
اختالل طیف اتیسم با نابهنجاری در ارتباط

اجتماعی دوطرفه با دیگران و داشتن فعالیت ها و

عالئق محدود مشخص می شود.

کودکان مبتال به اتیسم در برابر مراقبان خود از

رفتارهای دلبستگی؛ یعنی ژست ها و رفتارهایی

برای نزدیک شدن به آن ها استفاده می کنند و

بسیاری از این کودکان دارای دلبستگی ایمن

هستند؛ اما هرچقدر بهره ی هوشی این کودکان

کمتر یا نشانه های اختالل طیف اتیسم شدیدتر

باشد، احتمال دلبستگی ناایمن در آن ها بیشتر

می شود، زیرا این کودکان کمتر به تالش های والد

برای برقراری ارتباط، مانند لبخند زدن، ادا درآوردن

و صحبت کردن واکنش متقابل نشان می دهند؛

بنابراین به تدریج، میزان توجه والد به آن ها کاهش

می یابد. همچنین این والدین به دلیل ناکامی در

ایجاد رابطه با کودکشان با احتمال بیشتری

اضطراب، افسردگی، احساس بی کفایتی، احساس

گناه و عزت نفس پایین را تجربه می کنند. در این
شرایط، پاسخگویی والد به کودک کاهش بیشتری

پیدا می کند.

بنابراین والدگری این کودکان استرس زیادی به

همراه دارد و سازگاری زیادی می خواهند؛ اما

می توان با انجام مداخالتی به خانواده کمک کرد تا

میزان دلبستگی در رابطه ی کودک-والد را افزایش

داد: 
• انتظارات خودتان را با توانایی های کودک تطبیق

بدهید.

• رفتارهای خاصی را شناسایی کنید که کودک برای
نزدیک شدن به مراقب انجام می دهد و به آن ها

واکنش نشان بدهید.

• حساسیت خود را برای مشاهده ی این رفتارها در
کودک افزایش دهید.

اختالل طیف اتیسم و

دلبستگی ناایمن

• در هنگام برقراری ارتباط با کودک، در معرض دید
او قرار بگیرید. باتجربه، به تدریج، فاصله ی مناسب
خود با کودکتان را پیدا کنید که خیلی دور یا خیلی

نزدیک نباشند.

• اگر کودک به شما نگاه نمی کند، با تغییر جهت
خود، حواسش را به خودتان جلب کنید.

• سرزنده و بانشاط باشید. در استفاده از
حرکت های  صورت و بدن اغراق کنید. همچنین

بلندی و سرعت صدایتان را تغییر دهید تا حواس

کودک به شما جلب شود.

• از یک شی یا اسباب بازی برای جلب توجه کودک
استفاده کنید.

• در هنگام صحبت کردن با کودک از زبان بدنتان
استفاده کنید؛ برای مثال، در چهره تان حالتی را

ایجاد کنید، به چیزی اشاره کنید یا سر و دستانتان

را تکان بدهید.
• با کودک شمرده شمرده صحبت کنید و در بین

کلمه ها مکث داشته باشید. 

• جمله های طوالنی بکار نبرید. از کلمه ها و
عبارت های  کوتاه برای برقراری ارتباط استفاده

کنید.
• منتظر بمانید تا کودک به شما پاسخ بدهد و حتی

اگر پاسخ کوچکی داد، به او واکنش نشان بدهید.
• از متخصص اختالل اتیسم کمک بگیرید تا به شما

آموزش دهد چگونه با کودک ارتباط برقرار کنید. 

• توانبخشی کودک را زودتر شروع و پیگیری کنید.
• سعی کنید به تدریج رفتارهای خودتان را با میزان

توجه او هماهنگ کنید.
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