
 )ماندگیدرخود( اوتيسم ۀپرسشهای مکرردربار
 

تحقيق و درمان برای طيف  وی مدير بنياد.  يافته استنگارش Wendy Stoneزير توسط دکتروندی استون مطالب 
    . استNashville در شهر Vanderbiltاختالالت اوتيسم دربيمارستان کودکان 

Autism Community Training ACT -  بهره ميگيردنوشتهميز دکتراستون ازاين با اجازه محبت آ . 
 

 :فهرست
 

 اوتيسم چيست؟ -1
 چيست؟غيرقابل تعريف  فراگيراختالل رشدی  -2
 ؟ميشودتوصيه   و تشخيص اوتيسمscreeningتميز برای یشيوه هايچه  -3
درمورد کودکان تحت تاثيرطيف اختالالت  early intervention  برای اقدامات اوليهیشيوه هايچه  -4

 ؟ود ش میصيهتواوتيسم 
  اوتيسم را شناسايی کنيد؟ۀعالئم اولي می توانيد آيا -5
 ارزيابی کنند؟گزينه های مختلف درمان را  چگونه والدين می توانند -6
  چيست؟ behaviourتحليل کاربردی کج رفتاری -7

 
 اوتيسم چيست؟

 
 زيست -عصباختالل يک اين . می شودظاهردرسه سال آغازين زندگی عموما يک ناتوانی رشدی است که اوتيسم 

افراد تحت تأثيراوتيسم خصوصياتی . يک نفررا تحت تأثيرقرارمی دهدنفر شناختی است که به تقريب ازهرپانصد
 .را در سه زمينه به نمايش می گذارند

  اجتماعیۀرابط اشکال درايجاد •
 نقصان درفهم وکاربرد زبان •
 وعاليق فعاليتها الگوهای محدود •
 ويژه دراشخاص می تواندرفتاريهای  کجزورب ،به ظهوربرسد هرسه مشخصه بايدبرای تشخيص اوتيسم  هرچند
اوتيسم را يک اختالل طيفی می دانند چراکه عوارض و مشخصه های آن می . ای گوناگون باشدگسترده به طور

 .ح مختلف شدت مشاهده شودو وسطتواند درترکيبهای گوناگون
 

 اختالالت طيف اوتيسم ازاين قراراند
 
 ل اوتيستیاختال •
  Asperger’s Disorderسپرگراختالل َا •
  Rett’s Disorderت ِرِ اختالل •
   Childhood Disintegrative Disorder  زوال پذيری کودکیاختالل •
  غيرقابل تعريف  فراگيراختالل رشدی  •

 Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS) 
 
 
 



 
 

؟چيست  (PDD-NOS)   غيرقابل تعريف  فراگيررشدی اختالل  
 

به نوعی ازتشخيص درکتاب راهنمای مؤسسۀ " )PDD-NOS(غيرقابل تعريف  فراگير یاختالل رشد "عبارت
اين کتاب راهنما . شناسايی اختالالت استای رباستفادۀ پزشکان  ی راهنماکهمريکا بازمی گردد روانپزشکی آ

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, abbreviated as DSM)  با تحقيقات بطورادواری
 . منتشرشده است2000آن درسال متأخرترين . دابمی يجديد انطباق 

 
حيطۀ کلی   درگونه تشخيص  يکی از چند مشمول،غيرقابل تعريف  فراگير یاختالل رشد DSMدرکتاب راهنمای 

مقولۀ . سپرگرعبارت است از اختالل اوتيستی وعارضۀ َا اين حيطه  ديگرتشخيص های. استفراگير یاختالل رشد
تعامل ) الف: ( را در سه زمينه از خود بروز می دهندنامتعارف یاست که رشدافرادی بين  مفراگير یاختالل رشد

های کج رفتاري) ج(، و)به عنوان مثال، اشارات(وارتباط غيرکالمی ) گفتار(ارتباط کالمی ) ب(اجتماعی محدود، 
 تشخيص دراين مقوله معين گونه های .، اعمال و عاليق تکراری)تاب خوردن، پيچ وتاب دستها، "مثال(تکراری 

می تواند درتشخيص اين رده بنديها . بنابه سنی که آغازمی شوند وميزان شدت وسختی عارضه، با يکديگرمتفاوتند
 .همچنين نوجوانان وبزرگساالن به کاررودکودکان، 

 
 تنها زمانی به کارمی  کهعنیم  بدين. استمانع یتشخيص )PDD-NOS("غيرقابل تعريف  فراگير یرشداختالل "

اختالل . "تطابق نداشته باشد" فراگير یاختالل رشد "ديگری ازای هالکعارضه های يک شخص با مرود که 
تعامل اجتماعی ِ یدش راختالل درکنارضايعهبرای افرادی به کارمی رود که " غيرقابل تعريف  فراگير یرشد

 دن تکراری را بروز دهعاليق وفعاليتهای، رشدی ارتباط اجتماعی محدود يا الگوی کج رفتاری ضايعات ،محدود
نداشته  مطابقت" فراگير ی رشدتاختالال"درميان مقولۀ  برای يکی ازرده بنديهای ديگر تشخيصمالکهایوبا 
تيستی در اونانچه تمامی عاليم الزم برای تشخيص اختالل چ بعضی افراد،برای مثال، ممکن است وضعيت . باشند

غيرقابل  فراگير یاختالل رشد"  بجای اختالل آتيستی،آنان مشاهده نشود ويا طبيعت عارضۀ آنان خفيف باشد،
" غيرقابل تعريف  فراگير یاختالل رشد" مالکهای تشخيص که در مورد ،.شودمی تشخيص داده "  تعريف 

 .کمتری برخورداراستبسيار ازدقت فراگير یاختالل رشدمقولۀ   دررده بنديهای تشخيصیه نسبت ببکارمی رود 
 

که به اختالل اوتيستی مربوطند يی ازآنها" فراگيرغيرقابل تعريف  یاختالل رشد"ازآنجا که مالکهای تشخيص برای
رۀ طبيعت وسيرآن وجود ودانش کمی دربا  استازدقت کمتری برخوردارند، تحقيقات کمتری برروی آن انجام شده

 تشخيص داده شده "غيرقابل تعريف  فراگير یاختالل رشد"دربعضی موارد اوليای کودکانی که وضعيتشان . دارد
اختالل " اختالف ظريفی ميان اختالل اوتيستی وغالبًا. ندسود برممکن است ازمطالعه دربارۀ اختالل اوتيستی 

چراکه . متخصصان برروی مرزجدايی آن دو توافق ندارندوجود دارد و " فراگيرغيرقابل تعريف  یرشد
به طورمعمول شرکت دربرنامه های اقدام اوليه برای  ،مثاًال. هردوگروه دربرخی مشخصه هامشترک هستند

  . توصيه می شودمؤکدًا يا اختالل اوتيستی" غيرقابل تعريف  فراگير یاختالل رشد"کودکان تحت تأثير
 

 ی رديابی و تشخيص اوتيسم کدام است؟شيوه های توصيه شده برا
 

شامل شناسايی اوليه، آکادمی عصب شناسی آمريکا و جامعۀعصب شناسی ات، مدرتالش برای ترويج بهترين اقدا
 (Filipek et al., 2000)      و تشخيص کودکان تحت تًاثيراوتيسمرديابی   تجربیکودک اخيرًا مجموعه ای ازعوامل

 عصب شناس Pauline Filipek زيرنظردکتراوتيسم  ميزگردی از متخصصانتوسط مودهااين رهن. کرده اند منتشر
 دررشته های  راافراد حرفه ای ميزگرد. ترسيم شده اند Irvineسم دردانشگاه کاليفرنيا درکودک ومحقق اوتي
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ی ، گفتاردرمانی، شنودشناسی و کاردرمانی دربرمپزشکی کودکان، روانپزشکی، عصب شناسی، روانشناسی
 . دعوت شده بودبه اين ميزگرد ،به عنوان نمايندۀ مؤسسۀ روانشناسی آمريکا، Wendy Stone دکتر .گرفت

 
 وضعيت علوم دراوتسم  کنفرانسی دربارۀ با که درخالل يک فرايند دوساله پرورش وپااليش يافت"تجربی عوامل"

 ،"عوامل تجربی"عالوه برانتشار. آغازشد1999نشست کاری درژانويۀآن  ومتعاقب NIHباحمايت 1998درژوئن 
  انجاميد اوتيسم طيف اختالالترديابی و تشخيص دربارۀ يیکاراين ميزگرد همچنين به انتشار مقالۀ دورنما

(Filipek et al., 1999) . 
 
رهنمودهای محکمی را برای بهترين تجارب رديابی وتشخيص کودکان تحت تأثيراوتيسم " عوامل تجربی"

نکات برجستۀ نظريه ها . ردونظريه هم مبتنی برمشاهده وهم مبتنی براجماع تدارک ديده شده است ه.ارقرارمی کند
 :اينها هستند

 
 بايد بخاطرناهنجاری رشدی تحت ، کودکازطفوليت تا سن دبستان کودک ی سالمتمعاينۀدرخالل هر •

 . قرارگيردمرتب بررسی
 سنی مناسبت آزمايش برای هنچنينالدين و و منسوب به نگرانيهای استنباطمعاينۀکودک، بررسی بايد

 . رشدی را دربرگيردمهارتها درهرزمينۀ
 

ارزيابی آتی   ارجاع برای مدارج زبان با ناتوانی رشدی همبستگی دارد و مستلزمپی گيری درتفوق ضعف •
 .است

 
o  ماهگی 12عدم غان و غون تا 
o  ماهگی 12تا عدم ادا و اطوار 
o  ی ماهگ16عدم بيان کلمات منفرد تا 
o  ماهگی24تا عبارات دوکلمه ای عدم ايراد  

 
ن نقص دررشدعادی مشاهده ميشودوهمچنين  ردگيری ويژۀ اوتيسم بايد درمورد همۀ کودکانی که درآنا •

 .خواهربرادرکودکان تحت تأثيراوتيسم اجرا شود
 فيفتر گونه های خپريدن ازروی درموجودبيراگرايش تدين ، همچنبيشتر رديابی تدابيرنيازبه گسترش 

 .مورد مالحظه قرارگرفت اوتيسم
 

 . تـشخيص رسمی اوتيسم بايد توسط متخصصان بالينی مجرب درتشخيص و درمان اوتيسم انجام شود •
 که راالزام آورمی کندومنظبطانه کودکان تحت تأثيراوتيسم يک رويکرد فراگيرارزيابی و نظارت بر

 .دربرمی گيرد گفتاری را -زبانیارزيابی عصبی ودارويی، سنجش شناختی، وسنجش ارتباط 
 

رديابی رهبری برای همۀ کودکانی که تآخيررشدی دارند ويا تحت تآثيراوتيسم هستند شنوايی سنجی و  •
 .توصيه می شود

 
مطالعات ژنتيک، متابوليک و  • )EEG اسکن مغز(Electroencephalograph  برای بعضی کودکان

 .روز می دهند، گوشزد شده اندتحت تأثيراوتيسم که نشانه های ويژۀ بالينی ب
 )Neuroimagin(تصويربرداری ازمغزو) Potentials Event-Related( سنجش ظرفيت تأخيریدرمقابل،

 .تحقيقاتی تلقی شده اند بجای ابزاربالينی، ابزارهای درحال حاضر،
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ۀ ا، مؤسس آکادمی شنودشناسی آمريک: ازقبيلتأييد سازمانهای تخصصی" عوامل تجربی"به هنگام نشر، 
 و جامعۀ رشد کودکان،  شنود آمريکا- زبان-کاردرمانی آمريکا، ، مؤسسۀ روانشناسی آمريکا، ، مؤسسۀ گفتار

 .درمان عاجل اوتيسم و اتحاد برای تحقيقات اوتيسمکميتۀ ملی اوتيسم، : وهمچنين سازمانهای اوتيسم شامل
 
 . دردسترس است (http://www.aan.com) کاآکادمی عصب شناسی آمريدروبسايت " عوامل تجربی"متن کامل 
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شيوه های توصيه شده برای اقدامات اوليه درمورد کودکان تحت تاثيراختالالت اوتيسم 

 کدام است؟
 

TRIAD  شيوه های معتبرتجربی برای آموزش کودکان جوانِ اوتيستی متعهد کاربرد  سعه وتوِ  به ارتقاع را خود
. درحال حاضر، هيچ مدرک علمی که نمايانگر برتری اقدامی نسبت به اقدام ديگری باشد، وجود ندارد. می داند

  وپرداخته ،"بهترين تجربيات"برپايۀ کودکان اوتيستی که دربرنامه های اقدامات اوليۀ مختلف گوناگون که 
 .بهبود چشمگيری در مهارتها ورفتارشان نشان دهند و سازگاری يافته اند، شرکت می کنند، می توانند تخصيص

 
 بهترين تجربه ها برای آموزش کودکان اوتيستی

 
دربهبود کجرفتاريها  (Applied Behaviour Analysis-ABB)تکنينهای گوناگونی از تحليل کاربردی کجرفتاری .1

 زمانساآموزش مساعی ناپيوسته، تعليم  ABBمثالهای تکنيکهای .  کودکان اوتيستی جوان مؤثرندو مهارتهای
که  راجامعيک شيوۀ  TRIAD. هرتکنيکی نقاط قوت و ضعفی دارد. يافته و تعليم اتفاقی را دربرمی گيرد

 .مرکب ازنقاط قوت همۀ شيوه هاست برای اقدام اوليه پيشنهاد می کند
 
بااين وجود . ريحی دربارۀ حد مطلوب ساعات اقدامات تدارک ديده شده درهفته وجود ندارد صهيچ دادۀ علمی .2

ساعت در هفته تحت   25 تا 20کند که کودکان اوتيستی حدوداًً  پيشنهاد می TRIADمستندات کتبی ۀ مروربرپاي
ت يکن است درهياقدام هدايت شده مم. زمان متضمن فعاليت بارآوراست قرارگيرندکه " اقدام هدايت شده"

 .منفرد يا گروهی تدارک ديده شود
 
 درزمينه های اجتماعی کردن، مراوده، تقليد، بازی ومهارتهای آمادگی برای کودکستان ،برنامه ريزی اقدام .3

اطالعات سنجشی   بايد اهداف ويژه ای مبتنی بربرای هرکودک. برای بيشترکودکان اوتيستی توصيه می شود
 .مجزا ايجاد شود
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مکمل مهمی برای   وجوددارد، دراختالل کهبه خاطر کمبودهای ذاتی ارتباط ،درمانی  ارتباط- زبان-رگفتا .4

 کاردرمانی نيزبرای بسياری ازکودکان اوتيستی ارزشمند .اقدامات آموزشی برای کودکان اوتيستی استديگر
 .است

 
متفاوت   که با موادخاص متفاوت عموميت دادن به مهارتهای اش باتمام برنامه های کودکان اوتيستیطراحی  .5

 .خطرناک است حاصل شده ودر زمينه های مختلف
 

 :تلفيقی از بهترين تجربيات برای آموزش کودکان اوتيستی جوان
 
 ".اقدام" درسنين پايين درثبت نام کودکان •
 .تشويق به درگيرشدن خانواده درسنجش و اقدام •
 .برنامه ريزی مجزاو تدارک اطالعات سنجش برای ايجاد اهداف اقدام استفاده از •
 .راهبردهای متنوع اقدامی يکپارچهيک برنامۀ درسی جامع و استفاده از •
 .بابرنامه ومنظمشيوۀ تعليم  يک به کارگيری •
 .نظارت ادواری برترقی و بازسنجی اهداف هدايت •
ميان آرام ب، گذارابتکاروانتخا وگسترش يابنده درزمينه های تقليد، زبان وارتباط، ويژه برنامه ريزی تدارک •

 .فعاليتها
  .گذارآرام ميان فعاليتها توجه ودرگيری فعال با محيط، ابتکاروانتخاب، تدارک فعاليتهای تعليمی برای پرورش •
 . روال عادیمبتنی بر پيش بينی پذيری و  پرداخته وحمايتی، يک محيط آموزشیتدارک •
 . برای تعميم مهارتها به زمينه های ديگربرنامه ريزی •
 .کارگيری شيوه ای کارساز، مؤثرومثبت برای کج رفتاريهای مشکلزابه  •
 .معين و بابرنامه برای تعامل با نمونۀ همتايان درحال رشد فرصتهای تدارک •
 .به زمينه های آموزشی آتیآمادگی کودکان برای انتقال  •
 

Wendy Stone, TRIAD director, April 2000 
 

 يسم رابشناسيد؟ اوتنشانه هایآيا می توانيد نخستين 
 

به عالوه، مطالعات . تحقيقات اخيرنشان داده است که کودکان اوتيستی درسن دوسالگی به دقت قابل تسخيص اند
موفقيتهايی قابل توجه   دربرنامه های مناسب،با شرکتميتوانند  اقدام اوليه آشکارکرده است که کودکان اوتيستی

 نينخستيافته های اخيراهميت شناسايی . ارکرد زبان کسب کنند درشناخت، معاشرت، رفتار، وک-وگاهی چشمگير
 . را برجسته می کندسمياوت ینشانه ها

 
 برای اوتيسم دردوساله ها" پرچمهای سرخ"
 
العات به دست آمده ازگزارشهای اوليا وهمچنين مطالعات شهودی پرتوهايی برکج رفتاريهای نخستين افکنده اط

  :ست به لينک زيرمراجعه کنيدفهر برای ديدن – مطرح شود " سرخیچمهاپر"است که ممکن است به مثابه 
(http://www.vanderbiltchildrens.com/interior.php?mid=994&PHPSESSID=f532b940bdec17a5d54533f7473f9075) 

 باعملکرد درسطوح  برای تميز کودکان دوسالۀ اوتيستی ازکودکان غيراوتيستیی فهرست شدهکج رفتاريها
 ماًًگرچه هيچيک ازکج رويها دراين فهرست به تنهايی لزو . بنيان نهاده شده اندرشدی قابل قياس
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 های تشخيصچالش
 تعيين اوتيسم درکودکان خيلی جوان می تواند مشکل باشد، چون شاخصه هايی که درسنين جوانی آشکارترند

. فتاريهای اجتماعی و ارتباطی محتمل را منعکس می کنندبجای حضور کج رفتاری های غيرمعمول، غياب کج ر
تقليد برای  غياب تقليد ازحضورتابيدن دستها بسياردشوارتراست ، بااينکه به نظرمی آيد که برای نمونه، مالحظۀ

بسياری اشخاص به کودکان اوتيستی به مثابه افرادی درگيربا کج رفتاريهای  هرچند. تشخيص اوليه مهمتراست
ل ازقبيل تابيدن يا تلوخوردن، فکرمی کنند، اين کج رفتاريها درکودکان جوان هميشه ديده نمی شود، غيرمعمو

 .کمبود اجتماعی، ارتباطی عمومی هستنددرحالی که 
 

کج چالش ديگری که با تشخيص اوليه مربوط می شود اين است که کودکان اوتيستی قاعدتًا غياب کلی 
بل که آنها اين کج رفتاريها را نااستوارانه ترنشان می .  به نمايش نمی گذارندرفتاريهای اجتماعی و ارتباطی را

 .  واوليای آنها مجبورند برای استنباط ازآنها درمقايسه با کودکان ديگر انرژی عطيمی صرف کنند–دهند 
—Wendy Stone, TRIAD director 

 
 

 نند؟چگونه والدين می توانندگزينه های مختلف درمان را ارزيابی ک
 

 منظورازاين پيشنهادها .پيشنهادهای زيرين ازمنابع گوناگونی گرداوری شده اند، ازجمله مقاالت مرجع زير
. ونه بها دادن به هيچ يک از اشکال ويژۀ درمان است مختلف درمانی هانهيگز یابيارزکمک به والدين برای 

 
توجه به ارزيابی درمانهای ويژه

 
 

 
 :هشداردربارۀ هردرمانی که

برای اوتيسم شفا ارائه می کند  • 
تأثيربرهمۀ کودکان را نويد می دهد  • 

ادعا دارد همۀ عارضه های اوتيسم را بهبود می بخشد  • 
برای نمونه، ازشما (ازشمامی خواهد که سيستم اعتقادی خود رامعلق گذارده ومال آنان را به عاريه بگيريد  •

ی است، يا به شما ميگويد که درمان مؤثرنمی افتد می خواهد چازهايی راباورکنيد که درنظرعموم بی معن
 .)مگربه آن ايمان داشته باشيد

شامل برنامه های عام يا دروس ازپيش تعيين شده ای است که درخورنيازهای کودک خاص نيست  • 
سنجشهای معمول و ادواری پيشرفت کودک و تأثيربخشی درمان را تدارک نمی بيند  • 

رمانی است که کودکتان نيازداردادعا دارد که بهترين يا تنها د  • 
:مراجع

Autism Society of America. (1997). Guidelines for Theory and Practice. Available 
from ASA website (http://www.autism-society.org/site/PageServer). 

 
 ربردی کج رفتاری چيست؟تحليل کا

 شيوه ها و راهبردهای منظم گوناگون  Applied Behaviour Analysis (ABA) تحليل کاربردی کج رفتاری
 شامل آموزش ABAشيوه های . برای افزايش مهارتها ورفتارهای پسنديده وکاهش کج رفتاريهای ناپسنداست

، آموزش ارتباط کارکردی، وتعليم )incidental( پيوسته، آموزش واکنش مؤثر، تعليم ضمنی نا آزمايشی
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همۀ اين رهيافتها برای کاربا کودکان تحت تأثيراوتيسم می تواند مفيد باشد همانگونه که برای . ساخت يافته
 .غيراوتيستی ها

 
به کاربرده می شد " لوآز"يک درمان مشهورازقبيل آنهايی که به وسيلۀ ABA بسياری تصورمی کنند که 

 ساعت درهفته مربوط می شود، يا اينکه صرفًا برای کودکان اوتيستی ايجاد 40 يا به يک برنامۀ بازمی گردد،
 وجوددارد، ABAنمونه های فراوانی ازشيوه ها وراهبردهای . اينها همه تصورات غلط است. شده است

ا، نيازها وروش وترکيبهای ويژۀ فنونی که به کارخواهد رفت بايد بعدازارزيابی کودک وشناسايی توانمنديه
 . يادگيری وی تعيين می شود

 
 حمايت ازيک شيوۀ درمانی دربرابرشيوه های  ديگرنيست، چراکه کودکان با يکد يگرمتفاوتند  TRIAسياست 

 می تواند بخش ABAبنابربهترين رهنمودها، درمان . ودرمانها نيازمند آن هستند که برای هرفرد متمايزشوند
هرچند اين تنها درمان مناسب . ساعت درهفته برای کودکان اوتيستی باشد25-20 مهمی از اقدام توصيه شدۀ
 زبان درمانی جزء مهم ديگری ازبرنامۀ اقدام برای کودکان -برای نمونه تکلم. برای چنين کودکانی نيست

را با کودک ماخانواده ها را به کاوش برای يافتن آميزه ای ازشيوه های اقدام که بهترين مطابقت . اوتيستی است
 .وخانواده داشته باشد ترغيب می کنيم

 
اطالعات بيشتردربارۀ مؤلفه های مناسب برنامه های آموزشی برای کودکان اوتيستی را می توانيد درکتاب 

Educating Children with Autism, published by the National Academies Press in 2001 متن. بيابيد 
.نماييدمالحظه   درسايت کامل کتاب را http://www.nap.edu/
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