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اتاق اسنوزلن براي افراد با نیازهاي ويژه
دكتر قربان همتی علمدارلو /استادیار دانشگاه شیراز
محسن نوشاد /كارشناس ارشد معماری

روش اسهوز ن مبتهی بخ تحخی

حسی و آرامش آمهوزی اسه  .در ایهن روش بها اسهتفادش از مهواد و وسهایل و تجرنهشات ویهژش رناهی ،نهور ،اگهناء

متحخک ،صداهای گوناگون ،بوهای مختلف و اجسام دارای باف های گوناگون زبخی ،نخمی و  )...به افهخاد بها ننازههای ویهژش کاه

مهیکهههد تها بهه

محخک های حسی راسخ درس بدههد .در واقع این روش نارساییهای نظام حسی را اصالح میکهد و با بخآوردن ننازهای حسی افخاد با ننازههای ویهژش
بخ الکخد آنرا تثثنخ مثب میگیارد .در این مقا ه روش و اثخ روش اسهوز ن بخ حواس گوناگون افخاد با ننازهای ویهژش و مشایهای آن بهه طهور االصهه
ارایه گدش اس  .سسس وسایل و تجرنشات ویژش بخای تحخی

و تقوی حس بنهایی ،گهوایی ،المسه ،بویایی ،چشایی و تعادل ارایه گدش اس .

واژههای كلیدی :اتا اسهوز ن  ،محخک های حسی ،افخاد با ننازهای ویژش.

مقدمه

اص الح اسهوز ن تخکنبی از دو فعهل بهه زبهان هلههدی
اسه  .ایهن دو فعههل ،گهامل «اسههافلن» 1بههه معههی «کشههف
کخدن» 2و «دوز ن» 3بهمعهی «آرامش» 4اس  .اتا اسهوز ن
به اتا سفند و اتا چهد حسهی ننهش معهخوف اسه  .روش
7
اسهوز ن 5نخستننبار توسط جهان ها سه  6و آد ورههول
در اوااخ دهه  1971در هلهد ارایه گد.در حال حاضخ ایهن
روش در بنش از سیکشور مورد استفادش قخار مهیگنهخد و
تقخیب هاً بههه ی ه روش جرههانی تبههدیل گههدش اس ه رومسهها،
.)2114
روش اسهوز ن ،مبتهی بهخ تحخیه حسهی و آرامهش-
آموزی 8اس وستوود .)2119 ،در این روش ،با اسهتفادش
از مههواد و وسههایل و تجرنههشات ویههژش رناههی ،نههور ،اگههناء
متحخک ،صهداهای گونهاگون ،بوههای مختلهف و اجسهام
دارای باف های گوناگون زبخی ،نخمی و  )...بهه افهخاد بها
ننازهای ویژش کا میکههد تا بهه محهخکههای حسهی و
1. Snuffelen
2. Explore
3. Doezelen
4. Relax
5.Snoezelen Approach
6. Jan Hulsegge
7. Ad Verheul
8. Relaxation

61

اهداف آموزگی و درمانی راسخ درس بدههد وسهتوود،
 .)2118در واقههع ایههن روش نارسههاییهههای نظههام حسههی را
اصههالح مههیکهههد و بهها بههخآوردن ننازهههای حسههی افههخاد بهها
ننازهای ویژش بخ الکخد آنرا تثثنخ مثب میگیارد.
اثر روش اسـنوزلن بـر حـواس گونـاگون افـراد بـا
نیازهای ویژه

حس بنهایی :بنشتخین کاربخد اسههوز ن بهخای تحخیه
دیداری اس  .در واقع از اسهوز ن میتهوان بهخای تقویه
آگاهی از نور با رن های گوناگون ،مرارت رنانهخی بها
چشم و سایخ مرارتهای دیداری استفادش کخد .بخای مثهال
از حبابساز بخای تقوی مرارت رنانخی با چشم و از فنبخ
نوری بخای افشایش آگاهی از نهور اسهتفادش کخد کهووو و
هاکاران.)2111 ،
حس المسه :روش اسهوز ن ،تجارب اسی گوناگونی
را فههخاهم کهههد .باف ه هههای گونههاگون زبههخ ،نههخم و  )....و
وسایلی از قبنل توو ،اسهفهج ،بهخوس ،ماسهاژ دهههدشهها و
خزانهههدشههها و  ...مههیتوانهههد بههخای تحخی ه المسههه مههورد
استفادش قخار گنخد کووو و هاکاران.)2111 ،
حههس بویههایی :روش اسهههوز ن تجههارب بویههایی بسههنار
اوبی را فخاهم می نااید .این روش از کن های ویهژش بهو
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چکیده:

تعلیم و تربیت استثنایی

وسایل و تجهیـزات اتـاا اسـنوزلن بـرای افـراد بـا
نیازهای ویژه

وسایل و تجرنشات گونهاگونی بهخای ایجهاد آرامهش و
تقوی حواس گونهاگون و یکسهارچای حسهی ایهن افهخاد
مورد استفادش قخار میگنخد که در ادامه به بخای از وسایل
و تجرنشات ویژش بخای تحخی و تقوی حواس گوناگون،
اگارش گدش اس  .گایان ذکخ اس که وسایل و تجرنهشات
ارایه گدش در زیخ فقهط بهخای تقویه یه حهس بهه کهار
ناههیرود و ماکههن اسهه هاشمههان حههواس گونههاگون را
تحخی و تقوی کههد.
وسایل و تجهیزات ویژه برای تحریک و تقویت حس
بینایی

مزایای روش اسنوزلن برای افراد با نیازهای ویژه

این روش در افخاد با ننازهای ویژش :
 .1حواس گوناگون را تقوی میکهد.
 .2فخص تعامل و تجارب گوناگون را فخاهم میکهد.
 .3مهجخ به رگد اودکهتخ ی و اود تهظنای میگود.
 .4فخص های یادگنخی متهو ی را فخاهم میکهد.
 .5بخ افشایش توجه و تاخکش آنها کا میکهد.
 .6استخس و فشار روانی این افخاد را کاهش میدهد.
 .7آرمندگی را افشایش میدهد.
 .8مرارتهای ارتباط غنخ کالمیگان را بربود میبخشد.
 .9به مرهارت ههای بخقهخاری ارتبهاط مهاسهب و بازیهابی و
بربود ا تااد به نفس این افخاد کا میکهد.
 .11ا اوی اواب این کودکان را بربود میبخشد.
 .11ننازهای هنجانی و قابلن های حخکتهی درگه را در

در اتا اسهوز ن از وسایل و تجرنشات گوناگونی بخای
تقوی حس بنهایی استفادش میگود که از جاله میتوان به
ستونهای حبابی ،توو آیهه ای ،نورافکن و چهخا رناهی،
تارهای نورانی ،جعبه حسی ،گوی نشری ،کاگی آیهههای،
رانل رالساا ،صفحه ناایشی نوری کلنددار ،رخش کهس
و تصاویخ بهه وسهنله رخژکتهور ،المه ههای رالسهاا ،رانهل
نوری ،سنستم رقص نور ،گویهای دراشان ،الم های با
قابلنه تغننههخ رنه  ،حبههاب آب ،تلویشیههون آکواریههومی
نوری ،الم گهبدی نشری ،فوارش حبابهای ریش ،مخهشن
ماهی ژالتنهی ،گااه های کوچ رگتهای نهوری ،دیهوار
نوری رگتهای ،رگتههای نهوری حلقههای ،تارههای نهوری
رنانن ،فخش چشا زن ،رخدش نوری تاری گکل و ماگنن
بخف اگارش کخد .در زیخ چهد مورد از وسهایل و تجرنهشات
یاد گدش با تصویخ و توضن بنشتخ ارایه گدش اس .
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درمانی یا از اگناء واقعی مانهد رختغال ،سهنب یها گهلهها و
سههبشیجات تههازش بههخای تحخی ه و تقوی ه حههس بویههایی
استفادش میکهد کووو و هاکاران.)2111 ،
حس گهوایی :در روش اسهوز ن از موسنقی ابشارهای
دارای صدا ،وسایل و دستااش های تو ندکههدش صدا مانهد
ضبط ،دستااش ویدیو ،رادیو) و حتی اصوات طبنعی بهخای
تحخی و تقوی حس گهوایی استفادش میگهود کووو و
هاکاران.)2111 ،
حس چشایی :در روش اسههوز ن از اهوردن غهیاها و
منوش های مختلف بخای تحخیه و تقویه حهس چشهایی
استفادش میگود .گایان ذکخ اس که رنش از ارایه هخ نوع
غیا به کودک باید از نداگتن حساسهن بهه آن نهوع غهیا
اطانهان حاصل کخد کووو و هاکاران.)2111 ،
حس تعادل :در روش اسهوز ن از راش رفتن بخ بههههای
باری  ،ی ی کخدن ،اسهتفادش از صههد یههای ویهژش و ...
بهخای تحخیه و تقویه حههس تعههادل اسهتفادش مههیگههود
کووو و هاکاران.)2111 ،

آنها مورد مالحظه قخار میدهد.
 .12حههاالت ههاطفی ،مرههارتهههای گهههااتی ،ارتبههاطی و
رفتههار کههارکخدی را در ایشههان بربههود مههیبخشههد هاتههی
لادار و.)1392 ،
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ستونهای حبابی

توپ آینـهاین نـورافکن و

كاشی آینهای

در کاگهههههی آیهههههههای
ا اههههوی اوگههههایهدی از
نورهههای رناههی کوچهه
بانظم و تختنب معنهی روگن و ااموش مهیگهوند و بهدین
وسنله حس بنهایی و توجه و تاخکش افخاد با ننازههای ویهژش
را تقوی میکههد.

چرخ رنگی

تارهای نوری رنگین

از تخکنههههههب تههههههوو
آیهه ای ،نهورافکن و چهخا
رناهههی طهههخح زیبهههایی از
نق ههای روگن که کهای سختاسخ اتا را فخا میگنخد.از
حخک چخاشی آرام چخا رنای بخای ایجاد آرامش در
افخاد با ننازهای ویژش استفادش میگود .هاچهنن از حخکه
توو آیهههای و المه نق ههای بهخای تقویه و تحخیه
حس بنهایی و توجه و تاخکشاستفادش میگود .با ق ع کخدن
بخ توو آیهههای مهیتهوان ا اهوی زیبهایی از نق ههههای
روگههن در سختاسههخ اتهها ایجههاد کههخد .سههخ چخانههدن
حخک توو آیههای قابل کهم و زیهاد گهدن اسه  .بهخای
اینکه این وسایل بنشتخین تثثنخ را داگهته باگههد ،دیوارهها
باید سفند باگهد.

تارهای نوری رناهنن از
طخیق تغننخ آرام رنه هها و
نور به افشایش دامهه تاخکهش
و توجه و تقوی حس بنهایی افخاد با ننازهای ویژش کا
مههیکههههد .افههشون بههخ ایههن دارای اثههخ آرامبخشههی اس ه و
آرامش ویژشای به فخد با ننازهای ویژش میدهد.

تارهای نورانی

تارهههای نههورانی بههه طههور
مداوم تغننخ رنه مهیدهههد.
ایههن تارههها  2یهها  3متههخ طههول
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وسایل و تجهیزات ویژه برای تحریک و تقویت حس
شنوایی

در اتا اسهوز ن از وسایل و تجرنشات گوناگونی بخای
تقوی حس گهوایی استفادش میگود که از جاله میتهوان
به کانال تهوو ،رانهل صهدادار ،رانهل موسهنقی ،دیوارههای
اسی موسنقیدار ،راهخو مجاو ه کلندهای موسنقیدار و
سنستم صوتی و ضبط و رخش اگارش کخد.
در زیخ چهد مورد از وسهایل و تجرنهشات یهاد گهدش بها
تصویخ و توضن بنشتخ ارایه گدش اس .
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حبهههابهههها در دااهههل سهههتون
حخکهه مههیکههههد و بههه آرامههی
رن گان تغننخ مهی یابهد .هاچههنن
نور مهعکس گدش از ستونهها ،نهور
مالیای را بخای اتا فخاهم میکههد .ایهن تغننهخات مالیهم
رن و نور ،افشون بخ تحخی و تقوی حس بنهایی افخاد
با ننازهای ویژش ،به آنها آرامش میدههد و حا ه روانهی
آرامی ایجاد میکههد .تهاثنخ سهتونههای حبهابی بهه وسهنله
آیهه هایی که در رشه آنرها نصهب گهدش اسه  ،بهه طهور
قابلمالحظهای افشایش مییابد.

دارند و از  111یا  211تار نوری سااته گدشاند .تغننخ آرام
رن و نور تارهای نوری ،حس بنههایی افهخاد بها ننازههای
ویژش را تحخی میکهد ،توجه آنرا را تقوی میناایهد و
دارای اثخ آرامکههدگی اس .

تعلیم و تربیت استثنایی

كانال توپ

پانل صدادار

افخاد با ننازهای ویژش هخ
کدام از چرار کلند صهفحه
صههههدادار را کههههه فشههههار
مههیدههههد ،صههدای مههوثخ
متفاوتی را مهیگههوند و بهدین وسهنله حهس گههواییگهان
تحخی و تقوی میگود.
پانل موسیقی

افخاد بها ننهاز ویهژش ههخ
کدام از چرهار کلنهد رانهل
موسهههنقی را کهههه فشهههار
می دههد ،آهه متفهاوتی
را میگهوند و بدین وسنله حهس گههواییگهان تحخیه
تقوی میگود.
دیوارهـــــای لمســـــی
موسیقیدار

دیوارهههههای اسههههی
موسهههههههههههنقیدار دارای

راهــــروی مجموعــــه
كلیدهای موسیقیدار

راههههخوی مجاو هههه
کلنهههدهای موسهههنقیدار
متشههههههکل از کههههههف
روشهای سفتی اسه کهه ههخ کهفرهوش یه کلنهد را
تشکنل میدههد و در مجاهوع دارای هشه کلنهد اسه .
افخاد با ننازهای ویژش می توانهد از طخیق راش رفتن ،سنههانش
رفتن ،رای کوبی کخدن ،رخیدن یا بها چخانهدن ویلچهخ بهخ
روی راهخوی موسنقیدار ،ن هها و صهداهای موسهنقنایی
مورد القه اود را تو ند کهههد و بهدین وسهنله افهشون بهخ
تقوی حس گهوایی و بنهایی ،احساس آرامش کههد.
سیستم صوتی و ضب

و

و پخش

با توجه بهه ایهکهه موسهنقی
بخههش جههدایینارههییخ اتهها
اسهوز ن اس  ،بهابخاین سنستم
صوتی با کنفن بخای تقویه
و رگههد حههس گهههوایی ،هاههاههای حخکتههی و تعههادل و
مرارت های گفتاری افخاد با ننازهای ویژش بسهنار ضهخوری
اس و با سنستم صوتی و ضبط و رخش میتهوان حهواس
گوناگون و به ویژش حس گهوایی افخاد با ننازههای ویهژش را
تقوی کخد.
63
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فخد با نناز ویژش تهوو
را در جهههای مخصهههوص
قخار دادن توو میگیارد
و توو ناردیهد مهی گهود.
رس از چهد حظه توو در درون و هه سهفند کانهال تهوو
ناایان میگود و سخانجام از راینن به بنخون رخت می گهود.
در طول زمانی که توو این مسنخ را طی میکهد ،چخاغهها
روگن و ااموش می گهوند و بها رسهندن تهوو بهه رهاینن،
زن دستااش به صدا در می آید .ایهن دسهتااش ههم حهس
بنهایی و هم حس گهوایی را تقوی میکهد.

مجاو های از صفحههای ویژش اسی و دیداری اس کهه
هش کلند بشر دارد.افخاد با نناهای ویژش هخ کلنهدی را
که فشار دههد ،صهدا یها صهداهای ویهژشای را مهیگههوند.
افشون بخ این ،این دیوارهها دارای صهفحه کلنهد ویهژش ننهش
هستهد که میتوان به صفحه کلند بخنامهه داد تها بها صهدای
دامهه وسنعی از ابشارهای موسنقی اجخا گود.در دیوارههای
موسنقی دار می توان از انواع گونهاگون موسهنقی اسهتفادش
کخد.
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یمسه

ماساژوری

در اتا اسهوز ن از وسایل و تجرنشات گوناگونی بخای
تقوی حس المسه استفادش میگود که از جالهه مهیتهوان
به رانهل دارای فخچهه چخاشهی اسهی ،صهفحه خزگهی ،
مرخش های زنجنهخش ای آیههه ای  ،جعبهه رانهل ویبهخشای قابهل
حاههل ،تشهه خزگههی ،اسههتخخ تههوو ،ماسههاژور رفههی،
اسههباببههازیهههای ماسههاژوری ،خزانهههدش و هههای گههکل،
با شت ماساژوری ،رتوی سهانن ،جلنقه سهانن و صهد ی
ماسههاژوری اگههارش کههخد .در زیههخ چهههد مههورد از وسههایل و
تجرنشات یاد گدش بها تصهویخ و توضهن بنشهتخ ارایهه گهدش
اس .

اسهههباببهههازیههههای
ماسههاژوری بههه گونهههای
طخاحی گهدش انهد کهه بها
فشار دادن کلند یها بنههی
آنرا ،گخوع به خزش میکههد و بدن را ماساژ میدههد .این
اسباببازیها بازاورد حسی بسنار ا ی را بهخای افهخد بها
ننازهای ویژش ایجاد میکههد و موجب تحخیه و تقویه
حس المسه آنرا میگود.

پانــل دارایفرچــه چرخشــی
لمسی

رانل اسی ،گهامل ردیفهی از
غلت های اسی اس که وقتی
اس می گوند ،می چخاهد و بها
مهههوی زبهههخی کهههه روی فخچهههه
الستنکی قخار گخفته اس  ،روس افخاد با ننازهای ویژش را
تحخی می کهههد و از ایهن طخیهق حهس المسهه آنهها را
تقوی میناایهد.

صندلی ماساژوری

صهد ی ماساژوری دارای
انواع گونهاگونی اسه  .ایهن
صهههد ی آرامههش افههخاد بهها
ننازهههههای ویههههژش را بربههههود
می بخشد .صهد ی ماساژوری
افشون بخ تحخیه و تقویه
حههس المسههه ،ابههشار مههرثخی بههخای اصههالح رفتههار اسه و
می تواند به هوان تقوی کهههدش بهخای رفتارههای م لهوب
افخاد با ننازهای ویژش مورد استفادش قخار گنخد.
وسایل و تجهیزات ویژه برای تحریک و تقویت حس

تشک لرزشی

تعادل

تش خزگی تحخی
المسهای گاف انانشی را
بخای افخاد با ننازهای ویهژش
فخاهم میکهد .ایهن تشه
دارای قابلنه ههخزش بههه گههنوشهههای مختلههف و ا اوهههای
گوناگون را دارد و دارای سنستم رخش موسنقی اس که
میتوان متهاسب بها نهوع هخزش از موسهنقیههای مختلهف
استفادش کخد.

در اتا اسهوز ن از وسایل و تجرنشات گوناگونی بخای
تقوی حس تعادل استفادش میگود که از جالهه مهیتهوان
به صهد ی معلق ،تابهای صههد ی گهکل ،دسهتااش تعهادل
د وکس ،با شت چخاشی ،سایخ وسهایل چخاشهی ،منلهه
ذوزنقه ای گکل ،چخاانهدش ،کنسه توری آویشان ،رنلههای
چخاشی ،توریهای آویشان ،سکوی چخاشی و تختههای
تعاد ی اگارش کخد .در زیخ چهد مورد از وسایل و تجرنشات
یاد گدش با تصویخ و توضن بنشتخ ارایه گدش اس .
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وسایل و تجهیزات ویژه برای تحریک و تقویت حس

اســـباببـــازیهـــای

تعلیم و تربیت استثنایی

صهد ی معلق نهو ی
حههس آرمنههدگی بههخای
افههخاد بهها ننازهههای ویههژش
ایجههاد مههیکهههد .ایههن
صهههد ی ،بههدن افههخاد بهها
ننازهای ویژش را احاطه کخدش و با حخک گروارشای مالیم
ضان تحخی و تقوی حهس تعهادل و ا قهاء آرامهش بهه
آنرا کا میکهد تها از محهخکههای حسهی موجهود در
اتا اسهوز ن استفادش ناودش و یت ببخند.

بههخایتحخیهه و تقویهه حههس
تعهههادل افهههخاد بههها ننازههههای ویهههژش،
فعا نهه هههای تعههاد ی گونههاگونی را
میتوان با تختههای تعاد ی انجام داد.

دستگاه تعادل دلوكس

دستااشتعادل د هوکس از
طخیق تاهخین ههای اهودی،
افقی و چخاشی به تحخیه
و تقوی حستعادل کا میکهد.
بالشتک چرخشی

با شههت چخاشههی متحههخک
اسهه و افههخاد بهها ننازهههای ویههژش
می توانهد بخ روی آن بهشنههد ،دراز
بکشهد یا بخ آن آویشان گهوند و بها
حخک آونای که دارند هم به تحخی و تقویه حهس
المسه و ههم بهه تحخیه و تقویه حهس تعهادل کاه
میکهد.
پیلههای چرخشی

رنلههههههای چخاشههی دارای
قابلن ه جلههو و قههب گههدن و
چخاش هسهتهد و بها حخکهات
آونای افشون بخ ایجاد آرامش به تحخی و تقوی حهس
المسه و حس تعادل افخاد با ننازهای ویژش کا میکههد.

وسایل و تجهیزات ویژه برای تحریک و تقویت حس
بویایی

در اتا اسهوز ن از وسایل و تجرنشات گوناگونی بخای
تقوی حس بویایی استفادش میگود که از جاله مهیتهوان
به دستااش رخهش کهههدش بهوی هخ ،سهه مع هخ ،جعبهه
مجاو ه خهای مختلف ،تووهای مع هخ ،مکعهبههای
مع خ ،اانخ مع خ ،اسسخی با بوهای گوناگون و غنخش اگارش
کخد .در زیخ چهد مورد از وسایل و تجرنشات یهاد گهدش بها
تصویخ و توضن بنشتخ ارایه گدش اس .
توپهای معطر

تههووهههای مع ههخ بهههگونهههای
طخاحهی گههدش اسه کهه افههخاد بهها
ننازهههای ویههژش در حههنن بههازی بهها
تووهای دارای رن ههای گونهاگون بوههای متفهاوتی را
استشاام کههد .الزم به ذکخ اس که رنه تهوو بها بهوی
آن هااهه اس  .بهخای مثهال تهوو بها رنه زرد بهوی
رختغال و ناو و توو با رن قخمش بوی گل سخا میدهد.
مکعبهای معطر

مکعب های مع خ بهه گونهه ای
طخاحی گهدش اسه کهه افهخاد بها
ننازهههای ویههژش در حههنن بههازی بهها
مکعههبهههای دارای رنهه هههای
گونههاگون بوهههای متفههاوتی را استشههاام کههههد .الزم بههه
یادآوری اسه کهه رنه مکعهب بها بهوی آن هااههه
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صندلی معلق

تختههای تعادلی
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اس  .بخای مثال مکعب با رن سبش بوی نعهاع ،مکعب با
رن بهفش بوی توت فخنای ،مکعب با رنه آبهی بهوی
ادویه و مکعب با رن زرد بوی ناو میدهد.

مختلف ،گخب
غنخش اگارش کخد.

و خ های گناهی با طعمههای مختلهف و

نتیجهگیری

اانخ مع خ بههگونهه ای طخاحهی
گدش اس که افخاد با ننازهای ویهژش
در حنن بهازی بها اانخههای دارای
رن های گوناگون بوهای متفاوتی
را استشاام کههد .گایان ذکهخ اسه
که رن اانخ با بوی آن هااهه اس  .بخای مثال اانخ
با رن ارغوانی دارای بوی آرامشدههدش اس و اودوس،
اانخ با رن سبش دارای بوی نعههاع ،اانهخ بها رنه زرد
دارای بوی ناو و اانهخ بها رنه قخمهش دارای بهوی گهل
گاعدانی اس .
روشهای تحریک و تقویت حس چشایی

در اتا اسهوز ن از وسایل و تجرنشات گوناگونی بخای
تقوی حس چشایی استفادش میگود که از جاله میتهوان
به چایی با طعم های مختلهف ،ادویههجهات ،تخگهیجهات،
منههوشهههای بهها طعههمهههای مختلههف ،غههیاهای بهها طعههمهههای
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خمیر معطر

روش اسهوز ن دامهه وسنعی از تجارب حسهی را بهخای
افههخاد بهها ننازهههای ویههژش فههخاهم مههیکهههد کههه یههادگنخی و
آرامشآنرا را بربود میبخشد .در روشآموزگی و درمانی
اسهوز ن افخاد با ننازهای ویژش فخصه آمهوزش ،تاهخین و
رگد مرارتهای گهااتی ،ادراکهی ،رفتهاری و جسهای را
در محن ی ایان و اری از تردید و تهبنهه رنهدا مهیکهههد.
هاچهنن در این روش به کودکان با ننازههای ویهژش اجهازش
دادش مههیگههود تهها محههنط را متهاسههب بهها ننههاز ،القههه و
تواناهدیگان تهظنم کههد ،س تحخی حسی را کهتهخل
کههههد ،راسههخگههان را بهها محههخک حسههی ان بهها دههههد،
راح تخ از تکلنفی به تکلنف دیاهخ بسخدازنهد و بهه گهنوش
کارکخدیتخ رفتار کههد.
به طور االصه روش اسهوز ن بخ تقوی حواس ،بربود
توجههه و تاخکههش ،هاههاههای حخکتههی و افههشایش انانههشش
موفقن افخاد با ننازهای ویژش مرثخ اس و اثخبخشی ایهن
روش اسهوز ن در آموزش و درمان افخاد با ننازههای ویهژش
مورد تثیند قخار گخفته اس .

