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 است زمیاوت نیا 
Det här är autism 

  Eric Zander اریک زاندر 
 Semantix ترجمۀ دری  

  

مشکالت اری تماس با دیگران الت اجتماعی و برقرااست در تعام مبتال بھ اوتیزمکھ اوتیزم یک معلولیت است. فردی 

  و مکرر میباشد. محدود رفتاریھای عالقمندی ھا و الگو فعالیت ھا، و دارای  داشتھ

، اختالالت ADHDیا  اختالل کم توجھیولیت ھا و مریضی ھا ظاھر میگردد. مثالَ علبا دیگر م ھمراهمعموالَ اوتیزم 

میتواند بھ  ذکاوتباشند. اما متوسط می ذکاوتاکثریت افرادی دارای اوتیزم دارای و میرگی.  ذھنیزبانی، معلولیت 

تعداد معدودی از افرادی   نزدزبان گفتاری . ذھنی شدید خاص گرفتھ تا معلولیتذکاوت  از ظاھر شود: مختلف سطوح

تعداد دیگر یک  نزددر حالیکھ رشد زبان گفتاری  .ھم رشد آن محدود میباشدنمی کند و یا  رشددارای اوتیزم یا اصالَ 

 . میباشدو یا ھم بھ شکل کامل رشد نموده  بوده رشد سنی متناسب بھ 

 اوتیزم در رھنما ھای مختلف تشخیصی

دو رھنمای تشخیص کنندۀ جھانی وجود دارد کھ در آن نشانھ ھا در چھارچوب طیف اوتیزم توضیح میگردد. یکی از 

رھنمای تشخیص کنندۀ سازمان جھانی صحت  ICD-10و دیگرش  DSM-5آنھا رھنمای تشخیص کنندۀ امریکایی 

 میباشد.

تشخیص ھای قبلی از جاگزین  ASD یا   اصطالح "اختالل طیف اوتیزم" DSM-5در رھنمای تشخیص کنندۀ 

DSM-IV-TRدر ، گردیدمشخصات بیشترر سندروم و اختالالت اساسی در رشد بدون : سندروم اوتیزم، اسپرگ .

حتی در زبان سویدنی نیز بھ اوتیزم ترجمھ شده است. اما اختالل طیف اوتیزم  DSM-5, Mini-D-5نسخۀ سویدنی 

 معمول میباشد.   ASDکاربرد ھمان مخفف انگلیسی  بجای اوتیزم

استفاده بھ عمل میآید. اما زمانی  DSM-5صورت میگیرد معموالَ از معیار ھای تشخیص اوتیزم  در سویدن زمانی کھ

تشخیص  ICD-10 نوشتھ میشود. در نسخۀ حاضر ICDدرج گردد، متن نظر بھ این تشخیص باید در یک ژورنال کھ 

نسخۀ جدید  در کار ھای مقدماتینظر بھ وجود میباشد. م Aنوع اوتیزم در کودکی، سندروم اسپرگر و اوتیزم 

اختالل طیف "یعنی  ییک اسم تشخیص زیر DSM-5نسخۀ تشخیص ھای جداگانۀ قبلی دقیقاَ مانند  ھمھ ICD-11یعنی

. دمیشو گرد آورده Autism Spectrum Disorderیا  "اوتیزم
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 عرضھ گردد.  2018در جریان سال  ICD-11تخمین میگردد کھ 

 ؟ خود را ظاھر میسازداوتیزم چگونھ 

سن، سطح آموزش زبان از جملھ معنی است کھ بدان این اوتیزم یک معلولیت مرتبط بھ رشد و تکامل میباشد. 

نشانھ ھای اوتیزم در ظھور نشانھ ھای اوتیزم در افراد مختلف تاثیر میگذارد. چگونگی روی و ذکاوت 

 وسایل کمکیتمرین و  بھ کمکدر برخی موارد شخص میتواند  جریان رشد خیلی واضح است، ولی

 نماید.  تالفیمشکالتی را کھ دارد 

 فوق وجود دارد: نشانھ ھایدر اوتیزم  DSM-5بر مبنای 

 اجتماعی  ارتباطات  و تعامالت برای برقراری کاستی ھای پایدار در توانایی •

 و فعالیت ھا. مندی ھاعالق،رفتار در ود و تکراریالگو ھای محد •

 

 اجتماعی تعامل
 :میدھد و یا نشان داده است  اجتماعی خود را در ساحات ذیل نشان  اتو ارتباط مشکالت در تعامالت

ک ساختن افکار و در برگیرندۀ توانایی تعاون و ھمکاری با دیگران و شریاجتماعی  تقابل. تقابل اجتماعی

. تبارز میدھدنیز نزد کودکان خورد سال مصاب بھ اوتیزم حتی خود را میباشد. این (مشکل) احساسات 

ابتکار عمل نشان نمی دھد و یا ھم بھ مقدار خیلی ناچیز این از خود کھ یا کودک برای تعاون اصالَ  طوری 

یا اصالَ را با دیگران شریک نساختھ و رفتار دیگران را خود احساسات کار را انجام میدھد. ھمچنان کودک 

یک بھ شکل ی کھ حرف میزنند بیشتر از زبان . کودکاناین کار را انجام میدھدخیلی کم  ھم تقلید نمی کند و یا 

و   و احساساتحرف بزنند بھ جایی این کھ  مثالَ  .استفاده میکنند دوطرفھ/بھ شکل متقابلو کمتر  جانبھ

بزرگساالن با  برای اسم (اشیا) را بھ کار برده و آنھا را می طلبد. را با دیگران شریک سازند خاطرات شان

 کاربرد . این افراد ھمچنان بابپردازندبھ گفتگو باید بدانند چگونھ و چھ زمانی  استزبان توسعھ یافتھ، مشکل 

ن برخی از بزرگساالنیز مشکل دارند.  برای گفتن مناسب و یا نامناسب پنداشتھ میشودآنچھ در مواقع مختلف 

ھای از قبل  فکر کردن و بکار بردن استراتیژیاز طریق آگاھانھ را بھ شکل  خودآموزند کھ مشکالت  می

بھ طور خودکار و ھ بچیزی کھ اکثریت افراد دیگر  .کنند جبراناجتماعی در شرایط مختلف  ،آموختھ شده

تقاضا انرژی زیاد روانی را نموده و میتواند  کار با آن رفتار میکنند. این شانکمک درک مستقیم اجتماعی 

 موجب ایجاد تشویش شود. 

بھ اشاره نکردن ، یاز تماس چشم از طریق استفاده نکردن میتواند نزد کودکان خورد سال  ارتباط غیر کالمی

با دیگران، خود را  چیز برای شریک ساختن عالقمندیطرف چیزی یا ھم نشان ندادن وھمچنان نیآوردن 

توسط کودک نیز خود را  دیگران گاه ھایاشاره ھا و نبا تعقیب نکردن این میتواند  ظاھر سازد. ھمچنان
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و بھ مقدار خیلی کم استفاده صورت  آنیاز حرکات بھ شکل اکثراَ  در ھنگام ارتباط با دیگران .تبارز بدھد

این  توانایی تکامل یافتھ تکلمنزد بزرگساالن با . بھ عمل نمی آیداستفاده اصالَ اصالَ از آن ھم و یا  میگیرد

، حرکات یدر چگونگی استفاده از تماس چشم حرافات /تفاوت ھای ظریفیرد بھ انمیتواند در واقع ارتباط بگ

 آنھا با گفتار. ی تماس غیر کالمی و ھماھنگی و دیگر شیوه ھا

اصالَ نزد برخی ھا متفاوت و یا ھم میتواند محدود، عالقمندی اجتماعی ایجاد حفظ و درک روابط با دیگران. 

کودک بھ وضاحت بھ مشاھده برسد. مثالَ این کھ نزد کودکان کم سن خیلی  این میتواند باشد. وجود نداشتھ

دھد و یا ھم این کار را خیلی کمتر از آنچھ توقع میرود  بازی ھای وانمودی متغییر را با دیگران انجام نمی

کھ  بھ مشاھده برسد اما صرفاَ در صورتینزد کودکان کمی بزرگتر بازی با دیگران میتواند د. انجام میدھ

 . ازی پیروی نمایندب را در مورد چگونگی پیشبردتعین شده  یکودکان دیگر مقررات زیاد

ممکن  .کنند یمختلف تالش م طیدر شرا گرانیدرک رفتار با دچگونگی  یجوانان و بزرگساالن اغلب برا

ر از خود افراد خیلی کوچکتر و یا ھم مسن ت باھم خود شان فعالیت ھا را انجام بدھند یا تا آنھا ترجیع بدھند 

  شان معاشرت داشتھ باشند.

چگونگی  ، البتھ بدون آن کھ واقعاَ در مورد مفھوم دوستی،داشتھ باشند ی زیادی آرزو دارند دوستانیتعداد

 آگاھی داشتھ باشند.  رابطۀ دوستییافتن دوستان و حفظ 

 رفتار محدود و تکراری 
 تبارزمیدھد و یا ھم  حداقل در دو ساحۀ ذیل خود را تبارز بھ شکل محدود و تکراری کار ھا توانایی اجرا 

 داده است:

تکان دادن دستان یا تکان موارد ذیل باشد : این میتواند بھ طور مثال  تکراری. یا یی رفتار مختلف کلیشھ

یا  )کردن یدن، شماربھ یک شکل تکراری (چرخان ھ یک شکل متفاوت، استفاده از چیزیدادن انگشتان ب

یا لحن گفتار، ضمیر ھای ادۀ کلیشھ یی از کلمات، عبارات استفاده از زبان بھ یک شکل تکراری و ویژه (استف

تکرار می فوراَ آخرین حرف ھای شخصی دیگری را شخص  این کھیعنی   ekolali یا اشتباھی، گفتار تقلیدی

  ).نماید

حتی از وارد آمدن تغییرات  میتوانند برخی افراد برابر تغییرات.پیوند قوی با روال ھمیشگی و مقاومت در 

شوند. خیلی نا راحت  چگونگی اجرای برخی کار ھا قیسم اوقات روزمره، مانندکوچک در روال ھمیشگی و ت

مقررات، فکر کردن و صحبت نمودن  پیروی شدید ابستگی بیش از حد بھ روال رومزه، وبھ دلیل این میتواند 

سواالت بھ شکل مکرر با عین مثالَ طرح  باشد. ،ا و امکان محدود برای تغییربا فضتقریباَ مقید  بھ یک شکل

  داند.  وجود آن کھ شخص جواب را از قبل می
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 شدتدر قدم اول این خود و توجھ غیر عادی اند.  کھ از نگاۀ شدتگیر ماندن در عالقمندی ھای محدود 

یک کودک میتواند میتواند در نفس خود غیرعادی باشد. است کھ غیرعادی میباشد، اما حتی عالقمندی نیز 

کھ  باشد. در حالیدایناسور ھا و شاھان انگلیسی  ھم یا وکمود ھای تشناب یا جاروب برقی شدیداَ عالقمند 

 .زبان و یا ھم (کتابچھ ھای) تقسیم اوقات عالقۀ شدید داشتھ باشد یک بزرگسال ممکن بھ طور مثال بھ

بویایی،حسی ھمچنان بینایی و  (حواس) تاثیرات با ھا یا عالقمندی ھای غیر عادی در پیوند  واکنش 
 را بو و یا لمس ھم سطوح یا باشد کھ شخص بھ یک شکل اغراق آمیزی اشیا و  طوریاین میتواند  .شنوایی

حواس برخی افراد میتوانند در برابر  شود و امثال آن.میو پر زرق و برق  متحرکمجذوب اشیای کند،  می

زیاد عکس  مثالَ در برابر برخی آواز ھا با میلی کامالَ بی احساس باشند.مختلف یا فوق العاده حساس و یا ھم 

ا ھم بی احساس باشند. یو درد بھ قدری زیادی حساس  العمل نشان بدھند، در برابر سردی، گرمی و یا 

 مرتبط اند بھ عادات محدود و متغییر غذایی. و روال ھای خیلی شدیداین نوع عکس العمل ھا  معموالَ 

 

خود را ی آموزند کھ رفتار محدود و تکراری م ،انکشاف یافتھزبان  ذکاوت و تعدادی زیادی از بزرگساالن با

نیز میتواند منبعی باشد برای شادی و امکانات مفیدی را برای  اما عالقمندی ھای حاد ویژهمخفی نگھدارند. 

این معمول است کھ افرادی کھ در . ارائھ نماید ،در آیندهبرخی افراد در جھت آموزش و زندگی حرفوی 

 تبارز داده اند در بزرگسالی دیگر چنین نمی کنند.  از خود کودکی مشکالت مشھودی را در این ساحات

 

 با اوتیزم دشواری ھای دیگر
آنھا بر نحوۀ ظھور  .پیش میآیدبا دیگر معلولیت ھا، نشانھ ھای روانی و مریضی ھا ھمراه اوتیزم معموالَ 

مثال ھای از بھ عنوان مصاب بھ اوتیزم بھ آن نیاز دارد، تاثیر میگذارد. شخص اوتیزم و نوعیت حمایت کھ 

  :ھمراه میتوان از این ھا نام برد نشانھ ھا و مریضی ھای

 معلولیت ذھنی (اختالالت رشدی روانی) •

 اختالالت زبانی •

توبروز "،  Fragilt X-syndrom"، سندروم ایکس شکننده"مثالَ ( ژنیتیکیحالت صحی یا  •

  "میرگی"و  ،Neurofibromatos  "،نوروفیبروماتوز"، Tuberös skleros اسکلروزیس " 

Epilepsi. 

 )Katatoni(روان گسختگی کاتاتونی  •

"، افسردگی یا Tvångssyndrom "، اختالل وسواس فکری ـ عملی "ADHDکم توجھی "اختالل  •

 ."Depression eller Ångeststörningarاختالل اضطرابی " 
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 ؟تشخیص کردچھ زمانی میتوان اوتیزم را  

بعد جلب توجھ نکند. ما تا اکنون  دیراوتیزم برای بار نخست در آوان دوران کودکی ظاھر میشود ولی ممکن تا 

در زودترین فرصت تا ختم سال اول  ،نمی توانیم بھ یک شکل مطمئن نشانھ ھای اوتیزم را در وجود یک کودک

اجتماعی آنھا و  سلوکخود را از طریق کاھش  نزد تعداد زیادی از کودکاناوتیزم حیات او تشخیص بدھیم. 

برخی    نزداما عالیم اوتیزم میتواند  ظاھر میسازد. فاوت شدن آن،و مت رشد زبان ھمچنان بطی شدن تدریجی

با استفاده از . نرسد ،معلولیت مشھودبھ حدی قابل توجھ و ، بیشتر از آن ھم سن مکتب رفتن و یاتا  کودکان دیگر

 ماھگی معمول نیست. ھنوز ھم چنین اتفاق می افتد کھ 18شیوه ھای امروزی تشخیص اوتیزم قبل از سن 

 . صورت گرفتھ نتواند نیزبرخی افراد تا سن بزرگسالی  نزد شخیصت

 علت (پیدایش) اوتیزم چیست؟

 ختالل ھااین ا میباشد. در مغز بیولوژیکو شناختھ نشدۀ   شناختھ شده علت (پیدایش) اوتیزم برخی اختالل ھای 

یا  این ھمان ادراک میسازد.را متاثر  شناختییعنی عملکرد ھای  ،شیوۀ اخذ معلومات، پرداختن و ترجمۀ آن

رفتاری و الگو ھای محدود و تکراری  تعامل اجتماعیمتفاوت است کھ منجر بھ ایجاد مشکالت در  شناخت

 میگردد.

عوامل بیولوژیکی شناختھ شده محیطی با  پیوندولی  .معموالَ در اوتیزم یک جزء قوی ژینتیکی و ارثی وجود دارد

، مریضی ھا یا ھم بدست این میتواند بھ طور مثال عفونت ھابھ مشاھده رسیده است. نیز خطر زیاد ابتال بھ اوتیزم 

ھرگاه مادر در معرض زھر ھای محیط زیست  و "مواد کشندۀ  حاملگی باشد.دوران آوردن بعضی دوا ھا در 

 فزایشا ھمچنان (مبتال شدن) خطر ن در سنین باال قرار داشتھ باشندقرار داشتھ بوده باشد و ھرگاه والدی حشرات" 

 می یابد. 

 است؟  معمولاوتیزم چقدر 

فیصد نفوس سویدن   2ـ  1و امروز نزد   در سال ھای اخیر تعداد افراد مبتال بھ اوتیزم بھ شدت افزایش یافتھ است

وسعت  بھبود شناسایی و تشخیص اوتیزم و ھمچنان این افزایشمعمولی ترین دالیل اوتیزم تشخیص شده است. 

توان  معمولی شدن اوتیزم را نیز نمیاما کھ افرادی بیشتری را در برگرفتھ است. وتیزم است، ا تعریفیافتن 

 آیا واقعاَ  در این مورد کھ اوتیزم نزد تعداد بیشتر پسران در مقایسھ بھ دختران شناسایی گردیده است. نادیده گرفت.
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یا این  مبین یک تفاوت بزرگ در ظھور اوتیزم میباشد و مصاب بھ اوتیزمافراد  در میان تفاوت ھای جنسیتیاین 

گیرد، نظراتی اظھار  پسران بھ سادگی  صورت نمیدر مقایسھ بھ نزد دختران  یتشخیص این مریضچون کھ 

 .گردیده است

 چھ کاری را میتوان انجام داد؟

رد رفتار بوده و بر اساس آگاھی در مو سلوک ومتوجھ برای اوتیزم  (درمانی) در حال حاضر موثرترین اقدامات

تا ھنوز تداوی  استوار میباشد. افراد دارای اوتیزمروانشناسی فراگیر در مورد چگونگی بھترین شکل آموزش 

بلند بردن کیفیت زندگی فرد و توانایی او برای  ،ھدف از اقدامات اوتیزم وجود ندارد. عالیمموثر طبی برای 

وسایل  مشکالت بھ کمک آموزش، تمرین وتالفی  ھمچنان یق ایجاد توانایی ھا ومستقالنھ عمل نمودن از طر

محیطی کھ در آن انسان ھا در بارۀ اوتیزم دارای درک و آگاھی میباشند، مانند یک محیط  ھمچنان میباشد.کمکی 

العمر بوده  و  وتیزم یک معلولیت مادامکھ انکتۀ اساسی اینست  میدھد.بخش مھمی را تشکیل  ، نیزسازگار مناسب

 میباشد. عمر نیازمند پشتیبانی یا کمک  جریان ھمھمصاب بھ اوتیزم، البتھ نھ ھمیشھ، در  اکثراَ شخص

 بررسی تشخیصی

اوتیزم باید بر مبنای مشخصات ویژۀ عملکردی ھر شخص و حمایت مورد نیاز او  برایکمک ھا و حمایت 

نخستن گام بدست آوردن یک تشخیص میباشد. بھ دلیل تفاوت ھای زیاد در توانایی ھای معموالَ  صورت بگیرد.

برای . اکتفا گرددمعیار ھای تشخیصی شدن تایید تکمیل بھ صرفاَ نباید عملکردی نزد اشخاص مصاب بھ اوتیزم 

نیاز است تا  شرح مفید از نیازمندی ھای شخص، یک گروه متشکل از حد اقل داکتر و روانشناس رسیدن بھ یک

د. این چنین یک بررسی ھمھ جانبھ رشدی نتوانایی ھای عملکردی فرد انجام بدھ در موردبررسی گستردۀ را 

شخص، عملکرد ھای روزمره، زبان، توانایی تعاون و شرح مفصل سطح پیشرفت  جملھ از است ازمتشکل 

ای مناسب را برای شخص تشکیل ھمکاری و کیفیت زندگی. این بررسی سپس اساس (ارائھ) خدمات و کمک ھ

نیاز است تا شرح عملکردی باید یک یا چند بار در جریان دوران رشد او تعقیب  ،میدھد. برای اکثریت افراد

 گردد. 

 اقدامات/خدمات اولیھ

. زیرا بر اساس زودترین فرصت ممکن صورت بگیردبھ   شناسایی اوتیزممھم است تا  چنین پنداشتھ میشود کھ

دارای تاثیرات  تحقیقاتی کھ صورت گرفتھ است ھر قدر کھ اقدامات یا خدمات اولیھ زودتر بھ اجرا گذاشتھ شود 
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موثر (معاینات با وجود بھ کار گیری برخی شیوه ھا در یک تعداد از کشور ھا تا اکنون کدام شیوۀ بیشتر میباشد. 

برای با شیوه ھای امروزی میتوان  .ص زود ھنگام وجود نداردیی و تشخیبرای شناسا screening اسکرینگ)

 دوران کودکستان یا ھم اما معموالَ در جریان  بعد از تکمیل یک سالگی اجرا نمود. تشخیص اوتیزم را بار نخست 

 ،بعد از بررسی ھای فردی ی کودکانی کھ بھ کودکستان میروندبرامیگردد. تشخیص صورت  دوران مکتب

 شده" یا   بر اساس "تحلیل کاربرد اجرا کھ حاد آموزش ھمھ جانبھ مانند برنامۀ  توصیھ میشود. مناسباقدامات 

TBA .صورت میگیرد  

میباشد. تعدادی زیادی از کودکان میتوانند  برگیرندۀ چندین ساعت تمرین در روزدر معموالَ این چنین برنامھ ھا 

سود ببرند. بھ طور مثال پروگرام ھای  از اقدامات بیشتر تمرکز یافتھ ھای کھ کمتر زمانگیر اند یا از برنامھ

زمانی کھ کودک در سن رفتن مختلف حمایت کنندۀ ارتباطات و ھمچنان برنامھ ھای کھ کامالَ بر بازی مبتنی اند. 

"توانبخشی"  در ھمکاری میان والدین، کودکستان ودر کودکستان بھ کودکستان قرار دارد این اقدامات در منزل و 

 صورت میگیرد.  Habilitering یا

خوب، اشکال مختلف برنامھ ھا  ذوکاتتر، جوانان و بزرگساالن با زبان انکشاف یافتھ و برای کودکان سالمند

برای تمرین مھارت ھای اجتماعی وجود دارد. معموالَ کودکان مکتب بھ محیط مناسب مکتب برای اوتیزم و 

 حمایت بیشتر نیاز دارند. 

 

 

 نویسنده 
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