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 عالیم و نشانه های اختالل طیف اٌتیسم

 

 
 

لب اغاٌتیسم شود. افراد مبتال به  یم جادیا غزم تفاوت در لیاست که به دل عصبی-یرشداختالل  کی (ASD) سمیتاٌ فیاختالل ط

 یفاوتمت یهااست روشممکن  سمیتاٌدارند. افراد مبتال به  یتکرار ومحدود  قیعال ایو رفتارها  یدر ارتباط و تعامل اجتماع یمشکالت

ممکن  زین (ASD)  اختالل طیف اٌتیسم از افراد بدون یاست که برخ ینکته ضرور نیتوجه داشته باشند. توجه به ا ای یریادگی یبرا

 زیچالش برانگ اریبس برای آنها را یتواند زندگ یها م یژگیو نی، اسمیتاٌافراد مبتال به  یعالئم را داشته باشند. اما برا نیاز ا یاست برخ

در بوده  ییدر سطوح نسبتاً باالدارای عملکرد  سمیتاز افراد مبتال به اٌ یکند. برخ یبروز ممختلف درجات شدت  با اختالل نیا کند.

تا  سازدیو پزشکان را قادر م نیوالد این زمینه،در یدانش پزشک یهاشرفتیپ دارند. ازیبه مراقبت تمام وقت ن گرید یکه برخ یحال

 وده وبعالئم و نشانه  از یگسترده ا فدارای طی سمیتاٌ شروع شود. نییپا نیسن درمان از ودهند  صیرا در کودکان نوپا تشخ سمیتاٌ

 ریهم بزرگساالن را تحت تاث هم کودکان و سمیتاٌ اگرچهمتفاوت است.  (ASD) سمیاوت فیافراد مبتال به اختالل ط نیدر بآن عالئم 

اختالل  سمیتاٌو به همین دلیل  تشخیص استاست قابل  یماهگ 24تا  18 نیکه کودک ب یمعموالً در زمانآن عالئم اما دهد،  یم رقرا

 دوران زندگی گرید که در ستیبدان معنا ن نی. اگرچه، اشودیظاهر م یاغلب در دو سال اول زندگ رایز شود،یدر نظر گرفته م یرشد

که وجود دارد  سمیتاٌدر از عالئم  یگسترده ا فیط داد. صیرا تشخ این اختالل توانیمن یبزرگسال ای و ینوجوان یهامانند سال

برنامه  کیند از توا یو مبوده منحصر به فرد  سمیتاست که هر فرد مبتال به اٌ لیدل نیبه همو  دنباش ریمتغ دیتا شد فیاز خف میتوانند

گسترده نشان  قاتی، تحق(CDC) ایالت متحده امریکا یماریاز ب یریشگیبهره مند شود. با توجه به مرکز کنترل و پ یمداخله فرد
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تفاوت  نیا و کند یرشد م اختالل طیف اٌتیسممتفاوت از همساالن خود بدون  سمیترسد مغز افراد مبتال به اٌ یداده است که به نظر م

عمر مادام ال یناتوان کی سمیتاٌ فیبا آن روبرو هستند. اختالل ط سمیتاست که افراد مبتال به اٌ ییچالش ها ،در رشد مغز مسئول

 ای و مداخله یبرنامه درمان کیبا  .ه باشندداشت یکامل یزندگ ندتوان ینمافراد مبتال  که  ستیبدان معنا ن نیحال، ا نی. با امیباشد

 .نمود تیریتوان عالئم را مد ین میتوسط متخصصمناسب 
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 کند. رییتغ یو سپس به بزرگسال یتواند با انتقال کودکان به دوران نوجوان یم زین

 

 یرشد یریادگیدر  ریتأخ -1

ند، شتأثیر بگذارد. برخی از افراد مبتال به اختالل طیف اٌتیسم ممکن است دارای تأخیر در یادگیری با اٌتیسم می تواند بر رشد کودک

رسیدن به نقاط عطف رشد عقب بمانند. برای مثال، ممکن است در یادگیری مفاهیم مهارتی دریا و مانند ناتوانی یادگیری خاص 

هر مرحله از  عمل های ساده یک تا دو مرحله ای مشکل داشته باشد. دراساسی مانند رعایت بهداشت شخصی یا پیروی از دستورال

خاصی وجود دارد که والدین، معلمان و پزشکان باید از آن آگاه باشند که ممکن است نشان  "عالیم هشدار دهنده"رشد کودک 

 .نی ظاهر شوندطور ناگهانی یا در طی یک دوره زماشد. این عالئم اولیه ممکن است ببا وجود اختالل دهنده 

 CDC که این عالیم هشدار  نشانگر وجود اختالل رشدی در کودک باشدعالئم اولیه را فهرست می کند که ممکن است  برخی از

  دهنده به تفکیک سن عبارتند از: 

 :ماهگی 12الی  6

 به برقراری ارتباط چشمی نداشته و اشیای متحرک را با چشمان خود تعقیب نمی کند تمایل کودک. 

 نمی گرداند و یا از خود عکس العملی نشان نمی  عدم واکنش کودک در هنگام صدا زدن وی با نام، برای مثال سرش را بر

 .دهد

 کودک به دیگران لبخند نمی زند. 
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 است. (تیعصبان ایمنعکس کننده احساسات آنها )مانند تعجب که حاالت چهره  شیعدم نما 

 .هیچ آوایی از خود در نمی آورد  

  از نوازش شدن و بغل شدن، توسط دیگران اجتناب می نمایدکودک. 

 کودک به طور غیرمعمول، نسبت به شیء یا اسباب بازی، وابسته می گردد. 

 :ماهگی 12

 ًندارد ارتباط چشمی کودک ضعیف بوده و یا کال. 

 عدم واکنش کودک در هنگام صدا زدن وی با نام. 

  دیگراناز صداها و حاالت چهره ناتوانی در تقلید. 

 آواهای نامفهوم، غان و غون یا اصوات جیغ مانند که از عالئم اولیه صحبت کردن است، ایجاد نمی کند. 

  از حرکات بدنی معنی دار و یا اشاره برای رساندن منظورش استفاده نمی نماید ، مانند زمانی که می خواهد شما او را در

 .خداحافظی، دستش را تکان نمی دهدآغوش بگیرید، دستش را دراز نمی کند و یا برای 

  رامش و یا رفع نیاز به دنبال پدر و مادر خود نمی گرددآبرای.  

 میباشد. معمولریو غ تکراری دارای حرکات 

 مشارکت نمیکند. دالی یا قایم موشکمانند  ه،یاول یتعامل یها یدر باز 

 :ماهگی 16

 آوردای را به زبان نمیعبارات یک کلمه. 

  کند تا توجه شما را به آن شئ جلب کنداش، به اطراف یا به اشیاء اشاره نمیدادن عالقهبرای نشان. 

 :ماهگی 24
 

 

 بردبه طور خودانگیز به کار نمی معنی دار ایعبارات دو کلمه. 

  از دست دادن مهارت های کالمی و اجتماعی که قبال کسب نموده است.  

 رود یانگشتان پا راه منوک  روی فقط. 

 ستیساده ن یشفاه یاز دستورالعمل ها یروپی به قادر . 

 چراغ. دیمداوم کل روشن و خاموش کردن، مانند  به آنها وابسته میشودخاص دارد و  یش کیبه  یدشدی عالقه 

 داشته باشد. یادیعالقه ز یفلز اءیمعمول مانند اشریغ اءاشی به است ممکن 

 میگردد.  ایکردن اش فیمانند رد ،یتکرار یها تیفعال ردرگی 

  شوند یمتوجه نم ،رسند یبه نظر م ناراحت ای نیغمگ گرانید یوقتقادر به درک حاالت عاطفی دیگران نیستند برای مثال. 

 

 

 مزه ایکم به نور، صدا، لمس  ایاز حد  شیب تیحساس -2
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برخی پارچه ها بیش از حد  حستیسم نسبت به محرک های حسی مانند صداهای بلند، نورهای روشن یا افراد مبتال به اٌ برخی از

د بدون متفاوت از افرا ،توانایی مغز برای پردازش محرک های فیزیکی دریافتی ،در افراد مبتال به اختالل طیف اٌتیسمحساس هستند. 

ترسناک  هابرای آن توانداین هجوم اطالعاتی می گرفته وبه راحتی تحت فشار قرار اغلب  تیسم، افراد مبتال به اٌلذاکند. تیسم عمل میاٌ

 گیج کننده باشد. و

 ته خاص داشو ترجیح به یک رژیم غذایی ها داشته  غذابرخی یسم ممکن است ناتوانی در تحمل طعم تاٌافراد مبتال به  ،در این موارد 

 و یا حسایت بیش از حد به نور و صدا داشته باشند  نبوده تحمل لمس قادر به، جلدیبه دلیل افزایش حساسیت  و یا

قادر  وخود حساسیت کمتری داشته باشد اطراف تیسم است ممکن است نسبت به محیط در طرف دیگر طیف، فردی که مبتال به اٌ

یا تمایل  و ضربه های مکرریا ، سر کوبیدناز این موارد میتوان به  .غیرقابل تحمل می دانند آن را دیگرانبه تحمل شرایطی باشند که 

 اشاره کرد.سنگین  ی جلیقه به پوشیدن

 

 یارتباط یمشکل در مهارت ها -3

 ای "لهب" به باال و پایین به معنای  تکان دادن سر با یبتواند به دستورات ساده ا دیرسد، با یم یماهگ 15تا  12که کودک به  یزمان

شروع به  و کنند انیرا ب "بابا" ای "ماما"مانند  یکنند کلمات یسع دیسن، آنها با نیسوال ساده پاسخ دهد. در ا دنیهنگام پرس "نه"

 یان مرا نش سمیتاٌ فیاختالل ط یکه نشانه ها ی. کودکان"اوه-اوه" ای "یاو"شنوند مانند  یکنند که مرتبًا م تاهکلمات کو دیتقل

الش از تو همینطور  دیر صحبت کنند ایشوند. آنها ممکن است اصال صحبت نکنند میدچار اختالل  کالمی یدر مهارت ها اغلبدهند 

 یالمکبه صورت فقط  ارتباط. که دوستشان دارند و به آنها اعتماد دارند، امتناع کنند یافراد یحت گران،یارتباط با د یربرقرا یبرا

 است. زبان بدناشارات  درک نیهمچن و لحن صحبت درک ی وتماس چشم ،خواندن حاالت چهرهمواردی مانند شامل   بلکه، ستین

 دارد. یکودک بستگ یو فکر یبه رشد اجتماع قویاً ارتباط  یبرقرار ییتوانا ،کلدر

 یتکرار یحرکات و رفتارها -4

 دن،یپر نییعبارتند از باال و پا جیرا یرفتارها این از یرفتارها دارند. برخی حرکات و به تکرار برخ لیاغلب تما سمیتکودکان مبتال به اٌ

حرکت  مانندبخش است، لذت یکه حرکت کنندیاحساس م یها وقت، بچه، غالباً مکررروطب یخاص هایصدا جادیا ایهم  یرو ایاش دنیچ
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خود  یرفتار یاعمال و الگوهادر سمیت. افراد مبتال به اٌکنندیمر رارا تک یگریت داحرکیا  وبدن به جلو و عقب  تکان دادن ایدست 

 .دشوار است اریبس برای آنها  ،اطراف طیدر روال روزانه و مح رییگونه تغهرپذیرش  و هستنددارای روال روتین  بوده و ثابت

 

 

 یاجتماع یها تیدر موقع یدشوار -5

است. کودکان و بزرگساالن مبتال به اختالل  گرانیدر معاشرت با د دشواریاست،  صیقابل تشخ یکه به راحت سمیتاز عالئم اٌ یکی

اوقات  یدارند. گاه کناره گیری به لیتما رند،یگ یکننده قرار م کیاز حد تحر شیب یاجتماع طیمح کیکه در  یزمان سمیتاٌ فیط

گذرانند ب ییا به تنهار یدهند زمان یم حیهستند ترج درونگراکه  یافراددر حالی که  شود. یزده م، به اشتباه به آنها برچسب درونگرا

 .ببرندلذت  گرانیتا با دخود  بودن باو از 

 نیدر ا یدائم صینقا دیبا سمیتاٌ صیتشخ یفرد برا کی، (DSM-5) یاختالالت روان یو آمار یصیتشخ یاساس کتابچه راهنما بر

 را نشان دهد. نهیسه زم

 پاسخ دادن و یاجتماعو ایجاد ارتباطات  در شروع  مشکل •

 یمانند تماس چشم یرکالمیغ اتارتباطدر  مشکل •

 یبا مفهوم گسترده تر روابط اجتماع و یا یاجتماع نشیو ب یآگاهدر زمینه مشکالت  •

 

 گرانیاط با دارتب ید، در برقرارندار یبه تعامل اجتماع ازیکه ن رندیگ یقرار م یتیکه در موقع یزمان سمیتاٌ فیختالل طمبتال به ا افراد

 نند.بلوک کگذرد را  یاست که آنچه در اطرافشان م نیا ندیایکنار ببا این مشکل  توانند یکه آنها م یراهو  شوند. یدچار مشکل م

 :دارند از جمله (ASD) اختالل طیف اٌتیسم یاساس موارداز  یدر برخ شهیر یاجتماع یمهارت هادر  مشکالت نیا

 یکالم گفتاری یو مشکل در کسب مهارت ها ریتأخ •

 یرکالمیارتباط غ ینشانه هادرک در  یناتوان •
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 به روال ثابت یبندیو اصرار بر پا یوسواس ای یتکرار یرفتارها •

 بیش از حد اریبس یحس یها یورود •

 .است سمیتدر درمان اٌ یمداخله اصل کی یاجتماع یاست که آموزش مهارت ها لیدل نیهم به

تغییرات پذیرش در مشکل -6  

وزمره ر یکنند. داشتن دستور انجام کارها یرویاز آنها پ دیروال مشخص دارند که با کیمعموالً  سمیتاٌ فیافراد مبتال به اختالل ط

 نیکند. با ا یکمک م آنها به آرام کردن ذهن مضطرب یمیبرنامه ثابت و خودتنظ کی. می بخشدآرامش  سمیتبه افراد مبتال به اٌ

 راتییتغ نای .بهم بریزندرا  یو روال عاد فتندیتوانند اتفاق ب یم ظرهرمنتیغ یدادهایاست. رو ینیب شیبه ندرت قابل پ یزندگ ،حال

 ع مدرسه شرو تغییر محل زندگی، مانند ،یبزرگ زندگ راتیی. تغنها گرددآی تواند باعث ناراحت یم زدیر یکوچک که برنامه را به هم م

 نیه اکند. اگر ب یم شدید احساس از دست دادن کنترل، دچار اضطراب لیرا به دل سمیتاٌ هاز افراد مبتال ب یبرخو غیره این تغییرات 

 کردند. حمله اظطراب شدیددچار در این موارد آموزش داده نشده باشد، ممکن است  یمید خودتنظافرا

فاده است یلذمعلم از موارد  ،در کالس درسمهم است که  سم،یتاٌ فیاختالل طجهت خود تنظیمی برای فرد مبتال به  به عنوان مثال،

 نماید 

 مریتا •

 ادآوری •

 یریتصاونشانه های   •

  یاجتماع یداستان ها •

 

7-رمعمولیغ قیبه عال یدلبستگ

 است، واستا حد وس باًیتقر رمعمولیموضوعات غ ای اءیبه اش دیدر کودکان و بزرگساالن، عالقه شد سمیتعالئم اٌ نیتراز ساده یکی

باشد: مندذیل عالقهموارد  به ممکن است مبتال به اتیسمفرد  کیبه عنوان مثال 

قطار •

تمبر •

ضبط یپخش کننده ها •

یسر بطر •

قاشق •

اشد. بدیگران جالب ندهند که به نظر  ینم یتیو اهم دوست دارندرا  یزیدانند که چه چ یم سمیتاٌ فیط مبتال به اختالل افراد

 یخود م یرا صرف سرگرم یانیپا یب یانرژ و دهندمیخود اختصاص  قیرا به عال یادیزاغلب صرف مدت زمان  نیآنها همچن

 . اکثر کودکانخوبی دارندوسیع و ن زمینه اطالعات آشده و در متخصص موضوع  عالقمندندکه  یموضوعات غالباً آنها در .کنند

 .دهند مانجا ییرا به تنها قیعالفعالیت در زمینه این  دهند یم حیترج سمیتو بزرگساالن مبتال به اٌ

8-در درک احساسات مشکل 
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ی اساتاحسدارای آنها و کامال نادرست استمطلب  نیفاقد احساسات هستند. ا سمیتغلط وجود دارد که افراد مبتال به اٌ تصور نیا

 صید تشختوان یم سمیتاٌ فی. ابتال به اختالل طدارند مشکلاحساسات  ریدرک و تفس در یآنها به سادگ میباشند. گرانیمانند د

 یاجتماع یممکن است نشانه ها اختالل طیف اٌتیسم . افراد مبتال بهنمایدحاالت چهره و زبان بدن را دشوار  یاحساسات از رو

 شخیصتلحن صدا مشکل دارند.  وطعنه  ،احساسات  صیباال انداختن شانه را درک نکنند. آنها در تشخ ایباال  یمانند ابروها یعاد

درک را اشتباه  هاتیموقع اٌتیسم معموالً افراد مبتال به ل،یدل نیاست. به هم زیچالش برانگبرای آنها خشم، ترس، انزجار و تعجب 

 یم یاحساسات و تجربه همدل انیمشکل در ب جادیباعث ا سمیتاٌ فی. اختالل طدهندینشان م ینامناسب یهاو واکنش میکنند

 .شود

ر دکنند. بهتر است هر چه زودتر  قیتشو سمیتر کودکان خردسال مبتال به اٌرا د یرشد عاطف دیمعلمان و درمانگران با ن،یوالد

 .شودمداخله این زمینه 

 :کودکان عبارتند از تیترب در یعاطف یآگاه تیفعال دهیا دو

 مالقات ای یا فیلم ویدیو کی یدر حال خواندن کتاب، تماشا ی: وقتآموزش دهید یعیطب یها نهیعواطف را در زم 

لبخند  رهادف نیبب : »دییمثال، ممکن است بگو ی. برادیبه احساسات اشاره کن دیتوان یم ،هستنددوستان با فرزندتان 

 .«. او خوشحال استزندیم

 ال خوشح دیبا ،یخند یتو م: »دییمثاًل بگو د،یبه عواطف فرزندتان پاسخ ده و دیباشدر مقابل احساسات  پاسخگو

مثال من چون گریه میکنم پس غمگین » بیان کنید.خود را  یاحساس یهاپاسخ دیتوانیم نی. شما همچن«یباش

 «هستم.
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از اختالل خواب مزمن هستند و  تیسم دارای درجاتیدرصد از کودکان مبتال به اختالل طیف اٌ 80با توجه به برخی آمار نزدیک به 

ساعت  ادامه خواب برای هشت و به خواب رفتن طور کلی با . آنها بخوابی میباشند تیسم دو برابر بیشتر در معرض بیافراد مبتال به اٌ

م را بدتر کند. افراد ک اختالل طیف اٌتیسمتوصیه شده هر شب دچار مشکل هستند. متأسفانه کمبود خواب می تواند سایر عالئم 

همچنین گزارش شده است که افراد  وان می دهند یری بیشتری از خود نشرفتارهای تکراری و تاخیر یادگ اٌتیسمخواب مبتال به 

درصد از زمان  15. آنها حدود دارند غیرمبتالنسبت به افراد تاهتری کو (REM)دارای مرحله حرکت سریع چشم تیسم مبتال به اٌ

می گذرانند که برای یادگیری و حفظ خاطرات بسیار مهم است. در حالیکه  (REM)خواب خود را در مرحله حرکت سریع چشم 

 دشوارمی گذرانند. چه چیزی خواب را برای این افراد  REMدرصد از خواب شبانه خود را درمرحله  23اکثر افراد نوروتیپیک حدود 

 تال،کودکان و بزرگساالن مب لذا افزایش می دهد می کند؟ یکی از دالیل این است که اختالل طیف اٌتیسم حساسیت به صداها و نور را

یا  ADHDچون بسیاری از افراد مبتال به اٌتیسم همچنین دارای صدایی می توانند بالفاصله بیدار شوند. وحتی با کوچکترین سر

OCD  ،پزشکان  .ینمایدبرانگیز مچالش برای آنها  ممکن است ذهن مضطرب و بیش فعالی داشته باشند که به خواب رفتن را هستند

 اغلب به افراد مبتال به اٌتیسم داروهای مالتونین می دهند تا بهتر بخوابند.

 

 (Impulsive) رفتار تکانشی یکنترل ناکاف -10

ند. افراد خود هست رفتار تکانشیکنترل  یبرا ییهافاقد مهارت یطور کلب سمیتاٌ فیکودکان و بزرگساالن مبتال به اختالل ط

 یل مخود عم تمایالتبر اساس خواسته ها و  ،موارداغلب بدون فکر کردن به  ،یینقص در عملکرد اجرا لیبه دل سمیتمبتال به اٌ

 .کنند

 یهامهارت میکه تنظ میباشد یشناخت یهااز مهارت یامجموعهمی باشد و آن شامل  یشناختروان یاصطالح که ییاجرا کارکرد

 :از جمله سازد یرا فراهم م با سطوح درکی باالییتفکر 

 یو سازمانده یزیبرنامه ر •

 زمان تیریمد •

 یرفتار یبازدار •

 کاره بودنچند  •

 استدالل و حل مسئله •

خواهند رفتار کنند. به عنوان مثال،  یهر طور که م ،مراقب خود ای نیخالف دستورات والد ممکن است برد مبتال به اٌتیسم افرا

، پرندبصحبت کردن  یبرادیگران  مکالمه ، درمیانو یا  بدون توجه را که دوست دارند در فروشگاه ها بردارند یممکن است اقالم

ا قطع تکانشی در رفتارهای فی. کنترل ضعترک کنند ،که دوست دارند یکارجهت انجام را  سهمدر ایکار محول شده  کییا 

 .برطرف شود یمداخله اای روشهبا  دیاست که با سمیتاٌ اختالل طیف از عالئم یکی

 

 یرئاح هدیاه رتکد :هدنروآدرگ و مجرتم

 


