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پاسخ ناسازگار به صداها و بافتارهای خاص ½
بوییدن یا لمس کردن بیش ازحد اشیاء ، شیفتگی نسبت به اشیاء در حال چرخش یا حرکت. ½

تشخیصزودهنگام

بااین حال مجموعه ای  کنند.  دریافت  را  مداخله  فرصت  اولین  در   ASD به  مبتال  کودکان  که  است  ضروری 

فهرستی   ،Autism Speaks   نشود. سازمان تا دوسالگی ظاهر  در یک کودک  است  فوق ممکن  از عالئم 

از شاخص های اولیه ASD را گردآوری کرده است که می تواند برای کمک به دسترسی به خدمات قبل از 

تشخیص رسمی، استفاده شود.
نبود لبخندهای معنادار و یا سایر بیانات گرم و شاد در سن شش ماهگی یا بعدازآن. ½
سهیم نکردن صداها، لبخندها و یا سایر بیانات چهره دوطرفه در سن 9 ماهگی. ½
نگفتن کلمات هرچند به صورت نامفهوم در سن 12 ماهگی ½
دادن در سن 12  ½ تکان  یا دست  دراز کردن،  اشاره کردن، فهماندن، دست  مانند  نبود ژست های دوطرفه 

ماهگی.
به کار نبردن لغات در 16 ماهگی ½
بیان نکردن عبارات معنادار دوکلمه ای )که شامل تقلید یا تکرار نباشد( در سن 24 ماهگی. ½
هرگونه فقدان گفتار، سخنان نامفهوم یا مهارت های اجتماعی در هر سنی. ½

سندرمآسپرگر1چیست؟

مطالعه ی  یک  نمی کند،  زیادی  حمایت  اتیسم  زیر مجموعه  به عنوان  آسپرگر  از  دیگر   DSM-5 درحالی که 

به سندرم  مبتال  “اتیسم معمولی” و کسانی که  بین کودکان  به جداسازی  EEG،  قادر  مقدماتی همبستگی 

به همتایان  بیشتری نسبت  اتصال مغزی  دارای  بود. آن ها متوجه شدند که کودکان آسپرگر  آسپرگر هستند، 

ASD خود هستند )2013، دوفی(.

1 . Asperger Syndrome

فصلاول:)ASD( اختالل طیف اتیسم
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در اینجا ویژگی های معمول سندرم آسپرگر آمده است.
یک طرفه  ½ گفتگوهای  در  است  ممکن  کودک  ارتباطی ضعیف.  مهارت های  اما  مهارت های کالمی خوب، 

در مورد موضوع موردعالقه خود شرکت کند. او ممکن است یک سخنران بی وقفه باشد. برخی از کودکان 
مبتال به آسپرگر با صدای یکنواخت صحبت می کنند؛ برخی از آن ها با صدای بلند صحبت می کنند یا سایر 

ویژگی های گفتاری مخصوص دارند.
هوش متوسط یا باالتر از حد متوسط. کودک ممکن است در ریاضیات و علوم برتری داشته باشد. ½
واقعی  ½ در شرایط  به ویژه  مسئله،  و حل  برنامه ریزی  مانند  اجرایی  کارکرد  مهارت های  با  داشتن مشکالت 

زندگی. او در جزئیات خوب است اما ممکن است تصویر اصلی را از دست بدهد.
وسواس با موضوعات خاص مانند جاروبرقی، اتومبیل های قدیمی، موشک، جنگ های ستاره و غیره. ½
هماهنگی ضعیف. او ممکن است قدم زدن عجیب وغریب با یک الگوی راه رفتن عریض داشته باشد. ½
او مانند همتایان خود که مبتال به اتیسم اند، این ویژگی های را نیز دارد: ½
لبخند،  ½ )تعجب،  به صورت  مربوط  پیام های  مانند  غیرکالمی  نشانه های  او  ضعیف.  اجتماعی  مهارت های 

چرخش چشم ها( و یا ژست ها ) بیا اینجا ، انگشتان شست باال( را درک نمی کند. او معمواًل حس همدردی و 
توانایی دیدن وضعیت را از نقطه نظر فرد دیگر ندارد و در عوض جهان را از دیدگاه تجربه و عالقه خودش 

می بیند. او ممکن است حس شوخ طبعی ضعیف داشته باشد.
عاطفه ی ضعیف )چهره خشن(. اگرچه او دارای هیجانات است، اما آن ها را بیان نمی کند و یا اینکه هیجانات  ½

خودش یا فرد دیگر را درک نمی کند.
او همچنین ممکن است با خودتنظیمی هیجانی مشکل داشته باشد. تماس چشمی ضعیفی دارد. ½
او ممکن است رفتارهای تکراری نشان دهد. ½
دشواری در تنظیم تعدیل حسی. ½

پیش آگهی برای کودکان مبتال به آسپرگر زمانی که آن ها مداخله زودهنگام و با پشتکار دریافت کنند اغلب 
خوب است. آن ها از مداخالت درمانی در زمینه های مهارت های اجتماعی، مهارت های هیجانی، پردازش حسی 

و هماهنگی حسی1 بهره می برند. معمواًل کودکان آسپرگر بزرگ ساالنی مستقل می شوند.

بااین وجود، ممکن است آن ها مشکالت مداومی با روابط اجتماعی و تعامالت فردی داشته باشند.
1  sensory coordination
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ASDعللوگسترش

ما می دانیم که خطر ابتالی یک کودک به اختالل طیف اتیسم، بستگی به عوامل محیطی، زیستی و ژنتیکی 

دارد. بااین حال، علل خاص شناخته شده نیست و دالیل اینکه کودکان مبتال به ASD در معرض عوامل مختلف 

محیطی هستند، به طور کامل درک نشده است.

کودکان ASD امروزه نسبت به سال های گذشته بسیار بهتر عمل می کنند. همراه با برنامه های مداخله 

زودهنگام مانند مدل تکاملی مبتنی بر تفاوت فردی و ارتباط/ فلورتایمDIR( 1 فلورتایم، یک نوع بازی درمانی(، 

درمان تحلیل رفتاری کاربردیABA( 2(، درمان مبتنی بر پاسخ های محوری3، درمان گفتار و زبان و کاردرمانی 

با تمرکز بر تعدیل حسی، نتایج بهبودیافته به دست آمده است. پزشکان در حال حاضر به کمبودهای معمول در 

ویتامین  ها، موادمعدنی و سایر ترکیبات شیمیایی مغز و بدن نظر دارند. کودکان مبتال به ASD به انواع زیادی 

از درمان ها دسترسی دارند. معلمانی که به طور خاص آموزش دیده اند به آن ها کمک زیادی می کنند.

ASDسرشماری

میزان ASD در جمعیت ایاالت متحده، یک در 88 کودک است. برای پسران یک در 54 است. والدینی که 

دارای فرزند مبتال به ASD هستند، دارای احتمال 2 تا 18 درصدی برای داشتن فرزند دوم ASD هستند. هم 

وقوعی اختالل رشدی دیگر )مانند اختالل نقص توجه همراه با بیش فعالی یا ناتوانی های یادگیری( % 84 است.

داشتن ASD به این معنا نیست که یک کودک لزومًا دارای ناتوانی ذهنی است. یک مطالعه در کودکان 8 ساله 

مبتال به ASD دریافت که % 62 دارای بهره هوشی 70 یا باالتر هستند. بعضی از کودکان ASD دارای بهره 

.)2013 ,CDC( هوشی بسیار باال هستند

ASDمداخالتپایه ایبرای

ارائه  انواع روش های ارتباطی را که متناسب با مهارت های دیداری قوی کودکان ASD هستند،  این بخش 

می دهد. سیستم های ارتباطی خوب مانند این موارد، برای جبران ناکامی شان مؤثرند. در اینجا ما به برنامه های 

1  Developmental, Individual Difference, Relationship-based Model (DIR® Floortime, a type of play therapy),
2 . Applied Behavioral Analysis
3  Pivotal Response Treatment

فصلاول:)ASD( اختالل طیف اتیسم
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و  انتقال4  تکنیک های  اول3،  شخص  داستان های  آن2”،  سپس  این،  “ابتدا  ساختارهای  دیداری1  زمان بندی 

راه های آماده سازی کودک برای رویدادهای آینده5 نگاه می کنیم.

مداخالت:برنامه یزمانبندیدیداری

در کار با کودکان  ASD، ایجاد روش هایی جهت برقراری ارتباط، برای ما مهم ترین است. در ایاالت متحده، 

یا  و  تصاویر، عکس ها  از  مجموعه ای  که  است  دیداری  زمان بندی  برنامه  ارتباط،  برای  ما  اصلی  روش 

آیکون ها است که در یک ردیف قرار می گیرند و مراحلی که در یک دستور کار قرار گرفته اند، را نشان می دهد. 

برنامه های  یا مراحل بزرگ  ببینید(  را  لباس پوشیدن )شکل 1  برنامه های زمان بندی دیداری مراحل کوچک 

روزانه )شکل 4 را ببینید( را نشان می دهد. سطح جزئیات بستگی به بافتار و نیازهای کودک برای حمایت در 

از  اولیه، بسیاری  توانایی دیدن کلمات در سنین  برای تشویق خواندن و نوشتن و رشد  ارتباط دارد.  برقراری 

درمانگران کلمه )یا کلمات( ی را قرار می دهند که تصویر را توصیف می کند.

را شناسایی کند و معنای  تا تصاویر  به کودک آموزش می دهند  این روش،  متخصصان آموزش دیده در 

لیست های ترتیبی را درک کند. همچنان که کودک یاد می گیرد که از یک برنامه زمان بندی دیداری استفاده 

کند، او می فهمد که تصاویر او را از آنچه در برنامه بعدی است، مطلع می کند، و می فهمد که چه چیزی از او 

انتظار می رود و چه زمانی او یک تکلیف را انجام خواهد داد )به شکل 2 نگاه کنید(. آموزش استفاده از برنامه 

زمان بندی دیداری معمواًل در مهدکودک شروع می شود. هنگامی که کودک آموزش دیده است، سایر معلمان و 

درمانگران می توانند به اتفاق هم یک برنامه زمان بندی دیداری را در شروع کالس ها یا در جلساتی که به کودک 

در طی دوره زمانی آموزش داده می شود قرار دهند.

اگر ارتباط فقط یک طرفه از سوی درمانگر نسبت به کودک باشد، یک وسیله ی ارتباطی ارزش محدودی 

دارد. ما می خواهیم فرصت هایی برای کودک فراهم کنیم که به ایجاد و تغییر برنامه زمان بندی کمک می کند. در 

صورت امکان، به کودک فرصت انتخاب فعالیت های موجود در لیست را بدهید. برای مثال، در یک جلسه درمان، 

1  visual schedule
2 " first this-then that” structure
3  first-person stories
4  transition techniques
5  ways to prepare the child for coming events.
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به او اجازه دهید یک فعالیت را از بین تعداد کمی از گزینه ها انتخاب کند. برای انجام این کار به او تعداد کمی 

تصاویر بدهید و بگوئید “می خواهی چه کاری انجام دهی؟” کودکي که گفتار ندارد قادر به درخواست خوراکی 

یا فعالیت های مفرح نیست، بنابراین زمانی که امکان دارد، گزینه هایی را به کودک ارائه دهید. به کودک اجازه 

دهید که آخرین مورد در برنامه زمان بندی دیداری – جایزه – را از میان چندین خوراکی که او دوست دارد، 

انتخاب کند. )شکل 3 را ببینید(

زیرشلواری                        

پیراهن                                   

جوراب                                    

فصلاول:)ASD( اختالل طیف اتیسم
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شلوار                                          

کفش                                     

شکل 1: یک برنامه ی زمان بندی دیداری که نشان دهنده ی ترتیب لباس پوشیدن است.
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بهکودکاجازهدهیدیکدرمانراانتخابکند.

“تینا، بعداً نمره می دهیم”

25 
 

 
اليتفع تصاوير برای يکي .دارد ليست دو برنامه اين. دارد وجود ديداری زمانبندی برنامه يک از مثال يک اينجا در: 2 شکل  

 تصاوير، بوسيله که هاييفعاليت روی بر کودک. اندشده تکميل که هاييفعاليت تصاوير برای ديگری. شود انجام بايد که هايي
 .دهدمي قرار "شده انجام" نوار در را تصوير شد، تکميل آن که زماني و کندمي کار شوند،مي داده نمايش يک به يک

 
 ".کنید انتخاب را یکی شما دهیم؟ انجام را کاری چه آخر در باید ما"

 
 
 
 
 
 

 شکل 2: در اینجا یک مثال از یک برنامه زمان بندی دیداری وجود دارد. این برنامه دو لیست دارد. یکی برای تصاویر 

فعالیت هایی که  بر روی  تکمیل شده اند. کودک  فعالیت هایی که  برای تصاویر  انجام شود. دیگری  باید  که  فعالیت هایی 

به وسیله تصاویر، یک به یک نمایش داده می شوند، کار می کند و زمانی که آن تکمیل شد، تصویر را در نوار “انجام شده” 

قرار می دهد.

“ما باید در آخر چه کاری را انجام دهیم؟ شما یکی را انتخاب کنید.”

فصلاول:)ASD( اختالل طیف اتیسم
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 هافعاليت دستورالعمل يا هافعاليت تا دهيممي هاييفرصت کودک به ما ديداری زمانبندی برنامه يک تدوين زمان در: 3 شکل

 .او به بيشتر کنترل حس دادن برای روشي عنوان به کند، انتخاب است ممکن که وقت هر را

 
 او وقتی. "نوشتن" بگوید است ممکن او "کدام؟ اول" بپرسید کودک از است، فرارسیده شروع زمان وقتی

 یستل به شود انجام باید که کارهایی فهرست از را نوشته دست تصویر ،رساند پایان به را خود ی نوشته دست
 .کندمی منتقل شده انجام کارهای

 مکتوب لیست یک با توانندمی تصاویر کند،می پیدا مهارت خواندن در و شودمی تربزرگ کودک زمانیکه
 ممکن فعالیت دو. کنید محدود را زمان یک در شده ارائه هایفعالیت تعداد ،خردسال کودک برای. شوند جایگزین

 لیست این. شود می مشغول بعداً که چیزی آن و است مشغول آن در حاضر حال در او که تکلیفی: باشد کافی است
 .شودمی  عملی خوبی به ،" 5پاد ایسپس زدن، برش اول" مانند "آن سپس این، اول" حمایت برای نیز موردی دو

 
 
 
 

 تابلوها و هاآیکون تصاویر، تهیه

                                                           
1. iPad 

 

یا دستورالعمل  فعالیت ها  تا  کودک فرصت هایی می دهیم  به  ما  دیداری  زمان بندی  برنامه  تدوین یک  زمان  در   :3 شکل 

فعالیت ها را هر وقت که ممکن است انتخاب کند، به عنوان روشی برای دادن حس کنترل بیشتر به او.

وقتی زمان شروع فرارسیده است، از کودک بپرسید “اول کدام؟” او ممکن است بگوید “نوشتن”. وقتی 

او دست نوشته ی خود را به پایان رساند، تصویر دست نوشته را از فهرست کارهایی که باید انجام شود به لیست 

کارهای انجام شده منتقل می کند.

زمانی که کودک بزرگ تر می شود و در خواندن مهارت پیدا می کند، تصاویر می توانند با یک لیست مکتوب 

جایگزین شوند. برای کودک خردسال، تعداد فعالیت های ارائه شده در یک زمان را محدود کنید. دو فعالیت ممکن 

است کافی باشد: تکلیفی که او در حال حاضر در آن مشغول است و آن چیزی که بعداً مشغول می شود. این 

لیست دو موردی نیز برای حمایت “اول این، سپس آن” مانند “اول برش زدن، سپس ای پاد1 “، به خوبی عملی 

می شود.

تهیهتصاویر،آیکون هاوتابلوها

منابع برای پیدا کردن تصاویر و آیکون ها برای ساختارهای برنامه های زمان بندی دیداری، داستان ها و “اول این، 

سپس آن” در زیر لیست شده اند. دستورالعمل ها برای اینکه خودتان تصویر درست کنید نیز گنجانده شده است.

1 . iPad
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 Boardmarker برای کسانی که به نرم افزار :Boardmarker 

دسترسی دارند، تصاویر زیادی برای استفاده در برنامه های زمان بندی 

دیداری و داستان ها، در دسترس است. Boardmarker همچنین 

دارای داستان های اجتماعی با مجوز و رایگان است. هزینه محصول 

399 دالر است.

از طریق تصویر روشی  ارتباط   :) PECS ( از طریق تصویر1  ارتباط 

برای آموزش کودکان مبتال به اتیسم، در ارتباطات ساده است. شما 

می توانید مجموعه ای از تصاویر را در PECSUSA.COM پیدا 

همچنین  و  دیداری  زمان بندی  برنامه های  ایجاد  در  آن  از  و  کنید 

تابلوها برای نمایش برنامه های دیداری استفاده کنید.

برنامه های کاربردی2: مجموعه های ارزان )یا رایگان( کلیپ هنری 

را در برنامه های کاربردی برای تلفن یا تبلت خود جستجو کنید. شما 

می توانید تصاویر را به منظور چاپ و یا استفاده از آن ها در برنامه های 

دیگر به یک کامپیوتر ارسال کنید. برنامه های سازمان دهی که به 

شما اجازه مرتب سازی تصاویر در پوشه ها را می دهد نیز در دسترس 

است.

تصاویر گوگل: در اینجا تصاویر زیادی در دسترس هستند، اما قبل 

از انتخاب یک تصویر، مراقب محدودیت های حق چاپ باشید. برای 

کار با آن ها دستورالعمل های زیر را ببنید.
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 هایبرنامه ساختارهای برای هاآیکون و تصاویر کردن پیدا برای منابع
. اندشده لیست زیر در "آن سپس این، اول" و هاداستان دیداری، زمانبندی

 دهش گنجانده نیز کنید درستتصویر  اینکه خودتان برای هادستورالعمل
 .است

Boardmarker :افزار نرم به که کسانی برای Boardmarker  
 زمانبندی هایبرنامه در استفاده برای زیادی تصاویر دارند، دسترسی
 همچنین Boardmarker. است دسترس در ها،داستان و دیداری
 255 محصول هزینه. است رایگان و مجوز با اجتماعی هایداستان دارای
 .است دالر

 برای روشی تصویر طریق از ارتباط(: PECS) 5تصویر طریق از ارتباط
 توانیدمی شما. است ساده اتارتباط در اتیسم، به مبتال کودکان آموزش

 آن از و کنید پیدا PECSUSA.COM در را تصاویر از ایمجموعه
 نمایش برای تابلوها همچنین و دیداری زمانبندی هایبرنامه ایجاد در

 .کنید استفاده دیداری هایبرنامه
 در را هنری کلیپ( رایگان یا) ارزان هایمجموعه: 2کاربردی هایبرنامه

 توانیدیم شما. کنید جستجو خود تبلت یا تلفن برای کاربردی هایبرنامه
 یک به دیگر هایبرنامه در هاآن از استفاده یا و چاپ منظور به را تصاویر

 مرتب اجازه شما به که دهی سازمان هایبرنامه. کنید ارسال کامپیوتر
  .است دسترس در نیز دهدمی را هاپوشه در اویرتص سازی

 نتخابا از قبل اما هستند، درسترس در زیادی تصاویر اینجا در: گوگل تصاویر
 هاآن با کار برای. باشید چاپ حق هایمحدودیت مراقب تصویر، یک

 .ببنید را زیر هایدستورالعمل
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نرم افزار word  :word دارای تعداد زیادی تصاویر کلیپ هنری رایگان است. در اینجا نحوه ی دسترسی به 

آن ها وجود دارد:

1. در word بر روی insert menu tab در باالی صفحه ی نمایش، کلیک کنید.

2. در منوی picture-icon که ظاهر می شود، آیکون clip-art را انتخاب کنید.

3. پنجره ی clip-art در سمت راست صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

4. نام وسیله ای که می خواهید به تصویر بکشید در قسمت جعبه ی متن ”search for“ وارد کنید برای 

مثال: قیچی ها. سپس بر روی Go کلیک کنید.

5. لیستی از تصاویر ظاهر می شود. لیست را مرور کنید تا تصویری که می خواهید را پیدا کنید و روی آن 

کلیک کنید.

6. تصویر ظاهر خواهد شد. شما می توانید قبل از چاپ آن، اندازه آن را تغییر دهید.

7. برای تغییر اندازه تصویر:

نشانگر را بر روی تصویر قرار دهید و راست کلیک کنید.

در منوی ظاهرشده، بر روی “اندازه و موقعیت” کلیک کنید.

شماره در جعبه ی ”Hight“ برحسب درصد است.

 برای ایجاد تصویر 50% کوچک تر، شماره را در جعبه با دو تقسیم کنید و آن را در جعبه وارد کنید. برای مثال، 

اگر عدد 100 باشد، آن عدد را با عدد 50 جایگزین کنید. برای ایجاد تصویر سه برابر بزرگ تر، عدد را با 300 

جایگزین کنید.

موادبرنامهزمانبندیدیداریراخودتانتهیهکنید.

تهیه ی عکس های سفارشی از افراد و اشیاء را در محیط کودک برای استفاده در برنامه ها و داستان ها در نظر 

بگیرید. با استفاده از هریک از ابزارهای ویرایش عکس، عکس ها را به اندازه مناسب، کوچک کنید.

مواد: دوربین، کامپیوتر، پرینتر، ولکرو، تابلوی محکم.


