
10 موضوعی که
  خانواده های دارای فرزند اتیسم آرزو       

دارند شما بدانید

1-  مــردم وقتــی اطــراف فرزنــد مــن هســتند، نیــازی نیســت 
ــد  ــاید الزم باش ــه، ش ــند.  بل ــته باش ــی  داش ــاس عجیب احس
ــا او رفتــار کننــد امــا مــن آرزومنــدم   ــی متفــاوت  ب آنهــا اندک

ــی نداشــته باشــند . کــه آن هــا رفتارعجیب

2- کودکان  اتیسم  با هم  متفاوت هستند.

 
ــی کننــد  چــون فرزنــد  مــن شــبیه  هیــچ  3-  مــردم فکــر م
اتیســم  دارای  پــس  نیســت،  اتیســم  درطیــف  فــردی  

نیســت.

4- ایــن کــودکان  دوســت داشــتنی  هســتند، بــه عشــق 
ــب  ــر ل ــده  را ب ــد  و خن ــاده ان ــوق الع ــا ف ــد آنه ــاج دارن احتی

ــد. ــی آورن ــد  م ــان دارن ــه  دوستش ــانی ک کس

ــوم  ــچ مفه ــم هی ــودک اتیس ــک ک ــورد  ی ــات در م 5- اطالع
خاصــی نــدارد آنهــا بــا هــم بســیار متفــاوت هســتند  لطفــا 
ــم  ــف اتیس ــودکان طی ــایر ک ــا س ــرم ب ــد پس ــن نگویی ــه م ب

ــت ! ــاوت اس متف

اتیســم اختاللــی عصب_ رشــدی اســت که در ســه ســال 
اول زندگــی بــروز میکنــد و مــادام العمــر اســت، شــاخصه 
اصلــی آن نقــص در ارتبــاط و تعامــالت اجتماعــی و بــروز 
ــی و ...  ــاری، حرکت ــه رفت ــه ای و خزان ــای کلیش ــار ه رفت
محــدود مــی باشــد. اتیســم بــر روی درک افــراد از دنیــا و 

تعامالتشــان بــا افــراد اثــر مــی گــذارد.
افــراد دارای اتیســم، دنیــا را متفــاوت تــر از بقیــه می بینند، 
مــی شــنوند و حــس می کننــد. اتیســم بیماری نیســت 
و درمــان قطعــی و دارویــی نیــز نــدارد، امــا با توانبخشــی 
فــرد دارای اتیســم مــی توانــد مهــارت کســب کــرده 
ــوغ  ــن نب ــد و همچنی ــته باش ــتقلی داش ــی مس و زندگ

ــی دهــد. ــی را از خــود نشــان م خاص
ــوده کــه از شــدید  ــف ب ــرایطی بــه صــورت طی اتیســم ش
تــا خفیــف متغیــر اســت. اتیســم بــودن بــه صــورت 
هــای متفاوتــی در رفتــار هــای فــرد دارای اتیســم نمایــان 
مــی شــود. بعضــی از افــراد دارای اتیســم، مشــکالت 
همــراه دیگــر ی نیــز از جملــه کــم توانــی ذهنــی، اختالل 
یکپارچگــی حســی، اختالل بیــش فعالی و نقــص توجه، 
ــن  ــای ای ــه معن ــه ب ــد؛ ک ــی دارن ــکالت گوارش ــرع و مش ص
اســت کــه ایــن افــراد نیازمنــد ســطوح حمایتــی مختلفی 

ــتند. هس

در حــال حاضــر درمــان پزشــکی قطعــی بــرای اتیســم 
ــح  ــات درک واض ــه تحقیق ــد ادام ــدارد. هرچن ــود ن وج
تــری از اختــال را فراهــم کــرده و منجــر بــه مداخــات 
ــریع و  ــه س ــت. مداخل ــده اس ــری ش ــای بهت و رفتاره
ــل  ــور قاب ــه ط ــد ب ــالگی( می توان ــگام )5-3س ــه هن ب
ــم را  ــف اتیس ــراد طی ــی اف ــت زندگ ــه ای کیفی ماحظ
ــف  ــراد طی ــت اف ــد، اکثری ــر چن ــد، ه ــود ببخش بهب
ــف در  ــات مختل ــا درج ــانه ها را ب ــی نش ــم، بعض اتیس
ــت در  ــن اس ــد داد و ممک ــان خواهن ــی  نش ــول زندگ ط
ــت  ــتاری و مراقب ــه پرس ــاز ب ــی نی ــی حت ــول زندگ ط
ــد  ــر تاکی ــای موث ــترین روش ه ــند. بیش ــته باش داش
ــد  ــرده می کنن ــب و فش ــریع، مناس ــه س ــر مداخل ب
ــی،  ــی، گفتــار درمان کــه مداخــات عبارتنــد از: کاردرمان
مداخــات زیســت پزشــکی )دارویــی، تغذیه و پزشــکی( 
 ،ABA, PRT ،ــی ــازی درمان ــی ) ب ــات روان شناس و مداخ

ــی و...(. ــناختی، هنردرمان ــات ش مداخ

ــالق و  ــوش، خ ــژه باه ــای وی ــا نیازه ــودکان ب ــی از ک 6- بعض
ــان  ــه زم ــاله  درهم ــن مس ــت  ای ــن اس ــتند  ممک متفکرهس

ــد . ــی کن ــاوت کارم ــا متف ــز آن ه ــد  مغ ــا آشکارنباش ه

ــی آورد،  ــب در م ــب و غری ــای عجی ــن صداه ــر دخترم 7- اگ
ــا  ــا را صرف ــن صداه ــد  او ای ــگاه کنی ــه او ن ــید و ب ــت باش راح
ــا  ــی آورد لطفــا ب بــه ایــن علــت  کــه هیجــان زده اســت در م

ــد . ــگاه نکنی ــه او ن ــب ب ــاز از تعج دهــان  ب

ــی   ــار فروش ــر شــما کــودک  مــن را در مغــازه ی خواروب 8-  اگ
مشــاهده کنیــد، او ممکــن اســت ســرش را به جایی بکشــد، 
گوشــه ی  لباســش را بجــود و یــا دورخــودش بچرخــد او 
مضطــرب اســت، مــن او را ســرزنش  نمــی کنــم، پــس لطفــا  
جــوری بــه مــن نــگاه نکنیــد کــه انــگار بایــد ایــن کار را انجــام 
دهــم  او نمــی توانــد  بدنــش را کنتــرل کنــد امــا ســعی مــی 
ــه  ــد غلب ــت میکن ــط دریاف ــه از محی ــدی برآنچ ــا ح ــد ت کن

کنــد.

ــی کننــد   ــی کننــد و فکــر م ــرادی کــه قضــاوت م ــرای اف 9- ب
مــن رفتارهــای عجیــب کودکــم را نمــی بینــم: مــن بــه 
دنبــال  اندکــی همدلــی هســتم، قضــاوت نکنیــد، درک 
ــی گــذارد. ــر او م ــادی  ب ــط اطرافــش تاثیرزی ــد کــه محی کنی

10- لطفــا کــودکان مــا را همــان گونــه  کــه مــا کــودک شــما را 
مــی پذیریــم، قبــول کنیــد .

ــما  ــه  ش ــاوت از آنچ ــان متف ــه کودکانم ــت ک ــادی اس ــن ع ای
ــی کننــد آنهــا سرشــار از احساســات،  انتظــار داریــد رفتــار م

ــتند . ــف هس ــی لطی ــق و قلب آرزو، عش

علت اتیسم چیست؟اتیسم

درمان یا توانبخشی؟

ــد  ــور می ش ــی تص ــدارد. زمان ــدی ن ــت واح ــم عل اتیس
کــه اختــال روان شــناختی ناشــی از تجــارب تروماتیک 
ــی و  ــراف هیجان ــه انح ــر ب ــر(، منج ــه س ــه ب )ضرب
اجتماعــی می شــود کــه ایــن صحیــح نیســت. امــروزه، 
پژوهشــگران معتقدنــد کــه احتمــاال چندیــن ژن، 
ترکیــب بــا عوامــل محیطــی، در ایجــاد اتیســم دخیــل 
ــراد اتیســم،  ــی مطالعــات در اف باشــند. همچنیــن بعض
ــامل  ــزی ش ــه مغ ــن ناحی ــی در چندی نابهنجاری های
ــان  ــپ را نش ــه( و هیپوکام ــدال )بادام ــه، آمیگ مخچ
ــتند  ــم هس ــه و مه ــل توج ــا قاب ــن یافته ه ــد. ای داده ان

ــد. ــتری دارن ــه بیش ــه مطالع ــاز ب و نی



 عالقه های زیاد و نامتعارف به اشیا  واکنش نشان ندادن به اسم  خود   خنده های بی دلیل  
 خاص 

  عدم پیروی از آداب اجتماعی  

 توانایی بیشتر در انجام کارهایی 
  که نیاز به درک اجتماعی ندارند 

  استفاده نکردن از انگشت اشاره برای نشان           
  دادن چیزهایی که دوست دارد یا میخواد 

  مشارکت نکردن در بازی های گروهی و 
  بازی نکردن با سایر کودکان 

  اجتناب از ارتباط چشمی 

 عدم درک ترس و موقعیت خطرناک  تکرار کلمه ها یا عبارت ها )اکواللیا( 

  لذت بردن از چرخاندن اشیا 
 فقدان بازی های نمایشی و یا 

بازی  های نمایشی نامتعارف و تکراری 

  عدم واکنش به درد 
  )انگار درد را درک نمی کنند(  

  گریه های شدید، استرس و بهم 
  ریختگی شدید بدون دلیل مشخص 

برای بیان خواسته هایش دست پرتحرکی یا کم تحرکی غیر معمول 
بزرگساالن را می کشد

  رفتارهای غیر معمول مثل پریدن 
  و تکان دادن دست ها 

  عدم پاسخگویی یه سیستم 
  آموزش معمولی 

  تمایل به یکسانی در عادات   اجتناب از لمس شدن و بغل کردن  
  روزمره و عدم تمایل به تغییر 

 عالیم
اتیسم

          
www.irautism.org
irautismorg
iran.autism.association

09123810378
09307527633 
09388386646
09183329538

07136266334
08138221542 
03432110408

کمک به انجمن خیریه ُاتیسم ایران:
شماره حساب:

شماره کارت:
14785056635281
6274 1219 4001 7981

0912242842
0916626197
09197954025
09151600084
09111780974

01333513235
03155548231
04432258031

          

اختالل طیف اتیسم
Autism Spectrum Disorder


