"وتاب هػَّر حاضز ،هزخعی خذّاب تزای
پشضىاى ،رٍاًطٌاساى ٍضاغلیي زر حَسُ تَاًثرطی
ٍ توام وساًی وِ زر حَسُ تطریع ٍوار تاوَزواى
هثتال تِ اُتیسن فعّالیّت زارًس فزاّن وززُ است".

" ایي وتاب ضایس ضزٍرتی تاضس تزای وساًی وِ
تِ غَرت حزفِ ای تا ایي وَزواى وار هی وٌٌس" .
هارگارت تَهي MD

راٌّوای پشضىی اُتیسنِ  HANSچه لیست  CHATتزای
وَزواى  18تا  24هاِّ هی تاضس.

زستٌاهِ غزتالگزی اُتیسن
" هذاخله درهانی بذوى تشخیص اولیّه اتفاق نوی افتذ".
نانسی جِِی هنشو MD،

تزخوِ :اوثزساّسی تارٍق
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همسهِ ٍسپاسگشاری
وتاب حاضز هدوَعِ ای سازُ ٍ هػَّر تزای غزتالگزی وَزواى هثتال تِ اُتیسن است .اغل
وتاب تزای پشضىاى تالیف ضسُ است ٍلی اس آًدا وِ زر وطَرهاى ٌَّس هٌثع هطرػی تزای
غزتالگزی ایي وَزواى ٍخَز ًسارز ،تزآى ضسم تا آى را تزای پشضىاى ،رٍاًطٌاساى ،وارضٌاساى
تَاًثرطی تِ ذػَظ وارزرهاًی ٍ گفتارزرهاًی تزخوِ ًواین .
ًزخ رضس فعلی ایي اذتالل زر وطَرّایی هثل اًگلستاى ٍ آهزیىا  1هَرز زر  110تَلس هی تاضس
ٍلی ّیچگًَِ آهاری زر ایزاى ًسارین .اهیسٍارم تتَاًین اتشارّای تطریػی هَخَز ذارخی را
هٌغثك تز خاهعِ ذَزهاى ًیش هْیّا ساسین تا گاهْای هَثزتزی زر خْت تطریع ٍغزتالگزی آى
تززارین.
ایي وَزواى زر تواهی حَسُ ّای رٍاًطٌاذتی ،اختواعی ٍ حزوتی ذَز زچار هطىالت عسیسُ
تَزُ ٍ تواهی اعزافیاى ذَز را تِ چالص خسی هی وطٌس ٍ تارسٌگیي فطار رٍاًی ٍ التػازی را
تز زٍش ٍالسیي ذَز هی ًٌْس ٍ ٌَّس ّن زرهاى ذاغی تزای آًْا ٍخَز ًسارز تا ایي حال
هساذالت سٍز ٌّگام تاثیز تسشایی زر واّص عالین آًْا ٍساسگارتز ضسى آًْا زارز.
تا تَخِ تِ حك تْزهٌسی تواهی وَزواى اس ذسهات زرهاًی هٌاسة ،ضایستِ است وِ تزای
غزتالگزی ،تطریع ٍ هساذلِ زرهاًی سٍز ٌّگام ایي وَزواى تىَضین سیزا وِ آًْا ترطی اس
پیىزُ ایي خاهعِ اًس .تِ لَل سعسی
تٌی آزم اعضاء یه پیىزًس

وِ زر آفزیٌص س یه گَّزًس

چَ عضَی تِ زرز آٍرز رٍسگار

زگز عضَّا را ًواًس لزار

تَوش هحٌت زیگزاى تی غوی

ًطایس وِ ًاهت ًٌْس آزهی

تزخوِ ایي وتاب را تِ ّوسز عشیشم فاعوِ فزج سازُ وِ اس اٍ پطتىاری آهَذتِ ام ،تمسین
هی وٌن ٍ ّوچٌیي وَزواى اُ تیسن وِ اس آًْا زر تارُ ساسٍوار هغش آهَذتِ ام .تِ هي
یاز زازًس چگًَِ تا آًْا ارتثاط تزلزار وٌن ٍ چِ اًساسُ هفاّین تسیْی هثل "گفتگَ" ٍ
"ّوسلی" ،پیچیسُ اًسّ .وچٌیي اس ذاًن فاعوِ ضاعزی ٍفزساًِ تاغستاًی وِ زر
ٍیزایص آى هزا یاری رساًسُ اًس ،ووال تطىّز را زارم.
زرآذز اس استاز ذززهٌسم آلای هٌػَر یَسف سازُ زٍاًی وِ عطك ٍرسیسى تِ هي آهَذت،
لسرزاًی هی وٌن.
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آیا وَزن ضوا زر  18هاّگی ...

ٍ .1لتی هی ذَاّس چیعی ضا
ًطبى زّس ،ثِ ضوب ًگبُ وطزُ
ٍ ثِ آى اضبضُ هی وٌس؟

ٍ .2لتی ثِ چیعی اضبضُ
هی وٌیس ،ثِ آى ًگبُ هی وٌس؟

 .3اظ تریّل ،ثطای اَزای یه ثبظی استفبزُ
هی وٌس؟
اگط پبسد هٌفی ثبضس ،ذؽط احتوبل اثتالء وَزن ضوب ثِ
اُتیسن ٍخَز زاضز ،ثْتط است ّویي اهطٍظ ثِ یه ضٍاًپعضه
هطاخؼِ وٌیس.
ثطاسبس چه لیست  CHATثطای وَزوبى ًَپب
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( CHATچه لیست اُتیسن زر وَزواى ًَپا )
غفحِ ( 1زرهعایٌِ اٍّل پزضَز)

ترص الف ( :تَسظ ٍالسیي تىویل ضَز)
 .1آیا ٌّگاهی وِ وَزوتاى را زر َّا تاب هی زّیس ٍیا اٍ را رٍی ساًَیتاى تاال ٍ پاییي هی اًساسیس،
اس ایي وار لذّت هی تزز؟

تلِ ذیز

 .2آیا وَزن ضوا تِ تچِ ّای زیگز ،تَخِّ ٍ عاللِ ًطاى هی زّس؟

تلِ ذیز

 .3آیا وَزن ضوا تاال رفتي اس چیشّایی هثل ،پلِ (یا هثل ٍغٌسلی) را زٍست زارز؟

تلِ ذیز

 .4آیا وَزن ضوا اس زالی هَضِ یا لاین هَضه تاسی لذّت هی تزز؟

تلِ ذیز

 .5آیا وَزن ضوا زر تاسیْایص اَزای واری را زر هی آٍرز؟تزای هثال تا استفازُ اس یه فٌداى
تلِ ذیز

ٍ لَری اسثاب تاسی ،چای زرست هی وٌس یا اَزای زیگزی را زر هی آٍرز؟
 .6آیا وَزن ضوا تا تِ حال اس اًگطت اضارُ (سثاتِ) ذَز تزای ًطاى زازى چیشی وِ عالة آى

تلِ ذیز

است ،استفازُ وززُ است؟
 .7آیا وَزن ضوا تا تِ حال اس اًگطت اضارُ ذَز تزای ًطاى زازى تَخِ ٍعاللِ ذَز تِ چیشی

تلِ ذیز

استفازُ وززُ است؟

 .8آیا وَزن ضوا هی تَاًس تِ ًحَ هٌاسثی تا اسثاب تاسی ّای وَچه (تزای هثال هاضیي ّای
تلِ ذیز

وَچه یا لگَ) تسٍى تِ زّاى تززى یا ایي عزف ٍ آى عزف اًساذتي ،تاسی وٌس؟
 .9آیا تا تِ حال وَزن ضوا ،اضیایی را تزایتاى هی آٍرز تا چیشی را تِ ضوا ًطاى

تلِ ذیز

زّس؟
ثرص ة  :لبثل تَخِ پعضه یب هسٍَل ثْساضتی

تلِ ذیز

 .1زرعَل هاللات وَزن ،آیا تا ضوا تواس چطوی تزلزار وززُ است؟
 .2تَخِ وَزن را تِ ذَز خلة وٌیس ،سپس تِ ضیء خالة زر آى عزف اتاق اضارُ وززُ
ٍ تگَئیس" وای! !ًگاُ وي ،آى خا(....اسن اسثاب تاسی را تگَییس)! تِ غَرت وَزن ًگاُ
وٌیس ،آیا وَزن تِ ًمغِ ای وِ ضوا اضارُ وززُ ایسً ،گاُ هی وٌس؟

ثلِ

ذیط

تلِ ذیز

 .3تَخِ وَزن را تِ ذَز خلة وٌیس ،سپس یه فٌداى ٍ لَری اسثاب تاسی وَچه تِ اٍ
تسّیس ٍ تگَییس" :هی تًَی یه فٌداى چای زرست وٌی؟" ،آیا وَزن ،اَزای ریرتي
چای ٍ ًَضیسى آى را زر هی آٍرز؟

تلِ ذیز

 .4اس وَزن تپزسیس" :چزاغ وداست؟" یا "چزاغ را تِ هي ًطاى تسُ ،".آیا وَزن تا اًگطت
اضارُ ذَز ،الهپ یا چزاغ را تِ ضوا ًطاى هی زّس؟
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تلِ ذیز

 .5آیا وَزن هی تَاًس تا استفازُ اس لگَ ،یه تزج تساسز؟ اگز هی تَاًس ،تا چِ تعسازی؟

تلِ ذیز

زض هَضز سَال  :2ثطای اًتربة پبسد ثلِ ،هؽوئي ضَیس وِ وَزن ٍالؼبً ثِ زست ضوب ًگبُ ًىطزُ است،
ثلىِ ثِ ضیئی وِ ثِ اٍ ًطبى زازُ ایسً ،گبُ وطزُ است.
زض هَضزسَال :3چٌبًچِ وَزن زضثبظی ّبی زیگطی لبزض ثِ ٍاًوَز وطزى ثبضس ،پبسد « ثلِ» ضا ػالهت ثعًیس.
زض هَضز سَال  :اگط وَزن هؼٌبی ولوِ چطاؽ یب الهپ ضا ًوی فْوس ،هی تَاًیس ایي وبض ضا ثب یه اسجبة ثبظی
هثل ػطٍسه ذطسی یب ّط ضئ زٍض اظ زستطس زیگطی تىطاض وٌیس .ثطای زازى پبسد « ثلِ»،
وَزن ثبیس زض حیي اضبضُ وطزى ،ثِ صَضت ضوب ًگبُ وٌس.

هَارز ولیسی زر چه لیست CHAT

ترص الف
الف  : 5ثبظی ٍاًوَزی(ازا زض آٍضزى)
الف  : 7اضبضُ ثطای ثیبى چیعی

ترص ب
ة  : 2زًجبل وطزى اضبضُ
ة ٍ : 3اًوَز وطزى
ة  : 4اضبضُ وطزى

هَارزغیز ولیسی زر چه لیست  CHATترص الف
الف : 1ثبظی پط خست ٍ ذیع
الف  : 2ػاللِ ی اختوبػی
الف  : 3ضضس حطوتی
الف  : 4ثبظی ،الف  : 6اضبضُ وطزى ثِ هٌظَض
زضذَاست چیعی
الف  : 8ثبظی وبضثطزی(ػولی)
الفً : 9طبى زازى

ترص ب
ة  : 1توبس چطوی
ة  : 5ثطج لگَّب
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تعییي ریسه اتتال تِ اُتیسن :
ریسه اتتال تاال

پبسد هٌفی ثِ  7ٍ5الف ٍ  4 ٍ2،3ة

ریسه اتتال هتَسظ

پبسد هٌفی ثِ  7الف ٍ  4ة
(اهّب زض گطٍُ ضیسه ثبال لطاض ًساضز)
زض زٍ گطٍُ زیگط لطاض ًساضز

ریسه اتتال پائیي

تَغیِ ّای هسیزیتی
گزٍُ پز ذغز

هطاخؼِ ثِ ولیٌیه ضضسی ٍ ّویي ؼَض ذسهبت آهَظضی

گزٍُ ذغز هتَسظ

احتوبل ظیبزّ -وبًٌس هَضز ثبال
احتوبل ون -ثطضسی هدسز زض هبُ آیٌسُ
اگط پبسد هٌفی ثِ سَاالت ٍخَز زاضز،

گزٍُ ون ذغز

ثطضسی هدسز زض هبُ ثؼسی
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عالین رفتاری اُتیسن

عالین اختواعی

عالین ارتثاعی

رفتار عدیة ٍغزیة – تىزاری

عالین حزوتی

ظزفیت تیص اس حس حسی

عالین حسی

غسهِ تِ ذَز (ذَزآساری)

ایوٌی
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عالین رفتاری اُتیسن
هَاضز اختوبػی
هوىي است ّیچ ػاللِ ای ثِ ثبظی ّبی وَزوبى زیگط ًطبى ًسّس.

هوىي است ثب ذَاّط
ٍ ثطازض ذَز ،ذطي
ثبضس.

هوىي است ثِ تٌْبیی زض ترترَاة
ًطستِ ٍ ثِ خبی صسا ظزى هبزض ،فطیبز
ثىطس.

ٌّگبهی وِ ٍالسیي ثِ هحل وبض هی ضًٍس
یب ثِ ذبًِ ثط هی گطزًس ،هوىي است
تَخْی ًطبى ًسّس.
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عالین رفتاری اُتیسن
هَاضز اختوبػی
هوىي است ثِ زالی ثبظی ٍ زیگط
ثبظی ّبی تؼبهلی ػاللِ ای ًطبى
ًسّس.

هوىي است ثِ ضست زض همبثل آغَش گطفتِ
ضسى ،ثلٌس وطزى یب ثَسیسى ٍالسیي همبٍهت
وٌس.

هوىي است ٍلتی وسی ثبالی ترت اٍ هی ضٍز
تب اٍ ضا ثلٌس وٌس ،زستْبیص ضا ثب ػاللوٌسی ثبال
ًیبٍضز.
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عالین رفتاری اُتیسن
هَاضز اضتجبؼی
وَزوبى هجتال ثِ اتیسن ،اغلت ًسجت ثِ اؼطاف ذَز ًبآگبُ ثَزُ ٍ هوىي است ثب ثطلطاضی
توبس چطوی هطىل زاضتِ ثبضٌس .زض ًتیدِ ،هوىي است ّیچ ػاللِ ای ًسجت ثِ اضتجبغ ثِ
ّط ضىل آى ًساضتِ ثبضٌس.
ٍلتی ثِ چیعی ًیبظ زاضًس ،اغلت ثِ ّسایت زست ّب هتَسّل هی ضًَس .ایي وَزوبى زست
ٍالسیي ذَز ضا ضٍی چیعی وِ هی ذَاٌّس ،لطاض هی زٌّس .ثٌبثطایي اظ ٍالسیي یب ثعضگسبالى
ثِ ػٌَاى اثعاضی ثطای ثِ زست آٍضزى آى چیعی وِ هی ذَاٌّس ،استفبزُ هی وٌٌس .وَزوبى
هؼوَلی ثطای ثیبى ًیبظّبی ذَز اظ صحجت وطزى یب ضٍش ّبی غیط والهی هبًٌس اضبضُ
وطزى ،استفبزُ هی وٌٌس.

ػسم آگبّی ًسجت ثِ هحیػ اؼطاف

اختٌبة اظ توبس چطوی

ّسایت زست ّبی ثعضگسبالى
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عالین رفتاری اُتیسن
رفتارّای عدیة ٍغزیة  -تىزاری
عالین رفتاری اُتیسن

اختوبػی

ثبل ثبل ظزى
رفتارّای عدیة

ذیطُ ضسى ثِ پٌىِ سمفی

ٍغزیة -تىزاری

ضفتبضّبی ػدیت ٍغطیت-

اختواعی

تىطاضی اختوبػی

چطذیسى
رفتارّای عدیة
ٍغزیة -تىزاری
اختواعی

لؽبضوطزى هبضیي ّبی اسجبة ثبظی
رفتارّای عدیة ٍغزیة -تىزاری
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اختواعی

عالین رفتاری اُتیسن
رفتارّای عدیة ٍغزیة -تىزاری

اختوبػی

عالین رفتاری اُتیسن

هوىي است توبیلی ثِ اسجبة ثبظی
ًطبى ًسّس اهب ثِ اضیبیی هثل یه
ثربضی ثطلی زلجستگی پیسا وٌس.

ثب شضات هؼلّك زض ًَض ذَضضیس ثبظی وٌس.
رفتارّای عدیة ٍغزیة -تىزاری اختواعی

هوىي است ثب اسجبة ثبظی ثِ ًحَ هٌبسجی ثبظی ًىطزُ
ٍ ثِ خبی آى ،تٌْب ضٍی یه خٌجِ آى هثل چطذبًسى
چطخ ّبی هبضیي توطوع وٌس.
ٍغزیة -تىزاری اختواعی
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رفتارّای عدیة

عالین رفتاری اُتیسن
رفتارّای عدیة ٍغزیة -تىزاری

اختوبػی

عالین رفتاری اُتیسن

تىبًیسى یب تبة زازى ذَز
رفتارّای عدیة ٍغزیة-
تىزاری اختواعی

ضٍضي ٍ ذبهَش وطزى هىطّض ٍ ٍسَاسی الهپ
رفتارّای عدیة ٍغزیة -تىزاری اختواعی

ذَضزى اضیبی غیط هؼوَل هبًٌس پبضچِ ،تطه یب
پطزُ

رفتارّای عدیة ٍغزیة -تىزاری اختواعی

تىبى زازى یب پیچبًسى اًگطتبى زض ثطاثط چطوبى ذَز
رفتارّای عدیة ٍغزیة -تىزاری اختواعی
04

عالین رفتاری اُتیسن
رفتارّای عدیة ٍغزیة -تىزاری

اختوبػی

عالین رفتاری اُتیسن

ضاُ ّبیی هی یبثس تب فطبض ظیبزی
ضا ثِ ثسى ذَز ٍاضز وٌس.

ذَز ضا ثب هسفَع آلَزُ هی وٌس.

ضاُ ّبیی ضا هی یبثس تب ظطثِ ّبی
هحىوی ثِ ثسى ذَز ٍاضز وٌس.

05

عالین رفتاری اُتیسن
هَاضز حطوتی

ثچِ ّبی هجتال ثِ اُتیسنً ،بٌّدبضی ّبی حطوتی ًطبى هی زٌّس .ثطذی هوىي است هْبضت ّبی
استثٌبیی حطوتی زض یه ظهیٌِ زاضتِ ثبضٌس .اهّب زض زیگط حَظُ ّب زچبض ًمص ثبضٌس.

ًَالص حطوتی ظطیف اًگطتبى
ّوبٌّگی حطوتی ظؼیف اًساهْب

ضاُ ضفتي ضٍی پٌدِ
ًمص زض ازضان
ػوك
06

عالین رفتاری اُتیسن
هَاضز حطوتی
حتی وَزوبًی وِ هْبضت ّبی حطوتی هؼوَلی زاضًس ،هوىي است زض فؼبلیت ّبیی
هثل سَاض ضسى ثط سِ چطذِ یب وبهیَى ّبی اسجبة ثبظی ٍ  ...هطىل زاضتِ ثبضٌس.

تؼبزل استثٌبیی

زست ٍ پب چلفتی ثَزى

آثطیعش زّبى

ًبتَاًبیی زض سَاض ضسى ثط سِ چطذِ ٍوبهیَى اسجبة ثبظی
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عالین رفتاری اُتیسن
ظطفیت حسی

وَزن هجتال ثِ اُتیسن هوىي است هطىالت فطاٍاًی زض تحول هَسیمی ،سط ٍ صسا ،لجبس
ٍ تدطثِ هحیػ ّبی خسیس زاضتِ ثبضسّ .ط چِ ایي وَزوبى ثیطتط زض هؼطض تغییطات
حسی لطاض گیطًس ،احتوبل ثطٍظ ًبٌّدبضی ّبی ضفتبضی ثیطتط هی ضَز.
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عالین رفتاری اُتیسن
هَاضز حسی

ػسم تحول ووطثٌسّبی ایوٌی

هوىي است تدبضة خسیس ّوچَى ضوغ
تَلس یب ثبزوٌه ضا زٍست ًساضتِ ثبضس.

هوىي است حوبم وطزى اٍ غیط
هوىي ثبضس.
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هطىل ثسیبض ظیبز ثب وَتبُ وطزى هَ

عالین رفتاری اُتیسن
هَاضز حسی

هوىي است ثِ ذبؼط ثَّبی هؼوَل استفطاؽ وٌس.

هوىي است زض تحول صسای
هَسیمی هطىل زاضتِ ثبضس.

اضیبء ضا زض ثطاثط چطوبى ذَز هی چطذبًس.

ثب ایي وِ زض هَالغ هؼوَل لسضت ضٌیساضی اٍ
ػبزی است ،هوىي است زض ثطذی هَاضز ّیچ
ػىس الؼولی ثِ صسای ثلٌس ًطبى ًسّس.

21

عالین رفتاری اُتیسن
هَاضز حسی

هوىي است ثب پَضیسى لجبس ّبی گطم زض ظهستبى
هطىل زاضتِ ثبضس.

هوىي است زضظّب ٍ ثطچست ّبی
لجبس ذَز ضا پبضُ وٌس.
هوىي است زض ثطاثط تؼَیط لجبس
همبٍهت ًطبى زّس.

هوىي است زض ؼَل تبثستبى ،اصطاض ثِ پَضیسى
لجبس ّبی ظهستبًی زاضتِ ثبضس.
20

عالین رفتاری اُتیسن
ضفتبضّبی ذَزآظاضی

وَثیسى سط ثِ ظهیي

گبظ گطفتي ثسى ذَز ثسٍى ثطٍظ زضز

ذبضاًسى ٍ ظذن وطزى پَست ذَز

وٌسى هَی ذَز
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عالین رفتاری اُتیسن
هَاضز ایوٌی

ًساضتي احسبس ذؽط
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عالین رفتاری اُتیسن
هَاضز ایوٌی

تطریص ًسازى هَلؼیت ّبیی وِ
ثطایص ذؽط آفطیي ّستٌس.
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عالین رفتاری اُتیسن
هَاضز ایوٌی

ػسم تطس اظ اضتفبع

25

اهزاؼ ّوزاُ  :اذتالالت (هعسی _ رٍزُ ای)
زوتط تین ثَئی ،یه هترصص زستگبُ گَاضش زض زاًطگبُ ّبضٍاضز ٍ ثیوبضستبى هس خٌطال ،ضٍی
 1222وَزن هجتال ثِ اُتیسن ،آًسٍسىَپی اًدبم زازُ است .زض  422هَضز اٍلیِ ،اٍ ثِ ایي ًتیدِ
ضسیسُ است وِ اذتالالت ضٍزُ ٍ هؼسُ زض ایي وَزوبى ًسجت ثِ وَزوبى هؼوَلی ،ضبیغ تط است.
 12زضصس :ظذن هؼسُ

22زضصس :التْبة هطی
 12زضصس :التْبة ضٍزُ ثعضي

 12زضصس :التْبة زٍاظزِّ

 55زضصسً :بضسبیی آًعین الوتبظ

زض صَضت لعٍم ،ثِ هترصص گَاضش هطاخؼِ ضَز.

غصای ّعن ًطسُ زض هسفَع
اسْبل

یجَست

حسبسیت ضسیس ثِ هَاز غصایی یب
ضغین غصایی هحسٍز

26

اذتالل ذَاب  /پاسد تِ زرز  /تطٌح

وَزن هوىي است ضٍظّب ضا ثسٍى ًیبظ ثِ ذَاة سپطی وٌس .هوىي است تفبٍتی ثیي ضت
ٍ ضٍظ لبئل ًطَز .یب ثطای ذَاثیسى زچبض هطىل ثبضس ٍ .یب هوىي است تٌْب زٍضُ ّبی
وَتبُ یه تب حساوثط زٍ سبػتِ ضا ثرَاثس.
ٍظؼیت هحطٍهیت اظ ذَاة ٍالسیي ضا ثِ ػٌَاى پیبهس ایي ضفتبض زض ًظط ثگیطیس.

تطٌح  :حبالت تطٌح ًبگْبًی ٍ
هطض گًَِ ثسٍى ّیچ زلیل هطرصی
ثب ثبال ضفتي سي افعایص هی یبثس.
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پاسد ّای زرز تغییز یافتًِ :جَز پبسد ثِ زضز،
پبسد ّبی وبّص یبفتِ یب پبسد ّبی افعایص
یبفتِ ثِ زضز

تاثیزوَزواى هثتال تِ اُتیسن تز ذاًَازُ

آشپزی

خواب

بیروى شام خوردى

هسافرت

خریذ

تعطیالت

هالقات دوستاى

فیلن دیذى

ثب یه وَزن هجتال ثِ اُتیسن ،هوىي است فؼبلیت ّبی ضٍظاًِ غیطهوىي ضَز .اظؽطاة
ذَاّط ٍ ثطازضّب ثسیبض ظیبز است .هطاخؼِ ثِ هطبٍضّبی ذبًَازگی ٍ حوبیتی هوىي است
هفیس ثبضس.
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ًمص آهَسش ٍهساذالت سٍزٌّگام

هؽبلؼبت ًطبى زازُ است وِ الساهبت آهَظضی فططزُ ٍ ظٍز ٌّگبم هی تَاًس ًتبیح ذَثی ثطای
ذبًَازُ ٍ وَزن زض ثط زاضتِ ثبضس .ضاّىبضّبی اٍلیِ هوىي است ضبهل آهَظش وَزن ثِ تَخِ
وطزى ثِ آى چِ زض پیطاهَى اٍ هی گصضز ،لبثلیت تَخِ وطزى  ،تملیس ضفتبضّبی زیگطاى ٍ سپس
پیططفت وطزى زض هْبضت ّبی اضتجبؼی ٍ  ...هی ثبضس.

هطاخؼِ ذبًَازُ ثطای هساذلِ ظٍز ٌّگبم ٍ اضظیبثی زض صَضتی وِ ّط گًَِ تبذیط ضضسی
زیسُ ضَز ،الظم است .ایي هساذلِ ثستِ ثِ ًیبظ وَزن هی تَاًس ضبهل وبضزضهبًی
ٍگفتبضزضهبًی ٍ ...ثبضس
29

ذالغِ ای اس هزاخعات احتوالی
 -1هترصص ضضس
 -2اضظیبثی اظ ؼطیك هساذلِ ظٍز ٌّگبم
 -3اضظیبثی ضٌیساضی
 -4گفتبضزضهبًی
 -5وبضزضهبًی
 -6هطاخؼِ هساٍم ثِ هترصص گَاضضی (زض صَضتی وِ وَزن اسْبل،
یجَست ،هسفَع ذًَی ،غصای ّعن ًطسُ ٍاستفطاؽ هىطض زاضتِ ثبضس)
 -7هترصص اػصبة (زض صَضت تطٌح)
 -8ضٍاًپعضه وَزن ،ضٍاًطٌبس
 -9هطبٍضُ ذبًَازُ ،هسزوبض اختوبػی
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تْیٌِ وززى ٍیشیت ّای پشضىاى
تزای وَزواى هثتال تِ اُتیسن
ضٍاًپعضىبى ٍسبیط تین
زضهبًی زض زضخِ اٍل
آهَظش زیسُ اًس ،تب ثیوبضی
ضا تطریص زٌّس.
وَزوبى هجتالثِ اتیسن ،ثِ
ًسضت ثیوبض ثِ ًظط هی آیٌس.
آى ّب هوىي است ثسیبض
ؼجیؼی ثِ ًظط آهسُ ٍ توبم
هطاحل هْن هؼبیٌِ ضا ثِ ذَثی
ؼی وٌٌس.

ّوچٌیي هوىي است آى ّب
ؼَضی ضفتبض وٌٌس وِ گَیی اظ
وٌتطل ٍ هسیطیت ٍالسیي
ثطذَضزاضًیستٌس .آًْب اغلت زض
ثطاثط تغییط همبٍهت هی وٌٌس.
تغییطاتی چَى ضطایػ خسیس،
تدطثِ ّبی خسیس ٍ افطاز
خسیس.
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تْیٌِ وززى ٍیشیت ّای پشضىاى تزای وَزواى هثتال تِ اُتیسن
رٍاًپشضه تْتز است لثل اس اًدام هعایٌات ،تِ غَرت تلفٌی
تا ٍالسیي غحثت وٌس.
ایي وبض هعیت ّبی فطاٍاًی چَى هَاضز شیل ضا زض
زضثطزاضز:
 -1ثِ زست آٍضزى یه تبضیرچِ ضٍضي اظ
ٍالسیي ثسٍى حعَض وَزن
 -2هطَضت ثب ٍالسیي ٍ استفبزُ اظ پیطٌْبزات
آى ّب ثطای آسبى وطزى هؼبیٌبت پعضىی ٍ
ضٍاًپعضىی
 -3زضذَاست اظ پسض ٍ هبزض ثطای ّوطاُ
زاضتي یه ٍسیلِ سطگطم وٌٌسُ (اسجبة ثبظی )
ثطای وَزن خْت ووه ثِ ضًٍس هؼبیٌِ
 -4اگط ثطای هؼبیٌِ ًیبظ ثِ گطفتي ذَى زاضیس،
ثِ ٍالسیي پیطٌْبز وٌیس وِ لجل اظ هؼبیٌِ ،اظ
وطم ثیحس وٌٌسُ استفبزُ وٌٌس.
 -5اظ پسض ٍ هبزض ثرَاّیس وَزن ضا ثطای
هؼبیٌِ آهبزُ ًوبیٌس.
تِ غحثت ٍالسیي گَش زّیس.
ٍالسیي زض پیص ثیٌی ضفتبض
وَزوبى ذَز ،هترصص ّستٌس.
تب خبیی وِ هوىي است ،ثب ػالین فیعیىی
ثِ گًَِ ای ثطذَضز وٌیس وِ ایي وَزن ،یه
وَزن ًطهبل است( .اخبظُ ًسّیس ،اُتیسن ثط
لعبٍت ٍ زاٍضی ضوب سبیِ افىٌس)
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تْیٌِ وززى ٍیشیت ّای پشضىاى تزای وَزواى هثتال تِ اُتیسن
آهازُ ًوَزى اتاق هعایٌِ

پطستبض یب زستیبض پعضه هی تَاًس لجل
اظ هطبٍضُ ٍالسیي زض هَضز اتبق
هؼبیٌِ،حتوب هَاضز ظیط ضا اًدبم زّس.
ضبهل :اتبق آضام ،ثسٍى پٌدطُ ،ثسٍى
ًَض زضذطبى ٍ ثسٍى هَسیمی ،ثطزاضتي
اضیبیی وِ هوىي است ثِ ػٌَاى سالح
استفبزُ ضَز.

تِ حسالل رساًسى سهاى اًتظار زر غَرت اهىاى
زض ًظط زاضتِ ثبضیس:
ثطًبهِ ضیعی هؼبیٌِ وَزن ثِ ػٌَاى اٍلیي هطاخغ
آى ضٍظ (زُ زلیمِ ظٍزتط) هی تَاًس اٍ ضا اظ زیس
زیگطاى زٍض ًگبُ زاضز.
هعیت ّبی ثبلمَُ ایي هَضز ثِ حسالل ضسبًسى:

 -1ذطن وَزن
 -2آظاض ذبًَازُ ّبی زیگط زض اتبق اًتظبض
 -3ضطهٌسُ ضسى پسض ٍ هبزض
 -4ایدبز ذطاثی زض اتبق اًتظبض
33

تْیٌِ وززى ٍیشیت ّای پشضىاى تزای وَزواى هثتال تِ اُتیسن
آًْا هوىي است آًغَر وِ تِ ًظز هی آیٌسً ،ثاضٌس.
ػلیطغن ایي حمیمت وِ هوىي است ایي
وَزوبى هَضز غفلت ٍ یب سَءاستفبزُ لطاض
گطفتِ ثبضٌس ،هَاضز شیل ضا زض ًظط
ثگیطیس:

.
.

ضفتبضّبی ذَز آظاضی ضسیس :گبظ گطفتي،
سط وَثیسى ،ظذوی وطزى ٍ ...
احسبس زضز هحسٍز ٍ یب ػسم احسبس
زضز
ػسم احسبس ذؽط یب ػسم احسبس آًچِ
ثِ آى ّب آسیت هی ضسبًس.
هسبیل حسی ضسیس ،تؼَیط لجبس ٍ یب
استحوبم آى ّب ضا غیطهوىي هی سبظز.
اًتظبض هَاضز غیطهتطلجِ ضا زاضتِ ثبضیس.

هزالة اهٌیت ذَز تاضیس.
ثطذی اظ وَزوبى هجتال هوىي است زضن
ًىٌٌس وِ ضوب ثطای ووه ثِ آى ّب زض
وٌبضضبى ّستیس .آى ّب هی تَاًٌس یه
لحظِ آضام ثبضٌس ٍ لحظِ ثؼس ّوِ خب ضا
ثِ ّن ثطیعًس ٍ هوىي است هَاضز ظیط ضا
هطتىت ضًَس:
سط وَثیسى ،گبظگطفتي ،لگس ظزى ،تف
وطزى ،هطت ظزى ،وطیسى هَّب ،پطتبة
وطزى اضیبء ٍ....
ثِ حطین ذصَصی وَزن احتطام
ثگصاضیس( .ایي حطین هی تَاًس ثسیبض
ثعضگتط اظ حس هؼوَل ثبضس).
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تْیٌِ وززى ٍیشیت ّای پشضىاى تزای وَزواى هثتال تِ اُتیسن
زرن ٍ گفتار هحسٍز

ثطذی اظ وَزوبى هوىي است
توبهی وبضتًَْب ضا ثِ ذبؼط آٍضًس.
اهّب لبزض ًجبضٌسً ،بم ذَز ضا ثط ظثبى
آٍضزُ ٍ یب ٍلتی زچبض آسیت هی
ضًَس ،ثیبى وٌٌس .آى ّب هوىي است
زض پطزاظش اؼالػبت ضٌیساضی
زچبض هطىل گطزًس.

اثزات اُتیسن را رٍی ول ذاًَازُ زر ًظز تگیزیس.

زض ٌّگبم لعٍم ،وَزن ضا ثِ
سبیطهترصصبى اضخبع زّیس.

هطبٍضُ ثِ ذَاّط ٍ ثطازضاى
وَزن هجتال
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کتابی ساده و مصوّر برای شناسایی و غربالگری اُتیسم
معیارهای DSM-IV

نقص درتعامل
اجتماعی

نقص در ارتباط
کالمی وغیرکالمی

رفتارهای تکراری
عجیب و غریب
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