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Abstract 

Background & Objectives: Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and deficits in sensory and cognitive processes (sensory skills, 

perceptual communication) fail to precept the whole environment in a coherent and meaningful way with a clear definition of coping with it. 
Therefore, recognizing the components of architecture affecting the behavioral problems of these children seems crucial for architects. The 

current study aimed to present an environmental design model, i.e., appropriate to the specific sensory and cognitive characteristics of children 

with ASDs. Such a design could help to facilitate the process of perceiving and proper understanding of the environment in this group. 
Methods: Considering the research objective, we used a practical approach in this study; the relevant results could serve as models for designing 

the environment for children with ASDs. Additionally, this was a descriptive–analytical survey in terms of nature. Accordingly, the basis and 

theories of the target society were used for analyzing and extracting the effective features in introducing environmental design models; 
consequently, the research model was presented based on it. It is also called a surveying research method because we examined the characteristics 

of case studies. We collected the required data in two steps. First, the library resources and observed samples were used, and the theoretical 

model of the research was presented; therefore, after conducting the initial stages of research and recognizing the main characteristics, the 
required concepts were extracted and extended. These data were applied in the next step. Accordingly, an appropriate manner for the architectural 

design discussions was established, leading to the architectural design solution. In the second stage, the relevant studies of this model were 

evaluated by field research method in 3 different case studies of specified schools in Qazvin Province, Iran, to provide a relative understanding 
of their adaptation to the designed model. 

Results: The present study findings revealed that the behavioral disorders of children with ASDs could be explained in 3 areas of sensory–

motion, socio–communicational, and cognitive–perceptual. Accordingly, 3 patterns of designing a multisensory environment, spatial modeling, 
and spatial sequence were presented in the environment of a sensory–diverse model. Furthermore, due to the limited number of specified centers 
for children with ASDs in Qazvin, 3 relevant schools were evaluated. Regarding the multisensory" pattern, there seems to be no consensus in 

the previous case studies concerning the design criteria. Therefore, sensory modulation and simulation cannot be observed together in any of 
them. Applying facilities and materials, visual, tactile, and deep–seated senses have been further provoked; multisensory environments, including 
provoking and controlling all senses that could not be entirely reached in all these environments were considered. The same was true about 

environmental modeling. The explored case studies failed to completely meet the design criteria of real–world simulation and functions per daily 
routines. Respecting creating functions–appropriate behavioral patterns, only one case study has provided relatively more favorable outcomes. 

The last pattern, spatial sequence, provided a relatively better condition among all investigated case studies. In other words, in the case of spatial 

hierarchy criteria, 33% of samples reported appropriate situations. Besides, concerning clarity criteria, 33% were evaluated as desirable, and 
33% as relatively profitable. The philosophy of these criteria is to define and limit the sensory space of each activity and organize a classroom 

or even a building in different parts. 

Conclusion: Paying attention to the proposed architectural patterns seems to be effective on the central processing system, leading to correcting 
the behavioral problems of children with ASDs by affecting the sense of environment and its perception process of the environment. 

Keywords: Autism, Environmental perception, Sensory diversity of the environment, Architecture. 
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  .۵۲۲(:1۰)؛ ۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ نداسف برخط انتشار   

 در طراحی محیط آموزشی کودکان با اختالل اتیسم « تنوع حسی»ارائٔه مدل 

 با رویکرد ادراک محیط

 ۴، اکرم پوربخت۳، مهرداد متین۲الدین سهیلی، *جمال1ابوالفضل کربالیی حسینی غیاثوند
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

پژوهش حاضنننر،  هدف ؛ بنابراینرسننندیمنظر به تیبااهمبر مشنننکالت رفتاری کودکان با اختالل اتیسنننم برای معماران  رگذاریتأثی معماری هامؤلفهشنننناخت  زمینه و هدف:
تسهیلگر، باعث بهبود فرایند ادراک و شناخت  عنوانبههای خاص حسی و شناختی کودکان با اختالل اتیسم و یژگیوکه بتواند متناسب با  دستیابی به مدل طراحی محیطی بود

 مناسب محیط شود.
گردآوری اطالعات در پژوهش حاضننر به دو . بود یلی و پیمایشننیتحل-یفیتوصنن یت،نظر ماه از و ینظر هدف کاربرد از مطالعهدر  شنندهاسننتفاده یقتحق روش بررسییی:روش

گردآوری اطالعات صننورت گرفت و مدل نظری تحقیق ارائه شنند. در مرحلٔه بعدی نیز  هانمونهی و مشنناهدٔه اانهکتابخصننورت انجام شنند: در مرحلٔه نخسننت با اسننتفاده از منابع 
ستثنا نمونهسه  شکل میدانی درمطالعات ارزیابی این مدل به شگاه ینقزو ییمدارس ا ستثنایی های)آموز صورت ا شه(  ضیان و اندی سب شناخت و گرفت میثاق، بیا  یزاناز م ین

 شد.  مشخص یها با مدل طراحانطباق آن
پذیر اسننت؛ بر این طرحی ادراکی و شننناختیاجتماعحرکتی و ارتباطیکرد که اختالالت رفتاری کودکان با اختالل اتیسننم در سننه حوزٔه حسننی مشننخصهای تحقیق یافته ها:یافته

 در قالب مدل تنوع حسی محیط ارائه شد.« اییتوالی فض»و « الگوسازی فضایی»و « یچندحسمحیط »اساس سه الگوی طراحی 
یجه درنتبر سنننیسنننتم پردازش مرکزی و  یر بر احسننناس محیط و فرایند ادراک آن،تأثتواند با یمدر این پژوهش  شننندهارائهی معماری الگوهارسننند توجه به یمنظر به گیری:یجهنت

 باشد. مؤثراصالح مشکالت رفتاری کودکان با اختالل اتیسم 
 اتیسم، ادراک محیط، تنوع حسی محیط، معماری. ها:واژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
حواس انسان است. حواس در برخورد با محیط، اولین دریچٔه ارتباط، 

دهند، به دریافت یمیی که محیط را شکل هامحرکیر مجموعه تأثتحت
 گانهپنجپردازند. حواس یمهای اولیٔه آن محیط یژگیواطالعات و 

دریچٔه ارتباط و ورود اطالعات محیطی هستند که تصویر اولیٔه 
(. با بررسی نظریات 1) دندهیمنشده از محیط را شکل پردازش

شود که ارکان اصلی ادراک یمگونه اثبات ینامحققان در حوزٔه ادراک 
که فردی در یدرصورتاند از: حواس و فرایندهای شناختی ذهنی. تعبار

ی معنابخشینٔه تجربٔه حسی و نیز تفسیر و زم دراین دو رکن یعنی 
اطالعات حسی دارای اختالل باشد، فاصله بین دریافت حسی تا ادراک 

پیدایش ادراکی که منجربه شناخت واقعی محیط  درواقعشود. یمزیاد 
رو خواهد و پذیرش و رفتار متناسب در آن شده است، با مشکل روبه

(. مثال چنین افرادی که در ارکان اصلی فرایند دچار اختالل بوده، ۲) بود
 هستند. 1کودکان با اختالل طیف اتیسم

 که از است یرشدیصبع یهااز سندرم یگروه یسم،ات یفط اختالل
 یعیوس یفها طآن دارند. مشخصٔه یتوارث چندژن یدارشناسیلحاظ پد

است.  یمحدود و تکرار یو رفتارها یدر ارتباط اجتماع هایباز آس
 بندییمصورت پنج اختالل مجزا تقسبه یدرخودماندگ یفاختالل ط

 اختالل آسپرگر؛ اختالل ؛(یسم)ات ی: اختالل درخودماندگشودیم
 4یننامع یاختالل نافذ رشد ؛۳رت سندرم ؛۲کودکی دوران روپاشندٔهف
ی هامهارتتوان اختالالت یمهای مذکور یژگیوبا بررسی  (.۳)

حرکتی ی حسیهامهارترفتاری این افراد را به سه حوزٔه اصلی شامل 
بندی کرد. این سه حوزه در یمتقسادراکی اجتماعی و شناختیو ارتباطی

بر ادراک کودکان با  مؤثری هامحرکتشخیص مسیر تعریف محیط و 
مشکالت پردازش  ریاخ یهاسال دریتگر است. هدااختالل اتیسم 

 سمیاتبا اختالل در کودکان  عیشا هایاز مشکل یکیعنوان به یحس
در  یبروز اختالالت پردازش حس زانیم(. ۴شود )می مطرح

 نی، باست شده انجام سمیاتبا اختالل کودکان  بارٔهکه در ییهاپژوهش
 یبر رفتارها تواندیمشکالت م نیا. شده است درصد گزارش۸۸تا۴۲

روزمره  یهاتیدر فعال سمیاتبا اختالل و مشارکت افراد  یانطباق
 (.۵)باشد  رگذاریتأث

های معماری مؤلفه رسد توجه بهنظر میبه شده،بیان مطالب به باتوجه
های حسی بر فرایند تواند با کنترل ورودیدر طراحی مراکز اتیسم می

ادراک و شناخت محیط توسط کودکان با اختالل اتیسم و درنتیجه 
 به دستیابی حاضر تحقیق از ها مؤثر باشد؛ بنابراین هدفمشکالت آن

 ادراکی با مشکالت یکپارچگی حسی و متناسب محیطی طراحی مدل
تسهیلگر،  عنوانبه تا بتواند بود با اختالل اتیسم کودکان شناختی و

 شود. محیط مناسب شناخت و ادراک بهبود فرایند موجب

 بررسیروش 2
هدف کاربردی بود؛  نظر ازشده در مطالعٔه حاضر استفادهروش تحقیق 

های یطمحیی برای طراحی هامدل عنوانبهتواند یمچون نتایج آن 
 نظر ازکودکان با اختالل اتیسم قرار گیرد. همچنین مطالعٔه حاضر 

                                                      
1. Autism spectrum disorder (ASD) 
2. Childhood disintegrative disorder (CDD) 

گونه که مبانی و ینا به تحلیلی و پیمایشی بود؛-ماهیت، توصیفی
منظور تحلیل و استخراج مبانی به عنوانبههای جامعٔه هدف یهنظر

شود و یمکار گرفته ی طراحی محیط بههامدلدر ارائٔه  مؤثرهای یژگیو
شود و در پایان الگوهای یمل نظری تحقیق براساس آن ارائه مد
 گیرد.آمده در چند نمونه تحت ارزیابی قرار میدستبه

گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر به دو صورت انجام شد: در 
 هانمونهی و مشاهدٔه اکتابخانهمرحلٔه نخست با استفاده از منابع 

 بهنظری تحقیق ارائه شد؛ گردآوری اطالعات صورت گرفت و مدل 
ی اصلی، هامؤلفهترتیب که پس از مراحل اولیٔه تحقیق و شناخت ین ا

شد؛  استفادهمفاهیم الزم استخراج و بسط داده شد و در مرحلٔه بعدی 
یجه مسیری مناسب برای مباحث طراحی معماری شکل گرفت که درنت

مرحلٔه بعدی نیز انجامید. در نتایج آن به ارائٔه راهکارهای معماری 
مدارس  نمونهسه  شکل میدانی درمطالعات ارزیابی این مدل به

ها انطباق آن یزاناز م ینسب شناخت و گرفت صورت ینقزو ییاستثنا
 آموزشگاه از: عبارت بود هانمونه شد. این مشخص یبا مدل طراح

 آن کالس سه در اتیسم آموز با اختاللدانش یازده که میثاق استثنایی
با  کودک چهار که بیاضیان استثنایی کردند و آموزشگاهتحصیل می

 استثنایی و آموزشگاه کردندتحصیل می کالسیک در اختالل اتیسم
 بودند. مشغول به تحصیل آن در با اختالل اتیسم کودک چهار که اندیشه

 هایافته ۳

 ارتباط هاآن با باید انسان معماری کالبد و فضا دریافت و درک برای
 حواس یعنی انسان، ارتباطی هایکانال ازطریق ارتباط این. کند برقرار
 بسیار ادراک روند تکامل در انسان حواس نقش بنابراین شود؛می میسر

 از بخشی یا آن در کوتاهی هرگونه و دارد حیاتی نقش و است ضروری
 شامل احساس  ٔمرحله. شودمی ادراک فرایند در نقص سبب آن

 هایگیرنده. است هاآن به معنادادن و مغز در اطالعات وتحلیلتجزیه
 اند وحساس محیط هایمحرک دربرابر که هستند هاییاندام حسی

 ایندفر ینا یجٔهنت یزن یان. در پاکنندمی دریافت را محیطی اطالعات
 یربر رفتار او تأث تواندیکه م است انسان یبرا یطمح یمعنا یریگشکل

 .شودیم یاناختصار ب در ادامه به فرایند ینبگذارد. ا
 که است فرایندی سازوکار ادراک،آن:  فرایند و محیطی ادراک نمفهوم

مربوط  اطالعات آوریجمع و حسی اعضای تحریکات چگونگی به
 پیشین، تجارب تأثیر  ٔنحوه و فرایند درونی سازوکار شناخت، و شودمی

 نگرادرون) شخصیتی و هاارزش و هاانگیزه مانند شناختیروان عوامل
(. ۶) است حسی اطالعات آن تفسیر و تعبیر در افراد،( نگرابرون یا

 کرده و انتخاب را خاصی اطالعات آن، طی که است عملی ادراک،
 براساس ما بنابراین بخشیم؛می معنا آن به و کنیممی سازماندهی

 کنیممی وتحلیلتجزیه و( احساس) کنیممی کسب محیط از که اطالعاتی
 زنیممی ارزیابی به دست ذهنی،  ٔپیچیده فرایندهای طی ،(ادراک)
 (.1)دهیم می انجام آن براساس را خاص رفتاری و( شناخت)

. نیست تفاوتبی و غیرفعال ادراکی موقعیت در کنندهادراک فرد البته
 دربرابر تولد بدو از ادراکی هایبنهروان کارافتادنبه و تشکیل

3. Rett syndrome 
4. Not otherwise specified 
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۳ 

 فراهم آدمی برای را ادراکی تجربیات اولین محیطی متنوع هایمحرک
 هایگیرنده آنچه تعبیر و تفسیر گفت، توانمی درمجموع. (1کند )می

. گیردمی صورت مغز در ،کنندمی دریافت پیرامون محیط از ما حسی
 ادراک درحقیقت. انجامدمی شناخت به و دارد نام ادراک عمل، این

 بیرونی مکانیسم احساس. است محیط شناخت و احساس بین مرحلٔه

  ٔمرحله عنوانبه ادراک. است درونی مکانیسمی شناخت و (1 نمودار)
 از بخشی دلیل همینبه. دارد درونی و بیرونی مکانیسم دو آن، بین

 فرایندی افراد بین است، محیط در و ذهن از بیرون برمبتنی که ادراک
 و مغزی فرایندهای برپایٔه که ادراک از دیگری بخش اما دارد؛ مشابه
 .(۶)است  فردمنحصربه و شخصی کامالً است، فرد ذهنی

 
 (۶) ادراک بیرونی-درونی مکانیسم .1 نمودار

 مهم مسائل از یکی ادراکی خطاهایناختالل در فرایند ادراک محیط: 
است  نشده یانب یدرستبه هنوز بسیار پژوهش از پس که بوده ادراک

 حسی اعضای در) آنچه که دهدیم نشان ادراکی خطاهای (. وجود۲)
 ادراک( خود ذهن که )در نیست چیزیالزاماً  کنیم،یم حس( خود

 برای نحویبه را آن بگیرد و را حسی اطالعات باید ما ذهن. نماییمیم
 فضایی روابط و خصوصیات اشیا و از ذهنی بازنمودهای تولید

(. همٔه افراد دچار خطاهای ادراکی ۷کند ) یدستکار محیطمان
شوند، زیاد ادراکی دچار می اختاللشوند؛ ولی تعداد کسانی که به یم
ای است که بر عدم انطباق ادراک یدهپد(. اختالل ادراکی ۲یست )ن

است. اختالالت ادراکی دارای دو  گرفته با محرک حسی استوارصورت
یری فرایند گشکل درواقعنوع هستند: توهم و خطای ادراکی. توهم 

یری درکی گشکلادراک بدون وجود محرک است؛ اما خطای ادراکی 
ی علت خداپناهنظر ایروانی و اشتباه از محرک حسی موجود است. به

قص اعضای ی، نمغزضایعات  اثر براین اختالالت ممکن است روانی، 
 (.۸.. باشد ).و حسی

 ،طورمعمولنچگونگی ادراک محیط در کودکان با اختالل اتیسم: به
 شنوایی چشایی، بینایی، بویایی، هایشان شاملحس تمام براساس مردم

 آورند. اینمی دستهستند،به آن در که فضایی دربارٔه المسه اطالعاتی و

 به دستیابی برای و شودمی شناخته حسی یکپارچگی عنوانبه توانایی
 محیط به گوییپاسخ نحؤه دربارٔه گیریتصمیم و وضعیتی از کامل درکی

با اختالالت طیف اتیسم  افراد حال،(. با این۹است ) ضروری
(ASD،) پردازش توانایی نداشتن دلیلبه حسی، یکپارچگی در 

امر  این. هستند نقص دارای زمان،هم طوربه حوزه چندین از اطالعات
 به کم حساسیت یا هامحرک به زیاد حساسیت ازطریق است ممکن
 است ممکن حسی یکپارچگی در اختالل شود؛ همچنین ظاهر هامحرک
 ی،بعدادراک سه(. 1۰شود ) تحصیلی پیشرفت و زبان تأخیر منجربه

در  ایساختارها و اش و زاتیاست که تجه نیا یابیارز یفرد برا ییتوانا
کامل از  یدرک یو اطالعات را برا شوندیداده م بیترتچگونه فضا 

دچار چالش  ییادراک فضادر اغلب  ASD. افراد کنندیم ریتفس طیمح
ی محیطی دچار مشکل هامحرکدر پاسخ به  جه،یدرنت هستند و

. کجا . این افراد در حس عمقی و تعادلی خود مشکالتی دارندشوندیم
 که هنگام توسعٔه است یسؤاالت کسان ؟رسمیچطور به آنجا م ؟رومیم

نشان  و همکاران ندیلٔه . مطالعکنندیاز خود سؤال م یبعدادراک سه
دچار اختالل  ادراکی و شناختی یهامهارت در ASDکه افراد  دهدیم
مشکل مواجه  با طیاز مح یشناخت یهانقشه جادیو در ا شوندیم
 (.11) شوندیم

 هااختاللی( کودکان با اختالل اتیسم و نمود رفتاری این هااختاللهای )یژگیوی بنددسته. 1جدول 
 زمینٔه مشترک آسیب نمود رفتاری ویژگی کودک با اختالل اتیسم

رفتن دادن به بدن؛ راهکردن بازو؛ پیچ و خمای و تکراری؛ جمعیشهکلحرکات  (1۲) یحسفقدان یکپارچگی 
 ی حسی و حرکتیهامهارتاختالل در  پا.روی پنجٔه 

 (1۳وجود الگوهای تکراری و محدود در رفتار )
گاهی از وضعیت بدن؛ برقرارنکردن تماس چشمی؛ نبود اشارٔه به (1۳) یرکالمیغآسیب در رفتارهای  جا؛ ناآ

یر تأخناتوانی در برقراری ارتباط مناسب با همساالن؛ مشکالت زبانی و تکلم؛ 
 .زباندر رشد 

ی اجتماعی و هامهارتاختالل در 
 (1۳) یاجتماعآسیب در عملکرد  ارتباطی

 (1۳) یذهنی هامهارتآسیب در 
ی محیط؛ هامحرکنگری به یجزئ متداولی آموزشی هاروشبودن نتیجهیب

 ی.زمانهمپریشی ادراک
ی شناختی و هامهارتاختالل در 

 گشتالت
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۴ 

بر ادراک محیط:  مؤثر مؤلفٔهاختالالت کودکان مبتال به اتیسم در دو -
که طورهمانوجود اختالل در پایٔه ادراک در کودکان با اختالل اتیسم 

ی حسی هامحرکبخشیدن معنا به بیان شد، موجب ناتوانی در ارتباط
شده بستری برای افزایش یجادایرطبیعی غشود. این ادراک یممحیطی 

. استگونه در این طیف از افراد استرس و انجام رفتارهای وسواس
های اصلی فرایند ادراک، اختالل این کودکان در دو حوزٔه یهپاباتوجه به 
 شود.ی میبررسیندهای شناختی فراحواس و 

 ایشیوهبه حسی پردازشاختالل در حواس و دریافت اولیٔه محیط: -
 حسی اطالعات مرکزی و محیطی عصبی هایسیستم که دارد هاشار

 مغز در حسی پردازش افراد از برخی در. کنندمی مدیریت را دریافتی
تماس  نظیر حسی اطالعات هر روزه و گیردصورت نمی صحیح شکلبه
 در اشتباهات این. شودمی تفسیر نادرست طوربه حرکت و صوت و

 و تطابق در اشکال و رفتاری مشکالتایجاد  موجب اطالعات، تفسیر
 کههنگامی(. 1۴)شود می فرد در محیطی هایمحرک به پاسخ

سبب  افتد،می اتفاق حسی سیستم چند یا یک در پردازشی مشکالت
 مشکالت پریشی،کنش مشکالت رفتاری، مانند ایجاد معضالتی

 به ۲کم یا 1زیاد حساسیت دست، و چشم هماهنگی در تأخیر کالمی،
. شودمی مشارکتی مشکالت بروز درنهایت و لمس صداها، غذاها،
 از بسیاری در مشکالت ایجاد منجربه تواندمی حسی پردازش اختالل

 نفساعتمادبه زندگی، روزمرٔه هایفعالیت انجام مانند زندگی هایحوزه
 (.1۵شود ) اجتماعی هایمشارکت و بازی مواجهه، هایمهارت و

 دهدمی نشان با اختالل اتیسم افراد در ادراک درمورد اولیه تحقیقات
 ASD افراد عموماً . دارند حسی پردازش در نقایصی کودکان این که

 بو، به مربوط خاص حسی هایمحرک به کم یا زیاد حساسیت دارای
 از هایینمونه همچنین. هستند المسه یا صدا چشایی، بینایی،

. دارندمشکل  فضا در بدن موقعیت درک توانایی در زیاد حساسیت
 شده است،مشخص  هاآن در ASD به مبتالبودن بعدها که کودکانی

 کودکان عنوانبه اغلب و اندداشته حساس شنوایی تمایالت عموماً
 اغلب کم، حسی حساسیت دارای ASDافراد  اند.شده تصور ناشنوا

 با افراد برعکس،. (1۶کنند )می تولید یا ایجاد را خود حسی تجربیات
. دهندمی نشان واکنش حسی هایمحرک دربرابر زیاد، حسی حساسیت

 حسی اطالعات توسط آسانیبه توانندمی زیاد حساسیت با کودکان
 باشد؛ ترسناک هاآن برای هاییزمان در تواندمی محیط. شوند تحریک

 حساسیت با افراد برای دردناکی احساس ناگهانی یا بلند صداهای زیرا
 در حسی باراضافه نوع این که معتقدند کارشناسان از برخی دارد. زیاد
 بیشتر طیف، در اشخاص دیگر درمقایسه با آسپرگر، سندرم با افراد میان

 استفاده در ناتوانی ،ASDافراد  میان مشترک موضوع. است شدهتجربه 
 یک از بیش از استفاده برای تالش هنگام و زمانیک  در هاحس تمام از

 و بصری محرک بین تمرکز تغییر در اغلب ASD افراد. است حس
 (.1۷کنند )می عمل کند شنوایی، محرک

دهد که افراد یمشواهد نیرومندی نشان  ناختالل در فرایندهای شناختی:
با اختالل طیف اتیسم نواقصی را در تعدادی از فرایندهای شناختی 

خود مشخص کردند که کودکان  پژوهشدر  کانتا(. تادی و 1۸) دارند
در عملکرد شناختی کلی، بلکه در فرایندهای  تنهانهبا اختالل اتیسم 

و متوالی اختالل دارند؛ همچنین این کودکان در فرایند توجه  زمانهم
 (. 1۰)دچار اختالل هستند 

های شناختی و یتفعالبراساس نظریٔه پاس، فرایندهای شناختی، همٔه 
رسد درک عملکرد شناختی افراد با یمنظر اند. بهکاملرفتارهای نهایی 

ی ویژٔه هاروشتواند روشی مفید برای اتخاذ یم اختالل طیف اتیسم
(؛ پس در حوزٔه طراحی 1۷کند )مداخله و آموزش این کودکان ارائه 

 آنکه با مربوطتوان نتیجه گرفت، فرایندهای شناختی و مسائل یممحیط 
یری رفتار کودکان با گشکل، مبنای نحؤه مؤثرنددر فرایند ادراک 

هایی دربارٔه طراحی محیط مناسب این یدهااند که به اختالل اتیسم
شده توسط نویسندگان مدل طراحی ۲دهد. نمودار یمکودکان جهت 

ر است که در آن نحؤه تأثیر احساس و ادراک محیط و ضپژوهش حا
کند. همچنین را معرفی می گیری معنا در محیطدرنتیجه فرایند شکل

در فرایند شناختی شامل سه حوزٔه ذیل  اختاللطبق ادبیات تحقیق، 
 (:۲است )جدول 

 حرکتی؛ی حسیهامهارتالف. اختالل در 
 ی اجتماعی و ارتباطی؛هامهارتب. اختالل در 

 ی شناختی و ادراک گشتالتی.هامهارتاختالل در  ج.

 . مشکالت کودکان با اختالل اتیسم در فرایند شناختی محیط۲ جدول
 علت رفتار اختالل

ی هامهارتاختالل در 
 (1۳)حرکتی حسی

، هادستدادن رفتار تدافعی حسی مثل حرکات تکراری تکان
قراری یا به یبسفت، عالئم  سطوح، کوبیدن سر به هاگوشپوشاندن 

 ای.یشهکل( تکرار محدود و ۸گفتٔه ایروانی و خداپناهی )

شدن کنندٔه حسی خارجی و از ظرفیت خارجیکتحرافزایش عوامل 
دادن ویژگی های حسی از محیط. همچنین، نسبتیافتدر

 دلیل ضعف در توجه.یری شناختی کم به این کودکان بهپذانعطاف
ی هامهارتاختالل در 

 (1۳)ارتباطی اجتماعی
کمبود عالیق اجتماعی، ضعف مهارت گزینی از اجتماع، دوری

 برخورد با جامعه و تسلطنداشتن بر شیؤه زندگی در آن.
ناتوانی در برقراری ارتباط با اجتماع، نارسایی در تعامالت اجتماعی 

 .دوجانبه

ی هامهارتاختالل در 
 (1۳)گشتالتی شناختی

 گونههمانیز چهمهدلیل مشکل در فرایند حافظه و تجربه، دیدن به-
نگری در مواجهه با یجزئ نحوی داشتننکردن؛ بهکه هست و پردازش

 ی محیطی.هامحرک
دلیل مشکل در فرایند ادراک استدالل، تمایل به پیروی از به-

 نکردن تغییر.ها و درکینروت

نکردن معنا و انسجام مرکزی ضعیف و عدم ادراک گشتالتی. دریافت
بودن در تالش درواقعمحیط. « شتالتگ»واحد محیط یا همان « کل»

 ی محیطی.هامحرکمغز برای پردازش تمام 
 

                                                      
1. Hypo sensitivity 2. Hyper sensitivity 
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۵ 

 
 هایابی اختالالت آنگیری معنای محیط در کودکان با اختالل اتیسم با ریشه. مدل فرایند ادراکی و شکل۲نمودار

 محدودبودن به باتوجه ادامه، درها: نمونه در حسی تنوع مدل ارزیابی-
 به قزوین، شهر در با اختالل اتیسم کودکان ویژٔه مخصوص مراکز

 اتیسم با اختالل کودکان شد که پرداخته استثنایی مدرسٔه سه ارزیابی
 .بودند مشغول به تحصیل آن در

 یندر ا یطراح یارمع یازدهبا سه الگو و  (۳)نمودار  شدهارائه مدل
از  ینسب یشناخت توانست یقز تحقمرحله ا ین. اشد یابیها ارزنمونه

و  یبررس برای یسمات با اختالل ت مدارس مخصوص کودکانیوضع
الگوها و  ینا یتوضع ۳ارائه دهد. جدول  یطراح یراهکارها بیان
سنجش  یکند. برایم یمعرف شدهمطالعه یهارا در نمونه یارهامع

 دارد و انطباق) یسطحسه یفها براساس طیارهرکدام از مع یر،مقاد
 .است شده ارزیابی( ندارد انطباق و دارد نسبتاً انطباق

 شده در شهر قزوینهای مطالعه. ارزیابی مدل تنوع حسی در نمونه۳جدول 
های مدل تنوع الگو

 حسی محیط
 معیارها ردیف

 توضیحات
 خیر نسبتاً بلی

 محیط چندحسی

1 
محیط با مشکالت حسی در گروه های حسی تناسب محرک

 ده حسی.پاسخده و کمپاسخبیش
- ۰٫۳۳ ۰٫۶۶ 

۲ 
پذیر با های حسی محیط به سطح تحملتعدیل و کنترل محرک

 مشکالت حسی کودکان.
- - ۰٫1۰۰ 

 ۰٫1۰۰ -  زمان تمامی حواس باتوجه به معماری چندحسی.تحریک هم ۳

۴ 
روندی حسی در محیط  مند حواس باتوجه به ایجادکنترل هدف

 در طول درمان.
- ۰٫۶۶ ۰٫۳۳ 

 سازی محیطالگو

 ۰٫1۰۰ - - های اجتماعی در محیط.سازی جامعٔه واقعی و موقعیتشبیه ۵

۶ 
ها و عملکرد مطابق با جامعٔه روزمره در وجود سیر فعالیت

 داخل محیط.
- - ۰٫1۰۰ 

۷ 
کالبد معماری ایجاد الگوهای رفتاری و ادراکی با استفاده از 

 منظور ادراک محیط.به
- ۰٫۳۳ ۰٫۶۶ 

 توالی فضایی

۸ 
مراتب فضایی باتوجه به عملکردها و وجود ایجاد سلسله

 خوانایی در فضا.
۰٫۳۳ - ۰٫۶۶ 

 ۰٫۳۳ ۰٫۳۳ ۰٫۳۳ شفافیت، سادگی، وضوح و وجود مرز مشخص برای فضاها. ۹
 ۰٫۶۶ ۰٫۳۳ - ها.وجود ریتم مشخص در تغییر و تکامل محرک 1۰

11 
های معنا دارای توالی مشخص تفکیک فضا به مجموعه محرک

 به نسبت تغییر و عملکرد فضا.
- ۰٫۳۳ ۰٫۶۶ 
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۶ 

 با اختالل اتیسم کودکان آموزشی فضای سه در شدهارائه مدل ارزیابی
 بود: ذیل نتایج بیانگر

 یتطابق چندان شدهمطالعه یهانمونه ،«1یچندحس» یخصوص الگودر
 یکو تحر یحس یلکه تعد گونهینا ؛ بهشتندندا یطراح یارهایبا مع

ها با و در آن خوردیها به چشم نماز نمونه کدامیچزمان آن در ههم
المسه  ی وحواس بصر یشتر،ب و محدود یهایالو متر یلاستفاده از وسا

و کنترل  یکشامل تحر یچندحس یطو مح شده است یکتحر یو عمق
 خصوص. درنشده استمحقق  هایطمح کدام ازهیچ درحواس  همٔه

یک تنها در  یکار حسپرکار و کم یفبا دو ط یطمح یهاتناسب محرک
 موضوع توجه شده است. یننمونه به ا

در  یزالگو ن ینا رسدینظر مبه «یطمح یالگوساز» مؤلفٔه در رابطه با
 کهیطوربه ؛است نشدهندان محقق چ شدهمطالعه یهانمونه

 یعملکردها یرو س یواقع جامعٔه سازییهشب یارهایدرخصوص مع
 یارهایمع ینها فاقد ادرصد نمونه1۰۰روزمره،  مطابق با جامعٔه

متناسب با  یرفتار یالگوها یجاد. درخصوص ابودند یطراح
 ین. اداشت ینسبتاً مساعدتر وضعیتنمونه یک تنها  ،عملکردها

 هو تنها باست صورت محدود به شدهمطالعه یهادر نمونه یالگوساز
ها اکتفا و رنگ یراز تصاو استفادهخاص مانند  یهایالاستفاده از متر

 شده است. 
الگو  ینا رسدینظر مبه ،«ییفضا یتوال»آخر،  یخصوص الگودر

در که یاگونهبه ؛دارد شدهمطالعه یهادر نمونه ینسبتاً بهتر وضعیت
 یتوضع یها دارادرصد از نمونه۳۳ ییمراتب فضاسلسله یارهایمع

درصد مطلوب و ۳۳ یزن یتشفاف یاردر مع ینهمچن است؛مناسب 
 .شدند ارزیابیدرصد نسبتاً مطلوب ۳۳

 
 های آموزشی کودکان با اختالل اتیسم. ارائٔه مدل طراحی چندحسی محیط۳ نمودار

 بحث 4
ها، مشخص شد که محیط و شده در یافتهطبق مباحث مطرح

توانند در راستای بهبود و تصحیح اختالالت یمی حسی آن هامحرک
ی هااختاللرفتاری مخاطبانش عمل کنند. در طراحی محیط کودکان با 

یی گوسخپای که شایان توجه است، توانایی ترمهم رفتاری اتیسم، عامل
های محیط دربرابر چنین اختالالتی است که ریشه در اختالل

یی مدل محیط چندحسی در گوپاسخنحؤه ی دارد. حال بهشناختروان
ها به شود که در یافتهسه حوزٔه اختالل رفتاری این کودکان پرداخته می

                                                      
1. Multi-Sensory 

 .آن موضوع اشاره شد
ازجمله  مواردیاختالالت شامل  اینو حرکتی:  ی حسیهامهارت-

 ،هاپوشاندن گوش ای،یشهحرکات کل مانند) یحس یتدافع هاییرفتار
 اییشهو...( و تکرار محدود و کل یلمس یرفتار تدافع ی،برقرار

 یژگیو یزو ن یتخارج از ظرف یحس هاییافترفتارهاست و علت آن در
 ینچن ی. در راستااستکودکان  یندر ا کم یشناخت یریپذانعطاف

صورت کودکان به ینا یآموزش یطکه مح شودیم یشنهادپ یرفتار
 شود. طراحی «یچندحس»

 شدهکنترل صورتبه را کودکان حسی هایسیستم تواندمی این روش
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۷ 

. بگذارد تأثیر هاآن حسی پردازش و ادراک بر راه این از و کند تحریک
 در مصطفی. همسوست مصطفی هایهای پژوهشیافته با الگو این

 اتیسم، با اختالل کودکان حسی مشکالت بر تأکید با خود هایپژوهش
با  کودکان رفتار مشکالت بر را حسی تنوع و کنترل با محیط ایجاد

 هاییافته با الگو این همچنین(. 1۹،1۶)داند می مؤثر اتیسم اختالل
 کنترل پژوهش بیور، هاییافته براساس. همسوست تحقیق بیور

کودکان  تمرکز و توجه سطح حفظ در مهمی نقش محیط در هامحرک
  .(۲۰)کند می ایفا اتیسم با اختالل

کودکان  اختالل گونهینتوجه به اباارتباطی:  و اجتماعی یهامهارت-
 عالیق نداشتن اجتماع، از گزینیدوری به منتج که مبتال به اتیسم

 شیؤه بر نداشتنتسلط و جامعه با برخورد مهارت ضعف اجتماعی،
مناسب در کاهش سطح  محیطی به شود،واقعی می جامعٔه در زندگی

اختالالت  گونهینا یبرا یطراح یشنهاد. پنیاز استاختالالت  ینا
 در زندگی نحؤه برای شناختی الگویی یدهشکل یط،توسط مح یرفتار

ل طمحی یا واقعی جامعٔه  بر نوروتیپیکال روش است.  1نوروتیپیکا
 تأکید روزمره وضعیت با سازیهماهنگ ایبر تریمستقیم رویکرد

 افراد که است متمرکز شده فیزیکی محیط ایجاد حول روش این. دارد
 هستند؛ درگیر آن با فضا از خود روزمرٔه استفادٔه در با اختالل اتیسم

زیاد  هایمحرک دارای محیطی با بیماران درمان، با رابطه در بنابراین،
 هایموقعیت با آشنایی را احساس کند مجبور را هاآن تا کار دارند وسر 

 تجربه عادی عمومی فضاهای در است ممکن که کنند ایجاد مختلف
 در هنری. همسوست  ۲یهنرالعٔه طم یهایافتهبا  یزالگو ن ینا کنند.
 کودکان برای واقعی محیط سازیشبیه که کندمی تأکید خود هاییافته

 و عمومی مدارس به ورود برای را هاآن تواندمی اتیسم با اختالل
  (.۲1)کند  آماده واقعی هایمحیط

 ،که اشاره شد طورهمانگشتالتی:  ادراک و شناختی یهامهارت-
گونه که هست و بدون پردازش را همان یطمح یسماتبا اختالل کودکان 

 یانسجام مرکز ی،اختالل رفتار ینهستند. علت چن نگریو جزئ بینندیم
 ینا نداشتنیلعلت تما ین. همچناست یاک گشتالتو عدم ادر یفضع

ترس  ییرات،تغ نکردنمعمول و درک هایینشدن از روتافراد به خارج
افراد در  ینو مشکل ا یطمح یداریپا دربرابر یو حس سردرگم

 ایجاد منظوربه توانمی شدهمطرح مطالب به باتوجه. است یابیجهت
 طراحی حسی هایمحرک با محیطی کودکان، این برای گشتالتی ادراک

 را مراتبیسلسله روندی تکرارشونده و تدریجی صورتبه بتواند که کرد
 عنوانبه بنابراین کند؛ ایجاد کودک ذهن در معنایی هایمجموعه از

 توانمی با اختالل اتیسم کودکان آموزشی محیط طراحی وجه سومین
اشاره  آن به نیز محققان سایر مطالعات در که کرد را بیان فضایی توالی
 هاییافته. همسوست پژوهش مصطفی هاییافته با الگو این. است شده
 جزئیات محیط کاهش فضا و چیدمان نحؤه که کندمی تأکید تحقیق این

 رفتاری مشکالت بر تواندمی هاعملکرد در فضایی توالی وجود نیز و
 با الگو این همچنین (.1۹)باشد  مؤثر با اختالل اتیسم کودکان

های تحقیق بروکس همسوست. براساس نتایج مطالعٔه بروکس، یافته
های آموزشی کودکان با های مختلف در کالسبندی قسمتحوزه

ها ها و نشانهاختالل اتیسم با استفاده از مبلمان و چیدمان فضا، رنگ
تواند بر مهارت شناختی و ادراک گشتالتی این کودکان مؤثر باشد می

(۲۲) . 

 گیرییجهنت ۵
 آن ویژگی و محیط که بود سؤال این به پاسخ دنبالبهحاضر  مطالعٔه
 مؤثر اتیسم با اختالل کودکان رفتاری مشکالت بهبود بر تواندمی چگونه

شده و مشخص کودکان در سه حوزٔه یاختالالت رفتار یبررس با .باشد
در سه  یطمح یحس یمدل تنوع ی،مطرح جهان یهانمونه ارزیابیبا 

 یحرکتیاول باتوجه به اختالالت حس یالگو :شد یمعرف یارالگو و مع
زمان هم یکو بر تحر است یطمح یچندحس یعنوان طراحافراد به ینا

دوم  یالگو کند؛می یدشده تأککنترل یندیحواس مختلف در فرا
در فضا  یکودکان، الگوساز ینا یو ارتباط یمشکالت اجتماع براساس
 یدتأک با اجتماعی هاییتموقع سازییهبر شب یدکه تأک استه نام گرفت

باتوجه به  یزسوم ن یالگو ؛دارد یطدر قالب مح یرفتار یبر الگوها
 یدهنام ییفضا یعنوان توالکودکان به ینا یمشکالت ادراک گشتالت

 یدبا تأک هایو کاربر یطشفاف مح و ساده بندیزوم بر یدو تأک شودیم
رسد یمنظر بهدارد. درمجموع،  مختلف یهاحوزه یحس یبر معنادار
یر بر تأثتواند با یمدر این پژوهش  شدهارائهی معماری الگوهاتوجه به 

یجه درنتبر سیستم پردازش مرکزی و  احساس محیط و فرایند ادراک آن،
  باشد. مؤثراصالح مشکالت رفتاری کودکان با اختالل اتیسم 

 قدردانی و تشکر
وپرورش استان تهران و همچنین همکاری ادارٔه آموزشنویسندگان از 

 کنند.قدردانی می وپرورش استثنایی این استانادارٔه آموزش
 بیانیه

 یناگونه تضاد منافعی ندارند. همچنین کنند هیچنویسندگان اعالم می
 است. شدهانجام  یخاص سازمان یمال یتپژوهش بدون حما
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