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 پيشگفتار

هاي کودکان مبتال  منبع بسيار خوبي را  براي خانواده 1و همکارش ديون بيتز 1دبرا ژاکوب

 1کودك  118دهد که از هر  آمار نشان مي اند. تدوين کرده 3به اختالل طيف اتيسم

شود. آمار دولتي اياالت متحده آمريکا نشان  کودك به اختالل طيف اتيسم مبتال مي

ليل اين افزايش درصد افزايش يافته است، د 16تا  18دهد ميزان شيوع اتيسم  مي

ناشناخته است اما ممکن است اين افزايش به دليل بهبود ابزار تشخيصي  و عوامل 

 محيطي رخ داده باشد.

دهد که افزايش نرخ ابتال به اختالل اتيسم در پسران  هاي اخير نشان مي پژوهش 

در حدود سه تا چهار برابر بيشتر از دختران است. افراد مبتال به اختالل طيف اتيسم 

برقراري ارتباط، رفتارهاي  ها منحصر به فرد هستند، اما اختالل در توانايي برخي ويژگي

هاي مشترك در  هاي اجتماعي از جمله ويژگي کننده يا تکراري و نقص در تعامل محدود

اغلب مبتاليان به اختالل طيف اتيسم است. بيشتر کودکان مبتال به اختالل طيف اتيسم 

هاي روزمره آنها مانند حمام کردن،  مواجه هستند که فعاليتهاي حسي  با اختالل

 (.1818، 8کند )کوهانك و واتلينگ پانسمان و خواب شان را با چالش روبرو مي

براي مثال، کودکان مبتال به اختالل طيف اتيسم ممکن است به شنيدن برخي اصوات 

اي در برابر  ارهاي مقابلهتواند منجر به بروز رفت حساسيت زيادي داشته باشند، که اين مي

صداهاي اطراف از جمله صداي خواهر و برادران شان يا صداي سيفون توالت شود. برخي 

از کودکان مبتال به اختالل طيف اتيسم حساسيت لمسي شديدي دارند، براي مثال آنها 

ها اغلب اين  کنند. خانواده هاي خود احساس بسيار ناخوشايندي مي به دليل لمس لباس

را  مشکالت بسياري تواند  دهند که مي روزمره را گزارش ميي مرتبط با زندگي ها لشچا

 وجود آورد. هبراي کل خانواده ب

در  ي کودکان مبتال به اختالل طيف اتيسمها اين کتاب براي کمك به خانواده    

شده در اين پيشنهاد فرزندانشان تدوين شده است. راهبردهاي هاي  مواجهه با چالش

شود که کودك و  و باعث مي کند هاي حسي کودك کمك مي ب  به تنظيم سيستمکتا

                                                           
1
 . Debra Jacobs 

2
 . Dion Betts 

3
 . Autism Spectrum Disorder (ASD). 

4
 . Kuhaneck and Watling 



8    های روزمره برای کودکان با اختالل طیف اتیسمفعالیت 

هاي زندگي روزمره مانند خوردن غذا، لباس پوشيدن و رفتن به  فعاليتاش  خانواده

 را با موفقيت انجام دهند.فروشگاه مواد غذايي 

هاي الزم براي کمك به کودك مبتال به اختالل  اغلب يك متخصص درماني مداخله 

عضو تيمي است که داراي دانش الزم در مورد  گر درماندهد. اين  يف اتيسم را انجام ميط

. با به دقت گوش هستنداتيسم  فحسي کودکان مبتال به اختالل طي مشکالتمسائل و 

مناسب براي مقابله با راهبردهاي تواند به ارائه  مي گر درماندادن به داستان هر خانواده، 

 دکان کمك کند. هاي حسي اين کو چالش

هاي اصلي خارجي براي دريافت اطالعات محيطي  هاي حسي ما گيرنده سيستم

خارجي با اطالعات حسي داخلي در مغز  هاي از گيرندههستند. اطالعات دريافت شده 

شوند. سپس مغز يك پاسخ رفتاري مناسب بر اساس اين اطالعات يکپارچه  يکپارچه مي

لمسي، وستيبوالر )حرکتي(، بينايي، بويايي، چشايي و هاي حسي  مکند. سيست ايجاد مي

 گيرند. شنوايي از طريق اندام و عضالت ما اطالعات را به سادگي از محيط مي

شود و پاسخ مناسب رفتاري به آن وضعيت  مي يکپارچه سپس اين اطالعات در مغر 

خ رفتاري شود. با اين حال اطالعات حسي عامل تحريك و تهديد و ارائه پاس داده مي

باشد. برخي از اطالعات بدست آمده از  اد مبتال به اختالل طيف اتيسم مينامناسب در افر

اتيسم به عنوان يك تهديد يا عامل  اختالل طيف خارجي در مغز مبتاليان به هاي گيرنده

مثال لباس پوشيدن منجر به بيش حسي شود. براي  تواند شود. اين مي تحريك درك مي

 ،مغز ما چند ثانيه بعد از پوشيدن لباسبه طور معمول ولي است. يك فعاليت معم

سپس مغز واکنش حسي پوست ما  .فرستد اطالعات حسي دريافت شده را به مغزمان مي

بنابراين ما مي توانيم در آن لحظه بر احساسات مهمتري  ،کند به لباس را سرکوب مي

 تمرکز کنيم. 

ممکن است احساسات ناشي از تماس بدن با مغز افراد مبتال به اختالل طيف اتيسم 

هاي  ك بدن در اثر تماس با لباس واکنشلباس را سرکوب نکند و در نتيجه در اثر تحري

فرد  ،شود. با توجه به تحريك مستمر پوست در اثر تماس با لباس منفي رفتاري ايجاد مي

له گوش دادن به تواند بر اطالعات محيطي ديگر از جم مبتال به اختالل طيف اتيسم نمي

 درس در مدرسه يا انجام تکاليفش تمرکز کند.
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مفاهيم مربوط به پردازش  (گر درمانمتخصص مغز و اعصاب و   )1دکتر جي. آيرس

را  تحول و ادراك تمام دانش فعلي در مورد 1968است. او در دهه  ابداع کرده حسي را

او قرار داد.   ان را مورد پژوهشمورد بررسي قرار داد. براي مثال او مسائل يادگيري کودک

به خصوص با توجه به  هامروز .اع کرددرا اب شناسايي مسائل حسي براي ها نخستين آزمون

  پژوهش در مورد پردازش حسي ادامه دارد. اتيسم اختالل طيف افزايش نرخ ابتال به

به  دانش موجود در اين حوزه با توجهو  هاي حسي در مغز بسيار پيچيده است پردازش

کند. دبرا ژاکوب و ديون بتز اين اطالعات پيچيده را  هاي جديد هر روز تغيير مي پژوهش

ها در مديريت احساسات فرزندشان در  و قابل درك براي کمك به خانواده به شکلي آسان

هاي روزانه در اين کتاب ارائه کرده اند. پيشنهادهاي ارائه شده در اين کتاب براي  فعاليت

، 1رز -تواند مؤثر باشد )کوبلر ها مي د عملکرد خانواده، شادي و بهبوتگسترش صميمي

 (.1889، 8؛ زواگينبام و همکاران1881، 3؛ ليبرمن و سشير1996

                                                           
1
 . Dr A. Jean Ayres 

2
 . see Kubler-Ross 

3
. Lieberman and Scheer 

4
. Zwaigenbaum et al 



 



 

پيشگفتارمترجمان
هاي روزمره براي کودکان با اختالل طيف اتيسم کتابي کاربردي است که در  کتاب فعاليت

هاي کارکردي، پردازش حسي، هماهنگي و  مهارتهاي ساده براي تقويت  برگيرنده تمرين
خود مراقبتي است. اين کتاب شامل مقدمه و هشت فصل است که در مقدمه اطالعات 

هاي اين اختالل و سنجش مشکالت کودکان  کلي در مورد اختالل طيف اتيسم، ويژگي
شيوه  شده است. در فصل نخست به ارائههاي آموزشي  اختالل طيف اتيسم و تدوين برنامه

کاربردي به آموزش آگاهي از بدن پرداخته شده است. فصل  دوم به آموزش هماهنگي 
هاي حرکتي ظريف پرداخته است. فصل  اختصاص دارد. فصل سوم به آموزش مهارت

هاي زندگي  هاي تقويت حواس است. فصل پنجم به آموزش مهارت چهارم شامل روش
هاي مربوط به خانه، مدرسه و جامعه  ليتروزمره اختصاص دارد. فصل ششم به آموزش فعا

دهد و فصل هشتم به بهبود و ارتقاء  سازي را آموزش مي پردازد. فصل هفتم فنون آرام مي
 پردازد. ظرفيت مراقبت و درمان مي

هاي کودکان مبتال به اختالل طيف اتيسم در  اين کتاب براي کمك به خانواده  
شده است. راهبردهاي پيشنهاد شده در اين هاي فرزندانشان تدوين  مواجهه با چالش

شود که کودك و  کند و باعث مي هاي حسي کودك کمك مي کتاب  به تنظيم سيستم
هاي زندگي روزمره مانند خوردن غذا، لباس پوشيدن و رفتن به  اش فعاليت خانواده

علمان و تواند براي م فروشگاه مواد غذايي را با موفقيت انجام دهند. همچنين اين کتاب مي
هاي روزمره زندگي به اين  مربيان کودکان با اختالل طيف اتيسم جهت آموزش مهارت

گران، متخصصان،  مطالعه کتاب حاضر را به پژوهشکودکان مورد استفاده قرار گيرد. 
کنيم و  پيشنهاد مي کودکان با اختالل طيف اتيسم والدين، دانشجويان، معلمان و مربيان

ها ياري  ها و پيشنهادهاي خود ما را در رفع کاستي ديدگاه ارائهگان با  انتظار داريم خوانند
 دهند.

در پايان از جناب آقاي ميرحسيني مدير محترم مؤسسه انتشارات آواي نور و 
هاي صميمانه و فراهم آوردن امکان چاپ اين کتاب تشکر شان به خاطر همکاريهمکاران

متعال همواره در راه نشر آثار علمي و فرهنگي  کنيم و آرزومنديم که در پناه خداوندمي
             موفق و مؤيد باشند.

علمدارلو،رستميورنگانيهمتي  

1398زمستان        
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مقدمه

؟اختاللطيفاتيسمچيست

اتيسم بيابند و در حقيقت تاکنون  طيف هاي دليلي براي اختاللند ا هها نتوانست پژوهش

 ها يافت نشده است . درماني نيز براي اين اختالل

مؤثر بوده است.  اتيسم طيف  اختالل هاي نشانهدر کاهش بعضي از درماني    دارو 

ها  رماندرماني، فيزيوتراپي، کاردرماني و ديگر انواع د ، گفتارهاي اجتماعي آموزش مهارت

کمك به  برايديگر نيز  هاي روشاند تا حدودي موفق باشند. بسياري از  نيز توانسته

اجتماعي و  رشد اند تا به و تحقيق قرار گرفته  مورد پژوهش اتيسم طيف اختالل باکودکان 

 کنند. کمكاين کودکان جسمي 

ي همراه بوده ها است که استفاده از آن با موفقيت زياد کار درماني يکي از اين روش

کودکان را بهبود بخشيده است.  هاي مهارتو برخي  ها را کاهش داده نشانه است و برخي

نيز رنج مي  همبودهاي  اتيسم، از اختالل اختالل طيف بسياري از موارد افراد مبتال به در

اين  هاي نشانه به احتمال بسيار زياد نيز خواهر و برادرهاي اين کودکان افزون بر اين،برند. 

 اختالل را دارند.

دهدکه  اتيسم در نوزادان خبر مي طيف از بروز زود هنگام اختالل جديدهاي  پژوهش

در پيش از دو کودکان  در اين . والدين اغلب از بروز مشکلبيشتر داردالبته نياز به بررسي 

ها عبارتند از: لکنت زبان، عدم پيشرفت  از اين مشکل برخي کنند، صحبت  مي سالگي

هاي کالمي، عدم واکنش به رفتارهاي اجتماعي، بروز مشکل در رفتارها و  هارتم

)زيگايون بن و  مرتبط با خواب و تغذيه نطور مشکالتهاي اجتماعي و همي تعامل

 ( . 1،1889همکاران

 هرو  گذارند مي تأثيروجود دارد که بر رشد جسمي همه کودکان  بسياري هاي اختالل

 نيز اتيسم اختالل طيف تواند بر ميزان رشد کودکان مبتال به ها مي کدام از اين مشکل

هاي درماني هستند که خدماتي  کار درماني اغلب عضو تيم متخصصانداشته باشد.  تأثير

براي  انگر درمانکار همچنين . آورند براي کودکان و والدين فراهم مي به طور مستقيمرا 

 دهند.  اي ارائه مي مات مشاورهخد نيز هاي درماني و والدين ديگر اعضاي تيم

                                                           
1
 . Zwaigenbaum 
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درماني براي کمك به  کار فنونآوردن اطالعات مفيد درمورد هدف اين کتاب فراهم 

هاي درماني است. اين کتاب يك  و اعضاي تيم متخصصانکنندگان،  والدين، مراقبت

هاي خاصي را که  شود. هر خواننده ممکن است بخش اي محسوب مي راهنماي مشاوره

مطالعه و هاست انتخاب کند و يا کل کتاب را از اول تا آخر مورد خواندن آن عالقمند به

 قرار دهد.   استفاده

 درمانيچيست؟کار

شود که به بهبود کيفيت زندگي يك  مي گفتهها  اي از فعاليت درماني به مجموعه کار

هاي جسمي،  اتيسم در مهارت طيف کند. کودکان داراي اختالل شخص کمك مي

ارائه شده  کتابهايي که در اين  هستند. فعاليت تأخيراجتماعي دچار رشدري و يادگي

اتيسم،  طيف  براي زندگي روزمره اين کودکان مفيد است. کودکان داراي اختاللاست 

  ي اين کتاب استفاده کنند.ها توانند از توصيه آنها و ديگران نيز مي  خانواده

 کارکرديارزیابي

مربوط به  شناختي ين کتاب نيازهاي جسمي، اجتماعي، حرکتي ومطرح شده در ا نکات

 کودکان داراي اختاللدهد.  ، تعامل اجتماعي يا محيط را مورد مالحظه قرار ميهر فعاليت

، بنابراين هر کند باشندهاي زندگي روزمره  مهارت در فراگيري اتيسم ممکن است طيف 

و سپس ميزان پيشرفت در آن مهارت به هاي جزئي خود تقسيم شده  مهارت بايد به مؤلفه

 مورد ارزيابي قرارگيرد.هاي رشد کودك  و متناسب با گام اي آرام و طبيعي شيوه

 ارزیابيمهارت

ها فقط پيشنهاد است.  اند اما اين ه شدهها متناسب با رشد سني ارائ فعاليتاگرچه برخي  

گيرد و پيشرفت هر کودك  ها بر اساس توالي رشد کودك مورد مالحظه قرار مي مهارت

 گيرد. ها و بدون توجه به سن او مورد ارزيابي قرار مي مبتني بر توالي فعاليت

 پردازشحسي

بر حواس پنجگانه )المسه، چشايي ، بويايي، شنوايي و بينايي ( حواس ديگري از افزون 

شخصي، حرکتي و شناختي  نيز وجود دارد که شخص جسم، حرکات و کل فضاي قبيل 

اتيسم، طيف  اختاللزاي بدن خود را در آن فضا در نظر مي گيرد. اغلب کودکان داراي اج

را به اشتباه  دهند هايي که بدن آنها و يا حتي محيط اطراف شان ارائه مي عالئم و نشانه

هاي  و بعضي از اختاللاختالل طيف اتيسم   کنند. کودکان داراي ميتفسير و  تعبير
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مثال به يك براي يش از حد الزم به يك نشانه توجه کنند)                      پردازش حس ي ممکن است ب

در اين حين اطالعات مهمي که معلم به آنها                                           گوشواره بر اقي که معلم آنها پوشيده است( و

فهرستي  6و 8هاي  دهند. در فصل را از دست مي (مثل تاريخ امتحان بعدي) دهد ارائه مي

آورد  امکان را فراهم مي اين کودك ايبرفهرست اين از پرهيزهاي حسي ارائه شده است. 

تر  که احساس راحتي بيشتري در دنياي پيرامون خود داشته باشد و به شيوه خودش فعال

 تر باشد. و کوشا

 هايحرکتيودیداريمهارت

دهد تا با همکاري و هماهنگي  ها اين امکان را مي ها و دست هايي به چشم چنين مهارت

ين به کودکان کمك مي کنند تا نهمچ .تعادلي داشته باشندديگر عملکرد مبيشتر با يک

را به خوبي درك کرده و بر اساس آنها به خوبي عمل کنند. اين مسأله ديداري هاي  نشانه

براي هاي نوشته شده حائز اهميت است.  ويژه درخواندن و دنبال کردن دستورالعمله ب

دهيد تا ميز  ه را روي ميز قرار ميهاي ديداري و حرکتي زماني که ظروف نقر مثال، مهارت

مورد  زنيد دهيد و يا به يك توپ فوتبال ضربه مي را بچينيد، تکاليف مدرسه را انجام مي

 گيرند . استفاده قرار مي

 هايمراقبتازخودمهارت

نيز  "سازش يافتگي هاي  مهارت"يا  "هاي زندگي روزانه مهارت"ها که با عنوان اين مهارت

کنند از خود مراقبت کنيم  و با دنياي اطرافمان تعامل  ند به ما کمك ميشو شناخته مي

مستلزم در اختالل طيف اتيسم   ها در کودکان داراي ري اين مهارتداشته باشيم. يادگي

هاي مراقبت مرتبط با مهارتي ها چالش 6و 6هاي  در فصل است.نظر گرفتن موارد مهمي 

هاي شخصي و  هايي براي بهبود کيفيت تعامل حل هرااز خود مورد مالحظه قرار گرفته و 

تا اختالل طيف اتيسم اجتماعي افراد ارائه شده است. هدف اين است که کودکان داراي 

 جايي که ممکن است مستقل باشند.

 ؟چگونهازاینکتاباستفادهکنيم

 هاي يك الزم به ذکر است که اطالعات موجود در اين کتاب بايد به همراه مشاوره

از اختالل طيف اتيسم متخصص کار درماني مورد استفاده قرار گيرند. کودکان داراي 

به شکل  انوالدين، مراقبت کنندگان و متخصصيك تيم متشکل از  حمايت و کمك
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 شود که اين تيم به طور منظم باهم ديدار همچنين پيشنهاد مي .شوند مند مي بهتري بهره

هاي قابل توجه در کودکان  ر ارتباط باشند. پيشرفتداشته و يا از طريق ايميل با هم د

هاي فکري مداوم اين تيم امکان پذير  از طريق کمكاختالل طيف اتيسم  اختاللمبتال به 

منجر به نتايج مطلوب  و متخصصان اغلب الدين ، مراقبت کنندگانوهمکاري مي باشد. 

  .شودميدر زندگي اين کودکان 

 

 

 

 


