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 1كارشناس فرهنگی دانشگاه فرهنگیان شهرستان الیگودرز.
 2دانشجوی كارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان الیگودرز.
 3دانشجوی كارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان الیگودرز.
نام نویسنده مسئول:
مرتضی توکلی

چکيده
بیماری اوتیسم -اوتیسم ) ( Autismنوعی اختالل رشدی است كه با رفتارهای ارتباطی  ،كالمی
غیر طبیعی مشخص می شود  .عالئم این اختالل در سال های اول عمر بروز می كندو علت اصلی
آن ناشناخته است .این اختالل در پسران شایع تر از دختران است .وضعیت اقتصادی  ،اجتماعی ،
سبك زندگی و سطح تحصیالت والدین نقشی در بروز اوتیسم ندارد .این اختالل بر رشد طبیعی
مغز در حیطه تعامالت اجتماعی و مهارت های ارتباطی تأثیر می گذارد .كودكان و بزرگساالن مبتال
به اوتیسم در ارتباطات كالمی و غیر كالمی  ،تعامالت اجتماعی و فعالیت های مربوط به بازی،
مشكل دارند .این اختالل ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای آنان دشوار می سازد  .در بعضی
موارد رفتارهای خود آزارانه و پرخاشگری نیز دیده می شود .در این افراد حركات تكراری ( دست
زدن  ،پریدن ) پاسخ های غیر معمول به افراد  ،دلبستگی به اشیا و یا مقاومت در مقابل تغییر نیز
دیده می شود و ممكن است در حواس پنجگانه ( بینایی  ،شنوایی  ،المسه  ،بویایی و چشایی ) نیز
حساسیت های غیر معمول نشان دهند .هسته مركزی اختالل در اوتیسم  ،اختالل در ارتباط
است(ویكی پدیا دانش نامه ی آزاد) در مقاله حاظر به بررسی علل اوتیسم و را ه های در امان ان
می پردازیم هدف این مقاله بررسی اختالل اوتیسم و را های در مان ان است روش جمع آوری
اطالعات استفاده از روش مطالعاتی كتابخانه ای وسایر منابع است.

واژگان کليدي  :اختالل ،اوتیسم ،كودک،رشد ،درمان
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مرتضی توکلی ، 1مهران انيکازي  ، 2حميد رفيعی افوسی
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فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال سوم)

بررسی اختالل اوتيسم و راه هاي درمان آن
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مقدمه
اوتیسم یكی از اختالالت فراگیر رشدی با منشأ نورولوژیك و عالئم روانشناختی است كه سه حوزه مهم رفتاری را تحت تأثیر قرار میدهد:
-1عادل اجتماعی
-2ارتباط كالمی و غیركالمی3
-3الگوهای رفتاری كلیشهای یا وسواس
با توجه به منشأ عصبشناختی اوتیسم ،اختالالت مغزی ،توانایی فرد برای برقراری ارتباط ونحوه ارتباط وی با دیگران و پاسخهای فرد
نسبت به محیط بیرون را تحت تأثیر قرار می دهد .فرد در خودمانده به رفتارهای تكراری یا تكرار الگوهای ذهنی خود عالقمند است .دامنه و
شدت اوتیسم بسیار وسیع است .بعضی از این افراد میتوانند در سطح باالیی با اطرافیان خود ارتباط برقرار كنند و گفتاری خوب و هوش قابل
قبولی دارند .دستهای دیگر ،آسیب شناختی و زبانی باالیی دارند و حتی برخی هرگز قادر به صحبت كردن نیستند .ممكن است یك كودک در
خود مانده از برقراری تماس چشمی خودداری نماید و یا به نظر برسد كه ناشنوا است .همچنین رشد زبان و مهارتهای اجتماعی وی متوقف
گردد .هسته مركزی مشكل در اوتیسم ،اختالل در ایجاد ارتباط است ،در واقع اوتیسم اختاللی است كه عمدتاً ارتباطی است تا زبانی( .دانبر و
همكاران )2112 ،و این جزء معیارهای اصلی اختالل است كه به آسیبدیدگی عملكرد اجتماعی و برقراری ارتباط و تأخیر یا انحراف در مراحل
اولیه دوران رشد كودک در ارتباط اجتماعی و بازی میگردد .كــانر )(1943كه اولینبار سندرم اوتیسم را توصیف كرد ،بیان كردن كه این
سندرم در كودكان دارای والدین سرد مزاج دیده میشود ،اما تحقیقات انجام شده بوسیله وكلمار و همكاران ( )1991نشان دادهاند كه والدین
كودكان دچار اوتیسم با والدین سایر كودكان مبتال به ناتوانیهای دیگر تفاوتی ندارند .و این اختالل به وضوح ،ریشههای زیستشناختی دارد .
اندرسون ( )1991بیان كرد كه انواعی از همبستگیهای عصبی فیزیولوژیك در كودكان مبتال به اوتیسم مشاهده شد كه شامل سازمانبندی
غیرطبیعی سلولها در سیستم لیمبیك و نواحی مخچههای مغز ،سطوح باالی عصبی سروتونین و اندازه بزرگتر از طبیعی محیط سرو مغز
میباشد .روشهای معمول دمان عبارتند از  :ضربه ی بر قی  ،جراحی روانی  ،ویتامین ها وداروهها ی مختلف  ،به خصوص فنوتیازینها موثر بودن
هیچ یك از این روش ها ثابت نشده است
اهداف
-1بررسی اختالل اوتیسم
-2بررسی روش درمان اوتیسم

روش
روش استفاده دراین تحقیق روش توصیفی -تحلیلی است

نتایج و راه یاقت ها
علت اوتيسم چيست؟
اوتیسم یك ناتوانی طوالنی مدت است كه منجر به اختالل عملكرد عصبی – روانی در فرد می شود .گر چه به نظر می رسد كه اوتیسم
عارضه نادری است اما اطالعات اخیر گویای آن است كه شیوع اوتیسم حتی تا 21مورد در هر 11111تولد زنده می رسد .اوتیسم در پسران3
–  4برابر بیشتر از دختران دیده می شود .اگر چه علت اصلی آن كامالً شناخته شده نیست ،اما در سال های اخیر تحقیقات و مطالعات بسیاری
در این زمینه صورت گرفته است.تحقیقات تأكید زیادی بر منشاء زیست شناختی و عصب شناختی در مغز دارد  .در بسیاری از خانواده ها سابقه
اوتیسم و یا اختالالت مربوط به آن وجود داشته است كه ریشه ژنتیك را مطرح می كند اگر چه تا به حال ژن خاصی كه مربوط به اوتیسم
باشد شناخته نشده است  .پژوهشگران در مورد نقش ژنتیك در علت شناسی اوتیسم اختالف نظر دارند و عده ای از آنها تركیب چندین ژن را
به عنوان علت اختالل مطرح می كنند  .چندین نظریه درباره اوتیسم مطرح شده كه هیچیك به طور دقیق اثبات نشده است.
علل بروز اوتيسمAutism
تا كنون هیچ علت مشخصی برای اوتیسم كشف نشده است ولی مشخص شده است كه عملكرد غیر عادی مغز باعث ایجاد حاالت اوتیسم
می شود  .اسكن های مغزی در بعضی موارد نشان داده است كه مغز كودكان اوتیسیك از نظر اندازه و ساختار با مغز كودكان سالم متفاوت
است .در حال حاضر تحقیقات فراوانی در رابطه با احتمال دخالت عوامل ژنتیكی و عوارض داروئی در بروز اتیسم در حال انجام است .در بعضی
از خانواده ها مشاهده شده است كه اوتیسم مانند بیماریهای ژنتیكی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود كه این خود می تواند تئوری ژنتیكی
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بودن اوتیسم را در بعضی موارد ثابت كند  .ولی در بسیاری از موارد هم مشاهده شده است كه سابقه اوتیسم درخانواده و یا اقوام وجود نداشته
است .همچنین در بعضی از كودكان مشخص شده است كه در بدو تولد نشانه هائی از اوتیسم را دارا می باشند ولی این مورد هم عمومیّت
ندارد  .هنوز محققین نتوانسته اند علت خاصی را به تنهائی برای ایجاد بیماری اوتیسم كشف كنند و میتوان یك سری علل را محققین دیگری
نیز معتقدند كه تحت شرایط خاصی تعدادی از ژنهای ناپایدار باعث اختالل در عملكرد مغز و در نهایت بروز اوتیسم می شوند  .تعداد دیگری
از محققین نیز بر روی احتمال بروز اوتیسم در دوران بارداری تحقیق می كنند  .آنها معتقدند كه یك عامل ویروسی ناشناخته  ،اختالل
متابولیسمی  ،و یا آلودگی به مواد شیمیائی محیطی در دوران بارداری می تواند عامل ایجاد این بیماری باشد .احتمال بروز اوتیسم در كودكانی
كه بیماری هائی مانند سندرم ژن ایكس حساس  ،توبروس سلروسیس  ،سندرم روبال  ،و فنیل كتنوریای درمان نشده داشته باشند بیشتر است
 .در بروز آن مؤثر دانست بعضی از مواد خطرناک مانند جیوه نیز كه در دوران بارداری وارد بدن مادر شوند می توانند احتمال بروز اوتیسم را
افزایش دهند .در سالهای اخیر سئوالی در مورد رابطه واكسیناسیون و بروز اوتیسم مطرح شده است كه همچنان مورد بحث است  .در سال
 2111در آمریكا تحقیقاتی در این مورد انجام شد كه در آن رابطه واكسن “ ام ام ار “ و اوتیسم بررسی شد.

اوتيسم از چند سالگی ظاهر میشود؟
بسیاری از مادران این سوال را دارند كه فرزندم رشد نرمالی داشت ،اما نمیدانم چرا به یكباره به اوتیسم مبتال شد؟ در حقیقت آغاز بروز
عالئم اوتیسم زیر سه سال است اما ممكن است مادر متوجه آن نشود یا آن را كماهمیت بداند .بهطوری كه كودكی كه به ظاهر در حال طی
كردن روند نرمال تكاملی و رشدی است ،بهناگاه عالئمی بروز میدهد كه به آن عالئم زودرس ابتال به اوتیسم گفته میشود .مثال كودكان نرمال
در دو ماهگی (هشت هفتگی )لبخند اجتماعی دارند ،یعنی وقتی مادر را میبینند لبخند میزنند اما در كودكانی كه بعدا مبتال به اوتیسم
می شوند این لبخند ممكن است وجود نداشته باشد .یا مثال دیگر این است كه كودكان نرمال از حدود هشت ماهگی اضطراب غریبگی دارند و
حتی در آغوش پدر و مادر ،نسبت به غریبهها عكسالعمل نشان میدهند ،درحالی كه كودكان اوتیسم این حالت را ندارند .كودكان مبتال به
اوتیسم ,اغلب از ضمایر اشتباه استفاده میكنند و كالم كامل ندارند این عالئم ممكن است توجه والدین را به خود جلب نكند اما از 11-1۱
ماهگی است كه خانواده بهطور قطع به وجود یك اختالل در كودک خود پی میبرد ،زیرا در این زمان هنگامی كه كودک را صدا میزنند،
واكنش نشان نمی دهد .ممكن است ابتدا به ناشنوایی یا اشكال در شنوایی شك كنید ،درحالی كه مشكلی در شنوایی وجود ندارد و توجه
كودكان مبتال به اوتیسم نسبت به صداها اساسا انتخابی است و هر زمان كه دلشان بخواهد نسبت به صداها واكنش نشان میدهند  .گاهی
ممكن است به صداهای بلند عكسالعمل نشان ندهند ،درحالی كه صداهایبسیارآهسته مانند پچپچ آهست هرازودتر از دیگران متوجه شوند و
نسبت به آن عكسالعمل نشان دهند در همین حدود سنی است كه خانواده متوجه میشوند وقتی با فرزندشان صحبت میكنند ،كودک به
چشمان آنها نگاه نمیكند و نگاه چشمی كمتر میشود .همچنین در  1۱ماهگی انتظار داریم كودک انگشت اشاره پدر و مادر و دیگران را دنبال
كند و به آن هدف برسد ،درحالی كه كودكان مبتال به اوتیسم این توانایی را ندارند .در این تحقیقات معلوم شد كه در برخی از كودكان این
واكسن باعث بروز بیماری اتیسم شده است  .با این حال محققین دیگر این بررسی ها را كافی ندانسته و خواهان تحقیقات بیشتر هستند .به
هر حال علت اتیسم هر چه كه باشد  ،باید بدانیم كه این كودكان یا با اوتیسم بدنیا می آیند و یا اینكه آمادگی ابتالء به آن را دارند.این بیماری
برخالف آنچه كه تصور می شد به خاطر بدی تربیت و یا عدم توانائی والدین در بزرگ كردن كودک نمی باشد  .اوتیسم یك بیماری روانی
نیست .كودكان اتیستیك قابل درمان هستند و نباید از آنها قطع امید شود و نیز بهتر است
عالیم هشدار دهنده در سال اول
حتی كودكان یك ساله نیز توانایی های اجتماعی دارند .بنابر این برای شناسایی عالیم ا باید نحوه تعامل كودک با جهان پیرامون را مورد
بررسی قرار داد..
کودک داراي ا وتيسم ممکن است عالیم زیرا از خود نشان دهد






واكنش نشان ندادن و عدم برگشت به جهت صدای مادر
عدم واكنش نسبت به نام خود
نگاه نكردن به چشم دیگران
فقدان اشاره و یا قان و قون تا سن یكسالگی
فقدان لبخند و یا سایر عالیم اجتماعی در برابر دیگران
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عالیم هشدار دهنده در سال دوم
تیسم در سال دوم زندگی بسیار قابل مشاهده ُعالیم ا و مشخص تر است .در حالیكه كودک دارای رشد عادی شروع به بیان اولین كلمه
ها و اشاره كردن به محیط تیسم همچنان بریده ُپیرامون خود می كند ،كودک دارای ا از محیط خود باقی می ماند
 عالیم اوتیسم در این سن عبارتند از
 عالیم تك كلمه تا تا سن 11ماهگی
 فقدان بازی های وانمودی تا سن ماهگی1۱
 فقدان عبارت های دو كلمه ای تا سن دو سالگی
 از دست دادن مهارتهای زبانی عالقه ای به توجـه به امــوری كه بزرگســـاالن به وی نشـان می دهند ندارد ،مثال نشان دادن
هواپیمای در حال پرو
اوتيسم یك بيماري روانی نيست
؛كودكان مبتال به اوتیسم كودكان سركشی نیستند كه خود رفتارهایشان را انتخاب كرده باشند .اوتیسم به دلیل داشتن والدین بد ایجاد
نمی گردد ،به عالوه هیچ عامل روان شناختی خاصی در خصوص تأخیر رشد كودک شناخته نشده است.
تشخيص بيماري اوتيسمAutism
برای تشخیص بیماری اوتیسم هیچ تست پزشكی وجود ندارد .برای تشخیص اوتیسم در یك كودک باید رفتار  ،ارتباط و سطح رشد
ذهنی كودک به دق ت بررسی شود  .از آنجائی كه بعضی از عالئم این بیماری با بعضی از بیماری های دیگر مشترک است ممكن است متخصصین
آزمایشها و تست های پزشكی متفاوتی را برای كودک تجویز كنند تا از وجود یا عدم وجود مشكالت دیگر در كودک مطمئن شوند .با یك
بررسی كوتاه در یك جلسه ممكن نیست كه بتوان به طور قطع وجود اوتیسم را در كودكی ثابت كرد .مشاهدات والدین و بررسی كامل مراحل
رشد كودک از الزمات تشخیص اوتیسم در یك كودک می باشد  .در نگاه اول ممكن است كودک اوتیستیك به نظر عقب مانده ذهنی  ،دارای
اختالل رفتاری  ،دارای مشكل شنوائی و یا دارای رفتا رهای عجیب به نظر برسد .البته ممكن است تمام این عالئم در یك كودک مبتال به
اوتیسم وجود داشته باشند كه این امر خود باعث مشكلتر شدن تشخیص می شود اوتیسم یك بیماری روانی نیست .كودكان مبتال به اوتیسم
قابل درمان هستند و نباید از آنها قطع امید شود و نیز بهتر است بدانید كه هیچ عامل روانی شناخته نشده است كه باعث بروز اتیسم دركودكان
شود به هر حال در ابتدای امر بایستی معاینه دقیق و كاملی از كودک مشكوک به اوتیسم به عمل آید زیرا به این ترتیب می توان یك برنامه
مناسب و دقیق برای كمك به كودک اتیستیك و درمان او تهیه كرد.
روش هاي تشخيص اوتيسم در کودکان:
عالئم و نشانه های اوتیسم ممكن است در زمان نوزادی بروز كنند و شاید هم این اتفاق نیافتد ولی نشانه های بیماری اوتیسم حتماً بین
 24ماهگی الی  1سالگی خود را نشان خواهند داد  .یك دكتر متخصص جهت تشخیص درست اوتیسم بایستی یك سری سئواالت مشخص و
دقیقی در رابطه با چگونگی رشد جسمی و ذهنی كودک تهیه كرده و جواب آنها را از طریق والدین و مشاهدات دقیق بدست آورد.
انجمن ملی پرورش و سالمت كودكان در آمریكا این پنج سئوال اولیه را برای یك معاینه از كودک مشكوک به اوتیسم تهیه كرده است:
-1آیا كودک شما تا قبل از  12ماهگی صدا سازی و نجوا داشته است ؟
-2تا قبل از  12ماهگی آیا كودک شما از اشاره ،اَداها و یا گرفتن دست دیگران و همینطور بای بای كردن استفاده
كرده است ؟
-3آیا كودک شما تا قبل از  11ماهگی از كلمات تنها استفاده كرده است ؟
-4آیا كودک تا قبل از  24ماهگی از تركیب دو كلمه استفاده كرده است ؟
 -۵آیا كودک هیچ كدام از مهارتهای كالمی و اجتماعی خود را از دست داده است ؟
در صورت جواب منفی به چهار سئوال اول و جواب مثبت به سئوال آخر احتمال وجود بیماری اوتیسم در كودک داده می شود  .البته
باز هم یادآور می شویم كه برای تشخیص قطعی اوتیسم نیاز به بررسی های بسیار دقیق و جامعی می باشد كه باید توسط افراد متخصص و
آگاه صورت بگیرد .برای یك بررسی دقیق و كامل یك كودک مظنون به اوتیسم بایستی توسط متخصص اطفال  ،روانشناس  ،مشاور آموزش و
یاد گیری كودكان  ،متخصص اعصاب  ،متخصص گفتار درمانی و سایر متخصصین در زمینه اوتیسم معاینه شود .مشاوره با متخصصین  :اگر
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كودک از طرف شما و یا دكتر مخصوص خود مظنون به اوتیسم باشد به هر حال بایستی توسط شخصی كه در زمینه اوتیسم تخصص دارد
معاینه دقیق شود  .ممكن است این فرد یك روانشناس  ،روانپزشك و یا یك متخصص رشد اطفال باشد .گاهی ممكن است برای یك تشخیص
دقیق و درمان به یك تیم متخصص نیاز شود این تیم می تواند از افراد زیر تشكیل شود:
-1متخصص رشد در اطفال :این فرد می تواند مشكالت سالمتی و رشد در كودكان را درمان كند.
-2روانپزشك كودک :این فرد می تواند در تشخیص اولیه كمك كرده و در صورت نیاز داروهائی را برای كمك به كودک تجویز كند.
 -3روانشناس كودک :در شناخت عادات و حاالت روانی كودک كمك كرده و ناتوانی های كودک در زمینه های رشد ذهنی ،روانی  ،و
اجتماعی را بررسی می كند  .همچنین یك روانشناس می تواند در بهبود رفتاری كودک و افزایش مهارتهای اجتماعی كودک به شما كمك
كند.
 -4رفتار درمان :این شخص می تواند عالوه بركمك به بهبود توانائی های كودک در كارهای روزانه مانند لباس پوشیدن  ،غذا خوردن و
سایر كارهای استقاللی ،همچنین در بهبود وضعیت حواس پنجگانه ،قدرت تشخیص ،و سایر توانائی های كودک او را یاری كند.
 -۵كار درمان :یك كار درمان كودک را در استفاده درست از عضالت و اندامهای بدن برای انجام كارهای بزرگ و كوچك بدنی می تواند
یاری كند.
 -1گفتار درمان :در بهبود وضعیت گفتار كودک و افزایش توانائی او در مهارتهای كالمی بسیار مؤثر است.
-1مشاور خانواده :این شخص می تواند عالوه بر راهنمائی در امر روابط شما با كودک خود ،شما را در بهره وری بهتر از منابع و مراكز
موجود در جامعه برای كمك به درمان كودک كمك كند.
بسیار مهم است كه متخصصین و والدین همكاری بسیار نزدیكی با هم در درمان كودک داشته باشند زیرا به این ترتیب بیشترین بازده
را بدست خواهید آورد .همانطور كه متخصصین از تخصص و تجربه خود برای درمان كودک شما استفاده می كنند  ،شما نیز به عنوان كسانی
كه توانائی ها و خصوصیات كودک را بهتر از هر كس دیگری می شناسید  ،می توانید در یاری رساندن به كودک و پیشرفت مراحل درمانی
مؤثر باشید  .هنگامی كه یك برنامه درمانی برای كودک شروع شود تبادل اطالعات میان والدین و درمانگران و گفتگوی منظم میان آنها می
تواند در پیشبرد برنامه درمانی و پیشرفت كودک بسیار مهم باشد.
نشانه هاي بيماري اوتيسم
کودک مبتال به اوتيسم اختالل تکلم دارد
از نظر كالمی ،كودک مبتال به اوتیسم دچار تاخیر است .كودكان به مرور كه بزرگ می شوند ،درک بیانی باالتری در مقایسه با قدرت
بیان دارند .یك كودک طبیعی در یك سالگی می تواند تك كلمه ادا كند و در  1,۵سالگی  2-3كلمه را با هم تركیب می كند اما كودكان مبتال
به اوتیسم یا كالم ندارند یا در مقایسه با سن شان دچار تاخیر كالمی اند یا كالم دارند اما معنی دار نیست و كالم دیگران را اكو می كنند.
متاسفانه گاهی والدینی را می بینیم كه اوتیسم فرزندشان را انكار می كنند .آنها می گویند فرزندم كالم دارد و حتی باهوش است چون در سن
پایین می تواند جمله های سنگین و طوالنی را بیان كند اما برخی كودكان مبتال به اوتیسم مثل طوطی كلمات و جمله های اطرافیان را تكرار
می كنند .این به معنی هوش باالی كودک نیست بلكه بدان معنی است كه كودک درک و شناختی از محیط اطراف ندارد.
کودک مبتال به اوتيسم «من» نمی گوید
در روند طبیعی رشد ،كودكان به محض آنكه «من» را درک می كنند ،دیگر از «نام خود» برای بیان خواسته هایشان استفاده نمی كنند
در حالی كه كودک مبتال به اوتیسم شناختی از «من» ندارد و خود را با نام صدا می زند؛ مثال می گوید« :به علی آب بدید!» این نشانه خوبی
نیست .حتی كودک مبتال ضمایر را هم اشتباه استفاده می كند.
ارتباط کودک مبتال به اوتيسم یکطرفه است
كودک مبتال به اوتیسم حتی اگر كالم داشته با شد ،نمی تواند درست ارتباط برقرار كند و گفتارش جهت دار نیست .ممكن است محتوای
كالم با سنش متناسب نباشد یا بدون توجه به صحبت های دیگران فقط در مورد عالیق خود صحبت كند.
در واقع كودک مبتال به اوتیسم نمی تواند تبادل اطالعات كند .این كودكان به لبخند یا خستگی دیگران توجهی ندارند و نمی توانند
نوبت را رعایت كنند .آنها ارتباط یكطرفه برقرار می كنند و به همین علت ارتباطشان موثر نیست.
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واژه سازي کودک مبتال به اوتيسم غيرطبيعی است
ممكن است واژه سازی به شكل بازی در كودكان عادی هم دیده شود اما جایگزین كردن همیشگی واژه ها ،مختص مبتالیان
به اوتیسم است .مثال كودک مبتال به اوتیسم ممكن است همیشه به «باب اسفنجی»« ،بنگی» بگوید.
اوتيسم گاهی خفيف است ،گاهی شدید
در گذشته اوتیسم به  ۵گروه تقسیم می شد اما امروزه می دانیم كه اوتیسم نوعی اختالل رفتاری است و طیف بندی دارد .ممكن است
فردی تمام عالئم را داشته باشد و در طیف شدید اوتیسم باشد و به شكل فردی در خودمانده در جامعه ظاهر شود و ممكن است فقط مشكل
ارتباطی داشته باشد؛ مثال نتواند دوست صمیمی داشته باشد و احساسات دیگران را درک كند و در گروه مبتالیان به اوتیسم خفیف دسته
بندی شود.
کودک مبتال به اوتيسم ساعت ها با یك وسيله سرگرم می شود
كودک طبیعی مدت توجه كوتاهی دارد یعنی شاید نهایتا  ۵دقیقه با یك اسباب بازی بازی كند و بعد آن را رها كند و سراغ بازی دیگری
برود .كودک طبیعی چون محرک های مختلف را آزمایش می كند ،پیشرفت می كند ا ما كودک مبتال به اوتیسم ساعت ها یك بازی تكراری
انجام می دهد.
کودک مبتال به اوتيسم محو پنکه و لباسشویی می شود
این كودكان به چرخیدن یا به وسایلی كه می چرخد مثل پنكه و لباسشویی عالقمند هستند و ممكن است ساعت ها خود را با تماشای
آنها سرگرم كنند .ممكن است زنجیری را تكان دهند یا به موسیقی های ثابت واكنش و عالقه شدید نشان دهند.
کودک مبتال به اوتيسم مثل کودکان دیگر بازي نمی کند
این كودكان بازی های تخیلی ندارند .كودكان از  1,۵تا  2سالگی وارد بازی های نمادین می شوند؛ مثال ممكن است از یك تكه پازل به
عنوان ل یوان چای استفاده كنند یا عروسك شان را روی پا بگذارند و تكان دهند .این بازی ها به رشد طبیعی كودک كمك می كند اما مبتالیان
به اوتیسم این توانایی را ندارند.
آنها با اسباب بازی ها آنگونه كه باید بازی نمی كنند؛ مثال ممكن است به جای راه بردن ماشین های اسباب بازی روی زمین ،آنها را
پشت هم بچینند و قطار كنند.
تشخيص اوتيسم در بدو تولد ممکن نيست
عالئم اوتیسم معموال از  9ماهگی قابل تشخیص است اما در  2-3سالگی كامال مشخص می شود مگر در موارد بسیار خفیف كه ممكن
است در نوجوانی یا جوانی تشخیص داده شود .عالئم در  3حوزه ارتباط ،كالم و عالیق و رفتارهای تكراری دیده می شود.
کودک مبتال به اوتيسم ارتباتط چشمی ندارد
در موارد متوسط تا شدید ،این كودكان ارتباط چشمی ندارند اما در موارد خفیف فقط ارتباط كالمی برقرار نمی كنند.
کودک مبتال به اوتيسم نبوغ خاصی در برخی مسائل دارد
متاسفانه دو سوم كودكان مبتال كم توان ذهنی هستند و یك سوم آنها هوش معمولی دارند .این كودكان در برخی مسائل نبوغ خاصی
دارند .مثال ممكن است عالقه خاصی به سیاره ها داشته باشند و با كمترین تلنگری اطالعاتی را در این زمینه حفظ كنند و اگر در جمع قرار
بگیرند در مورد این مسائل صحبت كنند .معموال هم به پیام های ارتباطی دیگران مثل اینكه «بس است» یا «خسته شدیم» توجهی ندارند.
کودک مبتال به اوتيسم توان همذات پنداري ندارد
كودک مبتال به اوتیسم درک كاملی از احساسات دارد .او می تواند مادرش را بغل كندو ببوسد یا دلیل گریه اش را جویا شود اما در سنین
باالتر كه انتظارها از او بیشتر می شود ،ممكن است در این زمینه دچار مشكل شود.
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كودک مبتال به اوتیسم توانایی ذهن خوانی ندارد؛ نمی تواند به محیط توجه كند یا خود را جای دیگران بگذارد و احساسات دیگران را
درک كند.
کودک مبتال به اوتيسم تفکر انتزاعی ندارد
تفكر انتزاعی تفكر پیچیده ای است كه با رسیدن به نوجوانی كامل می شود .یك فرد عادی در نوجوانی می تواند متوجه ضرب المثل ها
و كنایه شود اما این كودكان چنین دركی ندارند .آنها نمی توانند از مسائل نتیجه بگیرند و همین موضوع ارتباطشان را مختل می كند.
کودکان مبتال به اوتيسم یکپارچگی حسی ندارند
این كودكان یكپارچگی حسی ندارند؛ یعنی در برخی از آنها آستانه درد بسیار باال و در برخی پایین است .بعضی از آنها گاهی متوجه
سوختگی های شدید نمی شوند و برخی با كوچكترین ضربه درد شدید حس می كنند .در مورد صدا هم همینطور است؛ گاهی یك كودک
مبتال صداهای بسیار آهسته را می شنود و به آن توجه دارد در حالی كه متوجه صداهای بلند مثل صدای زنگ در نمی شود .
اوتيسم درمان پذیر است
متاسفانه والدین برخی از كودكان دچار اوتیسم واقعیت را انكار می كنند چون پذیرش این موضوع سخت است اما با این كار فقط كودک
شان را از دوران طالیی درمان محروم می كنند؛ در صورتی كه اگر آموزش های الزم ،به موقع به كودک در سن طالیی داده شود ،احتمال
طبیعی تر شدن رفتارها وجود دارد .در موارد خفیف معموال اوتیسم را دیر و در نوجوانی و جوانی تشخیص می دهند .وقتی مهارت ها شكل
پیدا كرد ،دیگر نمی توان آن را تغییر داد .البته اگر بینش را تغییر دهیم ،حتی به این افراد در این سن هم می توان كمك كرد؛ مثال اگر نوجوانی
نمی داند كجا باید حین ارتباط صحبت هایش را قطع كند ،باید به مادر یاد داده شود با عالئم خاصی به فرزندش غیرمستقیم نشان دهد صحبت
كافی است .سن طالیی درمان اوتیسم تا قبل از  ۵سالگی است .هر چه در سن پایین تری اختالل تشخیص داده و بازتوانی ها شروع شود،
احتمال طبیعی شدن بیشتر است اما باید بپذیریم كه این كودكان همیشه تا حدودی با سایر همساالن خود متفاوت هستند با این همه ،متاسفانه
برخی از درمانگران هنوز تعریف قدیمی اوتیسم را باور دارند و فكر می كنند این بیماران ،ناتوان و گوشه گیر هستند و اگر فردی كالم و فقط
عالیق خاص و تكراری داشته باشد ،می گویند به اوتیسم مبتال نیست و با تشخیص اشتباه ،كودک را از دورانط الیی درمان محروم می كنند.
باید توقع خود را از کودک مبتال به اوتيسم تعدیل کنيم
اگر ناتوانی ها را نادیده بگیریم و فقط به توانایی ها توجه كنیم ،مانع پیشرفت كودک می شویم چون به مرور ضعف ها شدیدتر می شود
و حتی روی توانایی ها سایه می اندازد.
دليل قطعی اوتيسم معلوم نيست
عوامل مختلفی در بروز اوتیسم نقش دارند اما مهمترین علت آن توارث است .جهش های ژنتیكی در كنار بحث توارث ژن ها در بروز این
اختالل دخیل است .موضوع مربوط به یك ژن هم نیست و ژن های مختلف و تعامل آنهاست كه باعث بروز اوتیسم می شود.
این بیماری هن وز مرموز است و ناشناخته های بسیاری در مورد آن وجود دارد .تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده و علل مختلفی مثل
برخی كمبودهای تغذیه ای در دوران بارداری یا سن والدین یا حتی برخی بیماری های دوران نوزادی و  ...را در بروز آن دخیل می دانند كه
هیچ یك صددرصد مورد تایید نیست.
اوتيسم پدیده اي ناشی از شهرنشينی است
این باور ،هم درست است؛ هم نادرست آمار نشان می دهد در مناطق صنعتی میزان شیوع اوتیسم بیشتر است در بیماری های جدی
روانپزشكی كناره گرفتن از شهر و ورود به روستا باعث می شود فرد زندگی بهتری داشته باشد چون زندگی درشهر به مهارت های بیشتری
نیاز دارد
مكان سنجی ،مدیریت زمان و جمعیت زیاد ،كار را سخت می كند اما در روستا ارتباط ساده تر است و نیازهای سطحی باعث می شود
شدت عالئم كم شود اما فراموش نكنیم به هر حال كسانی كه در شهر هستند ،دسترسی بیشتری به خدمات دارند و تشخیص بیماری در آنها
ساده تر است.
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کودک مبتال به اوتيسم می تواند وارد مدرسه عادي شود
خیلی از كودكانی كه اوتیسم خفیف دارند ،به مدارس عادی راه پیدا می كنند و اتفاقا برایشان بهتر است زیرا حضور آنها در كنار كودكان
دچار اوتیسم كه عالئم شدید دارند ،می تواند باعث بروز رفتارهای كلیشه ای در آنها شود در مدارس عادی ،حضور یك معلم رابط مخصوصا
برای كودک كم توان كمك كننده است  .برخی از این كودكان حفظیات خوبی دارند اما متاسفانه باید بپذیریم كه ممكن است حتی به این
كودكان قلدری شود یا مورد آزار جنسی یا تمسخر دیگران قرار بگیرند .به صالح كودک است كه با كودكان طبیعی حشر و نشر داشته باشد .
اینكه درمانگر با او به پارک برود ،بسیار خوب است زیرا تعمیم دادن از جمله مسائلی است كه این كودكان در آن دچار مشكل هستند .چنین
سرویسی پرهزینه است و به همین دلیل به مادر آموزش داده می شود ارتباطات را در محیط های دیگر اصالح كند .مسلما باید به سالمت روان
مادر هم توجه كرد و فرصت هایی را به وجود آورد تا بتواند برای خود زمانی داشته باشد .با اینحال ،برخی بر این باورند كه نباید به اولیای
مدرسه در مورد اوتیسم كودكان توضیح داد ،چرا كه برخی از مدارس ما دید منفی به مسائل روانپزشكی دارند و حتی كودک بیش فعال را در
مدرسه روی صندلی جدا می نشانند و اگر كودكی آسیب ببیند ،همه تقصیرها را به گردن كودک مبتال به اوتیسم می اندازند .متاسفانه این
ضعف ها وجود دارد و به اصالحاتی در این زمینه نیازمندیم.
اوتيسم هم درمان دارویی دارد ،هم درمان نگهدارنده
تعداد داروهای شیمیایی و حتی رژیم های غذایی كه برای درمان به كار می رود ،زیاد است مكمل ، B6امگا  3و حتی رژیم های بدون
گلوتن یا پرپروتئین گاهی برای این كودكان توصیه می شود اما هیچ یك تاثیر فوق العاده ای ندارند
اگر عالئم ش دید باشد ،مثال كودک خنده های بی مورد یا حركت های كلیشه ای یا تشنج و رفتارهای خودآزار داشته باشد ،داروهایی
برای حذف و طبیعی شدن رفتار او تجویز می شود كه موثر هم است.
روشهاي درمانی و تربيتی بيماري اوتيسم:
هرچند درمان كاملی برای بیماری اوتیسم وجود ندارد ،تركیبی از درمان های خانگی و مدرسهای می تواند به درمان این بیماری كمك
نماید .هدف درمان افزایش عملكرد كودک با كاهش شدت بیماری می باش د .پزشك كودكتان بسته به مشكل و شدت آن یكی از درمان های
زیر و یا تركیبی از آنها را پیشنهاد می كند كودكان مبتال به اوتیسم ممكن است به بیماری های دیگر ناشی از اوتیسم همچون بیماری صرع،
اختالالت خواب و مشكالت معده باشند و باید در كنار درمان اوتیسم به مطمئناً در مسیر افزایش اطالعات خود در مورد اوتیسم با روشهای
درمانی زیادی روبرو خواهید شد مانند آموزش از طریق شنوائی  ،آموزش جزء به جزء  ،ویتامین درمانی  ،درمان با رژیم غذائی بدون غالت ،
برقراری ارتباط آسان  ،موسیقی درمانی  ،بازی درمانی  ،كار درمانی  ،و بهبود مجموعه حواس .درمان این بیماری ها هم پرداخت .به طور كلّی
می توان تمامی این روشهای درمان اوتیسم را به دو دسته تقسیم كرد:
درمانی و تربيتی.
روشهای درمانی شامل  :تصحیح رفتاری و روش بهبود ارتباط ،روشهای رژیمی و داروئی ،و روشهای تركیبی می باشند  .كارآئی بعضی از
روشهای درمانی توسط تحقیقات و آمار ثابت شده است و بعضی نیز نتایج چشمگیری نداشته اند .بعضی از والدین مایلند كودک آنها فقط با
روشهائی كه كارآئی آنها ثابت شده است تحت درمان قرار گیرند  .ولی به خاطر داشته باشید كه همه كودكان اتیستیك مانند هم نیستند و
ممكن است كه روشی كه برای یك كودک مؤثر بوده برای كودک دیگر تأثیر چندانی نداشته باشد .ما توصیه می كنیم كه برای انتخاب یك
روش درما نی مناسب و مؤثر حتماً تمامی جوانب را در نظر گرفته و با متخصصین اتیسم مشورت كنید .بهتر است قبل از هر كاری از توانائی ها
و ناتوانی های كودک خود شناخت كاملی پیدا كنید .ه عنوان والدین طبیعی است كه بخواهید هر چه سریعتر كاری بكنید  .به هر حال بسیار
مهم است كه ب رای شروع تغییرات زیادی را بر كودک تحمیل نكنید زیرا تغییرات در این كودكان باعث استرس و ناراحتی بیشتر می شوند
ببهتر است در ابتدا با تحقیق و مطالعه روش مناسب برای كودكتان را انتخاب كنید و برنامه ریزی درستی را قبل از شروع برنامه درمانی داشته
باشید  .شما می توا نید با مراجعه به اینترنت منابع اطالعاتی بسیاری را پیدا كنید كه در امر افزایش اطالعات و بررسی روشهای درمانی متفاوت
سودمند هستند .در بسیاری از این سایت ها می توانید تجارب خانواده هائی را كه روشهای متفاوت را برای درمان كودكان خود استفاده كرده
اند مطالعه كنید .همچنین شما می توانید نظرات و تئوری های متخصصین اتیسم در مورد علل بروز و نحوه درمان این كودكان را مشاهده
كنید  .ممكن است در ابتدا از فراوانی اطالعات موجود در اینتر نت كمی گیج شوید ولی با اندكی تحمل و صرف وقت خواهید توانست اطالعات
خود را افزایش داده و روشهای مناسب برای كودک خود را پیدا كنید .این شما هستید كه با كودک اتیستیك خود هر روز زندگی می كنید و
این شما هستید كه بهتر از هر كس دیگری او را می شناسید پس بهتر است به خود ایمان داشته باشید و در راه درمان او مصمم و با اراده قدم
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بگذارید  .فراموش نكنید كه این كودكان كسی را جز شما ندارند! پس از اینكه از اوتیسم و روشهای درمانی آن به اندازه كافی مطلع شدید
حتماً در پی آن خواهید بود كه جائی را برای كمك به كودک خود و شروع درمان مناسب پیدا كنید  .ممكن است تعداد انگشت شماری
متخصص اوتیسم در اطراف خود پیدا كنید ولی متأسفانه هنوز در كشور ما ایران به این بیماری و نیازهای این بیماران توجه كافی نشده است.
شما مراكزی را خواهید یافت كه با كمال میل و با همدلی سعی در كمك كردن به كودک شما دارند ولی این مراكز اختصاصی نیستند و برای
كودكان معلول ذهنی و جسمی راه اندازی شده اند .شما می توانید از افراد متخصص در كار درمانی  ،گفتار درمانی  ،و بازی درمانی این مراكز
كمك بگیرید و اگر این اشخاص در زمینه اوتیسم نیز كار كرده باشند می توانند نتایج بهتری را بدست آورند .متأسفانه در هیچكدام از این
مراكز نمی توانید روشهای ذكر شده برای كودكان اوتیستیك را به صورت كامل و منسجم بیابید .امیدواریم هر چه زودتر مسئولین و افراد
تصمیم گیرنده در امر كمك به كودكان دارای مشكالت جسمی و ذهنی اقداماتی را در جهت كمك به كودكان اتیستیك و خانواده های آنها
تصمیماتی را اتخاذ كنند .افراد اوتیستیك نیز مانند سایر انسانها هستند .آنها نیز نقاط ضعف و قوت دارند  .انها نیز احساس داشته و نیازهائی
دارند.
در اینجا ما به نمونه هائی از راهنمائی هاي الزم اشاره می کنيم:
اطالعات خود را افزایش دهید  .تا جائیكه می توانید معلومات خود را درباره توانائی های كودكتان افزایش دهید تا به این ترتیب بتوانید
فرد مؤثری در برنامه درمانی باشید و بیشتر مراقب رفتار و عملكرد كودک باشید .اگر از اصطالحات مورد استفاده درمانگران چیزی سر در نمی
آورید از آنها بخواهید تا برای شما توضیح بدهند .خود را همیشه آماده نگاه دارید .شما همیشه باید آماده باشید تا در مواقع لزوم با متخصصین
 ،درمانگران و مسئوالن مدارس و مراكز درمانی مالقات كنید .سئواالت خود را از قبل تهیه كرده آنهارا بنویسید و جوابهای آنها را نیز یادداشت
كنید .برای برنامه درمانی بایستی سازماندهی داشته باشید.بسیاری از والدینی كه برنامه درمانی موفقی داشته اند كسانی بوده اند كه تمامی
مراحل درمان را زیر نظر داشته و از كارها ئی كه انجام شده و باید انجام شود گزارش تهیه كرده و بررسی می كرده اند .برقراری ارتباط بسیار
مهم است  .شما باید بیاموزید كه چه در موارد مثبت و چه در موارد منفی باید با متخصصین و درمانگران صحبت كنید و تمامی موارد الزم را
مورد بحث و گفتگو قرار دهید .شما باید به طور واضح دالیل موافقت و یا عدم موافقت خود با مسایل پیش آمده را با درمانگران و متخصصین
مربوطه در میان بگذارید تا مشكالت موجود با كمك یكدیگر حل شود.
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نتيجه گيري
اوتیسم بیمار است كه بر اثر اسیب مغزی ایجاد می شود كه در شدید ممكن است حواس پنج گانه را تحت تاثیر قرار دهد اوتیسم یكی
از اختالالت فراگیر رشدی با منشأ نورولوژیك و عالئم روانشناختی است كه سه حوزه مهم رفتاری را تحت تأثیر قرار میدهد -1:تعادل
اجتماعی -2ارتباط كالمی و غیركالمی -3الگوهای رفتاری كلیشهای یا وسواس را ه تشخیص اوتیسم به طور قطع پیدا نشده است اما نشانه
هایی دارد كه به درمان آن كمك می كند -1احتمال بروز اوتیسم در كودكانی كه بیماری هائی مانند سندرم ژن ایكس حساس  ،توبروس
سلروسیس  ،سندرم روبال  ،و فنیل كتنوریای درمان نشده داشته باشند بیشتر است كودک مبتال به اوتیسم اختالل تكلم دارد-2كودک مبتال
به اوتیسم «من» نمی گوید -3ارتباط كودک مبتال به اوتیسم یكطرفه است-4واژه سازی كودک مبتال به اوتیسم غیرطبیعی است -۵اوتیسم
گاهی خفیف است ،گاهی شدی-1كودک مبتال به اوتیسم ساعت ها با یك وسیله سرگرم می شود -1كودک مبتال به اوتیسم محو پنكه و
لباسشویی می شود-۱كودک مبتال به اوتیسم مثل كودكان دیگر بازی نمی كند -9تشخیص اوتیسم در بدو تولد ممكن نیست -11كودک مبتال
به اوتیسم ارتباتط چشمی ندارد-11كودک مبتال به اوتیسم نبوغ خاصی در برخی مسائل دارد-12كودک مبتال به اوتیسم توان همذات پنداری
ندارد-13كودک مبتال به اوتیسم تفكر انتزاعی ندارد-14كودكان مبتال به اوتیسم یكپارچگی حسی ندارند-1۵اوتیسم درمان پذیر است -11باید
توقع خود را از كودک مبتال به اوتیسم تعدیل كنیم-11دلیل قطعی اوتیسم معلوم نیست-1۱اوتیسم پدیده ای ناشی از شهرنشینی است-19
كودک مبتال به اوتیسم می تواند وارد مدرسه عادی شود-21اوتیسم هم درمان دارویی دارد ،هم درمان نگهدارنده بهترین درمان پیشنهاد شده
برای اوتیسم روان درمانی است
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