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شنیدن این جمله که کودک شما اتیسم دارد بسیار سخت و شوک آور است .اما این را به والدین
عزیزی می گویم که به تازه گی متوجه این اختالل در فرزند خود شده اند .درمان گرها و
درمان ها می توانند به افرادی که مبتال به اتیسم هستند کمک کنند توانایی های خود را بهبود
بخشیده تا عالئم اتیسم در آنها کاهش یابد و شروع زودهنگام درمان درسن پایین شانس
موفقیت فرزند شما برای بهبود را افزایش می دهد ،هرچند برای درمان هرگز دیر نیست.
پس قوی باشد واز شوک بیرون بیایید و به فکربهبود کودک خود باشید.

به توصیه آکادمی اطفال آمریکا ) (AAPبه محض اینکه متوجه شدید فرزند
شما مبتال به اوتیسم است ،شروع به تحقیق و درمان کنید ،نه اینکه منتظر
تشخیص رسمی باشید .چرا که آزمایش ها و پیگیری های متخصصان برای
دریافت تشخیص رسمی زمان زیادی می برد و به دنبال علت و اثبات اتیسم
بودن فقط زمان را از شما می گیرد.
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کار درمانی

کاردرمانی به کودکان مبتال به اتیسم کمک می کند تا در انجام کارهای روزمره بهترعمل کنند ،مانند یادگیری
بستن دکمه ی پیراهن یا صحیح نگه داشتن چنگال و...این تمرین ها می تواند هر چیز مربوط به مدرسه ،کار
یا بازی باشد ونوع تمرینات بسته به نیازها و اهداف کودک متفاوت است و اینکه کودک چه مدت نیاز به
کاردرمانی دارد و یا کاردرمانی ذهنی و حرکتی کدام یک برروی کودک موثراست یا بیشتر باید انجام شود باز
هم بستگی به کودک دارد .زیرا افراد اتیستیک هر کدام با هم متفاوت هستند و نمی توان برروی تمام کودکان
اتیستیک تمرینات یکسان انجام داد.

گفتار درمان

یکی از مشکالت کودکان دارای اتیسم نداشتن کالم است و گفتاردرمانی به صحبت کردن و
برقراری ارتباط و تعامل با دیگران ،به کودک کمک می کند .همچنین گفتار درمان می تواند
به مهارت های غیر کالمی مانند برقراری تماس چشمی ،شناخت و درک کودک نیزکمک
کند .برای اثربخشی بیشتر ،متخصصان گفتار باید با والدین و معلمان نیز درارتباط باشند تا
کودکان بتوانند این مهارت ها را در زندگی روزمره به کار گیرند.
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اسب سواری درمانی
برای مثال اسب سواری که امروزه والدین بیشتری را برای بهبود فرزندشان به خود جذب کرده و در ایران هم
رو به رشد است .پزشکان این نوع درمان را "هپروتراپی" می نامند .دراین درمان ،یک کودک سوار اسب
تحت هدایت یک درمانگر قرار می گیرد .سواری نوعی از فیزیوتراپی است زیرا سوارکار نیاز به واکنش و
تنظیم حرکات حیوان دارد .تحقیقات نشان می دهد که این ورزش در کودکان  5تا  16ساله مهارت های اجتماعی
و گفتاری آنها را بهبود می بخشد .همچنین می تواند به آنها کمک کند تا کمتر تحریک پذیر و بیش از حد فعال
شوند.
سیستم ارتباطات عکس)(PECS
این فرم درمان ،کودکان را به تجسم تصاویر برای اقالم و فعالیت ها می آموزد .این سیستم برای کسانی است
که صحبت نمی کنند ،نمی توانند درک کنند یا صحبت کردن برایشان دشوار است .ممکن است برای بچه هایی
که سعی در برقراری ارتباط ندارند یا به اشیا ،فعالیت ها یا غذاهای خاص عالقمند نیستند ،کاربردی باشد.
بررسی تحقیق در  PECSنشان داد که افرادی که ازاین روش استفاده می کردند ،پیشرفت هایی در ارتباط
داشتند.
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و در آخر روش های درمانی مانند  PRT، EIBI ، ABAو روش هایی دیگر مانند موسیقی درمانی،
بازی درمانی ،داستان درمانی و  ...که با مراجعه به وبسایت و پیج مجله اینترنتی حنانه می توانید اطالعات
بیشتری از روش های نامبرده بدست آورید.

صبر و تالش در این راه بیهوده نخواهد بود .مهم آن است که خسته نشوید و امیدوار
باشید .هر چند در حال حاضر درمان کاملی برای این اختالل وجود ندارد اما با تمرین ،
صبر و پشتکار شما فرزندتان رو بهبود خواهد رفت .بهبود در تماس چشمی ،بهبود در
روابط اجتماعی ،بهبود در حرکات و دستورپذیری ،بهبود در مستقل شدن و بهبود در کالم،
تمام این ها در کودک شما باز خواهد گشت اگرشما قوی باشید.

نویسنده و مترجم محتوا :لیال واحد
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تصور کلیای که از نتایج موجود تا سال  1998بهدست آمده ،نشان میدهد تمرین بدنی
نه تنها باعث بهبود وضعیت جسمی میشود بلکه رفتارهای ناسازگارانه اتیسم را نیز
کاهش میدهد .کودکان اتیستیک نسبت به کودکان معمولی در عین اینکه فعالیت کمتری
دارند ،بیشتر هم در معرض خطر هستند چراکه شیوه زندگی بیحرکتی دارند که خطرات
ناشی از بیماریهای قلبی ،دیابت و چاقی را در آنها افزایش میدهد .از آنجا که ثابت
شده ورزش در جمعیت عادی وسیلهای موثر برای جلوگیری از این مشکالت است ،این
احتمال وجود دارد که در جمعیت اتیسم نیز موثر باشد .تحقیقات نشان میدهد تمرین
فیزیکی باعث بهبود مهارتهای اجتماعی ،ارتباطی و حرکتی ،کاهش رفتارهای کلیشهای
کودکان اوتیسم و رفتارهای خودتحریکی آنها میشود.
ورزش میتواند آمادگی جسمانی کودکان و نوجوانان مبتال را افزایش دهد و کسب مهارت ،موفقیت ،اعتماد
بهنفس و روابط اجتماعی آنها را نیز باال ببرد .ورزشهای منظم باعث بهبود رشد در کودکان میشود چراکه
از طرفی ،فعالیت فیزیکی باعث کاهش گلوکز و در نتیجه ترشح هورمون رشد میشود و از طرف دیگر باعث
منظم شدن و افزایش خواب و تغذیه کودک خواهد شد که این عوامل برای رشد کودکان ضروری هستند .به
عالوه ،فعالیتهای منظم باعث افزایش تراکم استخوانی و کاهش احتمال بروز پوکی استخوان و دردهای مفاصل
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در بزرگسالی میشود ،ولی برای ورزش باید با متخصصان طب فیزیکی و ورزش مشورت کرد زیرا گاهی
انتخاب نادرست در ورزش مضرات جبرانناپذیری بهخصوص برای کودک ایجاد میکند.

در مجموع غربالگری جهانی از متون
مربوطه نشان میدهد تمرین فیزیکی

از جمله نکاتی که در انتخاب ورزش برای این کودکان باید

یک رویکرد معقول است که به انواع
مشکالت مرتبط با  ASDمیپردازد،
اما متاسفانه هنوز مطالعات وتحقیقات
زیادی انجام نگرفته تا بتواند ما را در
یافتن نوع ورزش و مداخالت تمرینی

رعایت کرد ،موارد زیر است:
 کودکان قبل از  8تا  10سالگی نباید در ورزشهای رقابتی
سازمانیافته که در آن امتیاز محاسبه میشود و بهخصوص

که در درمان  ASDمفیدتر باشد،
هدایت کند .تحقیقاتی که تا امروز

بزرگساالن در اجرای آن نقش دارند ،شرکت کنند چراکه فشار

انجام گرفته بیشتر به صورت انفرادی

روانی در زمان مسابقه همچنین ناامیدی از باخت و تمرین زیاد

یا در گروههای کوچک بوده (مثل شنا
و پیادهروی) و در زمینه ورزشهایی
که به معنای واقعی گروهی باشد(مثل
فوتبال) مطالعهای انجام نشده است.
در ضمن ،الزمه شرکت افراد
اوتیستیک در برنامههای ورزشی
بهبود مهارتهای حرکتی آنهاست
ولی آنچه روشن است ،فعالیتهای

تاثیرات ناخوشایندی بر آنها میگذارد و میتواند باعث کنار
گذاشتن دائمی ورزش شود.
 کودکان زیر 8سال باید در بازی کشف و یادگیری مهارتها
از طریق پرتاب کردن ،ضربه زدن به توپ ،باال و پایین پریدن،
دویدن و شنا کردن در حد اعتدال شرکت و کامال آزادانه رفتار

ورزشی یکی از موثرترین راهها برای
غلبه بر ناتوانی است.

کنند و این مهارتها را به شادیبخشترین روش بیاموزند.

 کودکان در سنین 8تا10سال با توجه به میزان رشد خود میتوانند درمسابقات سازمانیافته مانند مسابقات
داخلی مدارس شرکت کنند ولی برای کنار آمدن با ناامیدی و شکست هم به کمک نیاز دارند.
 کودکان 10تا 12ساله هم میتوانند از رقابت ورزشی لذت ببرند و هم به آموختن مهارتهای تازه
بپردازند.

7

راه را با هم خواهیم رفت (اتیسم،بهبود و آگاهی)

بازی اول؛ شناسایی بخشهای بدن
بخشی از بدن کودک را نام میبرید و کودک باید آن بخش را لمس کند .برای مثال میگویید« :سرت را لمس
کن ».و کودک باید سرش را لمس کند .یادتان باشد اگر کودک قادر به درک دستور شما به صورت کالمی
نبود ،اشکالی ندارد به صورت تصویری به او نشان دهید .برای یادگیری کودک عجله نکنید و به او زمان دهید
تا سازگار شود.
بازی دوم؛ بغل کردن توپ
کودک روی توپ دراز میکشد و با  2دست توپ را بغل میکند .توجه داشته باشید پای کودک روی زمین باشد
(برای حفظ تعادل) و شکم ،سینه و پاها کامال به توپ چسبیده باشند .سپس کودک توپ را  20تا  60ثانیه فشار
میدهد .به اندازه کافی استراحت و  3مرتبه دیگر تکرار کند.
بازی سوم؛ چرخش دستها
کودک به هر صورت که راحت است ،بنشیند یا بایستد .سپس دستها را از جلو به عقب بچرخاند( .این حالت
بهتر است اما اگر کودک مایل به چرخاندن دست به صورت از عقب به جلو بود ،اشکالی ندارد) .تمرین را
 10تکرار و  3مرتبه تکرار کند.
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بازی پنجم؛ خراب کردن سازه
چند جعبه سبک (یا اسباببازیهای
ساختمانی) را روی یکدیگر قرار
دهید و به کودک بگویید با دست آنها
را روی زمین بیندازد .بالفاصله
جعبهها را دوباره بچینید و او آنها را
دوباره بیندازد.

بازی چهارم؛ راه رفتن روی پنجه پا
از کودک بخواهید روی پنچه پای خود بایستد و راه برود.
بازی پنجم؛ خراب کردن سازه
چند جعبه سبک (یا اسباببازیهای ساختمانی) را روی یکدیگر قرار دهید و به کودک بگویید با دست آنها را
روی زمین بیندازد .بالفاصله جعبهها را دوباره بچینید و او آنها را دوباره بیندازد.
بازی ششم؛ فشار دادن توپ
توپهای کوچکی (مینیبال) را تهیه کنید و در اختیار کودک قرار دهید .از او بخواهید با  1دست یا  2دست
توپ را بگیرد و آن را  10مرتبه فشار دهد و  3مرتبه این بازی را تکرار کند.

البته برای انجام این تمرین ها و سایر تمرینهای یادشده باید وقت صرف کنید ،بنابراین صبر و حوصله به
خرج دهید و به هیچ وجه عجله نکنید.
منبع :هفته نامه سالمت )beytoote.com (-
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بعضی ازکودکان اتیسم ممکن است در برابر برخی از صداها گوش هایشان را بپوشانند وعکس العمل
شدید نشان بدهند ،اما مثال در هنگام صدا کردن نامشان عکس العملی ندارند ،در هنگام کوتاه کردن
ناخن یا مو بی قراری میکنند ،نسبت به محرک درد واکنش کمی دارند ،تماس چشمی برقرار نمیکنند،
ازلمس برخی از اجسام مثل خمیر یا لوچ شدن دست ها اجتناب میکنند ،ازخوردن غذاهایی با بافت
های خاص اجتناب میکنند وممکن است با بو کردن برخی از غذاها حالت تهوع به آنها دست بدهند
این رفتارهای غیر معمول اختالل پردازش حسی نامیده میشود.
یکی ازمشکالت شایع درکودکان دارای اختالل طیف اتیسم اختالل پردازش حسی است که به شدت روند
یادگیری ،رشد تکاملی وسازگاری با محیط را مختل میکند .هرکدام ازحس های شنیدن ،دیدن ،چشیدن ،بوییدن
،لمس کردن ،حس عمقی و وستیبوالر آستانه های متفاوتی از محرک های حسی را دارا هستند .در کودکان
دارای اختالل طیف اتیسم آستانه برخی از حواس معموال پایین (حساسیت زیاد) ویا باال (حساسیت کم ) هستند
که همان بیش حسی و کم حسی می باشد .به عنوان مثال برخی از کودکان دارای اختالل طیف اتیسم هنگامی
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که محرک کمی وارد می شود پاسخ می دهند وبیش حس هستند (آستانه پایین) وبرخی از آنها به محرکات
بیشتری برای عکس العمل نشان دادن نیاز دارند و کم حس هستند (آستانه باال) هستند.

عالئم این اختالل ازکودکی به کودک دیگر بسیارمتفاوت است ومیتواند شامل موارد زیر باشد:
دوری کردن ازلمس شدن
نشان دادن مشکالت رفتاری مانند گاز گرفتن خود
مشکالتی در آرام کردن خود بعد ازبرانگیختگی ،برای مثال بروز حرکتهای کلیشه ای
اجتناب از خوردن غذاهایی با بافت های مشخص برای مثال گوشت آبپز رشته رشته شده
پوشیدن لباس هایی که بافت والیاف نرم دارد
دوری جستن از کثیف شدن دست ها یا بدن
تمایل به بازیهای خالق (تمایل به انجام بازیهای تکراری مثل چرخاندن وسایل بصورت پیوسته )
عدم لذت از تماس جسمانی مانند نگه داشتن ونوازش شدن
دلبستگی نا مناسب به اشیا
فقدان یا کمبود تماس چشمی
فقدان ترس از موقعیت های خطرناک ویا انجام رفتارهای پرخطر
بی توجهی به صحبت دیگران انگار صدای آنها رانمی شنود
حساسیت به صداها بخصوصی صدای سشوار،لباسشویی ویا آژیرها
حساسیت به بوها (شدید یا مالیم )
تحمل زیاد درد
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 oموقعیت ها وحالت های وسواسی به بدن خود دارد
 oعدم توانایی در قرارگرفتن دریک وضعیت ثابت وحرکت کلیشه ای وبی هدف در محیط
 oخام حرکتی یا به اصطالح عامیانه دست وپا چلفتی بودن در مهارتهای حرکتی درشت
 oتعادل پایین وضعیف
 oداشتن مهارتهای حرکتی ظریف پایین برای مثال داشتن مشکالتی در گرفتن مداد و نوشتن
 oانجام حرکتهای تکراری
 oاختالل خواب
 oباال وپایین پریدن ،تکان تکان خوردن وبیش از حد به دور خود چرخیدن
 oخیلی زود خسته شدن دریک فعالیت (تحمل کاری پایین )
 oدستورپذیری پایین
 oزیاد زمین خوردن
 oناراحتی از جایی یا ترس از ارتفاع
 oچالش برانگیزبودن دست غالب (دست راست بودن یا دست چپ بودن )

 کاهش توانایی ارتباط برقرارکردن باهمساالن (ناتوانی وضعف در دوست یابی )
 انزوای اجتماعی
 افسردگی
 اضطراب
 پرخاشگری
 ترس از اجتماعات وعدم توانایی در نقش پذیری در اجتماع
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 اجتناب ازحضور وباقی ماندن در گروههای بزرگ
 ترس ازلمس شدن
 فقدان یاضعف در مهارتهای کالمی
 اعتماد به نفس عزت نفس پایین

 -1انرژی وسطح فعالیت باال :عدم توانایی نشستن دریک مکان مشخص وانجام فعالیت های پرخطر
 -2انرژی وسطح فعالیت پایین :این کودکان ممکن است کسل وخموده به نظر برسند وتمایلی به درگیر شدن با
دنیای اطراف وفعالیت روزمره ندارند.
 -3انجام رفتارهای اغلب تکانشی :عدم توانایی کنترل تکانه های رفتاری برای بلند شدن از روی صندلی
وکنترل رفتار خود وداشتن رفتارهای تهاجمی بدون فکر کردن به آن رفتار بروز داده شده.
 -۴توجه وتمرکز بسیار پایین وبسیارکوتاه :این کودکان ممکن است نتوانند بر سر یک فعالیت در مدت زمان
مشخصی باقی بمانند وباهرمحرک صوتی ،
دیداری و … ..پریشان میگردند.
 -۵مقاومت درمقابل افراد یا موقعیت های ناآشنا  :مضطرب شدن در اثر رویارویی با افراد ناآشنا ویا شرکت
در فعالیت های جدید
 -۶چالش برانگیز بودن انتقال ازفعالیتی به فعالیت دیگر :این کودکان ممکن است در حین تغییر فعالیت ها دچار
پریشانی گردیده واقدام به پرتاب کردن اشیا کنند ویا ممکن است برای رفتن به حمام ،به رختخواب رفتن ویا
رفتن به سرمیز غذا مقاومت کنند.
 -۷مشکالت عاطفی :این کودکان به دلیل نقص در پردازش حس دارای خود پنداره وعزت نفس پایین هستند
وبه یک انتقاد ویا اخم ویا….هم حساس می باشند.
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 -8ضعف درپردازش وپایین بودن عکس العمل
 -۹ضعف درمهارتهای بازی
 -10داشتن مشکالتی درانجام فعالیت های روزانه زندگی
 -11پژواک گویی ( تکرارکلمات یا قطعاتی ازفیلم ها که بخشی ازمکالمه نیستند)
 -12تمایل به تنهایی
عالئم ذکر شده ممکن است بطور کامل دریک کودک اتیستیک دیده شود ویابخشی ازاین عالئم را داشته باشد
که نشان دهنده تفاوت سطح این کودکان می باشد که مشخصا کودکی که عالئم کمتری دارد شدت اختاللش نیز
کمتر است.
دکتر حسینی سیانکی(کاردرمان و گفتاردرمان)
Drhoseinisianaki.com
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لگو درمانی به عنوان نوعی از بازی اولین بار توسط لگوف جهت تقویت و تسهیل شایستگی
اجتماعی کودکان اتیستیک معرفی شد .کودکان در این روش در گروه های کوچک به صورت
مشترک بر اساس قوانین و نقش ها و بر اساس یک الگوی تصویری یا ساختمان آزاد در
محیطی امن به ساخت لگوها می پردازند که منجر به توسعه و تقویت مهارت های اجتماعی،
رعایت نوبت ،توجه مشترک ،حل مساله در کودکان طیف اتیسم می گردد.

ازآنجایی که نقص در مهارت های اجتماعی می تواند باعث ضعف در پیشرفت تحصیلی شکست های اجتماعی،
اضطراب ،افسردگی در این کودکان گردد ،بنابراین با توجه به اهمیت مهارت های اجتماعی و تاثیر آن در
حوزه های مختلف باید راهکارهایی جهت بهبود مهارت های اجتماعی کودکان اتیسم ارائه گردد که یکی از این
راهکارها بازی درمانی باالخص لگو درمانی است.
بازی به عنوان یک فعالیت عمده در زندگی کودکان در توسعه زبان ،شناخت ،فعالیت های اجتماعی و جسمی
تاثیر گذار است .بازی زمینه را برای تسهیل خالقیت و تقویت مهارت های اجتماعی از جمله توجه مشترک،
اشتراک گذاری ،رعایت نوبت و قوانین و مقررات فراهم می کند .در حال حاضربازی جهت کاهش مشکالت
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رفتاری ،عاطفی و افزایش تعامالت اجتماعی مورد استفاده قرارمی گیرد .لگوف اولین کسی بود که نظریه لگو
درمانی را ارائه کرد ،او دریافت که کودکان با انگیزه باال در لگو درمانی شرکت می کنند و علت آن جذاب
بودن لگو بازی و پاداش فرض کردن آن است .او معتقد است که کودکان دارای اتیسم براساس نظریه ی
نظامندی همدلی رفتار می کنند .براساس این نظریه افراد به دنبال پیدا کردن قواعد یک سیستم هستند تا رفتار
آن ها را پیش بینی کنند .از آنجایی که لگو جزء اسباب بازی های سیستماتیک است و کودکان اتیستیک به دلیل
پیش بینی پذیری آن ،به این بازی جذب می شوند بنابراین می توان با شرکت دادن چند کودک دارای اختالل
اتیسم در لگو بازی ،زمینه را برای تقویت همدلی و مهارت های اجتماعی آن ها فراهم نمود.

در پژوهشی ،لگوف لگو درمانی را جهت افزایش کفایت اجتماعی کودکان مبتال به طیف اتیسم به مدت -12
 24جلسه  ۹0دقیقه ای مورد استفاده قرار داد که نتایج پژوهش نشان داد لگو درمانی در افزایش کفایت اجتماعی
و مهارت های ارتباطی تاثیر مثبت داشته است .در پژوهشی دیگر نیز لگو درمانی را با کودکان اتیسم بر اساس
برنامه زبانی اجتماعی به کار بردند که نتایج نشان داد لگو درمانی در افزایش مهارت های اجتماعی و ارتباطی
موثر بوده است .همچنین در پژوهشی دیگر لگو بازی ،به شیوه مشارکتی با  14کودک آسپرگر به کار برده
شد که نتایج نشان داد این بازی در افزایش شایستگی اجتماعی و اعتماد به نفس آن ها نیز موثر است.
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در لگو درمانی ابتدای هرجلسه به کودکان اصول ساختن لگوها با مشارکت یکدیگر
،رعایت نوبت در استفاده از لگوها ،کنترل صداهای اضافی هنگام لگو بازی ،مرتب
کردن وسایل پس از پایان بازی ،عدم گذاشتن لگو در دهان و داشتن رفتار مودبانه یاد
آوری می شود .نقش درمانگر در لگو درمانی تسهیل گری است و مداخله مستقیم انجام
نمی دهد و تنها واکنش های رفتاری عاطفی مناسب را در بازخورد به رفتار های کودکان
اتیستیک از خود بروز می دهد.
رویش روان شناسی ،سال پنجم ،شماره  ،3پاییز 1395
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آموزش نوآموزان با نیازهای ویژه در سال های اولیه کودکی ضرورتی انکارناپذیراست این
آموزش ها به خصوص برای آن گروه از کودکان که دارای اختالل طیف اتیسم می باشند
اهمیت بیشتری دارد چرا که کودکان طیف اتیسم دارای نیازهای مختلف در چند حوزه رشدی
هستند و تعداد کمی از والدین قادر به کنار آمدن با شرایط خاص آنها بوده اند و نمی توانند به
تنهایی آموزش مناسب را برای کودک خود فراهم آورند.

آموزش پیش دبستان دوهدف تشخیص و آموزش را با هم در نظر می گیرد و به عنوان بخشی از پیشگیری
ثانویه موجب کا هش و به حداقل رساندن عوارض ناشی از ناتوانی می شود و قدرت تطابق در سال های بعدی
تحصیل را بخصوص در دوره ابتدایی که نیازمند حمایت و ایجاد تجربه کافی در موقعیت های مختلف زندگی
واقعی است را آسان می کند .برنامه های این دوره باید زمینه های رشد همه جانبه خود را فراهم آورد و
وضعیت سالمتی را در سطح فردی و اجتماعی بهبود بخشد .در کودک اتیستیک قبل از ورود به مدرسه بهتر
است توانایی های او را تقویت کرد تا کودک اعتماد به نفس کافی برای تحصیل را داشته باشد .اما این توانایی
ها کدامند؟ و آیا کودک شما که قراراست تحصیل را آغاز کند این توانایی ها را دارد؟
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قبل ازمدرسه الزم است کودک توانایی انجام فعالیت های زیر را داشته باشد.

مهارت های حرکتی درشت
 خزیدن روی زمین
 حرکت کردن روی زمین با چهار دست و پا
 نشستن روی زمین به طور صحیح
 به طور صحیح رو به جلو راه رفتن
 ایستادن به طور صحیح
 عقب عقب راه رفتن
 بتواند دست هایش را به جهات مختلف(باال  ،پایین  ،جلو  ،عقب و طرفین)حرکت دهد


بتواند بدون کمک بدود

 از پله باال برود


از پله پایین رفتن

 غلت زدن از یک طرف اتاق به طرف دیگر

شوت کردن توپ با پای برتر
پرتاپ کردن توپ با دو دست
راه رفتن بین دو خط موازی
باال و پایین رفتن از سطح شیب دار
زدن به اشیا با دست مشت شده
باال رفتن از پله های سرسره و سر خوردن
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 مشت کردن دست


جلو آوردن دو دست به طور هماهنگ به منظور گرفتن اسباب بازی

 برداشتن اشیاء با سبابه و شست
 بازی کردن با اشیاء کوچک (عروسک کوچک ،ماشین کوچک ،موبایل ،اسباب بازی و)...با دو
دست
 دادن اشیاء از یک دست به دست دیگرو درست کردن شکل های مختلف با خمیر

مچاله کردن کاغذ وباز کردن انگشتان دست مشت شده به ترتیب
لمس کردن نوک تک تک انگشتان با انگشت شست
برداشتن اشیاء کوچک از درون ظرف کوچک
گذاشتن اشیاء کوچک داخل فنجان
ورق زدن کتاب
بازکردن شیرآب
بستن شیر آب
بازو بسته کردن پیچ و مهره درشت
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 باز و بسته کردن درب بطری


پاشیدن آب با آب پاش (پیش نیاز تقویت عضالت انگشتان برای گرفتن مداد)

 برداشتن مهره ها با انبر زغالی
 تا کردن دستمال
 برداشتن دانه های لوبیا با دو انگشت
بازو بسته کردن قیچی
قیچی کردن کاغذ به طور بی هدف
قیچی کردن کاغذ از روی خطوط
 پاک کردن خطوط با مداد پاک کن
 تراشیدن مداد
 چیدن مکعب ها به صورت عمودی
 چیدن مکعب ها به صورت افقی
 ساختن دیوار با مکعب
 نخ کردن مهره های درشت


باز و بسته کردن درب قوطی کبریت

 دردست گرفتن مداد به طرز صحیح
 خط خطی کردن با مداد
 باز کردن در ازطریق چرخاندن یا کشیدن دستگیره
 عبوردادن اشیاء کوچک از حلقه
 نگه داشتن جعبه با یک دست و با دست دیگر اشیاء را داخل آن انداختن


آگاهی نسبت به خطر ،ایمنی و مراقبت
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همچنین به اخطار معلم یا مادر نسبت به شرایط خطرناک پاسخ دهد ،هنگام استفاده از
اشیاء نوک تیز(قیچی،مداد،چاقو و  )...نکات ایمنی را رعایت کند ،از وسایل شخصی
خود مراقبت و جمع آوری کند و در نشستن و ایستادن و صحبت کردن فاصله مناسب را
رعایت کردن از دیگر نکاتی است که بهتر است کودکان اتیستیک قبل از ورود به مدرسه
مهارت انجام آنها را آموزش ببینند.

کتاب برنامه ریزی برای اختالف طیف اتیسم نوشته گری مک کین
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این فایل توسط مجله اینترنتی حنانه ،جهت آگاهی از اختالل اتیسم تهیه شده .برای ارتباط با ما می توانید از
طریق دایرکت و صفحه اینستاگرام با ما درتماس باشید.
همچنین امیدواریم بتوانیم در شماره های بعد مطالب مفیدتری را در اختیار شما قرار دهیم.
www.hananevhd.ir
اینستاگرام مجله @hanane.vhd
اینستاگرام صفحه اتیسم @autism_hanane

هر گونه کپی برداری تنها با نام منبع اصلی محتوا همراه با نام و نشانی سایت مجله اینترنتی حنانه مجاز می باشد.
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