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Fact Sheet 5 - Core Features of Autism: Social Skills 
Dari 

 

)  مشوره و آموزش آتیزم ھمین حاال  (ACTNOW  – 5ورق معلوماتی  

 
 

 مھارت ھای اجتماعی: خصوصیات اصلی آتیزم
 Dr Avril Brereton تر اوریل بررتون توسط  داک

ا اشخاص است مانند عدم عکس العمل یا بی  برقرار کردن بتباطریکی از خصوصیات اصلی آتیزم مسائل متعددی در زمینھ ا
  .اعتنائی بھ مردم، انزوا طلبی ظاھری و عدم توانائی یا توانائی محدود در ایجاد ارتباط با سایرین

 : عبارتند ازautism مھارت اجتماعی در آتیزم  برای نقصDSM – IVضوابط 

  :نقص کیفیتی در تبادل اجتماعی، کھ دست کم با دو عامل زیر آشکار می شود

 حالت بھ چشم شخص دیگر،  اوندگانھ مانند خیره شدن چشمچنقص عمده در استفاده از رفتار ھای غیر گفتاری  .1
 .تباطات اجتماعیدر ار) gesturesژست (، حالت بدن و قیافھ گرفتن چھره

 .عدم توانائی برقراری روابط دوستانھ با ھم صنفان بھ تناسب سطح رشدی خود .2

 . خوشی،  عالئق یا دستاوردھا ھمراه با دیگرانطبیعی عدم جستجوی .3

  ندادن پاسخ احساسی و اجتماعی .4

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

آتیزم بر روی رشد مھارت ھای اجتماعی در اطفال از سنین کم مؤثر است و ممکن است در اطفال شیرخوار مبتال بھ آتیزم ھم 
  .آشکار باشد

 
 :اطفال شیرخوار مبتال بھ آتیزم

ھای خود را ھنگامی کھ آنان را بغل می کنند باال نمی حالت پیش بینی طبیعی بدن را اغلب نشان نمی دھند و یا بازو 
 .آورند

برخی از اطفال . وقتی آنان را در بغل می گیرند اغلب اشتیاق نشان نمی دھند.  نیستندبغل کردنیمعموال اطفال  
 برخی دیگر بغل شده. ممکن است در برابر بغل کردن مقاومت نشان دھند و رو برگردانده یا سختی نشان می دھند
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 . و پشت خود را بھ طرف شخصی می نمایند کھ آنھا را بغل کرده استولی بھ جای دیگری نگاه می کنند

وقتی آنان را بھ نام صدا می زنند عکس العمل نشان نمی دھند یا ھمواره بھ یکسان وقتی صدایشان کردند رو بر نمی  
 .گردانند یا در این کار قدری تأخیر دارند

نمی کنند یا اینکھ تماس چشمی را برای لحظھ ای برقرار کرده و سپس جای دیگری را سیر اغلب بھ چشم شما نگاه  
سایر اطفال چشم شما را نگاه می کنند ولی برای مدتی طوالنی بھ شما خیره می شوند یا بھ تصویر خود . می نمایند

طفل در اوائل طفولیت می برخی از مادر ھا متوجھ مسائل طرز نگاه کردن . در چشم طرف دیگر توجھ می نمایند
 . شوند

ممکن است در اشتراک عالئق  بھ چیزھا مشکل دارند  و ممکن است چیزھای جالب را با اشاره انگشت بھ دیگران  
برخی از اطفال مبتال بھ آتیزم ممکن است اشاره کنند ولی اشاره آنان مبھم است و متوجھ بھ آن شیئ .  نشان ندھند

 .اشاره ندارد) مستقیم(

یا بازی ھای محتاج بھ وششی برای تقلید از دیگران نمی کنند مثال ھنگام خداحافظی دست تکان نداده بای بای  ک 
  .نمی کنندنشان دادن احساس 

 
 اطفال دوران پیش از مکتب کھ مبتال بھ آتیزم

و لبخند بزنند برای مثال، اگر بھ ا. وقت صحبت کردن دیگران با او، در صورت او  بسیار کم تغییر حاصل می شود 
اطفال پیش از مکتبی کھ مبتال بھ آتیزم ھستند معموال بھ چشم ھم صنفی ھای خود نگاه .  او با لبخند پاسخ نخواھد داد

 .نمی کنند یا نگاه آنان بھ چشم مانند آن است کھ بھ شما خیره شوند

 و می خواھند  خود را بچسباننددر مرکز پیش از مکتب ممکن است بھ طفل دیگر. معموال در دوست یابی نقص دارند 
یک طفل مبتال بھ آتیزم بستھ بھ قیافھ ممکن .  ھمیشھ با آن طفل باشند حال احساس آن طفل ھرچھ می خواھد باشد

برخی . برای مثال، رنگ موی آنان و نھ شخصیت یا اخالق آنان. است برخی از ھم صنفی ھای خود را ترجیح دھد
 سالھ ممکن است بھ خاطر شکل 4برای مثال یک طفل .  ل بخصوصی طرد شونداز اطفال ممکن است بھ خاطر دلی

 . گوش ھای یک بچھ دیگر دور و بر او نرود

. بازی با اطفال دیگر برایشان دشوار است بخصوص برای آنان درک قوانین رفتار اجتماعی بسیار سخت است 
تراک کردن در چیزھا مفاھیمی ھستند کھ برای او درک آن ھا دشوار است و این چیزھا را رعایت کردن نوبت و اش

پیش مکتبی ھائی کھ مبتال بھ آتیزم ھستند، معموال فعالیت ھای گروپی مانند وقت تفریح . باید بھ طریق ملموس یاد داد
رای ساختار باشد بھتر عمل می دستھ جمعی را در کودکستان بسیار مشکل می یابند و در گروپ ھای خورد کھ دا

 . برخی از آنان از سایر اطفال کامال دوری جستھ و ترجیح می دھند تنھا بازی کنند. کنند

د کھ دیگران ھم نبھ نسبت سن خود ندارند یا اینکھ درک کن) درک احساسات دیگران(ھیچوقت احساس ھمدردی  
یک طفل پیش از مکتبی مبتال بھ آتیزم نسبت . ک نشوندآنھا ممکن است شادی و غم دیگران را شری.  احساسی دارند

بھ طفل دیگری کھ گریان می کند یا دق آورده است کدام عکس العملی را نشان نداده سعی در آرام ساختن او نخواھد 
برخی از اطفال مبتال بھ آتیزم ممکن است در اثر صدای گریھ طفل دیگری دچار ناراحتی شوند و نسبت بھ .  داشت
 . دا عکس العمل نشان دھد و نھ نسبت بھ احساس آن وضعآن ص

نشان دادن  و شراکت . " با کسی اشتراک نمایندطبیعیاحتمال کمی دارد کھ کارھائی را کھ انجام داده اند بھ طور  
برای مثال، اطفال مبتال بھ آتیزم بھ ندرت کار خود را از بوکس خود بیرون آورده یا نقاشی .  دشوار است" نمودن

دارد کارشان را در مرکز پیش از مکتب بھ سایر اطفال احتمال و خیلی کم . خود را بھ مادر و پدرشان نشان می دھند
 . نشان دھند

توجھ مشترک بھ معنی اشتراک توجھ بر روی یک . معموال مشکل دارند کھ غیر از خودشان کسی مورد توجھ باشد 
معموال توجھ مشترک با تماس چشم ھا .  ھم بھ یک بازیچھ نگاه کنندثًال یک طفل و یکی از والدین او بام.  کار است

اطفال مبتال بھ آتیزم معموال اشاره نمی کنند کھ توجھ کسان . با ھم و بعد نگاه کردن بھ آن چیز مورد عالقھ است
 .دیگر را بھ چیز مورد عالقھ خود جلب نمایند

 توجھ آنان کامال معطوف بھ کاری است کھ می کنند یا چیزی کھ اغلب وقتی نام آنان را صدا کنند اعتنائی نمی کنند و 
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 .آن را تماشا می نمایند

برایشان مشکل است کھ احساس را از روی چھره تشخیص دھند مثال . برای تعبیر احساس دیگران مشکل دارند 
آتیزم دارد معموال حتی اگر بفھمند کھ دیگری ناشاد است، طفلی کھ . ھنگامی کھ دیگران غمگین یا خشمگین ھستند

وقتی خودشان ھم جگر خونی دارند یا دردشان آمده، بھ دنبال آرامش یافتن . سعی بر آرام سازی آن شخص نمی کند
مثًال یک طفل مبتال بھ آتیزم ممکن است از . د بر مبنای معیارھای خودشان استنتوسط دیگری نیستند و اگر چنین کن

بھتر سازد ولی اگر مادر او با بغل کردنش سعی در آرام سازی او کند ممکن مادرش بخواھد محل درد را با بوسیدن 
 .است آن را رد نماید

با ھمھ اطفال مبتال بھ آتیزم در مھارت ھای اجتماعی خود دچار نقص ھستند ولی ماھیت این نواقص می تواند متغیر باشد و 
ز مھارت ای خکن است کھ عالقھ بھ سایر مردمان  و تکامل بربرای مثال مم.  کالن تر شدن طفل این تغییر ھا تفاوت پیدا کند

کھ اطفال  در سابق فکر می کردند. ھای اجتماعی بیشتر شده و قوانین را بھ طور خشک یاد بگیرند کھ عاری از انعطاف باشد
زم احساس تعلق خاصی مبتال بھ آتیزم بھ مواظب خود نمی چسبند، ولی ھم اکنون نشان داده شده کھ اغلب اطفال مبتال بھ آتی

  .نسبت بھ مواظب اصلی خود نشان می دھند
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