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 تیسماختالل طیف اٌ
          

 
 

Autism Spectrum Disorders (ASD) 
ست؟یچ سمیتاٌ  فیاختالل ط  

تار رف ،یریادگی، کالمیات کالمی و غیرارتباط یبر نحوه برقرار کهاست  یعصب - یاز اختالالت رشد یگروهشامل  (ASD) اوتیسم فیاختالل ط

 ،ستا صیقابل تشخ یدر هر سن اوتیسمچه اگر. این زمینه ها مواجه میشوند در ییهاچالشبا  ذاشته وگ ریتأث مبتال افراد یاجتماع تو تعامال

  .شود یم فیتوص یبه عنوان اختالل رشد به همین علت شوند یظاهر مزندگی عالئم معموالً در دو سال اول چون 

اختالالت  صیتشخ یبرا کایآمر یشده توسط انجمن روانپزشک جادیا یراهنما(DSM-5)   یاختالالت روان یو آمار یصیتشخ یبر اساس راهنما

 :دارای عالئم ذیل میباشند اوتیسمبه اختالل طیف افراد مبتال  ،یروان
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 گریارتباط و تعامل با افراد د یمشکل در برقرار 

 یتکرار یمحدود و رفتارها قیعال 

 گذارد یم ریتأث یزندگ یها نهیزم ریعملکرد در مدرسه، کار و سا یافراد برا ییتوانا که بر یعالئم 

 کنند وجود دارد. یکه افراد تجربه م یدر نوع و شدت عالئم یتنوع گسترده ا رایز شود یاختالل شناخته م طیفی از به عنوان سمیاوت

 یدرمان ها و خدمات ماما  اختالل مادام العمر باشد کیتواند  یاگرچه م دهد. یرخ م یو اقتصاد ینژاد ،یقوم یدر تمام گروه هااین اختالل 

و  شوند یالگرغرب سمیکند که همه کودکان از نظر اوت یم هیتوص کایاطفال آمر یآکادم .را بهبود بخشندمبتال  عملکرد فرد ییتوانند عالئم و توانا

 .صحبت کنند اوتیسماختالل طیف  یابیو ارز یبا پزشک کودک خود در مورد غربالگر والدین میبایست

 

 ؟ستیچ اختالل طیف اتیسم ینشانه هاعالئم و 

انواع  از یینمونه ها ریز ستیل دارند. یتکرار یمحدود و رفتارها قیو عال داشتهمشکل  یاجتماع تدر ارتباطات و تعامال اوتیسمافراد مبتال به 

مورد  نیآنها چند شتری، اما بموارد را نشان نمیدهندلبته اغلب همه افراد مبتال تمامی ا دهد. یرا ارائه م اوتیسمدر افراد مبتال به  جیرا یرفتارها

 .را خواهند داشت ریفهرست شده در ز یاز رفتارها

 

 باشد: ریممکن است شامل موارد ز یتعامل اجتماعو  یارتباط یرفتارهااختالل در  

  ناپایدار وکم  یچشم یتماس ها جادیاعدم تماس چشمی و یا 

  گوش دادن به مردم او ی ردنکبه نگاه  لیتماعدم 

 به اشتراک میگذارند.ره کردن یا نشان دادن به دیگران را با اشا برند یلذت مکه را یی ها تیفعال ای ایبه ندرت اش 

  او  جلب توجه یبرا گرید یکالم یبه تالش ها ای ونام او  مواردی مانند صدا کردن بهواکنش آهسته  ایپاسخ ندادن 

 صحبت متقابل دو جانبه و مشکل داشتن در مکالمه 

  شود  یبا آنچه گفته مژست غیر منطبق داشتن حالت چهره، حرکات و 

 ربات باشد هیو شب یکنواخت ای حالت آهنگین داشته و صدا که ممکن است رمعمولیداشتن لحن غ 

 گرانیدرک اقدامات د و ینیب شیدر پ یناتوان و گرانید و نظر دگاهیداشتن مشکل در درک د 

 

 باشد: ریمحدود کننده ممکن است شامل موارد ز یتکرار یرفتارها

 شناخته میشود ایبه نام اکواللکه  یرفتار ،عبارات ایمانند تکرار کلمات  ،یرعادیغ یداشتن رفتارها ایرفتارها  یتکرار برخ 

 وسایل نقلیه و....... به موضوعات خاص، مانند اعداد،  داریپا و دیداشتن عالقه شد 

  اءیاز اش اجزایی  ایمتحرک  اءیمانند اشتمرکز بیش از حد به برخی موارد  عالقه و 

 معمول روالروتین و در  یجزئ رییناراحت شدن از تغ 

 دما  ایمانند نور، سر و صدا، لباس  ندکمتر حساس و یا حساس تر  ی،حس یها یافراد نسبت به ورود ریسا در مقایسه با 

 کنند،یرا تجربه م یادیز یها، اگرچه افراد مبتال چالشمیباشند تحریک پذیری و مشکالت خواب گاهی دچاراختالل طیف اتیسم افراد مبتال به 

 ه عبارتند از:ک داشته باشند زیت نوقنقاط  اما ممکن است
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 یمدت طوالن یو به خاطر سپردن اطالعات برا اتیبا جزئ موارد یریادگی توانایی 

  یداریشن گاهاًو  یداریدتوانایی باال در یادگیری 

 یاضیرو علوم  ،هنر ای یقیموسزمینه های  سرآمد شدن در 

 

 ست؟یچ اختالل طیف اتیسمعلل و عوامل خطر 
و رشد را  شدههمراه  یطیمح عواملبا میتوانند ها که ژن دهدیاما مطالعات نشان م دانندیرا نم اوتیسمختالل طیف اایجاد  قیدقعلت محققان 

 اختالل نیاز افراد به ا یدانشمندان هنوز در تالشند تا بفهمند چرا برخ ،اگرچه .این اختالل گردندقرار دهند که منجر به  ریتحت تأث یابه گونه

 دهند عبارتند از: یم شیرا افزا اختالل نیکه خطر ابتال به ا یاز عوامل یبرخ ؟نه گرید یشوند و برخ یمبتال م

  اوتیسممبتال به اختالل طیف داشتن خواهر و برادر 

 با سن باال نیداشتن والد  

 کروموزوم  مانند سندرم داون، سندرم ییها یماریخاص، به عنوان مثال، افراد مبتال به ب یکیژنت طیداشتن شرا x ،شکننده....  

 متولد شدن با وزن بسیار پایین 

 نمیگردد. اوتیسمالبته هر فردی که عوامل خطر فوق را داشته باشد لزوماً مبتال به طیف اختالل 

 

 ؟شود یداده م صیتشخ اختالل طیف اتیسمچگونه 

قابل  یمعموالً تا دو سالگاین اختالل بطور قابل اطمینانی  دهند. یم صیرا تشخ اختالل طیف اتیسمرفتار و رشد فرد،  بررسیبا  متخصصین

 صیشختهر چه زودتر  باشند تا  یابیمهم است که در اسرع وقت به دنبال ارز د،میباش ینگرانعالئمی دارند که باعث که  افرادی است. صیتشخ

 و درمان شروع شود. شدهداده 

 

 در کودکان خردسال صیتشخ

 :است یدو مرحله ا یندیاغلب فرآ در کودکان خردسال صیتشخ

  :اول ارزیابی مرحله

 یبهداشت یهادهنده مراقبت ارائه ایاطفال  متخصص پزشک توسطیستی با یکودک هر ،کودکدوره ای  ناتیمعا یط ،یرشد عموم یغربالگر

 ژهیو به و یماهگ 30 ای 24و  18، 9در یرشد ریکند که همه کودکان از نظر تأخ یم هیتوص کایاطفال آمر یآکادم شود. نهیمعا یکودک دوران

اخیر تمشکالت  ای اختالل طیف اتیسمابتال به  یدر معرض خطر باال یاگر کودک .شوند یبررس گی معاینه وماه 24و  18 تیزیدر و سمیات جهت

از  یکیشود که  یم افرادیشامل ، که در معرض خطر باال هستند یکودکان باشد. احتیاج یشتریب ی هایغربالگر امکان دارد بهاست،  یرشد

 یماریب  وباال با سن نیوالد ،را نشان میدهندطیف اتیسم  ختاللا یاز رفتارها یبرخ و یا هستند اختالل طیف اتیسم خانواده آنها مبتال به یاعضا

 کم متولد شده اند. اریبا وزن بس ای و دارند یخاص یکیژنت یها

 یتارهادر مورد رف یسؤاالت نیاوقات پزشکان از والد یگاه مهم است. اریکودکان خردسال بس یغربالگر ندیدر فرآ نیوالد یها یو نگران اتیتجرب

 جمع بندی مینمایند.از کودک  خود اتبا مشاهد و اوتیسماختالل طیف  یغربالگر یپاسخ ها را با اطالعات ابزارها نیپرسند و ا یکودکشان م

 یها یژگیو .شوند یمرحله دوم ارجاع داده م یابیارز یدهند برا یخود نشان ماز  یرشد یتفاوت ها یغربالگر ندیفرآ نیکه در طول ا یکودکان

به دقت به دنبال عالیم هشدار دهنده میبایست به همین دلیل والدین  ،طیف اتیسم در خردسالی ممکن است از نظر دور بمانداختالل  یصیتشخ

 یابیرزا شناسایی گشته و مورد ،اختالل طیف اتیسم در معرض خطر ابتال به کودکان، باشند تا یاری دهند آنهاممکن است به که  هیعالئم اول ای و

 . دنقرار گیر یصیتشخ
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 عالیم هشدار دهنده در کودکان عبارتند از:

 یاجتماع ارتباط

 اکردن به چیزی ی، کف زدن، اشاره دست برای خداحافظی دادن تکانمانند دادن، نشان دادن،و ژست ها  استفاده محدود از حرکات 

 ییدأبه عالمت ت تکان دادن سر

 صحبت کردن در ریتأخ  

  معمول  ریغ یصدان تٌ  ای بیو غر بیعج یصداهاتولید 

 یمشکل در تماس چشم  

 گرانیاز د دیتقل ناتوانی در ایکم  دیتقل 

 شده. متوقفبیان میکردند ولی را که قبالً  یاستفاده از کلمات 

 (باز کردن درب آن یبرا شهیش کی یرو نیوالد دست کند )مثاًل قرار دادن یبه عنوان ابزار استفاده م یگریاز دست شخص د 

 

 یاجتماع تعامل

  نگاه میکنندبه شما یا دیگران به دشواری 

 دهد یپاسخ نم ،کند ینام او را صدا م یکس یوقت 

 دنده ید و به شما نشان نمنکن یجلب نمی مورد عالقه شان  زهایتوجه شما را به چ 

  گذارد یبه اشتراک نم گرانیرا با د قیعال ایلذت 

 محدود قیو عال یتکرار یرفتارها

  کل بدن ای حرکت دست ها، انگشتان، رمعمولیغ یهاروش 

 بارها و بارها  ییزهایچتکرار  ای اءیکردن اش فیمانند رد رفتار هایی 

  و..... سنگ ،یچوب یپارچه، قاشق ها یمانند نوارها ییایاشجمله  ازمعمول  ریغ مواردبه گی بسیار وابست ایتمرکز 

 کنند ینگاه مبه اجسام گوشه چشم خود  از ای و اجسام دنیمانند بو کش رمعمولیغ یحس قیعال 

 گرید یحسهای  یورود ای نورکم به صداها، بالعکس  ایاز حد  شیواکنش ب 

 

 های تکمیلی یابی: ارزدوم مرحله 
 شود. ینجام ما ،با تجربه هستنداختالل طیف اتیسم  صیکه در تشخ یمتخصصان بهداشت ریمتشکل از پزشکان و سا یمیت توسط یابیارز نیا

 باشد: ریز افرادممکن است شامل  میت نیا

 ونمو کودکان رشدبا تخصص در  متخصص اطفال 

  روانپزشک کودک ایروانشناس کودک 

  متخصص اعصاب کودکان 

 شناس گفتار و زبان بیآس 

 :کندمی یابیارزموارد ذیل را دوم  یابیارز

 کودک  تفکر یمهارت ها ای یسطح شناخت 
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 کالمی یها ییتوانا 

 دستشویی رفتندنیلباس پوش ،طور مستقل ، مانند خوردن روزانه ب یهاتیانجام فعال یمناسب سن برا یهامهارت ، 

 یابیدهد، ارز یرخ می دیگر ریادگیاختالالت  ایها  یماریب ریهمراه با سا یگاهو است  دهیچیاختالل پ کیاختالل طیف اتیسم که  ییاز آنجا

 باشد. ییشنوا شیخون و آزما اتشیجامع ممکن است شامل آزما

 .درمان شود یبرا ییها هیو توص صیمنجر به تشخدر نهایت میتواند  یابیارز نیا جهینت

 

 

 در کودکان بزرگتر و نوجوانان صیتشخ

شود و  یداده م صیو معلمان تشخ نیروند اغلب ابتدا توسط والد یکه به مدرسه م یدر کودکان بزرگتر و نوجوانان اوتیسماختالل طیف عالئم 

 کنند یمراجعه م اوتیسمزمینه اختالل طیف متخصص در  ااطفال خود ی به پزشک تکمیلی شاتیآزما یبرا کودکان نیسپس ا

 نیا صحبت کنند. ،و تعامالت اجتماعیفرزندانشان از جمله مشکالت ارتباطات  یپزشکان در مورد مشکالت اجتماع نیممکن است با ا نیوالد

ه و طعندرک گفتار طنز مشکل در  یدارا اغلبکودکان بزرگتر و نوجوانان  زبان بدن. او یچهره  ،درک لحن صدادر  مشکالت عبارتند از مشکل

 .مشکل دارد انهمساالنشدر دوستی با شوند که فرزندشان میمتوجه  نیوالد نیهمچن باشند.می

 

 ست؟یچ اختالل طیف اتیسم  یدرمانروش های 
 مکک نیتواند مشکالت افراد را در ح یمزیرا درمان سریع و به موقع،  شروع شود. صیاسرع وقت پس از تشخ در دیبا اختالل طیف اتیسمدرمان 

از  یگسترده ا فیط برند. یاستفاده را م تیو از نقاط قوت خود نها رندیگیم ادیرا  یدیجد یآنها مهارت ها . به این طریقکاهش دهد ،به آنها

 برای این اختاللدرمان واحدی   چیاست که ه یمعن نیبه ا و این با آن مواجه هستند اختالل طیف اتیسمکه افراد مبتال به وجود دارد  یمسائل

 یبرنامه درمان افتنیاز  یبخش مهم باشد که خودیم صین در زمینه اتیسممتخص وبا پزشک  کینزد یهمکارن نیازمند آدرمان  ،وجود ندارد

 است. مناسب

 درمانی  دارو

الل اختمصرف دارو، فرد مبتال به  با از دارو استفاده کند. ،اختالل طیف اتیسم عیاز عالئم شا یدرمان برخ یممکن است برامتخصص پزشک 

 :ذیل گرددموارد منجر به کاهش ممکن است  طیف اتیسم

 یریپذ کتحری 

 پرخاشگری 

 تکراری رفتار 

 یفعال شبی 

 توجه مشکالت 

 افسردگی و اضطراب 

 رویکردهای رفتاردرمانی و ارتباطیو  یو آموزش یروانشناختدرمان 

 ،یمداخالت روانشناخت شوند.می ارجاع داده مداخالت درمانی و رفتاری و ارتباطیمتخصص در ارائه به افراد  اوتیسم،اختالل طیف افراد مبتال به 

واهر و خ ن،یوالدنیازمند همکاری  میباشند که اغلب برای نتیجه بهتر  و فشرده سازمان یافته اریبس معموالی برنامه ها ،یسازمهارت و یآموزش

 د.نباشمیخانواده  یاعضا ریبرادرها و سا
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 :تا ندنکمیکمک  اوتیسماختالل طیف برنامه ها به افراد مبتال به  نیا

 دیاموزیمستقل را ب یزندگ یالزم برا یزندگ یمهارت ها. 

 دنرا کاهش ده زیچالش برانگ رفتارهای. 

 دنبنا کن ای دنده شافزای را قوت نقاط. 

 دناموزیرا ب کالمیو  یارتباط ،یاجتماع های مهارت. 

 یرئاح هدیاه رتکد :مجرتم
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