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 مقدمه

 

 تقویات  و روان ساالمت  ارتقاای  بارای  هنار  مقولاه  از گیاری  بهاره  تردید بدون

 و درکودکاان  وارتبااطی  شاناختی  هاای  کاستی برخی واصالح مطلوب رفتارهای

 اهمیات از هنگاامی  مهام  ایان . برخورداراسات  ایالعاده فوق ازاهمیت نوجوانان

 .  باشد محور خانواده عمدتا کاربردآن که گردد می خوردار بر مضاعف

 هماراه  توانند می که باشند باور براین خانواده اعضای تمامی که زمانی 

 و توانبخشی ،درمان فرایند و مراحل ودرتمامی بوده درمانگر همکاراصلی و

 بیشاترین  شااهد  میتاوانیم  یقیناا  ،دگردنا  واقاع موثر فرزندانشاان  آموزش

 باا  درارتباط ویژه به ها خانواده کانوندر هنردرمانی اثربخشی وماندگارترین

 .  باشیم خودماندگی یا اوتیسم طیف های اختالل مبتالبه کودکان

 و پیچیاده  پدیاده  یك اساسا خودماندگی یا اوتیسم طیف های اختالل

. اسات  ارتبااطی  و روانشاناختی  ،رفتااری  ،شناختی ،ادراکی ،حسی عجی 

 هساتند  ناشاکفته  ایها غنچاه  مثاباه  باه  هاا  اخاتالل  این مبتالبه کودکان

 کودکاان  ایان  شکوفایی برای مؤثر رویکردهای ترین مهم ازجمله وبالطبع

. اسات  خاانواده  پرنشااط  و آرام درمحای   هنری های فعالیت از مندی بهره

 حااکم  والادین  باین  عاطفی تعامل و ارتباط ترین غنی درخانواده که آنگاه

 و آرامای  دل بانهایات  زنادگی  مهروباغبانان فرشتگان این ومادرانگردد می

 کودکاان  این ،گردد می زندگی بخش طراوت وجودشان زوجیت رضامندی

 .  یابد می دوباره رویشی ،وجودشان ناشکفته



 ،همادلی  ،طاراوت  ،نشااط  ،محبت ازحاکمیت ایآمیزه ،دیگر سخن به

 تواند می هنردرمانی رویکردهای از مؤثر مندی بهره با رویی گشاده و تبسم

. کند فراهم خودمانده کودکان وتحول شکوفایی رابرای بستر ترین مطلوب

 باا  مقدم کاوه دکتر آقای جناب هوشمند اندیشمند توس  که حاضر کتاب

 راهنماای  تواناد  مای  درآماده  تحریار  رشاته  باه  ارجمندشان اساتید کمك

 متخصصاین و دانشاجویان  ،معلماین  ،مربیاان  مندی بهره برای ارزشمندی

 و بااالینی شناساای روانو اسااتثنایی کودکااان آمااوزش و شناساای روان

 تماامی  و محتارم  مولاف  روزافازون  توفیقاات  و ساالمت . باشد توانبخشی

 .  داریم مسئالت مهربان ازخداوند را ایشان همکاران

 
  افروز غالمعلی دکتر

 1395 خردادماه

 

 



 

 پیشگفتار

 

 هاای  اخاتالل  ترین وبغرنج ترین پیچیده از یکی اوتیسم طیف های اختالل

 اوتیسام  طیاف  هاای  اختالل به مبتال کودکانو است کودکان روانشناختی

 درتعااامالت کیفاای نقااص از کااه هسااتند اسااتثنایی کودکااان از گروهاای

 خاااص مشااکالت و ایکلیشااه عالئاا  و حرکااات ،رفتارهااا ،اجتماااعی

 . میبرند رنج زبان و گفتار و کالمی ارتباط های مهارتدر

 خانواده اعضای با کودکان این ارتباطدر میتواند مشکالت و مسائل این

 آنها با که کسانی تمام و درمانگران و مربیان ،معلمین نیز و والدین ویژه به

 خانواده اعضای دیگر وزندگی بگذارد منفی تاثیر دارند تعامل و کارمیکنند

 سرتاسار در اختاللهاا  ایان  شیوع میزان ،متاسفانه. قراردهد الشعاع تحت را

 و روانپزشاکی  ،روانشناسای  متخصصاین  رو ازایان  و پیداکرده افزایش دنیا

 فعالیات  وساالمت  بهداشت حوزه در که کسانی تمامی درکل و توانبخشی

 علمای  و منطقای  ایشایوه  باه  همگانی چالش بااین تا درتالشند میکنند

 و موقاع  باه  تشاخیص  درجهات  دقی  های ارزیابی ازطری  و کرده برخورد

 بارای  مناسا   آموزشای  و توانبخشی ،درمانی های مداخله و راهکارها ارائه

 . بردارند گام کودکان نیا

 ،کااربردی  رفتار تحلیل چون وآموزشی توانبخشی ،درمانی های مداخله

 ،گفتاردرماانی  و کاردرماانی  ،درماانی  تمارین  ،تیچ ،حسی سازی یکپارچه

 این به ربوطم های مداخله مهمترین ازجمله هنردرمانی و درمانی موسیقی

 . میشوند کاربرده به دنیا درسراسر که هستند کودکان



  10پیشگفتار 

 

 ایان  درتماامی  اماروزه  کاه  اسات  نکتاه  ایان  به توجه است مهم آنچه اما. . 

 باودن  محاور  خاانواده  اصاطالح  وباه  والادین  پویاای  و فعال مشارکت ها مداخله

 درایان  مادت  کوتااه  و مادت  بلناد  درماانی  نتاایج  که میشود موج  ها مداخله

 نیااز هااا خااانواده هااای همکاااری و شااده نمایااان تاار بیشااترودقی  هااا مداخلااه

 .  شود برطرف کودکان این مشکالت بیشتر هرچه تا گردد بیشتر بامتخصصین

 اسات هایی  مداخله مهمترین از یکی هنردرمانی ها مداخله این درمیان

 ،اروپا ویژه به کشور از درخارج تسکینی - حمایتی ایمداخله عنوان به که

 درحاوزه  تاا  میشاود  تاالش  و شاده  آن باه  بیشاتری  توجه وکانادا آمریکا

. گیارد  قرار استفاده بیشترمورد اوتیسم طیف های اختالل به مبتال کودکان

 همگان پذیرش مورد باید که آنطور هنوز مداخله این ما درکشور سفانهامت

 ینمولف تالش رو ازاین. است اندک زمینه دراین نیز اطالعاتو نگرفته قرار

 زمیناه در روز وبه مهم مطال  نگارش و گردآوری با تا است این کتاب این

 کارشناسااان و دانشااجویان ،خااانواده هنردرمااانی ورویکاارد هنردرمااانی

 اساتثنایی  کودکاان  آماوزش  و شناسی روان ،بالینی شناسی روان های رشته

 و ارزشاامند ایمااداخله عنااوان بااه مهاام مقولااه ایاان بااا را توانبخشاایو

 تااازاین  کارده  آشانا  اساتثنایی  کودکاان  از گروه این درمورد پذیر انعطاف

 کودکاان  ایان  آموزشی و درمانی ،درکاربالینی تا شود کمك آنها به طری 

 کتااب  ،باراین  عالوه. ندکن استفاده دیگر رویکردهای درکنار رویکرد ازاین

 کودکاان  شناسای  روان واحد درسی منابع از یکی عنوان به تواند حاضرمی

 نیاز  و واحاد  سه ارزش به شناسی روان رشته کارشناسی دردوره استثنایی

 دوره استثنایی کودکان وسمیناردرمسائل استثنایی کودک و خانواده واحد

 هرکادام  اساتثنایی  کودکان وآموزش شناسی روان رشته تخصصی دکتری
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 کودکاان  پارورش  و آماوزش  اصاول  درسای  واحاد  ونیاز  دوواحد ارزش به

 وآمااوزش شناساای روان رشاته  ارشااد کارشناسای  دردوره ویااژه بانیازهاای 

 تاادریس مااورد دردانشااگاهها دوواحااد ارزش بااه اسااتثنایی کودکااان

 اساتفاده  ماورد  کوچاك  هرچند مجموعه این که رود می آن امیدقرارگیرد

 و کودکااان توانبخشاای و روانشناساای حااوزه متخصصااین و کارشناسااان

 .  قرارگیرد اوتیسم طیف های اختالل مبتالبه نوجوانان

 

 مقدم دکترکاوه

 139۴ آذرماه
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