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 چیست؟ اوتیسم
  Det här är autismعنوان اصلی: 

 Eric Zanderنویسنده: 
  Semantixمترجم: 

 

اف���رادی ک���ھ مب���تال ب���ھ اوتیس���م ھس���تند ب���ا تعام���ل و برق���راری ارتب���اط ب���ا دیگ���ران ی���ک معلولی���ت اس���ت. اوتیس���م 
 .محدود و تکراری است عالیت ھای آنھاو الگوھای رفتاری، عالیق و فمشکل دارند 

اوتیس���م اغل���ب ب���ا س���ایر معلولی���ت ھ���ا ی���ا بیم���اری ھ���ایی مانن���د ب���یش فع���الى، اخ���تالل زب���ان، معلولی���ت فک���ری و 
 ھمراه است.  عصر

ای وی���ژه ھس���تند، ام���ا تم���ام س���طوح اس���تعداد از توان���ایی ھ���ی���ان ب���ھ اوتیس���م دارای اس���تعداد متوس���ط تالاکث���ر مب
ی��ک  تنھ��ا تع��داد كم��ى از مبتالی��ان ب��ھ اوتیس��م ھ��یچ و ی��ا .ت��ا ن��اتوانی ھ��ای فک��ری ش��دید در آنھ��ا دی��ده میش��ود

مھ���ارت ھ���ای زب���ان پ���یش بین���ی ش���ده ی���ا  بقی���ھزب���ان گفت���اری مح���دود را توس���عھ م���ى دھن���د، در ح���الی ک���ھ 
 پیشرفتھ تر دارند.

 ی تشخیصی مختلفھا ھچاوتیسم در کتاب

دو دس����تورالعمل تشخیص����ی ب����ین الملل����ی وج����ود دارد ک����ھ در آن تش����خیص در طی����ف اوتیس����م توص����یف ش����ده 
اس���ت و دیگ���ری کتابچ���ھ راھنم���ای س���ازمان  DSM-5اس���ت. یک���ی از آنھ���ا دس���تورالعمل ھ���ای ای���االت متح���ده 

 است. ICD-10بھداشت جھانی 

جداگان�����ھ ای از ) ج�����ایگزین تشخیص�����ھای قبل�����ی و ASD، اص�����طالح اخ�����تالل طی�����ف اوتیس�����م (DSM-5در 
DSM-IV-TR  ،و اخ�����تالل عمی�����ق در توس�����عھ ب�����دون  س�����ندرم اس�����پرگرش�����ده اس�����ت: س�����ندرم اوتیس�����تیک

، اخ���تالل طی���ف اوتیس���م ب���ھ اوتیس���م تب���دیل ش���ده DSM-5 ،Mini-D-5مشخص���ھ بیش���تر. در نس���خھ س���وئدی 
 است.رایج بھ زبان سوئدی  حتی ASDاست. بھ جای اوتیسم، معموال استفاده از اختصار انگلیسی 

اس���تفاده م���ی  DSM-5معیارھ���ای اغل���ب از م���ی ش���ود،  نج���امھنگ���امی ک���ھ ی���ک تش���خیص اوتیس���م در س���وئد ا
ک��د گ��ذاری م��ی ش��ود. در  ICDوارد ش��ود، ب��ر اس��اس  رون��دهپھنگ��امی ک��ھ تش��خیص بای��د در ی��ک  ام��ا ش��ود.

غی����ر و اوتیس����م  س����ندرم اس����پرگر، نامھ����ای تشخیص����ی اوتیس����م در دوران ک����ودکی، ICD-10نس����خھ فعل����ی، 
ب���ھ  DSM-5 طب���ق، تش���خیص ھ���ای قبل���ی ICD-11وج���ود دارد. ب���ا توج���ھ ب���ھ پیش���وند نس���خھ جدی���د،  معم���ول

. انتظ���ار م���ی رود ھ���ای فراگی���ر رش���دی���ا اختالل اخ���تالل طی���ف اوتیس���م :ی���ک ن���ام تشخیص���ی تب���دیل م���ی ش���وند
ICD-11  شود. نشر 2018در سال 
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 ؟چگونگی بیان اوتیسم

، س���ن، س���طح زب���ان و اس���تعداد ب���ر از جمل���ھاس���ت. ای���ن ب���ھ ای���ن معن���ی اس���ت ک���ھ،  اوتیس���م ن���اتوانی در تکام���ل
 ت���ر واض���ح رش���ددر ح��ین  آن چگ��ونگی نش���ان دادن عالئ���م اوتیس��م در اف���راد مختل���ف ت���اثیر م��ی گ���ذارد. عالئ���م

 است، اما با آموزش و پشتیبانی، شما می توانید مشکالت موجود در بعضی زمینھ ھا را جبران کنید.

 در اوتیسم وجود دارد:عالئم زیر ، DSM-5 طبق

 اجتماعی تکاستی ھای پایدار در توانایی ارتباطات اجتماعی و تعامال• 

 (تکراری) در رفتارھا، عالیق و فعالیت ھا. بازانجامیالگوھای محدود و • 

 تعامل اجتماعی
 تعامل اجتماعی و ارتباطات اجتماعی در زمینھ ھای زیر نشان داده شده است: مشکالت

متقاب���ل اجتم���اعی ب���ھ معن���ای توان���ایی برق���راری ارتب���اط ب���ا دیگ���ران  عک���س العم���ل. اجتم���اعی تع���امالت متقاب���ل
از ھم���ان  و ب���ھ اش���تراک گذاش���تن افک���ار و احساس���ات اس���ت. در کودک���ان ج���وانتر مب���تال ب���ھ اوتیس���م ای���ن اتف���اق

، احساس��ات خ��ود ابتک��اری نش��ان نم��ی دھ��د تعام��ل ھ��یچ گون��ھ ھ ای��ن دلی��ل ک��ھ ک��ودک ب��رایم��ی افت��د ب�� اوای��ل
و ی��ا اص��الً ای��ن ک��ار را  رفتارھ��ای دیگ��ران را تقلی��د م��ی کن��د را ب��ا دیگ��ران ب��ھ اش��تراک نم��ی گ��ذارد و کمت��ر

 ،بص���ورت متقاب���ل اس���ت ب���ھ ط���ور یکجانب���ھ و کمت���ر صحبتش��ان . بچ���ھ ھ���ایی ک���ھ ص���حبت م���ی کنن���د،نم��ی کن���د
 .م���ی کنن���د خواس���تچی���زی در ب���ھ ج���ای ص���حبت و اش���تراک احساس���ات و تج���ارب ب���ا دیگ���ران، بط���ور مث���ال

یی را آغ���از ک���ھ چگون���ھ و چ���ھ زم���انی گفتگ���و ھ���م درس���ت نم���ی دانن���د پیش���رفتھ ق���درت گوی���اییبزرگس���االن ب���ا 
. بعض���ی از بزرگس���االن م���ی اس���ت مناس���بغیر مناس���ب وب���رای گف���تن در م���وارد مختل���ف  مطلب���ی و چ���ھ کنن���د

در موقعی���ت ھ���ای اجتم���اعی،  ی���اد گرفت���ھ ش���دهآموزن���د ک���ھ ب���ا توج���ھ ب���ھ تفک���ر و اس���تفاده از اس���تراتژی ھ���ای 
اجتم���اعی خ���ود ب���ھ ط���ور بی���نش مش���کالت خ���ود را جب���ران کنن���د، ھم���انطور ک���ھ اکثری���ت دیگ���ر ب���ا کم���ک 

نگران���ی  در آنھ���ا نی���از ب���ھ ان���رژی زی���ادی دارد و م���ی توان���دعم���ل ای���ن  .خودک���ار ب���ا آن برخ���ورد م���ی کنن���د
 .ایجاد کند

ی تم�����اس چش�����م برق�����رار نک�����ردن از عالئ�����م را میت�����وان ، ای�����نتردر کودک�����ان ك�����وچك .ارتب�����اط غیرمس�����تقیم
. تش���خیص داد ئقش���انعال س���ھیم ش���دن اش���یا ب���رای آوردنِ نش���ان دادن ی���ا   اش���اره نک���ردن ب���ھ اش���یا، ک���ودک،
ت���ر اغل���ب کم ھا و حرک���اتژس��ت. در آنھ��ا ب���ارز اس���ت دنب���ال نک���ردن اش��ارات و ی���ا نگاھھ���ای دیگ���رانھمچن��ین 

در بزرگس����االن ب����ا زب����ان  م����ورد اس����تفاده ق����رار نمیگیرن����د. در ارتباط����ات ب����ھ چش����م م����ی آین����د و ی����ا اص����الً 
و دیگ����ر ارتباط����ات غی����ر  ژس����تھاپیش����رفتھ، ممک����ن اس����ت تف����اوت ھ����ای ظری����ف در نح����وه تم����اس ب����ا چش����م، 

 و ھماھنگ شدن با آن وجود داشتھ باشد. گفتن کالمی با استفاده از سخن

م��ی توان��د غی��ر ع��ادی  ود باش��د ام��اعالق��ھ اجتم��اعی م��ی توان��د مح��د ایج��اد، حف��ظ و درک ارتب��اط ب��ا دیگ��ران.
باش��د و ب��رای  ب��ارز. در کودک��ان ج��وانتر ای��ن ممک��ن اس��ت ب��ھ وی��ژه ھ��م باش��د و ی��ا اص��الً وج��ود نداش��تھ باش��د

مث���ال نش���ان م���ی دھ���د ک���ھ ک���ودک ب���ازی ھ���ای انعط���اف پ���ذیر را ب���ا دیگ���ران انج���ام نم���ی دھ���د و ی���ا ب���ھ می���زان 
. در برخ����ی از کودک����ان بزرگت����ر ممک����ن اس����ت ب����ازی ب����ا ای����ن ک����ار را انج����ام میدھ����دکمت����ر از ح����د انتظ����ار 

. جوان���ان ک���امالً رعای���ت کنن���درا  ب���ازی ، ام���ا تنھ���ا در ص���ورتی ک���ھ دیگ���ران ق���وانین خ���اصپ���یش آی���ددیگ���ران 
م���ی کنن���د. ش���اید آنھ���ا ت���رجیح  ت���الش و بزرگس���االن اغل���ب ب���رای درک رفت���ار ب���ا دیگ���ران در ش���رایط مختل���ف

م دھن��د ی��ا ب��ا اف��رادی ک��ھ ب��ھ ط��ور قاب��ل ت��وجھی ج��وانتر ی��ا مس��ن م��ی دھن��د ک��ھ فعالی��ت ھ��ای خودش��ان را انج��ا
 . بس���یاری م���ی خواھن���د ب���دون اینک���ھ واقع���ا بدانن���د ک���ھ دوس���تی چیس���ت ی���ا چگون���ھباش���ندت���ر ھس���تند، اجتم���اعی 

 .بیابنددوستانی  ا نگھدارندر آنھا میتوانند
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 رفتارھای محدود و تکراری
دو م���ورد از م���وارد  در ری نش���ان م���ی دھ���د ی���ا ح���داقلتوان���ایی انج���ام دادن کارھ���ا ب���ھ روش مح���دود ی���ا تک���را

 زیر نشان داده شده است :

 رفتارھای تکراری یا کلیشھ ای از انواع مختلف
اس��تفاده از اش��یاء ب��ھ ، ی��ا ب��ھ آھس��تگی و غی��ر ع��ادیی��ا انگش��تان ب��ھ روش  دس��تھا ادنب��ھ عن��وان مث��ال، تک��ان د

ی ب (اس���تفاده کلّ���زب���ان ب���ھ روش تک���راری و عجی���ش���یوه ای تک���راری (چرخان���دن، ب���اال ب���ردن) ی���ا اس���تفاده از 
، یعن����ی بالفاص����لھ آخ����رین نظ����ر پ����ژواک گ����وئیض����مایر، در اس����تفاده از ، س����ردرگمی از کلم����ات، عب����ارات

 ).کردندیگران را تکرار 

بعض���ی از آنھ���ا م���ی توانن���د حت���ی ب���ا تغیی���رات ک���وچکی در  ق���وی و مقاوم���ت در براب���ر تغیی���ر. ع���ادات ج���اری
آنھ���ا م���ی توانن���د ب���ھ  ی���ا چگ���ونگی انج���ام کارھ���ای خاص���ی، ب���ھ ش���دت آش���فتھ ش���وند.روال و برنام���ھ روزان���ھ، 

تقریب���ا آیین���ی ب���ا فض���ای  وشر ب���ھ ی���ک، ی باش���ند و ق���وانین را ب���ھ دقّ���ت رعای���ت کنن���دمقررات���ط���رز ش���دیدی 
 در ح���الی ک���ھ پاس���خبپرس���ند دوب���اره و دوب���اره را س���ؤال ھ���ای مش���ابھ ص���حبت کنن���د و ی���ا  کم���ی ب���رای تن���وع

 .آنرا میدانند

ای���ن در درج���ھ اول ش���دت اس���ت ک���ھ غی���ر غی���ر معم���ول اس���ت.  توج���ھک���ھ در ش���دت ی���ا  مح���دود عالق���ۀتثبی���ت 
ب��ھ ص��ندلی  ن��ھ تنھ��ا . ی��ک ک��ودک میتوان��دباش��د ممک��ن اس��ت غی��ر معم��ول نی��ز عالق��ھخ��ود  معم��ول اس��ت، ام��ا

 عالق���ھ نش���ان، بلک���ھ ب���ھ دایناس���ورھا و پادش���اھان انگلیس���ی نی���ز ج���اروبرقی عالقمن���د باش���دتوال���ت ی���ا ی���ک 
داش���تھ  زب���ان ی��ا ج���دول زم��انی ب��ھ  ، در ح��الی ک���ھ ی��ک ب���الغ ممک��ن اس���ت عالق��ھ خاص���ی، ب��رای مث���ال،بدھ��د
 .باشد

  ی���ا ش���نوایی.بین���ایی  ھمچن���ین مح���رک ھ���ای، احس���اس و ب���و ب���ھم���رتبط  عالی���قواکنش���ھای غیرمعم���ول ی���ا 
چرخ��ان  یچیزھ��اج��ذب ش��دید ب��ھ ب��یش از ح��د و ی��ا لم��س اش��یاء ی��ا س��طوح،  در م��ورد بویی��دن  ای��ن م��ی توان��د

ذھ��ن داش��تھ  حس��ی در خیل��ی ک��می��ا  پ��ر زرق و ب��رق و غی��ره باش��د. بعض��ی ممک��ن اس��ت ب��یش از ح��د و و ی��ا
بعض���ی از ص���داھای رای���ج واک���نش نش���ان دھن���د ی���ا حساس���یت  ب���ھش���دید  ب���ی عالقگ���یباش���ند و ب���رای مث���ال، ب���ا 

بس��یار ق��وی اغل��ب روال ھ��ای ی��ا درد داش��تھ باش��ند. ای��ن ن��وع واک��نش ھ��ا و  ازی��ادی نس��بت ب��ھ س��ردی، گرم��
 .با عادات غذایی محدود و متفاوت مرتبط است

بس����یاری از بزرگس����االنی ک����ھ دارای اس����تعداد خ����وب و زب����ان پیش����رفتھ ھس����تند م����ی آموزن����د ک����ھ رفتارھ����ای 
منب���ع ش���ادی و  برایش���ان خ���اص ش���دید نی���ز م���ی توان���د ۀالق���ع مح���دود و تک���راری خ���ود را پنھ���ان کنن���د. ام���ا

ب����رای کس����انی ک����ھ باش����د.  آنھ����ا حرف����ھ ایزن����دگی  ھا درو بع����دارائ����ھ فرص����ت ھ����ای مثب����ت در آم����وزش 
دیگ����ر آن را ب����ھ عن����وان  ک����ھ  اس����تنش����ان داده ان����د، معم����ول  در ک����ودکی  در ای����ن زمین����ھ ھ����ا دش����واریھایی

 .انجام نمی دھند لبزرگسا

 مشکالت دیگر اوتیسم
افت����د. ای����ن ی ھ����ا اتف����اق م����ی اوتیس����م اغل����ب ب����ا س����ایر معلولی����ت ھ����ا، تش����خیص ھ����ای روانپزش����کی و بیم����ار

از ش��خص مب��تال ب��ھ  حمای��ت چ��ھ کمکھ��ایی ب��رای اینک��ھ بی��ان اوتیس��م ت��أثیر م��ی گذارن��د و بیماریھ��ا ب��ر نح��وۀ
 :. مثال ھای دیگر تشخیص یا بیماری ھای ھمزماننیاز است اوتیسم

 اختالل فکری (اختالل رشد روانی)• 

 اختالل زبان• 
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، نوروفیبروم����اتوز،  روساس����کلروز توب����ول، Xش����رایط پزش����کی ی����ا ژنتیک����ی (مانن����د س����ندرم شکس����تگی • 
 صرع)

 اختالالت روان شناختی (کاتاتونی)• 

 •ADHDوسواس فکری، افسردگی و اضطراب ،. 

 ؟کنید شناساییھنگامی می توانید اوتیسم را چھ 
م��ا ھن��وز نم��ی ا مش��خص نش��ود. ھبع��دت��ا اوتیس��م در اوای��ل دوران ک��ودکی آغ��از م��ی ش��ود، ام��ا ممک��ن اس��ت 

 .ق��اطع ت��ا پای��ان س��ال اول زن��دگی نش��انھ ھ��ایی را بدس��ت آوری��م ک��ھ ک��ودک دارای اوتیس��م اس��تت��وانیم بط��ور 
تکام����ل  و غیرع����ادی توس����عھ ت����دریجیک����اھش رفت����ار اجتم����اعی، و  ای����ن عالئ����م ب����ا بس����یاری از کودک����ان در

عالئ���م ب���ھ  ای���ن ب���ا ای���ن ح���ال، ب���رای بعض���ی ھ���ا، ممک���ن اس���ت قب���ل از اینک���ھ میش���ود.نش���ان داده ش���ده زب���ان 
ت���ا س���ن مدرس���ھ ی���ا بیش���تر ط���ول بکش���د. ب���ا اس���تفاده از روش ھ���ای ام���روز،  فع���ال ش���وند،و وش���ن نح���وی ر

تش��خیص ت���ا س���ن  ای���ن برخ���ی از اف��راد درم���اھگی غیرمعم��ول اس���ت. ھن���وز ھ��م  18تش��خیص اوتیس���م قب��ل از 
 بلوغ غیر ممکن است.

 علت اوتیسم چیست؟
. ای���ن ب���ر روش دارد در مغ���ز ناش���ناختھش���ناختھ و انحراف���ات اساس���ی بیول���وژیکی  ان���واع  بس���تگی ب���ھ اوتیس���م

و  ت���اثیر م���ی گ���ذارد. ای���ن ش���ناخت عملک���رد ش���ناختی، پ���ردازش و تفس���یر اطالع���ات، یعن���ی گ���رفتنمغ���ز ب���رای 
الگوھ���ای رفت���اری مح���دود و مک���رر م���ی  ومتف���اوت اس���ت ک���ھ منج���ر ب���ھ مش���کالت تعام���ل اجتم���اعی  برداش���تِ 

 .شود

ی ق���وی در اوتیس���م وج���ود دارد، ام���ا ھمچن���ین مش���خص ش���ده اس���ت ک���ھ چن���دین ث���ژنتیک���ی و ار ترکیب���اتاغل���ب 
. ب��رای مث��ال، ممک��ن اس��ت ارتب��اط داردمح��یط زیس��ت ب��ا اف��زایش خط��ر اب��تال ب��ھ اوتیس��م ش��ناختھ ش��ده عام��ل 

عفون���ت، بیم���اری ی���ا برخ���ی داروھ���ا در دوران ب���ارداری باش���د. اگ���ر م���ادر در مع���رض آل���ودگی ھ���ای مح���یط 
 ، خطر ابتال افزایش می یابد.نیز والدین دارای سن باالتر باشند یا گرفتھ وزیست و آفت کش ھا قرار 

 اوتیسم چقدر رایج است؟
جمعی���ت  درص���د 1 -2ام���روزه اف���زایش یافت���ھ و  تش���خیص اوتیس���م ش���دیداً  اف���راد ب���ادر س���ال ھ���ای اخی���ر، تع���داد 

س���وئد مب���تال ب���ھ اوتیس���م ھس���تند. توض���یحات رای���ج ب���رای ای���ن اف���زایش ای���ن اس���ت ک���ھ مفھ���وم اوتیس���م گس���ترش 
، ام���ا نم���ی ت���وان اظھ���ار بھت���ر ش���ده ای���م تش���خیص اوتیس���م م���ا درو  هش���امل اف���راد بیش���تری ش���د ویافت���ھ اس���ت 

از دخت���ران ھس���تند.  بیش���تر مب���تال ب���ھ اوتیس���م پس���ران تع���داد .اس���تیافت���ھ  واجداش���ت ک���ھ اوتیس���م نی���ز بیش���تر ر
ک���ھ آی���ا ای���ن تف���اوت ھ���ای جنس���یتی در تع���داد تش���خیص داده ش���ده، تف���اوت  ای���ن س���ؤال ھن���وز ھ���م مط���رح اس���ت

واقع���ی در وق���وع اوتیس���م را نش���ان م���ی دھ���د ی���ا اینک���ھ دخت���ران ب���ھ ن���درت تش���خیص داده م���ی ش���وند زی���را 
 .عالئم آنھا بھ آسانی پسران شناختھ نمی شود

 ؟ادچھ کاری می توان انجام د
ی و مبتن�����ی ب�����ر دان�����ش درم�����انرفتارمبن�����ی ب�����ر درم�����انی اوتیس�����م،  کم�����کدر ح�����ال حاض�����ر، م�����وثرترین 

روانش���ناختی در م���ورد چگ���ونگی ی���ادگیری اف���راد مب���تال ب���ھ اوتیس���م اس���ت. ھن���وز ھ���م درم���ان م���ؤثر ب���رای 
 عملک���ردعالئ���م اوتیس���م وج���ود ن���دارد. ھ���دف ای���ن ت���الش ھ���ا اف���زایش کیفی���ت زن���دگی و توان���ایی ف���رد ب���رای 

در  ی���ادگیری، آم���وزش و پش���تیبانی اس���ت. محیط���ی ک���ھمش���کالت اس���تفاده از نق���اط ق���وت و جب���ران  مس���تقل ب���ا
 و و ھمچن�����ین ی�����ک مح�����یط مناس�����ب ک�����افی داش�����تھ باش�����ند،الع�����ات درک و اطّ اف�����راد در م�����ورد اوتیس�����م  آن

ھس��تند. نی��از ب��ھ حمای��ت در ب��ین اف��راد بس��یار متف��اوت اس��ت و ھمچن��ین  مھ��م ای��ن درم��انبخ��ش  نی��ز س��ازگار
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ای���ن اس���ت ک���ھ اوتیس���م ن���اتوانی م���ادام نکت���ھ پای���ھ ن���د در ط���ول مراح���ل مختل���ف زن���دگی متف���اوت باش���د. م���ی توا
کم��ک ھمیش��ھ در ط��ول زن��دگی خ��ود نی��از ب��ھ حمای��ت ی��ا  ن��ھ العم��ر اس��ت و ف��رد مب��تال ب��ھ اوتیس��م اغل��ب، ام��ا

 دارد.

 رسی تشخیصیبر
 ن����وع  و ک����رد ھ����ر ش����خصعملاوتیس����م بای����د ب����ر اس����اس مشخص����ات خ����اص در م����ورد  کم����ک و حمای����ت 

تش���خیص اس���ت. ب���ا توج���ھ ب���ھ گس���تره وس���یعی از توان���ایی  گ���رفتنِ باش���د. گ���ام اول اغل���ب ب���ھ حمای���ت  یشنیازھ��ا
ھ���ای عملک���ردی اف���راد مب���تال ب���ھ اوتیس���م، ک���افی نیس���ت ک���ھ فق���ط معیارھ���ای تشخیص���ی را مش���خص کن���یم. 

بای���د س���ان ب���رای دس���تیابی ب���ھ توص���یف معن���ی داری از نیازھ���ای حمای���ت ف���رد، ی���ک ت���یم پزش���کان و روانشنا
ش��امل  چن��د جانب��ھ ایتک��املی  ی��ابیچن��ین ارزانج��ام دھن��د. از توان��ایی ھ��ای ف��ردی  یوس��یع ت��ر ھ��ای ارزی��ابی
از جمل���ھ س����طح توس���عھ، عملک���رد روزم����ره، زب���ان، تعام���ل و کیفی����ت زن���دگی اس���ت. ای����ن  مفص���لِ توض���یح 

عملک���رد بای���د  ارزش���یابیِ اکث���ر م���وارد،  درس���پس پای���ھ ای ب���رای ت���الش ھ���ای انطب���اق پ���ذیر اس���ت.  توض���یحات
 .شود پیگیریبار در طول توسعھ  ینچند یا چند

 تالش ھای اولیھ
 ھ���ا ی تحقیق���ی وب���ھ نظ���ر م���ی رس���د مھ���م اس���ت ک���ھ اوتیس���م را در اس���رع وق���ت کش���ف کن���یم؛ زی���را حمای���ت 

ب����رای  یر. ھن����وز روش ھ����ای غرب����الگری م����وثّ وج����ود دارد ت����أثیر بھت����ر، بیش����تری ب����رایاق����دامات اولی����ھ 
 متف����اوت ب����رای ای����ن ک����ار دارد، اگرچ����ھ در کش����ورھای مختل����ف چن����دین روشن����تش����خیص زودرس وج����ود 

ش���ود،  ارائ��ھ، تش���خیص اوتیس��م تنھ��ا م���ی توان��د بع��د از ی���ک س��ال یاس��تفاده م��ی ش��ود. ب���ا روش ھ��ای ام��روز
بس���تانی، . ب���رای کودک���ان پ���یش دنتیج���ھ گی���ری میش���وددر دوره ھ���ای پ���یش دبس���تانی ی���ا مدرس���ھ  ام���ا معم���والً 

نام����ھ ھ����ای آم����وزش فراگی����ر ب����ر مبن����ای تجزی����ھ و تحلی����ل رفت����اری ک����اربردی برپ����س از ارزی����ابی ف����ردی، 
)TBAرا شامل می شوند. اغلب چندین ساعت آموزشیی ) توصیھ می شود. چنین برنامھ ھا 

ی��ا ت��الش ھ��ای متمرک��ز ت��ر مانن��د  کمت��ر زم��ان ب��ای یبس��یاری از کودک��ان ھمچن��ین ممک��ن اس��ت از برنام��ھ ھ��ا
ب��ازی اس��تفاده کنن��د. در س��ن پ��یش دبس��تانی، ای��ن ت��الش ھ��ا در  ی��ا مبتن��ی ب��ر برنام��ھ ھ��ای مختل��ف ارتب��اطی و

 .نجام می شوداتوانبخشی مربیان و گروه ھمکاری بین والدین، کالس با خانھ و در 

ب���رای کودک���ان بزرگت���ر، نوجوان���ان و بزرگس���االنی ک���ھ دارای زبانھ���ای پیش���رفتھ و اس���تعداد خ���وبی ھس���تند، 
ش مھ��ارت ھ��ای اجتم��اعی وج��ود دارد. دان��ش آم��وزان اغل��ب نی��از ب��ھ ی��ک مختل��ف برنام��ھ ھ��ای آم��وز ن��واعا

 .اوتیستی و پشتیبانی اضافی دارند مناسبمحیط مدرسھ 
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