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 مترجمان گفتار پیش
 

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

 زیخادی را  بخالینی  متخصصان و روانشناسان روانپزشکان، توجه که است کودکی دوران در

تخوان در سخه حی خه     های ناشی از این اخختالل را مخی   است. نارسایی کرده جلب خود به

هخخای تکخخراری  ارتبخخاطی الکالمخخی و الیرکالمخخی(، اجتمخخاعی و رفتخخاری، عالیخخ  و فعالیخخت

های ایجاد شده، فراگیر و پایدار هسختند. اخختالل طیخف     بندی کرد که این نارسایی دسته

 8۰تخا   75ای که  های تحولی کودک تأثیر منفی گذاشته، به گونه ر تمامی جنبهاوتیسم ب

تخوانی ههنخی نیخز هسختند؛ امخا در       درصد کودکان با اختالل طیف اوتیسم، مبتال بخه کخم  

های  تعریف نشانگان آسپرگر باید گفت که افراد با نشانگان آسپرگر، بهره هوشی و مهارت

تخوانیم نشخانگان    وتیسم داشته و بخه طخور کلخی مخا مخی     ارتباطی باالتری نسبت به افراد ا

 تر اختالل طیف اوتیسم در نظر بگیریم.  آسپرگر را نوع خفیف

های ژنتیکی شناخته شده  نشانگان آسپرگر، یک اختالل منحصر به فرد عصبی با الیه

کنخد، بنخابراین    ای متفخاوت درک مخی   است. فرد مبتال به نشانگان آسپرگر دنیا را به گونه

شخناختی   های عصخب  ها مربوط به این تفاوت بسیاری از رفتارهای عجیب و الیرمعمول آن

ها نیست. این افخراد بخه دلیخل فقخدان      ادبی عمدی و تربیت نامناسب آن است و نتیجه بی

توانند دوست پیدا کنند و بخه همخین دلیخل بسخیاری از عالیخ  دوره       درک اجتماعی نمی

 دهند. سنی خود را از دست می

اد مبتال به نشانگان آسپرگر ممکن است بتوانند خود را با واژگان و گرامر متناسب افر

های اجتمخاعی از زبخان    های عملی زبان و استفاده ها االلب در جنبه با سن، بیان کنند. آن

های نامناسخب اسختفاده    مشکل دارند؛ به عنوان مثال ممکن است در حرف زدن از آهنگ

 صحبت کنند و قادر به رعایت نوبت در گفتگو نباشند. کنند، بسیار بلند یا آهسته

به طور کلی آموزش کودکان مبتال به نشانگان آسپرگر باید زودهنگام، مخداوم و تخو م   

با پیگیری مسختمر باشخد. مخوثرترین برنامخه مداخلخه در مرحلخه کخودکی اولیخه اسخت و          

و مدرسخه( انجخام   های متفخاوت الخانخه    های ارائه شده به صورت مستمر در مکان آموزش

ها وقخت بیشختری را بخا     ها، مشارکت والدین ضروری بوده؛ زیرا آن گیرد. در این برنامه می

 کنند.   کودکان خود سپری می



آموزان مبتال بخه نشخانگان آسخپرگر،     از سوی دیگر، آموزش و مداخله مربوط به دانش

مشخارکت والخدین    زمانی مفید خواهد بود که مستمر، جدی، سازماندهی شده و همراه با

باشد. مداخله جدی و زودهنگام درباره بسیاری از کودکان، دستاوردهای مهمی به دنبخال  

ترین مشخکل خخود، یعنخی     ها کمک به کودک برای اللبه بر بزرگ دارد. هدف این آموزش

 ناتوانی در برقراری ارتباط است.

اوتیسخم بایخد    هخای طیخف   آموزان بخا اخختالل   ریزی آموزشی برای دانش اگرچه برنامه

هخای   ای از ابعاد را پوشش دهد، با این حال بیشتر مولفان بر برخی از دسختورالعمل  دامنه

تخرین حخوزه آموزشخی،     کلی تواف  دارند. به بیان کلی بسیاری از افراد معتقدند کخه مهخم  

های اجتماعی برای افخراد مبختال    های ارتباطی برای افراد اوتیسم و مهارت آموزش مهارت

 انگان آسپرگر است.به نش

 

 

 

 



 

 مقدمه
 

 راهنمخای : آسخپرگر  نشخانگان " انتخاب این کتاب برای م العه با عنوان بخاطر شما از من

 .گویم می تبریک شما به و کنم می تشکر "درمان و زندگی درک، برای جامع

 از بعضخی  برای. دانند می اوتیستیک و اوتیسم مورد در مردم از بسیاری حاضر حال در

که  هستند مردمی اوتیسم، مورد در موارد بدترین از یکی ،گران بیرونی مشاهده و بیماران

 طیفخی  عنوان به اوتیسم ،2۰13 سال در. کنند با ترحم رفتار میبا افراد مبتال به اوتیسم 

 به که است آسپرگر نشانگان ،ها آن از یکی ه است کهشد بندی طبقه مختلف اختالالت از

 .  شود می شناخته آسپرگر تر زبان ساده به یا آسپرگر اختالل سپرگر،آ نشانگان عنوان

 کخرد،  کشف را آن کسی آنکه از پس این اختالل ،است نامتعارف آن نامگذاری فرایند

 بخا دیخدن   اتخریش  اطفال به نام هخانس آسخپرگر از   متخص پزشک  یک. نشد نامگذاری

 متخصخ   آسخپرگر  اینکه از پس. کرد گذاری نام آن را کودک یک در نشانگاناین  عالئم

 تخا . کخرد  عنخوان  "اوتیستیک روانپزشکی" بیمار عنوان به را کودکان از بعضی شد، اطفال

 .نشد شناسایی جداگانه پزشکی وضعیت یک عنوان به اختالل این بعد، سال 5۰

 نقخ   واژه این. است عصبی اختالالت از گروهی به متعل  آسپرگر نشانگان و اوتیسم

 هخای  مکانیسم و مسائل وجود از که است مرکزی عصبی سیستم یا مغز رشد و توسعه در

 خاصخی  ژن بخا وجخود اینکخه هنخوز     ،دهد می، خبر است ژنتیکآن  مهمترینی که متعدد

 .است نشده مشخ 

 و الیرکالمخی  ارتباطخات  اجتمخاعی،  در تعامخل  تخوجهی  قابل مشکالت با نشانگان این

 همخه  تعدادی یخا  برکه  اساسی علل رسد می نظر به. است عالقه همراه و رفتاری الگوهای

 متأسخفانه، . محدود هستندبه یک ناحیه  گذارند، می تأثیر مغزی های سیستمکارکردهای 

 .اند نکرده مشخ  خاص آن را به عنوان یک اختالل هنوز ها پژوهش علم و

 تغییخر جنخین،   گخذاری  تخمک از مدت اندکی پس شناسی، عصب م العاتبا توجه به 

اتفخا    جنین، رشد طی در جنینی های سلول الیرطبیعی مهاجرت دلیل بهی مغز ساختار

 کخه  اسخت  عصخبی  مخدارهای  دادن تغییخر  الیرعخادی،  مهاجرت این نهایی نتیجه. افتد می

 .هستند رفتار و فکرفرآیندهای  کنترل مسئول
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 تشخخی   برای اطمینانی قابل ابزارهای و است جدید اختالل آسپرگر اختاللی بسیار

 رشخد  هخایی کخه در   تفاوت و به والدین به ابتدا، در. است نشده مشخ  این اختالل هنوز

را  عالئخم  اطفخال،  متخصخ   یا و عمومی پزشک یک دارد و بینند، بستگی میخود  فرزند

 وجخود  الربخالگری  ابخزار  چندین. پردازد مشکل می این بیشتر به بررسی وکرده  شناسایی

 و اسخت  دشخوار  بسخیار ایخن اخختالل    تشخی  گیرد، قرار استفاده مورد تواند می که دارد

 .نباشد متفاوت اوتیسم طیف اختالالت دیگر از است ممکن

 شود می مدیریت تعلیم و دارو طری  از ،شود تایید نشانگاناین  تشخی  که هنگامی

االلخب داروهخایی بخه     و دیگر اینکه داروی خاصی برای این اختالل وجود نخدارد  مشکل و

پریشخی   روانضخد  داروهخای  رسخد  مخی  نظر به. شود طور آزمایشی برای بیماران تجویز می

 سخروتونین  بازجخذب  هخای  کننخده  مهار از بیشتر االنزاپین ومعمول مانند ریسپریدون الیر

 .اند گرفته قرار آزمایش مورد( SSRIال

هخا تخدریس    ای بخه آن  کخار حرفخه   و ارتباطات اجتماعی، تعامل های مهارت است بهتر

 بایخد  مداخله. آورند دستها را به  توانند این مهارت نمی عادی شود، زیرا از طری  شرایط

 مایخه . باشخد  بیمخار  از گانخه چند ارزیابی اساس بر و شود انجام خاصبه طور  فرد هر برای

 من قخی  نتیجخه  یخک  تولیخد  بخرای  تدریس اثربخشی کافی برای اطالعات که است سفتأ

 وجود ندارد.

امخا  . گیرد می نظر در، دارد درمان به نیاز که یاختالل عنوان به را نشانگان ،مدرن طب

 در دارد، درمخان  بخه  نیخاز  که چیزی این بیماران، آسپرگر را به عنوان یک اختالل یا خود

 فکخر  هخا  آن زیخرا  داننخد،  مخی  متفخاوت از دیگخران   را خود سادگی به ها آنگیرد.  نمی نظر

 .ندارد وجود یآل ایده مغز پیکربندی هیچ که کنند می

 درمخان  نشخانگان  ایخن  بخه  مبختال  افخراد  کخه  کنند ها بیان می آن مفهوم، این اساس بر

 بخه  نه و اختالل یک نه به عنوان ستاره بخت اشتباه، طری  از بیمار اینکه مگر شوند، نمی

 حخذف  آمخاری  و تشخیصخی  راهنمخای  از و آن معلول مورد حمایت قرار گیرد یک عنوان

 هخای  ویژگی از برخی که کرد اشاره موضوع این به حتی کوهن بارون سیمون .است شده

 دلیلی کخه  تنها وی، گفته به. قرار گیرند توجه مورد توسط آسپرگر باید شده داده نمایش

 شخود  حاصل اطمینان که است این شوند می گرفته نظر در بیمار عنوان به هنوز این افراد

 برخوردار احتمالی عاطفی مشکالت شناسایی و نیاز مورد قانونی ویژه حمایت از ها آن که

 .هستند
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 را نشخانگان  این اثرات هم هنوز که باشد محدود بزرگساالنی به باید بیشتر این مسئله

با رشخد   عالئم این که است دلیل این به این. کنند می تجربه بزرگسالی به رسیدن از پس

کخه در کخودکی    نشخانگان ایخن   به مبتال افراد از ٪2۰        تقریبا . یابد می کاهش تدریج فرد به

از آسخپرگر   ای نشخانه  هخیچ  را دریافت کرده بودنخد، در بزرگسخالی   نشانگانتشخی  این 

ایخن امخر    ،شخود  مخی  آالاز کودکی دوراندر  اختاللاین  که آنجایی از اما. ندددا نمی نشان

بخا ایخن مشخکل     تا کنید مجبور را والدینسخت و دشوار است ولی الیر ممکن نیست که 

 .باشند درمان دنبال به و بیایند کنار خود فرزند

. کنیخد  درک را شخرایط  کخه  اسخت  ایخن  قدم اولین دهد، می نشان عنوان که همان ور

 کمخک  شما به امر این. کنند نمی درک جادوگر نوعی عنوان به را ها آن مردم خوشبختانه

 کنیخد و اقخدامات   زندگی عادی به طور ای حرفه راهنمایی شرایط و شناسایی با تا کند می

 دهید. انجام مناسبی

 بخرای  تخالش  وجخه  هخیچ  بخه  کتخاب  ایخن  م الب که داشت اظهار باید مرحله این در

. نیسخت  متخصخ   یخک  توسخط  شخده  پیشخنهاد  درمان گرفتن نادیده یا کردن جایگزین

 درمخان  مخورد  در گیخری  تصخمیم  گونخه  هخر  از قبخل  که شود می توصیه شدت به برعکس،

 کسخانی  تنهخا  پزشخکی  متخصصخین . شود استفاده ها راهنمایی و ها توصیه این از ،پرگرآس

 .هستند خدماتی چنین ارائه به مجاز که هستند

 هخای  گزینخه  از نظخر  صرف که است این ای حرفه مشاوره درخواست برای نهایی دلیل

 اسخت  ممکخن  کخه  دارد وجخود  نیخز  طبیعی جایگزین های درمان دارو درمانی، برای اصلی

کخه   شخود  سخعی  و استفاده شخود  جایگزین و مکمل طب از باید. گیرد قرار استفاده مورد

 شوند. آگاه آن جانبی عوارض از تعدادی و جایگزین های درمان از یک هر بیماران از

        کخامال   شخرایط  این در طبیعی زندگی خیر، یا دارید نظر در را آسپرگر اختالل شما آیا

 .دهد می نشان چگونگی آن را به شما زیر های فصل. است دستیابی قابل و عملی

 !ببرید لذت آن از امیدوارم کتاب، این خواندن برای مجدد تشکر با
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