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والدین استرس 
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اســترس یــک واقعیــت همیشــه حاضــر در خانواده هــای طیــف اتیســم اســت. اســترس 
نحــوه ی دیــد مــا از دنیــا را شــکل می دهــد. اگــر اســترس درونــی در خانــواده، ازدواج، 
مســائل مالــی و ایمنــی بــه شــما وارد نمی شــود، همیشــه یــک اســترس بیرونــی وجــود 
ــا  ــی ب ــدت طوالن ــه م ــورد ب ــا برخ ــد. عموم ــام ده ــن کار را انج ــد ای ــه می توان دارد ک

ــد.  ــاد می کن ــترس زایی را ایج ــای اس ــکان، موقعیت ه ــان و پزش ــواده، مربی خان
 

اســترس درونــی اتیســم در خانــواده می توانــد از مشــکالت رفتــاری در خــواب کــودک تــا 
مشــکالت هیجانــی، احســاس گنــاه و نــزاع هــای زناشــویی را شــامل شــود.
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استرس های درونی خانواده 
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احســاس گنــاه یکــی از بزرگتریــن عوامــل اســترس دورنــی اســت. اکثــر والدیــن بــه نوعی 
ــوع  ــن موض ــل ای ــا دلی ــتند ی ــان هس ــم فرزندش ــئول اتیس ــه مس ــد ک ــاس کرده ان احس
ــی  ــدا م ــری پی ــاس بهت ــود، احس ــان می ب ــت کنترل ش ــوع تح ــن موض ــر ای ــد. اگ بوده ان

کردنــد، امــا اینگونــه نیســت. اتیســم یــک پدیــده جهانــی اســت. 

تــرس یــک عامــل اســترس دیگــر اســت. کــودکان طیــف اتیســم حــس مناســبی از تــرس 
ندارنــد. ممکــن اســت یــک خرگــوش بــا گوش هــای جنبنــده در کــودک وحشــت ایجــاد 
کنــد و او فریــاد بزنــد، ولــی وقتــی از بالکــن طبقــه ســوم بــاال مــی رود، بــه هیــچ چیــز 

فکــر نکنــد. 
والدیــن دائمــا بــه دنبــال روش هایــی بــرای محافظــت کــودک طیــف اتیســم از  آســیب 
زدن بــه خــودش هســتند. ممکــن اســت احســاس کنیــد زندگــی کودکتــان بیــش از حــد 
ــد اعتمــاد کنیــد کــه کودکتــان زندگــی  ــا بای ــاد شــما بســتگی دارد. ام ــه مراقبــت زی ب

ایمنــی خواهــد داشــت. 

احســاس گنــاه و تــرس دشــمنان شــما هســتند. هیــچ کــس نمی توانــد بــا ایــن احســاس 
ــان تقصیــر شــما نیســت و شــما  ــی زندگــی کنــد. اختــالل اتیســم فرزندت مــدت طوالن
ــود را  ــه خ ــد وظیف ــط می توانی ــما فق ــد. ش ــری کنی ــی جلوگی ــر اتفاق ــد از ه نمی توانی
انجــام دهیــد، و بــرای کارهایــی کــه نمی توانیــد انجــام دهیــد، بــه دنبــال آرامــش باشــید.
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خواهــران یــا بــراداران کــودک طیــف اتیســم، عمیقــاً بــر پویایــی خانــواده اثــر            
ــس  ــدازه خــوب باشــند پ ــه بیــش از ان ــد ک ــا ســعی می کنن ــد. بعضــی از آن ه می گذارن
ــا  ــر و برادره ــن خواه ــود، ای ــه وارد ش ــه خان ــی ب ــه استرس ــد ک ــام نمی دهن کاری انج
ــازی  ــان ب ــرادر اتیسم ش ــا ب ــر ی ــه خواه ــبت ب ــن را نس ــبیه والدی ــی ش ــد نقش می توانن
کننــد. بــا خــراب شــدن وســایل و اســباب بازی هایشــان توســط خواهــر یــا بــرادر طیــف 
اتیسم شــان، احســاس ناراحتــی نمی کننــد. جهــت حفــظ آرامــش در چنیــن خانه هایــی، 
از کــودکان عــادی خواســته می شــود تــا تغییــرات رفتــاری عمــده ای را بــرای جلوگیــری 

ــرادر خــود اجــرا کننــد.  از ناراحتــی خواهــر و ب
ــاص  ــرد. اختص ــک ک ــوان کم ــی می ت ــای مختلف ــه روش ه ــران ب ــا خواه ــرادران ی ــه ب ب
ــا کمــد قفــل دار  ــه صندوقچــه و ی ــن تهی ــا و همچنی ــا آن ه ــودن ب ــرای ب ــی ب دادن زمان
کــه بتواننــد وسایلشــان را در آن جــا نگــه دارنــد مــی توانــد کمــک کنــد. هــر کودکــی بــا 
خواهــر یــا بــرادرش دعــوا می کنــد. از احســاس گنــاه بــرای جلوگیــری از ایــن موضــوع 
ــخگویی  ــرای پاس ــی ب ــید و راه ــان باش ــت ناراحتی ش ــال عل ــه دنب ــد. ب ــتفاده نکنی اس
ــرای خــروج از  ــد راهــی ب ــر نمی توانی ــی اگ ــد. حت ــدا کنی ــا پی ــن نگرانی ه ــه ای ــت ب مثب
آن موقعیــت پیــدا کنیــد، می توانیــد بــه ســادگی تنهــا بــه حــرف هایشــان گــوش دهیــد. 

ــای خــود در انجــام  ــت  از طــرف خانواده ه ــت حمای ــل دریاف ــه دلی ــا ب برخــی از زوج ه
ــرای  ــرادی ب ــی انف ــد زمان ــرا می توانن ــتند. زی ــبخت هس ــیار خوش ــودک، بس ــای ک کاره
خــود و یــا زمانــی بــرای یکدیگــر داشــته باشــند. امــا اکثــراً جــزو ایــن گــروه نیســتند. 
ممکــن اســت والدیــن مــا خیلــی پیــر باشــند و نتواننــد پاســخگوی نیازهــای جســمانی 
کــودک طیــف اتیســم باشــند، یــا بیــش از حــد دور باشــند. بــرای همــه، منبــع اصلــی 
در حمایــت، همســر ماســت، امــا ایــن موضــوع بــه طــور قابــل توجهــی بــه اســترس در 

ــی شــوند. ــا خســته م ــد، و زوج ه ــه می کن زندگــی زناشــویی اضاف
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ــه مانــدن مــادر ایجــاد مــی  ــرای در خان در ســن 7 ســالگی کــودک دشــواری خاصــی ب
کنــد. هنگامــی کــه همســرتان از محــل کار بــه خانــه برمی گــردد، تنهــا زمانــی اســت کــه 
می توانیــد زنــگ تفریــح داشــته باشــید، امــا ایــن تنهــا زمــان خالــی همســر شماســت. 
همــه چیــز از اصــالح مــو تــا خریــد از میــوه فروشــی بایــد همــراه بــا بحــث و جــدل باشــد 

تــا یــک نفــر پیــدا شــود کــه بــا کــودک در خانــه بمانــد. 
 اســترس زندگــی بــا یــک کــودک طیــف اتیســم در زمان هایــی بســیار فشــارآور اســت. 
ــد، عمــل  ــه وظیفه شــان را انجــام نمی دهن ــرادی ک ــی شــود شــبیه اف ــی راحــت م خیل
کنیــد. حقیقــت ایــن اســت کــه حتــی اگــر همــه افــراد بــرای خشــنودی شــما وظیفــه 

شــان را انجــام دهنــد، هنــوز هــم ممکــن اســت فشــارآور باشــد.

ــدادن کارهایشــان یکدیگــر را ســرزنش کننــد، بلکــه  ــه خاطــر انجــام ن زوج هــا نبایــد ب
می بایســت از یکدیگــر بــه خاطــر کاری کــه انجــام داده انــد )ســرکار رفتــن، گذاشــتن غــذا 
روی میــز، غــذا دادن و لبــاس پوشــاندن بــه بچه هــا( تشــکر کننــد. ممکــن اســت شــما 
فکــر کنیــد کــه نبایــد از کســی بــه خاطــر انجــام وظیفــه اش تشــکر کــرد، امــا قدرانــی 
ــا  ــت، زوج ه ــن حال ــا می شــود. در بهتری ــود زخم ه ــب موجــب بهب ــم قل ــردن از صمی ک
ــی از یکدیگــر دور می شــوند، و در بدتریــن شــکل، آشــکارا  ــه لحــاظ فیزیکــی و هیجان ب

ــه هــم خصومــت پیــدا می کننــد.  نســبت ب
ــالش  ــد ت ــما بای ــد! ش ــوال بخندی ــن س ــه ای ــما ب ــاید ش ــود؟ ش ــه می ش ــت چ صمیمی

ــید؟ ــته باش ــان داش ــود و خانواده ت ــش خ ــرای آرام ــی ب خاص

اگــر شــما داریــد پــول بــرای نگهــداری فرزندتــان خــرج می کنیــد، اقــدام مفیــدی اســت. 
ــر دو  ــه ه ــد و ب ــترس بکاه ــد از اس ــویی تان می توان ــی زناش ــرای زندگ ــان ب ــرف زم ص
ــت  ــن اس ــوید. ممک ــه ش ــر مواج ــه بهت ــای روزان ــا موقعیت ه ــه ب ــد ک ــک کن ــما کم ش
احســاس کنیــد کــه نمی توانیــد زمانــی بــرای رابطه تــان پیــدا کنیــد. امــا حقیقــت ایــن 
اســت کــه نمی توانیــد از آن چشــم پوشــی کنیــد. پیــدا کــردن زمــان در حــال حاضــر از 

ــد.  ــری می کن ــتر جلوگی ــدی بیش ــترس های بع اس
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اتیســم می توانــد خانواده هــا را از راه هــای مختلــف تحــت فشــار مالــی قــرار دهــد. بعضــی 
ــد.  ــت می کنن ــی را پرداخ ــای باالی ــود هزینه ه ــودکان خ ــان ک ــرای درم ــا ب خانواده ه
ممکــن اســت کفــر آمیــز بــه نظــر برســد کــه بــه جــای آســایش کــودک نگــران پــول 

ــر نیســت.  باشــیم. بحــث ایــن اســت کــه خیلــی از راه حل هــا موث

 از دیگرانــی کــه ایــن درمــان هــا را امتحــان کــرده انــد بپرســید، کــودکان آن هــا را بــرای 
چنــد مــاه نظاره گــر باشــید. آیــا آن کــودکان بهتــر رفتــار می کننــد؟؟ آیــا ایــن پیشــرفت 

می توانــد در نتیجــه درمان هــای دیگــری باشــد؟
ــترین  ــه، بیش ــا صادقان ــد، ام ــرج می کنن ــول خ ــفر پ ــا س ــاس ی ــرای لب ــردم ب ــی م برخ

ــت.  ــودکان اس ــای ک ــرای هزینه ه ــترس ب اس

ــا  ــد، ام ــان باش ــت کنترل ت ــد تح ــدودی می توان ــا ح ــی ت ــترس زای داخل ــل اس عوام
هنگامــی کــه بــا دنیــای بیرونــی ســروکار داریــد، همــه چیــز بــرای شــما والدیــن دارای 

ــود.   ــخت تر می ش ــم س ــف اتیس ــودک طی ک
در اینجــا بــر نحــوه ی تعامــل بــا دیگــران بــه منظــور بدســت آوردن حمایــت فیزیکــی و 

احساســی کــه شــما و کودکتــان نیــاز داریــد، تمرکــز می کنیــم. فشــارمالی 
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شــاید اســترس در خانــواده قبــل از اینکــه حتــی کلمــه اتیســم را شــنیده باشــید شــروع 
ــای  ــاری دارد، اعض ــکالت رفت ــودک مش ــود ک ــخص ش ــه مش ــی ک ــد. هنگام ــده باش ش
فامیــل توصیه هــای مفیــد زیــادی ارائــه می دهنــد کــه اکثــر اوقــات تمامــی نــدارد و تــا 
بعــد از تشــخیص ایــن موضــوع ادامــه پیــدا می کنــد. البتــه، بــه یــاد داشــته باشــیم کــه 
ارائــه آن توصیه هــا بــرای کمــک بــه شماســت. آن هــا شــما و کودکتــان را دوســت دارنــد. 
ــاد  ــد،  فشــار انتق ــرار دهن ــف حقیقــی ق ــردم توصیه هــای خــود را در بیــن تعاری اگــر م

ــد. ــش می یاب ــازنده کاه س

ــنایان  ــتان و آش ــید. از دوس ــا دور باش ــد و از بچه ه ــرون بروی ــه بی ــی از خان ــرای مدت ب
ــا می توانیــد  ــه اســتراحت نیــاز دارم، آی درخواســت کمــک کنیــد. بگوییــد: مــن واقعــا ب

ــه مــن اختصــاص بدهیــد؟؟  وقتــی را ب




