ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎده ای ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﺗﯿﺴﻢ را راﺣﺖ
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ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﺗﯿﺴﻢ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎری دﺷﻮاری اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﺳﺮ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﻧﺸﮕﺎه  Pisaاﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺮﭼﻪ راﺣﺖ ﺗﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﯾﺎری ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﻓﺮد ﺣﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﮐﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ
ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ ﯾﺎ دو ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ

دﻫﺪ( ﮔﺸﺎد ﺷﻮد ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻔﯿﻔﯽ از اوﺗﯿﺴﻢ ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ.

در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ اوﺗﯿﺴﻢ دارﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل دﭼﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
درک ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از دو ﻻﯾﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ دارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن دﺳﺘﻪ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻔﺤﺎت دو ﺑﻌﺪی و ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﺰﺋﯿﺎت را در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل آن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل  ASDﻣﺒﺘﻼ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ؛ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻠﮏ زدن ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺸﺎد ﺷﺪن ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ در ﺣﺎل
ﭼﺮﺧﺶ و ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل دﭼﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺮدم ﭼﺸﻢ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ روی ﺗﮏ ﺗﮏ رﻧﮓ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺸﺎد ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﯾﺮ ﺳﻦ
ﺳﻪ ﺳﺎل در اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اوﺗﯿﺴﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑﻌﺪی و دو ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ روی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ وی ﮔﺸﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ای دال ﺑﺮ وﺟﻮد اوﺗﯿﺴﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮ ،ﻣﺰه و ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﺎص
اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای اﻧﻄﺒﺎق دادن ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اوﺗﯿﺴﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روی  ۵۰ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل  ASDﻣﺒﺘﻼ ﻧﺒﻮدﻧﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ؛ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺟﺮﯾﺎن
آزﻣﺎﯾﺶ از داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺸﻢ
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺮد ﺧﻮد را ﺑﺎ دو رﻧﮓ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﯽ داد ﻓﺮد ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﺮد و
ﻣﺮدﻣﮏ ﭼﺸﻢ وی ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
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