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ارتباط وتعامالت اجتماعی افراد 
اتیـسم درنــوروز
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ــم در افراد شدت  اختالل طیف اتیس
ــش  ــا نق ــف دارد. خانواده ه و ضع
ــی در اجتماعی کردن فرزندان  اساس
ــارت های  ــد ومه ــت دارن از طفولی
ارتباطی واجتماعی ازآموزش هایی 
ــه  ــن ارائ ــط والدی ــه توس ــت ک اس
ــا جمع و  ــاط ب ــا درارتب ــود ت می ش
ــته  مهمانی آمادگی های الزم را داش
ــران حتی المقدور  ــد با دیگ و بتوانن
ــازگار  رابطه برقرارکنند و با محیط س
ــه دانش و تجربه  ــند. افرادی ک باش
ــتقیم با اتیسم دارند با آگاهی،  مس

درک وتالش بی وقفه زندگی بهتری 
ــم می زنند.  ــان رق ــرای زیستش را ب
ــرد  ــر ف ــرایط ه ــا ش ــب ب متناس
ــتر  ــد بس ــی بای ــای ارتباط زمینه ه
ــازی شود و پیش نیازها ونیازها  س
ــی قرار گیرد. با توجه به  مورد بررس
ــرایط رفتاری، عاطفی، ارتباطی و  ش
ــی، عوامل تحریک کننده ازقبل  حس

مناسب سازی شود.
ــرت،  معاش آداب  ــن  1-آموخت
ــالم  رفتاری های اجتماعی اعم از س
دادن، معرفی، نشستن، برخاستن، 

ــق  ــتفاده ازقاش ــت دادن، اس دس
ــردن دور دهان با  ــگال، پاک ک وچن
دستمال و تعارف کردن دستمال به 

دیگران
ــای مورد  ــردن گزینه ه ــراه ب  2- هم
ــایل بازی و سرگرمی،  نظر اعم از وس
ــراه بردن غذای  ــورت لزوم هم درص
ــه مهمانی  ــه ی کودک ب ــورد عالق م
ــی و  ــم ریختگ ــل به ــت تعدی جه

برقراری شادی وآرامش
ــازی فرد دارای  3-آموزش وآماده س
ــازگاری با  ــم برای ارتباط و س اتیس
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ــای  ــد ه ــد وبازدی ــط در دی محی
نوروزی

ــرای  ــوق ها ب ــتفاده از مش 4- اس
تقویت رفتارهای مثبت.

ــب  ــه موج ــی ک ــذف عوامل 5- ح
اضطراب، ترس و خطر هستند.

ــیت ها نسبت  6- مراعات درحساس
ــدا و مواد مصنوعی رنگ  ــه نور، ص ب

شده
ــا حفظ نقش خود، قاطع  ــادر ب 7- م
ــور غیر  ــاع را بط ــا مهر اوض ــوام ب ت
ــرل مدیریت  ــت کنت ــتقیم تح مس
می کند تا ازعوامل تنش زا جلوگیری 

شود.
ــد و  ــل از دی ــه قب ــی ک  فعالیت های
ــد تمرین  ــوروزی بای ــای ن بازدیده
ــم  ــودک دارای اتیس ــا ک ــود ت ش

همکاری بهتری داشته باشد:
1- تمرین نشستن کنار هفت سین

ــاری دررابطه با  ــای رفت ــا الگوه 2- ب
سنت های نوروز آشنا شود

ــان دادن تصاویری از هفت  3- نش
ــم  ــین جهت آمادگی برای مراس س

ــایل  ــات از وس ــوروز و دادن اطالع ن
هفت سین و ایجاد رغبت وانگیزه

ــوام درجه یک که توجه  ــدار اق 4- دی
وهمکاری بهتری دارند.

ــیم اتاق  ــوام بپرس ــوروز از اق 5- درن
بازی بچه ها کجاست.

ــی  ــکات محیط ــورت تحری 6- درص
ــازی مهیا  ــب برای ب ــای مناس فض

شود.
ــم  ــته کادوها به جای اس 7- روی بس
ــم  ــرار دهی ــا را ق ــس آنه ــراد عک اف
ــی  ــدم توانای ــورت عــــــ )درص

درخواندن(
ــت  ــن وتقوی ــکل گرفت ــرای ش 8- ب
ــوروز فرد  ــی درن ــالت اجتماع تعام
ــایرین مشارکت  درخوردن غذا با س

کند ودورهم غذا خورده شود
ــود  ــی به کودک محول ش 9- وظایف
که بتواند مشارکت کند واز انجامش 

برآید.
ــین  ــه درکنار هفت س ــی ک 10-  زمان
ــد وبه او  ــینید عکس بگیری می نش

نشان دهید.

ــردن را به  ــدی وکادو ک ــته بن 11- بس
کودک آموزش دهیم.

ــرای  ــی و اج ــای نمایش 12- بازی ه
نقش با او تمرین شود.

13- از کودک دارای اتیسم بخواهیم 
اتفاقات خوب وبرنامه های نوروزی 

را تعریف کند.

تولد و عید
ــب  ــم اغل ــودکان دارای اتیـــس ک
ــبت های خاص را استرس زا و  مناس

ناخوشایند می دانند. 
ــگام دادن و  ــی هن ــاط اجتماع ارتب
گرفتن هدیه نیز می تواند مشکل زا 
ــد، برای مقابله با این مشکالت  باش
ــای زیر را  ــد روش ه ــما می توانی ش

امتحان کنید:
هربار فقط یک هدیه بدهید و به  ���
ــادی داده تا به آن  ــان زی ــودک زم ک
نگاه کند و از آن سردربیاورد. هدیه 
ــد روز دیگر  ــد چن ــر را می توانی دیگ

بدهید.
ــده باعث  ــر هدیه کادوپیچ ش اگ ���
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نگرانی کودک می شود، هدیه داخل 
ــا او بتواند آن را  ــد ت ــلفون بپیچی س
ــته  ــد، عکس هدیه را روی بس ببین
بکشید، یا کاتالوگ تصویری را روی 

هدیه بچسبانید.
ــدارد، او را  ــت ن ــر کودک دوس اگ ���
ــور به باز کردن هدیه در مقابل  مجب
ــت را با  ــد. رفتار درس ــران نکنی دیگ
گفتن " واقعًا لطف کردید-متشکرم، 
ــم" آموزش  ــاز می کنی ــدًا ب آن را بع
ــتان و خانواده ناراحت  دهید )دوس
ــما  ــه این ترتیب ش ــوند(. ب نمی ش
ــوید داخل  ــه ش ــد متوج می توانی
ــودک را آماده  ــت و ک ــته چیس بس
ــم  ــرای کودک دارای اتیس ــد. ب کنی
مؤدب بودن و پنهان کردن ناامیدی 
ــت، که این امر می تواند  ــوار اس دش
ــت هدیه را دچار چالش کند.  دریاف
ــیار  ــت هدیه بس ــب ممکن اس اغل
ــک کتاب( اما  ــد )مانند ی مفید باش

بالفاصله کودک را جذب نمی کند.
ــن های تولد  ــد و جش ــگام عی هن ���
یک لیست از آیتم های که می تواند 

ــند تهیه  ــب باش ــرای کودک مناس ب
کنید و به دیگران اطالع دهید.

ــی و  ــتان خوان ــات داس در جلس ���
ــتان هایی راجع به هدیه  بازی، داس
ــد. به  ــن بگویی ــه گرفت دادن و هدی
ــد  می توانی ــما  ش ــب  ترتی ــن  ای
ــب را با کودک  ــای مناس واکنش ه

خود تمرین کنید.
ــاله بزرگی  اگر پاره کردن کاغذ مس ���
ــت، مراقب  ــما اس ــد ش ــرای فرزن ب
ــیب نبیند و به او  ــید هدیه آس باش

اجازه دهید از این کار لذت ببرد!
ــاد تعامل،  ــه ایج ــک ب ــرای کم ب ���
ــد فوق العاده  ــباب بازی می توان اس
ــس باعث  ــا برعک ــد و ی ــد باش مفی
سرخوردگی بی حد و ناراحتی کودک 
شود یا نادیده گرفته شود. انتخاب، 
ساختار بندی و برنامه ریزی دقیق به 
ــرد تا بهترین  ــما کمک خواهند ک ش
ــته باشید. عید نورزو و  تجربه را داش
ــد می تواند به یک  ــن های تول جش
ــوان  ــه عن ــنا ب ــی و آش روال معمول
ــاالنه تبدیل شوند که  رویدادهای س

ــار آن ها  ــتاقانه در انتظ ــودک مش ک
باشد.

ــه می خواهند  ــی ک ــرای نوجوانان ب
ــوند چند نکته  ــد آماده ش ــرای عی ب

مهم است:
ــه  ــد ب ــور نکنی ــوان را مجب 1- نوج

مهمانی بیاید
ــل از رفتن به مهمانی، والدین  2- قب
ــت  با کودک صحبت کنند و بهتر اس
ــد و بازدید را با  ــی رفتن و دی مهمان
فرزند خود بازی کنند در این صورت 
ــاط بهتری با کودک  ــد ارتب می توانن

خود برقرار کنند.
ــند.  3- خانواده با کودک همدل باش
ترجیحًا فرد دارای اتیسم کیف پول 
داشته باشد و همیشه مقداری پول 
ــود  ــف خ ــدی دادن در کی ــرای عی ب

داشته باشد.
ــم مشکالت  - در کودکان طیف اتیس
ــت، این خانواده ها  متفاوت تر اس
ــی کنند به  ــعی م ــی ها س در مهمان
اصطالح آبرو داری کنند و به کودک 
ــد که به  ــدام تذکر می دهن ــود م خ
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ــت نزند.  خوراکی ها و میوه ها دس
ــن خانواده ها این  ــه ما به ای توصی
ــت که اگر کنترل کودک برایشان  اس
ــت یا به مهمانی نروند و  ــخت اس س
یا زمان مهمانی را خیلی کوتاه کنند 
ــت که  چرا که این کار بهتر از این اس

مدام به کودک تذکر بدهند.
ــود خانواده حتما  5- توصیه می ش
اسباب بازی های مورد عالقه کودک 
را با خود همراه داشته باشد و خود 
ــت  ــوزش دادن و تربی ــر آم را درگی
ــوروز نکند. اگر قرار  ــودک در ایام ن ک
ــت دید و بازدیدی صورت بگیرد  اس
اجازه داده شود این روند به معنای 
ــی را  واقعی رخ دهد و موارد آموزش

مدام به کودک تذکر ندهند.
ــم  ــف اتیس ــان طی ــر نوجوان 6- اکث
ــه مند  ــوع گل ــن موض ــواًل از ای معم
ــرام قرار  ــه چرا مورد احت ــتند ک هس
ــده نمی  ــاس و دی ــد، قی ــی گیرن نم
ــوند. توصیه می شود خانواده بر  ش
ــد خود ارزش گذاری کند و  روی فرزن
ــف و  ــا از او تعری ــی ه در مهمان

ــکالت و رفتارهای نامناسبش را  مش
ــد تا فرد  ــه بازگو نکن ــچ وج ــه هی ب
ــترس کمتر در  ــم با اس ــف اتیس طی
مهمانی ها شرکت کند و بطبع رفتار 

آرام تری داشته باشد.
ــئولیت داده  ــان مس ــه نوجوان 7- ب
ــود، هرچند کوچک مثل شستن  ش
ــم کاری یاد می  ــون ه ــوه و ... چ می
گیرند و هم احساس مهم بودن می 
کنند، حتی اگر کاری که به او محول 
ــداد او را  ــام ن ــت انج ــده را درس ش
تشویق کنید سرزنش کردن و گفتن 
ــال کاری بلد  ــل: تو اص ــی مث عبارات
ــتی، تو هیچی یاد نمی گیری،  نیس
ــه کار اشتباه انجام می دهی  همیش

ــا رفتار اورا بهتر نمی کند  ــه تنه و... ن
ــع نبودن  ــاری و مطی ــد رفت ــه ب بلک

نوجوان را هم تشدید می کند.
ــی ها حتما غذای مورد  8- در مهمان
ــود همراه  ــان را با خ ــه فرزندت عالق
ــدارد که  ــی ن ــید، لزوم ــته باش داش
ــودک غذای جدیدی را تجربه کند  ک
ــدید می  ــاید بیقراری او را تش که ش

کند.
ــب و همانند  ــای مناس ــاس ه 9- لب

همساالنشان برایشان تهیه شود.
برای اینکه تعطیالت خوب و شادی 
داشته باشید به جای محدود کردن 
ــا را کم  ــان، تنش ه ــود و فرزندت خ

کنید.
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بازی های عيــدانـــه!
ــوروز با کودک  ــالت ن ــام تعطی در ای
ــود بازی کنید. در اینجا چند بازی  خ

ساده پیشنهاد می شود.

 استفاده از چادرهای بازی

چادرهای بازی )در انواع مختلف(  ���
وقتی که جمع می شوند جای زیادی 
ــرای  ب ــد  می توانن و  ــد  نمی گیرن
ــتفاده  فعالیت های زیادی مورد اس
قرار گیرند. روش های زیر را امتحان 

کنید:
ــا کودک  ــا در زدن را ب ــگ زدن ی زن ���
ــا در چادر را باز کند و  ــن کنید ت تمری
ــد آیا او یک  ــالم " ببینی ــد "س بگویی
ــما  ــه ی کوتاه را به تقلید از ش مکالم
انجام می دهد یا خیر؟ مثاًل بگویید 
ــان چای میل  ــا یک فنج ــالم، آی "س
ــک زنگ واقعی یا یک  ــد؟" از ی داری
ــدای واقعی  ــوب برای ص ــه چ قطع

استفاده کنید.
ــه ی  ــز گزین ــازی نی ــای ب چادره ���

ــه "  ــبی برای بازی "دالی- موش مناس
هستند.

ــه توانایی انجام  ــرای کودکی ک ب ���
بازی های تخیلی را دارد،"خانه های 
بازی "را امتحان کنید. یک بالش و 
ــایل الزم  پتو برای اتاق خواب و وس

برای آشپزخانه فراهم کنید.
ــه در خواندن با  ــی ک ــرای کودک ب ���
شما همکاری نمی کند، بازی چادر را 
امتحان کنید. ممکن است در چادر 
بازی عواملی که تمرکز او را در خارج 
ــود  ــد وج ــن می برن ــادر از بی از چ
ــته باشند و به او اجازه دهد تا  نداش
ــما نشستن  بهتر تمرکز کند. برای ش
ــخت خواهد بود ولی  روی زانوها س

به امتحانش می ارزد.



آوای اوتـیسم  ویژه نامه نوروز 9آوای اوتـیسم  ویژه نامه نوروز8

 آب بازی در در فضای باز

ــیله  ــز مانند حمام وس ــتخر نی اس ���
ــودک به  ــویق ک ــبی برای تش مناس
ــوب می گردد.  برقراری تعامل محس
ــتخر  کارهای زیر را می توانید در اس

با کودک خود امتحان کنید:
ــور ماهی گیری  ــودک یک ت ــه ک ب ���
ــد و ببینید می تواند یک توپ  بدهی
ــعی کنید از  ــد. س ــارج کن را از آب خ
ــتفاده کنید که این  ــزرگ اس ــوپ ب ت
ــود.  ــوار نش فعالیت بیش از حد دش
ــود مهارت های  ــن بازی برای بهب ای
ــیار  ــم بس ــت و چش هماهنگی دس
ــب است. بهتر است دو تا تور  مناس

ــید و مسابقه بدهید تا  ــته باش داش
ــی می تواند توپ  ــه کس ــد چ ببینی
ــر بگیرد. برای افزایش انگیزه  رازودت
ــورد  ــازی م ب ــباب  از اس ــودک  ک
ــد( استفاده  عالقه اش )ضد آب باش
ــق به گرفتن  ــا هربار که موف ــد ی کنی
ــه او  ــزه ای ب ــود جای ــوپ می ش ت

بدهید.
در روش دیگر، یک ماهی با توپ  ���
پینگ پونگ ساخته، با قلم ضد آب 
ــید و  ــم و دهان بکش برای آن چش
ببینید چند بار کودک می تواند آن را 

به تور اندازد.
اگر تعدادی توپ دارید، استخر را  ���
ــا پر کرده و ببینید آیا کودک  ــا آن ه ب
ــرون  ــا را از آب بی ــد آن ه می توان

بکشد.
ــیده شدن آب   برخی از کودکان پاش
ــد. اگر هوا  ــت دارن ــتخر را دوس اس
ــای  ــباب بازی ه ــت اس ــوب اس خ
ــل آب بیاندازید.  ــتیکی را داخ پالس
اگر این کار لذت بخش است، از آن 
ــه عنوان پاداش برای فعالیت های  ب

دیگر استفاده نمایید.
ــکل  ــه ش ــیاری ب ــاالت بس اتص ���
شخصیت های مختلف وجود دارند 
ــلنگ وصل شوند  که می توانند به ش
ــم  ــم ن ــی و ن ــور تصادف ــه ط و آب ب
ــیار گرم  بیرون می آید! در هوای بس
ــت می تواند بازی خنک  ــن فعالی ای
ــد.  ــرگرم کننده ای باش ــده و س کنن
خواهر و برادر از ملحق شدن به این 
ــرد. مراقب  ــذت خواهند ب ــازی ل ب
حساسیت فرزند خود به آب بوده و 
ــا کودک امتحان  ــای زیر را ب بازی ه
کنید. ممکن است کودک شما مایل 
ــت خواهر یا برادر یا  ــه گرفتن دس ب
ــد. به کودک  ــال دیگری باش بزرگس
ــه نفر را  ــق انتخاب از بین این س ح

بدهید.
ــد  ــوردن در آب می توان ــر خ س ���

ــد مسابقه ی  ــرگرمی جالبی باش س
ــب  ــن را ترتی ــرخوردن روی چم س
ــپری  ــن اس ــد، آب را روی چم دهی
ــطح  ــودک را روی یک س ــد و ک کنی
ــر  ــن س ــانید و او را روی چم بنش
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ــد. از عبارت آماده ...حرکت... دهی
ــن فعالیت را با  ــد و ای ــتفاده کنی اس
ــرادران کودک انجام  ــران و ب خواه
ــاس ترجیح  ــودکان حس ــد. ک دهی
ــرت  ــنا و تی ش ــد لباس ش می دهن
ــند. تجهیزات بازی در فضای  بپوش
باز در فروشگاه های بزرگ به فروش 

می رسند.

مسیرهای کاغذی

مکان بازی: فضای بسته
ــتنی،  ــایل مورد نیاز: چوب بس وس
ــوای ضخیم  ــک، مق ــب، ماژی چس

سفید، یک ماشین اسباب بازی
روش اجرا:
مرحله اول

ــه کودک بگویید که می خواهید  ب ���
ــین  ــابقه برای ماش ــیر مس یک مس

بسازید
به چوب بستنی ها چسب بزنید و  ���
ــباندن آن ها به  در طول مقوا با چس
ــیر  ــورت دو خط موازی، یک مس ص

برای عبور ماشین بسازید.
ــوا را به هم  ــه ورق مق ــل س حداق ���

بچسبانید و جاده را ادامه دهید.
ــا را آماده  ــی از مقواه ــی یک وقت ���
ــودک بخواهید بقیه را  ــد، از ک کردی
ــه دهد و تا  ــان ترتیب ادام ــه هم ب
ــاده را  ــل بود ج ــه مای ــدازه ای ک ان

طوالنی کند.
مرحله دوم

ــار  ــل قط ــد ری ــودک بخواهی از ک ���
ــازد. دو خط موازی به فاصله 5  بس

ــر و خطوطی که آن ها را  ــانتی مت س
قطع می کنند.

هدف:
ــف  ظری ــای  مهارت ه ــت  تقوی ���
ــرگرم کننده  حرکتی: این فعالیت س
ــد  ــه نمی توانن ــی ک ــرای کودکان ب
ــت به کار  ــا دق ــود را ب ــتان خ انگش
ــت تا با  ــبی اس گیرند، فرصت مناس
ــباندن  چس ــد  مانن کاری  ــام  انج
ــر روی کاغذ مهارت های  ــا ب چوب ه
الزم برای انجام کارهای ظریف را به 

دست آورند.
ــت: در این  ــوم جه ــری مفه یادگی ���
ــول کاغذ  ــی در ط ــت خطوط فعالی
ایجاد می شود و خطوطی دیگر آن ها 
ــن ترتیب  ــه ای ــد. ب ــع می کنن را قط
فرصت مناسبی برای کارکردن بر روی 

جهت ها فراهم می گردد.
پیش نیاز نوشتن: این فعالیت ها  ���
ــرگرم  ــری ابزارهای س ــه کار گی ــا ب ب
کننده ماهیچه های ظریف انگشتان 
ــا بتوانند لواز م  ــت می کند ت را تقوی
مربوط به نوشتن را دست بگیرند.
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جدول اشخاص

ــاز- فضای  ــای ب ــازی: فض ــکان ب م
بسته

وسایل مورد نیاز:
یک صفحه شطرنجی با چهارخانه  ���
ــه )3*3(، نام افراد  ــا 9 خان )2*2( ی
ــل  ــتان را داخ ــا دوس ــواده ی خان
ــید )برای  ــای جدول بنویس خانه ه
ــد مهارت خواندن  ــی که فاق کودکان
هستند، از تصاویر استفاده کنید.(

ــرای  ــذ ب ــک کاغ ــای کوچ برگه ه ���
ــات، روی هر کاغذ  ــتن توضیح نوش
توضیحاتی شامل صفحات فیزیکی 
ــل رنگ مو(، چیزهایی که افراد  )مث

ــزا، ماهی  ــد )مثل پیت ــت دارن دوس
گیری(، شغل )معلم( و محل زندگی 

)نام شهر( را بنویسید.
روش اجرا:

به نوبت یک برگه از توضیحات را  ���
ــید.  ــرون بکش ــا بی ــان برگه ه از می
ــخاص  ــات مربوطه را با اش توضیح

داخل جدول تطبیق دهید.
ــدول با  ــی تکمیل ج ــدف نهای ه ���
ــا افراد داخل  ــخصات منطبق ب مش

جدول می باشد.
هدف:

ــاهده:  ــت مهارت های مش تقوی ���
ــت کودکان را برای توجه  این فعالی
ــراد به چالش  ــر فیزیکی اف ــه ظاه ب

می کشد.
تئوری ذهن: این بازی به کودکان  ���
ــک می کند که درک کنند دیگران  کم
عالیقی متفاوت با آن ها دارند. این 
ــرای تئوری  ــارت، پیش نیازی ب مه

ذهن کودک به شمار می رود.
ــکات  ــتن ن ــو: دانس ــان گفتگ زب ���
ــه دیگران  ــن ک ــورد ای ــدی در م کلی

ــت دارند و از  ــی چیزها را دوس برخ
ــد و  ــان می آی ــر بدش ــی دیگ برخ
ــی از  ــتن اطالعالت ــن داش همچنی
ــا صفات  ــغل ی ــد ش ــران مانن دیگ
ــروع  ــا، مقدمات ش ــی آن ه فیزیک
ــم  ــودکان فراه ــرای ک ــه را ب مکالم
می کند. این فعالیت با به کار گیری 
ــاهدات  صفات فیزیکی، بر روی مش
ــما  عینی کار می کند )مانند رنگ( ش
ــت را با کار بر  ــد این فعالی می توانی
ــترش  ــاهدات ذهنی گس روی مش
ــت داشتن پیتزا،  دهید )مانند دوس
دوست نداشتن گربه ها(. این بازی 
ــدن کودک به  موجب عالقه مند ش
ــود و درک می کند که  دیگران می ش
ــر تفاوت  ــا یکدیگ ــه افراد ب ــر چ اگ
ــد عالیق،  ــرد می توان ــر ف ــد، ه دارن
ــترکی با  ــرگرمی ها و صفات مش س

دیگران داشته باشند.
ــری که با او  یک تجربه: والدین پس
ــردم، گفتند که پس از چند  کار می ک
بار بازی، پسرشان شروع به پرسش 
ــان کرده و اصرار  در مورد بستگانش
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ــاختن کارت های جدید داشته  به س
ــت. والدین این پسر بچه گفتند  اس
ــان عالقه ای  که پیش از این فرزندش
ــان نداده، اما پس از  به دیگران نش
ــور ناگهانی  ــن بازی به ط ــرای ای اج
ــتن اطالعات از  ــد به داش ــه من عالق
ــت. نکته ی قابل  ــده اس دیگران ش
ــش های  ــت که پرس ــه این اس توج
ــای خانواده  ــورد اعض ــودک در م ک
ــروع مکالمات دو طرفه  منجر به ش

گردیده است.

رفتار محترمانه

مکان بازی: فضای بسته

وسایل مورد نیاز:
ــر از توپ های  ــف بزرگ پ ــک کی ی ���

سفید پینگ پونگ
یک ظرف شیشه ای )بانکه( ���

روش اجرا:
ــار  رفت ــودک  ک ــه  ک ــار  ب ــر  ه ���
محترمانه ای با شما داشت، بر روی 
ــگ پونگ یاد  ــفید پین ــک توپ س ی
ــه داخل  ــوپ را ب ــد و ت ــت کنی داش

بانکه بیندازید.
ــه همراه  ــد، ب ــرگاه بانکه پر ش ه ���

یکی از دوستان جشنی برپا کنید.
هدف:

ــود انگیخته:  ــی خ ــل اجتماع تعام
ــار محترمانه به صورت  ــتن رفت داش
ــدی برای  ــدم بع ــوش، ق ــود ج خ
کودکانی است که قوانین اجتماعی 
ــب این  جدیدی را می آموزند و کس
ــت. به  ــخت اس ــیار س ــارت بس مه
ــل در این بازی جایزه در  ــن دلی همی

نظر گرفته شده است.
ــادآوری کننده دیداری: قرار دادن  ی
ــرض دید  ــه ای در مع ــرف شیش ظ

ــود، به طور  ــودک، موجب می ش ک
ــود که  ــب به کودک یاد آوری  ش مرت
ــته  ــه داش ــاری محترمان ــد رفت بای
ــار را در  ــتن این رفت ــدو او داش باش

برنامه خود قرار می دهد.
ــویقی: این  ــتم تش یادگیری سیس
ــازی یک فرآیند مداوم و تدریجی  ب
ــت جایزه  ــتم دریاف ــت و سیس اس
کوتاه مدت و دراز مدت را به کودک 

می آموزد.
 

اجرای فرمان

مکان بازی: فضای بسته
وسایل مورد نیاز:
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تصاویری از شخصیت های مورد  ���
ــفنجی  عالقه ی کودک )مثل باب اس
ــودک  ــه ک ــخصیتی ک ــر ش ــا ه ی

می شناسد.(
ــبیه جوب  ــه چوب )ش ــک قطع ی ���

بستنی(
روش اجرا:

ــخصیت مورد عالقه  ــا تعيين ش ب ���
ــردان و یا دادن  ــازی گ ــه عنوان ب ب
ــروع  ــازی را ش ــان او ب ــان از زب فرم

کنید.
ــخصیت مربوطه را به  ــس ش عک ���

انتهای چوب بچسبانید.
به کودک بگویید که شما هم با او  ���
ــپس از قول  ــازی خواهید کرد. س ب
ــک بگویید که چه کاری باید  عروس
ــام دهد. از کودک بخواهید آن  انج
چه که شخصیت مورد نظر می گوید 

را اجرا کند.
ــت در  ــکل اس نکته: اگر برایتان مش
ــد  ــه دهی ــازی را ادام ــش ب دو نق
ــخصیت مورد عالقه  ــان و ش )خودت
کودک( فقط از جانب آن شخصیت 

ــد. رعایت این نکته در  صحبت کنی
ــنین پایین تر و  ــودکان س ــورد ک م
ــتند  ــه حرف پذیر نیس ــی ک کودکان
ــته  ــه خاطر داش ــد. ب ــدق می کن ص
باشید هدف اصلی در این فعالیت، 
ــتورالعمل کالمی  ــال کردن دس دنب

است.
ــا دقت به  ــد ب ــودک بخواهی از ک ���
ــفنجی " گوش  ــای "باب اس حرف ه

کند.
ــتورالعمل را اجرا  پس از اینکه دس ���
ــد که چه  ــد بگوی ــرد، از او بخواهی ک

کاری انجام داده است.
ــودک به دنبال  ــن که ک ــس از ای پ ���
ــاب  ب ــتورالعمل های  دس ــردن  ک
ــرد، می توانید  ــادت ک ــفنجی ع اس
ــای روزمره نیز از  ــام کاره ــرای انج ب

این شخصیت کمک بگیرید.
هدف:

ــن  ــتورالعمل ها: ای ــرای دس اج ���
ــنوایی  فعالیت به کارگیری حس ش
ــتورالعمل های  دس ــرای  اج در  را 

کالمی آموزش می دهد.

ــنیداری:  ــت مهارت های ش تقوی ���
ــدن آن چه باید  ــودک برای فهمی ک
ــت به آنچه که  انجام دهد، الزم اس

گفته می شود با توجه گوش کند.
ــی: این فعالیت کودک  درک کالم ���
و  ــاری  رفت ــات  کلم ــم  فه در  را 
فرمان های یک و دو مرحله ای بازی 

می کند.
 

چراغ قرمز_چراغ سبز

مکان بازی: فضای بسته
وسایل مورد نیاز:

دو ورق کاغذ رنگی )قرمز و سبز(
ــته دار )قابل تهیه در  توپ بزرگ دس
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ــباب  ــی و اس ــگاه های ورزش فروش
بازی(

روش اجرا:
ــبز  ابتدا به کودک بیاموزید رنگ س
ــت " و رنگ قرمز یعنی  ــی "حرک یعن

"ایست "
ــری بخواهید کاغذ  ــخص دیگ از ش
ــاال بگیرد از کودک  ــبز را ب ــز یا س قرم
ــد "حرکت " یا  ــه بگوی ــد ک بخواهی
"ایست ". بسیاری از کودکان خیلی 
ــد و  ــاد می گیرن ــازی را ی ــن ب زود ای
ــات مرتبط  ــگ و کلم ــا رن ــت ب حرک
می شود. توپ دسته دار را به کودک 
ــانتی متر  ــد س ــد و چن ــان دهی نش
دورتر از او بایستید. به طور متناوب 
ــرای فرمان  ــبز را ب ــز یا س ــذ قرم کاغ
ــت یاحرکت باال بگیرید. گاهی  ایس
ــالوه بر  ــود ع ــت الزم ش ممکن اس
ــان دادن رنگ ها، از نشانه های  نش
ــت " نیز  ــت " یا "ایس ــی "حرک کالم

استفاده کنید.
روش اجرا به صورت گروهی

ــرکت کنندگان را به عنوان  یکی از ش

اعالم کننده انتخاب کنید.
ــدگان در صفی به  ــرکت کنن همه ش
ــا 4/5 متری از اعالم  ــه 2/5 ت فاصل

کننده بایستند.
ــده فرمان  ــالم کنن ــی که اع هنگام
ــرکت  ــه ش ــد، هم ــت می ده حرک
ــورت لی لی به  ــدگان باید به ص کنن
ــمت او حرکت کنند و با باال بردن  س
چراغ قرمز همگی باید توقف کنند.

ــن فرد به  ــف نزدیکتری ــس از توق پ
ــود را در دور  ــای خ ــده ج ــالم کنن اع

بعدی عوض می کند.
ــازی برای  ــن ب روش دیگـر اجـرا: ای
ــه  ــد ب ــر می توان ــودکان کوچک ت ک
صورت لی لی یا حرکت چهار دست 
وپا انجام شود. همچنین در فضای 
ــه  ــازی را با س ــن ب ــوان ای ــاز می ت ب

چرخه انجام داد.
ــار  ــک گفت ــن و ی یـک تجربـه: م
ــه پسر برای آمادگی در  درمانگربا س
ــن فعالیت کار می کردیم. در ابتدا  ای
ــدیم که آنها تفاوت بین  مطمئن ش
ــبز را می دانند و از  دو رنگ قرمز و س

ــای  ــن رنگ ه ــگ را از بی ــن دو رن ای
ــپس به  ــز می دهند. س ــر تميي دیگ
ــا آموختیم که  ــه آنه ــی ب ــور عمل ط
ــگ، حرکت یا توقف  ــب با رن متناس
ــت کودک را  ــا دس ــی از م ــد. یک کنن
می گرفتیم و دیگری کاغذ سبز را باال 
ــد فرمان  ــدای بلن ــت و باص می گرف
ــخصی که دست  حرکت می داد! ش
ــرار می کرد  ــه بود تک ــودک را گرفت ک
ــت "! و به اتفاق هم به حرکت  "حرک
ــت "  ادامه می دادند تا فرمان "ایس
ــپس دوباره مفهوم  ــود. س صادر ش
ــت " را با ادا کردن  "حرکت " و "ایس
عبارات "چراغ سبز " و "چراغ قرمز " 
یاد آوری می کردیم. در ابتدا بازی را 
بدون توپ اجرا کردیم ولی برای دو 
ــران پیروی از فرمان توقف  تا از پس
ــکلی بود.  در هنگام دویدن کار مش
ــته دار را وارد  ــوپ دس ــن ت ــر ای بناب
ــدیم با این  بازی کردیم و متوجه ش
روش توجه هرسه نسبت به فرمان 
توقف و همچنین کنترل آنها نسبت 
ــان افزایش یافت. احتمااًل  به بدنش
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ــل ایجاد  ــه ای به دلی ــن نتیج چنی
ــی از توپ بر بدن  ــس عمقی ناش ح
ــده است. ما ازانجام  آنها حاصل ش
این فعالیت تصویربرداری کردیم و 
ــه کودک  ــرای آن س ــای آن ب تماش
ــیار هیجان انگیز  ــم بس دارای اتیس
ــای آن به  ــود به طوری که با تماش ب

شدت می خندید.
هدف:

ــتفاده ازتوپ های  ــرل بدن: اس کنت
بزرگ دسته دار، کودکان را در کنترل 

حرکت و توقف یاری می دهد.
ــانه های محیطی: همه  توجه به نش
ــاد می گیرند که  ــرکت کنندگان ی ش
ــنیداری را  ــانه های دیداری و ش نش

دنبال کنند.
ــری مفاهیم کالمی: این بازی  یادگی
مفاهیم اولیه کالمی را با نشانه های 
ــم  ــه آن مفاهی ــوط ب ــداری مرب دی

مرتبط می کند.
ــش از  ــای پی ــری مهارت ه  یادگی
ــه: همزمانی حرکت یا توقف  مدرس
ــودک را از  ــش رنگها درک ک ــا نمای ب

ــده برای هر  مفهوم در نظر گرفته ش
رنگ باال می برد. این مفهوم که سبز 

یعنی حرکت و قرمز یعنی ایست.
 ایجاد حس عمقی: حرکت لی لی و 
ــای  ــت و توقف ه ــن حرک همچنی
ــس عمقی  ــل، ح ــی در مفاص پیاپ

ایجاد می کند.
ــت  ــن فعالی ــی: ای ــل اجتماع  تعام
ــرای  ب ــبی  مناس ــای  موقعیت ه
مشارکت کودک فراهم می کند؛ زیرا 
بازی دارای هدفی واضح با حداقل 

تعامل و لذت فراوان است.

 چیدن میز 

 

وسایل مورد نیاز:
��� برگه های بزرگ کاغذ

��� ماژیک سیاه
��� لوازم سفره شامل بشقاب، قاشق 
ــتمال  ــگال، نمک و فلفل، دس و چن

سفره
 روش اجرا:

ــذی را روی میز پهن  ــای کاغ  برگه ه
ــام  کنید و لوازم مربوط به خوردن ش

را روی میز بچینید
ــن لوازم را با  ــد ای ــودک بخواهی از ک
ــک بر روی کاغذ دورگیری کند.  ماژی
ــای خانواده  ــر کدام از اعض ــرای ه ب
ــم هر فرد  یک کاغذ آماده کنید و اس
ــود  ــه خ ــوط ب ــذ مرب را روی کاغ
ــه برای  ــذ اضاف ــید. دو کاغ بنویس

میهمانان احتمالی درست کنید.
 برگه ها را لمینت کنید.

 این کار با ایجاد نشانه های دیداری 
به کودک کمک می کند تا به راحتی 
ــد و هر چیزی را در جای  ــز را بچین می

خود قرار دهد.
ــؤال به  ــیدن این س  کودک را با پرس
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ــویق کنید: امشب برای  فعالیت تش
ــینند؟  ــام چند نفر دور میز می نش ش
ــکل  ــخ مش ــودک برای پاس ــر ک اگ
ــه افراد را نام  ــت، به اتفاق هم داش

ببرید و بشمرید.
ــد نام هر فرد را با  ــودک بخواهی  از ک
رومیزی ساخته شده تطبیق دهد.

ــودک بخواهید رومیزی هر فرد   از ک
ــای مخصوص خودش روی  را در ج

میز بگذارد.
ــت چه   به کودک بگویید که قرار اس
ــود و از او بپرسید که  ــرو ش چیزی س
ــورد نظر چه  ــرای خوردن غذای م ب
ــت: سوپ را با چه  ــایلی الزم اس وس
ــا  ــگال ی ــم چن ــیله ای می خوری وس
ــق؟ آیا برای خوردن ساندویچ  قاش

به کارد نیاز داریم؟
ــد میز را  ــودک بخواهی ــپس از ک  س

بچیند.
 هدف:

 رشد مهارت های روزانه: نشانه های 
ــده در این فعالیت  دیداری ارائه ش
ــه کودک  ــل کار را ب ــی از مراح طرح

ــان می دهد که انجام فعالیت را  نش
برای او آسان می کند این کار شروع 
ــام فعالیت های  ــبی برای انج مناس

روزانه است.
ــی:  ــداری – فضای ــای دی  مهارت ه
ــفره را با  ــد لوازم میز/ س ــودک بای ک
ــر روی کاغذ  ــده ب ــیده ش طرح کش
تطبیق دهد. مثاًل چنگال یا قاشق را 
ــت منطبق بر شکل بر روی میز  درس

قرار دهد.
 ایجاد مهارت های پیش از مدرسه: 
ــازماندهی،  ــق، چیدمان و س تطبی
ــتند که  همه جزوه مهارت هایی هس
ــه کسب  کودک باید پیش از مدرس

نماید.

 تدارک یک پیک نیک

 

ــاز- فضای  ــای ب ــازی: فض ــکان ب م
بسته

 وسایل مورد نیاز:
��� نوارچسب کاغذی

ــا  ی ــذ  کاغ ــک  ــای کوچ ورقه ه ���
برچسب های کوچک کاغذی

��� ماژیک آبی یا سیاه
��� پالستیک کوچک زیپ کیپ

ــواد خوراکی  ــای کوچک م ��� تکه ه
ــد بادام زمینی، تکه های بریده  مانن
ــده سیب، بیسکوییت، دانه های  ش

انگور و مانند آن
��� یک کیسه پالستیکی بزرگ دسته 

دار
��� یک پتوی کوچک یا زیرانداز

و  ــتیکی  پالس ــای  لیوان ه  ���
نوشیدنی

 روش اجرا:
ــتین بار این   هنگامی که برای نخس
ــت  بازی را انجام می دهید، بهتر اس
ــک نیک بروید،  ــه یک پی ــره ب دو نف
ــما و کودک. وقتی کودک مفهوم  ش
ــازی را آموخت، می تواند دیگران  ب
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ــد. )هم به صورت  ــوت کن ــم دع را ه
واقعی و خیالی(

ــی خواهید با  ــی که م ــام چیزهای ن
ــای  ــر روی کاغذه ــد، ب ــود ببری خ

برچسبی بنویسید.
ــا کودک گفت و گو کنید و از  ــاال ب  ح
ــید که چه تعداد از هر کدام  او بپرس
ــود  ــا خ ــد ب ــا را مایلی از خوراکی ه
ــتیم- من و تو-  ببرید: ما دو نفر هس
چند برش سیب باید با خود ببریم؟ 
ــد یک یا دو  ــخ ده ــر کودک پاس اگ
ــخ  ــد که به پاس ــرش او را وادار کنی ب
ــه در این  ــد. یک تک ــر کن ــود فک خ
ــه می خوری و  ــک تک ــورت تو ی ص
ــرای من چیزی نمی ماند!"،" اگر تو  ب
ــوری و من هم  ــی 2 تکه بخ بخواه
ــورم، آن وقت  ــه بخ ــم 2 تک بخواه
ــه ای باید با خود ببریم؟ بیا  ــد تک چن
ــد تکه باید  ــماریم که چن ــم بش باه

ببریم."
ــه تصمیم گرفتید از هر  ــس از اینک  پ
ــه ببرید، در مقابل  ــی چند تک خوراک
هر خوراکی، تعداد آن را بنویسید." 

ــه ". اگر کودک  ــیب: 4 تیک ــاًل س مث
ــت، از او  ــتن هس ــه نوش ــادر ب ق
ــا و اعداد  ــد نام خوراکی ه بخواهی
ــدام راه به صورت  ــه هر ک ــوط ب مرب
ــذ یا  ــای کاغ ــر روی تکه ه ــا ب خوان
برچسب ها بنویسد و سپس آنها را 
ــپ  ــپ کی ــتیک زی ــر روی پالس ب

بچسبانید.
 سپس از کودک بخواهید نوشته ها 
را بخواند و مطابق با آن، خوراکی ها 
ــپ کیپ ها  ــل زی ــمارد و داخ را بش

بریزد.
ــه  ــتیک ها را داخل کیس  همه پالس
ــد. زیرانداز، لیوان و  بزرگ تر بگذاری

نوشیدنی را نیز بردارید.
ــمت محلی که برای پیک نیک   به س
انتخاب کرده اید بروید: حیاط، اتاق 

نشیمن یا پارک نزدیک خانه.
روش دیگر اجرا: 

ــد یا  ــد بخوان ــودک نمیتوان ــر ک اگ
ــد، به جای نوشتن از تصاویر  بنویس
ــتفاده کنید و به جای  ــا اس خوراکیه
ــتفاده  ــداد، از نقطه اس ــتن اع نوش

ــیب 4 نقطه  ــاًل جلوی س ــد. مث کنی
ــپس تصاویر را روی  بگذارید و... س

پالستیک ها بچسبانید.
هدف:

شمارش: در این فعالیت با شمارش 
ــدد  ــوم ع ــا مفه ــداد خوراکی ه تع

آموخته می شود.
ــک: در این بازی  ــه ی ــک ب ــر ی  تناظ
تعداد خوراکی ها با شکل عددی آن 

تطبیق داده می شود.
ــات: این  ــداد و کلم ــخیص اع  تش
ــای فراوانی را برای  فعالیت فرصته
ــتن اعداد و کلمات  ــدن و نوش خوان

فراهم می کند.
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راهكارهايی برای كنترل 
تغييرات خلقی در تغيير فصول 

ــت داریم، مثل    همه ما تغييرات را دوس
ــا پایان یافتن فصل  ــر فصل ها که ب تغيي
ــده و  ــروع ش ــار ش ــل به ــتان، فص زمس
ــاس می کنیم.  ــادابی و نشاط را احس ش
ــاط در بین موجودات  ــادابی و نش این ش
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ــه  ــش و ب ــال پخ ــم در ح ــده عال زن
ــن گیاهان که  ــتراک گذاری از بی اش
ــبز می شوند تا به ما  ــده و س زنده ش
انسان ها منتقل گردد. این تغييرات 
ــان و خلق وخوی  مثبت در بدن انس

ــت، که این اثرگذاری  او نیز مؤثر اس
و  ــا  هیجان ه روی  ــر  ب ــتر  بیش
ــات افراد صورت می گیرد.  احساس
ــه ای از اختالل ها، که با  ــه مجموع ب
ــر فصل ها بروز می کنند اختالل  تغيي
ــردگی  ــی یا افس ــری فصل تأثیرپذی
فصلی می گویند، که عمومًا در پاییز 
ــول روز و  ــا کاهش ط ــتان ب و زمس
ــید شروع می شود  میزان نور خورش
ــل بهار  ــیدن فص ــان با رس و هم زم
ــد. ازجمله دالیل آن  کاهش می یاب
ــرات هورمونی در  ــوان به تغيي می ت
بدن )مالتونین: که به خواب مربوط 
ــا افزایش  ــل بهار ب ــت و در فص اس
ــح آن کاهش  ــور ترش ــول روز و ن ط
ــزان خواب کمتر  ــدا می کند و می پی
ــود و سروتونین: که با شروع  می ش
ــز افزایش  ــح آن نی ــل بهار ترش فص
می یابد و به کاهش عالئم افسردگی 
ــک می کند(، تغييرات طول روز و  کم
ــدت نور، افزایش سطح انرژی در  ش
ــا کاهش میزان  ــاره کرد. ب ــدن اش ب
ــون:  ــی همچ ــا عالئم ــردگی ب افس

ــش مدت زمان خواب، افزایش  کاه
ــادابی،  ــرژی، انگیزه و ش ــزان ان می
ــا،  ــترس و اضطراب ه ــش اس کاه
ــز و افزایش  ــش تمرک ــی افزای گاه
ــی و ...  ــی- حرکت ــای روان فراینده
ــن خود نوید  ــتیم.   ای ــه رو هس روب
ــه خانواده ها و  ــش ب ــام امیدبخ پی
ــم است که  به ویژه افراد دارای اتیس
در این ایام، سطح انرژی فرزندشان 
ــتر در  ــده و  با حضور بیش ــتر ش بیش
ــام  ــی و انج ــور طبیع ــت و ن طبیع
ــای گروهی می توانند فرایند  بازی ه
مداخالت درمانی را تسریع بخشند. 
ــنهاد  همچنین برنامه ی زیر نیز پیش
ــطح انرژی او  می گردد تا بتوانید س
ــی  اثربخش و  ــته  نگه داش ــاال  ب را 
ــتر کرده و  مداخالت درمانی را بیش
ــراب او را  ــترس و اضط ــم اس عالئ
ــش رو  ــادی را پی ــام ش ــرل و ای کنت

داشته باشید.
برنامه های ورزشی منظم روزانه ���

ــدم زدن روزانه،  ــرون رفتن و ق ��� بی
خوردن ناهار در پارک ها و ...
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از سفر با كودك اتيسم
لـذت ببـريـد
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ــوروز با  ــام ن ــردن در ای ــافرت ک  مس
ــد خیلی هیجان  ــواده می توان خان
ــد. بیشترمردم با اتومبیل  انگیز باش
ــا گاهی  ــد ام ــافرت می رون ــه مس ب
اوقات که مسیر طوالنی است، برای 
ــافرت باید از هواپیما و یا قطار  مس
استفاده کرد. فکر کردن به مسافرت 
ــت  ــار ممکن اس ــا و قط ــا هواپیم ب
ــد، اما درواقع خیلی  ــناک باش ترس
ــتن برخی از  ــیرین است و دانس ش
ــن به فرودگاه یا  ــائل قبل از رفت مس
ــیار  ــتگاه راه آهن می تواند بس ایس
ــی که با  ــد.  زمان ــده باش ــک کنن کم
ــم سفر می کنید،  کودک دارای اتیس
اینکه کودک بداند چه انتظاری از او 
ــی مهم  ــد خیل ــفر داری ــول س در ط
ــت، به ویژه اگرکودک در مقابل  اس
ــن بار مقاومت  ــرات برای اولی تغيي
ــان می دهد. در اینجا ایده های  نش
ــما مراقبان، زمانی که برای  برای ش
ــفر آماده می شوید در نظر گرفته  س

شده است.
ــتر برنامه ریزی کنید،  ��� هر چه بیش

تعطیالت واقعی شما کم تر استرس 
ــرای  ــم ب ــود. از تقوی ــد ب زا خواه

شمارش روزها استفاده کنید.
ــودک را با محیط  ــفر، ک ــل از س قب ���
ــنا  ــتگاه راه آهن آش فرودگاه یا ایس
کنید. عکس های از هواپیما و قطار، 
ترتیب صندلی ها و کوپه ها، تصاویر 
ــه  ــداران را تهی ــا و مهمان خلبان ه
ــر تهیه  ــوارد را زودت ــن م ــد. ای کنی

کنید.
ــا  ــری را ب ــزی تصوی ــه ری ��� برنام
ــا تعطیالت  ــوس ت ــمارش معک ش
ــتانی تصویری  ــد. داس ــاده کنی آم
ــته  ــامل عکس، چمدان های بس ش
بندی شده، سوار ماشین شدن و یا 
حرکت به سمت فرودگاه یا ایستگاه 
راه آهن، عبور از گیت امنیتی، سوار 
ــل  ــای داخ ــی از فض ــدن، عکس ش
ــیدن به مقصد،  هواپیما و قطار، رس
قسمت تحویل بار و البته عکسی از 
ــود مقصد )به عنوان جایزه بزرگ  خ
در نظر بگیرید( بسازید. همه ی این 
ــد از اینترنت و  ــر را می توانی تصاوی

Google image تهیه کنید.
ــتان تصویری را  ــفر، داس قبل از س ���
ــان  ــد و به فرزندتان نش ــاپ کنی چ
دهید. صفحه آخر آن را برای اضافه 
ــواده یا  ــس اعضای خان ــردن عک ک
ــان در مقصد  ــه کودکت ــری ک مناظ
خواهد دید خالی بگذارید. کتاب را 
ــفر به  ــول س ــود در ط ــا خ ــراه ب هم

همراه داشته باشید.
ــفر را به گام های  همه مقدمات س ���
ــد و هر کدام را  ــیم کنی کوچک تقس
ــادن تمرین کنید.  ــل از اتفاق افت قب
ــامل،  ــات می تواند ش ــه مقدم هم
ــتن و گذاشتن چمدان ها درون  بس
ــین، یا رفتن به سمت فرودگاه  ماش
ــن، پارک کردن  ــتگاه راه آه ــا ایس ی
ــین، رفتن به سالن، شناسایی  ماش
ــاز و همچنین  ــورد نی ــای م محل ه
عکس برای تکمیل کتابچه تصویری 

مسافرت کودک باشد.
ــفر، اگر با قطار یا  ــل از تاریخ س قب ���
ــافرت می کنید، یک یا  هواپیما مس
ــا کودکتان از  ــد کوتاه ب ــد بازدی چن
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ــط  ــا در محی ــا و قطاره هواپیماه
ــد.  ــته باش فردوگاه و راه آهن داش
این کار به کودک شما کمک خواهد 
ــدای های  ــر و ص ــا مناظ ــا ب ــرد ت ک

موجود آشنا شود.
ــت دارد برای او،  هر بازی که دوس ���
ــته  ــی به همراه داش در تبلت یا گوش
ــید. خوراکی ها، کتاب، اسباب  باش
ــی مورد عالقه  ــا، دفتر نقاش بازی ه

کودک را نیز داشته باشید.
ــا و  ــداوم روزه ــورت م ــه ص ب ���
ــا را مرور کنید. اگر بر روی  فعالیت ه
ــه و فعالیت های هر  ــذی برنام کاغ
و  ــید  بنویس را  ــان  تعطیالتت روز 
ــد می تواند مفید  ــازماندهی کنی س

باشد.
ــد هر جایی  ــما می توان مقصد ش ���
ــان دادن تصاویری از  ــد. با نش باش
ــای  ــای فیلم ه ــکان و تماش آن م
ــانی  مربوط به آنجا، و اینکه چه کس
ــت با  ــد و ممکن اس ــی می کنن زندگ
ــانی روبه رو شود می توانید  چه کس

به کودک خود کمک کنید.

ــم به  ــودکان دارای اتیس ــر ک اکث ���
ــخ  ــه ریزی های تصویری پاس برنام
ــه  ب را  ــفر  ــد. س ــری می دهن بهت
ــل مدیریت  ــی قاب ــای زمان خانه ه
ــای  فعالیت ه و  ــد  کنی ــیم  تقس
ــده برای  ــان بندی ش ــری زم تصوی
ــپ تنظیم  ــه چ ــت ب ــفر را از راس س
کنید. شما زمان پیشنهادی برای هر 
ــد 20 دقیقه یا  ــت را می توانی فعالی
ــد، با خوردن  ــر پیش بینی کنی کمت
ــی می توانید فعالیت را تغيير  خوراک
ــما  ــودک ش ــن کار ک ــا ای ــد. ب دهی
ــد که در  ــی کن ــش بین ــد پی می توان

طول سفر چه اتفاقی می افتد.
ــراه  ــه هم ــالت ب ــته های تنق بس ���
ــید که کودک شما لذت  ــته باش داش

ببرد.
ــیرینی یا آدامس  ــعی کنید ش س ���

ــا  ــید ت ــته باش ــود داش ــراه خ هم
کودکتان بجود و آرام شود.

ــری برای  ــن بص ــتی از قوانی لیس ���
فرزندتان چاپ کنید.

ــفر  عکس های فرزند خود را در س ���

ــفرهای بعدی به  ــد و برای س بگیری
آنها مراجعه کنید.

ــه نگهداری  ــزی که در خان هرچی ���
ــد، در صورتی که امکان پذیر  می کنی
ــد، می توانید برای تعطیالتتان  باش
بیاورید! بازی های فکری، تبلت و یا 
ــه در آن ها بازی یا  ــپ تاپ هایی ک ل
ــت  ــد )با خودتان هدس ــم داری فیل
ــفرانتان  ــه مزاحم همس ــد ک بیاوری
ــداد رنگی و  ــا م ــذ ب ــوید(، کاغ نش
ــایل مورد عالقه را نیز به همراه  وس

داشته باشید.
شما می توانید تنقالت جامد را که  ���

مواد و خمیره ی مایع ندارند با خود 
ــواد غذایی  ــد. مایعات )و م بیاوری
ــد در طول  ــم می توانن ــد( را ه جام
ــد و همراه خود  ــفر خریداری کنی س

ببرید.
ــر و  ــه س ــه ب ــی ک ــرای کودکان ب ���
ــتند،  ــاس هس صداهای بلند حس
ــتفاده  ــت اس ــد از هدس می توانی

کنید.
ــکان زمان انتظار را  ــورت ام در ص ���
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کاهش دهید.
وارد شدن به محیط پر سر و صدا  ���
ــتگاه راه  ــرودگاه یا ایس ــلوغ ف و ش
ــروز  ــراب و ب ــث اضط ــن باع آه
رفتارهای مشکل آفرین در کودکان 

دارای اتیسم می شود.
ــتر خانواده های دارای فرزند  بیش ���
دارای اتیسم، ساعت های اول صبح 
ــلوغ و پر سر و صدا  ــاعات ش را به س
ــح می دهند  ــفر ترجی ــرای آغاز س ب
ــتگاه راه آهن  ــون فرودگاه و ایس چ
خلوت است و می توانند با آرامش، 
ــام  ــا انج ی ــی و  ــدن خوراک خری
فعالیت های مختلف کودک خود را 

آرام نگه دارند.
ــروج از  ــل خ ــه قب ــا ���50 دقیق 45 ت

سالن وارد گیت ورودی شوید.
ــوید، با  ــوار بش ــه س ــل از اینک قب ���
ــت  ــمت ورودی صحب ــور قس مأم
ــه آن ها  ــت خود را ب ــد. وضعی کنی
بگویید، و بخواهید قبل از مسافران 
ــر و  ــا صب ــوید و ی ــوار ش ــر س دیگ
ــید، در گیت  ــکیبایی داشته باش ش

ورودی را پیدا کنید که شلوغ نباشد 
ــوار شوند  و منتظر بمانید تا همه س
و سپس مستقیم به سمت هواپیما 

و یا قطار بروید.
ــدن  ــوار ش در حالی که در حال س ���
ــتید، اطمینان حاصل کنید که  هس
ــرای پرواز و یا حرکت  ــایلی که ب وس
ــامل تنقالت و  ــاز دارید )ش ــار نی قط
ــتی یا کیف  ــه پش ــک کول آب( در ی
بزرگ هستند که می توانید کنار خود 

نگهدارید.

در طول سفر
ــه کودک خود بالش یا پتو مورد  ب ���

عالقه شان را بدهید.
ــد  ــک، هرچن ــای کوچ از قطعه ه ���
ــل حواس  ــه عنوان عام ــده ب پیچی
ــد  ــفر می توانی ــول س ــی در ط پرت

استفاده کنید.
اسباب بازی های درهم فرو رفتنی  ���

را در اختیار فرزندتان قرار دهید.
از وقفه های خاص روانی که کودک 
ــود و در جلو و  ــما می تواند بلند ش ش

عقب هواپیما و قطار حرکت کند، و 
یا از ماشین پیاده شده و در محیط 
ــتفاده  ــی قدم بزند و بدود اس طبیع

کنید.
ــویق و  برای هر رفتار مثبت او تش ���
ــته  پاداش مخصوص را در نظر داش

باشید.
از رفتارهای متفاوتی که می بینید  ���
ــی کنید )مانند حرکات  ــم پوش چش
ــای  صداه ــدن،  ب ــول  غیرمعم
ــالت  جم و  ــات  کلم ــته،  ناخواس

نامناسب(
ــتفاده از نشان دادن عکس  با اس ���
ــه او بگویید که چه اتفاقی خواهد  ب

افتاد و از او چه انتظاری دارید.
ــای که  ــیر از بازی ه ــول مس در ط ���
ــته  ــا کودک خود داش ــد ب می توانی
ــید غافل نشده و این بازی ها را  باش
ــام  انج ــی  طبیع ــای  در محیط ه

دهید.
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ایران، جهانی در یک مرز
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ــال  ــا هزاران س ــرزمینی ب ــران س ای
ــمند زیستی، با  ــینه های ارزش پیش
ــی غنی و بابیش از  ــدن و فرهنگ تم
یک میلیون اثر تاریخی ثبت شده و 
ــوزه ای  ــده، م ــر ثبت نش ــا اث صده
است پویا و گران سنگ و گنجینه ای 
ــینه را  ــه این پیش ــت واال؛ و البت اس
ــت که بی بدیل  طبیعتی رقم زده اس

است و شگفت انگیز.
ــیده از  ــود کوه هایی بلند و پوش وج
ــاالی 4000 متر،  ــا ده ها قله ب ــرف ب ب
آتشفشان ها، یخچال ها و غارهای 
ــمه های معدنی  اعجاب انگیز، چش
ــمار، رودخانه ها، پهن آب ها و  بیش

ــره گاه های جنگلی  ــا، ذخی تاالب ه
هیرکانی و ارسباران، تنها موجودات 
بازمانده از عصر یخبندان، بیابان ها 
ــر  ــوت و کوی ــک ل ــای خش و کویره
ــی و  ــه گیاه ــزاران گون ــزی، ه مرک
ــوری و بعضًا منحصر به فرد اعم  جان
ــده،  خزن ــده،  پرن ــتاندار،  پس از 
ــی و ...،  ــره، ماه ــت، حش دوزیس
ــا اندوختگاه ملی ) پارک ملی،  ده ه
ــاه گاه حیات  ــی ملی، پن ــر طبیع اث
وحش و ... ( و بین المللی ) ذخیره 
ــای بین  ــره، تاالب ه ــت ک گاه زیس
ــه فضایی  ــه و هم ــی و ... ( هم الملل
ــت اقوام و عشایر  متنوع برای زیس

و  ــوم  رس و  آداب  ــا  ب ــون  گوناگ
ــوع بوجود آورده  ــای متن فرهنگ ه
ــور در طبیعت و اجرای  ــت. حض اس
ــت  ــی در طبیع ــای آموزش برنامه ه
مزایا و فواید زیادی برای همه افراد 
و به ویژه افراد دارای اتیسم دارد، در 
ــا  ــه ب ــورت گرفت ــای ص مصاحبه ه
ــه  ــان در س ــا و متخصص خانواده ه
ــی  ــدی و مهم، اثربخش ــوزه کلی ح
حضور در طبیعت را این چنین بیان 
ــب  ــد: عملی کردن و متناس کرده ان
ــا  ــی ب ــای آموزش ــردن برنامه ه ک
ــی،  ــره ی زندگ ــای روزم واقعیت ه
ــای اجتماعی و  ــعه ی مهارت ه توس
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ــوزش  آم ــن  همچنی و  ــالمت  س
ــی در  ــره زندگ ــای روزم مهارت ه
ــای  ــالمت و رفتاره ــای س حوزه ه
ــی از  ــخصی؛ و یک ــی و ش اجتماع
ــذاری بر  ــا اثرگ ــن بخش ه مهم تری
و  ــراد  اف ــن  ای ــات  هیجان روی 
توانایی های شناختی آن ها است.

ــان داده  ــز نش ــر نی ــات دیگ تحقیق
ــور در طبیعت باعث  ــت که حض اس
ــش، تحمل،  ــطح آرام ــش س افزای
ــتقالل، باقی  ــنیداری، اس ــت ش دق
ــف برای مدت  ــدن بر روی تکلی مان
ــحالی از  ــاس خوش ــی، احس طوالن
ــاد حس  ــروه، ایج ــه گ ــتن ب پیوس
مسئولیت پذیری و اعتمادبه نفس، 
ایجاد تعامالت دوطرفه و معنادار و 
ــایل  ــتن وس ــتراک گذاش ــه اش ب

می گردد.
ــار داریم که کودکان و افراد  ــا انتظ م
ــراری ارتباط با  ــم با برق دارای اتیس
ــند که در  طبیعت، به این حس برس
ــد و برای  ــا قرارگرفته ان ــای دنی کج
ــیدن به اهداف ذکرشده در باال،  رس

ــوند و فضایی  چگونه وارد محیط ش
ــته باشند تا بتوانند به صورت  را داش

مستقل، جستجو و کاوش کنند.
ــت که  ــن  اس ــر ای ــم دیگ ــه مه نکت
ــراد دارای  ــتر اف ــه بیش ــی ک آرامش
ــت به  ــور در طبیع ــا حض ــم ب اتیس
دست می آورند شگفت انگیز است، 
ــاس با آب، چوب، خاک و ارتباط  تم
ــود در  ــا مواد موج ــردن ب ــرار ک برق
ــت می تواند آرامش خاصی را  طبیع
ــا منتقل کند که با حضور در  ــه آن ه ب
ــی  ــف توانبخش ــای مختل کالس ه

دیگر وجود ندارد.
ــًا  عموم ــی  طبیع ــای  محیط ه
ــی که  فعالیت های یکپارچگی حس
درمانگران در کالس ها و کلینیک ها 
ــود  ــامل می ش به کار می گیرند را ش
که بخشی از آن شامل برانگیختگی 
و جلب توجه است. وجود سنگ ها، 
ــان، چمنزارها، گل ها، تپه ها و  درخت
ــک محیط  ــه ی ــا و ... نمون گودال ه
ــت. می توان  ــازی و درمانگری اس ب
ــی مفیدی را از  ــای حرکت فعالیت ه

طریق بازی انجام داد و از نور شدید 
ــوع نیز  ــای نامطب ــی و بوه محیط
ــر  ــتن در زی ــا نشس ــرده و ب دوری ک
ــید.  ــان به آرامش خاصی رس درخت
ــای آبی و  ــود رنگ ه ــن وج همچنی
ــبز که در طیف گرم و آرام هستند  س
ــات در  ــار به دفع ــل به ــام فص در ای
ــود که  ــراف دیده می ش ــط اط محی
ــن عامل می تواند در بهبود فرایند  ای

یادگیری کمک کننده باشد.
ــه  ــی ک ــی حس ــد یکپارچگ در فراین
ــامل درگیر کردن حواس مختلف  ش
بویایی، شنوایی، دیداری، المسه و 
چشایی است، به راحتی و با حضور 
ــی مثل  ــاز طبیع ــای ب ــک فض در ی
ــا، پارک های بزرگ  جنگل ها، باغ ه
ــواس را  ــن ح ــه ای ــوان هم می ت
ــای  فعالیت ه و  ــرد  ک ــک  تحری
ــی را با آرامش بیشتری با  توانبخش
ــتفاده از آب  ــودک تمرین کرد. اس ک
رودخانه ها، خاک، تنه بریده شده و 
ــاد، رنگ ها و  ــان در ابع ــرگ درخت ب
ــن  ــف و همچنی ــکل های مختل ش



آوای اوتـیسم  ویژه نامه نوروز 27آوای اوتـیسم  ویژه نامه نوروز26

ــزان زبری یا نرمی آن ها، صدای  می
ــاد، حرکت درختان و پرندگان  آب، ب
ــاوت، همه  ــای متف ــا زیروبمی ه ب
ــود مهارت ها و  ــد برای بهب می توان
ــم تحریک  حواس افراد دارای اتیس

کننده باشد.
در ایام نوروز و تعطیالت خانواده ها 

ــت گل و  ــق، کاش ــد از طری می توانن
ــتن بذر و درخت و انجام  گیاه، کاش
ــون بیل زدن،  ــای همچ فعالیت ه
ــیدن دانه و همچنین  ــاری، پاش آبی
ــتن  ــش، شکس ــردن آت ــت ک درس
چوب های خشک و یا فعالیت های 
ــون باال  ــی همچ ــی و حرکت تفریح

ــن از یک طناب روی درخت و یا  رفت
آب بازی کردن در کنار رودخانه های 
ــن و انجام بازی های خانوادگی و  ام
ــاد از این طبیعت استفاده بهینه  ش
ــت شده و  ــتر دوس کنند و با آن بیش
ــرار  ــری برق ــح و بهت ــاط صحی ارتب

کنند.




