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 گفتار مؤلفانپیش

 

تحولی تشخخیص داده شخده    -های عصبی ترین اختالل اختالل طیف اوتیسم یکی از شایع

شخود. ایخن   مخی های نخاهمگن را شخامل   در دوران کودکی است که گروه بزرگی از اختالل

-های بسیاری است که این نشانگان در سه حوزه تقسخیم مخی                         اختالل عموما  شامل نشانه

( نارسایی در ارتباطات کالمی و غیرکالمخی، و  ۲( نارسایی در تعامالت اجتماعی، 1شوند: 

هخای مربخوط بخه طیخف     ای رفتارها و عالئخ.. همخه اخختالل   ( الگوهای تکراری و کلیشه3

هخا برخخوردار هسختند. رفتارهخای خودآسخیبی،      ی متفاوت، از این نشخانه اوتیسم با درجات

هخای ایخن   کنشی، ناتوانی در بیان هیجان خود اغلب نتیجه محخدودیت پرخاشگری، فزون

های تحولی کودك تأثیر منفی گذاشخته، بخه    باشد. این اختالل بر تمامی جنبهاختالل می

تخوانی   تالل طیف اوتیسم، مبتال بخه کخم  درصد کودکان مبتال به اخ 8۰تا  ۷۵ای که  گونه

کخودك   ۵9ها و جوامع از هر  میزان شیوع این اختالل در اکثر فرهنگ ذهنی نیز هستند.

 باشد.این میزان در پسران شش برابر دختران می برآورد شده کهمورد  1

-سن و الگوی شروع اختالل طیف اوتیسم همواره باید مورد توجه قرار گیخرد. نشخانه  

شود، ماهگی( تشخیص داده می ۲۴تا  1۲                                تالل معموال  در طی سال دوم زندگی )های اخ

ماهگی مشاهده شود و  1۲اما ممکن است در شرایط شدید بودن تاخیر تحولی، زودتر از 

ماهگی ظخاهر شخوند. الگخوی شخروع اخختالل       ۲۴ها، بعد از در صورت ظریف بودن نشانه

های اجتمخاعی یخا   ونه از دست دادن مهارتو هر گمکن است شامل تاخیر تحولی اولیه م

-مخی های موثر در سنین پخایین  زبانی باشد. تشخیص و مداخله بهنگام و ارائه توانبخشی

تواند در بهبودی این اختالل بسیار موثر واقع شود. منظور از مداخلخه بهنگخام بخه معنخی     

هخای  بخروز نشخانه   مداخله در سنین آغازین نیست، بلکه به معنی مداخله در مراحل اولیه

                                                                        باشد تا از تبدیل شدن آن به یک مشخکل شخدیدتر جلخوگیری شخود. معمخوال       اختالل می

بینی از درجه خفیف تا شدید و بحرانخی را طخی   های اختالل، یک چرخه قابل پیشنشانه

هخا غیرقابخل تحمخل شخده و بعخد      مانند تا این نشخانه                              کنند و والدین معموال  منتظر میمی

بزنند. این در حالی است که اقدام جهت پیشگیری از رشد عالئخم اخختالل    دست به اقدام

 ها بسیار موثرتر است. طیف اوتیسم، هنگام بروز اولین نشانه

ای زمانی است که کودك در مرحله نخوزادی یخا   به طور کلی، موثرترین برنامه مداخله

های متفاوت )خانخه و  های ارائه شده به صورت مستمر در مکانباشد و آموزشنوپایی می
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گیخرد. جهخت افخزایش کارآمخدی درمخان، مخداخالت بایخد بخه صخورت          مدرسه( انجام می

گسترده، سازمان یافته، و دربرگیرنده خانواده باشد. مداخالت اولیه گسترده ممکن اسخت  

ای در کودکان خردسال طیف اوتیسم ایجخاد کنخده هخر چنخد     های قابل مالحظهپیشرفت

 تواند به طور کامل مشکالت این کودکان را برطرف کند.  ای نمیهیچ برنامه مداخله

آموزان مبتال به آموزان، از جمله دانشهای آموزشی برای همه دانشهدف کلی برنامه

اختالل طیف اوتیسم، زندگی با استقالل و عملکرد در جامعه است. رسیدن به این هخدف  

دك اسخت. تعیخین اهخداف فخردی     مستلزم آموزش و پرورش بر اساس نیازهای فردی کو

هخای فعلخی و همچنخین شناسخایی     برای هر کودك نیاز به ارزیابی واقع بینانخه از توانخایی  

ضعف او دارد. به عبارت دیگر، باید بررسی شود که کودك مبتال به اختالل طیف اوتیسم 

تواند هایی میدهد، چه مهارتهایی به کودك برتری میهایی دارد، چه مهارتچه توانایی

آموز بتواند در آینده در جامعه زنخدگی  هایی نیاز دارد که دانشتقویت شود، و چه مهارت

کند؟ آیا در تحول اجتماعی و زبان کودك پیشرفت وجود دارد؟ آیا رفتارهخای منفخی در   

 تواند برای این کودك کاربرد داشته باشد؟ای مینظر گرفته شده است؟ چه نوع برنامه

فصل تدوین شده که در فصل اول به معرفی و توصیف اخختالل   ارچهکتاب حاضر در 

هخا،  بنخدی خیر، میزان شیوع، طبقخه های اپرداخته شده و سعی شد تا با توجه به پژوهش

این افخراد مخورد بررسخی قخرار     ، همبودی، و تشخیص افتراقی زیست پزشکیهای اختالل

-جایخدهی آموزشخی دانخش   های تحصیلی و شیوه همچنین در فصل دوم به چالش .گیرد

 شواهد پژوهشخی آموزان مبتال به اختالل طیف اوتیسم پرداخته شده است که با توجه به 

شخود، بخه   هایی که امروزه در آموزش این کودکان بکار گفته مخی اخیر سعی شده تا شیوه

آمخوزان در مدرسخه، راه   مشخکالت ایخن دانخش    بیانطور جامع مورد بحث قرار گیرد تا با 

هخا و  در فصل سوم نیز به نظریخه  آموزان ارائه شده باشد.برای معلمان این دانش هاییحل

هخا و رویکردهخای   های درمانی این کودکان پرداخته شده است که مباحثی از شیوهشیوه

برای کمک به بهبود مشکالت رفتاری و تعامالت اجتماعی آنان، بخه همخراه   نوین درمانی 

 الدین در مراحل درمان ارائه کرده است. ای برای همراهی ومالحظات ویژه

باشخد. یکخی از   این کتاب به توانبخشی حسی این کودکخان مربخوط مخی    چهارمفصل 

شخود و بخخش عظیمخی از    ای که توسط والدین این کودکخان مطخرم مخی   مشکالت عمده

کند، مبحث اختالل یکپارچگی حسی ناشخی از اخختالل   زندگی این کودکان را مختل می

باشد. مشکالت حسی این کودکان که در این فصل مطخرم شخده اسخت    اوتیسم میطیف 
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شامل مشکالت ادراك حسی و عمقی، اخختالل سیسختم تعخادلی، حساسخیت نسخبت بخه       

های حس المسه، مشکالت پردازش بیش از حد یا کمتر از حد شنوایی و بینخایی  محرك

ز مشخکالت ایخن کودکخان    هایی برای بهبود هخر یخک ا  باشده که سعی شده است شیوهمی

ها به بهبخود فرزنخد   آورده شود تا والدین بتوانند حتی در منزل نیز با بکارگیری این روش

 خود کمک کنند.
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