
 Autism spectrum disorder(ASD)اٍتیؼن : 

تِ هؼٌای گشایؾ تـىیل ؿذُ اػت ٍ اص صتاى یًَاًی ٍاسد  خَد ٍ ایؼنٍاطُ ی اٍتیؼن اص دٍ تخؾ اٍتَع تِ هؼٌای 

 صتاًْای دیگش ؿذُ اػت.

 ایي اختالل سا داسًذ اٍتیؼتیه گفتِ هیـَد. ِاٍتیؼن یؼٌی خَدگشایی ٍ ػذم تَجِ تِ هحیظ اعشاف ٍ تِ وؼاًی و

اٍتیؼن یا دسخَد هاًذگی ًَػی اختالل سؿذی ) اص ًظش سٍاتظ اجتواػی( وِ تا سفتاسّای استثاعی ٍ والهی غیش عثیؼی 

 هـخق هی ؿَد وِ تش ًحَُ استثاط تا دیگشاى اثش هی گزاسد ٍ توام عَل ػوش اداهِ داسد.

لشاس هیذُ هی ؿَد صیشا ػالئن ٍ ٍیظگیْای اٍتیؼن دس عیف گؼتشدُ ای اص خفیف تا ؿذیذ اٍتیؼن تِ هؼٌای اختالل عیف ًا

ٍ دٍ وَدن تا تـخیق هـاتِ هی تَاًٌذ تؼیاس هتفاٍت اص یىذیگش ػول وٌٌذ ٍ داسای هْاستْای هختلف تاؿٌذ اها  هیگیشد

ذاهات هحذٍد ٍ یا تىشاسی هـىل داسًذ ٍلی تا استثاعات ، تؼاهالت اجتواػی ٍ هٌافغ ٍ الثتال تِ اٍتیؼن ّوِ ی افشاد ه

 ػالگی وَدن ایجاد هی ؿَد. 3ٌاػة هی دٌّذ وِ ایي ػالئن لثل اص هتؼضی اص آًْا ّن تِ هحیظ صیؼت خَد پاػخ 

 ػلت اٍتیؼن :

 اٍتیؼن تِ احتوال صیاد اص اثش هتماتل تیي طى ٍ هحیظ صیؼتػلت لغؼی اٍتیؼن هـخق ًیؼت اها تحمیمات ًـاى دادُ وِ 

حاكل هیـَد ٌٍَّص ّیچ طًی تغَس هؼتمین تِ اٍتیؼن استثاط دادُ ًـذُ ٍ اٍتیؼن ؿاهل تشویة چٌذیي طى حاكل تیواسی 

اػت ٍ دس هَاسد ًادسی اٍتیؼن تغَس لَی تا آػیثْای هحیغی دس دٍسُ ی اٍلیِ سؿذ هشتثظ اػت وِ ایي ػَاهل ؿاهل 

شٍػی ٍ صًذگی هاؿیٌی ٍ ػَاهل ًاؿی اص آى هثل اػتشع فلضات ػٌگیي هَجَد  دس جَ، حـشُ وـْا، ػفًَتْای ٍی

هیثاؿذ. صًاى تا اضافِ ٍصى صیاد ٍ هثتال تِ دیاتت ، دس كَست تاسداس ؿذى تیؾ اص هادساى ػالن احتوال تَلذ ًَصاد 

 اٍتیؼتیه سا خَاٌّذ داؿت.

وِ آهاس تِ دػت  اٍتیؼن ٍجَد داسدتشاتش دختشاى احتوال اتتال تِ  4تَلذ هیثاؿذ ٍ دس پؼشاى  1000دس  6ؿیَع اٍتیؼن 

تالیاى دس حال افضایؾ اػت ٍ ایي اهش هیتَاًذ تِ ػلت تْثَد ٍ تـخیق ثّضاس ًفش دس ایشاى هیثاؿذ وِ تؼذاد ه 200آهذُ 

 آیتوْای تالیٌی تاؿذ.

 اًَاع اٍتیؼن:

1- PPD  (Pervasive Developmental Disorderُاختالل سؿذی گؼتشد ) 



ای تـخیلی خاكی سٍتشٍ ًیؼت اها اختالالت ًاٌّجاسی دس سفتاسّای اٍ تِ عَس چـن هؼوَال وَدن تا هؼیاسّ

 گیشی ٍجَد داسد.

2- Aspergers Syndrom :ػٌذسم آػپشگش 

اختالل دس تؼاهالت اجتواػی ، ػالئك ٍ فؼالیتْای هحذٍد ٍ تىشاسی ، تذٍى تاخیش لاتل تَجِ دس صتاى تیاًی ، آصهایؾ 

 َؿی هتَػظ ٍ یا تاالتش اص هتَػظ هیثاؿٌذ.َّؽ ایي دػتِ هؼوَال دس حذ ّ

3- Childhood Disintegrative Disorder  :اختالالت اص ّن گؼیختگی وَدن 

اختالل دس سؿذ رٌّی ػالگی تغَس ًاگْاًی  2ػال اٍل صًذگی داسًذ ٍ تؼذ اص  2ایي دػتِ اص هثتالیاى ، سؿذ ػادی دس 

 لاتل تَجِ هـخق هیـَد.ًوایاى ؿذُ ٍ حتی دس هْاستْای اوتؼاتی لثلی ًمق 

 تـخیق اٍتیؼن:

ّیچگًَِ آصهایؾ پضؿىی تشای تـخیق اٍتیؼن ٍجَد ًذاسد . تـخیق دلیك تایذ تش اػاع هـاّذُ عشص تشلشاسی 

استثاعات ، ٍجَد سفتاسّای ًاخَاػتِ ًٍوَداسّای سؿذ ٍ تىاهل افشاد تؼییي ؿَد. تشای تـخیق ًْایی ًاٌّجاسی ، 

ًجام گیشد صیشا تؼیاسی اص سفتاسّای هشتثظ تا اٍتیؼن تا دیگش ًاٌّجاسی ّای رٌّی ٍ جؼوی آصهایـْای تؼیاسی تایذ ا

 هـتشن اػت.

. تـخیق اص عشیك اعالػاتی وِ ٍالذیي ٍ دیگش اؿخاف وِ اص ّیچ الگَیی تشای تـخیق ػشیغ ایي اختالل ٍجَد ًذاسد

 یشات طًْا تَػظ هتخللیي كَست هیگیشد.وَدن ًگْذاسی هیىٌٌذ ٍ ّوچٌیي ػاتمِ سٍاًی افشاد خاًَادُ ٍ تاث

  كفات هـتشن دس ساتغِ تا توام تیواساى اٍتیؼن:

  اختالل استثاعی : پیـشفت صتاى ٍ تىلن تِ وٌذی كَست هیگیشد یا اكال كَست ًویگیشد ، تِ جای ولوات اص

سٍی هتٌی اػت تِ حشوات ٍ اؿاسات اػتفادُ هی ؿَد. تىشاس حشفْای دیگشاى وِ تیـتش ؿثیِ تِ خَاًذى اص 

 ٍضَح ًوایاى اػت.

  هـىل دس سٍاتظ اجتواػی ٍ هْاستْای تاصی : تٌْا تَدى سا تِ تا دیگشاى تَدى  تشجیح هیذٌّذ. تی ػاللگی دس

دٍػت ؿذى تا دیگشاى ، ٍاوٌؾ ًذاؿتي تِ لثخٌذ ٍ ًگاُ ًىشدى تِ چـوْای دیگشاى یا دسحذ هحذٍد ، اجتٌاب 



ي دػت یا تغل وشدى ، ؿشوت ًىشدى دس تاصیْای تخیلی ، تَاًایی ضؼیف دس اص تواػْای فیضیىی هاًٌذ گشفت

 اػتفادُ هْاستْای حشوتی ، ًاتَاًی دس توشوض 

  ، سفتاسّای ولیـِ ای / تىشاسی: سدیف وشدى اػثاب تاصی دس یه هؼیش هـخق ، چشخؾ ٍ تىاى دادى تذى

اًِ گیشی تذٍى ّیچ تؼیاس غیش فؼال ، وج خلمی ٍ تْتِ ّن صدى دػتْا هثل حشوات پش صدى پشًذُ / تیؾ فؼال یا 

 تشاص ػاللِ ؿذیذ تِ یه ؿیء یا ؿخق خاف، هـىل داؿتي تا تغییش سٍال ػادیدلیل آؿىاس ، ا

 یی ٍ چـایی ٍ تیٌا –یت ّای غیش هؼوَل دس صهیٌِ حغ تَیایی ػاختالل حؼی: تش خالف دسن ػوَهی حؼا

ي اػت تِ هحثت ٍاوٌؾ ًـاى دٌّذ ٍ تواع چـوی تشلشاس وٌٌذ ٍ تؼیاسی اص آًْا هوى ؿٌَایی ًـاى هیذٌّذ.

ّویٌغَس هثل وَدواى دیگش تِ لثخٌذ تضًٌذ ٍ ّوچٌیي اًَاع دیگش احؼاػات سا تِ هیضاى هتفاٍت ًـاى دٌّذ. 

اٍتیؼن هیتَاًذ تِ هیضاى پاػخ ٍ ػىغ الؼول  لیهحیظ اعشاف خَد تِ دٍ سٍؽ هثثت ٍ هٌفی پاػخ هیذٌّذ ٍ

ش تگزاسد. تذیي ؿىل وِ ًحَُ وٌتشل ٍاوٌؾ تذى ٍ رّي ًؼثت تِ هحشن تیشًٍی دؿَاستش هیـَد. آًْا تاثی

     گاّی اٍلات هـىل دیذ هحیغی ٍ ػاختاس هاّیچِ ای چـوْا اهىاى تشلشاسی تواع چـوی سا هـىل هیىٌذ.

 تفادُ هیىٌٌذ() تشخی افشاد هثتال تِ اٍتیؼن تِ جای ًگاُ وشدى هؼتمین تِ دیگشاى اص دیذ هحیغی اػ

گاّی اٍلات افشاد هثتال تِ اٍتیؼن اص اػضای خاًَادُ ٍ جوغ دٍػتاى وٌاسُ گیشی هیىٌٌذ صیشا تلَس لوغ ؿذى 

 تَػیلِ وؼی ٍ یا حتی ًضدیه ؿذى تیؾ اص اًذاصُ ی فیضیىی تشای آًْا غیش لاتل تحول اػت.

 اعشاف دس یه سٍال ػادی ؿَد.اضغشاب ٍ تشع ٍ ػش دسگوی هوىي اػت هٌجش تِ ًاتَاًی دس فْن هحیظ 

 دسهاى اٍتیؼن:

 تا وٌَى سٍؽ لغؼی تشای دسهاى هثتالیاى تِ اٍتیؼن یافت ًـذُ ٍ واسآهذتشیي سٍؽ دسهاًی تَاًثخـی اػت.

وَدن حتوا تایذ تَػظ یه فَق تخلق سٍاًپضؿىی اعفال ٍ یه فَق تخلق هغض ٍ اػلاب اعفال ٍیضیت ؿَد ٍ 

 تحت خذهات گفتاسدسهاًی ٍ واسدسهاًی لشاس گیشد.ّشسٍص تِ عَس فـشدُ ٍ تشجیحا 

ٍالذیي ٍ هشتی وَدن سٍؽ ّای هٌاػة تمَیت هْاستْای استثاعی وَدن سا اص عشیك هغالؼِ وتاتْای هشتثظ یا تَػیلِ 

 جلؼات هـاٍسُ ای وِ هشاوض واسدسهاًی وَدن تشگضاس هیىٌذ فشا تگیشًذ.

حشوتی وَدن وِ تَػیلِ واسؿٌاػاى واسدسهاًی كَست هیگیشد ٍ دس كَست لضٍم جلؼات  –اسصیاتی ٍضؼیت حؼی 

 واسدسهاًی رٌّی وَدن تغَس هٌؼجن تشگضاس گشدد. 



 ساُ واسی تشای تشلشاسی استثاط تا وَدواى اٍتیؼن هی تاؿذ. للِ گَییدسهاًی ٍ ًماؿی ٍ  هَػیمی
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