
 بنام خدا

 در دوران قرنطينه به اتيسم مبتالخود مراقبتي  به كودكان  آموزش: موضوع
 :نگارندگان

 )مركز اتيسم مسئول فني/دكتري روانشناسي سالمت (فربد مفيدي 
 )كارشناس مركز اتيسم/كارشناس ارشد روانشناسي باليني(فاطمه كاظمي

 

 :مقدمه

سالهاي اوليه كه در رشدي است -ييك اختالل عصب) Autism Spectrum Disorder(اتيسم اختالل طيف 
ترين عالئم آن نقص در برقراري ارتباط، مشكل در تعامالت مهم .سطح نمايان مي گردد سهو در  رشد

اين كودكان به منظور تحريك .ها استاجتماعي، وجود الگوهاي محدود و تكراري در رفتار، عالئق و فعاليت
كودكان را در معرض  ،كرونا ،كه با توجه به شيوع بيماري  بردهو يا دستان خود را داخل دهان  كردن خود اشيا

و ي ، عالئم گوارشتنگي نفستب، سرفه، :داراي عالئمي همچون  بيماري اينقرار مي دهد ري بيشتسيب آ
اين عاليم در كودكان .اشد يه مي بكل يينارسا د،يحاد شد ي، سندرم تنفس)يپنومون( هيعفونت ر،ديموارد شددر

 .يكسان بوده و تفاوتي نداردنيز اتيسم 

 پيشگيري از مشكالت رفتاري
. بسيار دشوار تر است و خانواده اودر شرايط فعلي و شيوع بيماري كرونا اوضاع براي يك فرد مبتالبه اتيسم 

طي يك برنامه زماني مشخص جهت آموزش ،ساعاتي را در خارج از منزل قبل از اين شرايط كودك اتيسم 
 .بوده است كرده و شرايط بهتري براي كودك و خانواده فراهمسپري )مراكز روزانه (

تنش ودر چنين شرايطي خستگي با توجه به شيوع كرونا و فاصله گذاري اجتماعي ،اين امكان ميسر نبوده و 
كه در اين حالت كودكان رفتارهاي گردد موجب بهم ريختگي و بيقراري كودك مبتال به اتيسم مي،هاي بيشتر 

يدن ء، ماليكي از اين رفتارها به دهان بردن اشياء ،بو كردن اشيا. و كليشه اي بيشتري را نشان مي دهندتكراري 



مي تحريكي ويا چسبندگي به برخي از اشياء مورد عالقه كودك رفتارهاي خود  ،سطوح كردن لمس ،چشم ها
 .باشد

در يك وبراي اين كودكان تعريف گرديده  منظمي برنامه ،به منظور پيشگيري از مشكالت رفتاري الزم است 
و ارتباطي و حركتي صورت گيرددرغالب بازي  هاي ساده تعاملي ، سرگرمي،آموزش وو ثابت فضاي مشخص

 . در اين شرايط باكودكان براي آموزش يا حذف حركات كليشه اي بحث نكنيد

 و نشود كالفه خانه در تا بگذاريد ش اختيار در بيشتر را وآنها نموده تهيه او عالئق از ليستي كه كنيد سعي
 .باشيد نداشته وي با بحثي جرو و نداشته منعي ،  كارتن ويا  ي باز يك تكرار صورت در
 

 آموزش به صورت نماد و تصوير

يكي  روش تيچ كه .مي باشد نمادهاي تصويرييكي از روش هاي برقراري ارتباط با كودكان اتيسم ،استفاده از 
اين روش يك روشي با ساختار مشخص و تاكيد بر  .براي كودكان مبتال به اتيسم است از روش هاي آموزشي

برنامه اي  ،كودكارتباط بصري و با در نظر گرفتن مكاني خاص و مشخص  جهت حفظ تمركز و آرامش 
 .باشدمي  بعدي فعاليت  آگاه اممطالب بوده و از گبه صورتي كه فرد قادر به پيش بيني  آموزشي ارائه مي گردد

كودكان مبتال به اتيسم از نظر سطح توانمندي هاي شناختي و زباني به سطوح  ،همانطور كه قبال گفته شد
 .مختلفي تقسيم مي شوند

ي نمادها  يا در سنين پايين تري هستند آموزش  از طريقرندبراي گروهي  كه مهارتهاي زباني كمتري دا
 .كمك خوبي براي كنترل رفتار است تصويري 

 

 :سطح اول



 استفاده  اجتماعي هاي داستان روش از توان مي  آموزش هنگام ،دارند بهتري بيان و  درك  كه كودكاني براي
  .نمود

  

  سطح دوم  

  درست /مفهوم خراب (مفاهيم انتزاعي تري همچون  از ،وم قرار دارندسطح دبراي كودكاني كه در  
  .استفاده نمود مي توان در حين  آموزشي تصويري مادهاو استفاده از ن) خوشحال/تميز،عصباني /،كثيف

  سطح سوم 

  :دارند قرار سطح سوم در كه كودكاني براي 

 انجام بعد و داده نشان او به تصاوير با را)،wc، خوابيدن، خوردن غذا( همچون  روزمره كارهاي ابتدا در-1 
  .دهيد

  

  

ممنوع و         دست نزدن را درست كرده و با                   به تدريج نمادهاي-2 

  .كنيد تمرين كودك 

  

  

  بخوريد غذابعدودادهنشانراخوردنغذاتصوير يعني

   
  



  

  

  

 .و به كودك آموزش دهيد.دت هاي او را با آب و صابون بشوييبه بطور مرتب دس-

  
  .روش درست عطسه كردن و گرفتن آب بيني را با وي تمرين كنيد-

  

 

 

 

 .وسايل واسباب بازي هايشان را مرتب ضد عفوني كنيد-

 

 كنيد نصب خانه مختلف جاهاي در و كرده تهيه را زير تصاوير

  عالمت دو ويژه به   
    
   



 

  .دهيدانداختن دستمال مصرف شده در سطل زباله را به وي آموزش -

 
 .و سطوح در دسترس كودك را دائم استريل كنيدوسايل 

 
 .جلوي دست دادن و رو بوسي با اعضاي خانواده را بگيريد

 

 

  


