرد،  ــان ک ــه طــور کامــل بي ــي ب ــا راهنامي ب

بــه تدریــج راهناميــي را کاهــش دهيــد.  

گام ســوم: بيــان نــام يش دوم را هامننــد 

ــته  ــر داش ــه خاط ــد. ب ــی اول رشوع کنی ش

آمــوزش  بــراي  کــه  دومــي  يش  باشــيد 

ــد از نظــر شــکل  ــد،  باي ــرده ای انتخــاب ک

و کاربــرد از مــورد اول، کامــا متفــاوت 

باشــد. بعــد از ايــن کــه کــودک نــام يش دوم 

ــان  ــه طــور کامــل بي ــي ب ــدون راهنامي را ب

کــرد روش تغيــر و جابجايــي شــی در مکان 

هــای مختلــف را بــه کار بریــد. چنــان چــه 

کــودک در ایــن مرحلــه نیــز موفــق بــود بــه 

تدریــج نــام اشــیای دیگــر را اضافــه کنیــد. 

شناخت کاربرد اشیا
نحــوه  و  کاربــرد  بــا  آشــنایی  هــدف: 

اشــیا از  اســتفاده 
ــف  ــر مختل ــف، تصاوی ــزار: اشــیای مختل اب

اشــیا، انیمیشــن
گام اول: بــه عنــوان مثــال یــک قاشــق را 
روی میــز رو بــه روی کــودک قــرار دهیــد و 
کاربــرد آن شــی را بــه صــورت مجســم بــه 
ــه کــودک بگویید»شــی  ــد، ب او نشــان دهی

ای کــه بــا آن غــذا مــی خوریــم را بــده«.
گام دوم: شــی دوم را ارائــه دهیــد و 
هامننــد شــی اول کاربــرد آن را بــه کــودک 
ــه آن را  ــد ک ــرده و از او بخواهی ــی ک معرف
بــه شــام بدهــد و بــه همیــن ترتیــب شــی 
ســوم ،چهــارم،... را ارائــه داده و کاربــرد آن 

را معرفــی کنیــد.

گام ســوم: قاشــق را روی میــز بگذاریــد 
و از کــودک بپرســید»با قاشــق چــه کار مــی 

کنیم؟«کــودک بایــد کاربــرد شــی مــورد 

نظــر را بیــان کنــد.

نکتــه: ـبـرای تعمیــم دهــی، از تصاویــر و 

شــناخت  ـبـرای  مختلــف  هــای  انیمیشــن 

کنیــد.  اســتفاده  اشــیا  کاربــرد 

شناخت میوه

هــای  میــوه  طبیعــی،  هــای  میــوه  اـبـزار: 

میــوه دیــداری  هــای  کارت  مصنوعــی، 

کــودک  روی  بــه  رو  ابتــدا  اول:  گام 
بنشــینید. یکــی از میــوه هایــی کــه کــودک 

بیشــر بــه آن عاقــه دارد و در دســرس اش 

ــد. ــرار دهی ــز ق ــوده را روی می ب

نکتــه: دقــت کنیــد محــرک دیگــری غیــر از هــامن میــوه کــه باعــث حــواس پرتــی کــودک 

شــود روی میــز نباشــد. چندیــن بــار نــام آن  میــوه را بیــان کنیــد تــا کــودک کامــا بــا نــام 

آن آشــنا شــود. ســپس میــوه ی مــورد نظــر را بــه کــودک بدهیــد و همزمــان نــام آن را 

بیــان کنیــد و از او بخواهیــد آن را ملــس کنــد. بعــد از ایــن کــه کــودک بــا نــام و شــکل 

مــوز آشــنا شــد، میــوه ی مــوز را روی میــز قــرار دهیــد و بــه کــودک بگوییــد »مــوز را 

بــده«. وقتــی کــودک دســتور شــام را اجــرا کــرد بــه او پــاداش دهیــد. در ایــن مرحلــه 

اگــر کــودک متوجــه منظــور شــام نشــد دســت او را بــه ســمت مــوز هدایــت کنیــد و یــا 

بــه آن میــوه اشــاره کنیــد. پــس از ایــن کــه کــودک آن میــوه را بــه شــام داد بــه تدریــج 

راهنامیــی هــا را کــم کنیــد تــا کــودک بــه طــور مســتقل بــه دســتورالعمل شــام پاســخ 

دهــد.

گام دوم: بعــد از ایــن کــه کــودک مــوز را بــه طــور کامــل شــناخت، میــوه ی دوم را 
بــه او معرفــی کنیــد. میــوه ی دوم بایــد از نظــر رنــگ و شــکل بــا میــوه ی اول کامــا 

متفــاوت باشــد. بــه عنــوان مثــال اگــر مــوز را بــه عنــوان میــوه ی اول معرفــی کــرده ایــد 

مــی توانیــد ســیب را بــرای میــوه ی دوم معرفــی کنیــد. 

ــیله  ــه وس ــه آن را ب ــن ک ــس از ای ــد وپ ــرار دهی ــز ق ــوز روی می ــد م ــز مانن ــیب را نی س

شــنیداری، المســه و دیــداری کامــا بــه کــودک معرفــی کردیــد، بگوییــد: »ســیب را بــه 

مــن بــده«، بافاصلــه پــس از ایــن کــه کــودک دســتور شــام را انجــام داد او را تشــویق 

کنیــد. ایــن کار را تــا زمانــی تکــرار کنیــد کــه کودکتــان کامــا متوجــه دســتور شــام شــود 

ــد.  ــه هــای شــام را درک کن و منظورگفت

گام ســوم: در ایــن مرحلــه کــودک بایــد بتوانــد بیــن دو میــوه ای کــه به طــور جداگانه 
آن هــا را شــناخته اســت متیــز قائــل شــود. بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور ســیب و مــوز 

را روی میــز کنــار هــم بگذاریــد و بــا نامیــدن یکــی از آن هــا از کــودک بخواهیــد یکــی 

از میــوه هــا را از بیــن دو میــوه نشــان دهــد یــا آن را بــه شــام بدهــد. بــرای ایــن کــه از 

یادگیــری کــودک اطمینــان حاصــل کنیــد دســتورها را بــه صــورت تصادفــی ارائــه دهیــد 

ــودک  ــار از ک ــال دوب ــوان مث ــه عن ــد. ب ــا کنی ــه ج ــا ب ــز ج ــوه را روی می ــای دو می و ج

ــه  ــا را ب ــوه ه ــی می ــس. گاه ــیب و بالعک ــار س ــک ب ــد، ی ــان ده ــوز را نش ــد م بخواهی

صــورت مــوازی، گاهــی بــه صــورت عمــودی و گاهــی اوقــات میــوه ســمت چــپ را بــا 

راســت عــوض کنیــد.

گام چهــارم: زمانــی کــه کامــا مطمــن شــدید کودکتــان دو میــوه را بــه طــور کامــل و 
در موقعیــت هــای مختلــف مــی شناســد میــوه ی ســوم را اضافــه کنیــد. بــرای شــناخت 

ایــن میــوه نیــز ماننــد میــوه هــای قبلــی ابتــدا آن را بــه تنهایــی آمــوزش دهیــد، ســپس 

آن را در کنــار دو میــوه ی قبلــی کــه کــودک شــناخته اســت قــرار دهیــد.

نکتــه: بــرای بعضــی از کــودکان بــه دلیــل محدودیــت میــدان توجــه بــه تدریــج تعــداد 

میــوه هــا را افزایــش دهیــد.

ــی  ــه خوب ــوه را ب ــن می ــت چندی ــودک توانس ــی ک ــه وقت ــن مرحل گام پنجــم: در ای
بشناســد نحــوه ی بیــان کــردن نــام آن هــا را بــه او آمــوزش دهیــد. بــرای آمــوزش بیــان 

نــام میــوه هــا ماننــد شــناخت، ابتــدا میــوه را روی میــز قــرار داده، نــام میــوه را بیــان 

کنیــد تــا کــودک آن را از روی میــز بــردارد بافاصلــه بعــد از برداشــن از او بپرســید ایــن 

ــد پاســخ  ــه ای ــوه را گفت ــام می ــدا شــام ن ــه ابت ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ــودک ب ــر ک ــه؟ اگ چی

ــا دوحــرف  ــر ایــن صــورت بایــد حــرف اول و ی ــد. درغی ــاداش دهی ــه او پ صحیــح داد ب

اول کلمــه را بــه صــورت کلیــد بیــان کنیــد تــا کــودک نــام آن را کامــل بیــان کنــد. الزم بــه 
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ذکــر اســت هنــگام کلیــد دادن، مراقــب باشــید کــودک بــه ایــن رشایــط عــادت نکنــد و 
بــه تدریــج کلیدهــا را کــم کنیــد.

گام ششــم: بعــد از ایــن کــه کــودک توانســت نــام یــک یــا دو میــوه را بیــان کنــد بــه 
تدریــج تعــداد آن هــا را افزایــش دهیــد.

نکتــه: بــا توجــه بــه مشــکات گفتــاری ایــن کــودکان بایــد هــر کلمــه ای کــه نزدیــک بــه 
نــام میــوه اســت را از کــودک بپذیریــد و اصــاح صــوت و گفتــار را در بخــش دیگــری از 

برنامــه هــا بــه او آمــوزش دهیــد.
گام هفتــم: بعــد از ایــن کــه کــودک توانســت حــدود 15 و یــا تعــداد بیشــری از میــوه 
ــه صــورت  ــوه هــا را ب ــه آمــوزش می ــن مرحل ــه صــورت واقعــی بشناســد در ای هــا را ب
تصویــری و بــا اســتفاده از کارت هــای دیــداری رشوع کنیــد. بــرای شــناخت کارت هــا 
ابتــدا بــا یــک یــا دو کارت رشوع کنیــد ســپس بــه تدریــج تعــداد کارت هــا را افزایــش 

دهيــد.

 شناخت مفاهیم متضاد 

هدف: آشنایی با مفاهیم مختلف 
بــرای آمــوزش مفاهیــم متضــاد از قبیــل بــاال و پاییــن، کوچــک و بــزرگ، کوتــاه و بلنــد 

و ... ابتــدا بایــد هــر مفهــوم بــه تنهایــی بــه کــودک آمــوزش داده شــود. ســپس هــر دو 

مفهــوم کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد. هــم چنیــن ســعی کنیــد ابــزاری را کــه بــرای معرفــی 

هــر مفهــوم بــه کار مــی بریــد از نظــر رنــگ و شــکل شــبیه هــم باشــند. عــاوه بــر ایــن 

ــم دهــی  ــف اتیســم در تعمی ــال طی ــه اخت ــا ب ــودکان مبت ــر ک ــه اک ــن ک ــل ای ــه دلی ب

مطالبــی کــه یــاد مــی گیرنــد مشــکل دارنــد از وســایل و مــکان هــای مختلــف اســتفاده 

کنیــد. در ادامــه نحــوه ی آمــوزش مفهــوم بــزرگ و کوچــک بــه عنــوان منونــه مــی آیــد.
مفهوم بزرگ و کوچک

هامننــد آمــوزش اشــیا كار خــود را بــا شــناخت آغــاز كنيــد زيــرا نســبت بــه بيــان ســاده 

تــر اســت. 

ــن  ــام ای ــرای انج ــد. ب ــودک رشوع کنی ــا ک ــوم را ب ــک مفه ــناخت ی ــدا ش گام اول: ابت
ــدازه  ــد كــه تنهــا از نظــر ان ــز قــرار دهی ــد دو شــی را جلــوی کــودک روی می عمــل بای
بــا هــم تفــاوت دارنــد و از نظــر ابعــاد ديگر(نظــر شــكل يــا رنــگ( يكســان باشــند. بــه 
عنــوان مثــال يــك تــوپ خيــي بــزرگ را روي ميــز قــرار دهيــد و در كنــار آن، يــك تــوپ 
نســبتا كوچــك بــا شــکل و رنــگ مشــابه بگذاريــد، ســپس از کــودک بخواهيــد كــه بــه 
انــدازه ی مــورد نظــر اشــاره كنــد. شــام مــي گوييد:»تــوپ بــزرگ را بــه مــن بــده« يــا 
فقــط مي گوييد»بــزرگ«، بــه ايــن معنــي كــه کــودک مجبــور اســت تــوپ بــزرگ را بــه 
شــام بدهــد. در هــر مــورد كلمــه ی »بــزرگ« بايــد اغــراق آمیــز، خيــي بلنــد و واضــح 
بیــان گــردد. وقتــي کــودک منــي دانــد چــه بكنــد جــواب درســت را بــه او نشــان دهيــد. 
مثــا بــه تــوپ بــزرگ اشــاره كنيــد يــا بــه تعبــري او را راهناميــي كنيــد تــا يش درســت 

را تشــخيص دهــد و ســپس بــه تدریــج ســعی کنیــد راهنامیــی هــا را کاهــش دهیــد.
نکتــه: اکــر کــودکان مبتــا بــه اختــال طیــف اتیســم بــه دلیــل پاییــن بــودن توجــه و 
مترکــز و حــرکات کلیشــه ای کــه مانــع از برقــراری متــاس چشــمی بــا اشــیای اطــراف و 
ــد  ــگام کار کــردن هســتند. شــام بای ــد جلــب توجــه کافــی هن ــراد مــی شــود، نیازمن اف
هنــگام آمــوزش مرتبــط از دســتور »ایــن جــا را نــگاه کــن« اســتفاده کنیــد و تــا زمانــی 

ــد.  کــه توجــه کــودک کامــا جلــب نشــده کاری را از کــودک نخواهی
موقعیــت هــای مکانــی اشــیای روي ميــز را گاه گاهــي عــوض مناييــد بديــن صــورت كــه 
برخــي مواقــع تــوپ بــزرگ را در ســمت چــپ و گاهــي در ســمت راســت کــودک قــرار 

دهيــد. 
وقتــي کــودک بــه معيــار مــورد نظــر پاســخ درســت داد، مفهــوم انــدازه ی دوم را بــه او 

معــريف كنيــد.
گام دوم: ایــن گام را نیــز ماننــد مفهــوم اول بــا کــودک رشوع کنیــد. انــدازه ی دوم را 
بــه او معرفــی کنیــد. بــه او بگوییــد »کوچــک یــا بــزرگ را بده«کــه منظــور تــوپ کوچــک 

ــی کــه کــودک متوجــه نشــد  اســت. در صورت
او را راهنامیــی کنیــد و كــم كــم از ميــزان 
ايــن كمــك بكاهيــد تــا ايــن كــه کــودک بــدون 
كمــك مفهــوم انــدازه را بشناســد. دوبــاره 
ــده«،  ــزرگ را ب ــد: »ب ــان كني ــتور اول را بي دس
هنگامــی كــه او ســه يــا چهــار پاســخ صحيــح 
را بــه طــور پیاپــی ارائــه داد، بــه فرمــان دوم 
رجــوع کنیــد: کوچــک! »کوچــک را بــده« 
دوبــاره در صــورت نیــاز او را راهنامیــی کنیــد 
و بــه تدریــج آن را کــم کنیــد تــا کــودک بتوانــد 
بــه طــور مســتقل بــه ایــن ســوال پاســخ دهــد.
گام ســوم: اکنــون هــر دو مفهــوم کوچــک 
ــد.  ــم کار کنی ــا ه ــان و ب ــم زم ــزرگ را ه و ب
در ایــن مــورد نیــز ســعی کنیــد از حالــت 
ــه در  ــه کار رفت ــر مــوارد ب ــاوب نظی هــای متن
ــه  ــی ک ــد. زمان ــتفاده کنی ــی اس ــای قبل گام ه
از تــوپ  کــودک توانســت تــوپ بــزرگ را 
كوچــك تشــخيص دهــد شــام مــي توانيــد 
مفهــوم انــدازه را در اشــياي ديگــر بــه او  
ــه را  ــن برنام ــه ای ــد. هنگامــی ک آمــوزش دهی
یــاد گرفــت ســایر مفاهیــم را نیــز بــه همیــن 

ــد.  ــوزش دهی ــب آم ترتی
آموزش بیان

 بعــد از ایــن کــه کــودک مفهومــی را شــناخت، 
بیــان کــردن و نامیــدن آن مفهــوم را بــه او 
ــوپ  ــال: دو ت ــوان مث ــه عن ــد، ب ــوزش دهی آم
را روی میــز جلــوی کــودک قــرار دهیــد و 
ــزن«  ــت ب ــک دس ــه کوچ ــد: »ب ــه او بگویی ب
وقتــی کــودک ایــن کار را انجــام داد. از او 
ــودک  ــر ک ــت؟« اگ ــدازه ای اس ــید»چه ان بپرس
نتوانســت پاســخ صحیــح دهــد بــا بیــان حــرف 
اول کلمــه یــا دو حــرف اول آن او را راهنامیــی 
کنیــد حتــی گاهــی الزم اســت ابتــدا نــام کامــل 
ــه  ــی ب ــد از مدت ــد بع ــان کنی ــوم را بی آن مفه
تدریــج راهنامیــی هــا را کــم کنیــد تــا کــودک 
بتوانــد بــه طــور مســتقل پاســخ صحیــح دهــد. 
ــس  ــزرگ را مل ــوپ ب ــد ت ــپس از او بخواهی س
کنــد و از او بپرســید »ایــن چــه انــدازه ای 
اســت؟« کــودک بایــد بــه طــور مســتقل پاســخ 

دهــد. 
نکتــه: در آمــوزش ایــن آیتــم ســعی کنیــد 
انــدازه هــای مــورد نظــر را بــه صــورت منظــم 
و متوالــی از کــودک درخواســت نکنیــد و بــه 

ــد.   ــوال کنی ــده از او س ــورت پراکن ص
 

منبع
ــاب  ــان. کت ــوره همتی ــی، منص ــرا خلیل ــری، زه ــه صف طیب
مبانــی برنامــه ریــزی آموزشــی کــودکان دارای اتیســم. 

انتشــارات یــار مانــا. ســال 1395.
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 آفتاب پریده رنگ فصل خزان

 های و هوی بادهای رسگردان

 برگ ریزان کوچه باغ بارانی

 هق هق گریه های پاییزان

 مثل تند بادی که می وزد ناگاه

روی آتش مانده زیر خاکسر

خاطرات کهنه ی مرا جان داد

درد و رنجی ز کوه افزون تر

 مثل روزهای غریب بارانی

می روم من رساغ دفر شعرم

می روم تا دوباره بنویسم

 غزلک های بسته در ذهنم

 دفری که همیشه پر بود از

لحظه های خیال و عشق و غزل

روزهایی که کودک جان بود

غرق در روزگار همچو عسل

زندگی قصه ی قشنگی بود

 گاه غم بود در لحظه ای شادی

آسامن روزی آفتابی بود

 روز دیگر گرفته و ابری

 می نوشتم متام قلبم را

 درد و اندوه و محنت و شادی

 دفر شعر من کنارم بود

 یادگاران فصل آزادی

 زیر آن تک درخت کهنه ی باغ

آن سهی رسو نازنین رویم

می گذشت از میان باغ و چمن

خنده بر لب دوان دوان سویم

روزها می گذشت و من هردم

گرم شیرین و تلخ مادری هایم

کودکم چون کنار من خوش بود

چه خیال این که من منی خوابم

روزی اما دگر ورق برگشت

آتشی توی خرمنم افتاد

دفرت شعر من
آرزو رضایی

تند بادی که آشیان مرا

کند و بشکست و داد به باد

 من اسیر غمی شدم رسسخت

 درد و رنجی عمیق و بی پایان

 کودک من به خود فرورفته

توی دنیای خویش رسگردان

 کودک همچو ماه زیبایم

 کم کمک بی قرار شد، بی خواب

گاهی از خنده و خوشی لریز

یا پریشان و گه گهی بی تاب

یک سکوت عجیب و ناباور

می کشیدش درون یک ابهام

می ربود او نگاه خود از من

مثل یک استعاره یک ایهام

 سال ها می گذشت و من گریان

می دویدم کنار او هرجا

 شاید او را دوباره پس بگیرم

 آن نگاه قشنگ و زیبا را

 توی آن سال های سخت و سیاه

چه کسی دید درد و اندوهم

وقتی از گریه تا سحر هر شب

 لحظه ای از غمش نیاسودم

دفر شعر من کجا گم شد

 زیر آوار بادهای رسگردان

 در پس اشک و آه و نومیدی

زیر کوهی ز درد و رنج گران

دفر شعر من میان باغ خیال

 زیر انبوه برگ های پاییزی

 زیر آن تک درخت کهنه جا مانده

 زیر باران رسد پاییزی

 دفر شعر دیگری امروز

می خرم تا دوباره بنویسم

قصه هایی که تلخ و پردردند

شاید از غم دوباره بگریزم

 می نویسم آهای آدم ها

 کودک من هنوز هم اینجاست

 توی یک پیله ی سکوت و غم

کودکم ناامید از این دنیاست

 می نویسم آهای آدم ها

آدمیت کجاست نا پیدا

خوب باشید تا دوباره بگشاید

 چشم ها را به روی این دنیا
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ــک  ــش و عروس ــای نق ــای ایف ــازی ه ب

گردانــی از جملــه بــازی هایــی هســتند 

کــه بــه ســادگی و بــا هزینــه ی کــم در 

خانــه قابــل اجــرا مــی باشــند. والدیــن 

از طریــق اجــرای ایــن بــازی هــا بــا 

ــا  ــدن آن ه ــارو ش ــکان روی ــودکان ام ک

ــد را  ــای جدی ــت ه ــکار و موقعی ــا اف ب

بــازی  در چنیــن  کنــد.  مــی  فراهــم 

ــا  ــت ه ــناخت موقعی ــل ش ــی عوام های

ــری  ــه کار گی و نقــش هــای مختلــف، ب

ــری  ــاد بس ــوع، ایج ــای متن ــل ه راه ح

جدیــد بــرای تعامــل و تــاش فکــری 

باعــث  داســتان  بــردن  پیــش  بــرای 

ــی در  ــت و ارتباط ــارت خاقی ــد مه رش

کــودکان مــی شــوند. منایــش عروســکی 

بــه کــودک کمــک مــی کنــد تــا دنیایــی 

کــه در آن زندگــی مــی کنــد را بشناســد، 

بفهمــد و میــان واقعیــت و تخیــل فــرق 

ــذارد. بگ

توامننــدی  شــکل  عروســکی،  منایــش 

فــرد  کــه  اســت  درمانــی  بــازی  از 

وآمیــزه  امکانــات  بــا  آســانی  بــه  را 

هــای مختلــف ســازگار مــی کنــد( 

تجربــه  بــه  امــروز  لنــدرث،2012(. 

ــر  ــوزش غی ــه آم ــت ک ــده اس ــت ش ثاب

عروســکی  منایــش  توســط  مســتقیم 

تاثیــر بیشــر و پایدارتــری بــر ذهــن 

کــودک دارد و علــت آن ایــن اســت کــه 

ــدت  ــه ش ــودک را ب ــه ک ــک توج عروس

ــه ی  ــد و قص ــی کن ــب م ــود جل ــه خ ب

منایــش اثــری عمیــق و پایــدار بــر ذهــن 

او مــی گــذارد. عروســک در فراینــد 

بــازی درمانــی نقشــی اساســی برعهــده 

دارد. اغلب،کــودکان احساســات خــود را 

تاثیر نمایش عروسکی بر مهارت های کودکان اتیسم
نفیسه خدادادی/ کارشناس ارشد روانشناسی

از طریــق عروســک هــا منعکــس مــی کننــد. بــه ایــن وســیله عروســک هــا بــه کــودکان 

ــب  ــد. اغل ــران را پرکنن ــود و دیگ ــن خ ــود بی ــی موج ــاء ارتباط ــا خ ــد ت ــی دهن ــازه م اج

کــودکان بــه طــور طبیعــی احساساتشــان را از طریــق عروســک هــا انعــکاس مــی دهنــد؛ 

ــور  ــه ط ــان ب ــف درم ــای مختل ــه ه ــد، در جنب ــزوی ترن ــه من ــز ک ــان نی ــی از آن ــا برخ ام

ــک مراجــع  ــوان ی ــه عن ــا اســتفاده ازعروســک ب ــن، ب ــر منــی شــوند؛ بنابرای طبیعــی درگی

منادیــن، درمانگــر قــادر خواهــد بــود کــودک را در برنامــه درمانــی درگیرکنــد. تحقیقــات 

پیشــین اثربخشــی کاربــرد عروســک هــای دســتی و ســاده را در آمــوزش همدلــی و مهــارت 

هــای درک هیجانــی نشــان داده اســت.

روش آمــوزيش منايــش عروســکي در کاهــش ميزان پرخاشــگري کــودکان پرخاشــگر وافزايش 

مهــارت هــاي اجتامعــي کــودکان پرخاشــگر مؤثرتــر بوده اســت. کــودکان بســیاری از درد و 

دل هــا، خشــم و محرومیــت هــای عاطفــی را بــه طــور ســاده در بــازی بــا عروســک بازگــو 

مــی کننــد. منایــش هــای عروســکی بــه عنــوان یکــی از تکنیــک هــای منایــش تعلیمــی در 

آمــوزش رفتارهــای مناســب و نامناســب اســت عروســک هــا بــراي ايفــاي نقــش واکتشــاف 

افــکار و احساســات بســيار مؤثــر هســتند. منایــش عروســکی بــه صــورت غیــر مســتقیم 

بــه عنــوان یــک فعالیــت پــر جاذبــه مــروج تفکــر درســت، اعتــامد بــه نفــس و شــخصیت 

اجتامعــی، بیــان احساســات و عواطــف و خــود بــاوری را در کــودکان افزایــش خواهــد داد.

منایــش عروســکی را می تــوان یــک منایــش آموزشــی بــه حســاب آورد، چــرا کــه بــه هــر 

حــال تأثیــر خــود را بــر کــودکان می گــذارد. در منایــش عروســکی محتــوای آمــوزش ممکــن 

ــه  ــد ب ــا ارزش باش ــد ب ــی توان ــا م ــد  ی ــت باش ــا نادرس ــی ارزش و ی ــت و ب ــت سس اس

همیــن دلیــل اســت کــه مــن یــک منایــش بــرای کــودکان بایــد بــه دقــت انتخــاب شــود؛ 

ــد مخــرب و  ــد باشــد، می توان ــده و مفی ــد آموزن ــه می توان ــدازه ک ــه هــامن ان ــه ب چــرا ک

ــور  ــی و دک ــای منایش ــک ه ــه با عروس ــکی ک ــات عروس ــر از منایش ــد. به غی ــوز باش بدآم

ــاه خــود  ــوان از منایشــات کوت ــز می ت ــواده نی ــط خان ومنایشــنامه اجــرا می شــود؛ در محی

ســاخته وفــی البداهــه در جهــت آمــوزش وتربیــت کــودک بهــره جســت. کــودکان حتــی 

گاهــی رفتــاری را کــه والدیــن بــا آنهــا دارنــد، عینــاً بــا عروســک هایشــان تکــرار می کننــد؛ 
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از نــاز و نــوازش گرفتــه تــا تنبیــه بدنــی و 

حتــی کلــامت و اصطاحــات والدیــن را در 

ــد. ــه کار می برن ــا عروسکشــان ب ــاط ب ارتب

در  نقشــی  خانــواده  و  والدیــن  نقــش 

 پیشــرد روش درمانــی عروســک درمانــی

والــد یــا درمانگــر بــا بــه کارگیــری عروســک 

مــی تواننــد در کــودک انگیــزه ایجــاد کننــد 

و او را فعــال مناینــد تــا بــا او ارتبــاط برقــرار 

کننــد و رفتارهــای کودک را هدایــت منایند. 

مــا بایــد بدانیــم کــه بــازی بــه عنــوان 

اســت. اتیســم  کــودک  صعــود   ســکوی 

روانشناســان معتقدنــد کــه بــازی بــرای 

کــودکان مســاوی بــا صحبــت کــردن بــرای 

ــامت  ــا کل ــازی ه ــت. ب ــال اس ــک بزرگس ی

ــتند. ــودکان هس ک

هیجانــات  بــر  عروســک  منایــش  تاثیــر 

اتیســم کــودک  احساســات   و 

کــودکان دارای اتیســم در درک و تشــخیص 

حــاالت چهــره افــراد دچــار مشــکل هســتند 

کــه مــا مــی توانیــم از طریــق بــازی هــای 

هــا  عروســک  از  اســتفاده  و  عروســکی 

ــات  ــا هیجان ــم ت ــک کنی ــودکان کم ــه ک ب

و احساســات طبیعــی را یــاد بگیرنــد و 

همچنیــن از طریــق عروســک هــای دســتی 

کــه چهــره انســانی یــا غیــر انســانی دارنــد 

منایشــی را اجــرا کنیــم و خود راوی داســتان 

ارتباطــات  درک  در  کــودک  تــا  شــویم 

انســانی  احساســات  و  هیجانــات  و 

ــت،  ــرس، عصبانی ــی، ت ــحالی، ناراحت (خوش

مهربانــی و ...( کمــک کنیــم. بــازی منایشــی 

ــک  ــم کم ــودکان اتیس ــه ک ــک ب ــا عروس ب

مــی کنــد تــرس هــا و نگرانــی هــای خــود 

را از بیــن برنــد. منایــش عروســکی بــه 

ــل  ــاس متقاب ــم در درک احس ــودک اتیس ک

و اصــاح رفتــار بــه صــورت غیــر مســتقیم 

بــا تاثیــر بــر ناخــودآگاه کمــک مــی کنــد.

ــای  ــارت ه ــر مه ــش عروســک ب ــر منای تاثی

ــم ــودکان اتیس ــی ک اجتامع

در  عروســکی  هــای  منایــش  اثرگــذاري 

بهبــود مهارتهــاي اجتامعــی بــه واســطه 

میــزان  گســرش  در  کنندگــی  تســهیل 

ارتبــاط بیــن کــودك ودرمانگــر، افزایــش 

صمیمیــت، خودآشــکار ســازي و بــی پــرده 

گویــی وکشــف اســتعدادها ونقــاط ضعــف 

درمانجویــان در یــک رابطــه مبتنــی بــر 

بــازي درمانــی اســت. منایــش عروســکی 

انــزوا بیــرون مــی  کــودک اتیســم را از 

کشــد و او را بــا دنیــای بیــرون آشــتی مــی 

ــا عروســک در  ــاط ب ــودک در ارتب دهــد. ک

حقیقــت میــل خــود بــه گــروه و دیگــران را 

تقویــت مــی کنــد. عروســک هــای منایشــی 

بــه کــودکان اتیســم امــکان متریــن مهــارت 

هــای اجتامعــی را مــی دهــد. عروســک 

ــرای کــودک یــک شــخص محســوب مــی  ب

شــود و بــا او ارتبــاط اجتامعــی برقــرار مــی 

کنــد. والدیــن و درمــان گــران مــی تواننــد 

از عروســک هــای منایشــی بــرای آمــوزش و 

متریــن مهــارت هــای اجتامعــی هــم چــون 

ــات، در  ــراز احساس ــردن، اب ــام ک آداب س

روابــط رعایــت نوبــت وکســب مهــارت 

هــای همــکاری، گفــت و شــنود و احــرام 

گذاشــن، رشوع مکاملــه توســط کــودک، 

ــه  ــه گفــن ب ــاع کــردن از حــق خــود، ن دف

خواســته هــای نابجــای دیگــران و ارتقــای 

ــری ...  ــم گی ــاله و تصمی ــل مس ــارت ح مه

ــودک  ــه ک ــش ب ــای نق ــد. ایف ــتفاده کنن اس

ــن  ــه در بی ــد چگون ــی کن اتیســم کمــک م

جمــع زندگــی کنــد و چــه ضوابطــی را 

ــودکان در  ــرد. ک ــر گی ــی در نظ ــرای زندگ ب

بــازی هــای منایــش عروســکی مــی آموزنــد 

چگونــه بــا دیگــران بــه نحــو مطلــوب 

برقــرار کننــد تجــارب مختلــف  ارتبــاط 

کســب کننــد و در افــکار و متایــات خــود 

منعطــف باشــند. تحقیقــات نشــان داده 

ــی  ــی م ــای منایش ــه ی هرنه ــا ارائ ــت ب اس

تــوان توانایــی شــناختی و ارتباطــی واعتامد 

بــه نفــس کــودکان اتیســم را افزایــش داد.

تاثیر نمایش عروســکی بر ســازگاری 

کودک اتیســم

موجــب  توانــد  مــی  عروســکی  منایــش 

بــا  اتیســم  کــودک  ســازگاری  تقویــت 

اجتــامع و جامعــه شــود. کــودک در طــول 

منایــش عروســکی از شــخصیت هــای منایش 

تقلیــد مــی کنــد و بدیــن طریــق نحــوه ی 

واکنــش هــا و برخــورد بــا موقعیــت هــا را 

ــش  ــود را افزای ــازگاری خ ــد و س ــی فهم م

مــی دهــد.

مهــارت  بــر  عروســکی  نمایــش  تاثیــر 

اتیســم کــودکان  گفتــاری  هــای 

بــا توجــه بــه ایــن کــه کــودکان اتیســم در 

برقــراری ارتبــاط بــه صــورت کامی مشــکل 

ــد،  ــی دارن ــناختی پایین ــرد ش ــا کارک وعموم

بــا اســتفاده از عروســک هــای منایشــی 

ــان را  ــاری آن ــارت هــای گفت ــوان مه مــی ت

ــر  ــرد. اجــرای هرنهــای عروســکی اث ــاال ب ب

بســیار مفیــدی بــر پیرشفــت ذهنــی و ادای 

مطلــوب کلــامت کــودکان اتیســم دارد. 

ــازی هــای  ــا دوستانشــان ب کودکانــی کــه ب

منایشــی (تخیلــی( انجــام مــی دهنــد خیلی 

ــن کار باعــث  ــد ای ــا هــم حــرف مــی زنن ب

مــی شــود واژه هــای بیشــری بیاموزنــد و 

ــاری آن  ــای گفت ــارت ه ــب مه ــن ترتی بدی

ــش عروســکی  ــد. منای ــی کن ــت م ــا تقوی ه

ــودک  ــرای ک ــم را ب ــال مفاهی ــت انتق فرص

ــق  ــن طری ــد و بدی اتیســم فراهــم مــی کن

مهــارت هــای گفتــاری آنــان را تقویــت مــی 

کنــد.

ــر مهــارت هــای  ــر منایــش عروســکی ب تاثی

دســت کــودکان اتیســم

ــتفاده از عروســک هــای منایشــی و  ــا اس ب

ــارت هــای دســت  ــوان مه انگشــتی مــی ت

ــش داد. ــودک را افزای ک

Chung,T.S.)2012).Table top role playing game 
and creativity.Journal of Thinking Skills and 
Creativity,71-8,56.
Landreth, G.L. )2012). Play therapy: the art of 
the relationship. New York: Routledge
Mastrangelo, S. )2009). Play and the child 
with Autistic spectrum disorder: from 
possibilities practice. International Journal of 
Play Therapy, 18, 30-13.
VahediSh.)2009). Effect of puppet show to 
teach social skills to reduce aggression and 
improve social skills.
Second National Congress in art therapy.
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عصــب  فراینــد   )SI)حســی یکپارچگــی 

شــناختی اســت کــه بــه احســاس هــای کــه 

از بــدن خــود فــرد و محیــط اطــراف او 

هســتند ســازمان مــی دهــد و ایــن امــکان 

ــور  ــه ط ــدن ب ــه ب ــازد ک ــی س ــم م را فراه

ــه  ــد. نظری ــل کن ــط عم ــری در محی موثرت

و درمــان یکپارچگــی حســی توســط جیــن 

 1989 و   1972 هــای  ســال  در  آیــرس 

تدویــن شــد. طبــق نظــر آیــرس(1972( 

ــاس را از  ــا احس ــون ه ــه میلی ــراد روزان اف

ــه  ــد ک ــی کنن ــت م ــراف دریاف ــط اط محی

هــر کــدام بــه مغــز ارســال مــی شــود. 

ســپس مغــز و سیســتم عصبــی مرکــزی 

ایــن احســاس هــا ســازمان داده و  بــه 

آنهــا را تعبیــر مــی کننــد، بطوریکــه افــراد 

در  کــه  امــوری  کــه  مــی شــوند  قــادر 

جهــان تجربــه مــی کننــد را معنــا بخشــند. 

ــد پاســخ هــای  ــی توانن ــراد م ــن اف همچنی

ــه  ــی ک ــه چیزهای ــد( ب ســازگارانه ( هدفمن

ــه  ــن نظری ــد. ای ــد بدهن ــی کنن ــه م تجرب

ــودک در  ــک ک ــر ی ــه اگ ــی دارد ک ــان م بی

فعالیــت هــای حســی- حرکتــی کــه بطــور 

فــردی طراحــی شــده اســت، درگیــر شــود، 

ــود  ــادر خواهــد ب ــر ق ــی به سیســتم عصب

اطاعــات حســی را تعدیــل، ســازمان و 

یکپارچــه ســازد و احتــامال اطاعــات حســی 

را بــه شــیوه ای ســازگارانه بــکار گیــرد. 

بــه عبــارت دیگــر، حــواس شــامل بینایــی، 

شــنوایی، بســاوایی، چشــایی، بویایــی و 

فراینــد حرکــت و جاذبــه مــی باشــد. وقتــی 

ایــن دســتگاه هــای حســی بــه خوبــی کار 

کننــد و مغــز بتوانــد بــه درســتی اطاعاتــی 

کــه آنهــا مــی فرســتند را تفســیر کنــد،  ایــن 

ــم. ــی گویی ــی م ــی حس ــد را یکپارچگ رون

ــال در  ــار اخت ــه دچ ــی ک ــا کودک ــوزاد ی ن

عملکــرد یکپارچگــی حســی اســت عامئــی دارد کــه ایــن عائــم بازتــاب اختــال دســتگاه 

عصبــی مرکــزی در پــردازش داده هــای حســی مــی باشــد. از ایــن رو ایــن اختال مــی تواند 

منجــر بــه ســازماندهی ناقــص و عــدم رفتارهــای ســازگارانه متقابــل کــودک بــا دیگــران و 

محیــط غیــر انســانی شــود. عائــم  بالینــی از کودکــی بــه کــودک دیگــر بســیار تفــاوت 

دارنــد و تفــاوت هــا ممکــن اســت هــم در شــدت اختــال و هــم در شــکل عائــم باشــد. 

ــی نظــم و  ــه صــورت حــرکات ب ــد ب ــی توان ــودکان م ــال در SI در بعضــی ک ــم اخت عائ

بیهــوده و یــا یــک تقــای دامئــی بــرای دســتیابی بــه مهــارت هایــی کــه دیگــر کــودکان بــه 

آســانی آنهــا را مــی آموزنــد، بــروز کنــد. اختــال هــای اساســی در توانائــی هــای مربــوط 

بــه تنظیــم و تعدیــل هــای حســی در بســیاری از مــوارد دیــده شــده اســت، بطــوری کــه 

ایــن کــودکان در برابــر داده هــای حســی معمولــی فــوق العــاده هیجــان زده مــی شــوند، 

مثــل دویــدن روی چمــن یــا پاییــن آمــدن از رسرسه. کــودکان مبتــا بــه اختــال SI ممکــن 

ــاً متوجــه حضــور  اســت در جهــت یابــی داده هــای حســی جدیــد شکســت بخــورد مث

تــازه وارد در اتــاق منــی شــود. وجــود نقائــص در SI در نــوزادان و کــودکان غالبــاً منجــر 

بــه عــدم تطابــق اجتامعــی، داشــن مشــکل ارتبــاط صمیمــی و نزدیــک و نارســایی در درک 

عائــم و تفســیر داده هــای عاطفــی – اجتامعــی مــی شــود.

 یکپارچگی
                                                                               حسی

دکر مهدی خدابخشی
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         نظریــه یکپارچگــی حســی بــر مبنــای ســه مولفــه اصلــی قــرار دارد. اولیــن مولفــه آن 

اســت کــه همــه یادگیــری هــا بــه توانایــی دریافــت ســازمان دهــی احســاس هایــی وابســته 

اســت کــه از محیــط دریافــت مــی شــوند، و ســپس در اســتفاده از ایــن اطاعــات بــرای 

برنامــه ریــزی و ســازمان دهــی قــادر مــی شــوند. دومیــن مولفــه ایــن اســت افــرادی کــه 

قــادر نیســتند احســاس هایشــان را بــه درســتی پــردازش کننــد، بنابرایــن ممکــن اســت در 

تولیــد اعــامل مناســب بــر اســاس ایــن احســاس هــا مشــکل داشــته باشــند. در نتیجــه ایــن 

ممکــن اســت بــا یادگیــری شــان هامننــد رفتارشــان تداخــل ایجــاد منایــد. ســومین مولفــه 

ایــن اســت کــه فعالیــت هدفمنــد مــی توانــد بــه احســاس بهبــود یافتــه، پاســخ ســازگارانه 

و بهبــودی در یکپارچگــی حســی منجــر شــود. 

           طبــق نظــر آیــرس (SI )2005 بعنــوان یــک فراینــد، هنگامــی کــه کــودک در رحــم 

قــرار دارد رشوع مــی شــود و بــا افزایــش ســن از طریــق تعامــل بــا جهــان گســرش پیــدا 

مــی کنــد. اختــاالت SI احتــامال بدلیــل عــدم تعامــل مناســب بــا محیــط و تجربــه کــردن 

تحریــکات حســی خیلــی زود رشوع مــی شــوند. آیــرس ادعــا مــی کنــد کــه بــه دلیــل آنکــه 

انســان دارای یــک ســائق درونــی ذاتــی اســت و حــس هــای مناســب را طلــب خواهــد 

کــرد، SI عــادی بوجــود مــی آیــد. افــراد بــا اختــاالت حســی (همچــون کــودکان مبتــا بــه 

اتیســم( اغلــب ایــن ســایق درونــی را ندارنــد و بنابرایــن حــس هــای مناســب را کســب 

منــی کننــد و SI مناســب را تجربــه منــی کننــد.

           از نظــر بانــدی و دیگــران (2002( نظریــه یکپارچگــی حســی پنــج فــرض را شــامل 

مــی شــود کــه اســاس عصبــی و رفتــاری SI را در بــر مــی گیرنــد. اولیــن فــرض ایــن اســت 

ــز و سیســتم  ــه مغ ــدان معناســت ک ــن ب ــر اســت. ای ــی انعطــاف پذی ــه سیســتم عصب ک

عصبــی مــی تواننــد در رستــارس عمــر تغییــر کننــد. اگــر چــه فــردی ممکــن اســت بدلیــل 

 SI آنکــه مغــز و سیســتم عصبــی اش بــه گونــه ای تحــول پیــدا کــرده اســت کــه قــادر بــه

منــی باشــد، ایــن منــی توانــد آســیب پایــداری داشــته باشــد. نظریــه پــردازان SI معتقدنــد 

کــه بــا درمــان مناســب، مغــز و سیســتم عصبــی مــی تواننــد تغییــر کننــد و حــس هــای 

یکپارچــه بطــور مناســبی آموختــه شــود. فــرض دوم کــه توســط نظریــه پــردازان SI مطــرح 

 SI ــی آن اســت کــه ــه معن ــن ب ــده اســت. ای ــرورش دهن ــن اســت کــه SI پ مــی شــود ای

ــور  ــد بط ــر SI نتوان ــد. اگ ــی ده ــازه م ــر اج ــده بیش ــای پیچی ــب رفتاره ــد مناس ــه رش ب

شایســته ای اتفــاق افتــد، رشــد عــادی مختــل شــده و رفتارهــای پیچیــده بیشــر رخ منــی 

دهنــد و یــا خــارج از نوبــت رخ مــی دهنــد. ســومین فــرض ایــن اســت کــه عملکردهــای 

مغــز بعنــوان یــک کل یکپارچــه اســت و اینکــه اگــر ســاختارهای مغــزی ســطح پاییــن تــر 

(تجــارب حســی حرکتــی( نتواننــد بطــور معقولــی رشــد کننــد، ســاختارهای مغــزی ســطح 

باالتــر (انتــزاع، زبــان، اســتدالل و یادگیــری( نیــز منــی تواننــد بطــور مناســبی رشــد کننــد. 

چهارمیــن فــرض نظریــه SI ایــن اســت کــه تعامــات ســازنده بــرای SI رضوری هســتند. بــه 

عبــارت دیگــر، بــرای بهبــود SI افــراد بایــد پاســخ هــای هدفــدار و معنــی داری بــه حــس 

هــای دریافــت شــده از محیــط دهنــد. آخریــن فــرض ایــن اســت کــه افــراد یــک ســائق 

درونــی بــرای رشــد SI از طریــق رشکــت در فعالیــت هــای حســی – حرکتــی دارنــد. ایــن 

ســائق درونــی منجــر بــه ایــن   مــی شــود کــه تجــارب حســی جدیــد را جســتجو کننــد و 

حــس هــای جدیــد را یکپارچــه کننــد.

           آیــرس(1989( بــر ایــن مســئله تاکیــد دارد کــه وجــوه یکپارچگــی مناســب و دقیــق 

ــود او  ــد ب ــودکان رضوری خواه ــی ک ــری طبیع ــی و یادگی ــای هیجان ــرای رفتاره ــی ب حس

معتقــد اســت کــه یادگیــری در مغــز صــورت مــی پذیــرد و هــر گونــه اختــال در یادگیــری 

در واقــع بازتــاب یــک بــی نظمــی و آشــفتگی در عملکــرد مغــز مــی باشــد او بــر ایــن بــاور 

اســت کــه اعــامل انتزاعــی و پیچیــده ای چــون خوانــدن، فراینــد زبانــی شــنوایی و فراینــد 

ــاط  ــد ارتب ــاس رون ــر اس ــی ب ــی همگ بینای

حســی بیــن حــس هــای المســه عمقــی و 

تعادلــی خصوصــاً در ســطح ســاقه مغــزی 

اســت.

   آیــرس(1989( در نظریــه خــود چهــار 

ــه  ــز ارائ ــد مغ ــا رش ــاط ب ــل را در ارتب اص

ــر  ــرای کســب حداک ــه همگــی ب منــوده ک

پتانســیل بــرای SI در کــودک حائــز اهمیت 

هســتند. ایــن 4 اصــل بــه رشح زیــر اســت:

ــی  ــس های ــتجوی ح ــاً در جس ــز ذات 1-مغ

ــه  ــازماندهی و یکپارچ ــل س ــه قاب ــت ک اس

مغــزی  ریــزی  برنامــه  هســتند.  شــدن 

از  او  کــه  اســت  ای  گونــه  بــه  کــودک 

فعالیــت هایــی کــه در ایجــاد ســازماندهی 

در مغــز وی موثــر و دخیــل هســتند، لــذت 

ــرد. ــی ب م

2-مغــز بایــد بتوانــد قبــل از ارائــه پاســخی 

ــیر  ــی را تفس ــای حس ــرک ه ــی، مح تطابق

ــد  ــب تاکی ــن مطل ــه ای ــل ب ــن اص ــد. ای کن

دارد کــه وجــود تحریــک هــای حســی 

و  گســرش  ســبب  دار  معنــی  و  کافــی 

افزایــش میــزان ظرفیــت کــودک در تطابــق 

بــا محیــط اطرافــش مــی شــود. در ضمــن 

کــه  کنــد  مــی  را مشــخص  نکتــه  ایــن 

ــی  ــت های ــد فرص ــوزادان بای ــودکان و ن ک

ــای  ــک ه ــت تحری ــت دریاف ــب جه مناس

ــند. ــته باش ــار داش ــی در اختی حس

3- مطالعــات تکاملــی نشــان داده انــد کــه 

رشــد مغــز از طریــق پاســخ هــای فــرد بــه 

مســائل محیطــی ممکــن مــی گــردد. 

ــا رشــد و منــو مغــز عملکــرد  4-همزمــان ب

ســاختارهای جدیــد تــر و متکامــل تــر مغــز 

ــه  ــتند. ب ــته هس ــی وابس ــز قدیم ــه مراک ب

ــاس  ــر اس ــا ب ــح آنه ــه کار صحی ــوری ک ط

تــر  قدیمــی  مراکــز  مناســب  عملکــرد 

ــه  ــر قــادر ب ــد ت ــود. مراکــز جدی خواهــد ب

پــردازش اطاعــات پیچیــده تــری خواهنــد 

بــود. پــردازش در ایــن ســطح بــه ایــن 

ــی  ــد توانای ــز جدی ــه مراک ــت ک ــر اس خاط

اســتفاده از یکپارچگــی هــای انجــام شــده 

تــر مغــز دارا مــی  پاییــن  را در ســطح 

ــه انجــام SI در ســطح  باشــد. ایــن اصــل ب

ســاقه مغــز بــه عنــوان پایــه و اســاس بــرای 
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انجــام عملکــرد کافــی و مناســب قــرش 

ــد. ــی منای ــد م ــز تاکی مغ

یکپارچگی حسی و اتیسم
ــد کــه بســیاری  ــردازانSI معتقدن ــه پ نظری

از خصوصیــات رفتــاری اتیســم مــی تواننــد 

بوســیله SI ضعیــف تبییــن شــوند. حامیــان 

ــن  ــه SI بهری ــد ک ــاد دارن ــان SI اعتق درم

بــه  مبتــا  افــراد  بــرای  درمــان  شــیوه 

اتیســم اســت، زیــرا آن تنهــا درمانــی اســت 

رفتارهــای  مســبب  مغــزی  کــه رشایــط 

ناســازگارانه را تغییــر مــی دهــد. طبــق 

نظــر آیــرس کــودکان مبتــا بــه اتیســم 

مشــکاتی بــا ســه جنبــه از پــردازش حســی 

مشــکل دارنــد کــه منجــر بــه بســیاری 

از  بــازداری  و  ناســازگارانه  رفتارهــای  از 

یادگیــری و رشــد بطــور مناســب مــی شــود. 

اولیــن مشــکل عمــده ایــن اســت کــه 

ــتند  ــادر نیس ــم ق ــه اتیس ــا ب ــودکان مبت ک

ــت  ــی را ثب ــات حس ــح اطاع ــور صحی بط

کننــد. آن قســمت از مغــز کــه تصمیــم 

ــت  ــی را ثب ــات حس ــه اطاع ــرد ک ــی گی م

ــات  ــد و اینکــه روی آن اطاع ــا نکن ــد ی کن

ــن  ــد، ممک ــا نده ــد ی ــام ده ــات انج عملی

اســت بــه طــور صحیــح در کــودکان مبتــا 

ــر  ــن خاط ــه همی ــد. ب ــم کار نکن ــه اتیس ب

آنهــا منــی تواننــد بــه بســیاری از حــس 

هایــی کــه تجربــه مــی کننــد توجــه کننــد. 

مغــز کــودکان مبتــا بــه اتیســم در مرتــب 

ــت  ــه دریاف ــی ک ــس های ــه ح ــردن هم ک

مــی کنــد و یکپارچــه ســاخن آنهــا مشــکل 

ــری و رشــد عــادی  ــن در یادگی دارد، بنابرای

مشــکل دارد. آیــرس معتقــد اســت کــه 

دومیــن مشــکل آن اســت کــه کــودکان 

ــه اتیســم قــادر نیســتند درون داد  مبتــا ب

هــای حســی مخصوصــا درون دادهــای 

حــس دهلیــزی و المســه را بــه درســتی 

ــط  ــودکان فق ــیاری از ک ــد. بس ــل کنن تعدی

حــس هــای خیلــی قــوی را ثبــت مــی کننــد 

یــا ممکــن اســت بســیار زیــاد نســبت بــه 

ــن  ــی از حــس هــا تدافعــی باشــند. ای خیل

کــودکان ممکــن اســت برخــی حــس هــای 

خیلــی ضعیــف را ثبــت کننــد. ســومین 

مشــکل رایــج در کــودکان مبتــا بــه اتیســم 

ایــن اســت کــه آنهــا قــادر نیســتند حــس هایــی کــه ثبــت کــرده انــد را یکپارچــه ســازند. 

ــه اتیســم قــادر نیســتند ادراک واضحــی از بــدن خــود شــکل  همچنیــن کــودکان مبتــا ب

دهنــد، زیــرا آنهــا اطاعــات حســی کافــی از پوســت، ماهیچــه، مفاصــل و سیســتم دهلیــزی 

ــا  ــادی در تعامــل ب ــن کــودکان مشــکات زی ــن باعــث مــی شــود کــه ای ــد. ای شــان ندارن

محیــط و دیگــران داشــته باشــند. در نتیجــه ایــن تــا حــد زیــادی روی یادگیــری، رشــد و 

ــذارد. ــی گ ــر م ــا اث ــی آنه ــای اجتامع ــارت ه مه

ــن اســت  ــه اتیســم ممک ــا ب ــودکان مبت ــه ک ــد اســت ک ــن معتق ــرس(2005( همچنی    آی

ــند،  ــته باش ــان داش ــط ش ــیا در محی ــودمندی اش ــا س ــا ی ــردن معن ــت ک ــکاتی در ثب مش

بنابرایــن قــادر نیســتند بطــور مناســب بــا آنهــا تعامــل کننــد. بدلیــل آنکــه کــودکان مبتــا 

بــه اتیســم در SI مشــکل دارنــد، ســیر عــادی رشــد مغزشــان مختــل شــده و گاهــی اوقــات 

رفتارهــای پیچیــده همچــون تفکــر انتزاعــی غیــر ممکــن اســت. آیــرس همچنیــن عقیــده 

دارد کــه کــودکان مبتــا بــه اتیســم بــه دلیــل فقــدان ســائق درونــی کــه بــرای رســیدن بــه 

SI رضوری اســت، نیازمنــد درمــان شــدید در مواجهــه کــردن آنهــا بــا حــس هــای مختلفــی 

ــان SI در  ــد. درم ــب منــی کنن ــه ای دیگــر جســتجو و طل ــه گون ــه خودشــان ب هســتند ک

کــودکان مبتــا بــه اتیســم تــاش مــی کنــد کــه ایــن کــودکان را بــا تجــارب حســی مختلــف 

مواجــه کنــد و پــردازش حســی را در آنهــا بهبــود بخشــد. اعتقــاد بــر آن اســت کــه در طــول 

ایــن درمــان، کــودکان یــاد مــی گیرنــد کــه حــس هــا بهــر ثبــت و تعدیــل مناینــد و پاســخ 

هــای ســازگارانه بهــری بدهنــد. حامیــان ایــن درمــان ادعــا مــی کننــد کــه زندگــی کــودک 

مــی توانــد بــه طــور چشــمگیری تغییــر کنــد، آنهــا همچنیــن اقــرار مــی کننــد کــه هیــچ 

درمانــی منــی 
تواند اتیسم را شفا دهد.

منابع
 ابراهیمی،امیر عباس. (1383(. اختال یکپارچگی حسی. نرشیه تعلیم و تربیت استثنائی، 34، 41-47.

Ayres, A. J. )1989). The sensory integration and praxis test. Los Angeles: Western Psycological Services.
Ayres, A. J. )1972). Sensory integration and learning disorders. Los Angeles: Western Psychological Services.

Ayres, A. J. )1997). Sensory integration and Learning disability.Los Angeles:Western PsychologicalServices.
 Ayres, A.J. )2005). Sensory integration and the child: Understanding hidden sensory challenges. 25th Anniversary Edition. Los

Angeles: CA: Western Psychological Services.
 Ayres, A. J., & Tickle, L. S. )1980). Hyper- responsivity to touch and vestibular stimuli as  apredictor ofpositive response to

381.-9), 375)sensory integration procedures by autistic children. American Journal of Occupational Therapy, 34
Bundy, A, C., Lane, S. J., &Murry, E. A. )2002). Sensory integration : Theory and practice )2nd ed.).Philadelphia: FA Davis.

م 
نه

و 
ت 

س
 بی

ره
ما

ش
 ،

تم
ش

 ه
ل

سا
ک 

ستی
اتی

ن 
کا

ود
 ک

ی
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

20



فصل 23                                                                                              
 بگذار صدایت را بشنومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مریم راحت

آیــا آن مــاری کامــاً بهبــود یافتــه بــود؟ آیــا 

مبــارزه متــام شــده بــود؟ بــرای مدتــی مــا 

واقعــاً منــی دانســتیم چــکار کنیــم یــا چــه 

ــی،  ــد از ارزیاب ــه ی بع ــم. هفت ــری کنی فک

صحبــت هــای طوالنــی بــا بریژیــت، رابیــن 

و دکــر کوهــن داشــتیم. هــر ســه موافــق 

بودنــد کــه درمــان بایــد ادامــه پیــدا کنــد. 

دکــر کوهــن در ارزیابــی خــود نوشــته 

بــود: قویــاً توصیــه مــی شــود کــه درمانــش 

ــا تاکیــد شــدیدی  ــد ب ــدا کن ــد ادامــه پی بای

روی بهــره منــدی او از محیــط اطــراف 

ــط دادن آن.  ــازی و بس ــدل س ــق م  از طری

آن مــاری فقــط 2/5 ســال داشــت؛ مــا بایــد 

ــه دور از توجــه شــدید  ــه ب ــم ک مــی دیدی

و یــک بــه یــک مــا، او در مدرســه چگونــه 

عمــل خواهــد کــرد. و مــی بایســت ببینیــم 

کــه وی چگونــه توامننــدی هــای اجتامعــی 

داد.  خواهــد  توســعه  را  ای  محــاوره  و 

ــن  ــمت س ــه س ــودکان ب ــه ک ــه ک هامنگون

ــد،  ــی رون ــد م ــر رش ــا بیش ــالگی ی ــه س س

همــه ایــن ســواالت رشوع مــی شــوند چــه 

ــز، کجــا، چــه کســی، چــرا، چــه وقــت  چی

و نهایتــاً چگونــه. بــه عــاوه مهــارت هــای 

گفتــاری آنهــا نیــز گســرش مــی یابــد. آنهــا 

مــی تواننــد در مــورد یک موضوع گســرده 

تــر صحبــت کننــد و بــا هــر کســی مکاملــه 

دو طرفــه و چنــد جملــه ای داشــته باشــند. 

آنهــا مــی تواننــد بــرای روشــن کــردن 

موضــوع ســوال بپرســند مثــل: » منظــورت 

چیــه« » چــرا اون کارو کــرد؟« » اون دخره 

چــی گفــت؟« آنهــا معانــی غیــر مســتقیم 

را هــم مــی تواننــد بفهمنــد؛ مثــاً دنیــل ایــن جملــه ی بــی مــزه ی » مــا بــرای ناهــار مــی 

 خواهیــم خورشــت دایناســور داشــته باشــیم« را بــا یــک خنــده ی بلنــد جــواب مــی داد. 

متامــی ایــن مهــارت هــا در زبــان آن مــاری یــا گــم شــده بودنــد و یــا تــازه داشــتند ظاهــر 

مــی شــدند. هیــچ یــک از مــا احســاس منــی کردیــم کــه بایــد حامیــت خــود را قطــع کنیــم. 

دکــر کوهــن تاکیــد کــرد کــه واینلنــد یــک ابــزار ارزیابــی گســرده اســت کــه نشــان مــی 

دهــد آیــا یــک بچــه در حــد ســن رشــدی خــود عمــل مــی کنــد یــا خیــر. ایــن بــه هیــچ 

عنــوان منــی توانســت انــدازه گیــری کنــد کــه آیــا خصوصیــات اتیســتیک در بچــه وجــود 
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دارد یــا خیــر؟ همــه موافــق بودیــم کــه آن 

مــاری اتیســتیک اســت. در صحبــت کــردن 

او هنــوز پــژواک گویــی » تکــرار حــرف 

هــای گوینــده« را داشــت، پرفــت گرایــی 

ــش  ــار اجتامعی ــت و در رفت ــی داش واضح

ــن ویژگــی  ــود. ای ــده ب ــوز در خــود مان هن

از خصوصیــات  برخــی  بــه همــراه  هــا 

ــی  ــا را وادار م ــاری دیگــر همــه ی م رفت

کــرد کــه بخواهیــم درمــان را ادامــه دهیــم 

تــا زمانــی کــه همــه متقاعــد شــویم کــه او 

بــدون ایــن درمــان هــا نیــز ایمــن خواهــد 

بــود. ســاده تــر بگویــم، موقعیــت مــا 

هامننــد یــک عمــل جراحــی نبــود کــه شــام 

ــته  ــیت داش ــامر آپاندیس ــک بی ــک روز ی ی

باشــید و روز بعــد نداشــته باشــید. مــا 

بــه مرحلــه ای مهــم در ســفر بازگشــتی 

آن مــاری رســیده بودیــم، ولــی مطمــن 

نبودیــم کــه آیــا او بــه کمــک مــا بــرای دو 

ــر.  ــال دیگ ــا دو س ــاز دارد ی ــر نی ــاه دیگ م

تــا ایــن حــد مطمــن بودیــم کــه از تاریــک 

تریــن و تیــره تریــن قســمت هــای اتیســم 

ــه  ــکلی ک ــر مش ــم. ه ــده بودی ــرون آم بی

وجــود داشــت، ولــی مــن و مــارک کودکــی 

ــا او  ــتیم ب ــی توانس ــاال م ــه ح ــتیم ک داش

ارتبــاط برقــرار کنیــم. افــزون بــر ایــن هــر 

روز بیشــر مطمــن مــی شــدیم کــه او 

ــا  ــه م ــه چگون ــت ک ــی گرف ــاد م ــت ی داش

را دوســت بــدارد و بــه مــا احتیــاج داشــته 

ــم  ــم: مــن منــی دون ــارک گفت ــه م باشــد. ب

ــی  ــد ول ــد آم ــش خواه ــی پی ــده چ در آین

حــاال کــه خوبــه. مــن گفتــم: بلــه وقتــی در 

مــوردش فکــر مــی کنیــم واقعــاً منــی دانیــم 

کــه بعدهــا چــه اتفاقــی بــرای هــر کــدام از 

بچــه هایــامن، یــا بــرای تــو و همیــن طــور 

ــت  ــن واقعی ــاد. ای ــد افت ــن خواه ــرای م ب

ــه  ــم ک ــد اعــراف کن ــر چــه بای داشــت، اگ

بتوانــم کامــاً  نیســتم کــه  مــن کســی 

ــر  ــه نظ ــم. ب ــدا کن ــده ج ــودم را از آین خ

ــن خصیصــه ی انســانی  ــه ای مــی رســید ک

اســت کــه خاطــرات خــوب گذشــته را بــرای 

ــردا  ــرای ف ــش را ب ــود و رویاهای ــروز خ دی

ــم هــای مرکــز  داشــته باشــد. یکــی از خان

ــا  ــتانه ای ب ــط دوس ــن رواب ــه م ــادری ک م

او داشــتم، بعدازظهــر یکــی از روزهــای 

هفتــه ی بعــد از ارزیابــی آن مــاری بــه 

ــه ای دو  ــر بچ ــادر پ ــگ زد. او م ــن زن م

ســاله بــود کــه تــازه برنامــه ای را در خانــه 

ــا  ــر م ــنیدن خ ــود. او از ش ــرده ب رشوع ک

ــت:  ــن گف ــه م ــود. او ب ــده ب ــحال ش خوش

مارتــا از انگلیــس برگشــته بایــد بــا او متــاس 

بگیریــد و ایــن خــر را بــه او بدهیــد. 

جــواب دادم: باشــه موافقــم. هــر چنــد کــه 

اختــاف نظــر تئــوری واری بــا مارتا داشــتم 

ولــی حــس مــی کــردم کــه واقعــاً مدیــون 

او هســتم. الزم مــی دیــدم کــه از او تشــکر 

کنــم. هــامن طــور کــه از هــر کــس دیگــری 

ــد داده  ــه مــن امی ــردم. او ب تشــکر مــی ک

بــود. روز بعــد بــا او متــاس گرفتــم. وقتــی 

خــر را شــنید خیلــی هیجــان زده شــد و از 

مــن پرســید کــه: آیــا حــارضی بــا خرنــگار 

 بــی بــی ســی صحبــت کنــی یــا خیــر؟

هســن؟ اینجــا  دوبــاره  آنهــا   پرســیدم: 

ــه مســتند خــود  ــرای اینک ــا ب ــه، اون ـــــ بل

 را کامــل کننــد بــه ایــن شــهر اومدنــد. 

فرصــت  هنــوز  مارتــا،  دونــم  منــی  ـــــ 

تغییــرات  ایــن  بــا  را  خــودم  نکــردم 

مــی  احســاس سســتی  بدهــم،  تطبیــق 

ــا از مــن مــی خــوان چــی بگــم؟  کنــم، اون

اتفاقــی  چــه  بگــو  فقــط  ـــــ 

بــاش.  خــودت   افتــاده 

صحبــت  مــارک  بــا  باشــه  ـــــ 

دم.  مــی  خــر  بهــت  و  کنــم   مــی 

تــا  فقــط  ســی  بــی  بــی  ولــی  ـــــ 

تــا  بایــد  اینــکار  اینجاســت.  فــردا 

شــود.  انجــام  ظهــر  فــردا  از   قبــل 

ـــــ خــب ... باشــه ولــی اجــازه بده مــن اول 

بــا ویــل کاکس صحبــت کنــم ـ درموند ویل 

کاکــس تهیــه کننــده بــود کــه مــن قبــاً در 

 مرکــز مــادری بــا او صحبــت کــرده بــودم. 

ـــــ درمونــد ویــل کاکــس اینجاســت. من از 

 کارگــردان مــی خــوام که بــا تو متــاس بگیره. 

کارگــردان الکــس آن روز بعــد از ظهــر 

متــاس گرفــت. بــه او گفتــم: مــن مــی خــوام 

کــه فقــط بــا نــام کوچــک شناســایی بشــم 

و مــی خــوام در مــورد دو درمانگــر دیگــر 

هــم کــه ماننــد »آغــوش درمانــی« از آنهــا 

ــن  ــم و همچنی ــت کن ــم صحب کمــک گرفتی

ــا مبانــی  مــی خــوام دربــاره ی مخالفتــم ب

 آغــوش درمانــی تئــوری وار صحبــت کنــم. 

ــا  ــد ب ــح روز بع ــن صب ــه، باشــه م ـــــ باش

اعتــامد بــه نفــس کامــل رفتــم و بــه دلیلــی 

کــه اکنــون برایــم قابــل درکــه دریافتــم کــه 

قــرش مســتند ســاز تلویزیونــی بیشــر عاقه 

مندنــد کــه موضــوع را کلــی بیــان کننــد تــا 

اینکــه بــه جزئیــات بپردازنــد و بــه نــدرت 

کشــف حقایــق هســتند. بــه   عاقمنــد 

ــه  ــی ب ــه نوع ــه ب ــه ک ــوارض آن مصاحب ع

مــن تحمیــل شــده بــود، برایــم ناخوشــایند 

بــود. وقتــی برگشــتم کمــی عصبــی بــودم و 

یــه چیــزی، یــه جایــی اشــتباه شــده بــود. 

پســتی کــه مــرا بــا بچــه تــا آنجــا همراهــی 

 کــرده بــود از مــن پرســید: چــی شــده؟ 

در  امیــدوارم  دونــم،  منــی  ـــــ 

آغــوش  روش  از  متجیــد  و  تعریــف 

باشــم.  نکــرده  روی  زیــاده   درمانــی 

رابیــن  و  بریژیــت  کار  تــو  ولــی  ـــــ 

کــردی.  نشــان  خاطــر  هــم   رو 

ـــــ بلــه ولــی در موردشــون توضیــح نــدارم. 

ــی«  ــوش درمان ــم در مورد»آغ ــه فیل ــن ی ای

بــود امــا خیلــی ســعی کــردم در مــورد 

اینکــه کاری کــه مــا انجــام دادیــم یک روش 

ــم.  ــی کن ــفاف منای ــاً ش ــود، کام ــی ب  ترکیب

ــاد  ــه ی ــم، ب ــه گفت ــزی ک ــر چی ــار ه در کن

دارم کــه یــک جملــه ی شــفاف پایانــی 
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ســاعت  یــک  مــا  گفتــم  کــه  داشــتم 

ســاعت  دو  درمانــی،  آغــوش  روز  در 

ســاعت  ســه  و  رفتــاری  اصــاح  روز  در 

داشــتیم.  درمانــی  گفتــار  هفتــه   در 

ـــــ خــب ...؟ ـــــ اون فقــط... مــی دونــی 

پســتی مــن در مــورد هــر موضوعــی مــی 

تونــم بــرای هــر مــدت زمانــی کــه بخــوام 

حــرف بزنــم و ایــن قــرش مســتند ســاز هــر 

آنچــه را کــه از ایــن موضــوع بخواهنــد 

مــی تواننــد بردارنــد و اســتفاده کننــد. 

ــه  ــه ب ــود ک ــر ب ــی دی ــم کم ــی کن ــر م فک

ــتار را  ــر ویراس ــم نظ ــی بتوانی ــور ناگهان ط

ــی  ــم عصب ــورد آن فیل ــم. در م ــر دهی تغیی

بــودم و فقــط آن را در گوشــه ی ذهنــم 

گذاشــتم. قــرار نبــود تــا نوامــر آینــده 

ــن چیزهــای  ــس پخــش بشــه و م در انگلی

ــم.   ــر کن ــا فک ــه آنه ــه ب ــتم ک ــری داش  دیگ

آن مــاری مدرســه را رشوع کــرده بــود و 

ــود.  ــاز شــده ب ــه ی دوم معالجــه آغ مرحل

ــک  ــد و ی ــه حیــاط دارن ــرادی ک ــرای اف ب

دســته از بچــه هــای همســایه مــدام آنجــا 

رفــت و آمــد مــی کننــد، شــاید ســخت 

ــه در  ــی ک ــرا مادران ــد چ ــه بفهمن ــد ک باش

ــد بچــه هایشــان را  شــهر زندگــی مــی کنن

در ســن بســیار کــم دو یــا ســه ســالگی بــه 

ــی  ــازی م ــای ب ــن ه ــا زمی ــودک ی ــد ک مه

فرســتند.دلیلش ایــن اســت کــه اگــر بــا 

خــود ایــن بچــه هــا چنیــن نکننــد، دیوانــه 

ــار  ــه در کن ــح ک ــک روز صب ــی شــوند. ی م

بقیــه ی بچــه هــا و بزرگســاالن باشــند، 

روزشــان را زودتــر مــی گذراننــد و ایــن 

کمــک مــی کنــد در جایــی غیــر از آپارمتــان 

خــود بــازی کننــد. دانیــل عاشــق ایــن 

روزهــا در مدرســه بــود. در مــورد آن مــاری 

ــا مــی شــود  ــه آی ــود ک ــن ب ــا ســوال ای تنه

ایــن کار را کــرد؟ هیــچ شــکی در ذهــن من 

و مــارک نبــود کــه احتــامالً خیلــی بیشــر از 

دانیــل ایــن را الزم داشــت. او مــی بایســت 

افــراد دیگــری را غیــر از مــا بــه دنیــای خــودش وارد مــی کــرد او احتیــاج داشــت تــا حــدی 

کــه مــی توانســت آمادگــی کســب کنــد تــا بتوانــد نیازمنــدی هــای مدرســه واقعــی را کــه 

دو یــا ســه ســال دیگــر بایــد مــی رفــت بــرآورده کنــد، جائــی کــه از او انتظــار مــی رفــت 

راهنامیــی هایــی را کــه بــه یــک گــروه داده مــی شــد را دنبــال کنــد و در بــازی هــا بــا 

ســایر بچــه هــا همــکاری کنــد و در فعالیــت هــای گروهــی کامــی رشکــت کنــد. تــا اینجــا 

او بــا توجــه خیلــی زیــاد و تدریــس یــک بــه یــک خــوب جلــو آمــده بــود ولــی آیــا مــی 

توانســت یــه محیــط کمــر نظــام یافتــه و آزادتــر پیــش دبســتانی عــادی رو هــم تحمــل 

ــم  ــه معل ــه ب ــم ک ــه بودی ــم گرفت ــا تصمی ــد داد؟ م ــوش خواه ــم گ ــه معل ــا او ب ــد؟ آی کن

هایــش در مــورد تجویــز و برنامــه خانگــی اش بگوئیــم یکــی دو بــار مــن و بریژیــت بــا 
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مســولین مدرســه ماقــات کردیــم و خیلــی 

خــوش شــانس بودیــم کــه آنهــا بــا روی بــاز 

ــا  ــه ب ــد ک ــاده بودن ــد و آم ــا را پذیرفتن م

مــا همــکاری کننــد. گرتشــن بوشــن هولــز 

مدیــر ســازمان » حامیــت از کــودکان« کــه 

مدرســه را اداره مــی کنــد بــه سیاســت 

آغــوش بــاز بــرای همــه ی بچــه هــا اعــم از 

پــول دار و فقیــر، ســامل و معلــول داشــت.

بــرای معلــم آنــی و همــکارش ســلینا خیلــی 

ــن و  ــرا م ــد چ ــه درک کنن ــود ک ــکل ب مش

ــور  ــه در کاس حض ــت ک ــت الزم اس بریژی

مــاری خیلــی  باشــیم چــون آن  داشــته 

طبیعــی بــه نظــر مــی رســید. 

اگــر چــه بعــد از مدتــی متوجــه شــدند کــه 

ــه کمــک بیشــری دارد.  ــاز ب در مدرســه نی

هــر روز صبــح مــن بــا آن مــاری در مدرســه 

دور مــی زدیــم و بــا همــه ی معلــامن 

ــاس  ــم و مت ــی کردی ــی م ــام و احوالپرس س

چشــمی برقــرار مــی کردیــم. ـــــ ســام، آن 

 مــاری!آن مــاری جــواب مــی داد: ســام 

مــن تحریکــش مــی کــردم کــه بگــه: ســام 

آنــی  ســام  کــرد:  مــی  همراهــی   آ...او 

 ســلینا از راه مــی رســید. ـــــ ســام آن مــاری. امــروز چطــوری؟آن مــاری جــواب منــی داد. 

ــم  ــت چطوره؟ـــــ خوب ــید حال ــلینا پرس ــن. س ــگاه ک ــلینا ن ــه س ــاری ب ــم: آن م ــن گفت  م

او کامــاً همــکاری مــی کــرد. تــا اینجــا مشــکلی نبود مشــکلی هــم با گریــه هــای مقاومتی 

نداشــتیم و او هرگــز در معــرض کــج خلقــی هــای خشــونت آمیــز نبــود. همچنیــن مــن 

دیگــر فکــر منــی کــردم کــه زبــان دریافتــی او خیلــی بــه صــورت جــدی عقــب تــر از حــد 

عــادی باشــه. او هــر چــه را کــه معلمینــش مشــخصاً بــه او مــی گفتنــد، مــی فهمیــد. ولــی 

هنــوز احتیــاج بــه کمــک داشــت تــا بتوانــد روی مــردم مترکــز کنــد. گاهــی اوقــات معلــم 

هــا بایــد او را ســه یــا چهــار مرتبــه مــورد خطــاب قــرار مــی دادنــد تــا بتواننــد توجــه اش 

را جلــب کننــد. فقــدان خــود جوشــی و ابتــکار هنــوز یــک مشــکل بــود.

 بــه بــدی ســابق نبــود ولــی هنــوز بــا حــد مطلــوب فاصلــه داشــت. یــک مرتبــه کــه مــن 

کنــار زمیــن بــازی نشســته بــودم، یــک دخــر بچــه ی همســان آن مــاری را دیــدم. او دخــر 

دیگــر کــه آن ســوی اتــاق بــود را صــدا زد و گفــت جنــی – جنــی نــگاه کــن ! ایــن مــورد از 

آن نــوع متــاس بــود کــه بــا صــدای بلنــد نــام کســی را صــدا مــی زنــی و دعوتــش مــی کنــی 

بــه لــذت هــا و فعالیــت هــای خــود، کــه هنــوز بــرای آن مــاری فهمیدنــش ســخت بــود. 

اشــراک لحظــه ای حتــی یــک مشــاهده ســاده » ببیــن بیــرون بــارون مــی یــآد«

ـــــ هنــوز بــرای آن مــاری غیــر عــادی بــود. مــن و بعدهــا معلمیــن او گاهی اوقــات مجبور 

مــی شــدیم تحریکــش کنیــم تــا چیــزی را کــه مــی خواســت از مــا بطلبــد او همیشــه ایــن 

کاررا خــودش انجــام منــی داد. آن مــاری هنگامــی کــه رس میــز نشســته بــود و پائیــن را 

نــگاه مــی کــرد. گفــت: آمبیــوه آبیمــوه. آمبیــوه. آمبیــوه مــن دســتم را دراز کــردم تــا مانــع 

شــوم کــه یکــی از معلــم هــا بــه او آمبیــوه بدهــد. مــن ســوال کــردم: آن مــاری، آمبیــوه مــی 

ــ  ــــ به آنــی نــگاه کناو بــه آنی نــگاه کــرد.ـ  ــــ آنــی مــنـ  ــــ بــه آنــی بگــوـ  خوای؟ـــــ بلــهـ 

آنــی مــن آمبیــوه مــی خــوام ـــــ مــی تونــی بلنــد تــر بگی؟ـــــ آنــی مــن آمبیــوه مــی خــوام. 
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فرصــت کافــی بــرای یــاد دادن کلمــه »خواهــش مــی کنــم « و » متشــکرم« وجــود داشــت. 

فعــاً مــی بایســت روی اصــول ارتبــاط مترکــز کنیــم. اگــر مــادر دیگــری تصادفــاً توقــف می 

کــرد و حــرف مــرا  مــی شــنید کــه چطــور بــا ایــن روش بســیار هدایــت شــده بــا آن مــاری 

صحبــت مــی کنــم. بــه طــرزی غیــر عــادی بــه مــن نــگاه مــی کــرد. مــن بیخیــال چنیــن 

چیــزی در مــورد رفتــارم بــا آن مــاری بــودم و بــه روش در حــال اجــرای خــود ادامــه مــی 

دادم. بــا خــودم مــی گفتــم: بــی خیــال. کوچولــوی او متــام اینهــا را بــه صــورت طبیعــی 

و آســان یــاد مــی گیــرد. اگــر او مــی دانســت چقــدر خوشــبخته. بــه هــر حــال آن مــاری 

ــاد مــی گیــرد اهمیتــی منــی  ــاد مــی گیــرد، او فقــط دارد بــه روشــی دیگــر ی هــم دارد ی

ــه  ــاد دادم کــه ن ــه او ی ــرد. بعدهــا، ب ــاد بگی ــا ی ــار در کار اســت ت دهــم کــه چقــدر اجب

تنهــا بــه معلــم هایــش نــگاه کنــد بلکــه دســتش را دراز کنــد و آن هــا را بــه منظــور جلــب 

توجهشــان ملــس کنــد. بــرای او یــک مــدل درســت کــردم کــه چگونــه دســت دراز کنــد و 

روی بــازوی معلمــش بگــذارد، چگونــه روی شــانه ی معلمــش بزنــد، چطــور کمــی بلندتــر 

صحبــت کنــد.

ــا  ــاً مثــل یــک زمزمــه بیــان مــی کــرد. ب ــا صــدای خیلــی آرام تقریب او هنــوز مســائل را ب

مــرور زمــان آن مــاری رشوع کــرد متــاس هــای اجتامعــی را خــودش رشوع کنــد، یــک بــار 

دیگــر بــه مــن و پــدرش نشــان داد کــه کیفیــت برنامــه هــای مکانیکــی در مداخلــه ی مــا 

بــه نظــر منــی رســید کــه مانــع از توســعه ی خــود جوشــی او شــود. او تقاضاهایــش را بــا 

یــک مقدمــه رشوع مــی کــرد، مثــل اســم افــراد، مســتقیامً تــوی چشــم هایشــان نــگاه مــی 

کــرد و بــا تاکیــد بیشــر صحبــت مــی کــرد. تدریجــاً ســعی کــردم حضــورم را کــم رنــگ کنــم 

و تحریــک هایــم را بــه حداقــل برســانم تــا حــد یــک نــگاه معنــی دار، یــا یــک ســکوت 

معنــی دار یــا یــک صــدا کــردن ســاده او از طــرف مــن کافــی بــود تــا نشــانه ای بــرای او 

باشــد کــه رسش را بلنــد کنــد یــا بلندتــر صحبــت کنــد، یــا بــه ســوال کســی پاســخ بدهــد. 

و معلــم هایــش خیلــی خــوب بــه او بــرای ایــن کارهــای کوچکــش جایــزه مــی دادنــد مثــاً 

مــی گفتنــد: آن مــاری اینجــوری کــه بــه مــن نــگاه مــی کنــی را خیلــی دوســت دارم. آیــا 

مــی گفتنــد: اســم منــو خیلــی خــوب گفتــی! آیــا او در مدرســه بــا کــودکان دیگــر بــازی 

مــی کــرد؟ او هنــوز خیلــی کوچــک بــود و ایــن ســوال در مــوردش واقعــاً معنــی دار نبــود. 

جرقــه هایــی از عاقــه بــه ســایر کــودکان در او وجــود داشــت گاهــی او بــه یــک پــر 

یــا دخــر لبخنــد مــی زد یــا بــه صــورت خــود جــوش مــی رفــت تــوی نوبــت یــک اســباب 

بــازی ولــی منــی گویــم کــه او بــه صــورت کامــل در یــک بــازی مدرســه ای همــکاری مــی 

کــرد. بــه نظــر منــی رســید کــه خیلــی مهــم باشــد.

 مــا آغــاز بــازی هــای منادیــن او را دیدیــم کــه نهادینــه شــده بودنــد. او حــاال بــه نقطــه 

ای رســیده بــود کــه مــی توانســت تظاهــر کنــد یــک بلــوک چوبــی اســت یــا یــک قایــق و 

مــی توانســت بــه نوبــت بــا بــرادرش دانیــل از یــک اســباب بــازی اســتفاده کنــد. بنابرایــن 

الگــو در آن مــاری بــود ولــی در حــال حــارض کافــی نبــود. مــن منــی خواســتم خــودم را 

اذیــت کنــم کــه ایــن بچــه ی دو ســال و هشــت ماهــه بــازی هــا را بــه طــور کامــل انجــام 

ــوز پیرشفــت  ــا هن ــه م ــی ک ــا وقت بدهــد ت

مــی دیدیــم همــه امیــدوار بودیــم کــه او 

ــل  ــی کام ــی طبیع ــت اجتامع ــآ حال تدریج

ــر  ــاه اکت ــه دســت خواهــد آورد. در م را ب

ــوواس  ــک ل ــدی از کلین ــا بازدی ــره م باالخ

در یــو ســی ال دی داشــتیم. مــارک گفــت: 

دیرتــر باشــه بهــر از اینــه کــه هرگز نباشــه. 

ــه  ــاس گرفت ــا مت ــا آن ه ــل ب ــق قب ــا طب م

بودیــم. در ضمــن در طــول تابســتان پــدری 

ــا  ــی ب ــه ی خانگ ــک برنام ــه ی ــدم ک را دی

ــک  ــت و از کلین ــاله اش داش ــه س ــر س پ

ی  عقیــده  هیــچ  و  بــود  کــرده  دیــدن 

ــازمان  ــن س ــورد ای ــه ای در م ــوش بینان خ

کارمندهــای  تلفــن چــی،  ای  کــه عــده 

ــوردی و لشــگری از  ــاد و کارمندهــای م زی

ــت. ــد نداش ــود دارن ــا در آن وج درمانگره

 او بــه مــن گفــت: ایــن فقــط یــک بخــش 

علمــی اســت کــه مثــل هــر بخــش علمــی 

دیگــه دچــار کمبــود پــول شــده اســت. یک 

ــواب  ــن را ج ــه تلف ــت ک ــجویی هس دانش

ــی  ــت و گروه ــوواس آنجاس ــد،  ل ــی ده م

ــروه  ــه گ ــتند ک ــد هس ــجویان ارش از دانش

بزرگــر دانشــجو مبتــدی تــر را نظــارت مــی 

ــد  ــه بتوان ــود ک ــزی نب ــاً آن چی ــد. دقیق کنن

متــام جامعــه ی کــودکان اتیســتیک کشــور 

را خدمــت رســانی کنــد و پوشــش بدهــد. 

ــن خاطــر قــدردان و هیجــان زده  ــه همی ب

ــران پشــیه«  ــن گ ــه » دری ــی ک ــم وقت بودی

یکــی از مربیــان ارشــد لــوواس بــا مــا 

متــاس گرفــت و گفــت کــه دارد از موسســه 

بیــرون مــی آیــد. بریژیــت و رابیــن خیلــی 

وی  تجربیــات  از  کــه  بودنــد  عاقمنــد 

ــه  ــودم ک ــران ب ــن نگ ــد و م ــتفاده کنن اس
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بخواهــم پیرشفــت آن مــاری را مثــل یکــی از کــودکان لــوواس 

بــه او مطــرح کنم.بــه نظــر مــی رســید کــه دریــن هــم مثــل 

دکــر کوهــن ظــرف 5 دقیقــه از زمــان رســیدنش متوجــه شــد 

ــی داشــته اســت. کــه آن مــاری چــه عملکــرد خوب

ــی  ــاری خیل ــت: خــدا رو شــکر آن م ــی گف ــا صــدای گرم او ب

عالــی بنظــر مــی رســه. بافاصلــه از دریــن خوشــم آمــد. 

ــت  ــاری اهمی ــه آن م ــاً ب ــه او واقع ــید ک ــی رس ــر م ــه نظ ب

ــه  ــا ب ــرار دادن م ــر ق ــت تاثی ــه تح ــه ای ب ــد و عاق ــی ده م

ــود کــه  ــی مراقــب ب ــن خیل ــدارد. همچنی خاطــر تخصصــش ن

ــی  ــم، قدردان ــام داده بودی ــال انج ــه ح ــا ب ــا ت ــه م از کاری ک

کنــد. یکــی از اولیــن چیزهایــی کــه در دیدارمــان بــه مــا گفــت 

ــام  ــی انج ــیار عال ــا بس ــا اینج ــان را ت ــا کارم ــه م ــود ک ــن ب ای

ــه مــدت یــک ســاعت  داده ایــم. در اولیــن بعدازظهــرش او ب

ــی کــه  ــا آن مــاری را مشــاهده کــرد. وقت ــن ب کارکــردن بریژی

ــرد و  ــگاه ک ــن ن ــه م ــرد و ب ــد ک ــاق شــدم رسش را بلن وارد ات

گفــت: کاتریــن شــام یــک درمانگــر خیلــی خــوب اینجــا 

 داریــد. مــی دونــه و بــه بریژیــت لبخنــد زدم حــاال مــی دونــم. 

دریــن مــی توانســت کارهــای زیــادی بــرای مــا بکنــد. او روح 

ــاالی  ــطح ب ــای س ــه ه ــید و برنام ــان بخش ــه کارم ــازه ای ب ت

بســیار زیــادی ارائــه داد کــه در یــو ســی ال ای توســعه یافتــه 

ــود  ــرار ب ــه ق ــه هــای پیشــنهادی او ک ــان برنام ــد. در می بودن

 در طــول مــاه هــای آتــی در کارمــان بگنجانیــم اینهــا بودنــد. 

ــد:  ــان مــی کن ـــــ کار روی مکاملــه ی دو طرفــه. بزرگســال بی

مــن شــلوار آبــی مــی پوشــم، بعــد آن مــاری را تحریــک مــی 

ــد  ــا بگوی ــم ی ــی پوش ــز م ــلوار قرم ــن ش ــد: م ــه بگوی ــد ک کن

ــرای ناهــار خــوردم بعــد تحریــک  ــی مــزه ب مــن ســاندویچ ب

ــورده  ــی خ ــار چ ــرای ناه ــد ب ــاری بگوی ــه آن م ــد ک ــی کن م

 یــا بگویــد مــن یــک مــداد شــمعی قرمــز دارم و غیــره. 

قیچــی  بــا  ظریــف  کارهــای  انجــام  روی  کار   ــــــ 

ـــــ کار بــر روی شناســایی احساســات مــردم از روی عکــس هــا. 

ــده.  ــن نشــان ب ــه م ــده ناراحــت را ب ــن نشــان ب ــه م خوشــحال را ب

ایــن  درک  روی  کار  غیــره.  و  بــده  نشــان  مــن  بــه  را  عصبانــی 

اســت.  یــا عصبانــی  کتــاب خوشــحال، غمگیــن   کــه شــخصیت 

در   « خانــه  هــای  اتــاق  کاربــرد  کــردن  مشــخص  روی  کار 

ــره «»در  ــواب و غی ــاق خ ــامم، ات ــن؟ ح ــی کن ــه کار م ــپزخانه چ آش

 اتــاق خــواب چــکار مــی کنــن؟ در حــامم چــکار مــی کنــن؟«

ــراز چیزهایــی کــه دوســت دارد و درک  ــرای اب ــه او ب کمــک کــردن ب

ــا.  ــزه ه ــورد م ــزاری در م ــن اب ــی چنی ــود جوش ــدارد. کار روی خ  ن

ربطــی،  حــروف  بــا  جمــات  کــردن  کامــل  روی  کار 

غیــره  و  صحیــح  فاعلــی  ضمیرهــای   اضافــه، 

بتوانــد  تــا  او  بــه  کــردن  کمــک  و  کــردن  ســازی  الگــو 

بگویــد  تــر  طوالنــی  هایــی  قصــه  تصویــر  یــک  مــورد   در 

گذشــته  و  حــال  مخالــف  مفــرد  جمــع  معانــی  روی   کار 

 الگو سازی و کمک به او در استفاده از کلامت قبل و بعد در یک جمله 

کمــک بــه او در صحبــت کــردن در مــورد چیزهایــی کــه هــامن 

 لحظــه آن جــا وجــود ندارنــد مثــاً در ســیرک چــی مــی بینــی؟و غیــره 

آگاهــی اجتامعــی مثــاً موقعیتــی را ترتیــب دهیــد کــه دو نفــر 

ــت  ــاده صحب ــات س ــاده و جم ــات س ــا موضوع ــاری ب ــل آن م مقاب

کننــد و از او بپرســید کــه در مــورد چــه چیــزی دارنــد صحبــت مــی 

کننــد؟ اســتفاده از دانیــل بــرای اینکــه بتوانــد مهــارت هــای صحبــت 

کــردن کامــل را توســعه دهــد11. 

ادامه دارد

ــن پیشــنهاد  ــه درای ــی راک ــه های ــا حــدود نیمــی از برنام ــن فهرســت تنه 11 . ای

ــامل  ــی ش ــای آموزش ــه ه ــه ی 2 برنام ــد. ضمیم ــی ده ــان م ــود نش ــرده ب ک
پیشــنهادات زیــادی بــرای برنامــه هــای دیگــر هــم مــی شــود کــه توســط اعضــای 

ــا داده شــد. ــه م ــوواس ب ــف موسســه ی ل مختل

م 
نه

و 
ت 

س
 بی

ره
ما

ش
 ،

تم
ش

 ه
ل

سا
ک 

ستی
اتی

ن 
کا

ود
 ک

ی
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

26



یادگیــری در  از فاکتورهــای مهــم  یکــی 

افــراد حافظــه اســت. در برخــی از کــودکان 

اتیســتیک مشــکاتی در حافظــه  دیــده می 

شــود کــه بــرای رســیدن بــه ســطح یادگیری 

ــت آن  ــرورش و تقوی ــه پ ــد ب ــوب  بای مطل

پرداخــت. حافظــه انــواع مختلــف دارد کــه 

ــث  ــن مبح ــا در ای ــور م ــون منظ ــه چ البت

نیســت  تئــوری  و  آکادمیــک  آمــوزش 

ــا  ــط ت ــم و فق ــی پردازی ــه آن من ــدان ب چن

جایــی بــر انــواع حافظــه تاکیــد داریــم کــه 

ــد. دو  ــی باش ــد م ــا مفی ــوزش م ــرای آم ب

نــوع حافظــه کــه زیــاد بــا آن هــا رس و کار 

داریــم عبارتنــد از حافظــه ی دیــداری و 

شــنیداری و البتــه از نــوع کوتــاه مــدت آن. 

بــرای ایــن کــه کــودک چیــزی را یــاد بگیــرد  

بایــد اول بــه حافظــه ی کوتــاه مــدت 

خــود بســپارد. اکــر کــودکان اتیســتیک 

خوبــی  نســبتا  دیــداری  ی  حافظــه  از 

برخوردارنــد و در اصطــاح یادگیرنــدگان 

امــا آن هــا هــم در  دیــداری هســتند. 

افزایــش ظرفیــت حافظــه ی دیــداری نیــاز 

ــرای  ــد. ب ــازماندهی دارن ــرورش و س ــه پ ب

آمــوزش و پــرورش حافظــه ی دیــداری نیــاز 

داریــم کــه کــودک ابتــدا مفهــوم نیســت را 

ــف را در  ــن اشــیا مختل ــرد. بنابرای ــاد بگی ی

ــل  ــم و مث ــی دهی ــرار م ــد او ق معــرض دی

یــک بــاز ی قایــم موشــک ســاده از او مــی 

خواهیــم چشــامنش را ببندد و ســپس شــی 

ــع   ــک مان ــا ی ــا ب ــته ی ــورد نظــر را برداش م

بــه کــودک  روی آن را مــی پوشــانیم و 

مــی گوییــم کــه نیســت. وقتــی کــودک بــا 

پرورش و تقویت حافظه                                              

آرزو رضایی/کارشناس ارشد روانشناسی

مفهــوم نیســت آشــنا شــد از خــود او مــی پرســیم. مثــا یــک عروســک را روی میــز قــرار 

داده و ســپس آن را برداشــته و مــی پرســیم چــی نیســت؟ کــودک بایــد یــاد بگیــرد کــه نــام 

عروســک را بگویــد (عروســک نیســت( ایــن کار را بــا اشــیای مختلــف تکــرار مــی کنیــم تــا 

ایــن کــه کــودک یــاد بگیــرد چیــزی را کــه حــذف شــده اســت نــام بــرد. اکنــون ایــن کار 

ــا دوشــی انجــام مــی دهیــم. دو شــی را روی میــز  جلــوی کــودک قــرار داده و مــی  را ب

ــام بــرد. ســپس چشــامن او را بســته و یکــی از دو شــی را  خواهیــم آن هــا را ببینــد و ن

بــر مــی داریــم و بعــد چشــامنش را بــاز مــی کنیــم. البتــه بهــر اســت بــه او یــاد بدهیــم 

م 
نه

و 
ت 

س
 بی

ره
ما

ش
 ،

تم
ش

 ه
ل

سا
ک 

ستی
اتی

ن 
کا

ود
 ک

ی
خل

دا
ی 

لم
 ع

مه
لنا

ص
ف

27



ــا  ــان م ــا فرم ــامنش را ب ــودش چش ــه خ ک

ببنــدد و بــاز کنــد. حــال مــی پرســیم چــی 

نیســت؟ کــودک بایــد شــی حــذف شــده را 

نــام بــرد. وقتــی کــودک بتوانــد چندیــن بار 

اشــیا مختلــف را ازبیــن دو شــی کــه یکی از 

آن هــا حــذف شــده نــام بــرد، کار را با ســه 

شــی دنبــال مــی کنیــم. گاهــی اتفــاق مــی 

افتــد کــه حافظــه قبلــی کــودک بــا حافظــه 

ــا کــودک  ــد. مث ــد تداخــل مــی کن ی جدی

شــی مرحلــه ی قبــل را مــی گویــد. تکــرار 

و متریــن  بــه او یــاد مــی دهــد کــه در هــر 

گــروه هــامن کــه حــذف شــده را نــام بــرد. 

ــی  ــه 5 ش ــا مجموع ــی را ت ــک ش ــذف ی ح

ــد از 5  ــس از آن بای ــم. پ ــی دهی ــه م ادام

شــی ارائــه شــده دو مــورد را حــذف کنیــم 

ــه  ــادآوری آن، س ــت در ی ــس از موفقی و پ

ــودک  ــه ک ــی ک ــا جای ــر. ت ــی آخ ــی و ال ش

بتوانــد هــر 5 شــی یــا کارت ارائــه شــده را 

بــه ترتیــب و توالــی  نــام بــرد. در مراحــل 

ــر شــلوغ را  ــم یــک تصوی ــر مــی توانی باالت

ــد  ــم بع ــان داده و بخواهی ــودک نش ــه ک ب

ــه  ــر چشــامنش ب ــر از براب از حــذف تصوی

تعــداد بیشــری از جزئیــات آن اشــاره کنــد 

ــنیداری  ــه ش ــورد حافظ ــرد. در م ــام ب و ن

کوتــاه مــدت همیــن پروســه را بــه صــورت 

ــدا دو  ــی ابت ــم یعن ــی کنی ــرا م ــی اج کام

کلمــه بــه فاصلــه چنــد ثانیــه  بــه کــودک 

ــد  ــد. هرچن ــم تکــرار کن ــه ای ــا گفت ــه م ــم آن چــه را ک ــم و ســپس مــی خواهی مــی گویی

کــه در اکــر کودکانــی کــه قــادر بــه تکلــم  هســتند توانایــی تکــرار دو کلمــه وجــوددارد. 

ســپس ســه کلمــه را گفتــه و از کــودک مــی خواهیــم آن هــا را تکــرار کنــد. ایجــاد یــک 

مکــث کوتــاه بیــن کلــامت بایــد در نظــر گرفتــه شــود تــا کــودک بــه ســطح بهــری از مترکــز 

نیــز دســت یابــد. در بعضــی از کــودکان بــه علــت مترکــز ضعیــف  ممکــن اســت تکــرار 

ســه کلمــه هــم دشــوار باشــد. در ایــن جــا از کلــامت  مربــوط بــه هــم از نظــر شــبکه 

معنایــی یــا لفظــی اســتفاده مــی کنیــم . مثــا هــر ســه کلمــه میــوه یــا حیــوان یــا اعضــای 

بــدن  یــا اشــیای مربــوط بــه یــک گــروه باشــد. و هنگامــی کــه کــودک موفــق بــه تکــرار آن 

هــا شــد  کلــامت را بــه صــورت نــا مربــوط انتخــاب مــی کنیــم. ظرفیــت حافظــه شــنیداری 
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کوتــاه مــدت را نیــز تــا 5 کلمــه و 5 عــدد  گســرش مــی دهیــم  و بــه مــرور کلــامت را بــا 

هجاهــای بیشــر و نامربــوط تــر انتخــاب مــی کنیــم و یــا در صــورت موفقیــت او تکــرار 5 

کلمــه را بــا ایجــاد پارازیــت در بیــن کلــامت ادامــه مــی دهیــم. بــه ایــن صــورت کــه بعــد 

از گفــن هــر کلمــه توســط  کــودک یــک کلمــه  مثــل آفریــن، خــوب و... را مــی گوییــم تــا 

کــودک بتوانــد بــا وجــود آن، کلمــه ی بعــدی را یــادآوری کنــد. پــس از رســیدن بــه حــد 

مطلــوب  از تکــرار یــک داســتان کوتــاه  هــم مــی توانیــم اســتفاده کنیــم. یــک داســتان 

چنــد جملــه ای کوتــاه را بیــان  کــرده و مــی خواهیــم کــودک آن را تکــرار کنــد. بــه مــرور 

و پــس از موفقیــت او داســتان را طوالنــی تــر کــرده و جزئیــات بیشــری را بــه آن اضافــه 

مــی کنیــم. گاه پیــش مــی آیــد کــه کــودک یــک داســتان را بــه صــورت تکــراری بیــان مــی 

کنــد بــه جــای داســتان جدیــدی کــه شــنیده اســت. ایــن مــورد هــم تداخــل حافظــه ی 

قبلــی بــا حافظــه جدیــد اســت. بــا اســتفاده از رسنــخ  هــا یــا تکــرار داســتان جدیــد مــی 

ــا ارتقــای ظرفیــت حافظــه  ی دیــداری  توانیــم ایــن مشــکل را برطــرف کنیــم. معمــوال ب

ــه  ــب در حافظ ــد و مطال ــی یاب ــود م ــری بهب ــرور یادگی ــه م ــدت ب ــاه م ــنیداری کوت و ش

بلنــد مــدت ذخیــره مــی شــود. امــا گاهــی کــودکان چیــزی را در هنــگام آمــوزش یــاد مــی 

گیرنــد امــا پــس از گذشــت مدتــی آن را فرامــوش مــی کننــد. متریناتــی وجــود دارنــد کــه 

مــا مــی توانیــم بــر حافظــه ی بلنــد مــدت هــم تاثیــر بگذاریــم. امــا بــه طــور معمــول اگــر 

چیــزی تکــرار و مــرور نشــود فرامــوش مــی شــود. مثــا در مــورد مفاهیــم فضایــی  و ســایر 

مفاهیــم کــه بــا فراموشــی کــودک مواجــه مــی شــویم مــی توانیــم یــک برنامــه ی مــروری 

را مــد نظــر قــرار دهیــم. بــرای کودکانــی کــه خوانــدن و نوشــن را یــاد گرفتــه انــد و در 

بــه خاطــر ســپردن مطالــب درســی مشــکل دارنــد از مترینــات نوشــتاری نیــز مــی تــوان 

اســتفاده کــرد. مثــا بــرای تقویــت حافظــه لیســت کوتاهــی از کلــامت را  بــه او ارائــه مــی 

دهیــم تــا بخوانــد ســپس مــی خواهیــم کلامتــی را کــه خوانــده روی یــک کاغــذ بنویســد. 

ــه حاطــر ســپرده مــی  ــامت بیشــر مــی شــود و بیشــر ب ــز روی کل ــن، مترک ــن متری ــا ای ب

شــوند. یــک متریــن دیگــر ایــن کــه یــک مــن  کوتــاه را بــرای کــودک مــی خوانیــم و بعــد 

از او مــی خواهیــم کــه آن چــه را شــنیده بــرای مــا تکــرار کنــد یــا بنویســد. ایــن مــن مــی 

توانــد ابتــدا یــک داســتان کوتــاه باشــد و بعــد بــه یــک مطلــب توصیفــی تبدیــل شــود. 

ــه هــای  ــه در زمین ــی ک بســیاری از مترینات

مختلــف بــا کــودک انجــام مــی دهیــم 

ــت حافظــه مــی  ــه تقوی ــه خــود ب خــود ب

انجامــد  مثــل شــعر خوانــدن  بــه صــورت 

انفــرادی یــا گروهــی، قصــه گویــی و قصــه 

ــی  ــه ی حرکت ــورد حافظ ــی و... در م خوان

هــم متریناتــی کــه دارای مراحــل مختلــف 

ــی  ــک م ــه کم ــت حافظ ــه تقوی ــتند ب هس

ــا کاغــذ و درســت کــردن  ــا کار ب ــد. مث کن

ــتلزم  ــذی. مس ــق کاغ ــا قای ــک ی ــک موش ی

ــا  ــک رسی از کاره ــودک ی ــه ک ــت ک آن اس

را بــه ترتیــب انجــام دهــد و طبیعتــا بایــد 

مراحــل آن را بــه خاطــر بســپارد. دســتورات 

ــه  ــا بیشــر هــم ب ــه ای ی ــا ســه مرحل دو ی

ــال  ــرای مث ــد. ب ــی کن ــورد کمــک م ــن م ای

ــزن،  ــت ب ــم اول دس ــی گویی ــودک م ــه ک ب

بعــد قیچــی را بــردار و تــوی کشــو بگــذار 

ــن را  ــن متری ــد. ای ــپس در کاس را ببن و س

ــتور  ــا 4 دس ــتور و ت ــا دو دس ــدا ب ــم ابت ه

هــم مــی توانیــم ادامــه دهیــم. گاهــی 

ــاز  ــف  نی ــز ضعی ــر مترک ــه خاط ــودک ب ک

بــه هدایــت یــا ارائــه رسنــخ دارد. امــا بــه 

ــخ  ــت رسن ــه در نهای ــاد داشــته باشــیم ک ی

ــد  ــودک بتوان ــود و ک ــذف ش ــد ح ــا بای ه

بــدون  و  توالــی  بــا  را  دســتورات  متــام 

ــای  ــامره ه ــد. در ش ــام ده ــی انج راهنامی

بعــد بــه ابعــاد دیگــری از آمــوزش کــودکان 

ــم. اتیســتیک مــی پردازی
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نوشته متپل گراندین

موفــق،  مســتقل  زندگــی  هــای  کلیــد 

و  خــوب  اجتامعــی  زندگــی  و  اشــتغال 

موفــق بــرای افــراد مبتــا بــه اختــال 

اتیســم طیــف 

مهــارت  بــه  تکــراری  عایــق  گســرش 

هــا و خدماتــی کــه افــراد نیــاز دارنــد: 

ــای  ــرح ه ــداران ط ــودم، دام ــورد خ در م

ســنتی را بــرای گاوهــا ســفارش مــی دهنــد 

ــی  ــای وسواس ــت ه ــه صحب ــه ای ب و عاق

ــام  ــردی  هواپی ــک ف ــر ی ــد. اگ ــن ندارن م

دوســت دارد انگیــزه ای بــرای او اســت کــه 

ــری  ــرد. یادگی ــاد بگی ــری را ی ــارت دیگ مه

ــن  ــای نوش ــارت ه ــود  مه ــدن و بهب خوان

مــی توانــد بــا اســتفاده از کتــاب هــای 

مربــوط بــه هواپیــام برانگیختــه شــود. هــم 

چنیــن هواپیــام مــی توانــد انگیــزه ای بــرای 

ــای  ــد. آق ــوم باش ــات و عل ــری ریاضی یادگی

کارلــوک، معلــم علــوم  مــن وســواس هــای 

مــرا بــه یادگیــری علــوم هدایــت کــرد. مــن 

رشوع بــه مطالعــه کــردم و در حــال حــارض 

هدفــم ایــن اســت کــه یــک دانشــمند 

در  جالــب  علمــی  هــای  پــروژه  شــوم. 

ــت. ــود داش ــوک وج ــگاه کارل آزمایش

یافــن مربیــان: بعضــی از موفــق تریــن 

افــراد مبتــا بــه ســندرم آســپرگر بــا کمــک 

ــه  ــغول ب ــر مش ــه کامپیوت ــن در زمین والدی

کــودکان  بــه  والدیــن  شــدند.  تحصیــل 

ــری را در ســن  ــه هــای کامپیوت شــان برنام

نوجوانــی یــاد دادنــد. در مــورد خــودم تــا 

16 ســالگی انگیــزه مطالعــه کردن نداشــتم. 

آقــای کارلــوک معلــم علومــم مــن را عاقــه 

منــد کــرد و توانایــی هــای مــن را تشــخیص 

ــد.  ــب کنی ــا اســتعداد را جل ــان ب داد. مربی

یکــی از راه هــا بــرای پیــدا کــردن یــک مربــی یــا یــک شــغل ایــن اســت کــه مجموعــه ای 

از راهردهــای خــود را ایجــاد کنیــد. مــن بــا نشــان دادن تصاویــر، نقاشــی هــا و طراحــی 

ــه فــروش مــی  هــای خــودم بــه رشکــت هــای بــزرگ گوشــت و پــرورش دهنــدگان دام ب

رســانم. مــن کارم را مــی فروشــم نــه شــخصیتم را. اگرچــه مــن فــرد عجیبــی بــه نظــر مــی 

رســیدم ولــی بــه مــن احــرام گذاشــته شــد.

مهــارت هــای کار خــوب را توســعه دهیــد: ایــن نکتــه بــرای افــراد هــم در بــاال و پاییــن 

ــرد دارد. اساســی تریــن مهــارت، کار کــردن در زمــان مناســب اســت. زمانــی  طیــف کارب

کــه مــن کوچــک بــودم ایــن مهــارت را یــاد گرفتــم چــون بایــد ســاعت 7.30 آمــاده مــی 

شــدم تــا دیــر بــه مدرســه نرســم. وقتــی مــن 13 ســامل بــود هفتــه ای دو روز بعدازظهــر 

ــک  ــی در ی ــگاه تحقیقات ــک آزمایش ــتان، در ی ــن تابس ــج، م ــردم. در کال ــی ک ــی م خیاط

مدرســه کــودکان مبتــا بــه اتیســم مشــغول شــدم. مــن مهــارت هــای ارزشــمندی را یــاد 

گرفتــم. همچنیــن مجبــور شــدم یــاد بگیــرم اکــر کارهــا جالــب هســتند ولــی بعضــی کارها 

هــم خســته کننــده هســتند. هنگامــی کــه کســب و کار طراحــی را رشوع کــردم، ســه ســال 

ــرم. هرچنــد  ــاد بگی ــا گاوهــا را ی ــا طراحــی تســهیات و رسو کار داشــن ب طــول کشــید ت

مــن توانایــی ذاتــی تفکــر بــری داشــتم ولــی بــاز هــم مجبــور بــودم ســخت کار کنــم تــا 

ــد راهنامیــی  ــر چن ــی ام در کســب و کار طراحــی را توســعه بدهــم. در زی ــم توانای بتوان

بــرای کمــک بــه شــام وجــود دارد کــه شــغل تــان را نگــه داریــد.

هیــچ وقــت بــه دیگــران نگوییــد نــادان حتــی اگــر نــادان باشــند. جــوک هــای زشــت یــا 

نظــرات خــود را در مــورد سیاســت یــا مذهــب در هنــگام کار بیــان نکنیــد.

شام باید کارهایی را انجام دهید که رییس تان می گوید. 

رسپرســتی رییــس خــود را فرامــوش نکنیــد مگــر ایــن کــه یــک پــروژه بــزرگ منجــر بــه 

شکســت شــود یــا شــغل شــام در معــرض خطــر باشــد. 

کار آزادانه اغلب ساده تر است چون از سیاست های اداری اجتناب می شود. 

بخواهیــد تــا دســتورالعمل هــا را بنویســند. بنابرایــن الزم نیســت اطاعــات کامــی طوالنی 

ــان  ــس ت ــه ریی ــه ب ــن اســت ک ــن کار ای ــرای ای ــه خاطــر داشــته باشــید. راه خــوب ب را ب

بگوییــد ایمیــل یــک روش ترجیحــی بــرای ارتبــاط اســت.

از شــغل هایــی کــه نیــاز بــه کار چندگانــه دارنــد اجتنــاب کنیــد ماننــد صنــدوق دار در 

یــک رســتوران شــلوغ یــا منشــی کــه هــم بایــد بــه تلفــن جــواب دهــد و هــم بــا کامپیوتــر 

کار کنــد.

زندگی مستقل موفق
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بخواهیــد کــه دســتورالعمل هــا مبهــم 

هــای  دســتورالعمل  از  برخــی  نباشــد. 

نــرم  یــک  توســعه  از:  عبارتنــد  مبهــم 

افــزار جدیــد یــا متیــز کــردن فروشــگاه، 

ــه  ــح ک ــای واض ــتورالعمل ه ــی از دس برخ

بــه راحتــی قابــل درک بــا یــک هــدف 

مشــخص و نقطــه پایانــی هســتند عبارتنــد 

ــیدگی  ــرای رس ــری را ب ــه کامپیوت از: (برنام

بــه متــاس هــای مشــری هــا اصــاح و 

تجدیــد نظــر کنیــد تــا راحــت تــر بــر روی 

ــد(  ــان بخوانن ــل ش ــک موبای ــه کوچ صفح

ــوازم آرایشــی را  ــا (قفســه هــای بخــش ل ی

ــل  ــد(. در محــل کار، 10 ایمی بازســازی کنی

ــه یــک نفــر در یــک  ــام تلفنــی ب ــا 10 پی ی

در  را  خــود  رییــس  نکنیــد.  ارســال  روز 

طــول روز نادیــده نگیریــد. هــر روز زمانــی 

را بــرای دریافــت دســتورالعمل هــا برنامــه 

ــد.  ــزی کنی ری

اجتامعــی شــدن از طریــق عایــق مشــرک: 

زمانــی کــه در دبیرســتان اذیــت شــدم، 

ــود. آزمایشــگاه  ــایند ب ــن ناخوش ــی م زندگ

علمــی آقــای کارلــوک و اســب ســواری تنهــا 

پنــاه مــن از اذیــت شــدن بــود. دانــش 

آموزانــی کــه بــه ایــن فعالیــت عاقــه منــد 

ــی  ــت م ــه اذی ــد ک ــانی نبودن ــد کس بودن

ــه ازدواج  ــف، ک ــد. بزرگســاالن در طی کردن

موفــق دارنــد بــا همرانــی کــه دارای 

عایــق مشــرک هســتند ازدواج مــی کننــد. 

چیزهــای جدیــدی را امتحــان کنیــد: وقتــی 

ــرای  ــه ب ــیدم ک ــی ترس ــودم، م ــاله ب 16 س

اولیــن بــار بــه مزرعــه عمــه ام ســفر کنــم. 

ــد مــن را مــی  ــه مــکان هــای جدی رفــن ب

ــرد  ــن را ب ــادرم م ــبختانه، م ــاند. خوش ترس

و گفــت اگــر دوســت نداشــتم مــی توانــم 

بعــد از دو هفتــه بــه خانــه برگــردم. بعــد 

از مدتــی معلــوم شــد کــه آن جا را دوســت 

داشــتم و تجربــه هــای آن جــا باعــث شــد 

کــه مــن بــه ســمت طراحــی امکانــات 

ــن  ــروز م ــوم. ام ــت ش ــا هدای ــرای گاوه ب

ــا  ــد ت ــته ش ــن خواس ــه از م ــگزارم ک سپاس

ــن  ــم. والدی ــد را امتحــان کن چیزهــای جدی

و معلامنــی کــه بــا افــراد طیــف اتیســم کار 

ــا  ــا را ب ــج آن ه ــه تدری ــد ب ــد بای ــی کنن م

ــد  ــد. نبای ــد مواجــه کنن ــه هــای جدی تجرب

ــی  ــر ناگهان ــرد. تغیی آن هــا را ســورپرایز ک

غیرمنتظــره در یــک برنامــه مــی توانــد 

باعــث وحشــت شــود.

برنامــه هــای بازدیــد از مزرعــه هفتــه 

هــای زیــادی پیــش رفــت. مــن نیــز مجبــور 

ــح  ــل مصال ــر مث ــاده ت ــای س ــدم چیزه ش

ســاختامنی را خــودم بخــرم. مــن در خانــه 

نیــز تعمییــرات خوبــی انجــام دادم امــا می 

ترســیدم کــه بــرای تهیــه چــوب بــه حیــاط 

خانــه مــان بــروم. مــادرم بــا مــن مــی 

ــن  ــام ای ــت از انج ــی دانس ــه م ــد اگرچ آم

ــی دانســت  ــادر م کار ناراحــت هســتم. م

ــن فشــار  ــه م ــه ب ــدر ســخت اســت ک چق

بیــاورد. اگــر چیزهــای زیــادی در یــک زمان 

ــتم  ــث وحش ــد باع ــی ش ــه م ــن گفت ــه م ب

مــی شــد امــا مــن بــرای پیرشفــت بایــد در 

معــرض تجربیــات جدیــد قــرار مــی گرفتــم.

کنــرل خشــم و عصبانیــت: در ســال هــای 

نوجوانــی، بــا پرتــاب یــک کتــاب، بــه اذیت 

ــک  ــه ی ــه ب ــردن پاســخ دادم. در مدرس ک

ــب  ــت »عق ــن گف ــه م ــه ب ــزرگ ک دخــر ب

مانــده « کتــاب پــرت کــردم. پــس از آن 

ــژه فرســتادند.  ــک مدرســه وی ــه ی مــن را ب

بعــد از ایــن کــه در یــک کافــه تریــا درگیــر 

شــدم، اســب ســواری ام را از دســت دادم. 

بــرای بــه دســت آوردن اســب ســواری، 

ــار گذاشــتم و گریــه کــردن  خشــونتم را کن

را جایگزیــن آن کــردم. اذیــت شــدن هنــوز 

ــن بــه  مــن را ناراحــت مــی کــرد امــا م

جــای مبــارزه کــردن، بــا گریــه پاســخ مــی 

دادم. ایــن باعــث نجــات شــغل مــن شــد. 

اگــر کســی را مــی زدم یــا چیــزی پــرت مــی 

کــردم شــغلم را از دســت مــی دادم. کنــرل 

ــت.  ــن اس ــر ممک ــوالً غی ــات معم احساس

از آن جایــی کــه احساســاتم گاهــی شــدید 

بــود مجبــور بــودم بدانــم کــه چگونــه 

خشــونتم را خامــوش کنــم و آن را بــا گریــه 

ــب مــن در محــل کار  ــم. اغل ــن کن جایگزی

گریــه مــی کــردم، امــا بــا پیــدا کــردن یــک 

ــر  ــا زی ــا ی ــه گاوه ــی در مزرع ــای مخف ج

ــردم.  ــان مــی ک ــن آن را پنه زمی

برخــی از نوجوانــان و بزرگســاالن وقتــی به 

ــی  ــم غذای ــه دارو، رژی ــوغ مــی رســند ب بل

ــد  ــاز دارن ــر نی ــای دیگ ــا راه ه ــاص و ی خ

ــن  ــی از بی ــات ناگهان ــراب و حم ــا اضط ت

ــالگی حمــات  بــرود: در ســن بیســت س

اضطرابــی مــن بیشــر شــد. دوز کــم یــک 

قــرص ضــد افردگــی، اضطرابــم را از بیــن 

بــرد. بزرگریــن اشــتباه ایــن اســت کــه دوز 

ــب  ــرای رشوع اغل ــتفاده شــود و ب ــاال اس ب

1/2 تــا 1/3 نیــاز اســت. ایــن دوز بــرای 

ــه اتیســم و آســپرگر بســیار  ــا ب ــراد مبت اف

متغیــر اســت. بعضــی از افــراد کاً بــه دارو 
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نیــاز ندارنــد و بــه رژیــم کازیــن و گلوتــن 

خــوب پاســخ مــی دهنــد. لنزهــای آیرلــن، 

عینــک منشــوری یــا تربیــت شــنیداری نیــز 

در بعضــی از آن هــا بــه کاهــش مشــکات 

حســی کمــک مــی کنــد. صفحــه لــپ 

تــاپ اغلــب بــرای افــرادی کــه در پــردازش 

دیــداری مشــکل دارنــد مناســب اســت 

چــون فــاش کمــری دارد. بــرای اطاعــات 

ــن وب  ــر ای ــای دیگ ــش ه ــه بخ ــر ب بیش

ــد. ســایت بروی

مــن بزرگســاالنی را دیــده ام کــه متاســفانه 

مشــکل حســی شــدید و اضطــراب زیــادی 

دارنــد. در بســیاری از مــوارد بــرای کاهــش 

ایــن مشــکات درمانــی صــورت منــی گیــرد. 

مــن چندیــن موفقیــت بــزرگ بــرای کاهــش 

مشــکات شــدید حســی داشــته ام. ترکیبــی 

از رژیــم غذایــی خــاص، دوز کــم داروهــای 

ــه  ــد ب ــی توان ــن م معمــول و لنزهــای آیرل

ــر کار  ــک دف ــا ی ــد ت ــراد کمــک کن ــن اف ای

معمولــی را تحمــل کننــد. قبــا یــک محیط 

اداری معمولــی بــا چراغهــای فلورســنت 

ــار حســی مــن مــی شــد.  ــه ب باعــث اضاف

ــک  ــن کم ــه م ــا ب ــه واقع ــری ک ــز دیگ چی

ــن را آرام  ــود. ورزش م ــاد ب ــرد ورزش زی ک

کــرد و بــه مــن کمــک کــرد تــا بخوابــم. بــه 

خاطــر داشــته باشــید کــه پیوســتار اتیســم-

بعضــی  اســت.  متغیــر  بســیار  آســپرگر 

مشــکات حســی خفیفــی دارنــد و بعضــی 

ــد.  ــدیدی دارن ــی ش ــکات حس ــر مش دیگ

درمانــی کــه بــرای یــک نفــر مفیــد اســت 

ممکــن اســت بــرای دیگــران مفیــد نباشــد. 

ــازی  ــون، ب ــای تلویزی ــردن متاش ــدود ک مح

هــای ویدیویــی و چرخیــدن در ســایت: 

مــن اجــازه داشــتم در طــول روز یــک 

و  کامپیوتــر  ببینــم.  تلویزیــون  ســاعت 

یــک  بــه  هــم  ویدیویــی  هــای  بــازی 

ــن  ــود. ای ــده ب ــدود ش ــاعت در روز مح س

ــتند.  ــاد آور هس ــیار اعتی ــا بس ــت ه فعالی

کــودکان و بزرگســاالن بایــد فعالیــت هایــی 

ــغلی  ــه و ش ــه حرف ــه ب ــد ک ــام دهن را انج

منجــر شــود. یادگیــری نحــوه برنامــه ریــزی 

بــرای بــازی هــای ویدیویــی بایــد تشــویق 

شــود امــا بــازی کــردن بــا آنهــا در متــام روز 

بایــد متوقــف شــود. افــرادی کــه در ایــن طیــف قــرار دارنــد، مترکــز شــدیدی کــه بــرای 

ــد  ــن ک ــرای نوش ــا در روز ب ــاعت ه ــد. رصف س ــت را دارن ــاز اس ــوب نی ــغل خ ــک ش ی

کامپیوتــری، موســیقی و یــا خلــق اثــر هــرنی بایــد تشــویق شــود. برخــی از افــراد خیلــی 

موفــق در ایــن طیــف در شــغل خــود وســواس دارنــد و زندگــی شــادی دارنــد. معلــامن و 

والدیــن بایــد افــراد را درســت آمــوزش دهنــد تــا در کار خــود موفــق باشــندو بــا شــناخت 

توامننــدی هــای آنــان و پــاداش دادن، عــزت نفــس بــه دســت بیاورنــد. آنهــا مــی تواننــد 
اثــر هــرنی کــه دیگــران مــی خرنــد را خلــق کننــد. مــن خوشــحال مــی شــوم وقتــی دیگــران 
کارهــای مــرا دوســت دارنــد. پــدر و مــادرم باعــث افزایــش عاقــه منــدی مــن بــه هــرن و 
نقاشــی شــدند. وقتــی یــک نقاشــی خــوب از ســاحل کشــیدم مــادرم آن را قــاب گرفــت. 
ایــن باعــث افتخــار مــن شــد. یــک متخصــص بــه مــن گفــت کــه کیفیــت منظــره حرفــه 
ــن روی در یخچــال  ــت پایی ــا کیفی ــزه داد. منظــره هــای ب ــن انگی ــه م ــن ب ای اســت و ای
چســبانده مــی شــد. هیــچ وقــت، هیــچ وقــت بــا گرفــن فعالیــت هــای مربــوط بــه حرفــه 
ــون  ــک شــب از تلویزی ــرای ی ــودم، ب ــان ب ــن نافرم ــه م ــی ک ــد. وقت ــه نکنی ــودک را تنبی ک
محــروم مــی شــدم. اســتعدادها بایــد پــرورش پیــدا کننــد. مهــارت هــای نقاشــی کشــیدنم 
از بیــن رفــت و هرگــز توســعه پیــدا نکــرد چــون لــوازم هــرنی از مــن گرفتــه شــد. کامپیوتــر 
را بــه خاطــر بــازی کــردن مــی تــوان از کــودک گرفــت امــا هیــچ وقــت کامپیوتــر را  بــه 
خاطــر فعالیــت هــای مرتبــط بــا شــغل مثــل یادگیــری برنامــه نویســی یــا روزنامــه نــگاری 

ــد. ــودک نگیری از ک
 یادگیــری مهــارت هــای اجتامعــی در مقابــل ارتباطــات اجتامعــی: افــراد در ایــن طیــف 
مــی تواننــد قوانیــن اجتامعــی بســیار پیچیــده را یــاد بگیرنــد و در یادگیــری نحــوه رفتــار 
در مراحــل زندگــی روزمــره موفــق عمــل مــی کننــد. بــا ایــن حــال، آن هــا ممکــن اســت 
هرگــز نتواننــد عاطفــی باشــند. اســکن مغــز مــن و چندیــن فــرد دیگــر مبتــا بــه طیــف 
اتیســم کــه توســط نانســی مینیشــیو انجــام شــد نشــان داد کــه بــرای مــا اشــیا جالــب تــر 
از افــراد اســت. مــا در دنیــا بــه افــرادی نیــاز داریــم کــه بــه اشــیا عاقــه منــد هســتند. در 
روزهــای غــار نشــین، افــراد اجتامعــی قطعــه ســنگ نداشــتند. متــام ابزارهــای الکرونیکــی 
مثــل تلفــن هــای همــراه توســط افــرادی کــه دارای ویژگــی هــای آســپرگر هســتند رشح 
داده شــده اســت. کتــاب هــای متعــددی در دســرس هســتند کــه دانشــمندان، موســیقی 

دانــان و هرنمنــدان مشــهور کــه مبتــا بــه آســپرگر یــا اتیســم بــا عملکــرد بــاال بودنــد را 

معرفــی کــرده اســت.
others who have some shared interests. 
Autism and Asperger Books by Temple Grandin 
 
Grandin T. 1986. Emergence: Labeled Autistic, Warren Books, New York. Describes my 
Early childhood experiences. 
 
Grandin T. 1996. Thinking In Pictures, Vintage Press, New York. Updated and 
expanded in 2006. 
 
This is my most general book and it covers both my personal experiences and scientific 
Research. The medical section has been fully updated. There is a chapter on sensory 
Problems that applies to individuals on the entire autism spectrum. 
Grandin T. and Kate Duffy 2004. Developing Talents-Careers For Individuals With 
Asperger Syndrome and High Functioning Autism. Autism Asperger Publishing 
Company, Shawnee Mission, Kansas. 
 
Contains information on getting and keeping good jobs. Recommended for Asperger 
and high Functioning individuals from age 10 to adult. 
Grandin T. and Barron T. 2005. Unwritten Rules of Social Relationships, Future 
Horizons, Arlington, Texas 
 
Provides two different personal perspectives on learning social rules. Recommended for 
Individuals with Aspergers and high-functioning autism.
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متفاوت اما شبیه من 

) کتاب قهرمان اتیسم من ( 

ــاهیر  ــه مش ــان، ک ــودکان و نوجوان ــرای ک ــت ب ــی اس کتاب

هــرن،  علــم،  جهــان  از  بخــش  الهــام  هــای  چهــره  و 

ــد. ــی کن ــی م ــدی را معرف ــفه و کم ــات، فلس ریاضی،ادبی

ایــن کتــاب بــا تصاویــر گویــا و نــر کودکانــه خــود، منبــع 

آموزشــی فــوق العــاده ای بــرای همــه کــودکان و نوجوانــان 

ــامن،  ــن، معل ــم، والدی ــه اتیس ــا ب ــودکان مبت ــژه ک ــه وی ب

رسپرســتان و خواهــر و بــرادر و بــه طــور کلــی همــه 

ــواده مــی باشــد.  اعضــای خان

نویسنده: جنیفر الدر 

مرجم: محمد شیدایی 

انتشارات: کتاب های سبز شامل

آیا می توانم برای شما درباره "سندرم آسپرگر" بگویم؟

ایــن کتــاب بــرای پــران و دخــران ســنین 4 تــا 15 ســال نوشــته 
شــده، تــا کمــک کنــد مشــکات یــک کــودک مبتــا بــه ســندرم 
آســپرگر را درک کننــد. ایــن اثــر بــه آنهــا مــی گویــد کــه ســندرم 
آســپرگر چیســت، آنهــا بــه چــه چیزهایــی عاقــه دارنــد و چگونــه 

مــی تــوان بــه آنهــا کمــک کــرد. 
ــح  ــا ســبکی دوســتانه، جهــت توضی ــد و ب ــی مفی ــن کتاب همچنی
دادن و بــه اشــراک گذاشــن بــا کودکانــی کــه بــه تازگــی متوجــه 

ســندرم آســپرگر خــود گردیــده انــد، مــی باشــد. 
ــاز  ــی نی ــرای مــدت زمــان بســیار طوالن ــاب را ب ــن کت ــن ای والدی
خواهنــد داشــت و بقیــه افــراد خانــواده نیــز یــک آشــنایی 

ــد. ــی کنن ــدا م ــپرگر پی ــوم آس ــا مفه ــی ب مقدمات
ــا و  ــتانی ه ــش دبس ــا، پی ــد ه ــرای مه ــژه ب ــه وی ــاب ب ــن کت ای

مــدارس ابتدایــی الزم و رضوری اســت. 
چــه کســی دوســت دارد جمــع دوســتانه بــرای یــک کــودک مبتــا 
ــه همــه مطمــن  ــه رشطــی ک ــد ب ــه ســندرم آســپرگر ایجــاد کن ب

باشــند کــه او خــود رشایــط را درک خواهــد کــرد. 
ــه وضــوح آشــکار اســت کســی منــی توانــد رشایــط آن کــودک  ب
ــه  ــن ک ــر ای ــح دهــد، مگ ــرای گروهــی از همســاالنش توضی را ب
ــه  ــرار گرفت ــاز ق ــورد نی ــات م ــان اطاع ــل در جری ــودش از قب خ

باشــد.
ــاص  ــدرت خ ــا ق ــودک ب ــه ک ــت ک ــن اس ــاب ای ــن کت ــدف ای ه
خــودش، منبــع دانــش دوســتان خــود دربــاره ســندرم آســپرگر را 

بســازد. 
نویسنده: جودی ولتون 
مرجم: محمد شیدایی

انتشارات: کتاب های سبز شامل
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کیامهر 8 ساله

پادرا 8 ساله
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