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پی دی اِی چیست؟

از طیف بطور گسترده به عنوان نیمرخی( مخفف انگلیسی برای اجتناب بیمارگونه از فشار) پی دی اِی 

ی از اوتیسم شناخته می شود که شامل اجتناب از امور روزمره و استفاده از راهکارهای اجتماعی بعنوان بخش

.این اجتناب می شود

هنوز در در حالی که اوتیسم اصطالحی شناخته شده است، شناخت ما از وسعت و پیچیدگی طیف اوتیسم

.حال تکامل است

العمری که ناتوانی مادام"اوتیسم را به صورت ( در بریتانیا)انجمن ملی افراد اوتیستیک 

. شرح می دهد"بر نحوه ی برقراری ارتباط و تعامل کردن با دیگران تاثیر می گذارد

ت های عصب بسیاری از مدافعان اوتیستیک الگوی اجتماعی ناتوانی را پذیرفته اند و تفاو

. نگرندمی( تنوع عصب شناختی)شناختی را به چشمِ بخشی از تنوع طبیعی انسان ها 
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نیمرخ پی دی اِی
های به این معناست که این افراد در ویژگیاوتیسم نیمرخ پی دی اِی 

...اوتیسم با هم اشتراک دارند که 

دشواری های مداوم در ارتباط و تعامل "در حال حاضر بعنوان •

الگوهای رفتاری، فعالیتی و یا عالئق محدود و "و "اجتماعی

تعریف می شود"تکراری
بویایی، و اغلب شامل تجربیات حسی مختلف در ارتباط با بینایی،•

چشایی، لمس، شنوایی و حس های درونی مثل گرسنگی و یا
...  تشنگی می شود 

دی یک نیمرخ پیویژگی های کلیدیبسیاری از همچنین دارایو 
:اِی هستند

مقاومت و اجتناب در برابر امور راستفاده از راهکارهای •
اجتماعی به عنوان بخشی از اجتناب

وزمره  ی زندگی•
("چگونه از امور اجتناب می شود؟"مراجعه کنید به )

خوش مشرب بنظر می رسند اما تا حدی فاقد فهم اجتماعی•
–هستند 

ظر تر از آن بن"توانمند"این افراد ممکن است از لحاظ اجتماعی 
برسند که انتظار

مه برای مثال در حد متعارف تری ارتباط چشمی و یا مکال)میرود
اما این( برقرار کنند

دشواری های آنها در ارتباط و/ممکن است که تفاوت
پنهان کندتعامل اجتماعی را 

هیجانات و نوسانات خلقی شدیدی را تجربه •

می کنند
در ایفای نقش، وانمود کردن و خیال پردازی •

–راحت باشند 

گاهی به حدی افراطی
–شدیدا متمرکز می شوند، اغلب بر افراد دیگر•

اغلب "عالئق محدود و یا تکراری"در پی دی اِی 
ذاتا اجتماعی هستند، مرتبط

با افراد واقعی یا خیالی
طراباضنیاز به داشتن کنترل که اغلب در ارتباط با •

است
ت تربیراهبردهای متعارف مستعد این هستند که•

جوابگو فرزند، آموزش و یا حمایت در مورد آنها 
نباشد
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من مایلم تجربه تحت یک فشار بودن رو مثل هراس از پی دی اِی داشتن چگونه احساسی دارد؟

اضطراب به باال رفتن ادامه. یک مکان بسته توصیف کنم

میده تا اینکه به جایی میرسه که بی برو برگرد از شدت 

تونی-وحشت نیاز داری از منبع اون فشار فرار کنی 

مثل این میمونه که داری بازی میکنی و کنسول 
اصلی هم دستته و بعد گاهی اوقات کسی اون 

دسته رو ازت میقاپه و تو کنترلتو از دست میدی
مولی-و احساس وحشت میکنی 

نیمرخ اجتناب از فشار باعث میشه بنظر برسه من از قصد 
دارم اجتناب میکنم، اما من عمال به هیچ وجه قدرت انتخابی 

پس من ترجیح میدم که اسمشو بذارم اضطرابِ فشار . ندارم
("*میتونی منو ببینی؟"از کتاب )تالی–

بعد از یک روز تعامل اجتماعی ممکنه به یک .نیمرخ اجتناب از فشار همه چیزه
هیچ .سطل اضطراب من خود به خود خالی نمیشه. هفته بهبودی نیاز داشته باشم

وقت دلم نمیخواد به نقطهی پر شدن برسه چون اون موقع توانایی ذهنیم بسیار 
جولیا-پایین میاد و نمیتونم خودمو با شرایط انطباق بدم 

من زمانی بیشترین اضطراب رو حس میکنم که بهم فشار میارن تا کاری رو انجام بدم که احساس 
میدونم که چطور کاری. منظورم چیه"نمیتونم"میکنم نمیتونم، اما اطرافیان نمیفهمن وقتی میگم 

اولش با اجتناب شروع میشه اما وقتی طرف اصرار میکنه . رو انجام بدم ولی نمیتونم انجامش بدم
خیلی نا امید کننده است که . از حال نسبتا خوب میرسم به حال خراب. یک سره وحشت میکنم

-هبدترین شکل خود تخربی. قابلیت فهمت از قضیه سالم باشه اما قابلیت انجامش رو نداشته باشی
ایزاک

*published by Scholastic 
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دی اِینقاط مثبت پی 

همه در یک قالب جا نمیشوند

همیشه اهمیت دارد که بر نقاط قوت و 
اینجا –کیفیت های مثبت تمرکز کنیم 

تعدادی از واژه هایی را آورده ایم که والدین 
عموما در پاسخ به این درخواست که ویژگی 
های مثبت فرزند دارای پی دی اِی شان را 

توصیف کنند، بیان میکنند

.شامل الگویی پیچیده و همپوشان از نقاط قوت، تفاوت ها و چالش ها–اوتیسم پدیده ای چند بُعدی است 
بروز و نمود آن ممکن است در طی زمان تغییر یابد و یا بسته به سالمت عمومی جسمانی و بهزیستی روانی 

نه فقط زمینه ی فیزیکی بلکه حتی روابط )یا بسته محیطی که در آن هستند( شامل هر وضعیت همزمان)شخص
(.میان فردی

ممکن است در جاییکه اجتناب از فشار کامال آشکار است بروزی بیرونی داشته باشد و اوتیسم نیمرخ پی دی اِی 
در جاییکه در برابر فشارها بیشتر به شکلی خاموش مقاومت میشود و دشواری ها از چشم دیگران پوشیده میشوند، 

.بروزی درونی
.بنابراین راهکارهای مفید باید متناسب با نیاز هر شخص به کار بسته شوند
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فشارها چه هستند؟

فشار ها در دی پی دی اِی خاصیت انباشتگی دارند

مختلف فشارها انواع کمک کننده خواهد بود اگر به بعضی از 
: بپردازیم

–درخواست های مستقیم و یا پرسش از جانب دیگران•

یه "یا  "باید این قبضو پرداخت کنی"، "کفشاتو بپوش"مانند 
"نوشیدنی میخوای؟

تواند که می)تحسین کردنمانند –فشارهای غیرمستقیم •

به جای تقویت رفتار، در شخص از انتظاراتِ آینده اضطراب

ا ی( ... فشاری مزید بر آن فشار اصلی)زمانیا ( ... ایجاد کند

ر حال وقوع ندانستن و یا در کنترل نداشتن آنچه د)بالتکلیفی 

(است میتواند باعث شروع اضطراب شود
ی ضمنفشارهای –فشارهای دیگرند فشارهایی که در دل•

ن برای مثال در دل فشار رفت)کوچک درون فشارهای بزرگ تر 
، کنار به سینما فشارهای یکجا نشستن، مودبانه برخورد کردن

(افراد غریبه نشستن، ساکت ماندن و غیره و غیره وجود دارد

د مانن–مربوط به امور روزانه"من بایدِ"احساس •
بلند شدن از رخت خواب،  شستن دست و صورت، 

.خوردن، یاد گرفتن، خوابیدن

از مانند تشنگی یا نی–فشارهای درونی خودمان•

به  استحمام به همان اندازه ی افکار یا آرزوهای 

.خودمان
–کارهایی که خودمان میخواهیم انجام بدهیم •

مانند سرگرمی ها، دیدن دوستان و یا مناسبت های
نه فقط کارهایی که دوست نداریم انجام ... خاص 

به بدهیم مانند تکالیف خانگی و یا کارهای مربوط
.خانه
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اجتناب از فشار چیست؟

وص اجتناب از فشار شامل نداشتن توان انجام کارهایی بخص

در زمان هایی بخصوص است، چه برای خود و چه برای 

اب دیگران و همچنین اشاره به اعمالی دارد که ما برای اجتن

ویژگی طبیعی این یک . از آن فشارها انجام می دهیم

ا اجتناب از فشارها کاری است که همه ی م–است انسانی 

.مبه درجات مختلف و به دالیل گوناگون آن را انجام می دهی

ر از بسیاری از الزامات روزمره اجتناب می شود فقط به خاط•
 دهند برخی اینگونه توضیح می. هستند( فشار)اینکه الزام 

است که( از طرف کسی یا از خود)که این انتظار داشتن 
احساس فقدان کنترل را ایجاد میکند و سپس اضطراب

.افزایش یافته و وحشت هم خود را نشان میدهد

کیفیتی غیر عالوه بر آن، ممکن است اجتناب دارای•

ی برای مثال واکنشی شدید به درخواست–باشد منطقی 

یح کوچک یا احساس گرسنگی که به طرزی غیر قابل توض

.شخص را از خوردنِ غذا ناتوان می کند
رد برای ، بسته به ظرفیت فمیتواند متغیر باشداجتناب•

تحمل هر مقدار از الزام و فشار در هر زمان خاص، سطح 
فراد، شامل ا)بهزیستی عمومی یا محیط /اضطرابشان، سالمت

(اماکن و اشیا هرگاه که اجتناب از فشار به حد قابل توجهی دالیل

ن ممک–احتمالی بسیاری میتوان بر آن متصور شد 

جسمانی است بسته به موقعیت باشد؛ مرتبط با وضعیت

بنابراین –یا روانی باشد یا وضعیتی رشدی یا شخصیتی 

.یستنیمرخ پی دی اِی همیشه بهترین توضیح ممکن ن

بط با مرت)همه جانبه نیمرخ اجتناب بیمارگونه از فشار 
:داردوجوهی منحصر به فرداست و ( هر زمان و مکان

تیک انتخاب نیساجتناب از فشار در نیمرخ پی دی اِی 

ن در کودکان دیده می شود و تا سنی–است العمرمادامو 

مک با ک. کهنسالی بخشی از تجربه ی شخص باقی می ماند

ی های و یافتن استراتژ( صفحه  )یادگیری، راهکارهای مفید 

ی ، اجتناب از فشارِ نیمرخ پ(صفحه  )انطباق و خودیاری 

.دی اِی می تواند بیشتر قابل مدیریت شود
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چگونه از فشارها اجتناب میشود؟

وند و یا با وجود پی دی اِی، افراد ممکن است برای اجتناب از انجام امور آنها را نپذیرند، خود را عقب بکشند، به حالت خاموشی بر

 راهکارهای  ِسلسله مراتبمعموال یک –حتی فرار کنند، با این حال اغلب ابتدا راهکارهایی اجتماعی  تر به کار گرفته می شوند 

(.اگرچه روند افزایش می تواند سریع باشد، به خصوص اگر آنها را تحت فشار بگذارند)وجود دارد اجتناب

توجه یا دیگری م–کارساز نباشند ( فشار)اگر این راهکارها برای اجتناب از آن اجبار 

خته ممکن است وحشت در شخص برانگی–آنها نشود و یا بر اساس آنها عمل نکند 

ر پی دی فروپاشی ها د. ستیز، گریز و یا انجماد شودواکنش اضطرابیِشود و منجر به 

.بهتر فهمیده می شوندحمالت وحشتاِی به عنوان 

اندن فهمِ این سلسله مراتبِ راهکارهای اجتناب وقتی به فکر روش های موثر یاری رس
.هستیم کلیدی است

یر تغی)منحرف کردن مکالمهراهکارهای اجتناب آغازین ممکن است شامل 

به ، استفاده از تاکتیک هایمشغول یک مکالمه ی جالب شدن، (موضوع

دادن توضیحاتی در این باره که چرا )بهانه آوردن ، تاخیر انداختن

مثال )خود را به موش مردگی زدن ، ( نمی توانید آن کار را انجام دهید

ل یا ایفای پناه بردن به دنیای خیاو یا ( گفتن اینکه پاهایم کار نمی کنند

.نقش کردن
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یست شناسایی نیمرخ پی دی اِی می تواند دشوار باشد و غیر معمول ن
:که بروز آن

یا چون که کمتر واضح باشد وزیرا گاهی اوقات ممکن است در ابتدا اوتیسم زیربنایی–از نظر پنهان بماند •
ت است و یا متفاو"باید آنطور باشد"بروز فردی آن ممکن است کامال با چیزی که مردم فکر می کنند اوتیسم 

ود در دشواری های خ/یعنی پنهان کردن و یا جلوگیری کردن از تفاوت ها)به این دلیل که فرد با نقاب زدن 
.تفاوت های خود را می پوشانند( محیط هایی به خصوص و یا با افرادی به خصوص

نظر می رسد است و نه علل زیربنایی یا اینکه چون ب"رفتار"چون که اغلب تمرکز بر –اشتباه فهمیده شود •
با این حال . (متاسفانه سرزنش کردن والدین در رابطه با کودکان مشکلی رایج است)عوامل دیگر علت هستند 

.ار نیستهمچنین مهم است به یاد داشته باشیم که نیمرخ پی دی اِی تنها توضیح موجود برای اجتناب از فش

نی پی به دلیل وجود برخی همپوشانی ها و ارتباطات بین مشخصه های بالی–اشتباه تشخیص داده شود •
، اختالل (CD)، اختالل سلوک (ODD)دی اِی و دیگر وضعیت ها، آن را گاهی با اختالل نافرمانی مقابله ای 

.، اختالالت شخصیت و یا ترومای رشدی اشتباه می گیرند(RAD)وابستگی واکنشی 

ارد، جود داوتیسم در حالی که گستره ای از نقطه نظرات بالینی و دانشگاهی درباره ی نیمرخ پی دی اِی 
الل طیف اخت"مانند )بالینگرانی که تشخیص گذاری را انجام می دهند و از اصطالحاتی نزدیک به پی دی اِی 

نند، استفاده می ک( "اوتیسم همراه با نیمرخ پی دی اِی"و یا "اوتیسم همراه با مشخصه ها ی اجتناب از فشار
ی رویکرد"این کار را بر اساس راهنماهای پزشکی کنونی انجام می دهند، زیرا تشخیص گذاری ها باید از 

کارهای مفید پیروی کنند تا با استفاده از آن بتوان نقاط قوت و نیازها را شناسایی کرده و نشانگر راه"ابعادی
.باشد

شناسایی پی دی اِی
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راهکارهای مفید 

(  ینی پذیریمانند داشتن روتین، ساختارمندی و پیش ب)راهکارهای متعارف، شامل آنها که اغلب برای اوتیسم توصیه می شوند 

.برای نیمرخ پی دی اِی معموال بی فایده و حتی مضر هستند

گرانه و به جای مرزهای محکم و استفاده از تقویت، پیامد و تحسین، بزرگساالن و کودکان دارای پی دی اِی به رویکرد کل ن

.ی دهندشخص محوری که بر اعتماد، تبادل نظرات، همکاری، انعطاف پذیری و ادبیاتی محتاطانه بنا شده است بهتر پاسخ م

ده هم ما پاندا را سفیر خود قرار می دهیم تا این مفهوم را برساند، زیرا پانداهای گن

. کنندبه راهکارهایی متناسب با نیازهای منحصر به فردشان احتیاج دارند تا رشد

ی اِی، در مورد پی د–همچنین پانداها به مراقبتی با رویکرد یکپارچه نیاز دارند 

زم این یعنی افراد، خانواده ها، شبکه های حمایتی و متخصصین چند سازمانی ال

.است تا با یکدیگر کار کنند

همچنین خالصه ی پاندا 

مفیدی از راهکارهای مفید 

.برای پی دی اِی است
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پ

ا

ن

د

پرداختن به مسائل مهم و چشم 
پوشی از مسائل کم اهمیت

تعداد قواعد را به حداقل ممکن •

برسانید

ه تا حدی قدرت انتخاب و کنترل ب•
او بدهید

دالیلتان را توضیح دهید•

 توان بپذیرید که بعضی کارها را نمی•
انجام داد

مدیریت اضطراب

ه از راهکاری غیر تحریک کننده استفاد•
کنید

از میزان بالتکلیفی بکاهید•

حسی و /چالش های زیربنایی اجتماعی•
اضطرابی را به رسمیت بشناسید

اییدفکر کنید و از پیش برنامه ریزی نم•

با فروپاشی های روانی به عنوان حمالت•
:وحشت برخورد کنید

در این هنگام از او حمایت کنید تا 
این نیز بگذرد

تبادل نظرات و همکاری

آرامش خود را حفظ کنید•

تا فعاالنه و پیش از رویدادها به همکاری و تبادل نظر بپردازید•

چالش ها را حل کنید

انصاف و اعتماد دو مساله ی محوری هستند•

دستکاری و مدیریت فشارها

درخواست ها را غیر مستقیم بیان کنید•

به طور مداوم بر فشارهای وارده نظارت کرده•

و بر اساس نیازها آنها را سازگار کنید

انجام کارها با همدیگر کمک کننده است•

انطباق

از  شوخی، پرت کردن حواس، •
دنوآوری و ایفای نقش استفاده کنی

انعطاف پذیر باشید•

نقشه ی دومی  در آستین داشته •
باشید

بسیار به او زمان بدهید•

ان سعی کنید بین مقدار بده بست•
تعادل برقرار کنید ا

.د داردجزییات، اطالعات و منابع بسیار بیشتری درباره  ی راهکارهای مفید برای پی دی اِی در وبسایت ما وجو
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خود یاری
تغییر چهره  ی و کاهش، مدیریتروش های •

زمان هایبرای خود –را بیابید فشارها(دستکاری)
( فشار، مسئولیت و غیره)خالی از هرگونه الزام 

ایجاد کنید

سازشبپردازید و درخواست آگاه سازی دیگرانبه •
جستجوروش های مختلف کار کردندر مورد –کنید 
کنید

را مدیتیشنو یا ذهن آگاهیمراجع محور، مشاوره ی•
مد نظر قرار دهید

11

ز این پیشنهادها برای خود یاری، استراتژی های انطباق و درمان ها ا
گزارش های دست اول گوناگونی از بزرگساالن دارای پی دی اِی 

یت ما جزئیات، اطالعات و منابع بیشتری در وبسا. گردآوری شده اند
.وجود دارد

چگونه از آنها اجتناب و اینکه شما چیستی فشارها•
اه موارد تحریک کننده  خود آگرا بشناسید، از می کنید

شوید

آگاه شوید که ممکن است در حال –خودتان را بپذیرید•
افراد مشابه خود را پیدا کنیدباشید و نقاب زدن



دی هایبنو زمان مالیفشارهاییعنیمناسب محیطیدر کردنکار. . . است تخصصیکامالحیطه ای انتخاب شغل من 
ده داکافیفضایبه من کهمعناستبدینشخص محور دارد فرهنگیکهشرکتیدر کردنکار. ندارندمعمول وجود 

سال ها، در طول کارمدر اصالحاتیبر انجام عالوه. کنمپردازشو اطالعات را کنمفکرسرعت خودم باکهمی شود
وش از خیکیمن خودم را . کرده امایجادزندگیچالش هایباآمدنکناربه کمکبرایبسیاریانطباقیاستراتژی های

تیم–می آورمبه حساب شانس ها

اجتناب از فشار بادرگیریشامل می دهمانجام کهکاریهر 
از آگاهی. . . می آیمآن بر پساز حدیاست و من فقط تا 

را داده است اطمینانو خردمندیاینبه من محدودیت هایم
بر پسشاناز می دانمکهکنمتعیینشخصیاهداف چنانکه

*  سالی–می آیم

را راحت تر آن هادار بود آن وقت خندهبرایمانکارهااگر
کنیمتبدیلبازیامور را به بتوانیماگرپس، میدادیمانجام 
بحث ، باحواس خودم را بتوانماگر. می کنیمرا کاراین

ن ، آکنمپرتدرآوردیمن قافیه هایشعر و بازیو موسیقی
*بیبکا–را انجام بدهم کارمخود به خود کهقادرموقت 

ر به امومی توانمبه خودم، آسان تر تفریحزنگیکدادنباکهفهمیده ام
عوض رانظرممی توانم هر وقت بخواهم کهمی دانمزیرا، کنمرسیدگیزندگی

*  ریکو–کنم

تقسیمسیکباکهفشاری": سپاسگزارمعبارتاینگفتنبابت زندگیمشریکمن از 
کهغیرهو کاریتمیز، شست و شو، آشپزیاو مرا در . "نصف شده استفشاریشود، 

بار را انجام اموپس. می کنددرگیرمی کندتر مدیریتاو قابل برایرا آن هامی دانممن 
یزندگشریک)پال–! می شودکاستهو در آن صورت از فشار آن شویدشریکهم 

(اِیدیپیدارایبزرگسالیک

*extracts from PDA by PDAers, Jessica Kingsly Publisher
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پی دی اِی چه معنایی میتواند داشته باشد؟

راز مثبت دپیامدهایکلیدمناسب حمایت هایهمراهبه نیازهانقاط قوت و هنگامزود شناختکهمیکننداشاره پژوهش هاهمه ی
.مدت است

عمیقیه یعالقداشته و کنترلکافیاندازه یبه اگرویژه، به می شوندموفق کارمندیمحیطدر اِیدیپیداریبزرگساالنبعضی
کهحالیر انتخاب، دچهنیازاز سر چه، بپردازنددیگربه شغل شغلیاست مرتبا از ممکندیگران. باشندداشته فعالیتهم به آن 

عزیزانشانزیادحمایتبه بعضی ها. باشندداشته خوبیعملکردکارمحیطدر نمی توانندکهبرسندنتیجهایناست به ممکندیگران
.  ندارندپشتیبانیبه نیازیهم دیگربرخی؛ دارندنیازمراقبتیسیستمیا/و

ناع از و امتباشندداشته کشمکشمدرسه محیطبااست ممکنو افراد جوان کودکان
سازش هایکههستندمدارس قادر گاهی. استشایعامریاِیدیپیمدرسه در مورد 

برخیباشد ومفیدمی توانددر مدرسه متخصصیناز استفاده، دهندترتیبرا کافی
یگردمواردیدر . می دانندفرزندشانبرایمناسبیجایگزینرا خانگیآموزشوالدین

است در خانه بهممکناما بزنند"نقاب"در طول زمان مدرسه کهقادرندافراد جوان 
.  سازندتا خود را از تنش رها باشندداشته نیاززمانیفضا و 

د خود را تا حپروریفرزندسبکالزم است کهمی شوندمتوجه والدیناز بسیاری
.کنندبرآوردهرا فرزندشاننیازهایبتوانندتا دهندتغییرزیادی

دیپینیمرخوجود کهنشان داد 2018ما در سال یابیزمینهپژوهشکهحالیدر 
اشته داشتباهیفهم خانواده هاافراد و ایناز دیگرانکهمی شوداغلب باعث اوتیسماِی

مچشمی یابندافزایشموثر راهکارهایو اِیدیپیاز شناختکههمانطور، ما باشند
.هستیمنیزاینتغییرانتظار 
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مزایای یادگیری درباره پی دی اِی

کردیمفادهاستشده توصیهراهکارهایاز کهوقتیاحساس این! بودبزرگی"یافتم"لحظه یاِیدیپیدرباره یتحقیق
مادر زارا-رسیدیمحادثه در هفته 7-6حادثه در روز به 7-6از : نبودتحول یکاز کمترچیزی. . . هم شد بیشتر

زمانیبرنامهبار اخراج از مدرسه و 5، نداشتیمپشتیبانی ایهیچجان مشخص شود ما تشخیصدر اِیدیپینیمرخاینکهقبل از 
مناسب حمایت هایو تدارکاتاز اکنونشد و او موافقتاو برایتحصیلینیازهایگذاریتشخیصبابعدا . داشتیممحدودیبسیار

چه–تمی رفجان از دست افتراقیتشخیصیکبدون کهمعتقدممن واقعا . کلماتمانبه جز نکردتغییرچیزی–است برخوردار
جان پدرِ–کلیبطور دنیاچهمن و چه، خودشبرای

رسیدگیآنها ما در مدرسه بهکهدیگریاوتیستیکآموزاندانشاو از نیازهایباشد اما اوتیستیکزوییشایدکهمی کردیمفکرما 
زوییدندی. برخوردیماِیدیپیبه جوابیپیدر . نبودندکارسازمعمولمانراهکارهایاز کدامهیچمتفاوت بود و خیلیمی کردیم

اهکاریربستن کاراعتماد و به ساختنبارا اقداماتمانآمیزیموفقیتو به طور کنیمدرکاو را حقیقتاباعث شد زاویهایناز 
زوییمعلم –کنیمسازگارهمکارانهمنعطف و 
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ریزیبرنامهابو کنمبیانروان پزشکمبرایرا بهتر دنیااز تجربیاتمکهشدمقادر یافتماطالع اِیدیپیدر مورد وقتی
و یمال، روانیقبال خودم را بارها به زور از لحاظ . بکاهممی شومروبروآنها باکهروزانه ایفشارهایاز حجم پیشاپیش

نیتو–" می توانندهمه چونبتوانمباید"کهمی گفتبه من دنیااینکه، فقط بخاطر می کردمفرسودهجسمی

وجود ابنیازهایشسازیبرآوردهاز گروهمانناتوانیو خدماتمانمشتریاناز یکیپیچیده یاز حاالت پیشاز بیشما 
دیپیه مربوط بآموزش هایدنبال، به نداردرسمیتشخیصسارا اینکهبا. بودیمشده سردرگمهایمانتالش بهترین

سارا مرز برایهاراهکارایناز استفاده. بوده اندموثر بسیارکهکنیمتعبیهمنحصر به فرد راهکارهایتعدادیتوانستیماِی
سارا اجتماعیِمراقبتمدیر–امن است بیمارستانییاو خودشخانه یدر کردنزندگیبین

اما جواب من،برایچهخود فرد و برایچه، می طلبدرا متفاوتیشیوه یکلیبه اوتیسماِیدیپینیمرخباکردنکار
، حق یمباش، قاطع باشیممحکمبایدما می کندفکرسیستمکهاست اینمن امیدیناو چالشبزرگ ترین. می دهد

دلسردنندمی کحمایتاز آنها کهکسانیافراد و اینبرایگاهیاین. نشناسیمرسمیترا به اِیدیپی، ندهیمانتخابی
بنروان شناسِ-بوده است کننده
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ربیشتاطالعات

:موارداینما موجود است، شامل وبسایتدر فراوانیاطالعات 

متخصصینو خانواده هاافراد، برایاطالعاتی•

اِیدیپیبرایمفیدراهکارهای•

دانلودمنابع قابل •

موردیمطالعات •

خوبتمریننمونه های•

کردنمشارکتنحوه یجزییات•

ویدیوها/وبینارها•

آیندهآموزش هایو رویدادها•

پشتیبانیآگهی های•

پژوهشیزمینه ی•

هگذاشتاشتراکما به اجتماعیشبکه هایطریقاطالعات مرتبا از همچنین
.می شوند

 National Autisticوبسایتدر اوتیسماِیدیپینیمرخدرباره یبیشتراطالعات 

Society وthe National Development Team for Inclusionموجود است.
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PDA Societyدرباره ی

برایا م. می کنیمفراهم می کنندکاریاو زندگیاِیدیپیباکهافرادیبرایآموزشو پشتیبانیاطالعات، PDA Societyدر 
در رفتپیشتا شاهد کردهمشارکتمحلیو خدمات ملیسازمان هایباو می کنیماندازیراه کارزارهاییبیشترپذیرشو آگاهی

.باشیماوتیسماِیدیپینیمرخدارایاز افراد پشتیبانیزمینه ی

اِیدیپیباهمگیکهمی شودو اداره رهبریداوطلباناز کوچکیتیمتوسط اِیدیپیانجمن 
.دارندمستقیمارتباطی

ین بابت طراحی بسیاری از تصاویر به کار برده شده در اSally Catبا سپاس فراوان از 
5بابت تصویر صفحه ی Julia Dauntکتابچه و 
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