
 کاربرد هنردرمانی در اختلالات طیف اتیسم

 2و محمد نریمانی 1پریسا مرادی کلارده

 gmail.com11pari.moradi@     یلاردب یلی،دانشگاه محقق اردب ی،روانشناس یتخصص یدکترا یدانشجو -1

 narimani@uma.ac.ir           یلاردب یلی،دانشگاه محقق اردب ی،استاد گروه روانشناس -2

 

 چکیده

عامل در ارتباط و ت ینواقص ترین نشانگان آن وجودرشدی بوده که مهم-ای از اختلالات عصبیاختلالات طیف اتیسم زیر مجموعه

های خاص اختلال اتیسم، تفاوت کودکان مبتلا به آن است. از ویژگی یمحدود و تکرار یهاتیرفتارها و فعال ق،یو علا یاجتماع

سازد. با توجه به ماهیت پیچیده و چند وجهی این در شدت نشانگان این اختلال بوده که آن را از سایر اختلالات متمایز می

بر  هایی که مبتنیه برقراری تعاملات اجتماعی، درماناختلال، وجود نواقصی در زمینه تکلم و عدم تمایل کودکان اتیستیک ب

ارتباط،  یبرا  یهنر یهااستفاده از ابزار و رسانه یبه معنا یهنر درماننقاط قوت آنان است، موفقیت بیشتری خواهد داشت. 

و  یکلام یررت غارتباط به صو یتوجه به برقرار یهنر یهادرمان یکه وجه مشترک تمام یتعامل و ابراز وجود است به طور

هنر درمانی از جمله رویکردهای درمانی برای اختلال  .امن و قابل اعتماد است یطیفراهم آوردن مح یزخلاقانه و ن یندهایفرا

های اجتماعی و ها کارایی مناسبی برای کمک به این کودکان در حوزه افزایش مهارتباشد که بر اساس پژوهشاوتیسم می

حرکتی داشته است. مقاله حاضر با هدف بررسی -های شناختی، بهبود یکپارچگی حسی و عملکرد حسیتواناییارتباطی، بهبود 

ها و منطق درمانی این رویکرد را با استفاده از یک روش توصیفی و کاربرد هنر درمانی در اختلال اوتیسم، سعی دارد ویژگی

 ای مورد بحث قرار دهد.مطالعه کتابخانه

 اختلالات طیف اوتیسم، مداخلات درمانی، هنر درمانیکلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 مقدمه

معرفی شد. وی اتیسم را به صورت شکلی از اسکیزوفرنی کودکانه توصیف  1491در سال  2اولین بار توسط لئو کانر 1اختلال اتیسم

اما نشانگان رفتاری که توسط کانر گذرد (. اگرچه زمان طولانی از شناسایی اتیسم به عنوان یک اختلال نمی1441، 1نمود )وینگ

(. امروزه اختلالات طیف 2001برد )مالچیودی، برای توصیف این اختلال به کار می DSM توصیف شد مشابه نشانگانی است که

ترین نشانگان بالینی آن بر اساس معیارهای ویرایش پنجم است که مهم 5رشدی-ای از اختلالات عصبیزیر مجموعه 9اتیسم

                                                             
1 Autism 
2 Leo Kanner 
3 Wing 
4 Autism  Spectrum Disorder (ASD) 
5 Nero-Developmental Disorder 
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و نقص در علایق، رفتارها و  6( شامل نواقصی در ارتباط و تعامل اجتماعیDSM-5راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی )

نسجام مرکزی ضعیف )چلوز و ها نشان داده است که ا(. پژوهش2011و همکاران،  8است )لو 1های محدود و تکراریفعالیت

، 11های حرکتی )سولور و گلیس(، اختلال در عواطف و مهارت2019و همکاران،  10(، مشکلات ارتباطی )بونن2019، 4هولستین

(، عدم پاسخ دهی مناسب در تعاملات اجتماعی و نواقصی در زمینه 2016و همکاران،  12(، نواقصی در تنظیم هیجانی )گو2010

(، 2015، 19لود، وود و کلبانوف(، پرخاشگری و اختلالات گفتاری )مک2019، 11ان و نظریه ذهن )لوسیلیدرک دیدگاه دیگر

(، کارکرد انطباقی پایین و فقدان خود مراقبتی )پائولاری، آلوی و 2004و همکاران،  15اختلال در کارکردهای اجرایی )چان

( از جمله علایمی است که در اختلال طیف اتیسم شایع 0152، 11(، و اختلال در پردازش حسی )کرتیز و بلک2016، 16ترابان

 است. 

کننده اختلالات طیف اتیسم، این  18فرد و در عین حال سردرگمهای منحصربهبا توجه به علایم و نشانگان مذکور، یکی جنبه

ینه ه این امر تلویحاتی در زمحقیقت است که کودکان مبتلا به این اختلال در میزان بازنمایی نشانگان آن با هم تفاوت دارند ک

گیر و (. برای مثال این کودکان ممکن است در زمینه روابط اجتماعی، از کاملا کناره2001تشخیص و درمان دارد )مالچیودی، 

های آنها برای تا تلاش مستمر برای شرکت در تعاملات اجتماعی با هم متفاوت باشند هر چند که ممکن است تلاش 14اعتنابی

از فقدان کامل تکلم  20های ارتباطیی ارتباط متقابل ناپخته و نامتناسب باشد. همچنین آنها ممکن است در زمینه تواناییبرقرار

(. علاوه براین چند نشانه مرتبط 2001، 22؛ مالچیودی1441، 21تا توانایی صحبت کردن متفاوت باشند )دارلیمپل، پورکر و چانگ

، مشکلاتی 21های حسی غیر عادیستیک در زمینه شدت با هم تفاوت دارند، شامل پاسخبا اوتیسم وجود دارد که کودکان اوتی

)عملکرد شناختی بالا در حوزه محدود(، رفتارهای خود آسیبی، مشکلاتی  29های حرکتی، تاخیر شناختی معناداردر زمینه مهارت

ن داده است که کودکان مبتلا به اوتیسم نواقصی ها نشادر زمینه توجه، خوابیدن، غذا خوردن و خلق و خو. علاوه براین پژوهش

، 26ها و مفاهیم  دارند )استون، آستلی و لیتلفوردهای نمادین و عملکردی و تعمیم دهی مهارت، بازی25در زمینه تقلید حرکتی

اوتیسم شامل (. از سوی دیگر نقاط قوت شناسایی شده در کودکان مبتلا به 2011؛ لو و همکاران،  2001، یودیمالچ، 1441

 (.2011؛ لو و همکاران، 1446، 24است )هاپ و فریس 28فضایی-های حل مسئله دیداریخوب و مهارت 21حافظه طوطی وار

ای داشته است، رویکردهای درمانی متعددی برای مداخله و با توجه به اینکه اتیسم در طول دو دهه اخیر، شیوع فزاینده

(. از جمله رویکردهای درمانی 2011، 10ه قرار گرفته است )زابلوسکی، بلک و بلوم برگآموزش این کودکان مورد بررسی و استفاد

( هنر درمانی به این علت که 2009) 11های کوپر و ویداسمورد استفاده برای این اختلال هنردرمانی است. بر اساس پژوهش

                                                             
6 Deficits in social communication and social interaction 
7 Deficits in restricted ,repetitive patterns of behavior , interests, or activities 
8 Liu 
9 Schlooz , Hulstijn 
10 Boonen 
11 Sevlever , Gillis 
12 Guo 
13 Luiselli 
14 McLeod, Wood, Klebanoff 
15 Chan 
16 Paulraj , Alwi , Vetrayan 
17 Critz , Blake 
18 baffling 
19 aloof 
20 communication abilities 
21 Dalrymple, Porco, & Chung 
22 malchiodi 
23 unusual sensory responses 
24 significant cognitive delays 
25 motor imitation 
26 Stone, Ousley & Littleford 
27 Good rote memory  
28 visual–spatial/problem-solving skills 
29 Happe & Frith 
30 Zablotsky. Black, Blumberg 
31 Cooper  &Widdows 



ای از درمان مناسبی بوده و به عنوان مولفههستند، برای آنها  12های دیداری و تفکر عینیکودکان اتیستیک دارای توانمندی

تواند تمایل این کودکان را برای مشارکت در تعاملات اجتماعی افزایش دهد )کوپر و ویداس، های اجتماعی میآموزش مهارت

ان شود این کودک(. هنر درمانی روشی را برای حل مسائل به شیوه دیداری فراهم کرده و موجب می2008، 11؛ ماری ایپ2009

(. همچنین میزان برون ریزی و پرخاشگری 2019وارد تعامل با دیگران شوند )دورانی،  19با استفاده از روشی غیر تهدید کننده

ای قابل پذیرش برای تخلیه خشم و پرخاشگری ارائه داده و وی را دهد چرا که به آنان وسیلهکودکان اتیستیک را کاهش می

های (. هنر درمانی بویژه برای افرادی که توانایی کلامی و مهارت2000، 16کند )هنلیمی 15قادر به توانایی خود آرام سازی

 های اجتماعی بوده و با توجهاجتماعی مناسبی ندارند، روشی کارآمد برای برقرای تعاملات اجتماعی، بهبود تکلم و افزایش مهارت

ن تواند رویکرد درمانی مناسبی برای این کودکامی  وبه رو هستند،ها با نواقصی ربه اینکه کودکان مبتلا به اتیسم در این مهارت

 باشد. 

به طور کلی از جمله نشانگان اختلالات طیف اتیسم وجود مشکلاتی در زمینه تعاملات و روابط اجتماعی و توانایی تکلم است. 

درمانی نیز رویکردی مداخلاتی است فضایی است. هنر -های دیداریاز سوی دیگر یکی از نقاط قوت این کودکان وجود مهارت

که نیاز کمتری به برقرای ارتباط کلامی داشته و به علت ماهیت دیداری خود می تواند روشی کاربردی و مناسب برای کار با 

کودکان اتیستیک باشد. با توجه به موارد مطرح شده، هدف از پژوهش حاضر بررسی کاربرد هنر درمانی در اختلالات طیف اتیسم 

ای است. مقاله حاضر به چهار تقسیم شده است؛ در ابتدا میزان شیوع و عوامل ا استفاده از یک روش توصیفی و مطالعه کتابخانهب

گیرد، سپس به بررسی مداخلات درمانی مورد استفاده موثر در سبب شناسی اختلالات طیف اتیسم مورد بحث و بررسی قرار می

های اساسی در کودکان اتیستیک مانند در ادامه هنر درمانی و کاربرد آن در ایجاد مهارت شود وبرای این اختلال پرداخته می

یجه گیرد و در پایان نیز نتهای اجتماعی و ارتباطی مورد بررسی قرار میهای حرکتی، شناختی و مهارتیکپارچگی حسی، توانایی

 آید. گیری لازم به عمل می

مرکز  2000ای داشته است. در سال اتیسم در طول دو دهه اخیر، شیوع فزایندهسم: شیوع و سبب شناسی اختلالات طیف اتی

کودک تخمین زده است.  در  150در  1(، میزان شیوع اتیسم را ADDM) 11های تحولیکنترل و نظارت بر اتیسم و ناتوانی

کودک افزایش یافته است  16در مورد  1نیز به   2016کودک رسید و در سال  68مورد در هر  1این میزان به  2012سال 

ها و سطوح اقتصادی و اجتماعی یکسان بوده اما (. این میزان در تمامی نژادها، قومیت2016و همکاران،  18)کریستین سن

سن   نیستیرکهای جنسیتی وجود دارد به طوری که میزان ابتلای پسران نسبت به دختران چهار تا پنج برابر بیشتر است )تفاوت

در  4552( میزان شیوع اتیسم را در ایران 2015) 90کانکی(. صمدی و مک2018، 14؛ شارما، گوندا و تارازی2016و همکاران، 

، روز دوم آوریل به عنوان روز اطلاع رسانی 2004اند. نرخ فزاینده شیوع اتیسم موجب شده که از سال مورد گزارش نموده 1000

های شناسایی ، ملاکهای غربالگری دقیق(. عواملی مانند روش1141دل، و، صفاریان، نجات و زندهاوتیسم در نظر گرفته شود )نیخ

تر از جمله عوامل مرتبط با افزایش میزان شیوع این اختلال است های ارزیابی رفتاری و نروسایکولوژیک دقیقبهتر و مقیاس

 (.2011، 91)زابلوسکی، بلک و بلوم برگ

های گوناگون عوامل متعددی را در سبب شناسی این اختلال های اخیر، پژوهشوع اتیسم در سالبا توجه به افزایش شی

توان به تعدادی از عوامل عضوی، ایمنی، ژنتیکی و محیطی  بدو (. به عنوان مثال می2011، 92هاناند )ژانگ وشناسایی نموده

ها، خونریزی مغزی، وزن کم هنگام تولد، فشار سم، آلرژیتولد که ممکن است موجب افزایش خطر ابتلا به اتیسم شود مانند آ

                                                             
32 concrete thinkers 
33 Marie Epp 
34 nonthreatening 
35 self-soothe 
36 Henley 
37 Center for Disease Control‘s Autism and Developmental Disabilities Monitoring 
38 Christensen 
39 Sharma, Gonda, Tarazi 
40 Samadi & Macconkey 
41 Zablotsky. Black, Blumberg 
42 Zhang & Han 



(. ژنتیک نقش 2016، 91خون حاملگی، نارس بودن جنین، استرس و عفونت اشاره نمود )توهاریدس، تسیلیونی، پاتل و دویل

صد تخمین در 16-45ها میزان همگامی دوقلوهای تک تخمکی را در اتیسم بسیار مهمی در اختلالات طیف اتیسم دارد. پژوهش

درصد  0-10در صورتی که در دوقلوهای دو تخمکی چنانچه یک کودک مبتلا به اتیسم باشد، احتمال ابتلای کودک دیگر  اندزده

(. اتیسم در بیماران مبتلا به اختلالات کروموزومی یا ژنتیکی 2015، 95؛ لاتوسکی و اوسوسکی2011و همکاران،  99است )هالمایر

و  96گاسپیباشند )دیشکننده می x درصد از کودکان اتیستیک مبتلا به سندروم داون یا سندروم 10تر است به طوری که شایع

 (. 2010و همکاران، 

علاوه براین وجود تاریخچه خانوادگی از اختلالات روانپزشکی مانند اسکیزوفرنیا و اختلالات خلقی یک عامل خطر عمده برای 

(، تولد زودرس و وزن 2008و همکاران،  98( و بارداری در سنین بالا )دورکین2011ان، و همکار 91ابتلا به اتیسم بوده )جاکیرانتا

(. مطالعات شیوع شناسی اخیر نشان 2008، 94کند )چندل و باسینکم هنگام تولد نیز میزان خطر ابتلا به اتیسم را دو برابر می

ه در سه ماهه اول و دوم بارداری موجب افزایش فعالیت های ویروسی و باکتریایی بویژدهد که مواجه مادر باردار با  عفونتمی

 دهدروانی مانند اختلالات طیف اتیسم را در کودکان افزایش می-شده و خطر ابتلا به اختلالات عصبی 50سیستم ایمنی مادر

های اخیر مشخص شده است که استفاده مادر باردار از داروهای ضد افسردگی (. همچنین در سال2016، 51آلیستر)ایستس و مک

های جذب مجدد سروتونین در سه ماهه دوم یا سوم بارداری با افزایش خطر ابتلا به اتیسم در جنین مرتبط است بویژه بازدارنده

عملکردی مشخص شده که ارتباط بین نواحی فرونتال  MRIاستفاده از ها نیز با (. در برخی پژوهش2019و همکاران،  52)گیدایا

های نوروبیولوژیک از عملکرد رفتاری (. اخیرا یافته2019، 51خلفی کاهش یافته است )روگیری، سارکانس، چومان و پرسیکو

این اختلال معرفی کرده را به عنوان ویژگی اساسی در مشکلات فیزیولوژیکی  59کودکان اتیستیک، اتصالات مغزی تغییر یافته

اتیسم غالبا به عنوان اختلالی که در آن ارتباط و اتصال نواحی قشری و زیر قشری بسیار (. 2018است )شارما، گوندا و تارازی، 

ت شود و این امر علشود، شناخته میکم و با فاصله بوده و این فاصله زیاد از طریق ایجاد اتصال و ایجاد مدارهای کوتاه جبران می

این  55های جزئی و عدم موفقیت در یکپارچه سازی حسیبرخی نشانگان این کودکان مانند تمایز و توجه بیش از حد به محرک

های (. با توجه به ویژگی2004و همکاران،  56های جزئی و ساده در یک قالب یک کلیت یکپارچه و منسجم است )کانامحرک

تی متعددی برای آن طراحی شده است که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار خاص اختلالات طیف اتیسم، رویکردهای مداخلا

 گیرد.می

توان های متعددی برای کار با کودکان اوتیستیک وجود دارد. به طور کلی میرویکردها و برنامهرویکردهای مداخلاتی: 

ی دارویی و مداخلات غیر دارویی طبقه بندی هامداخلات درمانی مورد استفاده برای اختلالات طیف اتیسم را در دو گروه درمان

(. مداخلات دارویی شامل انواع مختلفی از داروها مانند داورهای ضد روانپریشی متعارف، ضد 2018، یشارما، گوندا و تارازنمود )

کاران، و هم 58است )آمان 51و داروهای ضد صرع NMDAهای گیرنده ، آنتاگونیست2های گیرنده آلفا ها، آگونیستافسردگی

اند اثر های دارویی در دسترس توانستهباوجود شیوع بالای اتیسم در دو دهه اخیر، درمان(. 2018، یشارما، گوندا و تاراز؛ 2008

های بخشی نسبتا خوبی را تنها بر کاهش رفتارهای مخرب و تکراری این کودکان داشته باشند اما در زمینه تغییر در مکانیسم
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(. نگرانی در مورد عوارض جانبی داورهای ضد روانپریشی 2012و همکاران،  54اند )ریچاوتاثیری نداشته زیربنایی این اختلال

د تواننهایی که میگیرد در کنار تمایل به یافتن درمانمتعارف که در خط اول مداخلات دارویی اتیسم مورد استفاده قرار می

ای نسبت به رویکردهای سلامتی مکمل و موجب شد که علاقه فزاینده های زیر بنایی این اختلال را بهبود بخشند،ناهنجاری

شود، بوجود آید. هم اکنون مطالعات بسیاری نشان داده است که نامیده می 61که با عنوان درمان مکمل و جایگزین 60یکپارچه

 (.2001و همکاران،  62نمایند )هانسوندرصد والدین کودکان مبتلا به اتیسم از این درمان استفاده می 10-10

، 69های ارتباطی، درمان و آموزش اتیسم و ناتوانی61ترین مداخلات غیر دارویی برای اتیسم شامل درمان پارسخ محوررایج

تلوحات  68های رفتاری و تحولیپژوهشاست.  61و تحلیل رفتار کاربردی 66های اجتماعی، داستان65سیستم ارتباطی مبادله تصویر

های رفتاری تاثیرات مثبت نظریه یادگیری رفتاری را برای درمان نواقص اند. پژوهشل اوتیسم داشتهمهمی در درمان اختلا

هی های تحولی آگااند. علاوه براین پژوهششناختی، تقلیدها، نوقص زبانی، رفتاری و اجتماعی کودکان اوتیستیک نشان داده

اند. های سطح بالا را مشخص کردهلازم برای دستیابی به مهارت 10ایو پیش نیازه 64بسیاری را در ارتباط با الگوهای کسب مهارت

(. به عنوان مثال اصول 2001، 11من و آندسونکند)چریباین رویکردها به کودکان اوتیستیک در محیط خانه و مدرسه کمک می

د رفتار یاد اش و کوشش را با پیامکند تا روابط قابل پیش بینی علت و معلولی و ارتباط بین تلیادگیری رفتاری به آنها کمک می

کند های کوچکتر تقسیم میها، رویکرد رفتاری تکالیفی که قصد آموزش آن را دارد به مولفهبگیرند. به منظور کسب این مهارت

های جدید را در یک محیط ساختاریافته، با کاهش عوامل و متغیرهای حواسپرت کننده و با استفاده از یک سیستم و مهارت

 (.2001دهد )مالچیودی، داشی و انگیزشی متناسب با علایق کودک به وی آموزش میپا

 های زود هنگام که مبتنی بر اصول انگیزشاند که برنامهبه طور کلی بدون توجه به نوع برنامه مداخلاتی، تحقیقات نشان داده

(. و چنانچه 2019؛ دورانی، 1448، 12)رامی و رامی و ارتباط هستند، برای بهبود عملکرد کودکان با اختلالات رشدی موثر هستند

های بیولوژیکی و مغزی مرتبط با اوتیسم هماهنگ شود، شاهد های طراحی شده برای کار با این کودکان با توجه به تفاوتبرنامه

یک و ودکان اوتیستهای کارآمد و متناسب با نیازهای کدستیابی به نتایج بهتر خواهیم بود که در نتیجه موجب طراحی برنامه

های ناهمگون این کودکان، چنانچه درمانگر با (. با توجه به ماهیت و ویژگی2001من و آندسون، والدین آنها خواهد شد )چریب

های خاص کودک، درمان مناسبی را بر اساس عوامل و متغیرهای تحولی و رفتاری انتخاب و طراحی نماید، در نظر گرفتن ویژگی

 ایج بهتری دست یابد.تواند به نتمی

است. به طور کلی  11یکی از مداخلات غیر دارویی مورد استفاده برای اتیسم هنر درمانینقش هنر درمانی در مداخلات اولیه: 

برای ارتباط، تعامل و ابراز وجود است به طوری که وجه مشترک تمامی  19های هنریهنر درمانی به معنای استفاده از ابزار و رسانه

های هنری توجه به برقراری ارتباط به صورت غیر کلامی و فرایندهای خلاقانه و نیز فراهم آوردن محیطی امن و قابل اعتماد درمان

ت، ها و کلمات اسویر آسانتر از پردازش چهره(. با توجه به اینکه برای کودکان اتیستیک پردازش اشیا و تصا2009، 15است )لیبمن

(. کاربرد هنر درمانی 2019؛ دورانی، 2004ای برای افزایش تمایل برای ارتباط در این کودکان است )مارتین، هنر درمانی وسیله

اکید داشته ماعی تبرای کودکان مبتلا به اتیسم بر مشارکت کودک در یک فعالیت هنری با هدف تصویر سازی و برقراری ارتباط اجت
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هایی که در روابط کلامی وجود دارد رها نموده و فرصتی تواند کودک را از ناکامیو هنر به عنوان یک ابزار ترسیمی و غیر کلامی می

(. چنانچه کودک توانایی تکلم نداشته باشد، 2001، 16)ایوانز و دوبوسکیرا برای برقراری تعامل اجتماعی در اختیارش قرار دهد 

 تواند به عنواندهد، هنر درمانی میط عوامل هیجانی آسیب دیده باشد و یا زمانی که پاسخ ضعیفی به مداخلات رفتاری میتوس

های (. هنر درمانی برای کودکان اتیستیک معمولا با هدف بهبود مهارت2008، 11مداخله اولیه مورد استفاده قرار گیرد )لارنس

، ابراز هیجانات و اکتشاف حسی مورد استفاده 14امی، جامعه پذیری، خلاقیت و تصویر سازی، ارتباط غیر کل18حرکتی ظریف و درشت

دهد و او را با دنیایی می 80گیرد. خلق یک تصویر یا یک اثر هنری به کودک احساس تسلط، خود مختاری و لذت دیداریقرار می

 (.  2008؛ لارنس، 2009، 81کند )ایمریبزرگتر مرتبط می

های ی توجه، بازی، ارتباط، شناخت، تقلید، تعمیم دهی، مهارته اوتیسم در زمینه کسب مهارت در حوزهکوکان مبتلا ب

حرکتی، ارتباط و تعامل با دنیا با مشکلاتی مواجه هستند. بنابراین هنر درمانی باید با نقاط قوت و نیازهای این کودکان منطبق 

فضایی این کودکان به منظور -های دیداریوانند با توجه به نقاط قوت و تواناییتهای هنری میها و فعالیتشود. ابزارها، رسانه

های اجتماعی، هنری، تحصیلی و توانایی علاقه مند و درگیر کردن آنان با جهان اطراف مورد استفاده قرار گیرند و همزمان مهارت

 بازی کردن آنان را بهبود بخشند. 

 هایهنری را با هدف کمک به تعمیم دهی و رشد مهارت-تواند انواع تجربیات اجتماعیمیها، درمانگر پس از بهبود این مهارت

های ویژه مورد را برای کودکان با ناتوانی  81( اهمیت یادگیری هنر محور1449) 82اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. آندرسون

تواند های هنری است. هنر درمانگر میای فعالیتدر زمینهدهد. این نوع از یادگیری شامل تلفیق یک برنامه آموزشی بحث قرار می

های انفرادی( مورد استفاده قرار دهد. های مختلف )مدرسه یا موقعیتیک تیم شامل درمانگران و آموزش دهندگان را در موقعیت

ندگانه و گوناگون کودکان مبتلا سازد تا نیازهای چهای مشترک درمانگر را قادر میو استفاده از رویکردهای درمانی دارای ویژگی

(. با توجه به مشکلات کودکان مبتلابه اتیسم در زمینه تنظیم حسی، روابط و 2001به اوتیسم را برآورده نمایند )مالچیودی، 

های اساسی و های شناختی و حرکتی، در ادامه به بررسی نقش و تاثیر هنر درمانی بر ایجاد مهارتتعاملات اجتماعی و مهارت

 شود.هبود این نواقص پرداخته میب

 های اساسی در کودکان مبتلابه اتیسمهنر درمانی و ایجاد مهارت

آن را به عنوان رفتارهای مرتبط اضافه  DSM-5از جمله علایم اوتیسم، تجارب حسی غیر معمول است که . یکپارچگی حسی: 1

های بالینی شناخته از ویژگی(. یکی 1141دل، گیرد )نیکخو، صفاریان، نجات و زندهکند اما جزو معیارهای اصلی در نظر نمیمی

مثلث که  دیهای دیداری است که باید تعداشده در کودکان مبتلا به اتیسم عملکرد بهتر آنان نسبت به سایر همسالان در آزمون

، هایی با اندازه بزرگتر را مشخص کننداند، شناسایی نمایند. اما زمانی که از آنها بخواهیم مثلثدر میان سایر اشکال قرار داده شده

 85های دیداری نیست؛ صدای خالص(. این دوگانگی تنها مختص محرک2015، 89باوم، استونسون و والاسعملکرد ضعیفی دارند )

سازد که یک تن صدا را به تنهایی و بدون هیچ مرجع خارجی نام گذاری ه شنیداری است که فرد را قادر می)مجرد( یک پدید

ه شود اما زمانی که این اصوات با هم ترکیب شدنمایند و این امر در کودکان اوتیستیک بسیار بیشتر از سایر کودکان مشاهده می

در مقایسه با سایر کودکان قادر به شناسایی ریتم نیستند. آگاهی و شناخت  سازند، کودکان مبتلا به اتیسمو یک ملودی را می

 86پاپشنیداری پیچیده بوده که برای تمایز الگوهای گفتاری در یک زمینه اجتماعی ضروری است )دی-ریتم یک مهارت ادراکی

 (.2012و همکاران، 
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ای کشف نموده و های قاعدهسی، تالاموس و عقده( اتصالات بسیاری را در کرتکس ح2015و همکارن ) 81اخیرا سرلیانی 

و جبران ضعیف کنترل قشری بالا به پایین نقش  88بالا-کنند نواقصی در اتصالات زیر قشری در بد تنظیمی رفتاری پایینبیان می

 تبط با نظریههای قشری مر( اتصالات بیش از حد اما با فعالیت کم و ارتباط ناکافی را در شبکه2019) 84مهمی دارد. فیشمن

شود در نوجوانان مبتلا به اتیسم را مشخص کرد که موجب نواقصی در سازوکارهای زیربنایی می 41ای مغزهای آیینهو نرون 40ذهن

ها شود که فرد نتواند نشانهکه برای فهم، تفسیر، همدلی کردن و واکنش مناسب به دیگران ضروری هستند. همین امر موجب می

ی را درک کند، قادر نباشد مفاهیم اجتماعی در کنار هم و در ارتباط با یکدیگر تفسیر نموده و پاسخ مناسبی های اجتماعو سرنخ

 (. 2018، یشارما، گوندا و تارازبه آنها بدهد )

را  42کند از آنجا که اطلاعات حسی پایه و اساس عملکردهای اجتماعی و شناختی سطح بالا( بیان می2015باوم و همکاران )

برای شناخت و درک اتیسم ضروری است و با اینکه پردازش چند  41دهد، وجود نواقصی در یکپارچگی چند حسیرا تشکیل می

شود اما این فرایندها پایه و اساس ایجاد سایر نشانگان اصلی اتیسم است. های اتیسم مطرح نمیحسی به عنوان یکی از ویژگی

های شناختی پیچیده را که برای انتزاع، ون، توانایی فرد برای شکل دهی بازنماییناتوانی در ترکیب دروندادهای حسی گوناگ

کند که این نواقص در مجموع تشکیل های اجتماعی ضروری است، با نواقصی رو به رو میهای زبانی و پاسخ به سرنخکسب مهارت

و  کلات حسی در سایر نشانگان اختلال اتیسمدهنده نشانگان اصلی اختلالات طیف اتیسم است. با توجه به نقش زیربنایی مش

عدم توانایی کودکان اتیستیک در یکپارچگی دروندادهای حسی، در ادامه به نقش هنردرمانی در بهبود این مشکلات پرداخته 

 شود. می

است. این نظریه  49پردازد، نظریه یکپارچگی حسییکی از نظریاتی که به بررسی ارتباط دروندادهای حسی و یادگیری می

(. 1412، 45دهد )آیرسارتباط بین چگونگی پردازش اطلاعات حسی توسط مغز و نحوه ارتباط آن با رفتار و یادگیری را توضیح می

کند تا توضیح دهد چگونه نواقصی در هماهنگی حرکتی و پردازش حسی بر مشکلات رفتاری و یادگیری این نظریه تلاش می

کند که فراهم آوردن تجربیات حسی معنادار تلویحات این نظریه در زمینه درمان و مداخله بیان می گذارد.کودکان تاثیر می

(. تمایل و درگیری کودکان اوتیستیک با 1441، 46تواند موجب بهبود یکپارچگی حسی و یادگیری شود )فیشر و مورایمی

د عملکرد حسی این کودکان باشد. وسایل و ابزارهای حسی تواند یک مزیت برای درمانگر در بهبوهای مرتبط با حواس میفعالیت

توانند کودکان اوتیستیک را نسبت به استفاده و درگیری با سایر ابزارها و مواد و تعامل با دیگران )مانند همسالان( ترغیب می

م ، لامسه و بویایی( بر سیستهای دیداری، شنوایینماید. همچنین درمانگران باید به تاثیر ابزارها و وسایل حسی )مانند محرک

حسی کودک آگاهی داشته باشند. بنابراین درمانگر باید با کاردرمانگر کودک در ارتباط با نیازهای حسی کودک مشورت نماید. 

های ای که ممکن است در نتیجه استفاده از ابزار نامناسب برای کودکی که حساسیتاین اطلاعات برای اجتناب از مشکلات بالقوه

صی دارد بوجود آید، ضروری است. علاوه براین مشورت مداوم با یک کاردرمانگر که در زمینه هماهنگی حسی تخصص دارد خا

تواند به درمانگر در طراحی یک برنامه منظم به منظور کاهش حساسیت یک کودک نسبت به تحریک بیش از حد یا می

تواند موجب آرامش کودک مبتلا به اوتیسم شود یا های حسی میهای آزار دهنده، کمک کننده باشد. برخی از فعالیتمحرک

مورد علاقه او باشد. بنابراین درمانگر باید دقت داشته باشد که فعالیت منتخب مورد علاقه کودک باشد. برای مثال یک کودک 

د در ابتدا به ماهیت ممکن است از دیدن یک فرفره چرخان بسیار خوشحال و شگفت زده شود. در این موقعیت درمانگر بای

تری را ارائه دهد. آگاهی از نیازهای حسی کودک های مناسبدیداری این علاقه مندی کودک توجه نموده و سپس فعالیت

 شود، راهنمایی کند.های مناسب که موجب بهبود عملکرد اجتماعی وی میتواند درمانگر را برای انتخاب مواد و فعالیتمی
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ها نشان داده است که مشکلات برنامه ریزی حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم زمانی که با ژوهشپهای حرکتی: . مهارت2

تر های کوچکها و گامهای حرکتی مواجه شده و چنانچه تکالیف حرکتی پیچیده به فعالیتهایی برای تمرین فعالیتفرصت

(. همزمان با مشکلات برنامه ریزی 1444، 41د )راجرزیابهای دیداری مرتبط همراه شوند، کاهش میتقسیم شده و سپس با سرنخ

نظور تواند فرصتی برای کودکان اوتیستیک به محرکتی، این کودکان مشکلاتی در زمینه تقلید حرکتی نیز دارند. هنر درمانی می

سیار جود آورد. بهایی مانند بریدن، چسباندن، نقاشی کردن و رنگ آمیزی بوبهبود تقلید و هماهنگی حرکتی از طریق فعالیت

مهم است که در ابتدا در قالب یک فعالیت دو نفره )کودک و درمانگر( مدیریت و هدایت این کار به کودک داده شود. قبل از 

های تقلید از نقاشی فواید زیادی تر و آموزش مهارتای یا گروهی، استفاده از ابزارهای سادههای چند مرحلهمشارکت در فعالیت

های حرکتی اصلی به یک کودک مبتلا به اوتیسم لازم های نوشتاری بعدی دارد. در زمان آموزش مهارتهارتبرای آموزش م

های دیداری استفاده شود. )برای مثال کشیدن خط روی نوار کاغذی است که برای عینی کردن و واضح بودن تکالیف، از سرنخ

ها ل نقاشی شده را با چسب مرز بندی شود تا کودک بدانر کدام قسمتتا به کودک نشان دهد کدام قسمت را باید ببرد یا دور شک

را باید رنگ آمیزی کند و از آن مرز خارج نشود(. این نوع از آماده سازی به جلوگیری از رفتارهای منفی کودک هنگام مواجهه 

بریدن  های تقویت کننده باشد مانندگیکند. علاوه براین چنانچه یک فعالیت دارای ویژبا یک تکلیف یا مفهوم یا دشوار کمک می

ه شود کاند یا به هوا پرتاب کردن آنها، موجب میکاغذ با استفاده از قیچی و مشاهده قطعات بریده شده که در اتاق پخش شده

 (. 2019؛ دورانی، 2001کودک با احتمال بیشتری در یک فعالیت جدید )مانند بریدن( درگیر شود )ماچیودی، 

های اولیه حرکات ظریف را فرا گرفتند، ممکن است برخی از این آنان در مقابل تجربیات جدید ه کودکان مهارتپس از اینک

هایی های حرکتی دشوارتر دچار پریشانی شوند. برای حل این مسئله درمانگر باید روی فعالیتمقاومت کرده یا هنگام انجام مهارت

کودک باشند. کودکان مبتلا به اوتیسم دارای ترجیحات و علایق خاصی هستند. این تمرکز کند که انگیزشی بوده یا مورد علاقه 

های کارتونی( یا غیر عادی بوده و ماهیتی غیر اجتماعی ترجیحات ممکن است شامل علایق خاص و منحصر بفرد )مانند شخصیت

باشد، کودک ممکن است بفهمد که فعالیت  داشته باشند )مانند جارو برقی(. اگر یک فعالیت در ابتدا با علایق کودک هماهنگ

ساله برای ساخت  955ای برای دستیابی به هدفی خاص است. برای مثال یک کودک حرکتی که در حال آموختن آن است، وسیله

دی، واش انگیزه مند شد. در طول این فعالیت او کاغذها برید و کنار هم چسباند )مالچییک خانه برای شخصیت کارتونی مورد علاقه

2001.) 

عقب  های تشخیصبا اینکه بسیاری از کودکان اوتیسیک بر اساس نمرات هوشبهر و رفتار انطباقی، ملاکهای شناختی: . مهارت1

تواند از این نقطه قوت در فضایی قوی دارند. درمانگر می-کنند اما بسیاری از آنها توانایی دیداریماندگی ذهنی را برآورده می

تواند مورد نظر درمانگر قرار شناختی می 48عمیم دهی مفاهیم شناختی بهره بگیرد. چند مهارت پیش تحصیلیافزایش فهم و ت

(. سایر 1449بگیرد )مانند مفاهیم طبقه بندی و جور کردن اشیا، تصاویر، تصاویر به اشیا، رنگ، شکل  اندازه( )آندرسون، 

زو اهداف آموزشی باشند شامل جور کردن حروف، کلمات، تصاویر توانند جهای پیش تحصیلی خواندن و ریاضی که میمهارت

ها و های آموزشی باید با سرنخهای هنری و برنامهها هستند. به عنوان یک قانوان کلی فعالیتبه کلمات، اعداد و اعداد به کمیت

از قبل بریده شده را با هم جور کند های های دیداری ارائه شوند. برای مثال یک فعالیت هنری که در آن کودک باید شکلنشانه

ند تواند در قالب سایر موضوعات مانهایی کشیده شده است، بچسباند. این نوع از تکالیف میو در یک کاغذ دیگر که در آن شکل

م نها یک آیتها ارائه شود. بسیار اهمیت دارد که در هنگام ارائه این تکالیف، تتر از شکلها، اعداد و مفاهیم پیچیدهحروف، رنگ

برای جور کردن یا طبقه بندی وجود داشته باشد تا از میزان گیج کننده بودن آن کاسته شده و احتمال اشتباه کودک نیز کاهش 

 یابد.

پس از تسلط کودک بر تکلیف ارئه شده )مانند جور کردن تصاویر و اشیا همانند یا تصاویر به اشیا، حروف و اعداد(، درمانگر 

ه از تواند تنوع تکالیف را با استفادها را از نظر جور کردن یا طبقه بندی کردن افزایش دهد. همچنین مییدگی آیتمتواند پیچمی

تر دهها را پیچیتواند تکلیف جور کردن شکلابزارهای مختلف به منظور تعمیم دهی مفاهیم افزایش دهد. برای مثال درمانگر می

های از قبل نقاشی شده را برای ساخت تصویر یک حیوان، تسلط بر این تکلیف، شکل کند به این صورت که کودک باید پس از
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تواند نام آن شکل یا شخصیت مورد شئ یا شخصیت مورد علاقه کنار هم جور کند. پس از آنکه تصویر کامل شد، کودک می

های لیتتوان از فعاها میکلیف تمایز رنگعلاقه را به عنوان یک تکلیف جور کردن حروف و کلمات بگوید. به عنوان یک مثال از ت

که  های جدید را زمانیترکیب رنگ استفاده نمود. مانند نقاشی با سه رنگ اصلی )آبی، قرمز و زرد( و پس از آن کودک باید رنگ

طه های نقیتوان به این صورت آموزش داد که کودک نقاششوند، کشف کند. مفاهیم توالی اعداد و حروف را میبا هم ترکیب می

به نقطه ساده را برای ساختن یک شخصیت یا شئ مورد علاقه، کامل کند. بسیار اهمیت دارد که در ساختار اتاق هنر درمانی 

تواند تمرکز کودک را در طول انجام ها میهای حواسپرت کننده دیداری وجود نداشته باشد چرا که فقدان این محرکمحرک

 (. 2001کند )مالچیودی، های پیش تحصیلی بیشتر مهارت

های ارتباطی کودکان مبتلا به اوتیسم بدون توجه به توانای کلامی آنان، نواقصی یکی از جنبههای اجتماعی و ارتباطی: . مهارت9

های مرتبط و نحوه تاثیر آن بر محیط است. که به معنی درک زبان، تماس چشمی و سایر ژست 44در زمینه کاربرد اجتماعی زبان

های های تحولی نشان داده است که مهارت(. اصول مداخلات درمانی برای اوتیسم بر اساس پژوهش1444اعی است )راجرز، اجتم

(. نواقص 2019ها و تماس چشمی( برای رشد رتباطات کلامی بعدی ضروری است )بونن و همکاران، ارتباطی پیش کلامی )ژست

ته تواند تاثیر منفی روی تعامل با دیگران داشحسی در کودکان اوتیستیک میهای زبانی و شناختی به همراه شیفتگی به محرک

شود. این نواقص ای اوتیسم شناخته میهای اجتماعی به عنوان ویژگی هسته(. نواقص در مهارت2004باشد )چان و همکاران، 

ین مشکلات در روابط اجتماعی به صورت ماند همچنماهگی در کودکان تشخیص داد که تا بزرگسالی پایدار می 12توان از را می

( و شامل فقدان لبخند 2019شود )بونن و همکاران، )توانایی تقسیم توجه با شخصی دیگر( ظاهر می 100فقدان توجه اشتراکی

ه بها برای ارتباط با دیگران است. علاوه براین کودکان اوتیستیک تمایلی اجتماعی و نیز فقدان استفاده از تماس چشمی یا ژست

 های نمادین و تعامل با همسالان ندارند. شرکت در بازی

ها به منظور آموزش کلمات و افزایش تواند برای طراحی تکالیف و فعالیتها و ابزار هنر درمانی میماهیت دیداری تکنیک

ل همزمان که کودک در فهم لغات برای این کودکان کمک کننده بوده و بر میزان تعاملات اجتماعی آنان موثر باشد. برای مثا

تواند هر عمل کودک را با یک کلمه ساده در ارتباط با آن عمل همراه کند. حال انجام یک فعالیت هنری است، درمانگر می

تواند به عنوان یک روش انگیزشی و مورد علاقه برای کودکان اوتیستیک به منظورافزایش دانش های هنری میهمچنین فعالیت

های کلامی پایین  در یک تکلیف هنری که شامل چسباندن قطعات ساله با مهارت 1ی مثال یک پسربچه اجتماعی باشد. برا

خواست کاغذی از قبل بریده شده روی یک تصویر نقاشی شده بود، شرکت کرد. درمانگر قطعات کاغذ را به کودک میداد و از او می

و به این صورت دانش کودک در ارتباط با اعضای « یش را بچسبانهاگوش»که هر قطعه را در مکان مشخص بچسباند. برای مثال 

 (. 2019یافت )دورانی، بدن افزایش می

یار اش بستشخیص اوتیسم برای یک کودک می تواند برای خانوادههای کودکان اوتیستیک: کاربرد هنر درمانی برای خانواده

حساس افسردگی و درماندگی داشته باشند  نسبت به اینکه مخرب و دشوار باشد. والدین ممکن است نسبت به این تشخیص ا

لدین شود که وااین تشخیص بر آینده کودکشان چه تاثیری دارد، نگران باشند. همچنین ماهیت پیچیده این اختلال موجب می

ند. چار سردرگمی شوای از اوتیسم بوده و کدام جزو مراحل رشدی طبیعی است ددر ارتباط با اینکه کدام رفتار فرزندشان نشانه

ها دهد که به این خانوادههای هنردرمانی متشکل از چند خانواده را مورد بحث قرار می( مزایای گروه1449) 101ریلی و ماچیودی

ای مورد استفاده خود را با آنان به اشتراک گذاشته و از آنها حمایت دریافت نمایند. این نوع کند تا راهبردهای مقابلهکمک می

شود. یک مثال ها از طریق وارد کردن آنها در تعامل با یکدیگر میهای هنر درمانی موجب همبستگی و نزدیکی خانوادهوهاز گر

ها با های خود تهیه کنند و هر یک از خانوادهها این است که یک کلاژ از فعالیتاز آغاز فعالیت هنر درمانی در گروه خانواده

ای، نقش و عملکرد هر یک از اعضای های خاص خانواده خود مانند راهبردهای مقابله... ویژگیاستفاده از رنگ آمیزی، نوشتن و.

های متشکل از چند خانواده یا در موقعیت توان در گروهها را میهای حمایتی را معرفی نماید. این فعالیتخانواده و سیستم

 (.2019خانواده درمانی فردی انجام داد )دورانی، 
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 های حمایتی هنرنگران باید به نیازهای خواهران و برادران کودکان اوتیستیک توجه نمایند. فراهم کردن گروههمچنین درما

درمانی برای همشیران و صحبت کردن درباره احساسات مثبت و منفی و تجربیات آنان از زندگی با یک کودک مبتلا به اوتیسم 

ای آنان کمک کند. برای مثال در یک گروه هنر درمانی متشکل از مقابلههای تواند به کاهش سطح استرش و افزایش مهارتمی

های متعددی درباره برادر خود که مبتلا به اوتیسم بود کشید. ساله نقاشی 8خواهران برادران کودکان اوتیستیک، یک دختر بچه 

هایی هتوانم توصیمن می»ملاتی مانند به عنوان نمونه در یک نقاشی او احساس مسئولیت پذیری خود را نسبت به برادرش با ج

نشان داد. در نقاشی دیگری، او یک موقعیت ناامید  «.برای کسانی که یک خواهر یا برادر مبتلا به اوتیسم دارند، داشته باشم

 این تصویرکننده را نشان داد که در آن مجبور شده بود وقتی برادرش غذا را روی زمین ریخته بود، آن را تمیز کند. او درباره 

این  «ها را پرت کرد و غذا را ریخت و من مجبور شدم آن را تمیز کنم.برادرم مرا به شدت عصبانی کرد. اسباب بازی»نوشت: 

وگو میان سایر همشیران در ارتباط با تجربیات آنها صورت پذیرد و احساسات و  راهبردهای ها موجب شد بحث و گفتنقاشی

 ای مناسب بیان شود.مقابله

 بحث و نتیجه گیری

صیفی تو-پژوهش حاضر با هدف بحث و بررسی کاربرد هنر درمانی برای اختلالات طیف اتیسم با استفاده از یک روش تحلیلی

رود و با نقص اجتماعی، ارتباطی و العمر به شمار میرشدی مادام-انجام شد. اختلالات طیف اتیسم از جمله اختلالات عصبی

(. با توجه به افزایش شیوع اتیسم در دو دهه اخیر و 2011، 102شود )آلن، بولز و وبرای مشخص میکلیشهرفتارهای تکراری و 

های ارتباطی، تعاملات اجتماعی، عملکرد تحصیلی و... رویکردهای مداخلاتی برای آن بوجود نیز تاثیرات همه جانبه آن بر حوزه

 شود. یی و غیر دارویی تقسیم میهای داروآمده است که به طور کلی به دو دسته درمان

یکی از رویکردهای مداخلاتی غیر دارویی هنر درمانی است. هنر درمانی روشی غیر کلامی برای بیان و ارتباط خلاقانه بوده 

های مختلف در زمینه کاهش مشکلات سلامت روان، افزایش بینش، دستیابی به رشد شخصی، تواند به افرادی از گروهکه می

تواند (. این رویکرد می2010، 101کلات هیجانی، حل مسئله و افزایش احساس بهزیستی کمک کمک نماید )مالچیودیکاهش مش

ای را ردهتتجربیات حسی گس 109ای از ابزارهای دیداری، شنیداری، لامسه، بویایی و تحریک درونیبا استفاده از طیف گسترده

برای  ایتواند به عنوان وسیلهها میابزار هنری با طیف وسیعی از تصاویر و رنگها و برای کودکان فراهم آورده و تنوع زیاد رسانه

(. 2019، 106یا کمی دارند، مورد استفاده قرار گیرد )دورانی 105تنظیم و یکپارچگی حسی کودکانی که حساسیت حسی بسیار زیاد

ای حرکتی، هاجتماعی، نواقصی در زمینه تواناییبا توجه به مشکلات کودکان مبتلابه اتیسم در زمینه برقراری تعاملات و روابط 

تواند با استفاده از ماهیت عینی و دیداری خود برای این کودکان روشی برای ابزار خود که به شناختی و تکلم، هنر درمانی می

 نظیمی با استفاده ازای برای خود بیانی و خود تصورت بالقوه آرامبخش نیز است ارائه دهد. امروزه رویکردهای هنر درمانی شیوه

آورند های دیداری و غیر کلامی با هدف تسهیل تعاملات و روابط اجتماعی برای کودکان اتیستیک فراهم میابزارها و رسانه

 (.2004)مارتین،  

های اجتماعی و ارتباطی و افزایش تنظیم و یکپارچگی حسی، در کاهش رفتارهای آسیب هنر درمانی علاوه بر افزایش مهارت

هایی را برای تحریک ( راه2004رسان و مخرب کودکان اتیستیک مانند رفتارهای خود آسیبی نیز موثر است و بنا به نظر مارتین )

کاهد کند و از میزان رفتای مخرب انان مانند کوبیدن سر به زمین میین کودکان فراهم میخود و کاهش رفتارهای تکراری برای ا

توانند (. همزمان با هماهنگ شدن تجربیات حسی کودک مبتلا به اتیسم با هنر درمانگر، این کودکان می2004)مارتین، 

و آگاهی و درک هیجانی، تنظیم هیجانی و  حرکتی و میزان هماهنگی خود را افزایش دادههای مهارتهای تقلیدی، مهارت

 (.2019؛ دورانی، 2012، 101های اجتماعی خود را بهبود بخشند )گابریل و گافیمهارت
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های هنری توانایی زیادی در بهبود ها، هنر درمانی و استفاده از رسانهدر مجموع با توجه به مطالب مذکور و نتایج پژوهش

پیشنهاد  باشد. بنابراینیکردی مناسب و کارامد برای استفاده در مداخلات درمانی این اختلال مینشانگان اختلال اتیسم داشته و رو

 هایی با استفاده از روش آزمایشی اثربخشی هنر درمانی بر نشانگان اختلال اتیسم مورد بررسی قرار گیرد. شود در پژوهشمی

ودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم، نکاتی چند در ارتباط با پیش از استفاده از هنر درمانی به عنوان یک مداخله برای ک

های خاص اختلال اتیسم تفاوت مبتلایان در تر ذکر شد از جمله ویژگیکاربرد آن باید مورد توجه قرار گیرد؛ همانطور که پیش

لم رخی دیگر تا حدی از توانایی تکنحوه بازنمایی نشانگان آن است. به عنوان مثال برخی از این کودکان فاقد توانایی تکلم و ب

ها و ای در انطباق با ویژگیبرخوردارند یا در برخی موارد ممکن است ناتوانی عقلانی وجود داشته باشد. هنر درمانی توانایی بالقوه

رد است ویکنیمرخ نشانگان مختص هر کودک داشته که این امر به علت گستردگی قلمرو و تنوع ابزارهای مورد استفاده در این ر

های مورد استفاده در هنر درمانی موجب شده است بتوان از آن برای کودکان با ها و تکنیک(. تنوع رسانه2001)مالچیودی، 

متفاوت است، هنر درمانگر  108حساسیت کم یا زیاد استفاده نمود. با توجه به اینکه هر کودک مبتلابه اتیسم دارای نیمرخ حسی

ر کودک آشنا بوده و با کاردرمانگر کودک برای آگاهی از مشکلات حسی وی ارتباط داشته باشد های خاص هباید با ویژگی

(. موضوع بسیار مهم شناخت حساسیت کودک و نحوه واکنش وی به دروندادهای حسی است. درمانگری که با 2019)دورانی، 

 (.200عاملات این کودکان بگشاید )مالچیودی، ای برای رشد ارتباطی و تتواند دریچهنیمرخ حسی این کودکان آشنا است می
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Abstract  

Autism spectrum disorders are a subset of neurodevelopmental disorders, the most important 

of which are the presence of defects in social communication and interaction, and limited and 

repetitive interests, behaviors, and activities. One of the special features of autism disorder is 

the difference between the children with it and the severity of the symptoms of this disorder, 

which distinguishes it from other disorders. Due to the complex and multifaceted nature of the 
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disorder, the presence of speech impairments and the reluctance of autistic children to engage 

in social interactions, therapies based on their strengths will be more successful. Art therapy 

means using artistic tools and media to communicate, interact, and express oneself, so that the 

common denominator of all art therapies is attention to non-verbal communication and creative 

processes, as well as providing a safe and trustworthy environment. Art therapy is one of the 

treatment approaches for autism, which according to research has been effective in helping 

these children to increase social and communication skills, improve cognitive abilities, improve 

sensory integrity and sensory-motor function. The aim of this paper is to investigate the 

application of art therapy in autism, tries to discuss the characteristics and logic of this approach 

using a descriptive method and library study. 
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