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ُاتیسم چیست؟
تیســم به مجـــــموعه ای از اختالل رشــــــدی گفته می شـــــود که مهارتهای  اختالل طیف اُ
کالمی ارتباطی  و تعامل اجتماعی را به طور معنی داری تحت تاثیر خود  کالمی و غیر 
قرار می دهد و اغلب عالیم آن در آغاز  18 ماهگی و یا دو سالگی )پیش از سه سالگی(  
بروز می یابد  وعالوه بر اثرگذاری بر اغلب جنبه های رشدی و اجتماعی؛ عملکردهای 
تیسم به عنوان یکی از در حال  آموزشی شناختی فرد را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. اُ
کارکرد  کودکی شـناخته می شـود. این اختالل با تاخیر یا  گسـترش تـرین  اخـتالل دوره 
ناهنجار حداقل در یکی از حوزه های تعامل اجتماعی، زبان مورد استفاده درارتباطات 

اجتماعی،  بازیهای تخیلی یا نمادین تظاهر می یابد. 
تیسم در دختران و پسران متفاوت است. لیکن افزایش  میزان شـیوع اختالل طیف اُ
که باعث نگرانی  مـــوارد این اختالل از نظــر آماری در اغلب موارد زنگ خطری اســـت 
متخصـصین و برنامه ریزان امــور آموزش، رشـد و بهداشت جوامع شـده اسـت. میزان 
تیسم در آخـرین گزارش های موجود در جوامع صنعتی و پیشرفته 

ُ
شـیوع اختالل طیف ا
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عالیم ُاتیسم
کودک پیش از سه ســالگی  ممکن  مشـاهده دقیق 
تیسم را آشکار سـازد. تعــدادی از  است وجـود عالیم اُ
عادی  رشــدی  دارای  ماهگی   24- تا 18  نیز  کودکان 
هسـتند و بعد رشدشان متوقف می شود و یا مهـارت 

های کسب شـده را از دسـت می دهند.
تیسم می تواند شامل موارد زیر باشد:

ُ
عالیم ا

 بازیهای اجتماعی)مثاًل بازی دالی یا قایم باشك(انجام نمی دهند ویا به طور یک جانبه و باخودشان بازی می کنند.
  به شیوه خاصی بازی می کنند و عالقه ای برای انجام بازی با دیگران از خود نشان نمی دهند.

  با بچه های همسن خود، بازی نمی کنند.
  با روشن شدن جارو برقی  و یا سایر وسایل سر و صدا دار گوش خود را می گیرند و فرار می کنند.

  بد خواب بوده و یا دیر می خوابند و با کم ترین صدایی بیدار می شوند.

 بیاد داشته باشید که این عالیم می تواند در  کودکان دارای سایر اختالل نیز روی دهد و حتمًا نشانه 
وجود ُاتیسم نیست .
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تیسم  کودکان یک ساله نیز توانایی های اجتماعی دارند. بنابر این برای شناسایی عالیم اُ حتی 
باید نحوه تعامل کودک با جهان پیرامون را مورد بررسی قرار داد. 

تیسم ممکن است عالیم زیر را از خود نشان دهد:
ُ
کودک دارای ا

کنش نشان ندادن و عدم برگشت به جهت صدای مادر   وا
کنش نسبت به نام خود   عدم وا

  نگاه نکردن به چشم دیگران
  فقدان اشاره و یا قان و قون تا سن یکسالگی

  فقدان لبخند و یا سایر عالیم اجتماعی در برابر دیگران

تیسم نیز می توانند چنین عالیمی از خود نشان دهند، اما  بهتر است در صورت  کودکان فاقد اُ
نگران شدن با پزشک کودکتان مشورت کنید. 

عالیم هشدار دهنده در سال اول
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قابل مشاهده  بسیار  زندگی  در سال دوم  تیسم  اُ عالیم 
کودک دارای رشد عادی  و مشخص تر است.  در حالیکه 
محیط  به  کردن  اشاره  و  ها  کلمه  اولین  بیان  به  شروع 
تیسم همچنان بریده  پیرامون خود می کند، کودک دارای اُ

از محیط خود باقی می ماند.
تیسم در این سن عبارتند از: 

ُ
عالیم ا

  فقدان تک کلمه تا سن 16 ماهگی
  فقدان بازی های وانمودی تا سن 18 ماهگی

  فقدان عبارت های دو کلمه ای تا سن دو سالگی
  از دست دادن مهارتهای زبانی

  عالقه ای به توجـه به امــوری که بزرگســـاالن به وی نشـان 
می دهند ندارد، مثال نشان دادن هواپیمای در حال پرواز.

عالیم هشدار دهنده در سال دوم
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ـانگان ـایر عالیم و نشــ ســ
تیسم ممکن است دارای عالیم بدنی  افراد دارای اُ
و جسمی بوده و مواردی مانند مشکالت مربوط به 
گوارش و مشکل خواب داشته باشند. ممکن است 
کوچک و  در هماهنگی میان ماهیچه های بزرگ و 
در انجام هماهنگ حرکات در فعالیت هایی مانند 
دویدن و یا باال رفتن، از خود ناپختگی و ضعف نشان 
دهند. حدود یک سوم از این کودکان دارای غش و یا 

حمله های صرعی هستند.
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تیسم بخش هایی از مغز را که کنترل کننده عواطف هستند تحت تاثیر خود قرار می دهد و  اُ
فرد در برقراری ارتباط و انجام حرکات بدن دچار مشکل می شود. در مرحله نوزادی  و ابتدای 
کودکان دارند. ژن های معیوب و عامل ایجاد  تولد، سر و جمجمه ای به مراتب بزرگتر از سایر 
کننده این اختالل  در یک خانواده از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شود و مسئول ایجاد 

کنند تا با استفاده از اسکن  چنین مشکالتی در مغز هستند. محققان تالش می 
تیسم بیابند. مغز، راهی برای شناسایی و تشخیص اُ

ُاتیسم چگونه مغز را تحت تاثیر خود قرار می دهد؟
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غربال ُاتیسم در مراحل اولیه
تیسم تا سن پیش از مدرسه و حتی باالتر از آن تشخیص داده نمی شوند  کودکان دارای اُ اغلب 
و بنابـــراین حــــمایت های مــــــورد نیــاز خــود را در زمـــانی که به آنها به شـــدت احتیاج دارند دریافت 
نمی کنند. به همین دلیل است که غربال تمامی کودکان در مراحل اولیه رشد جهت ارجاع آنان برای 

تشخیص و شناسایی کودکان نیازمند مداخله، ضروری است.

ارزیابی های اولیه برای شناسایی کودکان در احتمال خطر در مراحل زیر انجام می شود:
  18 ماهگی
  24 ماهگی

  در صورت نیاز، برای کودکانی که عالیم اختالل را از خود نشان می دهند و یا تاریخچه ای مبنی 
تیسم در خانواده دارند. بر وجود اُ
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در ضمن انجام ارزیابی معمول از کودک، پزشک نحوه عکس العمل او  نسبت به صدا، لبخند زدن 
کردن را بررسی می نماید و در  کرده و نحوه بیان و قان و قون  و یا سایر حالت های بیانی را ارزیابی 
گفتاردرمانگر ارجاع می دهد. بعالوه ممکن است  گفتار، او را به  صورت وجود مشکل و یا تاخیر در 
کنند  تیسم در نهایت، زبان باز می 

ُ
کودک نیاز به ارزیابی شنیداری داشته باشد. اغلب افراد دارای ا

اما در مقایسه با دیگران تاخیر قابل توجهی در کسب این توانایی دارند. انجام مکالمه برایشان بسیار 
کالم آهنگین داشته باشند و یا مانند آدم آهنی و بدون  دشوار است، ممکن است در زمان بیان، 

احساس صحبت کنند.

تشخیص مشکالت زبانی
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تیسم  ناتوانی و ضعف در برقراری ارتباط با دیگران یکی از مهم ترین ویژگی های اختالل طیف اُ
که آموزش های ویژه را دیده است می تواند مشکالت اجتماعی را در مراحل  است. روانشناسی 
اولیه بروز آن شناسایی کند. کودک ممکن است به چشم افراد دیگر  و حتی والدین خود نگاه نکند. 
کند. ممکن  کرده و بر اشیاء پیرامون خود تمرکز  ممکن است به مدت طوالنی افراد محیط را انکار 
است از حالت بدن، حالت های صورت و بیانات چهره ای برای برقراری ارتباط با دیگران و نشان 

کنش های عاطفی خود استفاده نکند. دادن وا

تشخیص ا تیسم:
مهارت های اجتماعی ضعیف
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هیــــــچ آزمـــــایش بالینی و پزشــــــکی بــرای 
تیســــــم وجود ندارد. اما بــرای  تشـــــخیص اُ
کـردن مواردی مانند سـنجش  مشــخص 
شنوایی، مشکالت گفتاری، مســمومیت 
با سرب و یا مشــــــکالت رشــدی که ارتباط 

تیســم ندارند، ارزیابی هایی  چـندانی با خـود اُ
وجود دارد. والدین باید به لیستی از سواالت مختلف 

پاسخ دهند_ به این ابزار ها آزمون های غربال می گویند_ تا 
با استفاده از آن بتوان رفتار، ارتباط و سطح مهارتهای کودک را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. دریافت 
که ایده آل ترین زمان برای انجام مداخله است، می تواند اثر  خدمات مورد نیاز پیش از سه سالگی 

بسیار زیادی بر کنترل عالیم ُاتیسم داشته باشد.

تشخیص :  ارزیابی
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اختالل  ُاتیسم 
با عمــلکردهای ســطح باال

افراد دارای ُاتیسم با عملکردهای سطح باال محدودیتی در عملکردهای ذهنی و مهارتهای زبانی 
ندارند. در واقع، ممکن اســــت مهــــارتهای گفتاری ســــطح باالیی داشــــته باشند. اما این افراد از نظر 
ک عالیم غـــــیر کالمی نظیر درک حالت های عاطفی چهره، مشـــکل  اجــــتماعی، ناپخته بوده و در ادرا
دارند. ممکن است تنها بر یک موضوع مورد عالقه خود تمرکز کنند و تمام جنبه های آن را بشناسند 

، اما در دوست یابی و برقراری ارتباط با دیگران مشکل داشته باشند.
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AUTISM
ابــزار  یک  عنوان  به  رفتار  تحلیل  نقش 
مداخــله ای مــؤثر در کمک به کـودکان دارای 
تیسم و سایر نقایص ارتبـاطی و  اختالل طیف اُ
کمک به آنان در کســــب مهـارت های جــدید 
به اثبات رســیده است. از جمله این روش 
هـای درمــانی مــی تــوان بــه تحلیل کاربردی 
از تکنیک  کرد. در این روش ها  رفتار اشاره 
هایی نظیر زنجیره سازی، شکل دهی رفتار  و 
موارد مشابه  استفاده می شود. اصول اولیه 
مداخله رفتاری، غالبًا در امور آموزشی، محیط 
غ از نوع  کودکان، فار کاری و مراقبت از  های 

مداخله : برنامه های رفتاری
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تیسم، رفتارهای مثبت را  رشدشان نیز به کار گرفته می شود. تحلیل رفتار کاربردی در کودکان دارای اُ
تقویت کرده و رفتارهای نامناسب را خاموش می کند. از این دیدگاه، روشهای دیگری نیز بر گرفته شده 

اند که به اختصار به تعدادی از آنها اشاره می شود:
روش تیچ: این روش به روش آموزش دارای ساخت نیز مشهور است. در بررسی های انجام شده 
تیسم مشخص شد که  بر روی بخش نخست، یعنی شناسایی ویژگی های انحصاری اختالل طیف اُ
کند.  مثال اغلب  که این اختالل را از سایر اختالل رشدی جدا می  دسته ای از ویژگی ها وجود دارند 
ک اطالعات کالمی مشکل دارند. بررسی افراد  ک تصویر هستند و در ادرا این افراد دارای توانایی ادرا
دارای اُتیسم  و عکس العمل های آنان نشان دهنده توانایی برقراری ارتباط از طریق تصویر بود. تیچ، 
دسته ای از اصول و استراتژی های مداخله ای و آموزشی بر پایه  ویژگی های یادگیری افراد دارای 
تیسم از جمله پردازش اطالعات بصری و دشواری های موجود در فرایند ارتباط اجتماعی، توجه و  اُ

عملکردهای اجرایی است.
روش پی آر تی، روش فلور تایم و پکس نیز بر گرفته از دیدگاه رفتاری هستند.
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مداخله :  تعامل همه جانبه
از جـــمله روش های مداخـــــله بـــــرای افـــــراد 
بســــیار  ارتباطی  اختالل  و  تیســـــم  اُ دارای 
که به  شدید، روش تعامل همه جانبه است 
ارتباط، مانند توجه دوجانبه، رعایت نوبت 
و ارتباط چشمی می پردازد و ســعی می کند 
کّمی جزء نگر از روش  که به جای یک دیدگاه 
های کیفی کل نگر استفاده کند. این روش از 
که در آن  دسته مداخالت مراجع محور است 
کند و برای افراد  درمانگر از مراجع پیروی می 
تیسم و اختالل ارتباطی بسیار شدید  دارای اُ

مناسب است.
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مداخله : آمــــــوزش
به منظور رشد و یادگیری افراد 
دارای اتیســـم، مـدارس کودکان 
اســـــــتثــنایی ممـــــکن اســــــــت 
برنـــــامه های خاصـــــی داشـــــته 

باشــند. خــدمات ویژه در این مدارس می تواند همراه با مداخالت گفتار درمانی و کار درمانی انجام 
شود. برای آموزش این افراد باید از برنامه های آموزش انفرادی )آی.ای.پی( استفاده شود.  این 
کودکان دارای اتیسم ممکن  کودک بطور ویژه نوشته می شوند.  برنامه های اختصاصی برای هر 
است نیازمند برنامه های مربوط به مداخالت بهنگام  و خدمات آموزشی مربوط به توسعه  سال 
که نیازمند برنامه های  کنید  گر در مورد فرزندتان نگران هستید و تصور می  تحصیلی باشند. ا
گیری از امکانات موجود،  کرده و از مدرسه بخواهید تا با بهره  آموزشی ویژه است، از وی حمایت 

برنامه آموزشی انفرادی برایش تهیه کند.



مداخله: دارو درمانی
تیســـــم هــــیچ داروی  برای درمـــان اُ

خاصی وجود ندارد، اما دارو می تواند تعدادی 
از عالیم را کنترل کند. متخصصان برای کنترل مشـکالت 

جدی رفـتاری، از دارو های ضدسایکوتیک اســـتفاده می کنند. یکی از دارو هایی که در زیر این گروه 
قرار می گیرد، رســـپریدال اســــت که توســــط ســـازمان کنترل دارو ها تایید شده است و می تواند در 
کنترل رفتارهای پرخاشــــــگرانه، آســـــیب رسان و قشـــقرق در مورد این کودکان موثر باشد. در صورت 
وجود تشنج داروهای ضـــد تشــــنج، می تواند مفید باشد. گاهی داروهای کنتـــــرل کننده افســـــردگی 
کودک به دارو باید به طور دقیق مورد بررسی و  کنش  نیز می تواند برای این افراد توصیه شود. وا
کنترل قرار گیرد. در هر حال باید در نظر داشته باشید که تجویز هر نوع دارو، به هر میزان و جهت هر 

مشکلی که کودک دارد بایستی صرفًا توسط روانپزشک صورت گیرد.
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مداخله: انسجام حسی
تیسم ممکن است به شدت در برابر محرک هایی مانند نور، صدا، مزه و بو از خود  کودکان دارای اُ
حساسیت نشان دهند. این شرایط بسیار شبیه اختالل در انسجام حسی است. به عنوان نمونه، 
ممکن است در برابر نور خاموش و روشن شونده و شدید بهم بریزند و یا در برابر صدایی مانند 
کنش منفی شدیدی از خود نشان دهند.  تحقیق محدودی که در دانشگاه تمپل  زنگ مدرسه وا
انجام شد نشان داد که کمک به کودک برای سازگاری با شرایط حسی متفاوت، باعث می شود تا 

رفتارهای تکراری و مشکالت رفتاری این کودکان تا حد زیادی کنترل و تعدیل شود.
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ُاتیسم  و تکنولوژی حمایتی
حتی کودکان فاقد گفتار و کالم می توانند با استفاده 
کــه تصــــویر و متـــــن را بــــــه  از ابــــزارهای جـــــدیـــــدی 
گفــــتار تبــــدیل می کنــــــد، اقـــدام به برقــــراری ارتـــباط 
نمایند. در ایـــــــن طبقـــــه از تکنــــولوژی، ابـزارک های 
جـــیــبی و کوچـــــکی وجــــود دارند که با اســـــتفاده از 
اپلیکیشن های مخــــتلفی کار می کنند. استفاده 
کامپیوتر های شخصی نیز می تواند  از موبایل و 

به تسهیل ارتباط این کودکان کمک نماید.
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ُاتیسم  و تغذیه
تیـســـم  مشــــکالت گوارشـــــی درکودکان دارای اُ
شایع بوده و حدود 30 درصد ازآنها ممکن است 
ک یا کاغــــــذ بخورند.  مـــواد غیرغذایی مانند خا

تعدادی از والدین یک رژیم غذایی عاری ازگلوتن 
)موجود درگندم( وکازئین )پروتئین شیر( را برای 

تیســــم خـــــود مـــــورد اســـــتـفاده قـرار  فـــــــرزنـد دارای اُ
می دهند. برنامـــــه های غــــذایی دیگری مانند تغییر در 

B6 ومنیزیم مکمل وجود  ویتامین  ازجمله  رژیم غذایی، 
کنون، شواهد موجود نتوانسته است تا ضرورت استفاده  دارد. تا

از یک برنامه تغذیه ای را برای این کودکان به اثبات برساند. برای حصول اطمینان از دریافت مواد 
غذایی مورد نیاز فرد، برنامه های غذایی صرفًا باید تحت نظارت متخصص تغذیه تنظیم شود. 
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ـعــارف ـان های   نامـت درمــــ
تیسم که به منظور رفع نگرانی والدین  اینترنت پر است از درمانهای غیرمعمول و ناشناخته برای اُ
کودکان دارای ُاتیسم  ارایه شده است. برای حصول اطمینان از بی خطر بودن این مداخالت 

نامتعارف، حتمًا بایستی با متخصصان بهداشت و روان شناس کودکتان مشورت کنید.  
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چه چیزی باعث ایجاد
 ُاتیســــــم می شــــــــود؟

تیســـــــم را  دانشــــمنــدان عــلت دقــــــیق پیدایـش اُ
نمـــی دانند، اما ازآنجا که در درون خــــــانواده و اعضای آن روی می دهــــد، احـتماال ژن ها در پیدایش 
آن نقش بسیار مهمی دارند. برای بررسی اثر مواد شیمیایی و عوامل محیطی و عفونت ها در ایجاد 
تیسم در افراد دارای سـایر اختالل  تیسم در مرحله پیش از تولد، تحقیقاتی در حال انجام است . اُ اُ
ژنتیکی مانند اختالل  X  شکننده و توبروس اسکلروزیس شایع تراست. مصرف والپروئیک اسید یا 

تیسم را افزایش می دهد.  تالیدومید در دوران بارداری، احتمال ابتالء کودک به اُ

AUTISM
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واکسن باعث ایجاد
 ُاتیســــم نمی شـــــود!

کسن هیچ ارتباطی دیده نشده است.  تیسم و وا علیرغم انجام تحقیقات علمی متعدد، میان اُ
کسن های MMR )سرخک،  محققان از سال 1998 که دانشمندان  نگرانی هایی را در مورد نقش وا
کسن ها را مورد بررسی دقیق قرار داده اند. گزارش های پیشین  اریون و سرخجه(، ابراز کردند، این وا
در این ارتباط توسط نشریات معتبر به دلیل سوگیری و نتیجه گیری نامناسب فاقد ارزش و اعتبار 
تیسم و ماده ترایموزال )شکلی  گرفته شده اند. هرچند هیچ تحقیقی ارتباط میان اُ علمی در نظر 
گرفت(، را تایید نکرد، اما این ماده از سال  2001 از  کسن ها مورد استفاده قرار می  که در وا از جیوه 

کسن های کودکان حذف شده است.  وا
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احتمال ُاتیسم درخـواهر و 
برادران افـراد دارای اختالل

25 ســـازمان بهزیســـتی کشور

بر اساس بررسی های انجام شده، 
افـــــــرادی که دارای یک کودک بــــا اخـــــتالل 

که فرزند دوم  تیسم هستند، 19 درصد احتمال دارد  اُ
تیسم داشته باشد. در صورت داشــتن دو کودک دارای  آنان نیز اُ

تیسم بسیار باالتر  تیسم احتمال داشتن کودک سوم با تشخیص اُ اُ
می رود.  در مطالعه ای که بر روی دو قلوها انجام شد، نشان داده 

تیسم باشد، 
ُ
شد که در زمانی که یکی از دوقلوهای دو تخمی دارای ا

تیسم باشد، 31 درصد است. در  احتمال اینکه قل دوم نیز دارای اُ
تیسم باشــد، 77  صـورتی که یکی از دو قـلوهای یک تخـمی پســر دارای اُ

تیسم را از خـود نشــان دهد. درصـــد احتــمال دارد که قــل دیگــر نیــز عالیــم اُ



ورود به مدرسه
براساس قوانین کشور، همه کودکان حق دریافت آموزش مناسب 
و در سطح توان خود را دارند. برنامه های آموزشی می تواند شامل 
آموزش های رو در روی انفرادی باشد و آموزش والدین را نیز در بر 
گیرد. بـــا اســــتفاده از حــــمایت های آمــــوزشــــی و ابــــــزار های کمـــکی 
می توان توانایی های این افراد را در کالس درس افزایش داد. ورود 
تیسم در مدرسه براساس نیازها و توانایی های وی  کودکان دارای اُ
صورت می گیرد و لذا می توانند در کالس درس در کنار سایرکودکان 
دارای رشد عادی و یا کالس خاص افراد دارای ُاتیسم شرکت کنند. 
در شرایط خاص، حتی آموزش در خانه نیز برای این افراد تجویز 

می شود.
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زندگی با ُاتیسم
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تیسم اختاللی برای تمام  که توضیح داده شد، اُ همانطور 
طول عمر است و در حال حاضر درمان و شفایی برای آن 
وجود ندارد.  اما روش هایی که توضیح داده شد، می توانند در 
کنترل عالیم و افزایش توانایی آنان بسیار موثر باشند. بررسی ها 
نشان داده است که افراد استفاده کننده از خدمات توانبخشی 
که به دالیلی از این روشها استفاده  کسانی  موجود در مقابل 
نکرده اند، بسیار با هم فرق دارند و گروه استفاده کننده، توانایی 
ارتباطی، اجتماعی ویادگیری بسـیار بهتری از خود نشــان داده 

وتوانسته اند در جامعه حضور بیشتری داشته باشند.

AUTISM
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برنامه های توانبخشی حرفه ای و 
گاه سازی بیشتر افراد جامعه باعث  آ
گروه بتوانند در  که این  شده است 
جامعه حضور پر رنگ تری داشته 
باشـــــند. برنـــامه های شــــناســـایی 
بهنگام و آموزش والدین، امیدواری 
جهت افزایش توانمندی های این 
کرده است.  با  افراد را بسیار بیشتر 
استفاده از آموزش و حمایت های 
مناســـــب، افـــــراد دارای ُاتیســـــم با 
عملکردهای سطح باال قادرند در 
جامعه حضور داشته باشند، شغل 
مناسبی بیابند و تحصیالت خود را 

در مقطع دانشگاه نیز ادامه دهند.
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زمان مراجعه به
ـتی مراکز آموزشی توانبخشی اختالل طیف ُاتیسم سازمان بهزیسـ
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کودک شما 2 تا 5 ساله است و پاسخ شما به سه سوال یا بیشتر از سواالت صفحه ی  گر  ا
بعد، مثبت ) بله( می باشد، برای بررسی بیشتر توسط کارشناسان و دریافت راهنمایی های 
تیسم استان خود مراجعه نمایید. شما می  الزم، به مرکز آموزشی توانبخشی اختالل طیف اُ
توانید نشانی و تلفن آن مرکز را از معاونت توانبخشی اداره بهزیستی استان خود بگیرید. به 
کارشناسان، جای هیچ نگرانی برای شما  که تا قبل از بررسی بیشتر  خاطر داشته باشید 

وجود ندارد.
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خیربلهسواالتردیف

در هـنگام ضــرورت )مثال ضمن یادگیری یک فعالیت و یا بازی( از دیگران تقــلید 1
نمی کند

بدون دلیل حالت های حاکی از ترس و یا وحشت شدید را از خود نشان می دهد2

برای بدست آوردن اشیاء مورد نیاز خود به جای کالم، از حالت و وضعیت بدن خود 3
استفاده می کند.

صدا هایی با  تن زیر )مثال صدای ای ی ی ی ی ی( و صــدا های مشــــابه  برای 4
برانگیختن خود ایجـاد می کند.

کنید. لطفا  لطفًادر سواالت زیر مواردی را که معمواًل فرزندتان را در آن حاالت می بینید مشخص 
گر رفتاری را به ندرت می بینید )مثاًل ، فقط یک یا دو بار آن  سعی کنید تمامی سوال ها را پاسخ دهید . ا

را مشاهده کرده اید ( آن را در نظر نگیرید.



خیربلهسواالتردیف

در زمـانی که مورد تشـویق قرار می گیرد یا دیگران ســـعی در ســـرگرم کردن و 5
یا شـاد کردنش دارند، شـاد نیست و به نقطه ای خیره می شود.

در زمان حضور دیگران از خود واکنشی نشان نمی دهد.6

از ارتباط چشــمی امتناع می ورزد و زمـانی که فــرد دیگــری به او نگاه می کند، 7
بـه جـای دیگری نگاه می کند.

کلمه » من « را  بطــور نامناســبی مورد اســتفاده قرار می دهـد )برای اشـاره به 8
خود از کلمه » من « اسـتفاده نمی کند(.

دستها و انگشتانش را در کنار بدن خود ویا جلو چشمانش حرکت می دهد.9

اشیاء مختلف را می بوید )مثال اســباب بازی، دسـت خود و یا موی ســر 10
دیگران(
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