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Fact Sheet 6 - Core Features of Autism: Play and Behaviour 
Dari 

 

) مشوره و آموزش آتیزم ھمین حاال (ACTNOW – 6ورق معلوماتی 

 
  بازی و کردار:  اصلی آتیزمخصوصیات

 Dr Avril Brereton نوشتھ داکتر آوریل بررتون 

این یکی از عالئم اصلی . طرز رفتار محدود، تکراری و با شکل و عالئق خاص در ھمھ اطفال مبتال بھ آتیزم دیده می شود
ر و عالئق بستھ بھ ھر فرد مبتال لیکن ماھیت این رفتا. طفل تشخیص دھندآتیزم را در است کھ باید حضور داشتھ باشد تا 

  .ممکن است بسیار متغیر باشد

  : برای ُالگوھای رفتاری محدود، تکراری و خاص، عالئق و فعالیت ھا در آتیزم عبارتند ازDSM – IVمعیار 

  :الگوھای رفتاری محدود، تکراری و خاص ، عالئق و فعالیت ھا کھ دست کم یکی از خصوصیات زیر در آن آشکار باشد

 .وسواس ھمھ جانبھ یا یک یا چند عالقھ با الگوی خاص و محدود کھ از لحاظ شدت یا تمرکز غیر عادی باشد .1

 چسبیدن بھ یک کار ھمیشگی غیر مفید یا حرکت خاص بھ طور جدا نشدنی  .2

یا چرخش یا حرکت تمام بدن بھ صورتی  انگشتان  بادست یا  بابال زدنمانند حرکت (حرکات تکراری و خاص  .3
 )دهپیچی

  .مصروفیت دوامدار با بخشی از یک چیز .4

واشینگتن، دی سی، انجمن .  اختالالت روانی، طبع چھارم، با تصحیح متنتشخیص و کتاب آمار: انجمن روانپزشکی امریکا(
  )2000روانپزشکی امریکا، 

 
 عالقھ ) شکل(محدود بودن الگوی 

ارای آتیزم دارای مصروفیت غیر عادی ھستند بھ طوری کھ این بسیاری از اطفال د. عالقھ اطفال مبتال بھ آتیزم محدود است
اطفال پیش از مکتبی ممکن است با یک بازیچھ یا .  فعالیت جای ھمھ کارھای آنان را می گیرد و بھ چیز دیگری نمی پردازند

 بزنند  سرگرم شوند و فقط این بازیچھ را دستBuzz Lightyear یا Thomas the Tank Engineیک شخصیت مانند 
. داشتھ باشدآنکھ بازیچھ ھا و ویدئو ھای دیگری ھم وجود وجود با حتی سیر می کنند   و ویدئو راجع بھ آنھا رایا تلویزیون

در میانھ یا آخر دوران طفولیت، . اگر او را از بازیچھ یا ویدئوی دلخواھش محروم یا محدود نمایند بسیار جگر خون می شوند
 یک چیز نظیر جدول زمانی حرکت قطار یا عادت بھ چسبیدن بھ قادر بھ تکلم ھستند بیشتر ممکن است اطفال مبتال بھ آتیزم کھ

Titanicطفل ممکن است معلومات گردآوری کرده و بی وقفھ با دیگران راجع بھ آن موضوع صحبت کند یا بھ .  پیدا کنند



ACTNOW Fact Sheet 6 / Core Features of Autism: Play and Behaviour / Dari 
 

  . طور دائم راجع بھ آن پرسان کند

 تکرار روزمره و یکسان 

آتیزم ِاصرار دارند  کھ یک رویھ خاصی را دنبال کنند  و یا کاری را یکسان تکرار نمایند  کھ از ز اطفال مبتال بھ بسیاری ا
برخی مثال ھای آن شامل  نوشیدن یک نوع نوشیدنی از یک پیالھ خاص است، یا در .  نظر دیگران بیھوده جلوه می نماید

 باشد با آنکھ تنھا یکی از آن ھا را استفاده می کنند )قاشق و پنجھ و کارد( قاشقدست باید سھ ) بشقاب(روی میز برای دوری 
مقاومت نشان و نسبت بھ تغییر در این رویھ یا تغییر محیط . یا برای رفتن بھ محل ھای خاص فقط از یک مسیر عبور می کنند

 بروند یا فرنیچر خانھ جا بھ جا شود  یا می دھند و طفل فوق العاده جگر خون می شود اگر  مثًال از یک مسیر دیگر بھ مکتب
  .از طفل بخواھند کھ یک کاالی نو در بر کند

 Motor mannerismsشیوه ھای حرکتی 

حرکت بال مانند دستان یا بازو ھا، بازی با انکشتان، . اغلب اطفال مبتال بھ آتیزم شیوه ھای حرکتی خاصی را نشان می دھند
راری کبسیاری از اطفال حرکات ت. ، یا حرکت چرخش بھ دور خود بسیار معمول استپیاده روی بر روی نوک انگشتان پا

برخی از این اطفال .  حرکات بدنی یا حرکات چھره است و دائم بھ آن مصروف ھستند، خود را دارند و این حرکاتخاص
  . دارند کھ نسبت بھ چیزھای دیگر بی عالقھ می شوندعادتچنان بھ این حرکات خاص 

 Preoccupation with partsدن با اجزاء سرگرم ش

مثًال ممکن است .  بسیاری از اطفال مبتال بھ آتیزم بھ بخش ھائی از اشیاء عالقمند می شوند نھ خود آن شیئ بھ طور کلی
اغلب نسبت بھ .  مبھوت چرخ ھای یک بازیچھ شوند  و آن را بگردانند ولی با آن بھ حیث موتر بھ نحو دیگری بازی نکنند

یا توپ و چرخ را ) دوری( و اطفال مبتال بھ آتیزم ممکن است کھ اشیائی نظیر بشقاب شیفتھ و افسون می شوندرکت اشیاء ح
دیدن و خیره شدن بھ جزئیات یک چیز مانند لبھ میز یا  . آنھا ممکن است فریفتھ چرخش پره ھای یک بادپکھ بشوند. بچرخانند

  .خھ ھای کوچک نیز بسیار عادی استالگوی فرو رفتگیھای روی طایر و ھمینطور جمع کردن اشیاء نظیر دکمھ و شا

مطابق معیار تشخیص ) کتھ گوری ھا(از آن دستھ ھا دست کم یکی اطفال مبتال بھ آتیزم ممکن است رفتاری نشان دھند کھ  
.  اختالالت روانی، طبع چھارم، با تصحیح متنتشخیص و کتاب آمار: انجمن روانپزشکی امریکا (DSM-IVآتیزم با 

باشد، لیکن برخی از اطفال ممکن است ھمھ این عالئم را داشتھ ) 2000 انجمن روانپزشکی امریکا، واشینگتن، دی سی،
 .باشند

 Play Skillsمھارت ھای بازی 

یکی از جنبھ ھای مھم . یکی دیگر از رفتارھائی کھ اطفال مبتال بھ آتیزم بھ آن گرفتارند توانائی آنان در بازی کردن است
برای یک طفل کم سن و .  و در پر کردن وقت در روز  با فعالیت ھای مفید و تماس اجتماعی استتکامل یک طفل توانائی ا

سال معمولی کھ دارد بھ خوبی تکامل می یابد روزھا با مجموعھ ای از فعالیت ھا می گذرد کھ با دخالت سایر اطفال  و کالن 
این دامنھ فعالیت . ین ساعت در روز بازی کردن استساالن در جھانشان می باشد، از جملھ خوردن، آرمیدن، و برای چند

  .ھای روزانھ برای طفل مبتال بھ آتیزم عادی نیست

نداشتن خالقیت و تصور در بازی  یکی از ویژگی ھای تشخیص مرض آتیزم است و توانائی بازی کردن را باید بھ اطفال 
  بھ یک حساب، برای اطفال مبتال بھ .یزم باالخص دشوار است بازی ھای خیالی برای اطفال مبتال بھ آت.مبتال بھ آتیزم آموخت

 چون آنان ترجیح می دھند ساعات عمر خود را در فعالیت ھای تکراری و آئینی خود آتیزم بازی جنبھ کار پیدا می کند
) در باال تشریح شدکھ (این قبیل رفتار ھا  . د کھ در پیرامون آنان رخ می دھدنپرداختھ بری از تماس اجتماعی و عالئقی باش

  .می تواند چنان رسوخ کند کھ وقتی را برای فعالیت ھای مفیدتر بازی ھای اجتماعی و آموزشی باقی نگذارد

معلوم شده است کھ ھرچھ زودتر بھ این قبیل اطفال بازی کردن را یاد بدھند  بھتر می تواند از پس تغییر دادن کارھای 
 شده است کھ بھ ھم ریختن انزوای طفل یکی از راه ھای مھم برقراری تماس با او می معلوم.  نان برآیندآتکراری و آئینی 

انجام این کار را می توان با دادن بازیچھ ھا و اشیاء  و برقراری عادت بازی و سرگرمی ھای شادی آور برای طفل . باشد
 .داد

  :دین وظیفھ را انجام خواھد داد، چھ با خودش و چھ با دیگران، چنیاد دادن طفل بھ اینکھ چطور بازی کند
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  اطفال جھان خود را از راه بازی می شناسند 

ارتقاء مھارت ھا در بازی می . قدرت ارتباط برقرار کردن طفل بستھ بھ توانائی او در بازی کردن با عالئم است 
  .تواند بھ ارتقاء مھارت ھای ارتباط و مراوده برقرار کردن رھنمون شود

 .کم می شود) مربوط بھ آتیزم(ی بازی، عادت ھا و حرکات عادی با ارتقاء مھارت ھا 

بازی کھ با عمل و عکس العمل ھمراه باشد مانند یاد گرفتن رعایت نوبت، اشتراک کردن در کار ھا و ھمکاری می  
 .تواند مھارت ھای اجتماعی را ارتقاء بخشد

نو یاد دھد کھ  در تعلیم و تعلم رسمی او بعدھا مؤثر بازی با بازیچھ ھا فرصتی ارائھ می نماید کھ بھ طفل مھارت ھای 
مثال ھائی از آن توجھ بھ سایرین، توجھ بھ کار، رعایت نوبت، پیروی از دستورالعمل ھا و فرصت ھا و .  خواھد بود

  .ھمچنین موضوعات برای گپ و گفت می باشد
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