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 پیشگفتار مترجم

 

های بسیار بااهمیت سالمت یکی از جنبههای اجتماعی   مهارتو کسب رشد اجتمـاعی 

 ابـتال  بسیاری از کودکان به دالیل مختلف مانندباشد. انسان و خصوصا کودکان می روان

هـا بـا ملـکل مواجـه     ، در کسب این مهارتاتیسم اختالالت عصب تحولی از جمله به

ها را در زنـدیی روزمـ ف اـ ا    شوند و مانند کودکان طبیعی، خود به خود این مهارتمی

هـای نسـبتا   شیوفباشند. یکی از های خاص در این زمینه مییی ند و نیازمند آموزشنمی

شناسان و سای  بالینگ ان اعال در های اخی  مورد توجه و استفادف روانجدید که در سال

های اجتماعی بـ ای آمـوزش   بخلی  ق ار ی اته است، روش داستانحوزف درمان و توان

  ها به کودکان است که جا دارد در ای ان مورد توجه بیلت ی ق ار یی د.مهارت

 از دیدیاف که است روزم ف اجتماعی موقعیت از توصیفی نمونه یک یاجتماع  داستان

 کـه  جایی آن شود. از استفادف مختلف های موقعیت در تواند می و شود می نوشته کودک

 شـود،  مـی  معنـادار  و اهـم  قابـل  کودک ب ای خوبی به داستان خالل در پندها و ها آموزف

یابـد  بـه    اازایش می ملابه های زمینه در کودک توسط ها آن تعمیم و کاریی ی به احتمال

 ویژف ای  این تعمیم به زندیی روزف توسط درمانگ  و خانوادف کودک تسهیل شـود. بـ   

 ها مهارت آموزش در قصه و داستان مثل غی مستقیم های شیوف کاریی ی به اساس همین

اجتمـاعی   هـای  روشی موث  است. در این کتاب سعی شدف است تا با استفادف از داسـتان 

شود. ایـن کتـاب   های ارتباطی، اجتماعی و خود م اقبتی به کودکان آموزش دادف مهارت

های اجتمـاعی در کودکـان مبـتال بـه اخـتالل طیـف       منبع کارب دی ب ای اازایش مهارت

پزشـکان و  شناسـان، معلمـان، م بیـان، روان   تواند مـورد اسـتفادف روان  اتیسم است و می

 تیستیک ق ار یی د.های کودکان اخانوادف



دانم از پ اسور حمیدرضا پوراعتماد که ملوق بندف در انتخـاب  در پایان، ب  خود می

و ت جمه این متن بودند تلک  و قدردانی نمایم. ایلان پایه یذار خـدمات تخصصـی و   

علمی به کودکان اتیستیک در ای ان هستند و نقش مـوث ی در نهادینـه شـدن اتیسـم بـه      

متمایز از سای  اخـتالالت عصـب تحـولی  از جملـه عقـب مانـدیی       عنوان یک هویت 

ذهنی( و مع ای اتیسم به جامعه علمی و م اکز خدماتی به خصوص بهزیستی در اواخ  

 باشند.می "پدر اتیسم ای ان"اند و به حق دهه هفتاد ایفا ک دف

اثـ    ضمنا از جناب آقای می حسینی، مسول انتلارات آوای نور که زمینه چـا  ایـن   

 نمایم.را ا اهم آوردند صمیمانه تلک  می

 

 سعید صادقی

 شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهرانگروه روان

 بخشی اختالالت اتیستیک(تهران اتیسم )مرکز ساماندهی درمان و توان
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 مقدمه

 

 ها داستان این از استفاده نحوه

است. این  شدف نوشتهاتیسم طیف های این کتاب ب ای کمک به کودکان با اختالل داستان

آنـان   هـای معلـم و م بـی   ،اختالل اتیسـم  مبتال بهها اغلب با کمک خود کودکان داستان

توسط والدین، عملی مهم  راهنماییک  عنوان به کتاباین  رود کهامید می. اند شدف نوشته

مطـابق بـا شـ ایط     ایـ  هـا  ق ار یی د. این داستان مورداستفادفاعضای مدارس و م بیان 

استفادف کنیـد، امـا    اند از آنهانوشته شدفبه همان صورتی که توانید میباشند  شما کودک

الگوهایی ب ای ش وع کارتـان اسـتفادف کنیـد زیـ ا ممکـن       عنوان به هانآامیدواریم که از 

 د.نکودک شما نباشها مطابق با ش ایط ی داستاناست همه

2نـو کتـاب داسـتان اجتمـاعی    "در کتابش بـا عنـوان    1ی ی کارول
بـه سـ دریمی    "

 یوید:توسط کودکان با اختالل اتیسم می شدف تج بهاجتماعی 

 "هیچ دلیل مناسبی نـدارد "رسد دهد که به نظ  می... یک کودک راتاری را نلان می

 ..موقعیت ندارد. آنربطی به  طورکلی بهیا 

ظـ   و در ن تأمـل  بـ ای ران درخواسـت از والـدین و درمانـ     وسیله به کتاب حاض 

ایـن   ،اخـتالل اتیسـم   مبـتال بـه   سـال بزریکـودک یـا   ی اتن یـک موقعیـت از دیـدیاف    

 دهد.های اجتماعی را هدف ق ار میس دریمی
 

 

 

                                                
1
 Carol Gray 

2
 The New Social Story Book 
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 ؟استها برای چه کودکانی مناسب این داستان

کسـانی کـه در رشـد زبـان     امـا  ، باشندمی کنندف کمکها ب ای تمامی کودکان این داستان

دارنـد، کسـانی کـه بـه هـ  دلیلـی        ناکارآمـدی ، اا ادی که زمینه خانوادیی دارند تأخی 

         سـ یعا  در مواجهـه بـا ناکـامی     پس ها(       خصوصا   کسانی کهدارند و  پایینی نفس اعتمادبه

 به ف خواهند ب د. ، بیلت  از این کتابزنندشوند و دست به اقدام میخلمگین می

 

 برای چه سنی مناسب است؟

. انـد شـدف ق ار دارنـد نوشـته  سال  13تا  5دامنه سنی  کودکانی که درها ب ای این داستان

کـار دشـواری اسـت زیـ ا بسـیاری از       بسـیار  بـا سـن  ها متناسب این داستان بندی طبقه

کـه از یـک کـودک     هستنددهند شبیه راتارهایی نلان می ت  بزرگراتارهایی که کودکان 

با همـدیگ  تفـاوت دارنـد و     خیلیبه بلوغ  در رسیدنکودکان این زند. خ دسال س  می

بـه   دیگـ   هـای در زمینـه ها در زندیی به بلوغ ب سند اما ممکن است در بعضی از زمینه

بـ    تأکیـد  جـای  بـه بندی . به همین خاط  تصمیم ی اتیم که ب ای طبقهیابندبلوغ دست ن

بندی کنـیم. در ایـن کتـاب چنـدین داسـتان بـا       طبقه ها راداستان موضوعسن ب  اساس 

دربارف یـک موضـوع یکسـان وجـود دارد  بـ ای مثـال        تأکیدشانتغیی  در دامنه  اندکی

تصمیم بگی د کـه کـدام الگـو مناسـب      باشدخوانندف قادر  امیدواریمتوالت(. ما  آموزش

 کودکش است.

 

 هاداستانزمان استفاده از 

روزم ف خـود قـ ار دهیـد. داسـتان را اقـط زمـانی بـ ای         ب نامهخواندن داستان را بخلی از 

بلنـد   دسـت مسـلله کـودک   خواهد کار را ش وع کند. ب ای مثـال ایـ    کودک بخوانید که می

قبـل از           دقیقـا   ،کنـد است و کودک این کار را نمی دادن پاسخ ی اتن جهت ب ای اجازف ک دن
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 س وصـدا اعالیت را انجام دهد داستان را ب ای او بخوانید. ای  دربـارف   آن       مجددا اینکه کودک 

ک دن در سوپ مارکت است، داستان را درست قبل از راتن به سوپ مارکت ب ای او بخوانیـد.  

تان را ای  راتار قبل از اینکه شما اقدامی کنید اتفاق ااتاد، کودک را کنار خـود بنلـانید و داسـ   

 کنید.  سعی       مجددا دوبارف ب ای او بخوانید و سپس به اعالیت ب ی دید و 

هـا و ... در یـک پوشـه قـ ار     های مهم مانند تصاوی ، پاداشداستان را هم اف با دیگ  آیتم

توانـد بـه پوشـه نگـاف کنـد کـه باعـ  تقویـت         می در این صورت کودک. دارید نگهدهید و 

از داسـتان را   اسـتفادف  شـد،  ی اتـه  یـاد کامـل   صـورت  بهراتار  که وقتیشود. می نیز راتارش

م اجعـه   آنرا داخل پوشه نگهدارید و یاهی اوقـات بـ ای یـادآوری بـه      آنمتوقف کنید اما 

 کنید.

 

 از پاداش استفاده کنید

ن یـک جـایزف کوچـک بـ ای او و     زمانی که کودک راتار مطلوب را ا ای ات، با خ ید

توانیـد  را جلـن بگی یـد. همینـین مـی     آنتوسط شما و دیگ  کودکان  تحسین ک دنش

پاداش را قبل از ش وع اعالیت ملخص کنید که کودک بداند ب ای رسیدن به چه هدای 

-استفادف از پاداش ب ای کـودک بسـیار جـذاب مـی           معموال کار  آغازباید تالش کند. در 

دک و یا اجازف دادن به کودک بـ ای  هایی به کوباشد. پاسخ دادن با لبخند، دادن ب چسب

ـ توان ب ای مثال، بازی ک دن با کامپیوت  در پایان روز( می اش موردعالقهانجام اعالیت  د ن

 .دنباش ها پاداشبعضی از این 

 

 مثبت بیان کنید

 هـا هیچ کلمه منفی در این داستان        تق یبا با خواندن این کتاب شما متوجه خواهید شد که 

-مـن مـی  "و  "دهـیم ما انجام می"اما   ("ه یز"یا  "تواندنمی"یا  "نباید"وجود ندارد  
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مثبـت در   هدفخواهید دید. همیله یک  واور بهرا  "من تالش خواهم ک د"و  "خواهم

با کـار کـ دن بـ  روی ب ونـداد مثبـت،      بدیهی است که وجود دارد.  هااین داستان پایان

سـادف،   کتـاب ایـن  کنـد. زبـان   شود و کاهش پیدا میراتار منفی نادیدف ی اته می       معموال 

نیـز اغلـب مناسـب و طنزآمیـز      آنمنطقی، اغلب رک، ص یح و کودکانه است. تصـاوی   

ایـم تـا کودکـان بتواننـد داخـل      را خـالی یذاشـته   ها آن هستند و در بعضی موارد داخل

 تصاوی  بنویسند یا نقاشی کنند.

 

 دهید، نگوییدنشان 

و والـدین یـاهی    معلمـان، م بیـان  هسـتند.   عینیچ ا که  ،اث بخش هستندها این داستان

ام امـا او  داستان را حفظ شـدف  من خوانم کهانقدر داستان را ب ایش می"یویند اوقات می

دقیقه مداوم صـحبت کنـد. او یـزارش     25. یک معلم عادت داشت که "کندتغیی ی نمی

دانیم که نحوف بیان داستان بایـد بـا   اما ما می  "خواهد تم کز کندنمی"ک د که کودک می

 عینییادیی ندیان  ساالن بزرگروش این معلم متفاوت باشد چ ا که خیلی از کودکان و 

یی نـد  ها با دیدن و انجام دادن بهت  یاد مـی آنیا جنبلی  هم اف با اقدام عملی( هستند. 

و شنوند. امتحـان کنیـد و ببینیـد. از تصـاوی  اسـتفادف کنیـد       میاقط نسبت به رمانی که 

 کنید.وجود دارد استفادف  آن دربارفنقاشی کنید یا از تصاوی ی که در اینت نت 

 

 تفکر تحت الفظی

و کوکانی که  توجه نقصاعالی/ بعضی یا شاید خیلی از کودکان با اختالل اتیسم و بیش

. م بی ب ای مدت طوالنی در کنار هستندالفظی متفک ان تحتزبان دارند، رشد در  تأخی 

. کودک شلوار "وااای، پام سوزن سوزن میله"کودک ب  روی ا ش نلسته بود و یفت: 

 عینـی . یـادیی ی  "نه شما چیزیت نلدف!"او را جمع ک د و پای او را نگاف ک د و یفت: 
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ای و تمثیلـی و همـ اف بـا ایجـاز  معـانی      یعنی اینکه ما از استفادف کـ دن زبـان اسـتعارف   

 دویانه( اجتناب کنیم. 

-توانیم شوخی کنیم، بلکه باید بیلت  نمایش خندفاین به این معنی نیست که ما نمی

 دار اج ا کنیم.

 

 خالصه

-شوند و از داسـتان هایی هستند که توسط شما و کودکتان نوشته مینآها بهت ین داستان

 های این کتاب به عنوان الگو استفادف کنید.  

 انجام دهید:

 ها زیاد استفادف کنید.از داستان

 ها را مثبت بیان کنید.داستان

 از پاداش و جایزف استفادف کنید.

 ها را بیان کنید. به زبان کودکانه داستان

 ها را دیداری و عینی کنید.داستان

 به دنبال نتایج مثبت باشید.

 م بیان و م اقبان کودک با هم در ارتباط باشند و ملارکت داشته باشند.والدین، 

  :اجتناب کنید از

 مطالب منفی

 اصطالحات ایهام دار و دارای معانی چندیانه

 زبان و بیان بزریساالنه
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