توضیحاتی پیرامون برنامه مداخالت خانواده محور در اختالل طیف اتیسم
سازمان بهزیستی کشور توجه ویژه ای در ارتباط با مداخالت بهنگام و توجه به نقش والدین در این مداخالت مبذول
داشته است.
حضور دائم در مراکز آموزشی و توانبخشی ویژه و انجام فعالیتهای مختلف آموزشی و توانبخشی به صورت انفرادی
در افراد دارای اتیسم ،به دلیل وجود نقایص ارتباطی بهعنوان برجستهترین ویژگیها ،خطر گسترش این ناتوانی را
افزایش میدهد.
برنامه مداخالت خانواده محور در اختالل طیف اتیسم ،برنامهای برگرفته شده از دیدگاه توانبخشی مبتنی بر جامعه می
باشدکه در آن ،فعالیت اصلی مداخله بر عهده والدین است و ارزیابیها و هدایت برنامه توسط متخصصان مختلف حیطه
توانبخشی و آموزش انجام میشود .در این برنامه ،والدین و اعضای خانواده فرد دارای اختالل اتیسم ،ازجمله افراد
کلیدی در این روش در نظر گرفته میشوند .حضور والدین در برنامه ها و انجام فعالیت های توانبخشی و آموزشی در
منزل می تواند کارایی برنامه ها را بیشتر کند.
مزیت این شیوه از آموزش درگیر کردن والدین است .والدینی که در طی برنامه های آموزشی برای مداخالت خانواده
محور در اختالل طیف اتیسم (طرح آموزش والدین و برنامه بسته آموزشی روزنه) ،تحت آموزش های الزم قرار گرفته و
آماده همکاری و همراهی هستند .بنابر این این گروه بدور از فشار موجود در مراکز ،در منزل کودک ،بر مهارتی تمرکز
میکنند که در حد توان و ظرفیت یادگیری او است .خانواده با مشارکت در برنامه توانبخشی ،به این باور خواهد رسید
که می تواند عامل تغییر در کودک خود باشد .لذا والدین مشارکت کننده در این برنامه ،باید ویژگی های مشخصی مانند
توان همکاری و فرصت حضور انگیزه های الزم برای حضور در برنامه را داشته باشند.
با عنایت به اینکه خانواده به عنوان عامل مهمی در افزایش سطح مداخالت در این اختالالت به حساب می آید ،این
برنامه به عنوان برنامه ای خانواده محور در نظر گرفته شده و لذا پس از تشخیص قطعی اختالل طیف اتیسم ،برای تمامی
خانواده هایی که دارای کودکان اتیسم می باشند ،برنامه و بسته آموزشی به نام "روزنه" ،تهیه شده و ارایه می گردد
تا روند مداخالت در درون مرکز و نیز در درون خانواده همپای هم پیش رود .این بسته شامل 5کتابچه آموزشی و اسباب
بازی های هدفمند می باشد.
سازمان بهزیستی کشور به منظور رفاه بیشتر خانواده های دارای فرزند با اختالل اتیسم 9 ،کتابچه آموزشی جهت
آشنایی خانواده های عزیز با موضوعات و مسایل مربوط به اختالل طیف اتیسم فرزندشان تدوین گردیده است که قابلیت
دانلود رایگان نیز در این سایت وجود دارد.

