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Fact Sheet 1 – What is Autism? 
Dari 

  
  )مشوره و آموزش آتیزم ھمین حاال  (ACTNOW  – 1ورق معلوماتی  

  

 
 

 آتیزم چیست؟

خصوصیات اصلی آتیزم شامل نقص وظیفھ در سھ .   دارای خصوصیات تکاملی و رفتاری استاست کھ) سیندروم(آتیزم یک عارضھ 
  .رشتھ اصلی است

 تبادالت اجتنماعی، .1

 ارتباطات، .2

 ھای رفتاری عادت گونھ، تکراری و محدود) شکل(الگو  .3

 .آتیزم بر روی شخص در تمام مراحل زندگی اثر دارد

 
 آتیزم چگونھ بر اطفال مؤثر است؟

 اجتماعیتبادالت   .1

اطفال مبتال بھ آتیزم اغلب عکس العمل یا عالقھ کمی . یکی از خصوصیات اصلی آتیزم روابط غیر طبیعی در تبادالت افراد با ھم است
اطفال . نسبت بھ افراد دیگر نشان می دھند، ظاھرًا منزوی ھستند و توانائی آنھا در برقراری ارتباط با دیگران محدود یا معیوب است

آئین ھای  آتیزم بھ ندرت قیافھ خود را تغییر می دھند، تماس چشمانشان با چشم افراد دیگر غیر عادی است و سعی نمی کنند مبتال بھ
آنھا احساس ھمدردی را  . را انجام دھندpat-a-cakeاجتماعی مانند عالمت دادن دست و بای بای گفتن ھنگام خداحافظی  یا بازی ھای 

با آنکھ اطفال مبتال بھ آتیزم برخی . توانائی درک اینکھ دیگران ھم احساسات دارند را بھ ندرت پیدا می کنندکھ با سن ایجاد می شود یا 
توانائی دوست یابی ندارند یا در آنھا معیوب . مھارت ھای اجتماعی را پیدا می کنند چنین مھارت ھائی بسیار محدود و غیر طبیعی است

  . داشتھ باشند ِبستان-ِبده ال دیگر رفتار ھای است و اغلب نمی توانند در برابر اطف

 ارتباطات .2

 فی صد از اطفال مبتال بھ آتیزم 50نزدیک بھ . اطفال مبتال بھ آتیزم معموال از لحاظ گفتاری عقب مانده اند یا گفتارشان غیر عادی است
  .را ندارند) ژست گرفتن(ئی استفاده از قیافھ گرفتن ھمچنین اطفال مبتال بھ آتیزم توانا.  نھایتًا توانائی تکلم مفید را پیدا می کنند

در آن اطفالی کھ تکلم پیشرفتھ تر است ، طنین صدا، بلندی و رسائی صدای آنان اغلب غیر عادی است و صدا ممکن است از لحاظ 
نند  وبرخی دارای لھجھ ای برخی از اطفال فقط درگوشی نجوا می کنند یا خیلی بلند گپ می ز. کیفیت غیر قابل انعطاف و یکدست باشد

یا تکرار تأخیری عبارت  کھ تکرار فوری آن چیزی است کھ تازه گفتھ شده Echolaliaبیماری تکرار یک کلمھ . عجیب و غریب ھستند
لمھ برخی از اطفال از ویدئو ھا جرینگ ھای آگھی ھا و یا یک قسمت وسیع از یک مکا. ھا، در اطفال مبتال بھ آتیزم بسیار معمول است
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درک آنان از زبان گویشی اغلب سطحی است و اصال از فھم استعارات و کنایات  .  تکرار می کننددلیل بی  ظاھرًارا پس از چند روز و
 .عاجز ھستند) خودتو تکان بده (”shake a leg“نظیر 

د، لیکن باز ھم از لحاظ استفده از زبان در برخی از اطفال مبتال بھ آتیزم لغت ھای زیادی را یاد می کیرند  و بلدند کھ گپ خود را بزنن
آن ھا از لحاظ استعداد شروع سخن و حفظ مبادلھ گپ و گفت در یک محاوره معیوب می . مفھوم اجتماعی و نفع گرائی آن مشکل دارند

 .باشند

 رفتار یا عالئق تکراری و عادت گونھ  .3

غیر قابل (خشک ل ھم قطار کردن بازیچھ ھا و داشتن یک روزمرگی رفتار ھای تکراری و بدون اندیشھ بسیار معمول است مانند دنبا
 بھ طوری کھ یک طفل می کننداغلب نسبت بھ تغییر در کارھای روزمره آنان  یا محیط مقاومت .  برای فعالیت ھای روزانھ)انعطاف

ھ جا بھ جا شود یا از او بخواھند ممکن است بسیار جگر خون شود اگر مسیر دیگری را برای رفتن بھ مکتب طی کنند ، فرنیچر خان
  .کاالی نو در بر کند

حرکت ھای خاص انگشتان و دستان و حرکات تکراری بدن نظیر حرکت بال مانند دست و یا پیاده روی از روی نوک انگشتان پا  بسیار 
ن است بھ اجزاء یک شیئ مانند اطفال ممک. آنھا نسبت بھ حرکت اشیاء مانند گردش چرخ ھا بسیار شیفتھ می شوند.  معمول می باشد

.  توجھ کنند یا بھ گردآوری چیزھائی از قبیل دکمھ و سرشاخھ ھا بپردازند)طایر(کناره ھای یک میز  یا برامدگی ھای بر روی یک چرخ 
عادت غیر عادی دارند کھ بھ فعالیت مورد عالقھ خود و بدون توجھ بھ بسیار از اطفال مبتال بھ آتیزم بخصوص در میانھ تا اواخر طفولیت 

نمونھ آن شیفتگی و مجذوب شدن بھ مسیر َبس ھا یا جدول زمانی حرکت قطار ھمراه با پرسش ھای تکراری . کارھای دیگران بپردازند
 .کھ باید بھ آن ھا جواب اختصاصی داده شود

 بازی و تصور  .4

آنان ممکن است .  وال بازی محدود و غیر قابل انعطاف دارند کھ در آن فقدان تصور و خالقیت بھ چشم می خورداطفال مبتال بھ آتیزم معم
بھ طور تکراری بازیچھ ھا را ردیف کنند ، آنان را از لحاظ رنگ جداکنند یا برخی از اشیاء را جمع آوری نمایند کھ مثال آن گردآوری 

 است ُرخ دھد بھ طوری کھ اگر این اشیاء ن ممکءچسبیدن شدید بھ این قبیل اشیا. خاص می باشدتکھ ھای نخ،  یا اشیاء با رنگ و شکل 
  .را از او بگیرند یا ترتیباتی را کھ داده بھ ھم بزنند، بسیار جگر خون می شود

وز مکتب  با عروسک  یا اطفال کالن تر ممکن است کھ بازی ھائی را ابداع کنند کھ ظاھرا بھ نظر نوآوری آید مثال نمایش دادن یک ر
مشاھده این قبیل بازی ھا در طول زمان  نشان می دھد کھ طرح آن بسیار تکراری .   ویدئو را کھ دیده اند درآورند یک صحنھ ھاینمایش

 .است  و تغییری نمی کند  و نمی توان آن را بھ ھم زد

می دھند مگر اینکھ بھ آنان نقشی داده شود کھ در آن یک طفل مبتال اطفال مبتال بھ آتیزم در بازی ھای خود بھ ندرت اطفال دیگر را راه 
 .وضع نمایدبھ آتیزم در وضعیت کنترل بوده و قوانین را او 

 خصوصیات ھمراه  .5

بسیاری دیگر از چیزھای غیر عادی ھمراه با آتیزم است  مانند عادت ھای غیر عادی رژیم غذائی، اختالل در خواب، غیر عادی بودن 
غیر عادی بودن درک و فھم  مانند عکس العمل نشان ندادن بھ درد، حساسیت بسیار باال نسبت بھ .  رفتار خود افگاری استروحیھ و

این قبیل خصوصیات  منحصر بھ افراد مبتال بھ آتیزم . صدا، و پیش مصروفیت نسبت بھ محرک ھای المسھ ای بسیار معمول می باشد
  . دچار عقب افتادگی دماغی ھستند ھم ُرخ دھدنیست  و ممکن است در اطفال دیگر کھ

 )ذھنی-  ھوشی(استعدادھای دماغی  .6

 روشن کرد کھ در اغلب نمونھ ھا ه شدطبعیک مرور بر مقاالت علمی کھ اخیرًا . اکثریت اطفال مبتال بھ آتیزم عقب ماندگی دماغی دارند
فی % (20 و باقی مانده  داشتھب ماندگی متوسط تا خفیفعق) فی صد% (30، ھشدید داشت) دماغی(عقب ماندگی ذھنی ) فی صد% (50
  . داشتھ اند در سطح اطفال عادی IQدارای ضریب ھوشی ) صد

   

 علت آتیزم چیست؟

) ژنتیک(عوامل وراثتی . است کھ اطفال با آن بھ دنیا می آیند) عارضھ(ما نمی دانیم کھ آیا این یک شرایط . علت دقیق آتیزم نامعلوم است
افراد مبتال بھ آتیزم احتماال در .  کدام ژن در آن دخالت داردکھ  را در ایجاد آتیزم ایفاء می نماید  گواینکھ، معلوم نشده است نقش مھمی
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غیر عادی بودن برخی از خصوصیات نظیر وظایف مغز مشترک ھستند ولی ماھیت این خصوصیات گریزپا و مورد اختالف نظر می 
  . باشد

  
  است؟آتیزم تا چھ حد شایع

اکنون اعالم می کنند کھ بھترین برآورد شیوع ) Fombonne ،2005  و فامبون  Chakrabartiتحقیقات بین المللی اخیر چکراباتی
 Australian Advisoryیک تحقیق سھ سالھ کھ تمویل ان را . باشد نفر جمعیت می 10000 نفر در ھر 60ھمھ طبف ھای آتیزم 

Board on Autism Spectrum Disordersنفر 10000 در 62.5آتیزم کرده است بھ این نتیجھ رسیده کھ   راجع بھ میزان شیوع 
 Wrayری  (دن می باش بھ یکی از انواع طیف ھای آتیزم مبتال سالھ استرالیائی12 تا 6 نفر یک نفر از جمعیت اطفال بین 160یا از ھر 

  )Williams ،2007و ویلیامز 
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