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 سمیتا   فیاختالل ط ای مداخله روش های درمان و

 

 

 

 تیفیهستند که با عملکرد روزانه و ک یبه دنبال کاهش عالئم (ASD) سمیتا  فیاختالل ط حال حاضر شناخته شده یهادرمان

بتال که افراد ممیباشد  درکیور نیا رب است که مبتال دافرابروی متفاوت  دارای تاثیرات این اختالل. کنندیتداخل ماین افراد  یزندگ

ه ئجهت ارا ،اذل. دارند یمتفاوت یدرمان یازهایو ن بوده منحصر به فرد یهانقاط قوت و چالش یدارا ASD سمیتا  فیبه اختالل ط

 الزامی است.متخصص  نیچندهمکاری  معموالً ،به فرد مبتال به اختالل طیف ا تیسم یدرمان یهابرنامه

 مهم است .ارائه گردند این مکان ها از  یبیترک اییا در محیط خانه و  ،یبهداشت ،یآموزش یهاطیدر مح توانندیم یدرماناین خدمات 

اف و که اهد گردندتا مطمئن  تنگاتنگ داشته باشندارتباط  ،و خود فرد مبتال خانواده ،ردیگ یکبا این خدمات  که ارائه دهندگان

 .میباشد انتظاردر حد  یدرمانبرنامه  شرفتیپ

 

 هاانواع درمان

از  شیاز درمان ها ب یشوند، اگرچه برخ میتقس ذیل یتوانند به دسته ها یم یبه طور کل کهدنوجود دار یاز درمان ها یانواع مختلف

 شوند: یرا شامل م کردیرو کی

 یو ارتباط یرفتاردرمان یکردهایرو •

 تکاملی یرشدرویکردهای  •

 یآموزش •

 یاجتماعهای ارتباطات رویکرد •

 درمان دارویی  •
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 ختیروانشنادرمان   •

 نیگزیمکمل و جادرمان های   •

  Behavioral درمانی رفتار یکردهایرو

را  دربراک نیرشتیب یرفتار یکردهایکنند. رو یرفتار تمرکز م رییافتد، بر تغ یبا درک آنچه قبل و بعد از رفتار اتفاق م کردهایرواین  

و  رساز مدا یاریشده اند و در بس رفتهیو متخصصان پذ انیمرب نیدر ب یور گسترده اطب روش ایندارند.  ASDدرمان عالئم  یبرا

 یرفتار کاربرد تحلیل، ASDافراد مبتال به  یقابل توجه برا درمانیر رفتا ی از انواع رویکردکیشوند.  یاستفاده م یدرمان یها کینیکل

(ABA) ودر این روش درمانی، رفتارهای مثبت مورد تشویق قرار گرفته و تقویت گشته و در مقابل، رفتارهای منفی . نام دارد 

یوه انواع متفاوتی برای این ش .با عدم تشویق، تضعیف می گردند. پیشرفت کودک پیگیری و مورد ارزیابی قرار می گیردنامطلوب 

 درمانی وجود دارد

 

  Discrete Trial Training (DTT):شیوه ی داده های گسسته 

، رفتار مطلوب یا پاسخ مناسب تعلیم داده می شود. در این روش مهارت ها به اجزای گام به گامیک روش آموزشی است که در آن 

د مور یپاسخ ها و رفتارها میشود.به فرد آموزش داده صورت فردی یک به یک  کوچکتر و ساده تر شکسته و سپس جزء به جزء و به 

 . تا در نهایت مهارت کسب شودشود یگرفته م دهینامطلوب ناد یپاسخ ها و رفتارها و رندیگ ینظر پاداش م

   Pivotal Response Training (PRT):مبتنی بر پاسخ محوری آموزش

به فرد است که  "یمهارت محور"بهبود چند  ،PRTشود. هدف  یانجام م کینیکل طیمح یبه جا یعیطب طیمح کیدر این روش 

این روش، انگیزه کودک به یادگیری را افزایش داده، رفتار خود را را نظارت . اموزدیرا ب گرید یاز مهارت ها یاریکند بس یکمک م

 است. گرانیشروع ارتباط با د ،یهارت محورم یاز نمونه ها یکی .شود می قدم پیش دیگران با گرفتن  می نماید و در ارتباط

  Verbal Behavior Intervention (VBI)):مداخله رفتاری کالمی

 .دهی مهارت های کالمی استاست که تمرکز آن در یاد ABA روشی از

  Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI): مداخله رفتاری فشرده اولیه

 .استفاده قرار می گیرداست که برای کودکان کمتر از پنج سال و اغلب کمتر از سه سال مورد  ABA این روش نوعی

 Developmental  تکاملی  رشدی یکردهایرو  

ییاز توانا یترعیوس فیط ای ،یکیزیف یهامهارت ای یزبان یهاخاص، مانند مهارت یرشد یهابر بهبود مهارت یرشد یکردهایرو

 شوند. یم بیترک یرفتار یکردهایاغلب با رو یرشد یکردهایتمرکز دارند. رو وستهیبه هم پ یرشد یها



3 
 

   Speech Therapy: فتاردرمانیگ 

از  به بهبود درک و استفاده فرد یدرماناست. گفتار یدرمان، گفتاراختالل طیف ا تیسمافراد مبتال به  یبرا یدرمان رشد نیتر جیار 

 رخی دیگربارتباط برقرار کنند.  یکالم از طریقتیسم قادرند ا از افراد مبتال به  یکند. برخ یکمک مو ارتقاء مهارتهای ارتباطی گفتار 

  کنند.می ارتباط برقرار یکیدستگاه ارتباط الکترونتوسط  ای ریتصاو ت،استفاده از عالئم، حرکا قیاز طر

  The Picture Exchange Communication System (PECS): سیستم ارتباط تبادل تصویر 

 این صورت ارتباط برقرار می نمایند.جهت درخواست ها و پاسخ به سواالت استفاده نموده و به 

شود که از آیکون این روش از آیکون های تصویری برای آموزش مهارت های ارتباطی استفاده می کند و به کودک آموزش داده می 

  جهت درخواست ها و پاسخ به سواالت استفاده نموده و به این صورت ارتباط برقرار نمایند.های تصویری، 

  :Occupational Therapy  کاردرمانی

 یاجتماع ،یکیزیف ،یشناخت یمهارت ها یکند تا بر رو یکمک م (ASD) سمیات فیبه افراد مبتال به اختالل ط (OT) یکاردرمان

 دهد مستقلیافراد امکان ماین  روزمره است که بهمورد نیاز در زندگی  یبهبود مهارت هااین روش درمانی  هدف کار کنند. یو حرکت

 ها شرکت کنند. تیاز فعال یگسترده ا فیو در ط گشتهتر 

 یو مراقبت از خود تمرکز م یریادگی یها یاستراتژ ،یباز یاغلب بر مهارت هادرمانی ی کاربرنامه ها سم،یافراد مبتال به اوت یبرا

فرد  ییتوانا سطح یابیارزکاردرمانگر با  کمک کند. یحسمشکالت  تیریتواند به مد یم نیهمچن درمانیی کارها یاستراتژ کنند.

 .پردازد یحوزه م نیبه چند یابیارزو در این  کند. یشروع م

 .فرسا باشندطاقت ایکه ممکن است محدودکننده  یحس یهایها به ورودکمک به بهبود پاسخ یبرا یحس یکپارچگی درمان

 (PT) یوتراپیزیف

درت، ق و بهبودمانند راه رفتن، نشستن، درشت  یحرکت یبهبود مهارت ها یبراشامل فعالیت ها و تمرین هایی است  یوتراپیزیف

ود از بدن خ یاحساس و آگاه یفرد برا ییکه شامل توانا یموارد ژهیبه و ،یحس یکپارچگیمسائل  وضعیت بدن، تعادل، هماهنگی و

شرکت  یبرا مبتال به اختالل طیف اتیسم فرد ییابهبود توان یبرا ی نیزوتراپیزی، فکاردرمانیمانند  .، استفاده میشود شود یدر فضا م

 ادغام شود. هیثرتر است که در برنامه مداخله اولؤم یزمان یوتراپیزیف البته .کاربرد داردروزمره  یها تیدر فعال

ماهه  48تا  12کودکان  یاست. برا یرفتار کاربرد لیگسترده بر اساس اصول تحل رشدی تکاملی کردیرو کی (ESDM)مدل دنور 

 یبهبود مهارت ها یبرا یعیطب یها طیو توجه مشترک در مح یتبادالت اجتماع ،یو درمانگران از باز نیشود. والد یاستفاده م

 کنند. یم تفادهاس کودک یریادگیو  یاجتماع ،گفتاری

  Educational یآموزش یکردهایرو

 (TEACCH) کیستیتکودکان ا  یآموزش یکردهایاز انواع رو یکید. نشو یداده م آموزشکالس  طیمح کیدر  یآموزش رویکرد های

 است

TEACCH منحصر به فرد افراد مبتال به  یریادگی یازهایبر اساس ن که کند یاستفاده م "افتهسازمان یآموزش "به نام  یاز روش

 ز جمله:ا تسا(ASD)  مسیاختالل طیف ات

 ینقاط قوت در پردازش اطالعات بصر 

 ییتوجه و عملکرد اجرا ،یمشکالت ارتباط اجتماع 
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به دانش  و ر کالس درس از آنها استفاده کنندکند تا د یفراهم م مدرسین یرا برا ییها و ابزارها یاستراتژ سازمان یافته،آموزش 

توان  یروزانه را م یمثال، روال هابه عنوان  .ابندیدست  ی خودو درمان یکند تا به اهداف آموزش یکمک م سمیتآموزان مبتال به ا 

 ای یبصر یتوان با دستورالعمل ها یرا م یشفاه ی. دستورالعمل هاو به صورت بصری در اختیار انها قرار دادکرد  میترس اینوشت 

 کرد. فیتعر یکیزیف یها شینما

 

 social یاجتماع هایمهارت یکردهایرو

-یاجتماع یکردهایاز رو یتمرکز دارند. برخ یعاطف یوندهایپ جادیو ا یاجتماع یهابر بهبود مهارت یاجتماع مهارت های یهادرمان

 :رویکردها عبارتند از مواردی از این .انجام میشودهمساالن  و یا  انیمرب ،نیوالد با مشارکت یروابط

 ,Developmental, Individual Differences تفاوت های فردی و تکامل رشدی رویکرد مبتنی بر روابط .1

Relationship-Based Approach (DIR; also called “Floortime”) 

Floortime درمانی، مداخله نیا است. سمیتا کودکان مبتال به  بابر رابطه  یمبتن یدرمان Floortime رایشود ز یم دهینام 

در این روش درمانی  هدف. تعامل کنندو  یباز رشد اوتا با کودک در سطح  می نشینند نیزم یروببا کودک  و درمانگر نیوالد

ودک در کبا آنها  خود را گسترش دهند. "یارتباط یها رهیدا"کمک کنند تیسم مبتال به ا است که بزرگساالن به کودکان  نیا

 بتالم که کودک ییها تیفعال قیاز طر نیدرمانگران و والد .آنها تمرکز میکنندنقاط قوت  یو بر رو شان تعامل کردهسطح رشد 

 کنند. یم یرویپ ویرفتار و از  شوند یکودک م یها یوارد باز ،کنند یم ریدرگرا برد، کودک  یاز آن لذت م

ه به است ک یدیبه شش نقطه عطف کل دنیرس یبراتیسم مبتال به اختالل طیف ا کمک به کودک  Floortime روش درمانی دفه

 که عبارتند از: کند یکمک می او و فکر یرشد عاطف

 جهان پیرامون به  مندی و عالقه یمیودتنظخ 

 مشارکت در روابط و تیمیصم 

  ارتباط دو طرفهبرقراری 

  و چند جانبه دهیچیارتباطات پبرقراری 

  یاحساس یها دهیاایجاد 

  یتفکر عاطفایجاد 

 

به  یتمرکز بر رشد عاطف قیاز طر بلکه کند. ینم تمرکز یشناخت ای یحرکت ،یگفتار یمهارت ها یروب منحصراً Floortime روش

 پردازد. یم موارد نیا

 

 .دهد یانتظار داشت را ارائه م دیبا یاجتماع تیموقع کیاز آنچه در  یساده ا حاتیتوض یاجتماع یداستان ها .2
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 یکنند تا مهارت ها یفراهم ماختالل طیف ا تیسم افراد مبتال به  یرا برا ییفرصت ها یاجتماع یمهارت ها یگروه ها .3

 کنند. نیتمر افتهیساختار طیمح کیرا در  یاجتماع

   Medication: یارو درماند

 تواندیکه م کنندیاز داروها عالئم همزمان را درمان م یوجود ندارد. برخ اختالل طیف ا تیسم یدرمان عالئم اصل یبرا ییدارو چیه

 هایتاررف ایدر تمرکز،  یناتوان ،یانرژ یسطوح باال تیریمثال، دارو ممکن است به مد یبه عملکرد بهتر افراد مبتال کمک کند. برا

 همراه یروان طیشرا تیریتواند به مد یم نیگاز گرفتن دست کمک کند. دارو همچن ایزدن به سر  هبه خود، مانند ضرب رسانبیآس

 کمک کند یمشکالت گوارشو مانند تشنج، مشکالت خواب،  یپزشک طیعالوه بر شرا ،یافسردگ ایمانند اضطراب 

خانواده  .دیکن مشورتتجربه دارد،  ا تیسم که در درمان افراد مبتال به یهنگام در نظر گرفتن استفاده از دارو، مهم است که با پزشک

قایسه در مدارو  یمنف یتا مطمئن شوند که عوارض جانب دکنن یو واکنش ها با هم همکار شرفتینظارت بر پ یبرا دیها و پزشکان با

 .ستین شتریآن ب دیفوا با

  Psychologic یروانشناخت یکردهایرو

سالمت  مسائل ریو سا یکمک کند تا با اضطراب، افسردگ اختالل طیف ا تیسمتواند به افراد مبتال به  یم یروانشناخت یکردهایرو

افکار، احساسات  نیارتباط ب یریادگیاست که بر  یروانشناخت یکردهایاز رو یکی (CBT) یرفتار ی. درمان شناختندیایروان کنار ب

کنند و سپس نحوه تفکر فرد در مورد  ییکنند تا اهداف را شناسا یو فرد با هم کار م مانگر، درCBTو رفتارها تمرکز دارد. در طول 

 .دهند رییتغ تیبه موقع شخص رادهند تا نحوه واکنش  رییرا تغ تیموقع کی

 

 Complementary and Alternative Treatments: نیگزیمکمل و جا یدرمان ها

 یدرمان ها به عنوان درمان ها نی. ارندیگ یقرار نم گرید یها یاز دسته بند کی چیکنند که در ه یاستفاده م ییاز درمان ها یبرخ

 .شوند یشناخته م نیگزیمکمل و جا

خاص،  ییغذا یها مید. آنها ممکن است شامل رژنشو یمدیگر استفاده  یکردهایرو همراه بااغلب  نیگزیمکمل و جا یدرمان ها

 ،یدرمان وانیح ک،یروپراکتیکا یمراقبت ها ،روش های درمانی جهت زدودن فلزات سنگین مانند سرب از بدن ،یاهیگ یمکمل ها

 فرزند با پزشک  نیگزیشروع درمان مکمل و جا ازقبل  دیبا شهیخانواده ها هم. باشند و ...... آرامش بخش یدرمان ها ای ،یدرمانهنر

 .کنند مشورتخود 

 Dietary Approaches:  یرویکردهای تغذیه ا

برخی روش های درمان تغذیه ای توسط متخصصین، معتبر ارائه گشته اند. اما بسیاری از این درمان ها، پشتیبانی علمی الزم برای 

گسترده را ندارند. یک روش درمانی تایید نشده، ممکن است برای کودکی مفید باشد در حالی که برای دیگری کارایی نداشته توصیه 

باشد. بسیاری از مداخالت زیست پزشکی، خواستار تغییر رژیم غذایی هستند. این تغییرات شامل حذف برخی مواد غذایی از رژیم 

 ای غذایی های آلرژی که است اساس این بر ای تغذیه های درمان. است  مغذیویتامین یا ریزغذایی کودک و استفاده از مکمل های 

 هندد می گزارش والدین از برخی. میگردند اُتیسم طیف اختالل عالیم بروز باعث معدنی، مواد های ریزمغذی یا و ها ویتامین کمبود

 .ثر هستندؤفرزندشان مییرات رژیم غذایی، در نحوه عملکرد، رفتاری و احساسی تغ که
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د متخصص تغذیه صحبت کنید تا مطمئن شوید فرزن هستید بهتر است ابتدا با پزشک و اگر به فکر تغییر رژیم غذایی کودک خود 

 .را دریافت می کندو مورد نیاز  مواد معدنی مهم و مواد ریزمغذی  ،ویتامین هامواد مغذی ،شما 

 

 یرئاح هدیاه رتکد :هدنروآدرگ و مجرتم

 منابع: 

http://www.autismspeaks.org/autism/treatment 

http://www.autism-society.org/living-with-autism/tratment 

http://www.nichd.nih.gov/health/autism/treatment        

webpage Autism National Center for Complementary and Integrative Health the 

http://www.autismspeaks.org/autism/treatment
http://www.nichd.nih.gov/health/autism/treatment
https://nccih.nih.gov/health/autism

