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 درجاتبا  یکودک هر و ای خانه هر ها در خانواده ی همهها برای  از دستورالعملی واحدی   مجموعهارائه 

دارد  متفاوتیهای  نیاز و فرد  منحصربههای  تنها هر کودکی ویژگی  نه. ی نیستاز اوتیسم عمل [وتیمتفا]

 غیرممکنرا  امروجود دارد که این های بسیاری  نیز تفاوتها  ها و فرهنگ ها، خانه خانواده میان بلکه

اوتیسم  دارایمحیط بر کودکان  تأثیرات درباره، روشن ساختن بخشی از اصول اساسی حال  این با .کند می

قرار  مدنظررا برای فرزند، خانه و فرهنگ خود  ها آنبتوانند که والدین   ای گونه به ،شودتواند مفید واقع  می

 .هدف این مقاله همین است. دنکودک خود اصالح نمایشرایط داده و مختص 

 

 

 محیِط مبتنی بر شرایط فرد

یا نگرش  ؟به ناراحتی و تنش تمایل دارندست؟ اطرافیان کودک شما باالدر آن استرس  میزاناست؟  شادمحیط منزل شما  

ا  ،بالغ که مادر دو فرزند رول به نام کا خانمیاز  رااین سوال  بار یکاست؟ من همراه خوب  ی، گرمی و احساسشمارآب

از این ، منظور شما این است که باید حواسم به خیلی چیزها باشدمن خدای من،  اوه: داد پاسخ ،پرسیدم بود اوتیسم دارای

که بود  ییها ها و نباید باید طوالنیبه لیست دیگر [ باری] ه کردنن، اضافمسوال  دریافت او ازکنم؟ کار هم باید مراقبت 

 بنابراین و گرفت در نظر معیار دیگری برای سنجش خود  به عنوان را نگرش موضوع  او . دندوب  هبرگرفت را در وی

 .کنار بیاید توانست با مساله می سختی  بهو  بودو مضطرب  خسته وی در همان لحظه هم. کوتاه آمد

 ،زیبایی که نمی خواست چیزی را از کودکانش دریغ کند تالش [روند] دراو . ه بودافتاد گیر درکی  قابلبه طرز  کارول 

کرده  خسته، مطمئن بود باید انجام شوندکه  کارهاییانجام  بااو خود را  .کرد به خود و احساس شخصی خودش فکر نمی
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 ،این شرایطناشی از  زودرنجیتنش و  .دنک هبلغ ها دشواری بربا تمام توان  ات درک یم یعس یدایز یناور راشف اب و بود

 .بود مشاهده قابلاو وضعیت جسمی  و چهرهدر صدا، حاالت 

در اغلب  انداده بود؟ ش قرار تأثیرتحت  را "شان و جاناتان"یعنی  ویپسران  ،کارولافزایش  رو بهاسترس  چگونه

 تحریکیرفتارهای خوددرگیر  ای فزاینده طور بهجاناتان . داد انجام می راخواست  می لوراکچیزی که  خالفموارد 

 زمان صاصتخابر کاهش میزان استرس خود و  ولکار اما، وقتی .بود (رفتارهای تکراری مربوط به بدن یا اشیاء)

ات تغییر ،بالفاصله تقریبا   .تغییر کندخانواده  پویای نگرششد که باعث متمرکز شد، استراحت و آرامش  هب یبیشتر

  .شد تر متمایل به تعاملو جاناتان  ردک شان کمتر مخالفت می. آمدوجود  به ش نیزدر رفتار پسرانمشابهی 

 اتاحساس اصال نسبت به که به طوریهستند  محصوراوتیسم بسیار در خود  برخی از مردم بر این باورند که کودکان  

والدین و  از ها نفر که صد ام داشتهسال شانس این را  ۰۳در طی . ندارم یمن چنین باور. آگاهی ندارندخود  اطرافیان

 معموال  این بزرگساالن، [ روند کار]بعد از نظارت بر  .کنم مشاهدهرا  کنند متخصصینی که با کودکان  اوتیسم کار می

آشکار فورا  خود را  ،[رفتاری]ی الگوها اغلب،. مپرس می ها آن میزان آرامش و آسودگیرش و نگ درباره دقیق سؤاالتی

 . دنکن می

ا ناراحت توصیف می ،خود را خسته هستند که ساالنیگبزری که در مجاورت کودکان ،من ی در تجربه کنند  مضطرب ی

ا با یک یا چند شکل از رفتارهای زیر واکنش نشان دهند تحریکی خودیا شدت رفتارهای تناوب  افزایش :تمایل دارند ت

و  لبخند، کاهش تماس چشمی، کاهش ها ، کاهش پاسخ به درخواستیمخالف و چالش شدت به، رفتار (رفتارهای تکراری)

 وقتی معموال  )است  یافته کاهش ها آن کنشیهای  که توانایی ام کردهمشاهده  ی راکودکان ،اغلب .ی خنثی چهرهحالت افزایش 

کاهش گفتار ، بیشترمانند تکرار  سخن گفتن ی نحوه هایی در همچنین تفاوت و (استدچار استرس ودک کدهد که  رخ می

ا بزگساالنی کهبیشتر کودکان . نیز دیده شده است و غیره پریشانه های روان افزایش صحبت، شمرده خود را  وقتی ب

 .هستند تر مضطربو  تر آشفته گیرند، در یک اتاق قرار می دنکن توصیف می ناراحت

احساس ناراحتی و اضطراب برند که  به سر میگساالنی بزربا وقتی  ام مشاهده کردهکودکانی که من  به طور کلی،

و  دهند انگیزه کمتری برای تعامل از خود بروز می ،کودکان. خود را کاهش دهندتعامالت اجتماعی ، تمایل دارند کنند می

با پشت کردن  ترها بزرگو نادیده گرفتن  با پتو ترها بزرگ، پوشاندن سر اتاقترک را با  مسئلهاین  ها آنبعضی از حتی 

اتاق  بیرون از آن راداشت و را بر دوب مضطرب هک دیدجیک درمانگر  دختری کیف اخیرا  ! دنده نشان می و غیره ها آنبه 

و  ازگشتاتاق ب به عد، بکرداتاق راهنمایی  را گرفت و او را به خارج ازاشت، سپس برگشت و دست درمانگر گذآموزش 

 .باقی گذاشت درپشت را درمانگر  و بست سرخوددر را پشت 

تر و  راحت تر، روشن نگرش   دریافت ای به منظور حرفهوالدین و افراد  ام با ی آموزشی ی تجربه دورهدر  همچنین من

ا باعث تغییر نگرش والدین  توجه  جالب یهای با روشکه  ام مشاهده کردهرا  یاوتیسمدارای  کودکانتر،  مثبت  های معلمی

 سالبزرگو  هرا ترک کرد  اتاق است ناراحت ی کهسالبزرگفرد   وقتی در موارد متعددی، مثال عنوان به. اند شدهخود 

 ه استدتغییر کر سرعت  بههای کودک  پاسخو ها  رفتار ه،شد یجایگزین و هداشت و آرامش احساس راحتی ی کهدیگر

در بسیاری موارد، . ی بیشتر از خود بروز داده است انگیزه تعامل اجتماعی وکودک  ،(دقیقهچند  از پس اوقات  بعضی)

به  .است داده  رخ بیشتری به اتاق بازگشته، این مسالهراحتی آرامش و احساس  با ،ناراحت سال  بزرگ فرد همان وقتی حتی

 . اند کردهفراموش سریع را کودکان اغلب احساس ناراحتی قبلی نظرم، 
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 :تان ککود ی مبتنی بر شرایط بهینهمحیط  یک به ایجادچند پیشنهاد برای کمک 

بله، )مستقیم بر آن کنترل دارید  طور به واقعا  این چیزی است که شما . شروع کنیدتان  هیجانیآرامش  میزاناز خود و  .۱

 .گذارد خانواده اثر مینظام تمام  برد، احساس راحتی و آرامش داشته باشنفر در خانواده  یکاگر تنها  (.دارید

تان یکی از  هیجانیروانی و فیزیکی،  رفاه بهاولویت دادن . رسد می نظر عجیباین توصیه به . دیشو تر خودخواه .۲

 .انجام دهید خوداوتیسم  دارایو کودک  برای خانوادهتوانید  است که شما می ییکارها ترین مهم

. کمک بخواهید .پوشی کنید سری کارها چشم از یک .ندارید، راهی برای کسب زمان پیدا کنید ی برای خودوقتهیچ  اگر .۰

در  .به شما کمک کنندتان زمان با کودک از طریق صرفتا  ها بخواهید ستان یا همسایهو، داعضای خانوادهاز سعی کنید 

 .عنوان یک اولویت در نظر بگیرید این را به. استخدام کنید یصورت نیاز نیروی کمک

ش در سطح تنکه استرس و  به خصوص وقتی مسئلهاین . ای برای خود یا همسرتان کمک بگیرید از یک مشاور حرفه .۴

 چند هردر  بار یک قیاس بادر  هفتهدر  بار یک) دشوی میخشمگین  مکررا   ،هستید افسرده شدت  بهوقتی یا  ،باالیی باشد

های مختلفی برای مشاوره  روش. ، بسیار مهم است(داریدوی  به تنبیهو یا تمایل )کنید  می تنبیه بدنی  راکودکتان  ،(ماه

 -دهید  را تغییر ها آنو احساسات خود برخورد سازنده داشته باشید  تا باکند کمک که به شما  پیدا کنیدکسی را . وجود دارد

 .ها را تخلیه کنید تنها آن نه اینکه

به طور کلی آرام هستید وقتی بلکه حتی . کنیدهای مشاوره استفاده  شیوه برخی از باشید تا در اوج ناراحتی حتما نباید .۵

 .ببرید نیز درخواست حمایت را مد نظر قرار دهید لذت بیشتر تان خانوادهو  خود توانید از میکنید که  اما احساس می

 دافرابا اگر پس از صحبت  .دهد دست می به شما یو دوستان چه حس بعد از صحبت با آشنایانتوجه داشته باشید که  .۶

متوجه  اگر .کاهش دهید گذرانید را با آنها می ی که، زمانکنید مییا خستگی  نفس اعتمادبهخاصی احساس دلسردی، کمبود 

ا  را بیشتری زمان دینک یم ادیپ ییا انرژی بیشتر نفس اعتمادبه، تر مثبتخاصی احساس  افرادبا بت صحبعد از  یدشد  آنهاب

 .قرار دهیدبخش هستند را در اولویت  الهامتان  کنید یا برایقدرت احساس  کنند تا روابطی که به شما کمک می .بگذرانید

به  ،گیرند افرادی که بر سر راه کودک شما قرار می. دیبرسان به حداقلش و ناراحت را نفرزندتان با افراد پرت تماس  .۷

با  او نبهترین کار احاطه کرد .ندهست تاثیرگذارتعامل با مردم  دربارهوی  باورها و احساساتطور کلی در شکل گیری 

نفس و  دهی اعتمادبه تا زمانی که فرزند شما در حال شکل و طور موقت حداقل به. است راحت و خوشحال یمردم

 به خانه شماافرادی که به  برای اینکه .حذف کنید او زندگیاز پراسترس را  های و محیط ها انسان ،های خود است مهارت

 .تمرین دهید آماده کرده و یارا  آنها ،تر باشند با کودک شما راحت کمک کنید تا دندار وآمد رفت

 .دیگر ساالنبزرگخواهد بود تا نگرش شما  تأثیرتحت بیشتر  احتماال  کودک شما  .شویددیگران ناراحت ن ناراحتیاز  .۸

کنند بهترین کاری را که بلد هستند انجام  آنها سعی میکه  درک کنیدو پذیرش آنها تمرکز کنید ، بر اگر فردی ناراحت است

 به طور قابل توجهی هید داشت،خواگرفتید احساس بهتری  از آنخوبی  ی و نتیجه تمرین کردید را اگر این کار .دهند

تری را برای  تر و راحت ها محیط مثبت ی این همه .د کردنخواه یاحساس راحتی بیشتر تانحضور دراطرافیان شما 

 .  د آوردنکودک شما به وجود خواه

 محیط حسی

حساس  العاده فوق ها آنحس یک یا چند  به خصوص هایی دارند، از لحاظ حسی تفاوتاوتیسم  دارایبسیاری از کودکان 
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 .یدباش مطلع تان کودکآنها بر احتمالی  تأثیر و چگونگیکه از محیط حسی  است خوبی ی ایده. است

 داص

موسیقی . ، برای کودک شما بسیار پررنگ جلوه کندشوند نمی متوجه آنکه اغلب مردم  ای زمینه پسهای  صدااحتمال دارد 

 هایی، چنین زماندر  .دنجلب کن شماراممکن است توجه کودک  ها پچ پچو  دها، ترافیک، با ماشین سروصدای ،زمینه پس

که ممکن  تا آنجا .و یا کمتر تعامل داشته باشد کمتر متمرکز باشد کرده،فرزند شما تماس چشمی خود را کم ممکن است 

 وی را بهتوجه  دیتسه خصوص زمانی که مایله بپیدا کنید،  زمینه پسهای  رساندن صدا به حداقلبرای را هایی  راه ،است

 خوابیدهک شما دکوه ک روش کنیدوقتی  را شویی ظرف، ماشین کنید خاموشرا محیط  تلویزیون و موسیقی  . کنید خود جلب

 .دهند که صداهای اطراف را کاهش می استفاده کنید از چیزهایی دداشته باشفرزندتان تمرکز خواهید  می وقتیو  است

خلقی،  آشفتگی، کج ،از خود شنوند، وقتی این صداها را می و ندهست حساسبسیار  خاصی به صداهای کودکان بعضی 

است  مهم چنین چیزی در مورد کودک شما صادق استاگر . دنگیر گوش خود را می و یادهند  بروز میو زاری گریه 

را ها  صدااین مجموع الزم نیست شما . است حساس نآ زیروبمیو یا  صدا زای  درجه، خاص ییهاآیا او به صداکه بدانید 

 .شودمیبرخی افراد نیز صدای  سیت شاملاین حسااگر خصوص  هب از محیط حذف کنید

 صداهااین را با وی  عنوان بخشی از بازی  بهگذرد،  و به او خوش می راحت است و فرزندتان آسودهوقتی کنید سعی  

 ریان ،مثال  عنوان  به. تان، کنترل بر صدا را به دست او دهید کارهای کودکصدا به یکی از ربط دادن با  .سازید آشنا

بنابراین پدرش سعی  .است خندد حساس میبلند  که وقتیپدرش  ی او به صدای خنده در ضمن .داده شوددوست دارد قلقلک 

وقتی ریان . زیاد کند تدریج بهرا  اش خندهلک دادن او صدای قلقمن از پدر ریان خواستم هنگام  .گاه بلند نخندد کرد هیچ می

تا  شد میو منتظر  کرد میرا متوقف  این کارسپس پدر . کرد میاو قلقلک را به همراه خنده دریافت  ،«قلقلک» گفت می

با تفریح حال هر دو را که خنده هم لک و قلقهم  مجددا   ،گفت میاو دوباره این کلمه را  وقتی .«قلقلک»بگوید ریان دوباره 

 .کم شد نیزو حساسیت او به صدا و خنده  داد ادامه  قلقلکبه تقاضای  ریان. کرد ، دریافت میشده بودندمرتبط و کنترل 

 حد از  بیش بصریتحریک  

، ام دیدهکه در آمریکا و انگلستان  یهای در بسیاری از کالس. قرار گیردنظر  باید مد حد نیز از بیش بصریتحریک  

باور عمومی این است که در این شرایط  .اند پوشانده شده ...پوسترها وها،  ، اشیا، رنگ، حروفبا لغاتکالس  هایدیوار

این تفکر . دنگیر میچیزهایی را یاد  هادیوار به صورت پنهانی و با نگاه کردن به دنبه معلم توجه نکن کانحتی اگر کود

برای جلب توجه اطراف محیط . یابد کاهش می شلوغی در چنین محیط یتماس چشم .رای اوتیسم برعکس باشدبتواند  می

کودک شما به مردم توجه کند، اقالم روی دیوار را  خواهید هایی که می در مکان. برمی خیزدبا افراد ه رقابت کودک ب

 .کاهش دهید

 نورپردازی

بسیاری از  .است ای کننده تحریکنور  (پرسرعت هایترانس جز به) یباتهمنور . مهم باشد تواند مینورپردازی نیز 

کمتری  میزان توجهکنند و  تماس چشمی خود را کم میشوند،  میسرعت خسته  ، به یباتهمبا نور هایی  در اتاقکودکان 

 یباتهم های المپ پرسرعت برای های ترانس حال حاضر در .هستند تر راحت ای رشته های المپاین کودکان با نور . دارند

همچنین . چندان روشن نیست ها آن تأثیرولی هنوز  دهند میکاهش  آن را (صدای ناخوشایند) ارتعاشیاثر وجود دارند که 

تا  را نیز امتحان کنیددیگر  های المپبهتر است بعضی اوقات، . نیز مطمئن نیستیم مصرف کم های المپاثر  دربارهما 
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 .چگونه است ها آنچه احساسی دارید و پاسخ کودک شما به  ها آنببینید نسبت به 

 رنگ

 آنو از  کند میتوجه بیشتری  ها دقت کنید فرزند شما به کدام رنگ. دنباش مؤثر دنتوان مینیز  ها رنگ ، اینعالوه بر 

روشن توجه بیشتری  اصلی   های به رنگفرض کنید کودک شما : مثال عنوان به. استفاده کنید شده حساب شکلیبه  ها رنگ

هایش توجه بیشتری نشان دهد، بهتر  به جای افراد، به دیوارها یا لباس وی از آنجایی که ممکن است[ بنابراین] .کند می

اما وقتی  .دکنیحذف  کودکرا از کمد لباس  ها آنرا از دیوارها برداشته و  های مزبور هستند است اقالمی که دارای رنگ

ا  بپوشید ها رنگسعی کنید کاله یا پیراهنی به همان  ،کودکتان به شما توجه کند خواهید می تان را رنگی کنید یا  چهرهی

 .فرزندتان انجام دهید ی موردعالقهی ها رنگجدیدی با استفاده از  کارهای

 میدان مین هباثم بهخانه 

 ؟«بذار تنهایش»، «آنجا نرو »، «نه به آن دست نزن» اید که در حال گفتن این جمالت هستید  شدهچند بار متوجه 

کودکانی که . میدان مین است شبیهبرای کودک شما زندگی محیط  احتماال برید میکار ه ب مرتبا  اگر این جمالت را 

رفتارهای نامطلوب را  ها، العمل مجدد این عکسبرای دریافت  ،شان هستند شدید از طرف والدین های واکنش مند به عالقه

را تمایل به اکتشاف و بازی  ،مادم شنیدن  " نه" هستند،  متمایل نشینی عقبکودکان دیگری که به در . تکرار خواهند کرد

 .هر دو صورت نتیجه نامطلوب است در .انگیزه کمتری برای تعامل با شما خواهند داشت و دهد تقلیل می

شود در کمدی گذاشته  زده دست ها آنبه  خواهید نمیاقالمی را که  ،تان هستید حس همکاری کودک جلبکه به دنبال  زمانی

آسایش خود را در نظر  تاکید می کنم. یا در محلی برای چند ماه انبار کنید سازید  پنهان ییدر جا ،کرده و آن را قفل

 . بگیرید و معقول باشید

  بیشوز رهر ها آندختر . در معرض دید قرار داده بود ای شیشهخود را در یک کابینت  ارزش باظروف چینی  ای خانواده

« نه» بیشتر ، را کشف نماید جذابخاص و  ءاین اشیا کرد میاو سعی  چه بیشترهر . شد میاین ظروف  ی فریفته پیش از

 .شد تر می برای دست زدن به ظروف چینی مصممو  او بیشتر ی ها عالقه «نه»با افزایش . شنید می

را برای چند ماه در انباری گذاشته و چند بشقاب  ها چینیکردم  توصیهبه والدین او  چرخه،برای خروج از این  

شان چند بشقاب را در دست  اجازه دادند که کودک ها آن. در کابینت قرار دهندرا  شان مهم نبودند برایکه  قیمتی ارزان

 کامل وارسی. و هیچ واکنش هیجانی خاصی را در برابر این اتفاق از خود بروز ندادند( اندازدبه زمین  و حتی)بگیرد 

چند او حتی . برد از بین سرعت بهرا  ها ظرفظروف در غیاب هرگونه واکنش هیجانی از طرف والدین، عالقه دختر به 

 .نشان نداد ها آنه خاصی ب ی هیچ عالقه ،به کابینت قیمت گرانگرداندن ظروف چینی بازاز ماه بعد، پس 

ارزش یا  اقالم با قرار دادن دسترس از دور. است ایجاد ارتباط و تفاهم ،یلصا فده ،اوتیسم یک کودک   زا در سرپرستی

 [این روش]، می کند تانیا تنبیه فرزند گفتن« نه»ی شود که شما را مجبور به یها باعث حذف موقعیت تواند می ،خطرناک

 .گذارد میبا فرزندتان آزاد  هرچه بیشتر شما را برای تعامل

 دیگر برخی. کنند و زندان یکی میحبس  بارا  این کار ها بعضی. وجود دارد محفوظ نگه داشتن اشیاءدر مورد دو دیدگاه 

ا  آن را برای خانه را محیط  که ای در نظر بگیرید چاره عنوان به این اقدام را. گیرند تی در نظر میحمایبه عنوان اقدامی ب

ا خواهر و برادرهایش بر سر اموالکه  کنیدتوجه  .کند امن میاکتشافات فرزندتان  ا فرزند شما ب  تنش دچار ها آن باارزش آی
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 . یاد بدهید شان را باارزشاقالم  محفوظ نگه داشتن خاص   های دیگرتان راه فرزندانبه  ،استاگر چنین  .شده است یا نه

. را کنترل کنید هستندو مشوق کننده   تقویت [شناختی لحاظ روان]ی که از و اقالم ها تجربهشما باید دسترسی به  ،همچنین

 .نخواهد داشت کردن و همکاری گرفتن دسترسی یابد نیازی به ارتباط چیزهاییاگر کودک شما آزادانه به چنین 

 بازی اتاقِ 

 که در آن بتوانید فرزندتان را به تمرکز بر داشته باشید فضاییدر خانه خود اتاق بازی ایجاد کنید یا حداقل  که سعی کنید

 در طول روز، و خواب اتاقها،  شب تواند میاتاق بازی . کنید دهید تشویق میروی خودتان و یا هر چیزی که به او نشان 

و  استفاده کنیدرختخواب برای کف زمین از یک تشک به عنوان  کنم میپیشنهاد  ،کنید میاگر این کار را . اتاق بازی باشد

 . بردارید آن را بازی  طول زماندر 

این اتاق بدین منظور . است ال هایدتان  برای اختصاص اتاقی به کار با کودک ،کافی بزرگ است اندازه بهشما  ی اگر خانه

برای  و با کودک خود راحتی  به بتوانید در آنو محیطی فراهم شود که طراحی شده است که شما بتوانید متمرکز شوید 

هیچ تصویری که حواس  خاص، نباید در این اتاق بازی. بگذرانیدو تعامل زمان  ارتباطگسترش  درزمینهکمک به وی 

ا  کودک را از شما پرت کند  شمادر این اتاق نباید چیزی وجود داشته باشد که . وجود داشته باشد ،از او دور کند را شمای

 .گفتن مجبور سازد« نه»به  را

 :برای اتاق بازی آورده شده است ها پیشنهاددر اینجا لیستی از  

اگر فرزند شما کوچک است و اتاق . اندازه اختیاری است. کند میبرای بیشتر کودکان اتاق سه متر در سه متر کفایت  .۱

اگر کودک شما . یعنی تالش برای ایجاد محیطی متمرکز را مخدوش سازد ،هدف اصلی تواند می ،بزرگ است واقعا  

 .داشت دیبه فضای بیشتری برای حرکت نیاز خواه هر دوی شمااست  درشت

کافی در ارتفاع باال  اندازه بهرا  ها قفسه. را به حداقل برسانید شوند پرتی می عوامل بصری مزاحم که موجب حواس .۲

نیازمند شما  ها آنبرای رسیدن به او  نتیجه درد نو اقالم دیگر خارج از دید فرزند شما باش ها بازی اسبابقرار دهید تا 

استفاده  دار طرح دیواری کاغذاز . کند میبیشتری برای برقراری ارتباط فراهم  های فرصت مسئلهخواهد بود و همین 

 .کنید آمیزی رنگ بخش لذتروشن، خنثی و  های رنگ بارا  دیوارها .نکنید

ا یتوصیه ما این است که از میز. قرار دهیدیک صندلی  و میزتحریر  عنوان  به یک میز [در اتاق] .۰ ارتفاع استاندارد  ب

ا رشد فرزندتان ارتفاع آن را تنظیم  کنید کهاستفاده  (مخصوص کودک" )تریپ تراپ"و یک صندلی  . نماییدبتوانید همراه ب

 .نام برد توان میمزایای زیادی را ی ترتیب و آرایشچنین برای 

و  ولی منظره بیرون را حذف نماید ،نور مناسب اجازه عبور بدهد که بهدر نظر بگیرید  ی راروکش ها پنجرهبرای  .۴

برای این  (پلکسی گالس)ای مات  های شیشه پالستیک. دیکم کن را نسبت به بیرون نگاه کردن از پنجره فرزندتانی  عالقه

 .منظور مناسب هستند

ا نزدیک به حمام  در صورت امکان از اتاق .۵ ا و دستشویی مجاور ی و طول نکشد  دستشوییبه  رسیدناستفاده کنید ت

 .نشود پرتی حواسباعث 

 .بخش استفاده کنید از نور آرامش .۶

مدت زیادی کف اتاق هستید  برای شما که مجبور مسئله این .است خطرتر های خاص بی بازینرم برای اتاق   کف .۷
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چیزی روی ممکن است . پوش مشمعی بکشید اتاق کفنرم روی کف . است تر راحت باشید همبنشینید و یا روی زانو 

 .بود دها نخواهی ان خیس شدن فرشبه این ترتیب دیگر نگر بریزد وزمین 

بازی، کتاب و اقالم مورد نیاز فعالیت آموزشی از  غذا، نوشیدنی، اسباب دمطمئن شوید که وسایل مورد نیاز شما مانن .۸

اگر فرزند شما چیزی خواست بدون اینکه اتاق را ترک کنید و در جلسه آموزشی  تا آغاز در اتاق وجود داشته باشند

 .بردارید آن رااز قفسه  نماییداختاللی ایجاد 

 ،نظارت منظور به ،کنید میاز اتاق بازی استفاده  عمدتا  اگر شما برای اجرای یک برنامه به مدت چند ساعت در روز  .۹

ا د های یک طرفه مانند آینه ابزارهایی ا هر مداربستهوربین ی تعویض در  این کاربرای  راه  یک. دو را در نظر بگیرید و ی

مطمئن شوید که در آن ) نماییددر آن تعبیه با آینه یک طرفه  ای پنجرهجدیدی نصب کنید و  در  . خروجی اتاق بازی است

 - نصب شود تواند میاستراق سمع نیز  وسایل(. باشد شده  استفادهیا هر شیشه امن دیگری  سکوریت حرارت دیدهاز شیشه 

با یک سیم به  آن را توانید ، میکنید میاستفاده  مداربستهاز دوربین  اگر .نصب کرد توان میک هم دحتی یک مانیتور کو

این همچنین . ی قابل مشاهده استدیگر اتاق یا محل از هراتفاقات داخل اتاق بازی  ،اینگونه. تلویزیون خانه وصل کنید

 .کند پذیر می امکانی جلسه را نیز یضبط ویدئو کار

 .برای شما هم راحت باشد دبای کنید میمحیطی که برای فرزندتان فراهم  که این است و قابل توجه ولی مهم پایانیموضوع 

برای کودک،  توانید میهستند که شما  یا راهنما و اصول اساسی و اولیه ها آن. از این پیشنهادها قانون نیستند کدام هیچ

 !دبگذر خوش .نماییداتخاذ تان  خانواده و شرایط فرهنگیخودتان، 

 

 :زا تسا یا همجرت بلطم نیا
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