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 دهند؟ انجام...( و آسپرگر اتيسم،) رشد نافذ اختالالت به مبتاليان  براي  والدين و مراقبين چه کاري را مي توانند

 .ر ببريد که از لحاظ ساختاري و واژگاني ساده باشد و فرد مبتال نيز با آن آشنا باشدزباني را به کا -1

 .ثانيه است( 03زمان کافي را براي پردازش اطالعات به کودک بدهيد )زمان معمول چيزي حدود  -2

ط با او به کار گيريي و به را هنگام ارتبا اگر ضرورتي دارد از ساير سيستم هاي ارتباطي استفاده نماييد. ژست هاي مرسوم -3

 .کودک آموزش دهيد

 هميشه به تماس چشمي نياز نداريم -4

 .تاحد امکان از سرنخهاي بينايي و عيني استفاده نماييد -5

 .هميشه به خودتان بگوييد که او با اين رفتار چه چيزي را به شما مي گويد -6

 .مي باشد مطمئن شويد که شروع و خاتمه ي فعاليت ها کامال مشخص -7

 روي سرنخهاي طبيعي متمرکز شويد چون اين سرنخها تعميم را تسهيل مي کند -8

 .فعاليت هايي را انتخاب نماييد که به فرد مبتال فرصت دهد که مهارتهاي سطح باال و مورد عالقه ي خود را به کار گيرد -9

 .تا حد امکان قوانين ارتباطي را تغيير ندهيد -10

 .قوانيني را وضع کنيد که واضح، مشخص و خاص باشدتا حد امکان  -11

 قوانين قابل پيشبيني را وضع نماييد تا نشان دهيد که فعالت هاي روزمره قابل پيشبيني هستند -12

 برنامه هاي بينايي و ساختارهاي بينايي قابل تعريفي را براي سراسر روز و براي اجزا هر فعاليت ارايه نماييد -13

 .ي استفاده نمايد که به راحتي بتوانيم آنها را کنار بگذاريماز سرنخهاي -14

 .فعاليت ها تکاليف ويا مهارتها را به عنوان يک کل در يک محيط طبيعي ياد دهيد -15

فعاليت هاي ساده و مناسب هر سن را که مورد عالقه ي فروان يک طيف سني است براي تسهيل بازيهاي اجتماعي به کار  -16

 .گيريد

 .عاليت هايي را انتخاب نماييد که به تعامالت اجتماعي ساده نياز داردف -17

 .خالق باشيد -18

 .انعطاف پذير باشيد -19

 شوخ طبع و دلسوزانه رفتار نماييد -20

 مربيان و معلمان کاردرمانگران ، زبان و گفتار شناسان آسيب براي راهنمايي کتاب اتيسم منبع:

 ناس گفتار و زبانجعفر معصومي آسيب ش تاليف:

 زهرا نيکي نفس باقري روانشناس         
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