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و اتیسم 
حسی یکپارچگی   

مجموعه کتابچه های زرد
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همــه مــا مــی دانیــم کــه کــودک طیــف اتیســم نیازهــا و مشــکالت خاصــی دارد. یکــی 
ــه  از ایــن مشــکالت، ناکارآمــدی هــای حســی اســت. یــک کــودک طیــف اتیســم بنــا ب
مشــکالت ثبــت حســی، درگیــر یــک ســری رفتارهــای حســی مــی باشــد. بــرای مثــال در 
ایــن کــودکان بــه دلیــل ثبــت پاییــن درون داد هــای حــس بینایــی، رفتارهایــی از قبیــل 
خیــره شــدن بــه نــور، تماشــای محیــط از گوشــه چشــم، تــکان دادن دســت جلوی چشــم 

هــا و... دیــده مــی شــود.
در ذهــن اکثــر والدیــن کــودکان طیــف اتیســم ســواالتی مطــرح اســت ماننــد اینکــه چــرا 
ــد  ــای بلن ــه صداه ــای پرشــی دارد، ب ــت ه ــدام حرک ــی چرخــد، م ــا م ــا دائم ــودک م ک
واکنــش هــای شــدید نشــان مــی دهــد و...، بــه دنبــال آن راه حــل هــای مقابلــه بــا ایــن 

رفتارهــا را از کارشناســان جویــا مــی شــوند. 
در پاســخ بــه ایــن ســواالت رایــج مــی بایســت توضیــح مختصــری در خصــوص فرآیندهای 

ثبــت حــس هــا بیــان نمود.
زمانــی کــه یــک محــرک حســی بــه یکــی از حــواس پنجگانــه وارد مــی شــود، آن محــرک 
توســط گیرنــده هــای مربــوط بــه هــر حــس تبدیــل بــه درون داد حســی مــی شــود کــه 
پــس از عبــور از یــک ســری مســیرهای عصبــی، در پایــان بــه منطقــه مربــوط بــه آن حس 

در مغــز ختــم مــی شــود، کــه بــه ایــن فرآینــد “ ثبــت حســی” مــی گوینــد
حــال اگــر کودکــی در فرآینــد ثبــت حســی دچــار اختالالتــی شــود، بــه طبــع بــه محــرک 
هــای محیطــی پاســخ متفاوتــی خواهــد داد؛ زیــرا اختــالل در ثبــت باعــث بــروز ادراکات 
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ــه مشــکل برخواهــد  ــه دنبــال آن، فرآیندهــای شــناختی نیــز ب نامناســب مــی شــود و ب
خــورد.

در کــودک عــادی ثبــت حســی در دامنــه ی نرمــال قــرار دارد و در واقــع مکانیســم تعدیــل 
حــس هــا بــه درســتی وارد عمــل مــی شــود. امــا در کــودک طیــف اتیســم، مــا شــاهد 
ثبــت حســی متفاوتــی هســتیم کــه براســاس یکــی از مــدل هــای حســی در چهــار گــروه 

طبقــه بنــدی مــی شــوند. 
گــروه نخســت کودکانــی هســتند کــه ثبــت حســی پایینــی دارنــد و محــرک حســی، 
ــه  ــال ب ــور فع ــه ط ــود ب ــا خ ــی آن ه ــد. ول ــی کن ــک نم ــی تحری ــه راحت ــا را ب آنه
دنبــال محــرک هــای حســی هســتند تــا خــود را تحریــک کننــد. در واقــع آن هــا 
ــرای مثــال ایــن کــودکان غــذا هــای  حــس طلــب (sensory seeking) هســتند. ب
ــد )تحریــک حــس چشــایی(، در طــول روز صــدا ســازی هــای  تنــد دوســت دارن
مختلــف از خــود نشــان مــی دهنــد )تحریــک شــنوایی(، دائمــا در حــال چرخیــدن 
)تحریــک حــس تعادلــی یــا وســتیبوالر( و پریــدن )تحریــک حــس عمقی( هســتند 
و یــا دســت هایشــان را جلــوی چشــم خــود تــکان مــی دهنــد )تحریــک بینایــی(.
گــروه دوم نیــز ثبــت حســی ضعیفــی دارنــد (poor registration) امــا در مواجهــه 
بــا محــرک حســی غیــر فعــال هســتند و بــه آرامــی واکنــش نشــان مــی دهنــد. آن 
هــا بــا وجــود ثبــت حســی ضعیــف مثــل گــروه قبلــی نیســتند کــه خــود را تحریــک 
ــه طــور کلــی آرامتــر از گــروه نخســت مــی باشــند. ایــن کــودکان وقتــی  کننــد و ب
ــوع  ــر ن ــوند، ه ــی ش ــه درد نم ــی متوج ــوزند خیل ــی س ــا م ــوند و ی ــی ش ــی م زخم
غذایــی مــی خورنــد، صداهــای بلنــد یــا آرام و نــور شــدید یــا کــم برایشــان تفاوتــی  

نمــی کنــد.
گــروه ســوم ثبــت حســی باالیــی دارنــد و هــر محرکــی آن هــا را بــه راحتــی تحریــک 
ــاب از  ــی و اجتن ــای حس ــرک ه ــش مح ــال کاه ــه دنب ــه ب ــا فعاالن ــد. آن ه ــی کن م
 (sensory تحریــک ناخوشــایند هســتند. در واقــع گوشــه گیــر و حــس گریــز
ــان را روی  ــت هایش ــدا دس ــرار از ص ــرای ف ــودکان ب ــن ک ــتند. ای  (avoidingهس
ــور  ــل ن ــتند، در مقاب ــی نیس ــر غذای ــوردن ه ــه خ ــر ب ــد، حاض ــی گیرن ــان م گوشش
شــدید چشمشــان را مــی بندنــد، از تــاب بــازی و فعالیــت هــای حرکتــی گریزاننــد 

ــر کــه پوستشــان را تحریــک کنــد نمــی پوشــند. ــا لبــاس هــای زب و ی
ــی  ــک م ــرعت تحری ــه س ــا ب ــد. آن ه ــی دارن ــی باالی ــت حس ــز ثب ــارم نی ــروه چه گ
شــوند، بــه محــرک حساســند(sensitive to stimuli)  و بــه وضــوح بــه انــواع محــرک 
ــی  ــی م ــروه قبل ــا گ ــروه ب ــن گ ــاوت ای ــان تف ــرای بی ــد. ب ــی دهن ــان م ــش نش واکن
تــوان  گفــت کــودکان ایــن گــروه پرتحــرک تــر از گــروه قبلــی انــد، بــه طــور افراطــی 

حســاس انــد و بــا کوچکتریــن محرکــی حواسشــان پــرت مــی شــود.
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البتــه بعضــی از کــودکان در یــک یــا چنــد حــس رفتــار دوگانــه ای نشــان مــی دهنــد و 
بــه اصطــالح نــا متــوازن هســتند. بــرای مثــال کــودک بــه نــور خورشــید خیــره مــی شــود 

ولــی از نــور چــراغ مطالعــه گریــزان اســت و ... .
ــا افــراد نرمــال  همانطــور کــه گفتــه شــد ایــن کــودکان در وهلــه اول در ثبــت حســی ب
ــی  ــی یعن ــی حس ــی، در یکپارچگ ــت حس ــص در ثب ــال نق ــه دنب ــتند و ب ــاوت هس متف
ــد . سیســتم عصبــی مرکــزی پــس از  ــردازش حــواس نیــز مشــکل دارن ســازماندهی و پ
دریافــت اطالعــات حســی، آنهــا را تصفیــه و ســپس ترکیــب و هماهنــگ مــی کنــد. ایــن 
ــن  ــد. ای ــرد ادامــه مــی یاب ــان زندگــی ف ــدی مــداوم در تمامــی جری ــه عنــوان رون امــر ب
ــه تولیــد بســته هــای معنــی  اطالعــات حســی ترکیــب یافتــه و هماهنــگ کــه منجــر ب
دار اطالعــات حســی مــی شــوند، تحــت عنــوان “یکپارچگــی حســی” شــناخته مــی شــوند. 
“یکپارچگــی حســی” بــه عنــوان رونــد عصبــی، یــک فرآینــد زیــر قشــری اســت کــه ابتــدا 
سیســتم تعادلــی، حــس عمقــی و حــس المســه را درگیــر مــی کنــد و در ادامــه باعــث 
رشــد موثــر عملکردهــای عالــی مغــز شــده کــه خــود شــامل یکپارچگــی بینایی، شــنوایی، 
کنتــرل ارادی حرکــت هــا، توســعه و رشــد درکــی، شــناخت، یادگیــری زبــان، رشــد فردی 

و شــخصیت اســت.
بــا توجــه بــه منحصــر بــودن هــر کــودک نمــی تــوان یــک بســته درمانــی کامــل را بــرای 
ــر مربوطــه  ــن منظــور اســتفاده از نظــرات تخصصــی کاردرمانگ ــز نمــود. بدی همــه تجوی

بــرای ارزیابــی و درمــان مشــکالت حســی پیشــنهاد مــی شــود .
ــای حســی کودکشــان  ــز رفتاره ــت حســی و آنالی ــورد ثب ــن در م ــر والدی در مجمــوع اگ
ــا حــدودی رفتارهــای کودکانشــان را در منــزل  اطالعاتــی داشــته باشــند، مــی تواننــد ت

ــد. ــرل کنن ــی و کنت پیــش بین
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زمانــی کــه یــک رفتــار مشــاهده مــی شــود ابتــدا بایــد از خــود پرســید چــرا ایــن رفتــار 
اتفــاق افتــاد؟ کــدام کانــال پــردازش حســی باعــث عکــس العمــل پاییــن یــا بیــش از حــد 
ــت  ــوش دادن، چشــیدن، وضعی ــدن، گ ــدن، بویی ــردن، دی ــی شــود؟ لمــس ک ــودک م ک
تعادلــی و یــا حــس عمقــی؟ دانســتن جــواب ایــن ســواالت اغلــب بــه فهــم بهتــر کــودک 
طیــف اتیســم کمــک مــی کنــد. بــرای مثــال اگــر کــودک از دستشــویی رفتــن و یــا حمام 

کــردن اجتنــاب مــی کنــد، مــوارد زیــر را بررســی نماییــد :
لمس: صندلی سرد، کاغذ توالت، گرما یا سرمای آب و ... 

چشیدن: طعم مواد شوینده در تماس با صورت و ...
بوییدن: اسپری توالت، بوی شامپو و ...

دیدن: نور محیط، ترس ازبسته شدن چشم ها حین شستشو  و ...
شنیدن: صدای خشک کن، سیفون و ...

پــس از ارزیابــی ایــن مــوارد و حــس هایــی کــه احتمــاالً بــرای کــودک ناخوشــایند اســت و 
کســب آگاهــی بیشــتر در مــورد رفتارهــای کــودک، در مرحلــه بعــد بایســتی بــه راهکارهــا 
و اســتراتژی هــای مقابلــه بــا آن فکــر کــرد و تــا حــد امــکان عوامــل محیطــی کــه باعــث 

بــروز رفتارهــای حســی در کــودک مــی شــود را کــم نمــود.

حــال بــرای هــر حــس بــه طــور جداگانــه بــه بررســی اســتراتژی هــای خــاص حســیمی 
پردازیــم:

اســتراتژی بــه کار گرفتــه شــده بــرای ایــن حــس، لمــس طیفــی از بافــت هــای مختلــف 
و افزایــش تحمــل محــرکات لمســی  اســت کــه کــودک از دیگــران دریافــت مــی کنــد. 
روش هایــی کــه بــه کار مــی رود شــامل لمــس فضــای طبیعــی بیــرون از خانــه ) بــرگ، 
درخــت و ...(، راه رفتــن روی بافــت هــای مختلــف، اســتفاده از رنــگ هــای جــذاب بــرای 
نقاشــی، اســتفاده از ژل اصــالح، اســتفاده از عروســک هــای دســتی پارچــه ای بــرای لمــس 

آن، خمیــر بــازی و بــازی بــا پالســتیک هــای حبــاب دار اســت.
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اســتراتژی بــه کار گرفتــه شــده بــرای حــس شــنیداری شــامل شــنیدن طیــف وســیعی از 
اصــوات و افزایــش تحمــل محــرکات شــنیداری اســت کــه کــودک از اطــراف دریافــت مــی 
کنــد. روش هایــی کــه در ایــن فرآینــد بــه کار مــی رود شــامل اســتفاده از هدفــون و گوش 
ــات، تشــخیص صــدا )صــدای  دادن بــه موســیقی، گــوش دادن بــه صــدای واقعــی حیوان
آشــنا پخــش شــود و کــودک از روی عکــس نشــان دهــد صــدای کیســت(، گــوش دادن به 
صداهــای طبیعــی محیــط بیــرون )صــدای ماشــین، شــلوغی مــردم و ....(، اســتفاده از بازی 

چکــش و میــخ و اســتفاده از اســباب بــازی هــای صــدا دار اســت.

ــا و  ــگ ه ــی از رن ــواع مختلف ــه ان ــگاه ب ــس، ن ــن ح ــرای ای ــتفاده ب ــورد اس ــتراتژی م اس
ــه کار گرفتــه  ــوری اســت. روش هــای ب ــه تغییــرات ن افزایــش تحمــل کــودک نســبت ب
شــده شــامل بــازی بــا تــوپ )قــل دادن تــوپ و پرتــاب آن بــه ســمت هــدف(، اســتفاده از 
بــازی هــای کامپیوتــری )بــه دلیــل ارائــه ی محــرک نــوری توســط صفحــه ی کامپیوتــر(، 
ــا پــازل هــای رنگــی، اســتفاده از  ــا طیــف وســیعی از رنــگ هــا، کار ب فعالیــت نقاشــی ب
چــراغ قــوه در محیــط هــای تاریــک و دیــدن تلویزیــون در محیــط نســبتا تاریــک اســت.

اســتراتژی بــه کار گرفتــه شــده بــرای حــس چشــایی، شــامل چشــیدن طیــف وســیعی 
ــه  از مــواد خوراکــی و غذاهــا و گســترش تجربیــات حســی کــودک اســت. روش هــای ب
کار گرفتــه شــده در ایــن فرآینــد شــامل کمــک گرفتــن از کــودک در فعالیــت آشــپزی، 
اســتفاده از برنامــه بــرای تغذیــه )مثــال اول ســیب و ســپس چیپس بخــورد(، ارائــه ی طیف 
مختلفــی از غــذا در بافــت هــای مختلــف )پختــه، خــام، ســرد، گــرم، شــور و شــیرین و ....(، 
ارائــه ی مــواد خوراکــی در اشــکال مختلــف  )بــرای مثــال یــک بار ســیب با پوســت باشــد، 
یــک بــار بــدون پوســت، یــک بــار درســته و یــک بــار قطعــه قطعــه و ...(، اجــازه بــه کودک 
بــرای لمــس مــواد غذایــی، اســتفاده از نوشــیدنی هــای مــورد عالقــه حیــن صــرف غــذا و 

ســرو غــذا در شــرایط متفــاوت )روی زمیــن، پشــت میــز و....( اســت. 
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بــرای حــس بویایــی، تجربــه ی طیــف وســیعی از رایحــه هــا و افزایــش تحمــل محــرکات 
بویایــی توســط کــودک آمــوزش داده مــی شــود. روش هایــی کــه در ایــن آمــوزش بــه 
کار گرفتــه مــی شــود شــامل کمــک گرفتــن از کــودک در فعالیــت هــای آشــپزی بــرای 
تجربــه ی بوهــای مختلــف، بــردن کــودک بــه فضــا هــای شــلوغ بیــرون از خانــه بــرای 
تجربــه ی بوهــای مختلــف )بــوی بنزیــن، بوی فروشــگاه هــا و ....(، نقاشــی روی صــورت با 
رنــگ انگشــتی بــرای اینکــه بــوی رنــگ را در نزدیکــی بینــی خــود حــس کنــد، بــو کردن 
مــواد غذایــی در طیــف مختلــف و بعضــی از اقــالم کــه بــه تعدیــل حــس بویایــی کــودک 
کمــک مــی کنــد ) ماننــد وســایل بهداشــتی مثــل صابــون،  ژل اصــالح،  خمیــر دنــدان، 

شــامپو، گل، اســپری هــا و پــودر آرایشــی( .
 

برنامــه ی آموزشــی حــس حرکتــی شــامل تجربــه ی طیــف وســیعی از حرکاتــی اســت 
کــه کــودک قبــال آن را تجربــه نکــرده اســت. فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در طــی ایــن 
آمــوزش شــامل بــازی هایــی مثــل دنبــال بــازی، فعالیــت هایــی مثــل بــاال رفتــن از پلــه، 
اســتفاده از آسانســور و پلــه برقــی، پخــش موســیقی و رقصیــدن بــا آن )و یــا حتــی بــاال 
و پاییــن پریــدن بــا موســیقی(، بــازی هــای بــا مــدل شــروع- ایســت ) بــدود، لــی لــی 
بــرود و ســپس بــا دســتور ایســت، بایســتد(، بــازی هــای ســرعتی بــا حالــت مســابقه ای، 
تــاب بــازی، راه رفتــن روی ســطوح مختلــف )ســر باالیــی، ســر پایینــی، لبــه ی جــدول 
و ....(، فعالیــت هــای تعادلــی )راه رفتــن روی یــک خــط باریــک(، اســتفاده از ترامپولیــن، 
ــواری و  ــه س ــر و ....(، دوچرخ ــو و بپ ــین، پاش ــی )بش ــای نرمش ــت ه ــتفاده از فعالی اس
اســتفاده از تــوپ هــای بــزرگ ســی پــی )مثــال کــودک بــه شــکم روی آن بخوابد و ســعی 

کنــد تعــادل خــود را حفــظ کنــد و ....( اســت.




