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 چکیده

رشدی است که با طیفی از مشکالت در -اختالل طیف اوتیسم یک اختالل عصبی

همچنین، حرکات بدنی ارتباطات و تعامالت اجتماعی و اختالفات رفتاری و 

و ترجیحات حسی خاص  هاو حساسیت هاتکراری، عالیق خاص در یک موضوع، وسواس

رفتاری به عنوان رویکردهای تجربی -اخیرا، مداخالت شناختیهمراه است. 

امیدوارکننده در درمان اضطراب، افسردگی و ناکارآمدی اجتماعی در کودکان 

ایجاد تغییرات درمانی می مبتال به اختالل طیف اوتیسم شناخته شده اند. 

رفتاری را تبدیل به یک درمان مناسب و در دسترس -توانند درمان شناختی

باید  هاای کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم نمایند. این درمانبر

نیازهای مختص به کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم و نیز نیازهایی را 

مقاله ی حاضر به بررسی که مشابه سایر کودکان است در نظر بگیرند. 

کان رفتاری برای استفاده در میان کود-انطباق موفقیت آمیز درمان شناختی

مبتال به اختالل طیف اوتیسم و نیز مالحظات رشدی که نیازمند بررسی هستند، 

 می پردازد. 

 رفتاری، کودکان، اختالل طیف اوتیسم-درمان شناختی واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 مقدمه

رفتاری یک رویکرد است که رفتار درمانی و درمان شناختی -درمان شناختی

رفتاری مساله محور و -راهکارهای شناختیرا با هم تلفیق می کند و از 

ی یادگیری هاکوتاه مدت مبتنی بر اطالعات تجربی و نظریات برخاسته از حوزه

رفتاری بر کمک -ی شناختی درمان شناختیهاو شناخت استفاده می کند. مولفه

و باورهای ناسازگارانه ی خود را  هابه مراجع تمرکز می کنند تا نگرش

تشخیص و تغییر دهد و در پی آن، پردازش شناختی، تجربیات عاطفی و 

رفتاری همچنین می -رفتارهای مشکل زا نیز تغییر می کنند. درمان شناختی

ی مربوط هایی برای تغییر رفتار از طریق تغییر پاسخهاتواند شامل تکنیک
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(. فرآیند Craske, 2010یک موقعیت باشد ) و نیز پیش آیندها و پس آیندهای

ی سازگارانه تر هادرمانی شامل آموزش و راهنمایی مراجعان به سوی شیوه

تفکر و رفتار و استفاده از راهکارهای شناختی رفتاری در درجات مختلف 

( 3( کنترل بدنی، 2( آموزش روانی، 1یی همچون هااست که شامل مولفه

( جلوگیری از عود می 6( رویارویی و 5ساله، ( حل م4بازسازی شناختی، 

 (.Velting, Setzer, & Albano, 2004باشد )

هرچند که این رویکرد در ابتدا برای درمان بزرگساالن به وجود آمد، 

ی تجربی الزم برای استفاده از رویکردهای هااما توافق نظر کلی و حمایت

ناختی دوران کودکی وجود رفتاری برای درمان اختالالت روانش-درمان شناختی

رفتاری برای کودکان باید -(. رویکردهای شناختیWeisz & Kazdin, 2010دارد )

مشکالت رشدی کودک و نیز این مساله را در نظر بگیرند که کودکان وابسته 

و بلوغ شناختی زیادی نیز  هابه سیستم بزرگتری هستند و البته، توانایی

-رویکرد شناختی(. Ollendick, Grills, & King, 2001; Scarpa & Lorenzi, 2013) نشان می دهند

رفتاری نسبت به این مسائل حساس است و می تواند با کمی تغییر، والدین 

و سایر مراقبان مهم را نیز در فرآیند درمان درگیر کند. برای مقابله 

ی عینی و های شناختی، به درمانگران توصیه می شود تا مثالهاچالشبا 

ی شناختی هایی استفاده کنند که با تواناییهاوس داشته باشند، از روشملم

ی بازی کودک تلفیق کنند که هایی را با برنامههاکودک هماهنگ است و درس

 از نظر رشدی نیز دارای تناسب است.  

با توجه به اینکه کودکان ذاتا وابسته : ی پیش روی درمانگرانهاچالش

رت، خود برای درمان مراجعه می کنند. بنابراین، به مراقبان هستند، به ند

برای درمانگران مهم است که انگیزه ی کودک را ارزیابی کنند و درمان 

ی لذت بخش مناسب سن هارفتاری را طوری تغییر دهند که فعالیت-شناختی

کودک و سطح رشدی او را دربرگیرد. والدین غالبا  با کمک به کودکان 

ی دیگر و نیز نظارت هابه محیط هانگی و تعمیم مهارتبرای تکمیل تکالیف خا

بر اینکه آیا اعمال آنها به صورت مسقیم یا غیرمستقیم، کودک را تحت 

تاثیر قرار می دهد یا نه، نقش بسیار مهمی در موفقیت درمانی دارند. 

یا بلوغ شناختی وارد درمان می  هاکودکان با سطوح مختلفی از توانایی

شوند، بنابراین درمان باید مطابق با سطح رشدی تغییر یابد. به عنوان 

ی مورد عالقه در برنامه جای ها، شعرها یا شخصیتهامثال، ممکن است بازی

گیرند، تصاویر می توانند برای روشن ساختن مفاهیم خاص، مورد استفاده 

ی و تجربی می تواند به حفظ عالقه و توجه ی تعاملهاقرار گیرد، یادگیری

کودکان کمک کند و مفاهیم را به صورت عینی تری به آنها نشان دهد، 

می توانند برای آموزش دروس مهم مورد استفاده قرار گیرند و  هاعروسک

کلمات خاصی می توانند با توجه به سطح درک کودک مورد استفاده قرار 

رفتاری حساس به رشد -ی شناختیهایت درمانگیرند. مطالعات حاکی از موفق

  (. Scarpa & Lorenzi, 2013ساله هستند ) 3حتی در میان کودکان 
رفتاری را تبدیل به -ایجاد تغییرات درمانی می توانند درمان شناختی

یک درمان مناسب و در دسترس برای کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم 

زهای مختص به کودکان مبتال به اختالل طیف باید نیا هانمایند. این درمان

 اوتیسم و نیز نیازهایی را که مشابه سایر کودکان است در نظر بگیرند

(Attwood and Scarpa, 2013; Moree & Davis, 2010; Rotheram-Fuller & MacMullen, 2011 .) همانطور که

خواهان حضور قبال گفتیم، معموال همه ی کودکان )به خصوص در سن پایین تر( 

ی بازی های عینی، برنامههاو مشارکت والدین یا مراقبت کنندگان، مثال

ی هماهنگ با توانایی شناختی خود هستند. در هامتناسب با رشد و تکنیک

تمامی کودکان، موضوعات مربوط به جنسیت، با باال رفتن سن و رسیدن به 

قاضاهای اجتماعی و دوران نوجوانی و سپس، بزرگسالی، افزایش می یابد. ت



شناختی زیاد در مدارس راهنمایی و دبیرستان ممکن است باعث ایجاد مشکالتی 

 شود و آنها را برای درمان ارجاع دهد. 

ی خاصی داشته هااما کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم ممکن است ویژگی

از  ی بیشتر در هنگام درمان را بیشباشند که نیاز به سازگاری یا مالحظه

پیش مطرح می کند. به ویژه، عواملی وجود دارند که مختص به اختالل طیف 

رفتاری باید آنها را سنجیده و لحاظ -اوتیسم هستند و درمانگر شناختی

ی های زبانی/ارتباطی، تواناییهاکند. این عوامل عبارتند از: توانایی

ی حسی. هاتبین فردی، انعطاف ناپذیری شناختی و رفتاری و حساسی-اجتماعی

به عالوه، همانطور که قبال گفته شد، ممکن است کودکان مبتال به اختالل طیف 

-اوتیسم تحت تاثیر عوامل شناختی دیگری قرار بگیرند که درمان شناختی

های رفتاری را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین مواردی، بررسی مهارت

رفتاری مهم -ختیشناختی، اجتماعی، و عاطفی، قبل از اجرای درمان شنا

دهی است. به عالوه، کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم دارای مشکل تعمیم

دهند. ی جدید هستند و معموال به تقویت فوری، به خوبی پاسخ میهابه موقعیت

رفتاری در نظر -بنابراین، چنین مسائلی باید در رویکرد درمان شناختی

یا مسائل مربوط به اختالل  های، فهرستی از ویژگ1گرفته شود. در جدول 

 رفتاری آمده است.  -طیف اوتیسم و نیز تغییرات احتمالی در درمان شناختی

 عوامل مربوط به اختالل طیف اوتیسم و تغییرات مرتبط با درمان شناختی رفتاری .1جدول 

 

 رفتاری-تغییرات در درمان شناختی عوامل مربوط به اختالل طیف اوتیسم

 زبانی/ارتباطیی هاتوانایی

  ،استفاده از ابزارهای بصری

 ی نوشتاریهاتصاویر، کاربرگ

 ساده سازی گفتار 

 ی کوچک ترهاتقسیم دروس به بخش 

 ی عینیهااستفاده از مثال 

 ی کالسی، بازی نقش، هافعالیت

 ی آزمایشیهاتمرین

  ارائه ی یادآورهایی از موضوعات

 یا سواالت

 اطمینان از درک مطلب توسط کودکان 

  عالمت دادن برای شروع یا اتمام

 صحبت

 ی گفتگوهاآموزش مهارت 

  ارائه ی یک تعریف یا لغت جایگزین

 ی جدید هاآسان برای لغت

 ی غیرشفاهی برای ابراز هاگزینه

ی ها)مثال، از طریق موسیقی، مقیاس

 ارزیابی، ترسیم(

 ی بین فردی/اجتماعیهامهارت

 آموزش ذهن خوانی 

 که نشان یی هاتوجه به فعالیت

 دهنده ی اتحاد درمانی است

 ی زیاد برای تمرین هاارائه ی فرصت

 در داخل و خارج از جلسه

  استفاده از بازی نقش، الگوسازی

 تخیلیویدئویی یا 

 ی گروهی و هااستفاده از فعالیت

 ی مشارکتیهابازی

  استفاده از عالیق خاص مراجع مبتال

 برای بهبود رابطه ی درمانی



 ناپذیری شناختی/رفتاریانعطاف 

  استفاده از سواالت به خصوص سواالت

چندگزینه ای برای افزایش سطح 

 ی جدیدهاتفکر در مورد راه حل

 و  هابازخورد مثبت به تمامی جواب

الگوسازی نحوه ی حل اشتباهات 

 )مثال از طریق خودگویی(

 ی بصری یا نوشتاری هابرنامه

 مشارکتی

 هااستراحت بین فعالیت 

 ی کاهش اضطراب برای هاآموزش تکنیک

 مقابله با تغییر

  استفاده از عالیق خاص مراجع به

عنوان یک انگیزش و استراتژی 

 خودتنظیمی

 مسائل حسی

  تغییر محیط درمانی، متناسب با

سطح تحمل مراجع )به عنوان مثال.، 

عدم استفاده از اودکلن یا کاهش 

 نور(

  پرسش از مراجع قبل از برقراری

 جسمی مانند دست دادن تماس

  استفاده از موسیقی آرامبخش در

صورت تحریک بیش از حد مراجع در 

 برابر اصوات

  آموزش به مراجع برای تشخیص و

ی ناخوشایند مانند درد هابیان حس

 یا ناراحتی بدنی

 ی مناسب برای هاپیدا کردن راه

ارضای نیازهای حسی به عنوان 

 خودتنظیمی )مانند جویدن آدامس(

 تعمیم

 مشارکت دادن والدین/مراقبان 

  ارائه ی تکالیف خانگی یا تکالیف

 تمرینی

  استفاده از الگوسازی تصویری یا

مدیریت رفتارها در یک محیط 

 غیربالینی

  استفاده از کار گروهی برای

 ی اجتماعیهامهارت

-دیگر مسائل شناختی و اختالل کم توجهی

 بیش فعالی همبود

  شناختیارائه ی مفاهیم درمان- 

رفتاری با توجه به نقاط قوت 

شناختی مراجع )مثال اینکه فرد 

بیشتر به صورت بصری می آموزد یا 

 نوشتاری(

 ارائه ی فراوان یادآورها 

 تکرار مطالب برای کمک به پردازش 

  استفاده از اقتصاد ژتونی یا نظام

 تقویت

 ی کوتاه و هااستفاده از فعالیت

 مشخص

  کوچک ترتقسیم تکالیف به واحدهای 

 بیان روشن قوانین 

 ارائه ی بازخوردهای مکرر 

 هاکاهش حواس پرتی 



رفتاری، از گفتگوی -در درمان شناختی: ی زبانی/ارتباطیهاتوانایی

ی زیادی می شود و بنابراین مهم است که سقراطی و آموزش روانی، استفاده

گیرد. تا توانایی کودک برای درک و استفاده از زبان، مورد توجه قرار 

-ای به بررسی درمان شناختیآنجا که می دانیم، هیچ مطالعه ی کنترل شده

رفتاری در کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم که ناتوانی زبانی و ذهنی 

رفتاری در این -دارند، نپرداخته است. بنابراین، اثربخشی درمان شناختی

مان شناختی می تواند جمعیت شناخته شده نیست. اما کامال روشن است که در

برای افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم که مشکالت زبانی دارند اما از 

توانایی شناختی و نظام ارتباطی قابل استفاده ی درمانگر برخوردار 

هستند، مفید باشد. البته، بسیاری از کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم، 

وی شفاهی خود تجربه نمی کنند، هیچ نوع تاخیر یا اختالل زبانی در گفتگ

ی زیادی دارند. برای کودکانی با هااما از این نظر، با یکدیگر تفاوت

ی شفاهی کمتر، ارائه ی مواد بصری، کمک کننده است ) به عنوان هامهارت

مثال.، تصویری از شخصی خندان برای نشان دادن خوشحالی(. همچنین به 

ی کوچکتری تقسیم کرده هارا به بخش درمانگران پیشنهاد می شود تا محتوا

تا مراجعان متوجه شوند. و همچنین، پیشنهاد می شود از لغاتی با پیچیدگی 

یی عینی از مفاهیم انتزاعی ارائه کنند )به هاکمتر استفاده کرده و مثال

 عنوان مثال.، یک جعبه ابزار برای تعمیر احساسات(. 

 ( و اختالل الکسی تایمی Baron and Cohen, 2001بر روی نظریه ی ذهن ) هاپژوهش
(Hill, 2004; Tani et al, 2004 ) نشان می دهد که برخی از کودکان مبتال به اختالل طیف

ی دیگران دچار مشکالتی هستند. آنها نمی هااوتیسم در درک هیجانات و نیت

ی احساسی و هیجانی خود را شناسایی کنند و در بیان تجارب هاتوانند حالت

ساسی و افکار خود مشکل دارند. با این وجود، آنها می توانند از اح

ی مغزی استفاده کنند که به آنها اجازه می دهد تا از پردازش هامکانیسم

تحلیلی عامدانه برای جبران فقدان تشخیص هیجانی خودکار استفاده کنند. 

رای در چنین مواردی، درمانگران می توانند با آموزش راهکارهای تحلیلی ب

ی هیجانی و اجتماعی، ارائه ی لغت نامه ای از کلمات هاپردازش موقعیت

یی برای آموزش ابراز مناسب و هاهیجانی در آموزش عواطف، استفاده از متن

ی هیجانی و عاطفی درونی، به هانیز ارائه ی دیگر ابزارهای ابراز حالت

ی می تواند از رفتار-مراجعان کمک کنند. به عنوان مثال، درمانگر شناختی

کودک بخواهد تا بر روی یک مقیاس به تجربه ی خود نمره دهد،  احساسات 

خود را از طریق نقاشی یا موسیقی ابراز کنند یا یک نامه ی الکترونیکی 

 بفرستند که به او اجازه ی پردازش تحلیلی می دهد. 

ی استفاده از زبان کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم، در زمینه

(. در اختالل طیف Twachtman-Cullen, 2000های اجتماعی مشکالتی دارند )درموقعیت

ی کاربرد زبان در صحبت کردن در اوتیسم، ممکن است مشکالتی در زمینه

ای )مانند گفتگوی تکراری در مورد های کلیشهی نامناسب یا نطقهاموقعیت

برگرداندن موضوع صحبت چیزهایی که دیگران به آنها عالقه مند نیستند یا 

ی ضعیف از محتوا )مانند تحت اللفظی به موضوع مورد عالقه ی خود(، استفاده

(، و مشکالتی در روابط متقابل هابودن بیش از حد؛ درک نکردن استعاره

اجتماعی )مانند نادیده گرفتن گفتگوی دیگران( به وجود آید. ممکن است 

رک نکنند که چگونه لحن و تاکید کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم د

، اصطالحات هاتواند معنا را تغییر دهد و در تفسیر لغوی استعارهکالمی می

-مشکل داشته باشند. بنابراین، مهم است که درمانگر شناختی هاو کنایه

ی بسیار عینی از موضوعات و مفاهیم ارائه کند )مانند هارفتاری، مثال

ی ساده شده، بازی نقش( و از درک هاعارهابزارهای یاری گر بصری، است

 درست اطالعات از سوی مراجع، اطمینان خاطر یابد.  



با توجه به مشکالتی مانند آغاز صحبت، ارائه ی اطالعات بیش از حد و 

فقدان انسجام، درمانگر باید تالش کند که کودک مبتال به اختالل طیف اوتیسم 

ردی می توان به مراجع مبتال به از موضوع بحث خارج نشود. در چنین موا

اختالل طیف اوتیسم، در مورد موضوع اولیه ی بحث یا سواالت یادآوری کرد 

یی برای بازگشت به موضوع بحث به او ارائه داد. در نهایت هاو سرنخ

اینکه، مشکالتی در روابط متقابل اجتماعی می تواند هنر گفتگو را با 

بتال به اختالل طیف اوتیسم ممکن است چالش مواجه کند. کودک یا نوجوان م

نتواند به عمق گفتگوها راه یابد یا حتی نتواند در گفتگوهای روزانه و 

بی اهمیت شرکت کند و همین مساله می تواند حفظ و نگهدشت تعامل را برای 

درمانگر دشوارتر سازد. در این موارد، جلسات کوتاه تر یا آموزش 

 کننده باشد.  ی گفتگو می تواند کمکهامهارت

همانطور که در معیارهای تشخیصی آمده، : ی بین فردی/اجتماعیهامهارت

مشکالت اجتماعی از اولین اشکال بدکارکردی در اختالل طیف اوتیسم هستند 

(. به ویژه، کودکان مبتال به اختالل طیف 2113)انجمن روانپزشکی آمریکا، 

ی هاتفاده از نشانهاوتیسم در روابط متقابل اجتماعی، خواندن و اس

ی دیگران هاغیرشفاهی )مانند لحن، حاالت صورت و بدن(، درک احساسات و نیت

یا معنی یک موقعیت و برقراری روابط مناسب با همساالن و هماهنگ کردن 

رفتار با یک موقعیت اجتماعی )رفتارهای متفاوت در خانه و مدرسه( مشکل 

ی اجتماعی هاای درک موقعیتدارند. توانایی اجتماعی به توان فرد بر

ی اجتماعی( بستگی ها)مانند شناخت اجتماعی( و رفتار مناسب )مانند تعامل

 (. Bauminger-Zviely, 2013دارد )

ی ذهن خوانی برای کمک به مراجعان با مشکالتی در زمینه هاآموزش مهارت

ی هاشناخت اجتماعی، مفید است. بنابراین، نحوه ی استفاده از نشانه

ی استفاده از های دیگران و نیز شیوههاغیرکالمی برای درک احساسات و نیت

ی صورت و بدن برای ابراز هیجانات و عواطف، آموزش داده می شود. هاحالت

توجه به گستره ی محدود ابراز عواطف می تواند باعث این نتیجه گیری شود 

ی کنند. با این که کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم، عواطفی تجربه نم

نشان می دهند که آنها تجربه ی عواطف دارند اما نمی  هاوجود، پژوهش

دانند که چگونه آنها را ابراز کنند یا ممکن است حاالت چهره ی محدودی 

(. درمانگر می تواند با الگوسازی، بازی Ben Shalom et al, 2006داشته باشند )

ی کامپیوتری در هاز برخی برنامهو نی هانقش و تمرین رفتاری این توانایی

ی مختلف چهره در دیگران را شناسایی هادسترس، به کودکان بیاموزد که حالت

 (.  Beaumont & Sofronoff, 2013; Tanaka, 2010 کنند )مانند
ی اجتماعی مناسب، برخی از هابا توجه به توسعه ی روابط و مهارت

به دلیل فقدان ابراز عواطف در مبتالیان به اختالل طیف اوتیسم ممکن است 

به نظر رسند.  گزیندوریچهره، عواطف خنثی و ارتباطات ضعیف، غیرصمیمی و 

های اتحاد رفتاری به دیگر نشانه-بنابراین، مهم است که درمانگر شناختی

-درمانی )مانند کلمات و رفتار( توجه کند و به مراجعان، کلمات و نشانه
القه اش به دیگران بیاموزد. به عالوه، مداخالت هایی غیرکالمی برای ابراز ع

ی اجتماعی مناسب در جمعیت مبتال به اختالل هادیگری نیز برای افزایش مهارت

 (. Scarpa et al, 2013طیف اوتیسم وجود دارد )

بخشی از تصویر تشخیصی اختالل طیف : انعطاف ناپذیری شناختی/رفتاری

ای و نیز عالیق تثبیت شده است که اوتیسم شامل رفتارهای تکراری/کلیشه 

ناپذیری شناختی یا رفتاری باشد. ی سختی و انعطافدهندهمی تواند نشان

تواند اختالالت کارکردی زیادی مانند انفجار هیجانی ناپذیری میاین انعطاف

دهد که کودک از انجام را در پی داشته باشد که معموال زمانی رخ می

ود منع شود. همچنین، زمان سپری شده در این رفتارهای مورد عالقه ی خ



شود. های مناسب برای او میمانع از شرکت کودک در سایر فعالیت هافعالیت

ی تغییر توجه است که یک ی مشکالتی در زمینهناپذیری، نتیجهاین انعطاف

یک ، و باعث ایجاد ( Hill, 2008; Ozonoff et al, 2004) باشدکارکرد شناختی اجرایی می

ی هاگیری پاسخذهنیت یک طرفه شده و مانع یادگیری از اشتباهات و شکل

(. برای افزایش تفکر و رفتار Attwood and Scarpa, 2013جدید جایگزین می شود )

رفتاری، درمانگر می تواند از کودک -پذیر در موقعیت درمان شناختیانعطاف

ه کاری می توانیم دیگر چ»بخواهد تا به راهکارهای جایگزین فکر کنند 

و به جای انتظار از مراجع برای خلق خودجوش آن راهکارها، از  «بکنیم؟

های احتمالی استفاده کند. برای حلجمالت چندگزینه ای برای ارائه ی راه

مقابله با ترس از اشتباه کردن، درمانگر می تواند به تمامی پیشنهادات 

رست و آرام با مشکالت را مراجعان پاسخ مثبت دهد، و نحوه ی برخورد د

الگوسازی کند. به عنوان مثال، درمانگر می تواند از خودگویی استفاده 

 (. «اگر آرام باشم، می توانم مشکل را سریعتر حل کنم»کند )مثال.، 
را برای کودک مبتال به  هاانعطاف ناپذیری رفتاری می تواند انتقال

برای اولین باز بدان  1اختالل طیف اوتیسم دشوار سازد یا همانطور که کانر

اشاره کرد، نیاز به یکنواختی را بیش از پیش برای او مهم سازد. استراحت 

، انتقال از یک فعالیت به فعالیت دیگر را تسهیل می کند هابین فعالیت

ست. یک برنامه ی تصویری یا نوشتاری از و بنابراین، امری کامال ضروری ا

ی مورد انتظار برای جلسه می تواند به کودک در درک برنامه ی هافعالیت

(. بهبود انعطاف پذیری یکی از اهداف اصلی Dalrymple, 1995جلسه کمک کند )

ی کاهش های خفیف و تکنیکهادرمان است و درمانگر با استفاده از رویارویی

ی روزانه هاو روتین هارصتی برای تمرین تغییر برنامهاضطراب، از هر ف

 استفاده می کند )مانند، تن آرامی عضالنی پیشرونده، تنفس عمیق(. 

بررسی نیمرخ حسی شخص مبتال به اختالل طیف اوتیسم، به ویژه، : مسائل حسی

(. به Attwood and Scarpa, 2013سنجش حساسیت شنوایی، بویایی و لمسی مهم است )

ی بیش از حد و ناتوانی در شناسایی آنها به دلیل هایلی همچون حسدال

ناگویی هیجانی، هم حساسیت کم و هم حساسیت زیاد، با سطوح باالتر هیجانات 

 ;Ben-Sasson et al, 2008) منفی در کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم رابطه دارد

Liss et al, 2008) ارائه ی یک محیط درمانی برای . بنابراین، سنجش مشکالت حسی و

افزایش قابلیت تحمل و آسودگی مراجع، مفید است. به عنوان مثال، ممکن 

ی غیرفلورسانتی هااست نیاز باشد که اتاق را تاریک تر کنیم و یا از چراغ

یا عطرها استفاده نکرده یا  هااستفاده نماییم. از بوهایی مانند ادکلن

ی آن ه درون جلسه ای داریم، به بو و مزهکمتر استفاده کنیم. اگر تغذی

دقت کنیم. درمانگران باید قبل از برقراری هر نوع تماس جسمی مانند دست 

دادن، از مراجع در مورد آن بپرسند. موسیقی آرامبخش می تواند برای 

مراجعانی که حساسیت زیادی به محرک شنوایی دارند، نواخته شود. دیگر 

)مانند درد( پاسخگو نباشند که  هاه برخی از حسمراجعان ممکن است نسبت ب

مساله ی مهمی است و درمانگر باید به مراجعان کمک کند تا این تجارب را 

شناسایی و ابراز کنند )به عنوان مثال.، رفتارهای کمک خواهی(. همچنین، 

ی مناسب و غیرمخرب ارضای هاتواند به مراجعان کمک کند تا راهدرمانگر می

نیازهای خود را تشخیص دهند. مثال، درمانگر می تواند آدامس بجود یا شی 

 ای کوچک را در دستانش بگیرد تا نوعی ورودی حسی دریافت کند. 

های معمول درمان اختالل طیف اوتیسم، فقدان یکی از محدودیت: تعمیم

(. بنابراین، مهم Schreibman, 2000ها یا افراد است )تعمیم به دیگر موقعیت

رفتاری -ی درمان شناختیهایی برای افزایش تعمیم در برنامهاست که راه

                                                             
1 Kanner 



های رشدی مهم در درمان داشته باشیم. مشارکت والدین یکی از انطباق

رفتاری کودکان به ویژه کودکان مبتالل به اختالل طیف اوتیسم است -شناختی

(Reaven & Blakeley-Smith, 2013; Sofronoff et al, 2015 .)ی شناختیمشارکت والدین در برنامه-

های خانگی و مشارکت بیشتر مبتالیان به رفتاری به ویژه در تسهیل تمرین

 (. Puleo & Kendall, 2011اختالل طیف اوتیسم، مفید است )

ی مهم درمان هاهمچنین، تکالیف و تمرینات خانگی یکی دیگر از مولفه

ی زندگی واقعی و هادر موقعیت هاستند که کاربرد درمانرفتاری ه-شناختی

خارج از جلسه ی درمان را ارتقا می بخشند. اگر قرار است تکلیفی در بین 

جلسات انجام شود، باید در ابتدای جلسه ی بعدی، مورد بحث قرار گیرد. 

رفتاری -مهم است که والدین و معلمان در خارج از برنامه ی درمان شناختی

رد این تمرینات آگاهی داشته باشند تا بتوانند به انجام آنها در در مو

خانه یا مدرسه کمک کنند. از آنجا که کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم 

-تجارت منفی در مورد تکلیف خانگی دارند، ممکن است درمانگر شناختی

ده رفتاری نیاز به زمان بیشتری برای توضیح اهمیت تکمیل تکالیف و استفا

 ی مناسب داشته باشد. هااز تقویت کننده
در نهایت، راهکارهای دیگری مانند الگوسازی ویدئویی رفتارها در 

ی دیگر، می توانند برای تسهیل تعمیم به خارج از محیط درمان، هاموقعیت

مورد استفاده قرار گیرند. درمانگر یا مراقب ممکن است با کودکان همراهی 

ی واقعی آموزش کمک نماید. برای هادر موقعیت هاتمرینکند تا به انجام 

رفتاری برای تمرین -ی اجتماعی، تلفیق کار گروهی با جلسات شناختیهامهارت

 رفتارهای جدید مفید است. 

 بحث و نتیجه گیری

ی تثبیت شده هارفتاری یکی از درمان-هر چند که تا مدتها، درمان شناختی

لعات اخیر نشان می دهند که این درمان با برای بزرگساالن بود. اما مطا

سال سن  3در نظر گرفتن تغییرات رشدی، حتی می تواند بر روی کودکانی با 

نیز اثربخش باشد. برای افزایش موفقیت این درمان در میان کودکان، 

رفتاری باید از مشارکت مراقبان/والدین برخوردار  -درمانگران شناختی

ی شناختی هاستفاده کنند؛ درمان را با تواناییی عینی اهاشوند؛ از مثال

کودک هماهنگ کنند؛ و از بازی و دیگر عالیق متناسب با سن برای آموزش 

رفتاری استفاده کنند. عالوه بر این -ی درمان شناختیهامفاهیم و مهارت

تغییرات رشدی، درمان شناختی رفتاری حتی می تواند برای ارضای نیازهای 

ی و رفتاری کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم، سازگار اجتماعی، ارتباط

ی غیرکالمی ابراز، ها، روشهاشود )استفاده از یاریگرهای بصری، برنامه

ی گروهی و مدیریت رفتار(. چند مطالعه بر اثربخشی درمان هاموقعیت

ی اجتماعی و کاهش اضطراب هارفتاری انطباق یافته در بهبود مهارت-شناختی

، هامبتال به اختالل طیف اوتیسم، صحه گذاشته اند. این انطباق کودکان

-ی درمان شناختیهااغلب کم و نشان دهنده ی سودمندی استفاده از تکنیک

رفتاری هستند. صرف نظر از تشخیص، رویکرد سازمان یافته و منطقی درمان 

رفتاری، آن را تبدیل به درمانی مناسب برای کودکان مبتال به -شناختی

ی شناختی، هاختالل طیف اوتیسم می سازد که می توانند از کار با سوگیریا

ی رفتاری و اجتماعی نافع می هاناکارآمدی آگاهی عاطفی و فقدان مهارت

ی بیشتری برای تعمیق این درمان برای این جمعیت خاص هاشوند. به پژوهش

واده و نیاز داریم. و مطالعات آینده باید به بررسی میزان مشارکت خان

والدین در فرآیند درمان، تغییرات درمانی برای کودکان غیرکالمی یا 

کودکانی با مشکالت ذهنی، استفاده در مداخالت اولیه )مانند کودکان کم 

سن(، مشکالتی غیر از اضطراب و عدم کفایت اجتماعی و نیز رشد ابزارهایی 



را ارزیابی بپردازند که بتوانند با کمک آنها به خوبی نتایج درمانی 

 کنند. 
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Abstract 

ASD is a lifelong neurodevelopmental condition characterized by a continuum of difficulties in social 

communication and interaction, as well as behavioral differences, such as repetitive body mannerisms, 

interests that are unique in topic or severity, compulsions, and sensory sensitivities or preferences. More 

recently, cognitive-behavioral interventions have emerged as promising evidence-based approaches for the 

treatment of anxiety, depression, and social deficits in children with ASD. Modifications can make CBT 

more suitable and accessible for children with ASD and must take into account needs that are both similar 

to those of other children and unique to ASD. This article reviews the successful adaptation of Cognitive-

Behavioral Therapy for use among children with autism spectrum disorder as well as the developmental 

considerations that need to be addressed. 
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