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انجمــن خیریــه اتیســم ایــران اولیــن تشــکل غیــر دولتــی، غیــر انتفاعی، آموزشــی،  
حمایتــی و توانبخشــی ویــژه ی طیــف اختــال اتیســم در ایــران اســت کــه در ســال 
ــان  ــای آن ــم و خانواده ه ــراد دارای اتیس ــی اف ــت زندگ ــدف ارتقاءکیفی ــا ه 1392 ب
ــودکان  ــن ک ــای ای ــن و خانواده ه ــان، خیری ــدان، متخصص ــی از عاقمن ــط جمع توس
ــی  ــه مل ــت 33242، شناس ــماره ثب ــه ش ــور ب ــی وزارت کش ــمی مل ــوز رس ــا مج ب

ــده:  ــیس گردی ــت تأس ــور و وزارت بهداش 14003859508 از وزارت کش
حوزه های کلیدی فعالیت های انجمن عبارتند از :

- افزایش دانش و آگاهی جامعه
-  توانمند سازی والدین و آموزش به ایشان

-   تشخیص زود هنگام و توانبخشی کودکان دارای طیف اختال اتیسم
در راســتای ایــن اهــداف، واحــد آمــوزش، پژوهــش و توانبخشــی انجمن اتیســم ایران 
ــم  ــخیص اتیس ــی تش ــه تازگ ــان ب ــه فرزندش ــی ک ــژه ی خانواده های ــه ای وی کتابچ
دریافــت کــرده )از بــدو تولــد تــا 7 ســال (، تهیــه نمــوده. ایــن کتابچــه در 4 بخــش 
بــا عناویــن: راهنمایــی بــرای خانواده هــا، عائــم رشــد نرمــال، خواهــران و بــرادران 
کــودک طیــف اتیســم، مدیریــت بحــران، لیســت شــبکه دوســتدار اتیســم، مــدارس 
ــه  ــد ب ــه می توان ــد، ک ــم می باش ــه اتیس ــوط ب ــای مرب ــم ه ــاب و فیل ــتثنایی، کت اس
ــی  ــات درمان ــا و مداخ ــن راه حل ه ــال و یافت ــن اخت ــر ای ــا در درک بهت خانواده ه

مؤثــر، یــاری رســان باشــد.
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قبــل از دریافــت تشــخیص اختــال طیــف اتیســم، خانواده هــا 
ــک  ــت، ش ــاوت اس ــان متف ــم در بچه هایش ــه عائ ــن ک ــه ای ــبت ب نس
می کننــد. بعــد از ارزیابــی و تشــخیص، ایــن تردیــد خانواده هــا 
ــن  ــد ای ــود می آی ــه وج ــب ب ــه اغل ــؤالی ک ــن س ــود. اولی ــد می ش تأیی

ــه بعــد چــه کنیــم؟« اســت کــه »مــا از ایــن ب

ــت  ــناختی اس ــب ش ــده عص ــال پیچی ــم، اخت ــف اتیس ــال طی اخت
کــه بــر ارتباطــات و تعامــات اجتماعــی افــراد اثــر می گــذارد. 
بــه آن  اتیســم و رفتارهــای وابســته  تخمیــن زده می شــود کــه 
ــه عنــوان  حداقــل، 1نفــر از هــر 68 نفــر دیــده مــی شــود. اتیســم ب
ــه ایــن معنــی کــه  یــک اختــال طیفــی در نظــر گرفتــه می شــود؛ ب
ــا شــدت درجــات مختلفــی  نشــانه ها می تواننــد در هــر ترکیبــی و ب
رخ دهنــد. رفتارهــای شــخصیتی اتیســم ممکــن اســت در هــر 
ــکار  ــی آش ــل کودک ــوال در دوره اوای ــا معم ــود، ام ــر ش ــی ظاه کودک
ــر افــراد هــر کشــور  ــا 6 ســالگی(. اتیســم ب می شــوند )23 ماهگــی ت
و محدودیت هــای  اثــر می گــذارد  از جهــان  ای  یــا هــر منطقــه 

نــژادی، قومــی و اقتصــادی نمی شناســد.

ــال  ــه اخت ــد ک ــور می ش ــی تص ــدارد. زمان ــدی ن ــت واح ــم عل اتیس
روان شــناختی ناشــی از تجــارب تروماتیــک )ضربــه بــه ســر(، 
منجــر بــه انحــراف هیجانــی و اجتماعــی می شــود کــه ایــن صحیــح 
نیســت. امــروزه، پژوهشــگران معتقدنــد کــه احتمــااًل چندیــن ژن، 
ترکیــب بــا عوامــل محیطــی، در ایجــاد اتیســم دخیــل باشــند. 
همچنیــن بعضــی مطالعــات در افــراد اتیســم، نابهنجاری هایــی 
در چندیــن ناحیــه مغــزی شــامل مخچــه، آمیگــدال )بادامــه( و 
ــم  ــه و مه ــل توج ــا قاب ــن یافته ه ــد. ای ــان داده ان ــپ را نش هیپوکام

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

اتیسمچگونهدرمانمیشود؟

در حــال حاضــر درمــان پزشــکی قطعــی بــرای اتیســم وجــود نــدارد. 
ــم  ــال را فراه ــری از اخت ــح ت ــات درک واض ــه تحقیق ــد، ادام هرچن
کــرده و منجــر بــه مداخــات و رفتارهــای بهتــری شــده اســت. 
مطالعــات نشــان داده انــد کــه مداخلــه آموزشــی مناســب می توانــد 
اتیســم شــود.  بــرای کــودکان طیــف  نتایــج خوبــی  بــه  منجــر 
ــل  ــه طــور قاب ــد ب ــه هنگام)5-3ســالگی( می توان ــه ســریع و ب مداخل
ماحظــه ای کیفیــت زندگــی افــراد طیــف اتیســم را بهبــود ببخشــد، 
ــا  ــانه ها را ب ــی نش ــم، بعض ــف اتیس ــراد طی ــت اف ــد، اکثری ــر چن ه
ــن  ــد داد و ممک ــان خواهن ــی  نش ــول زندگ ــف در ط ــات مختل درج
اســت در طــول زندگــی حتــی نیــاز بــه پرســتاری و مراقبــت داشــته 
باشــند. بیشــترین روش هــای مؤثــر تأکیــد بــر مداخلــه ســریع، 

مناســب و فشــرده می کننــد.
اتیســم،  طیــف  افــراد  متفــاوت  نیازهــای  بــا  ســازگاری  بــرای 
روش هــای مؤثــر بایــد انعطــاف پذیــر باشــند، بــه طــور منظــم 
ــری  ــم پذی ــرای تعمی ــی ب ــودک فرصت های ــه ک ــوند و ب ــری ش بازنگ
بــا جامعــه ارائــه کننــد. والدیــن بایــد بــه طــور کامــل همــه ی                                           
درمان هــا را بررســی کننــد و از هــر درمــان خاصــی بــا احتیــاط 

اســتفاده کننــد. 
جــدول صفحــه  بعــد بعضــی ازروش هــای مشــترک درمــان اتیســم 

را لیســت می کنــد.

علتاتیسمچیست؟

اختاللطیفاتیسمچیست؟
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ی درمان
گزینه ها

آموزشی

تحلیل رفتاری کاربردی )ABA( ؛ به عنوان روش لواس نیز شناخته می شود
مداخله رفتاری فشرده

ــه عنــوان فلورتایــم نیــز شــناخته  ــر تفاوت هــای رشــدی و فــردی کــه ب ارتبــاط مبتنــی ب
می شــود

مهارت های اجتماعی و داستان های اجتماعی
درمان تییچ 

 )PRT( روش سانرایز و پی ار تی
مداخات شناختی 

بازی درمانی 

زیست پزشکی
انواع مختلف رژیم ها

درمان های ویتامینی
ــود،  ــه خ ــیب ب ــگری، آس ــامل پرخاش ــم ش ــانه های اتیس ــش نش ــرای کاه ــا ب دارو )مث

ــره( ــی و غی ــاالت خلق ــی، اخت ــش فعال بی

ممکــن اســت یــک تیــم جهــت ارائــه ی خدمــات ABA بــرای درمــان افــراد طیــف    خدمات فشرده اوتیسم
اتیســم، در خانــه، کاس درس یــا جامعــه حاضــر شــود.

درمان اختاالت پردازش شنیداریگفتار درمانی
درمان حرکت دهانی برای بیان

سیستم ارتباط از طریق مبادله تصویر )پکس( ارتباط
زبان اشاره آمریکایی 

راهکارهای تصویری؛ استفاده از تصاویر برای ارتباط
تسهیل ارتباط

درمان یکپارچه سازی حسیکاردرمانی
مهارت های بینایی 
مداخات شناختی 

بازی درمانی 
  



                 

تعییــنروشآموزشــیمناســببــرایکــودکاندارایاتیســم
ــودکباشــد.صــرفنظــر ــرنیازهــایفــردیهــرک ــدمبتنــیب بای
ــودکان ــهک ــودک،مطالعــاتنشــانمیدهنــدک ــیک ازســطحناتوان
طیــفاتیســمبــهخوبــیبــهمجموعــهیآموزشــیبســیارســازمان
ــانیازهــایفردیشــان ــاحمایتهــایمقتضــیومنطبــقب یافتــهب
پاســخمیدهنــد.برنامــهآموزشــیبایــدبراســاسعالیــقکــودک
ــد. ــتفادهکن ــداریاس ــایدی ــوزشه ــترازآم ــدوبیش ــودآی بوج
ــیو ــلکاردرمان ــریازقبی ــاتدیگ ــاخدم ــدب ــازبای درصــورتنی

ــیادغــامشــود. گفتاردرمان

ــیاز ــوند،بعض ــزرگمیش ــمب ــراددارایاتیس ــهاف ــورک همانط
آنهــافرصتهــایشــغلیراانتخــابمیکننــدکــهمعمــولو
روتیــنهســتندونیــازبــهتعامــلاجتماعــیزیــادیندارنــد.بعضی
ــات، ــردناطالع ــدواردک ــیمانن ــیدرزمینههای ــانکارهای ازآن
ــل ــهوتحلی ــو،تجزی ــمپیان ــی،تنظی ــکی،خدمات ــیپزش رونویس

ــد. ــاممیدهن ــرداریو...انج ــرودفت کامپیوت

بــزرگکــردنیــککــودکدارایاتیســممیتوانــدچالــشبرانگیــز
ــد ــتانمیتوان ــوادهودوس ــتخان ــر،حمای ــاتمؤث ــد.ارتباط باش
بــهوالدیــنبــرایبرداشــتنگامهــایبعــدیکمــککننــدهباشــد.
درحالــیکــهشــمابهتریــنحامــیکودکانتــانهســتیدبدانیــدکــه
ــفاتیســم ــدطی ــایدارایفرزن ــانیســتید.بیشــترخانوادهه تنه
ــک ــرکم ــهیکدیگ ــیب ــتیبانیوحمایت ــایپش ــقگروهه ازطری

میکننــد.
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ــرایخانوادههایــیهســتند گروههــایپشــتیبانی،منبــعحیاتــیب
ــرایســؤاالتبسیارشــانهســتند. ــهدرجســتجویپاســخیب ک
ــی ــنگروههای ــادچنی ــمایج ــهیاتیس ــتجامع ــیازمأموری بخش

اســت.

ــال ــمدردهس ــفاتیس ــاللطی ــارهاخت ــیاریدرب ــاتبس اطالع
ــالت ــامداخ ــر،ب ــالحاض ــت.درح ــدهاس ــتآم ــتهبدس گذش
ــالومشــارکت ــادیعضــوفع ــفاتیســمزی ــودکانطی مناســب،ک
ــردمنحصــر ــرف ــهه ــیک ــدهدرجامعهشــانمیشــوند.درحال کنن
بفــرداســت،دانســتنمــواردزیــرمــیتوانــدکمــککننــدهباشــد:
ــر ــادیگ ــادیب ــایدرسع ــمدرکالسه ــفاتیس ــودکانطی -ک

ــتند. ــریهس ــالیادگی ــوددرح ــاالنخ همس
-دانــشآمــوزانطیــفاتیســممیتواننــدآمــوزششــانرافراتــر
ازدبیرســتانادامــهدهنــد.حتــیبعضــیازافــرادطیــفاتیســماز

ــارغالتحصیــلمیشــوند. ــزف دانشــگاهنی
-بزرگســاالنطیــفاتیســم،حتــیآنهایــیکــهنشــانههای
ــه ــاندرجامع ــداریشغلش ــینگه ــد،توانای ــارزیدارن ــریب ظاه

ــد. رادارن
-بیشــترافــراددارایاتیســمدرخانــهیــاجامعــهزندگــیمیکننــد.

)بــدوننیــازبــهمراکزنگهــداری(
ــه ــه)درمدرس ــیروزان ــکدرزندگ ــنکم ــاگرفت ــراداتیســمب -اف

ــوند. ــیش ــتم ــه(حمای ــلکاروخان مح

ــداتیســم ــهفرزن ــهعشــقب ــادداشــتهباشــیدک ــهی درنتیجــه،ب
همــراهبــامنابــع،حمایــتوآمــوزشمناســب،موجــبموفقیــتاو

خواهــدشــد.

آموزشخاصبرایکودکاندرسنمدرسه

فرصتهایشغلی

آینده

دوفرددارایاتیسمشبیهبههمنیستند؛
ــرروش ــهه ــیدک ــتهباش ــرداش ــهخاط ــود.ب ــدب ــاوتخواه ــودکانمتف ــیدرک ــجدرمان ــن،نتای بنابرای

ــد. ــتبررســیکنی ــهدق ــیراب درمان

حمایتوالدینوخانواده
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ــر  ــی از خط ــوال درک ــم معم ــف اتیس ــال طی ــان اخت ــودکان و نوجوان ک
ندارنــد و بــا داشــتن شــرایط خــاص رفتــاری، ارتباطــی، حســی و 
حرکتــی، مــی تواننــد منجــر بــه ایجــاد شــرایط آســیب زا و بــروز 
ــایان  ــوند .ش ــان ش ــواده هایش ــود و خان ــرای خ ــی ب ــرات احتمال خط
توجــه اســت کــه هرکودکــی بــا کــودک دیگــر متفــاوت اســت و کــودکان 
ــر کــودک   ــتند. بنابرایــن ه ــتثنی نیس ــم هــم از ایــن قاعــده مس اتیس
ــه  ــط خان ــد محی ــما بای ــود را دارد و ش ــوص خ ــرایط مخص ــا و ش نیازه
ــازی  ــن س ــود ایم ــودک خ ــاص ک ــای خ ــی ه ــن ویژگ ــر گرفت ــا درنظ را ب
ــخص  ــکان مش ــا و م ــوادث، ج ــه ح ــید ک ــته باش ــر داش ــد. در نظ کنی
ــی  ــوال جای ــه معم ــد، بلک ــی ده ــی روی نم ــان معین ــته و در زم نداش
اتفــاق مــی افتــد کــه انتظــار وقــوع آن را نداریــم و غافلگیــر می شــویم. 
بدیــن منظــور، رعایــت نــکات زیــر مــی توانــد در جلوگیــری از خطــرات 

ــد:  ــته باش ــری داش ــیار موث ــش بس ــی نق احتمال

1. در خصــوص اســتفاده از آسانســور اگــر کــودک داخــل آسانســور گیــر 
ــا  ــن گام ب ــتید، در اولی ــی نداش ــاختمان دسترس ــر س ــه مدی ــرد و ب ک

آتــش نشــانی تمــاس بگیریــد. 
ــز  ــاظ مجه ــرده حف ــه ن ــا ب ــا حتم ــه ه ــه راه پل ــد ک ــت کنی ــه: دق )نکت

ــند(. باش
ــن،  ــزل، درب بالک ــروج من ــامل درب ورود و خ ــزل ش ــای من 2. درب ه
پنجــره هــا را ایمــن ســازی نماییــد. بدیــن منظــور الزم اســت کــه بعــد 
از ورود و خــروج درب را قفــل نماییــد و کلیــد هــا را از دســترس کــودکان 
ــت  ــه درب پش ــد ک ــل کنی ــان حاص ــن اطمین ــد. همچنی ــارج نمایی خ
ــودکان در  ــه ک ــی ک ــا هنگام ــد، مخصوص ــل باش ــز قف ــن نی ــام و بالک ب
منــزل تنهــا هســتند. الزم بــه ذکــر اســت کــه فضــای بالکــن و پنجــره 
هــا را نیــز از طریــق نصــب نــرده، حفــاظ و تــوری ایمــن ســازی نماییــد
)نکتــه: توجــه کنیدکــه بــه میــزان بــاال بــودن پنجــره از ســطح زمیــن 
نــگاه نکنیــد، چــرا کــه در صــورت ایمــن ســازی نشــدن ممکــن اســت 
ــوار  ــی ناگ ــث اتفاق ــان باع ــر پایش ــه زی ــتن چهارپای ــا گذاش ــودکان ب ک

ــوند(. ش

نکات ایمن سازی فضای 
زندگی فرد مبتال به اتیسم
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ــکاوی  ــس کنج ــر ح ــودکان بخاط ــتتارکنید. ک ــرق را اس ــای ب 3. پریزه
ممکــن اســت اشــیاء تیــز را داخــل پریــز بکننــد و باعــث ایجــاد 
ــی تــوان از پریزهــای دارای محافــظ  مســائلی شــوند، بدیــن ترتیــب م
کــودک اســتفاده کــرد، یــا اینکــه آن هــا را بــه طــرق مختلفــی پوشــاند، 

ــد. ــودکان نباش ــد ک ــرض دی ــا در مع ت

ــی و...( را دور از دســترس  4.  وســایل تیــز و برنــده )مثــل چاقــو، قیچ
کــودک قــرار دهیــد تــا در هنــگام تنهایــی نیــز قــادر بــه اســتفاده از آن 

هــا نباشــد. 

5. مــواد شــوینده، آتــش زا، ســموم و دارو هــا خیلــی خطرنــاک 
هســتند، بدیــن منظــور آن هــا را در فضایــی قــرار دهیــد کــه بتوانیــد 
ــتند؛  ــم هس ــی مه ــا خیل ــن داروه ــن بی ــد. در ای ــل کنی در آن را قف
ــان  ــر زم ــد ه ــر کن ــت فک ــن اس ــودک ممک ــد و ک ــی ان ــه خوردن چراک

ــد.  ــرف کن ــد مص ــی توان ــت م خواس

ــه پریــدن و راه رفتــن  ــم عاقــه زیــادی ب ــف اتیس 6.کــودکان دارای طی
دارنــد و اگــر کــف منزلتــان ســنگ و ســرامیک اســت، آن را بــا کفپــوش 
مناســب )موکــت و...( بپوشــانید و از زمیــن خــوردن و آســیب دیــدن 

آن هــا جلوگیــری کنیــد. 

ــدن  ــراب ش ــه خ ــبت ب ــن نس ــای والدی ــزارش ه ــه گ ــه ب ــا توج 7.  ب
ــون،  ــتن LCD تلویزی ــوص شکس ــری،  بخص ــی وتصوی ــایل صوت وس
ــر در  ــا کمت ــد ت ــب کنی ــت نص ــورت ثاب ــوار بص ــایل را روی دی ــن وس ای

ــد.  ــودکان باش ــترس ک دس

ــادی  ــه ی زی ــی عاق ــی و حرکت ــکات حس ــر تحری ــودکان بخاط 8.  ک
بــه باالرفتــن از اجســام و پریــدن دارنــد. بنابرایــن ضــروری بنظــر 
ــتحکم  ــاع، از مس ــاک ارتف ــم و خطرن ــث مه ــدا از بح ــه ج ــد ک میرس
ــب  ــرک نص ــای متح ــه ه ــن، آین ــد، ویتری ــون کم ــا چ ــیله ه ــودن وس ب
ــه  ــا را ب ــل آن ه ــن دلی ــه همی ــد، ب ــل کنی ــان حاص ــده و... اطمین نش
دیــوار رول پــاک کنیــد )بــه دیــوار پیــچ کنیــد( تــا در صــورت باالرفتــن 

ــد.  ــودک نیفت ــرای ک ــی ب اتفاق

9. تــا حــد امــکان ســعی در اســتتار کــردن شــیر گاز نماییــد تــا کــودک 
ــه آتــش ســوزی شــود. همچنیــن  ــر ب ــازی کنــد و منج ــا آن ب ــد ب نتوان
در مواقعــی کــه از اجــاق گاز اســتفاده نمــی کنیــد شــیر آن را ببندیــد. 
ــه  ــازی ب ــد نی ــر را ندارن ــه درک خط ــی ک ــه کودکان ــن، ب ــر ای ــاوه ب ع
ــر  ــرا کــه ممکــن اســت منج ــت چ آمــوزش اســتفاده از اجــاق گاز نیس

بــه آتــش ســوزی شــود.
)نکتــه: وســایل احتراقــی )چــون کبریــت، فنــدک، الیتــر و ...( را دور از 

دســترس کــودکان نگــه داریــد(.

10. ســعی کنیــد وســایل تزیینــی در معــرض دیــد نباشــد. اگــر 
ــه  ــاندن لب ــعی در پوش ــت، س ــز هس ــای تی ــه ه ــیله ای دارای لب وس

ــد.   ــفنج نمایی ــق اس ــز از طری ــای تی ه

ــازی  ــن س ــوفاژ و...( را ایم ــاری، ش ــون بخ ــی )چ ــایل گرمایش 11.  وس
نماییــد. بدیــن منظــور چــه در فصــل تابســتان و چــه در فصــل 
زمســتان از حفــاظ هــای متحــرک اســتفاده بکنیــد. همچنیــن بــرای 
ــای  ــتند از کاوره ــره ای هس ــز و پ ــطوح تی ــه دارای س ــی ک ــوفاژ های ش

ــد. ــتفاده بکنی ــا اس ــاندن آن ه ــرای پوش ــی ب چوب

ــرای  ــد. ب ــه دارن ــه زدن عاق ــه ضرب ــم ب ــودکان اتیس ــی از ک 12. برخ
ایمــن ســازی فضاهایــی کــه  دارای شیشــه  اســت، میتوانید از شیشــه 
نشــکن یــا همــان چســب هــای نــواری کاغــذی اســتفاده کنیــد کــه در 

صــورت شکســتن خــرده هــای شیشــه پخــش نشــود. 
ــای  ــراغ ه ــا و چ ــپ ه ــد از الم ــی توانی ــا م ــراغ ه ــورد چ ــه: در م )نکت

ــد(.  ــتفاده نمایی ــوکار اس ت

13.  از آنجایــی کــه بعضــی از کــودکان مشــکات رفتــاری چــون 
پرخاشــگری، پرتــاب اشــیاء و اجســام را دارنــد تــا حــد امــکان وســایل 
ــی الخصــوص اجســام ســنگین  را از دســترس آن هــا خــارج کنیــد عل
مثــل گلــدان، . در ضمــن هنگامــی کــه کــودک دچــار پرخاشــگری مــی 
ــه  ــد کــودک ب ــد و اجــازه دهی ــی هدایــت کنی ــی خال ــه اتاق شــود او را ب

ــد. ــش برس آرام
) نکته: از کرکره به خصوص کرکره های عمودی پرهیز کنید(. 

 



عالئم رشد نرمال 12

عالئم رشد نرمال
بخش دوم: 



13عالئم رشد نرمال

ــه عنــوان یــک  کــودک شــما هــر روز رشــد و تغییــر مــی کنــد! ب
ــد مهــم اســت کــه فراینــد رشــدی کــودک خــود را زیــر نظــر  وال
داشــته باشــید و نقــاط بحرانــی رشــد او را در طــول ایــن راه 

ــد.  ــی کنی بررس
ســه ســال اول زندگــی یــک دوران بســیار مهــم در رشــد کــودک 
اســت. در طــول ایــن مــدت متخصصیــن، کــودکان را بــرای 
رشــدی  هــای  بررســی  و  واکسیناســیون  ســامت،  چــکاپ 
عمومــی  ویزیــت مــی کننــد.  در حــال حاضــر در آمریــکا کودکان 
در 9، 12، 18، 24 و 30 ماهگــی چــکاپ مــی شــوند کــه شــامل 
بررســی رشــد عمومــی اســت و بــرای همــه کــودکان انجــام 
ــی  ــم در  18و 30 ماهگ ــف اتیس ــال طی ــرای اخت ــود و ب ــی ش م
ضــروری مــی باشــد. اگــر عائــم نشــان دهنــد کــه کــودک دارای 
ــز  ــا نی ــر و برادره ــی خواه ــت  بررس ــم اس ــف اتیس ــال طی اخت
ــود  ــه وج ــای اولی ــانه ه ــه ای از نش ــود. مجموع ــام ش ــد انج بای
ــند.  ــا باش ــال آنه ــه دنب ــد ب ــی بای ــن در 3 ماهگ ــه والدی دارد ک
ــد نشــان  ــی کــه آزمایشــگاه هــا و تســت خــون نمــی توان درحال

ــد.  ــی باش ــم م ــف اتیس ــال طی ــودک دارای اخت ــه ک ــد ک دهن

ــه  ــت و ب ــی اس ــم حیات ــف اتیس ــال طی ــه اخت ــخیص اولی تش
ــد  ــی توان ــه م ــی اولی ــات مداخات ــه خدم ــت ک ــی اس ــن معن ای
ــتی  ــرد، بهزیس ــار، عملک ــر رفت ــی ب ــر عظیم ــود و تأثی ــروع ش ش
ــانه  ــه، نش ــه ی اولی ــدون مداخل ــذارد. ب ــی گ ــودک م ــده ک و آین
هــای اتیســم مــی توانــد بدتــر شــود و نتایــج نشــان مــی دهــد کــه 
درمــان ایــن اختــال  یــک درمــان هزینــه بــر در طــول زندگــی 
اســت. بــرآورد هزینــه مــادام العمــر بــرای مراقبــت فــرد دارای 
اتیســم  در امریــکا از حــدود 1.5 میلیــون دالر تــا 2،5 میلیــون 
ــا تشــخصیص زود  ــا دو ســوم ب ــد ت دالر مــی باشــد کــه مــی توان

ــد.  ــش یاب ــه کاه ــگام و مداخل هن
ــی  ــخیص قطع ــنی تش ــن س ــه میانگی ــه ک ــر اگرچ ــال حاض در ح
ــا 5 ســالگی اســت.  بعضــی کــودکان مــی تواننــد  بیــن ســن 3 ت
ــال دادن  ــرح ح ــد. ش ــت کنن ــخیص را دریاف ــالگی تش ــر2 س زی
والدیــن از کــودک، بــرای متخصصیــن در تشــخیص بســیار 

اهمیــت دارد. 
ــه  ــوند ک ــی ش ــان م ــودک بی ــدی ک ــف رش ــاط عط ــه  نق در ادام
ــا  ــر و ی ــه تأخی ــد و هرگون ــه کنن ــه آن توج ــد ب ــا بای ــواده ه خان
مشــکل را ســریعًا بــا درمانگــر و پزشــک مربوطــه  کــودک در 

جریــان بگذارنــد. 
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3 ماهگی

7 ماهگی

• چرخاندن سر به سمت صدای مستقیم
• شروع به تقلید کردن بعضی صداها 

• غان و غون کردن
• لبخند زدن

• شناسایی اشیاء و افراد آشنا از دور
• دنبال کردن اشیاء درحال حرکت

• نگاه کردن به صورت بادقت

• ضربه زدن به اشیاء آویزان 
• گرفتن و تکان دادن اسباب بازی در دست

• باالبــردن ســر و ســینه وقتــی کــه بــر روی شــکم 
خوابیده

• بردن دست به سمت دهن
• ارتباط و رسایی بهتر با صورت و بدن

• شروع به رشد لبخند اجتماعی

• عاقه مند به بازی های اجتماعی
• عاقه به تصویر در آینه

• درگیر بودن برای گرفتن اشیاء  در خارج از دسترس
• واکنش نشان دادن به اسم خودش

• شروع به گفتن »نه«
• زنجیره ای از صداهای غان و غون

• چرخیدن به هر دو طرف )جلو به عقب، عقب به جلو(
• نشستن با کمک و بدون کمک، حمایت با دست

• گرفتن با یک دست 
• انتقال دادن اشیاء از دستی به دست دیگر



15عالئم رشد نرمال

1 سالگی

2 سالگی

• خجالت کشیدن و یا اضطراب در ارتباط با غریبه ها
• گریه کردن هنگام جدا شدن از مادر و پدر 

• تکرار صداها یا حرکات برای جلب توجه 
• می تواند با انگشت بعضی مواد غذایی را بخورد

• اشیاء مخفی را به راحتی می تواند پیدا کند
• از اشــیاء بــه صــورت درســت اســتفاده مــی کنــد )فنجان 
بــرای نوشــیدن،از شــانه بــرای شــانه کــردن مــو، از تلفــن 

بــرای گــوش کــردن و دریافــت کــردن(
• واکنش نشان دادن به » نه« 

• اســتفاده از حــرکات ســاده مثــل تــکان دادن ســر بــرای 
» نــه«

• غان و غون با انعطاف )تغییر در تن(
• گفتن » بابا« » ماما«

• استفاده از فریاد
• تاش برای تقلید کلمات

• خزیدن بر روی شکم 
• باال کشیدن خود برای ایستادن 

• راه رفتن با کمک گرفتن از اشیاء 
• زدن دو شیء به هم 

ــا درون  ــم و ی ــیاء از ه ــردن اش ــدا ک ــتن و ج • گذاش
هــم 

• بهم زدن با انگشت  
• جواب دادن وقتی اسمش را صدای می کنی

بــه ویــژه  تقلیــد کــردن از رفتارهــای دیگــران،   •
بزرگتــر  کــودکان  و  بزرگســاالن 

ــر  ــودکان دیگ ــا ک ــه ب ــی ک ــدن وقت ــان زده ش • هیج
ــوند  ــی ش ــع م جم

• نمایش دادن استقال بیشتر 
• نشان دادن رفتارهای جسورانه 

• پیــدا کــردن اشــیاء وقتــی کــه زیــر بیــش از یــک الیــه 
ــت  مخفی اس

• شروع به منظم کردن بر اساس رنگ و شکل 
• شروع به بازی های اعتقادی

• اشــاره کــردن بــه شــیء یــا تصویــر وقتــی کــه 
بــرد مــی  را  اســمش 

• بیان تک کلمه های متعدد )در24تا18ماه(
•استفاده از عبارت های ساده ) در 24تا18ماهگی(

• استفاده از جمات 4تا2 کلمه ای 
• دنبال کردن دستورالعمل های ساده 

• تکرار کردن کلماتی که در مکالمه شنیده است
•نگــه داشــتن اســباب بــازی پشــت ســرش وقتــی کــه 

راه مــی رود
• راه رفتن به تنهایی

• خودش را خط خطی می کند
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• با بقیه کودکان همکاری می کند، بازی های فانتزی ومبتکرانه بیشتری را انجام می دهد  
•  شمارش را می فهمد

• با جمات دارای 5 تا 6 کلمه صحبت می کند
•داستان بیان می کند، به اندازه کافی برای غریبه ها واضح و قابل فهم حرف می زند

• دستورات 3 بخشی را دنبال می کند؛ »شباهت« و »تفاوت« را می فهمد

4 سالگی

• می خواهد شبیه دوستانش باشد، مثل آواز خواندن، رقصیدن و برخورد کردن
• می تواند بین واقعیت و نقشه های خیالی تفاوت قائل شود 

• استقال بیشتری را نشان می دهد
• می تواند10  شیء را بشمارد و حداقل 4 رنگ را به درستی اسم ببرد

• با جمات بیش از 5 کلمه حرف بزند، داستان های طوالنی تری را بیان کند

5 سالگی

• فهمیدن مفهوم » مال من«، » مال او« 
• ابراز محبت آشکار 

• ابــراز طیــف مختلفــی از هیجانــات، جــدا شــدن از 
والدیــن بــه راحتــی 

• کار با اسباب بازی های مکانیکی 
ــا،  ــک ه ــا عروس ــادی ب ــای اعتق ــازی ه ــاخت ب • س

ــراد  ــات و اف حیوان
• مرتب کردن اشیاء براساس شکل و رنگ 

• کامل کردن پازل دارای 4تا3 قطعه

• فهمیدن اکثر جمات 
• بیان جمات4تا3 کلمه ای 

• توانایی بیان اسم، سن و جنس خودش
• بــاال و پاییــن رفتــن از پلــه هــا بــه صــورت متنــاوب 

)هــر پــا بــرای هــر پلــه(
• دویدن به راحتی 

• پدال زدن سه چرخه 
• نگه داشتن مداد در حالت نوشتن

• نام بردن رنگ های اصلی در 3سالگی 

2 سالگی

3 سالگی
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زمانــی کــه والدیــن کــودک خودشــان را مشــاهده مــی کننــد، بایــد بــه دانــش خودشــان اعتمــاد کننــد و رونــد رشــد عــادی او را 
بشناســد. در اینجــا مــا تعــدادی رفتارهــای کــه بیــن افــراد دارای اختــال طیــف اتیســم مشــترک اســت را آورده ایــم: 

   

     

ضــروری اســت کــه بــه یــاد داشــته باشــید هــر کــدام از ایــن نشــانه هــا در نــوع خودشــان مــی تواننــد عــادی باشــند؛ بــه عنــوان 
مثــال چگونــه کــودک انتقــال بــه دوره ی بعــدی زندگــی،  درگیــر شــدن در ارتبــاط معنــادار بــا بزرگســاالن و اســتفاده از تخیــات 
را مدیریــت مــی کنــد. امــا الگویــی از رفتارهــای غیــر طبیعــی، اســتفاده مــداوم از رفتارهــای خــاص، مشــکات دربرقــراری 

ارتبــاط و مهــارت هــای اجتماعــی موجــب نگرانــی مــی شــود.

 عاقه های زیاد و نامتعارف به اشیا  واکنش نشان ندادن به اسم  خود   خنده های بی دلیل  بخش سوم: 
 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( 

 فقدان بازی های نمایشی و یا   لذت بردن از چرخاندن اشیا 
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 

  اجتناب از لمس شدن و بغل کردن  

  تمایل به یکسانی در عادات 
  روزمره و عدم تمایل به تغییر 

ویژگی های اختالل طیف اتیسم
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خواهران و برادارن کودک 
طیف اتیسم

بخش سوم:
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ــاد  ــد ی ــن بای ــا م ــود داره، ام ــن وج ــرای م ــختی ب ــه کارای س ــر چ اگ
ــدم.  ــام ب ــادی رو انج ــم کارای زی ــی تون ــوری م ــه چط ــرم ک بگی

میتونمکارایزیرروهرروزانجامبدم:

- مــن مــی تونــم ازعکــس هــا  و لیســت هــا بــرای یادگرفتــن اســتفاده 
          . کنم

به خاطر اینکه من عکس ها و کارهای که نوشته شده رو 
می فهمم.

ــمت  ــه قس ــخت ب ــه کارای س ــم ک ــق میش ــی موف ــتر وقت ــن بیش - م
ــه مــن کمــک کنــه کــه اون هــا رو  ــا ب هــای کوچیــک تقســیم بشــه ت

ــرم.  ــاد بگی ی
بــه خاطــر اینکــه مــی تونــم در بخــش هــای کوچیــک یــاد 

بگیــرم.

- مــن دوســت دارم کــه یــک کار رو در یــک زمــان 
ــه   ــم ک ــته باش ــه داش ــه برنام ــه  ی ــا اینک ــدم ی ــام ب انج

در اون مشــخص شــده باشــه  کــه از مــن چــه انتظــاری 
ــد.  دارن

به خاطر این که من یکنواختی رو دوس دارم.

ــک   ــه  ی ــه ک ــک میکن ــن کم ــه م ــه ب ــک برنام ــتن ی - داش
یــاد آور داشــته باشــم  کــه اگــه چیــزی تغییــر کــرد، بــرای 

تغییــر آمــاده باشــم. 
بــه خاطــر اینکــه فهمیــدن اینکــه چــی گفتــن بــرای مــن 

ســخته.

   

- مــی تونــم بــا بزرگترهــا کار کنــم تــا یــاد بگیــرم کــه چــه کاری خــوب 
و چــه چیــزی بــرای گفتــن مناســبه.

به خاطر اینکه دوست پیدا کردن سخته

ــا دوســت پیــدا  ــا بزرگترهــا و بقیــه بچــه هــا کار کنــم ت ــم ب - مــی تون
ــم.  ــن کن ــردن رو تمری ک

ــه  ــا ک ــی کاره ــا بعض ــه ب ــم دارم و ممکن ــن اتیس ــه م ــر اینک ــه خاط ب
ــل:  ــم، مث ــته باش ــکل داش ــونه مش ــه آس ــرای  بقی ب

1- حرف زدن و فهمیدن اینکه چی بگم
2- دوست پیدا کردن

3- انجام دادن کارها پشت سر هم

چــون مــن اتیســم دارم، ذهــن مــن ممکنــه نیــاز داشــته باشــه تــا یاد 
بگیــره چطــوری کارهایــی کــه بــرای بقیــه  آســونه رو انجــام بــده. 
ــی  ــس کارهای ــا هرک ــرم. ام ــاد بگی ــاوت ی ــن متف ــه م ممکن

داره کــه بــرای خــودش آســون و یــا ســخته.

هرکســی در مهارتــی خــوب )قــوی( و در بقیــه کارا خــوب 
نیســت )ضعــف(. مثل: 

می تونم  آواز بخونم؟
می تونم نقاشی بکشم؟

می تونم سریع بدوم؟
می تونم اعداد رو جمع کنم؟

می تونم حروف رو بنویسم؟
می تونم آشپزی کنم؟

 اتیسم چیست؟

من اتیسم دارم به زبان کودکانه
 و برای کودکان
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بعضی از نقاط قوت من ممکن....

- فهمیدن عکسا 
- توجه به یک کار 

- یادگرفتن روال عادی
- یادگرفتن بخشای کوچیک در یه زمان 

-خوب بازی کردن با کسی که بهتر میشناسمشون 

 

بعضی از نقاط ضعف ام ممکنه .....

- فهمیدن کلمات 
- انجام یک فعالیت جدید     

- یادگرفتن یک روش جدید برای انجام کارا
- پیدا کردن دوست های جدید

  

 

ــنکاری ــاای ــه،ام ــیدون ــقنم ــسدقی ــچک هی
نیســتکــهمــنویــاخانــوادمدرایجــادشنقــش
ــت ــیازهوی ــهبخش ــمی ــیم.اتیس ــتهباش داش

ــو. ــگم ــگچشــمورن ــه،مثــلرن من

ــته ــمداش ــمرودرکلزندگی ــهاتیس ــنممکن م
باشــمشــبیهایــنکــهمــنهمیشــهیــکرنــگ
چشــمدارم.مــنمــیتونــمروشهایــیرویــاد
بگیــرمتــاکاراروبــرایخــودمآســونکنــمویــاد
بگیــرمچطــوریازبقیــهکمــکهــابــهبهتریــن

ــم. نحــواســتفادهکن

ــره ــهکارمی ــنب ــانای ــرایبی ــهیاتیســمب کلم
کــهچــراانجــامیــهکاربــرایمــنســختشــدهو
بــرایبقیــهآســون،مــنهیــچمشــکلینــدارم،
مــنتوانمندهــایزیــادیدارمکــهدرآنهــا
ــرای ــنب ــه.م ــبیهبقی ــًاش ــوبهســتمدقیق خ
ــهکمــک ــهب ــدممکن ــایجدی ــنکاره ــادگرفت ی

ــاجداشــتهباشــم. ــیاحتی اضاف

1-اتیسمچگونهدرمنبهوجودآمد؟

2-آیااتیسممنازبینمیرود؟

3-آیــااتیســمبــهایــنمعناســتکــهمــن
مشــکلیدارم؟

سواالتی درمورد اتیسم
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ــام ــهن ــیب ــدهازگروه ــزیپیچی ــاللمغ ــکاخت ــمی اتیس
اختــالالتطیــفاتیســمیــاASDاســتکــهبــرروینحــوهی
عملکــردمغزشــخصتأثیــرگذاشــتهوشــاملعالئــممتفاوت

وبســیاریمــیباشــد.
افــراددارایاتیســممــیتواننــدازلحــاظشــخصیت،

ــاوت ــیارمتف ــا،بس ــاآنه ــهب ــاومشــکالتمواج ــیه توانای
ــهکمــک ــهســایرینب باشــند.مثــالبعضــیازآنهــانســبتب

ــد. ــازدارن ــهنی ــاجامع ــهی ــه،مدرس ــتریدرخان بیش

-شرحدادنیاصحبتکردنراجعبهافکار
ــران ــهدیگ ــهک ــقآنچ ــدندقی ــکاروفهمی شــرحدادناف

مــیگوینــدبــرایافــراددارایاتیســمســختاســت.همچنین
ــف ــرادطی ــامشــکلاســتوبعضــیازاف ــرایآنه ــانب اســتفادهاززب

ــد. ــردنراندارن ــتک ــیصحب اتیســماصــاًلتوانای
بعضــیازکــودکانطیــفاتیســمراههــایغیرمعمولــیبــراییادگیری،
ــهاحساســاتومحــرکهــانشــان توجــهکــردنوواکنــشدادنب

مــیدهنــد.
-یادگیریچگونهبازیکردنبادیگران

افــراددارایاتیســمبــهســرعتدرموقعیــتهــایاجتماعــی
ــدا ــتیپی ــوددوس ــرایخ ــدب ــودنتوانن ــیش ــثم ــهباع ک

ــه ــولچگون ــریاص ــگامیادگی ــاهن ــوند.آنه ــیش ــهم ــدکالف کنن
ــه ــانســختیراتجرب ــادیگــران،زم ــردنب ــازیک ــردنوب ــارک رفت

مــیکننــد.

 ویژه فرزندان بزرگتر خانواده

اغلــبافــراداتیســمدرایــنســهمــوردبامشــکالتی
ــهرومیشــوند: روب

درباره ی اتیسم بیاموزیم
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-رفتارهاینامعمول
ــای  ــی صداه ــور ناگهان ــه ط ــت ب ــن اس ــًا ممک ــد. مث ــی دارن ــای نامعمول ــش ه ــا و واکن ــم رفتاره ــراد دارای اتیس اف

ــند. ــته باش ــی داش ــی غیرطبیع ــرکات بدن ــا ح ــد ی ــود دربیاورن ــی از خ عجیب
بعضــی از افرادطیــف اتیســم اســتعداد زیــادی در برخــی فعالیــت هــا دارنــد و چــون باهــم متفاوتنــد، دارای توانایــی 

هــای مختــص بــه خــود مــی باشــند بــه طــور مثــال:

- اطاعات بسیار زیادی درباره ی موضوع مورد عاقه ی خود دارند.
- ممکن است در فعالیت هایی مانند موسیقی، هنر و ریاضی بسیار خوب عمل کنند.

- بسیار وفادار و صادق هستند.
- می توانند حافظه ی بسیار قوی داشته باشند.

- بعضــی از آنهــا ایــن قابلیــت را دارنــد کــه اجــزای یــک وســیله را جــدا کننــد و بــه ســرعت آنهــا را دوبــاره 
ــرهم کنند. س

- در جور کردن پازل بسیار خوب عمل می کنند.
- در یادگیری مسائل جدید بسیار سخت کوش هستند.

درســت همانطــور کــه انجــام دادن بعضــی از کارهــا بــرای شــما ســخت و بعضــی دیگــر راحــت تــر اســت، 
بــرای خواهــر یــا بــرادر دارای اتیســم شــما هــم همیــن گونــه اســت.
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هیچکــس علــت دقیــق اتیســم را نمــی دانــد، امــا احتمــال دارد 
کــه ژن هایــی کــه از پــدر و مــادر بــه ارث مــی بریــم یــا تأثیراتــی 
ــل  ــم دخی ــاد اتیس ــذارد در ایج ــی گ ــا م ــر روی م ــط ب ــه محی ک
ــا هــم متفــاوت هســتند،  باشــند. همانطــور کــه افــراد اتیســم ب
عوامــل بســیار مختلفــی هــم مــی تواننــد باعــث بــه وجــود آمــدن 

اتیســم شــوند.
ــه صــورت جــدی در پــی یافتــن علــل دقیــق ایجــاد  محققــان ب
اتیســم هســتند تــا بتواننــد داروهــا و درمــان هــای مؤثرتــری را 

بــرای آن ارائــه دهنــد.

ــه ــرمب ــاخواه ــرادری ــدازب ــیتوان ــااتیســمم آی
ــود؟ ــلش ــنمنتق م

ــد  ــم مانن ــال اتیس ــوه ی انتق ــت. نح ــردار نیس ــم واگی ــه، اتیس ن
ــی  ــای نگران ــچ ج ــس هی ــت پ ــزا نیس ــا آنفوالن ــرماخوردگی ی س
بــرای انتقــال آن از خواهــر یــا بــرادر خــود یــا افــرادی کــه 

میدانیــد اتیســم دارنــد نداشــته باشــید.

چهتعدادازمردمجهاناتیسمدارند؟
مطمئــن نیســتیم کــه دقیقــًا چنــد نفــر در جهــان اتیســم دارنــد. 
بیشــتر کشــورهای جهــان در حــال شــمارش دقیــق افــراد دارای 
اتیســم هســتند. مطالعــات اخیــر نشــان داده انــد کــه از هــر 68 
ــن  ــی ای ــه دالیل ــا ب ــت و بن ــم اس ــوزاد دارای اتیس ــک ن ــد ی تول

اختــال در پســرها بیشــتر از دخترهــا دیــده شــده اســت.

اتیسمچگونهبوجودمیآید؟

بعضــی از مســائلی کــه ممکــن 
ــند: ــکل باش ــو مش ــرای ت ــت ب اس

ــو  ــر ت ــا خواه ــرادر ی ــرا ب ــه چ ــردن اینک - درک ک
ــد. ــی کن ــار م ــب رفت عجی

و  پــدر  کــه  موضــوع  ایــن  کــردن  احســاس   -
ــرادر  مــادرت وقــت و توجــه بیشــتری را صــرف ب

ــد. ــی کنن ــو م ــم ت ــر اتیس ــا خواه ی
رفتارهــای  از  زدگــی  خجالــت  احســاس   -
ــتان  ــع دوس ــرت در جم ــرادر و خواه ــول ب نامعم
یــا در اماکــن عمومــی کــه باعــث نــگاه هــا و 

واکنــش هــای منفــی مــردم مــی شــود.
ــا  ــرادر ی ــا ب ــی ب ــی توان ــه م ــی چگون ــه ندان - اینک

ــی ــازی کن ــرت ب خواه

خواهریابرادرتواتیسمدارد
فهمیــدن اینکــه بــرادر یا خواهــر تو دارای اتیســم اســت  مــی تواند 
تجربــه ی ســختی باشــد. ممکــن اســت بــه رفتارهایــی توجــه 
کــرده باشــی کــه بــرای تــو ناراحــت کننــده بــوده اســت و یــا واژه 

ی » اتیســم« باعــث ســردرگمی تــو شــود.
یــادآوری ایــن مســئله کــه خواهــر یــا بــرادر اتیســم تــو یــک بچــه 
ماننــد بچــه هــای دیگــر اســت، بســیار اهمیــت دارد و ایــن زمانــی 
اســت کــه تــو و بقیــه اعضــای خانــواده ات دربــاره ی اتیســم بیشــتر 
ــا  ــر ی ــودن خواه ــر ب ــرفت و بهت ــرای پیش ــو ب ــت ت ــد.  حمای بدانی
بــرادرت بســیار مهــم و کمــک کننــده خواهــد بــود و تــو نیــاز داری 
ــک  ــت و کم ــن حمای ــر ای ــاره ی تأثی ــدت درب ــن م ــام ای ــه در تم ک
بــر زندگــی خــودت صحبــت کنــی و بــرای پیــدا کــردن دوســت یــا 
ــرای  ــنوایی ب ــوش ش ــد گ ــی توان ــه م ــواده ک ــای خان ــی از اعض کس

صحبــت هــای تــو داشــته باشــد، منتظــر نمانــی.
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بعضیازسوالهاییکهممکناستدرطولاینمدتبرایتوپیشبیاید:

- آیا می توانم زمانی را تنها و اختصاصی با پدر و مادرم بگذرانم؟ آیا پدر و مادرم اصًا توجهی به من دارند؟
- چقدر زمان برای بازی کردن با برادر یا خواهرم بگذارم؟ از چه بازی هایی خوشش می آید؟

- چگونه علت رفتارهای برادر یا خواهرم را برای دوستانم توضیح دهم؟
- چرا برادر یا خواهرم مجبور نیست همانند من وظایفی را در امور خانه به عهده بگیرد؟

از زمانــی کــه خواهــر یــا بــرادرت تشــخیص اتیســم گرفتــه اســتچه چیزهایــی بــرای تــو فــرق 
ــت؟ کرده اس

..........................................................................  )1

..........................................................................  )2

..........................................................................  )3

..........................................................................  )4

آیا سوالی برایت پیش آمده است که هیچ کس قادر به پاسخگویی آن نباشد؟ 
..........................................................................  )1
..........................................................................  )2
..........................................................................  )3
..........................................................................  )4
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سوال هایی که باید از پدر و مادرت قبل از شروع به بازی با خواهر یا برادرت بپرسی:

.................................................................................  )1

.................................................................................  )2

.................................................................................  )3

.................................................................................  )4

چگونهمیتوانیکمککنی؟

رابطــه ی تــو بــا بــرادر یــا خواهــرت بســیار مهــم اســت. پــس ایــن بســیار منطقــی اســت اگــر بخواهیــد کــه وقتتــان را باهم 
بگذرانیــد و هــردوی شــما احســاس راحتــی و امنیــت را در حیــن بــازی کــردن بــا هم داشــته باشــید .

زمــان هایــی وجــود دارد کــه ممکــن اســت خواهــر یــا بــرادر تــو ناگهــان کاری انجــام دهــد کــه از نظــر تــو غیرطبیعی اســت 
و باعــث شــود کــه احســاس نامیــدی و ناراحتــی داشــته باشــی. از پــدر و مــادرت درخواســت کــن کــه دربــاره ی فعالیــت 
هــای مشــترکی کــه مــی توانــی بــا خواهــر یــا بــرادرت داشــته باشــی بــرای تــو توضیــح دهنــد. دانســتن بهتریــن راه هــا 

بــرای تعامــل داشــتن بــا بــرادر یــا خواهــرت بســیار مهــم اســت.
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ــر  ــان و صب ــه زم ــاز ب ــی نی ــازی کن ــرت ب ــا خواه ــرادر ی ــا ب ــد ب ــه بای ــه چگون ــوع ک ــن موض ــن ای ــاد گرفت ــت ی ــن اس ممک
زیــادی داشــته باشــد کــه در نهایــت ارزش آن ر ا دارد. زمانــی کــه بــا خواهــر یــا بــرادرت میگذرانــی باعــث مــی شــود 

کــه او را بهتــر بشناســی و کــم کــم تفــاوت هــای بیــن شــما دو نفــر بــرای تــو جالــب خواهــد بــود.
ــان  ــش نش ــود و رفتارهای ــد ب ــخت خواه ــرادرت س ــا ب ــر ی ــه خواه ــدن ب ــک ش ــه نزدی ــی ک ــاس کن ــت احس ــن اس ممک
دهنــده ی بــی عاقگــی او بــه برقــرار کــردن ارتبــاط بــا تــو یــا جلــب نشــدن توجهــش بــه تــو باشــد، پــس پیــدا کــردن 

ــرای هــردوی شــما لــذت بخــش و مفیــد باشــد الزم اســت. فعالیــت هــای مشــترکی کــه ب

    

چه فعالیت های مشترکی می توانید با خواهر یا برادرت داشته باشید:                          

..............................................................................  )1

..............................................................................  )2

..............................................................................  )3

بعضی از این فعالیت ها شامل:
- بازی های تخته ای و پازل
- بازی های ویدئویی جذاب

- بازی های فیزیکی مانند پرش روی ترامپولین
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تو تنها نیستی  - چگونه درخواست کمک داشته باشیم:
بعضــی اوقــات ممکــن اســت کســانی کــه خواهــر یــا بــرادر دارای اتیســم دارنــد احســاس تنهایــی داشــته باشــند. بهتریــن راه 
بــرای کنــار آمــدن بــا ایــن احساســات برقــراری ارتبــاط بــا افــرادی از اعضــای خانــواده و دوســتانی اســت کــه درک مــی کننــد 
شــما در چــه شــرایطی قــرار داریــد. داشــتن یــک فــرد دارای اتیســم در خانــواده مــی توانــد بــرای همــه ی اعضــای آن خانــواده 
زمــان بــر باشــد و اغلــب باعــث  بــه وجــود آمــدن  ایــن حــس مــی شــود کــه بــرادر یــا خواهــرت بیشــتر در مرکــز توجــه قــرار دارد 

و پــدرو مــادرت زمــان و توجــه بیشــتری را بــرای او صــرف مــی کننــد.
ــو کمــک کننــد. بعضــی از  ــه ت ــه آنهــا اعتمــاد داری مــی تواننــد در حــل کــردن ایــن احساســات ب ــه ب ــدر و مــادر و کســانی ک پ
ایــن احساســات شــامل ناراحتــی، عصبانیــت، نــا امیــدی و خشــم مــی باشــند. بیشــتر اوقــات ایــن احساســات و واکنــش هــای 
تــو طبیعــی اســت و صحبــت کــردن راجــع بــه ایــن احساســات بیشــتر از نگــه داشــتن آنهــا در خــود در حــل مشــکات، کمــک 

کننــده خواهــد بــود.

احساساتی که نیاز دارید در برطرف کردن آنها به شما کمک شود:

..............................................................................  )1

..............................................................................  )2

..............................................................................  )3

به خودت افتخار کن!
افرادی مثل تو که خواهر یا برادر اتیسم دارند:

- تفاوت بین آدم های مختلف را بهتر درک می کنند.
- دوستان وفادارتری در روزهای سخت هستند.

- مــی داننــد کــه چگونــه شــرایط متفــاوت را تحمــل کننــد و باهــوش تــر و فهمیــده تــر از افــراد هــم ســن و ســال خــود 
عمــل مــی کنــد.

- بــه خواهــر یــا بــرادر خــود افتخــار مــی کننــد مخصوصــًا زمانــی کــه تــاش یــا ســخت کوشــی او را بــرای حــل کــردن 
مشــکات مــی بیننــد. 
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از آن جایی که برادر یا خواهرت دارای نیازهای خاص است و زمان و انرژی زیادی را از پدر و مادر شما می گیرد،
مهم است که راجع به خودت و ویژگی های خاص خودت بیشتر بدانی و احساس فردی مهم را داشته باشی.

دارای چه خصوصیات ویژه ای هستی؟

..............................................................................  )1

..............................................................................  )2

..............................................................................  )3

................................................................................           )4

از انجام دادن چه فعالیت هایی لذت می بری؟                                                      

.................................................................................  )5

.................................................................................  )6

.................................................................................  )7

....................................................................................           )8
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ــه  ــال ک ــن ح ــم در عی ــف اتیس ــا برادرطی ــر ی ــک خواه ــتن ی داش
تجربــه ی مشــکلی اســت، مــی توانــد تجربــه ای بســیار ســودمند 
ــی در  ــده های ــان ای ــه بی ــم ب ــد داری ــا قص ــن ج ــد. در ای ــم باش ه
ــان و  ــدن زم ــر، گذران ــدان دیگ ــا فرزن ــط ب ــود رواب ــا بهب ــه ب رابط
توجــه بیشــتر بــا آنهــا و کمــک بــه آنهــا بــرای فهم بیشــتر اتیســم، 

ــم. بپردازی
ــری را  ــان کمت ــه زم ــود ک ــی ش ــث م ــم باع ــد اتیس ــتن فرزن داش
بتوانیــد بــه ســایر فرزنــدان خــود اختصــاص دهیــد و بــه همیــن 
خاطــر احســاس عــذاب وجــدان و ناراحتــی داشــته باشــید. امــا 
زیــاد بــه خــود ســخت نگیریــد زیــرا بــه شــما راهکارهــای ســاده و 
روزانــه ای ارائــه خواهیــم کــرد کــه بوســیله ی آن هــا مــی توانیــد 

بــه رشــد و تربیــت ســایر فرزندانتــان کمــک کنیــد.

 

• از آن  هــا بپرســید کــه چــه مقــدار راجــع بــه اتیســم مــی داننــد. 
بــه تمامــی ســوال هــای آنهــا پاســخ دهیــد و از آن هــا بخواهیــد 
کــه احساســات خــود را شــرح دهنــد. همچنیــن آمــاده باشــید 

کــه بــه ســوال هــای تکــراری چندیــن بــار پاســخ دهیــد.
ــطح درک  ــن و س ــب س ــه مناس ــد ک ــتفاده کنی ــی اس • ازجمات

شــرح دادن اختــال اتیســم  بــه ســایر فرزنــدان در اولیــن 
ــه  ــد ک ــده ان ــزرگ ش ــدری ب ــه ق ــا ب ــد آنه ــی دانی ــه م ــی ک فرصت
توانایــی فهــم ایــن اختــال را پیــدا کــرده انــد یــا متوجــه 
متفــاوت بــودن خواهــر یــا بــرادر اتیســم خــود از ســایر بچــه هــا 
مــی شــوند، ایــده ی خوبــی اســت. چــون باعــث مــی شــود کــه 
بتواننــد هرچــه زودتــر خــود را بــا ناتوانــی فــرد اتیســم تطبیــق 
دهنــد و از افــکار و ایــده هــای اشــتباه دربــاره ی اتیســم اجتناب 
ــی  ــر م ــوند بهت ــر ش ــدان بزرگت ــایر فرزن ــه س ــدر ک ــد. هرچق کنن

ــا ــع آنه ــه طب ــد و ب ــال را درک کنن ــن اخت ــد ای توانن
سوال های پیچیده تری می پرسند.

شرحدادناختاللاتیسمبهسایرفرزندان

راهنمایی برای والدین 
ســاده  زبانــی  بــا  را  اتیســم  مشــخصات  باشــد.  فرزندانتــان 

توصیــف کنیــد.
ــه  ــد ک ــان بگویی ــه فرزندانت ــه بقی ــه ب ــدارد ک ــکالی ن ــچ اش • هی
ــون  ــد چ ــام ده ــد کاری انج ــی توان ــما نم ــرادر ش ــا ب ــر ی خواه
ــاد نگرفتــه  ــا ی نحــوه ی انجــام آن کار را متوجــه نمــی شــود و ی

ــت.  اس

  

بــا وجــود اینکــه ممکــن اســت کــودکان اطاعــات کلــی راجــع بــه 
اختــال اتیســم داشــته باشــند امــا اغلــب نمــی داننــد کــه ایــن 
اختــال چگونــه زندگــی ســایر فرزنــدان خانــواده را تحــت تاثیــر 
قــرار مــی دهــد. کــودکان بــا ســنین مختلــف اتیســم را از طــرق 
مختلــف متوجــه خواهنــد شــد. یــک کــودک پنــج ســاله ممکــن 
اســت اتیســم را بــه مفهــوم ناتوانــی بــرادر یــا خواهــرش در 
نوشــتن درک کنــد و یــا یــک فــرد هفــده ســاله اتیســم را تقریبــًا 

بــه عنــوان یــک مانــع بــرای داشــتن زندگــی نرمــال ببینــد.
بعضــی اوقــات ممکــن اســت کــه کــودکان افــکار اشــتباهی 
راجــع بــه خواهــر یــا بــرادر دارای اتیســم خــود داشــته باشــند. 
ــرماخوردگی  ــد س ــم همانن ــد اتیس ــر کنن ــت فک ــن اس مثًاممک
واگیــردار اســت. حتــی ممکــن اســت کــودکان بــا ســنین پاییــن 
ــای  ــث ابت ــود باع ــد خ ــکار ب ــار و اف ــا رفت ــا ب ــه آنه ــد ک ــر کنن فک
خواهــر یــا بــرادر خــود بــه اتیســم شــده انــد. شــما مــی توانیــد بــا 
صحبــت کــردن و توضیــح دادن اتیســم بــه آنهــا در از بیــن بــردن 

ایــن افــکار و احساســات کمــک کننــده باشــید.

کودکاندربارهیاتیسمچهمیدانند؟

چگونهاتیسمراشرحدهید
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همانطــور کــه فرزنــد دارای اتیســم شــما بــه توجــه نیــاز 
ــد.  ــاز دارن ــه نی ــه توج ــز ب ــما نی ــدان ش ــایر فرزن دارد، س
ــم  ــی خواهی ــما معرف ــه ش ــی را ب ــا روش های ــن ج در ای
ــی  ــه مثبت ــا توج ــیله آن ه ــه وس ــد ب ــی توانی ــه م ــرد ک ک
بــه فرزنــدان دارای رشــد طبیعــی خــود داشــته باشــید و 
بــه آنهــا کمــک کنیــد کــه احســاس خــاص بــودن داشــته 
ــا  ــه داشــتن رابطــه ی مثبــت ب باشــند و فرزندانتــان را ب

ــواده تشــویق کنیــد. ســایر اعضــای خان

چگونه می توان به سایر فرزندان 
خانواده کمک کرد؟ 

عمومــًا ســایر فرزنــدان خانــواده ی دارای فــرد اتیســم 
ــب  ــد. اغل ــی کنن ــق م ــرایط منطب ــا ش ــود را ب ــی خ ــه خوب ب
ــر،  ــی ت ــم حام ــودک دارای اتیس ــرادران ک ــا ب ــران ی خواه
دلســوز تــر، مســتقل تــر و صبورتــر مــی باشــند، امــا ممکــن 
ــد.  ــه کنن ــز تجرب ــی را نی ــی مختلف ــات منف ــت احساس اس
بــرای مثــال ممکــن اســت کــه در زمــان هــای مختلــف 

ــند: ــته باش ــر را داش ــات زی احساس
ــود  ــم خ ــد دارای اتیس ــرای فرزن ــه ب ــی ک ــدار زمان ــه مق - ب

ــد. ــادت بورزن ــد حس ــی کنی ــرف م ص
- بــه ایــن علــت کــه خواهــر یــا بــرادر دارای اتیســم از بــازی 
کــردن بــا آن هــا ســر بــاز مــی زنــد، احســاس ســرخوردگی 

مــی کننــد.
ــی  ــاوت در وظایف ــود تف ــر وج ــت بخاط ــاس عصبانی - احس

ــود. ــام ش ــد انج ــا بای ــط آنه ــه توس ــه در خان ک
ــر  ــا خواه ــرادر ی ــد از ب ــش از ح ــت بی ــت و عصبانی - محافظ
دارای اتیســم خــود در صــورت مــورد تمســخر دیگــران 

ــران ــط دیگ ــن توس ــرار گرفت ق
- معذب بودن بخاطر نگاه های خیره ی مردم به آنها 

ــامتی  ــر س ــا ب ــترس ه ــر اس ــت تأثی ــودن از باب ــران ب - نگ
ــر ــا یکدیگ ــادر ب ــدر و م ــه ی پ ــا رابط ــواده و ی خان

- حــس عــذاب وجــدان بخاطــر احســاس عصبانیــت و 
ــرادر دارای  ــا ب ــر ی ــه خواه ــات ب ــی اوق ــه گاه ــاری ک شرمس

ــد. ــود دارن ــم خ اتیس
- نگرانــی یــا بــی رغبتــی نبســت بــه وظایفــی کــه در آینــده 

نســبت بــه بــرادر یــا خواهــر دارای اتیســم خــود دارنــد.

تأثیرات هیجانی اتیسم
 بر خواهر و برادر 
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عمومــًا ســایر فرزنــدان بــه خواهــر یــا بــرادر دارای اتیســم خــود 
احســاس مثبتــی دارنــد امــا گاهــی ممکــن اســت کــه رابطــه ی 
آن هــا بــا یکدیگــر بــه انــدازه ای کــه بایــد نزدیــک نباشــد کــه این 
ممکــن اســت بخاطــر عــدم توانایــی فرزنــد اتیســم در برقــراری 
روابــط اجتماعــی باشــد. یکــی از راه هایــی کــه مــی توانــد باعــث 
بهتــر و نزدیکتــر شــدن روابــط بیــن فرزندانتــان شــود، فعالیــت 
هــا و تفریحــات مشــترکی اســت کــه مــی تواننــد بــا هــم داشــته 
باشــند. مثــًا حبــاب ســازی یــا بــازی کــردن بــا قطــار کــه بــرای 
کــودکان اتیســم هــم هماننــد ســایر کــودکان لــذت بخــش اســت.

ایــن مســئله کــه ســایر فرزنــدان شــما نیــز حــس کننــد کــه 
منصفانــه بــا آن هــا رفتــار مــی کنیــد بســیار مهــم اســت:

• تــا جایــی کــه ممکــن اســت قوانینــی را در خانــواده وضــع کنیــد 
کــه بــرای همــه ی فرزنــدان شــما منصفانــه باشــد.

• از اســتراتژی هایــی بــرای تشــویق رفتــار هــای خــوب در بیــن 
فرزندانتــان اســتفاده کنیــد.

ســایر  از  را  زننــده  آســیب  و  پرخاشــگرانه  رفتارهــای  اگــر   •
فرزنــدان خــود قبــول نمــی کنیــد، از کــودک دارای اتیســم خــود 

ــد. ــول نکنی ــز قب نی

ــگرانه و  ــای پرخش ــن رفتاره ــما ای ــت ش ــن اس ممک
آســیب زننــده کــودک دارای اتیســم خــود را بــا ایــن 
دلیــل کــه نمــی فهمــد یــا فهمیــدن بــرای او ســخت 
ــن  ــدان شــما ای ــا ســایر فرزن ــد ام ــه کنی اســت توجی
ــاس  ــه احس ــد و در نتیج ــه ببینن ــه را ناعادالن توجی

ــند. ــته باش ــرخوردگی داش ــی و س ناراحت

تشویق به ایجاد رابطه ی نزدیکتر
زمان اختصاصی برای سایر 

فرزندان 

ــه مشــکات  ــواده اغلــب کمتــر راجــع ب ســایر فرزنــدان خان
خــود صحبــت مــی کننــد. بــرای برطــرف کــردن ایــن 

ــد: ــی توانی ــئله م مس
• روزانــه زمانــی را بــه طــور ثابــت بــه ســایر فرزنــدان خــود 
اختصــاص دهیــد. ایــن اختصــاص دادن زمــان مــی توانــد 
بــه شــکل گفتــن قصــه قبــل از خــواب باشــد و یــا مــی توانیــد 
در آخــر هــرروز از آنهــا بخواهیــد دربــاره ی کارهــای مثبتــی 

کــه در طــول روز انجــام داده انــد صحبــت کننــد.
ــت  ــورت ثاب ــه ص ــی را ب ــد زمان ــی توانی ــه نم ــی ک • در صورت
بــه فرزنــد دیگــر خــود اختصــاص دهیــد، زمانــی کــه فرزنــد 
ــًا  ــد حتم ــرح کن ــما مط ــا ش ــی را ب ــد دارد موضوع ــما قص ش

ــد.  ــت بگذاری ــرای آن وق ب
• زمانــی را بــه انجــام فعالیــت هــای خــاص بــا ســایر فرزندان 
خــود در عــدم حضــور فرزنــد دارای اتیســم  اختصــاص 
ــتخر  ــا اس ــینما ی ــه س ــا را ب ــد آن ه ــی توانی ــًا م ــد. مث دهی

ــد. ببری
یــا  یــک روز  بــه مــدت  را  اتیســم خــود  • فرزنــد دارای 
ــاد و  ــورد اعتم ــودک م ــتار ک ــک پرس ــه ی ــه ب ــر هفت ــک آخ ی
ــا  ــتری را ب ــان بیش ــد زم ــا بتوانی ــپارید ت ــده بس ــوزش دی آم

ســایر فرزندانتــان بگذاریــد.
ــتر از  ــی بیش ــد زمان ــه بای ــت ک ــن واقعی ــت از ای ــن اس ممک
ــد را صــرف  ــدان خــود میگذاری ــرای ســایر فرزن ــه ب آنچــه ک
عــذاب  احســاس  بکنیــد،  خــود  اتیســم  دارای  کــودک 
وجــدان داشــته باشــید امــا مهــم آنســت کــه در همــان مدت 
زمــان کمــی هــم کــه اختصــاص مــی دهیــد باعــث شــوید کــه 
ســایر فرزنــدان شــما احســاس کننــد کــه بــرای شــما خــاص 
هســتند و بدیــن ترتیــب بوجــود آمــدن احساســات منفــی 

در آنهــا را کاهــش دهیــد.

تالش برای منصف بودن
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گــذار  تأثیــر  تمامــی فرزنــدان در زندگــی خانوادگــی شــما 
هســتند. نقــش داشــتن در انجــام وظایــف در خانــه مــی توانــد 
ــواده  ــه عنــوان یــک خان ــه کنــار هــم قــرار دادن همــه اعضــا ب ب
در کنــار هــم و آمــوزش مهــارت هــای مســتقل بــودن بــه همــه 
ــاره مهــم  ــن ب ــدان کمــک کننــده باشــد. چیــزی کــه در ای فرزن
اســت ایــن مســئله مــی باشــد کــه قوانیــن و وظایــف بــر اســاس 
ســن و توانایــی هــای هــر فرزنــد تعییــن شــوند. فرزنــدان دارای 
ــب  ــد مرت ــی مانن ــام وظایف ــد در انج ــی توانن ــی م ــد طبیع رش
کــردن روتختــی هــا، شســتن ظــرف هــا، تــا کــردن لبــاس هــا 
ــودک دارای  ــد. ک ــک کنن ــا کم ــن ه ــر ای ــی نظی ــت های و فعالی
ــام  ــنش در انج ــه س ــه ب ــا توج ــد ب ــی توان ــز م ــما نی ــم ش اتیس
وظایــف خانــه نقــش داشــته باشــد، مثــًا در چیــدن میــز ناهــار 

ــد.  ــارکت کن ــردن آن مش ــع ک و جم
ممکــن اســت انتظــار داشــته باشــید کــه ســایر فرزندانتــان بایــد 
وظایــف زیــادی را بــه عهــده بگیرنــد امــا بــه یــاد داشــته باشــید 
کــه آن هــا نیــز کــودک هســتند و بایــد کودکــی کننــد، ایــن نکتــه 

بســیار مهــم اســت.

ــی  ــری چگونگ ــال یادگی ــان در ح ــایر فرزندانت ــه س ــی ک هنگام
ــرادر دارای اتیســم خــود  ــا ب ــا خواهــر ی منطبــق کــردن خــود ب
ــا  ــا آن ه ــه ب ــه چگون ــت ک ــن باب ــت از ای ــن اس ــتند، ممک هس
ــاس  ــت احس ــن اس ــوند و ممک ــران ش ــد نگ ــد ش ــار خواه رفت

ناراحتــی، ســرخوردگی و اضطــراب داشــته باشــند.

بــه وســیله راهکارهــای زیــر مــی توانیــد بــه از بیــن رفتــن ایــن 
احساســات در ســایر فرزندانتــان کمــک کنیــد:

• نســبت بــه احساســات فرزنــدان خــود هوشــیار باشــید و آنهــا را 
بشناســید. مثــًا اگــر فرزنــد شــما مــی گویــد کــه از بــازی کــردن 
ــون  ــت، چ ــر اس ــود متنف ــم خ ــرادر دارای اتیس ــا ب ــر ی ــا خواه ب
اســباب بــازی هایــش را بــرای خــودش برمیــدارد، در جــواب بــه 

او بگوییــد » ایــن خیلــی ناراحــت کننــده اســت«.
ــد،  ــاوت نکنی ــان قض ــا احساساتش ــاط ب ــان را در ارتب • کودکانت
بــرای مثــال از او بخواهیــد کــه توضیــح دهــد چــه اتفاقــی افتــاده 
و چــه چیــزی باعــث بوجــود آمــدن احساســات منفــی در او 

شــده اســت.
• بــه فرزنــدان خــود کمــک کنیــد کــه احساســت منفــی را از راه 
مثبــت بــروز دهنــد. مثــًا  کــودک احساســات خــود را از طریــق 

نقاشــی کــردن بــروز دهــد.
• احساســات خــود را بــا فرزنــدان دارای رشــد طبیعــی خــود بــه 
ــی  ــات طبیع ــن احساس ــود ای ــد وج ــا بدانن ــد ت ــتراک بگذاری اش
اســت. مثــًا بــه آن هــا بگوییــد کــه شــما هــم بعضــی وقــت هــا 

ــت مــی کشــید. خجال
• بــا ســایر اعضــای خانــواده و دوســتان خــود دربــاره ی اتفاقاتــی 
ــا  ــراد ب ــا اف ــردن ب ــت ک ــد. صحب ــت کنی ــی صحب ــاری زندگ ج
تجربــه مــی توانــد تحمــل مشــکات را بــرای شــما آســان نمــوده 

و راه حــل هــای بهتــری پیــدا کنیــد.
• اگــر در مدیریــت کــردن ســایر فرزنــدان و احساســات آنهــا بــه 
کمــک نیــاز داریــد، حتمــا از افــراد حرفــه ای مانند روانشناســان 

و مشــاوران کمــک بگیریــد.

مشخص کردن قوانین 
خانوادگی و وظایف

مدیریتکردناحساساتمنفی

از آنجاییکــه کــه شــرایط خانوادگــی شــما ممکــن اســت باعــث 
افســردگی ســایر فرزنــدان شــود، مخصوصــًا اگــر کــودک دارای 
اتیســم شــما مشــکات رفتــاری حــاد داشــته باشــد، روابــط 
دوســتانه خــارج از خانــواده مــی توانــد در پیشــگیری از ایــن 

اتفــاق در فرزنــدان شــما موثــر و مفیــد باشــد.
ــرادران  ــران و ب ــت از خواه ــای حمای ــروه ه ــدن در گ ــو ش عض
افــراد دارای اتیســم بــه فرزندانتــان کمــک مــی کنــد کــه 
متوجــه شــوند تنهــا نیســتند و احساســاتی کــه دارنــد طبیعــی 

ــود. ــد ب ــد خواه ــز مفی ــاور نی ــا مش ــردن ب ــت ک ــت. صحب اس

تشویق به استفاده از انجمن های حمایتی 
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رویدادهــای بحرانــی و رفتارهــای انفجــاری از کــودکان اتیســم 
ــائلی  ــن مس ــگ تری ــن و پررن ــی از مهمتری ــاال یک ــرد ب ــا عملک ب
مــی شــوند.  رو  روبــه  بــا آن  و معلمــان  والدیــن  کــه  اســت 
رفتارهــای انفجــاری نظیــر خــراب کــردن وســایل، پرخاشــگری 
ــع  ــی موان ــج خلق ــامانی و ک ــودآزاری، نابس ــی، خ ــای فیزیک ه
عمــده ای هســتند کــه بــر پیشــرفت اجتماعــی و آموزشــی 
اثرگذارنــد. چنیــن رفتارهایــی ایــن کــودکان را در معــرض خطــر 
محرومیــت و انــزوا از فعالیــت هــای اجتماعــی، آموزشــی، 
خانوادگــی و اجتماعــی قــرار مــی دهنــد. عــاوه بــر ایــن، 
ــی  ــا م ــواده ه ــر دوش خان ــنگینی ب ــار س ــاری ب ــای انفج رفتاره
گــذارد بــه خصــوص اینکــه بچــه هــا از دوره پیــش دبســتانی تــا 

ــد.  ــی کنن ــد م ــه رش ــن مدرس س
تعریــف رفتارهــای انفجــاری بــه ایــن بســتگی دارد کــه آیــا 
رفتارهــا از منظــر یــک کــودک اتیســم، یــک والــد یــا یــک معلــم 

ــود. ــی ش ــه م ــر گرفت در نظ

ازدیدکودکرفتارهایانفجاریعبارتنداز:
)الــف( ســردرگمی در مــورد اثــرات و پیامدهــای بســیاری از 

رفتارهایــش
ــا رفتارهــای محــدود و کلیشــه ای و عایقــی کــه   )ب( تعامــل ب
ممکــن اســت توانایــی جوانــان را بــرای یادگیــری و همســویی بــا 

همســاالنش محــدود کنــد 
ــی و  ــات اجتماع ــظ تعام ــروع و حف ــدید در ش ــکل ش ) ج( مش

ــط   رواب
یــا معلــم و  ناتوانایــی در درک خواســته هــای خانــواده  )د( 

نیازهــای خــود. و  ارتبــاط  برقــراری 
ــامل  ــاری ش ــای انفج ــان، رفتاره ــا معلم ــن ی ــدگاه والدی از دی
خــودآزاری و دیگــران آزاری، تخریــب امــوال، عــدم رعایــت یــا 
ــج  ــامانی و ک ــاد نابس ــا، ایج ــن کاس ه ــه روتی ــال در برنام اخت
ــد  ــد بدانن ــدا بای ــان ابت ــن و معلم ــن والدی ــت. بنابرای ــی اس خلق
کــه بــرای کــودکان رفتارهــای »تقلیــدی« اغلــب بــه عنــوان 

ــوند. ــی ش ــناخته م ــد« ش ــار ب »رفت

نکات مداخله در بحران برای والدین و 
معلمان کودکان طیف اتیسم با عملکرد باال

ــگام ــاندرهن ــوادهومعلم ــهخان ــواردیک لیســتیازم
ــراســت: ــهشــرحزی ــدب ــدانجــامدهن بحــرانبای

1.هــر زمــان کــه ممکــن اســت بــه کــودک دارای اتیســم اجــازه 
دهیــد تــا انتخــاب هایشــان را از طریــق اقدامــات مداخلــه 
ــه ای  ــا گزین ــه آن ه ــال، ب ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــام دهن ــران انج در بح
ــرای  ــاش ب ــما در ت ــه ش ــه آنچ ــا ب ــر آنه ــد. اگ ــنهاد نکنی را پیش
دســتیابی بــه آن هســتید موافقنــد، انتخــاب هــای خــود را ارائــه 

ــد. نکنی
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ــار  ــد روی رفت ــی توان ــن م ــراب همچنی ــرس و اضط ــم، ت 2.خش
اثــر بگــذارد. مــادران و پدرانــی کــه از طــاق، بحــران ســامت، 
ــد ممکــن اســت  ــی مــی گذرن ــا یــک تغییــر مکان تغییــر شــغل ی
ــی  ــچ دلیل ــد و هی ــی کنن ــت م ــز را مدیری ــه چی ــد هم ــر کنن فک
بــرای نگرانــی بــرای فرزندشــان نیســت . امــا اگــر شــما در مــورد 
چیــزی اســترس داریــد، کــودک شــما نیــز ماننــد خودتــان 
خواهنــد بــود  بــه ویــژه اگــر او قــادر بــه انجــام هــر کاری نباشــد 

ــی هــای خــود را بیــان کنــد. ــد نگران ــا حتــی نتوان ی

3. گرســنگی، خســتگی، یــا تشــنگی مــی توانــد فرزنــد شــما را 
بدخلــق کنــد. خــواب کــم یــا ضعیــف شــدن  بــا ســرماخوردگی 
مــی توانــد بــه راحتــی رفتــار غیــر معمولــی را بیــان کنــد. 
ــث  ــد باع ــی توان ــن م ــه پایی ــت درج ــا عفون ــن ی ــاری مزم بیم
تحریــک پذیــری او شــود. اگــر کــودک شــما دارای یــک الگــوی 
ــعی  ــد، س ــی باش ــاص از روز م ــان خ ــک زم ــه در ی ــخت گیران س
ــا ببینیــد  ــه دهیــد ت کنیــد یــک تکــه میــوه را در آن ســاعت ارائ

ــر. ــا خی ــاوت دارد ی ــا تف آی

4. در طــی یــک بحــران بســیاری از رفتارهــای یــک کــودک 
ــی  ــه عبارت ــد )ب ــاد نکن ــخصی را ایج ــس مش ــت ح ــن اس ممک
ــا  ــند(. ام ــخصی برس ــدف مش ــه ه ــه ب ــد ک ــی رس ــر نم ــه نظ ب
ــا  ــره ه ــا و پنج ــام دیواره ــورد تم ــما در م ــه ش ــال، بچ ــرای مث ب
ــه  ــک لحظ ــرای ی ــود. ب ــی ش ــی نم ــدف« عصبان ــزه و ه ــا انگی »ب
فــرض کنیــد کــه بچــه شــما پیــام هــای کــد شــده ای را در مــورد 
چیزهایــی کــه بــرای او اهمیــت دارد ارســال مــی کنــد و کار شــما 

ــد. ــا را بخوانی ــام ه ــا پی ــکنید ت ــد را بش ــه ک ــت ک ــن اس ای

5.  در زمــان بحــران همیشــه از صــدا و رفتــار آرام اســتفاده 
ــات  ــتحکام و ثب ــا اس ــا ب ــد، ام کنی

ــه  ــد ب ــی توان ــه او م ــد در نتیج ــون بدهی ــان هدف ــه فرزندت 6. ب
ــد.  ــه نکن ــش توج ــده ی در اطراف ــج کنن ــای گی صداه

7. کمــک کنیــد کــه فرزندتــان شــما را بــه دیــد یــک حــل کننــده 
ی مشــکل ببینــد. اجــازه دهیــد او بدانــد کــه شــما از چگونگــی 
ــه کار  ــد ک ــه او بگویی ــتید. ب ــکل او آگاه هس ــای مش ــت ه موقعی

ــوح  ــه وض ــد. ب ــار بیایی ــکل کن ــن مش ــا ای ــه ب ــت ک ــن اس ــما ای ش
توضیــح دهیــد کــه کمــک شــما بــه معنــای اجتنــاب از وضعیــت 
یــا انجــام آن کار برایــش نیســت، بلکــه کمــک بــه او بــرای انجــام 
دادن آن اســت)به عنــوان مثــال شــما یــک مشــکل داریــد و مــن 

اینجــا هســتم تــا بــه شــما کمــک کنــم تــا آن را حــل کنیــد(.

8. بــه جــای نــگاه کــردن بــه رفتــار بــه عنــوان »رفتــار بــد 
خــارج  کــه  محیطــی  یــا  بافــت  چگونگــی  بــه  ناصحیــح«  و 
از هماهنگــی بــا کــودک شماســت نــگاه کــرده  و آنچــه کــه                 

کنیــد. کشــف  را  دهیــد  انجــام  مــوردش  در  توانیــد  مــی 

9. از طریــق اقدامــات مداخلــه در بحــران اهدافتــان را در ذهــن 
دنبــال کنیــد و قوانیــن جدیــدی را بــرای پاســخگویی در آینــده 

وضــع کنیــد.

10. بــه همــه منابــع ممکــن درد )ماننــد دنــدان هــا، ریفاکــس، 
روده، اســتخوان هــای شکســته، بــرش هــا و زخــم هــا، عفونــت 
هــا، آبســه هــا، پیــچ خوردگــی هــا، کبــودی هــا و غیــره( بــا دقــت 
نــگاه کنیــد. هــر رفتــاري کــه بــه نظــر مــي رســد موضعــي باشــد 
ممکــن اســت درد را نشــان دهــد. اگــر او همیشــه دوســت دارد 
ــرار  ــر روی دســته ی نیمکــت ق ــه طــور مثــال شــکم خــود را ب ب
ــه ایــن دلیــل باشــد کــه معــده او صدمــه  دهــد، ممکــن اســت ب

دیــده اســت.

11. بــرای فــرد دارای اتیســم روشــن کنیــد کــه همیشــه در 
دســترس او خواهیــد بــود.

12.تمریــن و تکــرار آنچــه تصمیــم گرفتــه شــده بــه عنــوان 
ــن  ــم ممک ــن تصمی ــت. ای ــکل اس ــرای مش ــب ب ــل مناس راه ح
ــا  ــر ی ــک تغیی ــرش ی ــت، پذی ــک فعالی ــل ی ــامل تکمی ــت ش اس

ــد. ــی باش ــج خلق ــس از ک ــط پ ــدن محی بازگردان

          
ــه کاری  ــه چ ــد ک ــان بگویی ــه فرزندت ــه ب ــن ک ــای ای ــه ج 13. ب
ــه  ــد ک ــه او بگویی ــح ب ــتقیم و واض ــورت مس ــه ص ــد ب ــام نده انج
چــه کاری انجــام دهــد. بــه عنــوان مثــال بــه جــای ایــن کــه بــه 
ــت را  ــت های ــد دس ــش بگویی ــرادرت را نک ــای ب ــد موه او بگویی
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ــاور. ــن بی پایی

14. در هنــگام بحــران، امنیــت اصلــی تریــن اولویــت اســت. بــه 
محــض امــکان فرزندتــان را از موقعیــت نــا امــن دور کنیــد.

15.همیشــه در زمــان بحــران، منظــور و معنــی حــرف هایتــان 
ــد خــود بســیار واضــح و مشــخص صحبــت  ــا فرزن را بگوییــد و ب

کنیــد.

ــیار  ــر بس ــه نظ ــه ب ــی ک ــژه آنهای ــه وی ــا، ب ــی از رفتاره 16. بعض
عجیــب و غریــب، غیرمنتظــره و ناگهانــی هســتند ممکــن اســت 
بــه دلیــل تشــنج باشــد. اگــر در مــورد ایــن موضــوع نگــران 
هســتید، تعــداد بســیار دقیقــی از آنچــه کــه مشــاهده مــی کنیــد 
ــری  ــم نظ ــما ه ــد ش ــم فرزن ــا معل ــه آی ــد ک ــد، ببینی ــت کنی را ثب
بــا پزشــک متخصــص و درمانگــر خــود هــم  مشــابه دارد و 

ــد. ــت کنی صحب

تغییــر  قابــل  شــما  فرزنــد  اطــراف  در  چیزهــا  17.برخــی 
ــی را در  ــرص نعنای ــم، ق ــک معل ــًا ی ــه. )مث ــی ن ــتند و برخ هس
ــه دارد  ــاکت نگ ــا او را س ــد ت ــی ده ــرار م ــوز ق ــش آم ــان دان ده
ــه خاطــر ســرو صداهایــش  غافــل از اینکــه بچــه هــا در کاس ب
بــه او پــاداش مــی دهنــد.( گاهــی اوقــات فقــط بایــد بدانیــد کــه 
مشــکل چیســت و چــه چیــزی مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تا 
بتوانیــد در مــورد آن کاری انجــام دهیــد. یخچــال شــما همیشــه 
ــن  ــه ای ــوید ک ــه ش ــر متوج ــا اگ ــد، ام ــی کن ــاد م ــدا ایج ــر و ص س
صــدا حــواس شــنوایی فرزندتــان را پــرت مــی کنــد مــی توانیــد 
ــش  ــام تکالیف ــرای انج ــل آرام ب ــک مح ــا ی ــد ت ــک کنی ــه او کم ب
ایجــاد کنــد. گاهــی اوقــات شــما یــک عــدم تطابــق بیــن آنچــه 
کــه از فرزندتــان انتظــار داریــد و آنچــه کــه او در واقــع مــی توانــد 

انجــام دهــد پیــدا مــی کنیــد.

18.  مســیر پیدایــش رفتــار را بــه نحــوی کــه یــک انســان 
شــناس اعمــال افــراد بومــی تــازه کشــف شــده را ثبــت مــی کنــد 
انجــام دهیــد. قضــاوت کــردن را متوقــف کنیــد )شــما آنچــه کــه 
ــک  ــا از ی ــار ه ــیاری از رفت ــد(. بس ــی دانی ــد را م ــی کنی ــر م فک
ــد،  ــی رون ــن م ــط آن از بی ــا توس ــد ی ــی گیرن ــأت م ــداد نش روی

حتــی ممکــن اســت زمانــی اتفــاق بیفتــد کــه المــپ آشــپزخانه 
ــاری در  ــر رفت ــه ه ــت ک ــن اس ــور ای ــد. منظ ــی کنی ــن  م را روش
ــه از  ــی ک ــال هنگام ــور مث ــه ط ــد ب ــی آی ــود م ــه وج ــر کاری ب اث
ــنگی             ــاس گرس ــودآگاه احس ــوید ناخ ــی ش ــتوران رد م ــار رس کن
مــی کنیــد و ایــن حــوادث محیطــی در زندگــی فرزنــد شــما 
وجــود دارد )یعنــی چیزهایــی کــه باعــث ایجــاد رفتــار مــی 
ــا ثبــت  شــوند(. شــما مــی توانیــد از یــک دفترچــه خاطــرات ی
ــای  ــار ه ــن رفت ــخت تری ــد س ــا بتوانی ــد ت ــتفاده کنی ــع اس وقای

فرزندتــان را بشناســید.

19. در زمــان بحــران روی موضعتــان بمانیــد. فرزندتــان ممکن 
اســت موضوعــات فرعــی و نامربــوط را پــرورش دهنــد تــا رفتــار 
ــع  ــوط را قط ــا مرب ــرات ن ــد. نظ ــه کنن ــان را توجی ــای خودش ه
ــاد،  ــوب نمی ــر خ ــه نظ ــد:» ب ــخ دهی ــه پاس ــد. اینگون ــا رد کنی ی
مــن نمــی توانــم بــه آن توجــه کنــم« یــا بگوییــد »ایــن موضــوع 
درســت نیســت در نتیجــه مــن بایــد چیــزی کــه شــما میگوییــد 
ــه شــما در مشــکلتان کمــک  ــم ب ــا »مــن نمــی توان را رد کنــم« ی
کنــم در حالــی کــه شــما در مــورد چیــزی صحبــت مــی کنیــد کــه 

بــه موضــوع اصلــی نامربــوط اســت«.

20.ســعی کنیــد هــر گونــه آلــرژی یــا حساســیت هــای غذایــی را 
ــد.  ــایی کنی ــد شناس ــت کن ــان را ناراح ــت فرزندت ــن اس ــه ممک ک
ــًا  ــوردن، قطع ــذا خ ــس از غ ــاعت پ ــد س ــرض چن ــهال در ع اس
عائــم آلــرژي را نشــان مــي دهــد،  بنابرایــن گونــه هــا و گــوش هــا 
ممکــن اســت ســرخ شــوند. بســیاری از خانــواده هــا گــزارش مــی 
ــورد،  ــی خ ــی را م ــذای خاص ــان غ ــه فرزندش ــی ک ــد هنگام دهن
رفتــار هــای کلیشــه ای و بــال زدن هایــش کاهــش مــی یابــد. یک 
ــای  ــا غذاه ــه آی ــد ک ــت کن ــما ثاب ــه ش ــد ب ــی توان ــی م ــم حذف رژی
خــاص باعــث درد یــا رفتارهــای غیــر معمــول  مــی شــوند یــا خیــر.
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• برای شناسایی محرک ها و نشانه های ایجاد موقعیت بحرانی، هوشیار باشید.

ــه  ــا وی را ب ــش داده و ی ــرک را کاه ــل مح ــرد، عوام ــراب ف ــترس و اضط ــش اس ــرای کاه • ب
محیطــی بــا اســترس کمتــر بــرده و فعالیتــی را بــا او انجــام دهیــد کــه مــی دانیــد او را آرام 

مــی کنــد.
• زمانــی کــه رفتارهــای او باعــث تحریــک احساســی شــما مــی شــود، ســعی کنیــد خونســرد 

. نید بما
• آرام و صبور باشید.

• به او فضای شخصی خودش را بدهید.
• هنگام صحبت کردن با او از زبان ساده استفاده کنید.

ــق ایجــاد ســکوت و  ــر آرام کــردن کــردن شــرایط و نگهــداری آن از طری ــز خــود را ب • تمرک
فعالیــت هــای آرامــش بخــش بگذاریــد.

• وی را در کنترل کردن خود تشویق کنید و از او بخواهید که نفس های عمیق بکشد.
• بعــد از آرام شــدن شــرایط دربــاره ی  بهتریــن اســتراتژی هــا و مناســب تریــن پاســخ هــا 

صحبــت کنیــد.
ــی  ــه عوامل ــه چ ــید ک ــرد بپرس ــابه از ف ــای مش ــت ه ــود در موقعی ــی خ ــرای آمادگ ــا ب • حتم

ــد. ــده بودن ــک او ش ــث تحری باع

  روش مدیریت موقعیت های بحرانی
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              اقدامات در حین موقعیت بحرانی:

• تا جایی که امکان دارد خونسردی خود را حفظ کنید.
• شدت حاد بودن موقعیت را ارزیابی کنید.

ــراد  ــردن از اف ــت ک ــود را روی حفاظ ــز خ ــد و تمرک ــران را اداره کنی ــت بح ــه مدیری • برنام
ــد. بگذاری

در هنــگام وقــوع رفتارهــای بســیار خطرنــاک کــه باعــث صدمــات جســمی بــه خــود فــرد یــا 
ســایرین مــی شــود، از مداخاتــی همچــون:  مهــار کــردن فیزیکــی شــخص و منتقــل کــردن 

وی بــه جایــی اســت کــه در آنجــا تنهــا باشــد.

مهارکردن فیزیکی به معنی محدود کردن امکان حرکت دست ها،  پاها و سر است.
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه انتقــال فــرد بــه جایــی کــه در آنجــا تنهــا باشــد تنهــا یــک راه 
فــوری اســت و در طوالنــی مــدت نمــی توانــد راه حلــی بــرای بــرای درمــان رفتــاری باشــد و 
فقــط زمانــی بایــد اســتفاده شــود کــه مداخــات دیگــر اثــر ندارنــد، پــس مداخــات رفتــاری 
مثبــت بــرای جایگزینــی ایــن مداخلــه فیزیکــی الزم اســت زیــرا ایــن مداخــات فیزیکــی 

عواقــب فیزیکــی و احساســی جــدی را بــه دنبــال دارد.
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وجــود برنامــه مدیریــت در خانــه مرحلــه ی بســیار مهمــی اســت و همــکاری همــه ی 
اعضــای خانــواده در تهیــه ی ایــن برنامــه مفیــد اســت. اســتراتژی هایــی بــرای محافظــت 
کــردن از ســامتی فــرد اتیســم و ســایر افــراد خانــواده در شــرایط بحرانــی مهمتریــن نکتــه 
اســت و آمــاده بــودن بــرای آرام کــردن شــرایطی کــه فــرد اتیســم در آن تمایــل بــه خشــونت 
و آســیب رســانی دارد، باعــث ایجــاد حــس امنیــت در همــه ی اعضــای خانــواده مــی شــود.

تجربیاتی از زبان یک مادر:

» بدخلقــی هــای دختــر مــن در اجتمــاع زیــاد شــده اســت و همیــن مســئله باعــث تشــویق 
شــدن مــن و خانــواده ام بــرای آگاه کــردن همســایگانم از اتیســم شــد کــه  از طریــق 

ــم. ــام دادی ــن کار را انج ــه ام ای ــین و در خان ــه ماش ــی ب ــتر های ــباندن پوس چس
همچنیــن مــا همیشــه دو نفــره بــه همــراه دختــرم بیــرون مــی رویــم کــه در صــورت به وجــود 
آمــدن شــرایط بحرانــی دســت تنهــا نباشــیم. در صــورت قــرار گرفتــن در شــرایط بحرانــی 
نیــز بــرای محافظــت از ســامت دختــرم و ســایرین او را بــه نزدیکتریــن اتــاق پــرو در 
فروشــگاه هــای لبــاس و یــا ســرویس بهداشــتی مــی بــرم تــا دوبــاره آرامــش خــود را بیابــد.
مســئله ی دیگــری کــه بــرای مــا بســیار مهــم اســت وجــود جعبــه ی کمــک هــای اولیــه در 
صنــدوق ماشــین اســت و در ایــن جعبــه کــه شــامل: لبــاس و کفــش هــای راحــت، داروهــای 
ــتن  ــم داش ــده ی اتیس ــان دهن ــه نش ــی ک ــیدنی و کارت ــی و نوش ــرم،  خوراک ــودم و دخت خ
دختــرم اســت را  قــرار مــی دهــم. همچنیــن در ایــن جعبــه وســایلی بــرای خــودم قــرار مــی 
ــیدن  ــدازه کش ــش از ان ــار بی ــن و انتظ ــتان رفت ــه بیمارس ــور ب ــه مجب ــی ک ــا در صورت ــم ت ده

شــدم، از آنهــا اســتفاده کنــم«.

مدیریت بحران در خانه

مدیریت بحران در اجتماع
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در چه مواقعی کمک بخواهیم؟ 

بســیاری از خانــواده هــا در منــزل بــا انگیــزه ی زیــادی تــاش مــی کننــد کــه بــه فرزنــد دارای اتیســم خــود در 
فائــق آمــدن بــر مشــکات کمــک کننــد، کمــک گرفتــن از افــراد متخصــص در شــرایط زیــر ضــروری اســت:

• پرخاشگری یا خودزنی که دائمًا تکرار شود و تهدیدی برای افراد باشد
• رفتارهای خطر زا مانند فرار کردن  از خانه

• اقدام به خودکشی
• تغییرات مداوم در رفتار و خلقیات مانند کج خلقی یا اضطراب مداوم

• پسرفت در مهارت ها
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•بیقراریدرفضاهایشلوغ
 بســیاری از مــکان هــای عمومــی شــلوغ، مثــل برخــی مراکــز خریــد 
و ... فضاهایــی نامناســب بــرای کــودکان اتیســم محســوب می شــود 
ــرای فــرار از شــلوغی از والدیــن خــود دور شــده و  ــدان ب و ایــن فرزن

گــم مــی شــوند.  
•عدمشناختنسبتبهمحیط

ــی  ــط نداشــته و وقت ــد دارای اتیســم شــناخت درســتی از محی فرزن
گــم مــی شــود نمــی توانــد راه خــود را پیــدا کنــد و مشــخص نیســت 

در چــه مرحلــه ای از حســی و ادراکــی قــرار دارد.   
•اختاللدرتعامالتاجتماعی

 مشــکل اصلــی اختــال طیــف اتیســم، اختــال در ارتباطــات و 
تعامــات اجتماعــی اســت، ایــن مهــم تریــن مشــکل یــک کــودک در 
ــه تکلــم  هنــگام گــم شــدن اســت؛ کــودکان در طیــف شــدید قــادر ب
نبــوده و در طیــف متوســط کــه قــادر بــه تکلــم هســتند در دادن 
ــکل  ــار مش ــب دچ ــه و ... اغل ــل آدرس خان ــروری مث ــات ض اطاع
هســتند و نمیتواننــد اطاعاتــی مفیــد دربــاره خودشــان ارائــه کنند. 

مدیریت بحران در گم شدن در کودکان دارای اتیسم 

گــم شــدن کــودکان در اکثــر جوامــع هیچــگاه اتفــاق نــادر و بعیــدی 
نبــوده اســت. چــون انگیــزه و دالیــل وقــوع شــان متنــوع و در برخــی 
از مواقــع  رخ نمــودن شــان غیرقابــل پیشــگیری اســت تــا آن جــا کــه 
در امریــکا و اروپــا روز May 25 )4 خــرداد( بــه نــام روز کــودکان گــم 
ــه طــور کلــی،  آمارهــا نشــان مــی  ــام گــذاری شــده اســت. ب شــده ن
دهــد ســهل انــگاری والدیــن علــت اصلــی اغلــب گــم شــدن کــودکان 
اســت. .هــم چنیــن احتمــال گــم شــدن کــودکان در مراکــز خریــد بــه 

علــت بــی توجهــی والدیــن بــه کــودکان  بیشــتر اســت.  
امــا در ایــن میــان احتمــال گــم شــدن کــودکان دارای اتیســم، بیــش 
فعالــی، کــودکان دارای اعتمــاد بــه نفــس پاییــن و مضطــرب بیشــتر 
از دیگــر کــودکان اســت .مــا در اینجــا مــی خواهیــم بــه ایــن موضــوع 
بپردازیــم کــه چــه عواملــی باعــث مــی شــود کــودکان دارای  اتیســم 

بیشــتر در محیــط هــا گــم شــوند ؟ 

•عدمآگاهییاناتوانیدرتشخیصمیزانخطرات 
)کــودکان دارای اتیســم درک صحیحــی از میــزان خطــر محیــط 

پیرامــون خــود ندارنــد(.
•توجهوتمرکزپایین

)ایــن کــودکان تمرکــز و توجــه پایینــی داشــته و کوچکتریــن محرکــی 
ــه راحتــی بــرای آنهــا جلــب توجــه کــرده و  از  مــی توانــد آن هــا را ب

والدینشــان جــدا کنــد(  
•جذابیــتوعالقــهبــهبرخــیاشــیاءخــاص)خصوصااشــیای

)... و چرخشی
بســیاری از خانــواده هــا بیــان  مــی کننــد کــه کودکانشــان در خیابــان 
یکدفعــه خیــره بــه چــرخ ماشــین، پنکــه مغــازه و ... مــی شــوند و در 
همــان جــا مــی ایســتند و متوجــه حرکــت والدیــن خــود نمــی شــوند 
ــن  ــه و از والدی ــیء رفت ــرف ش ــه ط ــرعت ب ــه س ــد ب ــر دور باش ــا اگ و ی

جــدا مــی شــوند. 

عوامل موثر در گم شدن کودکان اتیسم 

خانواده و جامعه چه نقشی می توانند در پیشگیری و 
بعد از وقوع گم شدن ایفا کنند؟ 

 اقدامات خانواده ها در پیشگیری و امنیت در هنگام گم شدن 
 

• قبــل از ورود بــه هرمکانــی چــه جدیــد و چــه آشــنا بــرای کــودک، 
حتمــا او را از رفتــن بــه آنجــا بــا خبرکنیــد، و اطاعــات الزم را بــه او 
بدهیــد، مــی توانیــد ایــن کار را بــا نشــان دادن تصاویــر آن محیــط، 
بیــان ویژگــی هــا و وجــود محیــط هــای مــورد عاقــه، مــوارد ایمنــی 
و شــلوغی و نــکات الزم را در قالــب داســتان و یــا شــعر و یــا در قالــب 
ــدت  ــن و م ــدف رفت ــت، ه ــد، بهتراس ــان بگذاری ــا او درمی ــو ب گفتگ
ــه او بگوییــد،  ــرای ســپری کــردن در آن زمــان را نیــز ب زمــان الزم ب
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شــما بــا ایــن کار از اســترس او کاســته و بــه او اطمینــان مــی دهیــد 
کــه بعــد از پایــان زمــان گفتــه شــده مــا مــی توانیــم مجــدد بــه خانــه 

برگردیــم. 

•  حتمــا وســایل مــورد عاقــه کــودک، آب، خوراکــی و یــا هدســت و 
عینــک آفتابــی را متناســب بــا شــرایط همــراه خــود داشــته باشــید 
ــود، و  ــی ش ــودک م ــت ک ــی و اذی ــث کافگ ــه باع ــی ک ــا در مواقع ت
حتــی منجــر بــه جــدا شــدن و فــرار کــردن از ســمت شــما مــی شــود، 

جلوگیــری کنیــد. 

•  اگــر کــودک شــما ســابقه گــم شــدن را دارد، حتمــا قبــل از ورود بــه 
مامــوران انتظامــی و امنیتــی آن مجموعــه فرزنــد خــود و ویژگــی هــا 
ــه شــما  ــا درصــورت وقــوع ســریعتر بتواننــد ب او را معرفــی نماییــد ت

کمــک کننــد.

•  از آنجــا کــه ســهل انــگاری والدیــن علــت اصلــی اغلــب گــم شــدن 
کــودکان مــی باشــد، دقــت و توجــه بیشــتر خانــواده هــا مــی توانــد 
باشــد،  کــودکان  گــم شــدن  از  یــک عامــل مهــم در پیشــگیری 
ــه  ــی نســبت ب ــح و کامل ــناخت صحی ــد ش ــا بای ــواده ه ــن خان همچنی
توانایــی هــای فرزنــد خــود داشــته باشــند اینکــه کام دارد یــا خیــر،  
ــرار  ــاط برق ــزان ارتب ــه می ــت،تا چ ــر اس ــوزش پذی ــدازه آم ــه ان ــا چ ت

ــد و...  ــی کن م

ــر اســت و درک نســبی نســبت  ــد کام دارد، آمــوزش پذی ــر فرزن • اگ
بــه محیــط دارد؛ آدرس خانــه و شــماره تمــاس والدیــن را بارهــا بــا 
او تمریــن کــرده و وقتــی اندکــی بزرگتــر شــدند مــی تــوان در قالــب 
ــر  ــد، اگ ــک بگیرن ــس کم ــور پلی ــا از مام ــاد داد ت ــا ی ــه آن ه ــازی ب ب
فرزنــد کام دارد و تــا حــدی آمــوزش پذیــر اســت امــا از فضــا و مــکان 
ــماره  ــکان ش ــورت ام ــادر و )در ص ــدر و م ــام پ ــدارد، ن ــبی ن درک نس
تمــاس( را بــا او تمریــن کــرده و مطمئــن بشــوند کــه ایــن اطاعــات 

را بــه خوبــی مــی توانــد انتقــال دهــد.  

• اگــر فرزنــد کام نــدارد و یــا تکلــم محــدودی دارد حتمــا نــام و 
شــماره تمــاس والدیــن در قســمتی از لبــاس هــای بچــه دوختــه یــا 
َپــرچ شــود و یــا برگــه ای در جیــب فرزنــد یــا درون گردنبنــد گذاشــته 
شــود کــه اطاعاتــی شــامل نــام و شــماره تمــاس والدیــن در آن درج 

شــده باشــد.

اقدامات عملی زمان گم شدن

• سریعا به ماموران انتظامی اطاع دهید.
ــه محیــط هــای و مــکان هــای کــه فکــر مــی کنیــد مــورد عاقــه  • ب

ــد شــما مــی باشــد، برویــد. فرزن
• حتمــا ســری بــه محــل هــای آبخــوری، دستشــویی هــا و فروشــگاه 

هــای فــروش مــواد غذایــی بزنیــد.
• بــه فروشــگاه هــای کــه وســایل مورد عاقــه فرزندتــان را می فروشــند، 

مراجعــه کنید.

اقدامات عملی پس از پیدا شدن
•  گــم شــدن کــودک از آن جــا کــه غیرمنتظــره و بــه یــک بــاره رخ داده 
اســت، بــرای کــودک بــه منزلــه یــک شــوک محســوب مــی شــود. ایــن 
اســترس و تــرس شــدید ممکــن اســت باعث بــروز  ترس  در وی شــود 
ــن  ــا اضطــراب هــا و تــرس هــای قبلــی کــودک را تشــدید کنــد. ای ی
مســئله بــه ویــژه بــرای کودکانــی کــه از قبــل دچــار اســترس و تــرس 
ــته از  ــن دس ــد. ای ــی کن ــدا م ــداق پی ــد، مص ــوده ان ــدیدی ب ــای ش ه
کــودکان پــس از تجربــه گــم شــدن بیشــتر آســیب مــی بیننــد و ضربــه 
مــی خورنــد.در برخــی مــوارد ضربــه ناشــی از گــم شــدن کــودک آن 
ــرار  ــه هــم ردیــف اختــال پــس از ســانحه ق چنــان شــدید اســت ک
ــد  ــی مانن ــوانح طبیع ــوع س ــس از وق ــاالت پ ــن اخت ــرد. ای ــی گی م
زلزلــه، ســیل، تصادفــات، فــوت ناگهانــی اعضــای خانــواده در برخــی 
ــه  کــودکان مشــاهده مــی شــود و اســترس روانــی بســیار شــدیدی ب

کــودک وارد مــی کنــد. 
 

•  اگــر کــودک پــس از حادثــه دچــار اشــکاالتی در خــواب، تغذیــه یــا 
لکنــت شــده اســت، بایــد از مشــاور کمــک گرفــت. اســتفاده از تهدیــد 
ــه  ــود بلک ــی ش ــه نم ــرار حادث ــع تک ــط مان ــه فق ــودک ن ــرزنش ک و س
باعــث ایجــاد اســترس، تــرس، اضطــراب و حتــی وســواس درکــودک 

مــی شــود. 
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اقدامات عملی زمان گم شدن

اقدامات عملی پس از پیدا شدن

معرفی
 فیلم های مربوط به 

حیطه اتیسم
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Adam

After Thomas  Autism Every Day  Autism in Love  Autism Is a World

Autism: The Musical  Children of the Stars

  Cries from the Heart Dad’s in Heaven
with Nixon

 A Brilliant Young
Mind

Chocolate Christine

Bless the Child chicos de otro planeta

لیست فیلم های حیطه اتیسم
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 Life Animated Marathon

 Mozart and the Whale My Name Is Khan Normal People Scare Me Normal People Scare
Me Too

 Miracle Run MollyMary and Max Mercury Rising

 Jack of the Red Hearts  Killer Diller

Girls with Autism
 (2015 ITV Doc) Dear John Extremely Loud and 

Incredibly Close Dark Floors
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Snow Cake Son-Rise: 
A Miracle of Love

Suitcase  Superbror
 (2009 film Denmark) Temple Grandin

 The Accountant The Black Balloon  The Boy Who Could FlyThe Big Short

This Business of Autism

 Season of Miracles  Silent Fall

Recovered: Journeys Through 
the Autism Spectrum and Back  Refrigerator Mothers The Other Sister Rain Man
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 Too Sane for This World What’s Eating Gilbert 
Grape

Vectors of Autism: 
A documentary about Laura Nagle

 Wretches & Jabberers

 The Horse Boy  The Story of Luke The Transporters  The Wizard (film)

ــه  ــا ب ــم  ه ــده فیل ــه روز ش ــت ب ــت لیس ــرای دریاف ب
ــد ــه کنی ــران مراجع ــم ای ــن اتیس ــایت انجم س
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لیست شبکه های دوستدار اتیسم

ــه  ــده ب ــه روز ش ــت ب ــت لیس ــرای دریاف ب
ــه  ــران مراجع ــم ای ــن اتیس ــایت انجم س
ــد ــکن نمایی ــل را اس ــد مقاب ــا ک ــد و ی کنی

 

شــبکه ای اســت در سراســر ایــران کــه دعــوت کننــده ی تمامــی افــراد جامعــه جهــت فراهــم نمــودن زندگــی 
شایســته فــارغ از هــر گونــه تبعیــض و جدایــی بــرای کــودکان دارای اتیســم مــی باشــد.

پیوســتن بــه شــبکه دوســتدار اتیســم یعنــی تعهــد بــه اینکــه در هــر ســمت و شــغلی کــه هســتیم و در هــر 
کجــا کــه بــه ســر مــی بریــم بــرای بهبــود زندگــی کــودکان اتیســم بکوشــیم.

ایــن حمایــت مــی توانــد بــه شــکل ارائــه خدمــات در حیطــه تخصصــی، اطــاع رســانی در زمینــه اتیســم و هــر 
گونــه حمایــت مالــی یــا معنــوی از کــودکان اتیســم باشــد.

برای پیوستن به شبکه دوستدار اتیسم با انجمن خیریه اتیسم ایران در ارتباط باشید.
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لیست کتاب ها و کتابچه های 
مربوط به حوزه اتیسم

بــرای دریافــت لیســت بــه روز شــده 
ــه  ــازار در حیط ــود در ب ــای موج ــاب  ه کت
اتیســم بــه ســایت انجمــن اتیســم ایــران 
ــکن  ــر را اس ــد زی ــا ک ــد و ی ــه کنی مراجع

ــد نمایی

بــرای دریافــت لیســت بــه روز شــده 
کتــاب  هــای تهیــه شــده در انجمــن 
اتیســم ایــران بــه ســایت انجمــن مراجعــه 
ــد ــکن نمایی ــر را اس ــد زی ــا ک ــد و ی کنی
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آدرس انجمن اتیسم ایران
دفتر مرکزی: تهران، اتوبان ســــتاری جنوب، بعد از پل همت، 

خیابان الله شرقی، پاک 8. 

021-44613456     021-48085 فکس:تلفن:
آدرس دفترنمایندگی 1:

تهران،خیابان جمهوری، خیابان برادران یاسری، نبش دیلمان، پالک2.
021-66924359 تلفکس:

www.irautism.org
irautismorg
iran.autism.association
info@irautism.org

کمک به انجمن خیریه اتیسم ایران:
شماره حساب:
شماره کارت:

پرداخت از طریق اپلیکسن سکه)سامانه کیف همراه به پرداخت ملت( 

14785056635281
6274 1219 4001 7981

44614044


	_GoBack

