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Its time to listen

اتیســم نوعــی اختــال رشــدی اســت  .عالئــم
ایــن اختــال تــا پیــش از ســه ســالگی بــروز
ّ
میکنــد و علــت اصلــی آن ناشــناخته اســت.
ایــن اختــال در پســران شــایعتر از دختــران
اســت .وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی ،ســبک
زندگــی و ســطح تحصیــات والدیــن نقشــی در
بــروز اتیســم نــدارد.
اتیســم بــر رشــد طبیعــی مغــز در حیطــه تعامــات
یگــذارد .کــودکان و بزرگســاالن اتیســتیک،در ارتباطــات
اجتماعــی و مهارتهــای ارتباطــی تأثیــر م 
کالمــی و غیــر کالمــی ،تعامــات اجتماعــی و فعالیتهــای مربــوط بــه بــازی ،مشــکل دارنــد .ایــن
اختــال ،ارتبــاط بــا دیگــران و دنیــای خــارج را بــرای آنــان دشــوار میســازد .در ایــن افــراد حــرکات
تکــراری (دســت زدن ،پریــدن) پاسـخهای غیرمعمــول بــه افــراد ،دلبســتگی بــه اشــیا و یــا مقاومــت
یشــود و ممکــن اســت در حواس پنجگانه (بینایی ،شــنوایی ،بســاوایی،
در مقابــل تغییــر نیــز دیــده م 
بویایــی و چشــایی) نیــز حساســیتهای غیــر معمــول دیــده شــود.
ً
تعــداد افــراد اتیســم از ســال  ۱۹۸۰میــادی تــا کنــون شــدیدا در حــال افزایــش اســت و ایــن امــر میتواند
بــه دلیــل بهبــود تشــخیص باشــد .ولــی ایــن پرســش کــه آیــا شــیوع نیــز افزایــش یافتهاســت ،همچنان
جــای تحقیــق دارد.برخــی بــرای اتیســم در پــی درمــان ویــژه هســتند و برخــی معتقدنــد کــه بــه ایــن
پدیــده بایــد بــه چشــم یــک تفــاوت و نــه اختــال نگریســت...

نحوه همکاری با فصلنامه آوای اتیسم

• از دریافــت مقــاالت تخصصــی ،تحلی ـل ،یادداشــت و تجــارب کارشناســان ،صاحبنظــران و خانوادههــای
محتــرم بــا نــگارش ســاده و روان ،ذکــر منبع،مشــخصات کامــل نگارنــده و یــک قطعه عکس اســتقبال میکنیم.
• مقاالت را در قالب فایل  wordبه رایانامه مجله ارسال فرمایید.
ً
• چــاپ مقــاالت و گفتگوهــا بــه منزلــه تائیــد آنهــا از ســوی مجلــه نیســت ،بلکــه صرفــا انعــکاس نظریــات
مختلــف اســت.
• نشریه در تلخیص مطالب ارسالی آزاد است.
• هرگونه برداشت از مطالب مجله منوط به کسب اجازه کتبی است.
• مطالب با در نظر گرفتن محتوا و ترتیب ارسال ،بررسی و چاپ خواهد شد.
• مطالب و عکسهای ارسالی عودت داده نمیشود.
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سیعده صالح غفــاری
مدیرعامل انجمن اتیسم ایران

2

جایگـــاه اتیس ـ ــم

ديباچــه ایــن شــماره از فصلنامــه آوای اتیســم را در حالــی میگشــاييم كــه فضــای مســاعد
تــری از شــناخت جامعــه نســبت بــه تعاريــف اوليــه اتيســم دســتاوردی بســيار ارزنــده از تــاش
هــای تمامــی فعــاالن حــوزه اجتماعــی و انجمــن اتيســم ايــران بــوده اســت.
همزمانــی ديباچــه ايــن فصــل بــا گراميداشــت هفتــه معلوليــن را بــه فــال نيــك میگيريــم .هفتـهای
كــه هــر روز آن شــاهد برگــزاری مراســم گراميداشــت معلوليــن توســط ســازمانهای دولتــی و
ســمنهای فعــال در حــوزه معلوليــن بــود.
به راستی طيف اختالالت اتيسم در كجای اين هفته جای داشت؟ آيا اتيسم معلوليت است؟
بايستی تعريف آن را در حوزه معلوليت جستجو كرد و در اين هفته آن را گرامی داشت.
ً
آيــا اتيســم بيمــاری خــاص محســوب میشــود و اصــوال آيــا بيمــاری اســت؟ پــس بايــد در زمــره
بيماریهــای خــاص يــا بيماریهــای نــادر ،بزرگداشــتی برايــش در نظــر گرفــت.
آيــا اتيســم بيمــاری روانــی اســت؟ عقبافتادگــی ذهنــی يــا رشــدی يــا فكــری يــا هــر آن چــه در تعاريــف
بيماریهــای مزمــن روانــی گنجانــده شــود؟
چگونــه اســت در جهــان ،روز جهانــی اتيســم تعريــف شــده اســت و در ايــران همچنــان در پــی تعريــف
علمــی و ســازمانی طيــف اختــاالت اتيســم و مطالب هگــری در راســتای تعريــف درســت علمــی آن و بــه
تناســب ايجــاد جايــگاه مناســب ســازمانی و بالطبــع آن ،جايــگاه مناســب اجتماعــی ،فرهنگــی ...
از ايــن كــه امســال در هفتــه بزرگداشــت معلوليــن ،جايگاهــی بــرای اتيســم نيــز تعريــف شــده و شــاهد
دعــوت از نماينــدگان فعــال در حــوزه اتيســم در مجامــع و مراسـمها بوديــم ،سپاســگزاريم.
ليكــن ،اميــد آن داريــم بــا نهايــی شــدن هــر چــه ســريعتر تصويــب برنامــه ملــی اتيســم ،جايــگاه آن
همچــون ديگــر كشــورها ،بــه درســتی تعريــف شــود و ســازمانهای متولــی هــر كــدام بــه دور از مــوازی
كاری و بــا رســيدگی درســت در جايــگاه واقعــی خدمــت رســانی بــه جامعــه اتيســم ايــران قــرار گيرنـد.

سردخن
س
بیر

سینا توکلــــی
کارشناسارشدمدیریتتوانبخشــی
مدیر واحــد آموزش ،پژوهــش و توانبخشــی
انجمناتیســمایران

اجـرای طر حهـای نیازسنجـی،
مشاوره تلفنی و Autism checkup
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به نام خدای محمد؟ص؟ ،آخرین پیامبر آ گاهی ،آزادی و رحمت
با عرض سالم و آرزوی توفیق خدمت مخاطبین عزیز مجلهی آوای اتیسم ،سخن آغاز میکنم.
شــماره اول مجلــه آوای اتیســم (بعــد از  8پیــش شــماره) در راســتای افزایــش دانــش و آ گاهــی والدیــن ،کارشناســان ،مســئولین و
عمــوم مــردم عزیــز پیرامــون اختــال طیــف اتیســم منتشــر شــد .مجلــه آوای اتیســم بــه دنبــال همبســتگی و مشــارکت بیشــتر گروههــای
ســامت اســت ،گروههایــی کــه بــه درمــان ،توانبخشــی و تلفیــق افــراد دارای اتیســم در جامعــه ،در حــال و آینــده میاندیشــند.
از عوامــل مهمــی کــه میتوانــد نقــش برجســتهای در ارتقــاء ســامت جامعــه بــه خصــوص افــراد طیــف اتیســم داشــته باشــد ،نیــت،
انگیــزه و اراده مســئولین و افــراد جامعــه در ایــن مــورد اســت .ا گــر ایــن فرهنــگ در جامعــه مــا رواج یابــد کــه ســامت جســم و روان
ســرلوحه تمــام امــور زندگــی اســت و هیــچ امــری باالتــر از ایــن نیســت ،آن موقــع اســت کــه بیمارســتانها و مرا کــز درمانــی و کلیــه
سیســتمهای بهداشــتی مــا درحــد ایــدهآل و مطلــوب خواهنــد بــود و تمامــی خدمــات درمانــی تحــت پوشــش بیمههــا خواهنــد رفــت
و مــا افــراد و خانوادههایــی کــه دچــار نقــص در حــوزه ســامت شــدهاند را بیشــتر درک خواهیــم کــرد و بــا پذیــرش بیشــتری بــا ایشــان
برخــورد میکنیــم.
ً
طبیعتــا زندگــی و آرامــش مــا در گــرو ســامت روح و جســم اســت .کودکــی کــه تشــخیص اتیســم میگیــرد بــا مشــکالت عدیــدهای در حــوزه
ســامت روان و حتــی جســم روبــرو اســت ،مشــکل در ارتباطــات کالمــی و غیرکالمــی ،ارتباطــات اجتماعــی ،رفتــاری ،شــناختی و ، ...ایــن
مشــکالت ســامت روحــی خانــواده را نیــز تحتالشــعاع قــرار میدهــد و نیــاز بــه درمــان تجمعــی و تیمــی و حمایتهــای خــاص دولــت دارد.
از عواملــی کــه در تامیــن ســامت افــراد طیــف اتیســم کمککننــده اســت ،توجــه بــه اولویتهــای درمانــی و مشــکالت خانوادههــای
دارای فرزنــدان اتیســم اســت ،در ایــن راســتا اجــرای برنامههــای زیربنایــی بــرای کمــک بــه برنامهریزیهــای کالن و آیند هنــگاری
میتوانــد موثــر باشــد و توجــه خــاص ســه قــوه ،صــدا و ســیما و ...را میطلبــد.
واحــد آموزش،پژوهــش و توانبخشــی انجمــن اتیســم ایــران بــا بهــره گیــری از دانــش متخصصیــن و تجرب ـهی درمانگــران و والدیــن
عزیــز در نظــر دارد در یــک مطالعــه وســیع «نیازســنجی» ،اولویتهــا و مشــکالت خانوادههــای دارای فرزنــد اتیســم را بــا مشــارکت
ســازمان هــای دولتــی ،انجمنهــای علمــی و ســمنها آغــاز نمایــد .
در هفتههــای آینــده طــرح «مشــاوره تلفنــی» بــا ده خــط تلفــن و بــا حضــور مشــاورین کاردرمانــی ،گفتاردرمانــی ،روانشناســی ،والدیــن بــا
تجربــه و ...پاســخگوی ســواالت خانوادههــای دارای فرزنــد اتیســم خواهنــد بــود.
همچنیــن مرحلـهی اول طــرح « »Autism checkupدر دو بخــش چــکاپ ســامت و توانبخشــی ،از روزهــای آتی بــا حضور متخصصین
پزشــکی ،توانبخشــی و روانشناســی بــرای تشــکیل «پرونــده ســامت افــراد طیف اتیســم»آغاز بــه کار خواهد کرد.
ویزیــت ســامت ( )Well Child Visitsبــر اســاس دســتورالعملهای کشــوری و بینالمللــی American Academy of Pediatrics
و  ،USPSTFبــا توجــه بــه ســن و جنــس افــراد دارای اتیســم و بــر طبــق جــدول زمانبنــدی ،بررس ـیهای ســامت اولی ـهی پزشــکی
انجــام میشــود .ارجاعــات ( ،)Referralبــا توجــه بــه جنبههــای مختلــف ســامت در هنــگام معاینــات پای ـهی ســامت و یــا اقدامــات
یشــود.
توانبخشــی و روانشناســی در صــورت نیــاز فــرد بــه هــر یــک از تخصصهــای مربوطــه انجــام م 
امیــد آن داریــم تــا بــا تــاش اعضــای هیئــت تحریریــه و کمــک کارشناســان عزیــز بتوانیــم بــه اهــداف خــود در مجل ـهی آوای اتیســم
و انجمــن اتیســم ایــران رســیده و در افزایــش دانــش عمومــی و تخصصــی جامعــه پیرامــون اختــال اتیســم و تلفیــق افــراد اتیســم در
جامعــه ســهم کوچکــی را ایفــا کنیــم.
شمارهی جدید فصلنامه تقدیم شما ،اما یادتان باشد نیازمند کمک ،همراهی و راهنمایی تک تک شما عزیزان هستیم.

3

دار وی معجزهآسا

وجـــــود نــدارد

دکتر کتایون رازجویان | فوق تخصص ر وانپزشکی کودک و نوجوان
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مصاحبه  :سینا توکلــی

4

در ابتــدا از اختــال طیــف اتیســم تعریفــی را ارائــه بفرماییــد و از وضعیــت آمــاری اتیســم
و اهمیــت شــناخت ایــن اختــال بگویید.

دار ویی که بتواند
به صورت
معجزهآسا
عالیم
هستهای اختالل
اتیسم
را بهبود ببخشد
وجود ندارد

اختــال اتیســم یــک طیــف از اختــاالت عصبی-رشــدی اســت کــه بــا وجــود مشــکل در
تعامــات و روابــط اجتماعــی ،رفتارهــا ،عالیــق و فعالیتهــای تکــراری و پــا برجــا تشــخیص
داده میشــوند.
ً
عالئــم غالبــا در ســنین پاییــن شــروع شــده و در صــورت عــدم تشــخیص و درمــان بــه موقــع ،بــه
مــرور زمــان میتوانــد تشــدید یافتــه و عــوارض پایدارتــری بــه جــا بگذارنــد .در گذشــته آمــاری
یشــد قابــل قیــاس بــا آمــار کنونــی (یــک در 68کــودک) نمیباشــد.
کــه از ایــن کــودکان داده م 
ً
گرچــه کامــا علــت ایــن مســاله شــناخته نشــده اســت ولــی لــزوم داشــتن آ گاهــی از ایــن اختــال
در همــه اقشــار جامعــه ،از والدیــن تــا اولیــا مدرســه و درمانگــران و پزشــکان را جهــت ارجــاع،
تشــخیص و درمــان معلــوم میکنــد.
آیا کودکان دارای اختالل طیف اتیسم دارای اختالل روانپزشکی دیگر همراه است؟

 35درصــد از ایــن کــودکان بــه طــور همزمــان مبتــا بــه اختــال روانپزشــکی همــراه میباشــند.
شناســایی و درمــان ایــن اختــاالت همــراه ،اهمیــت زیــادی دارد ،زیــرا میتوانــد بــر روی هزینــه
بهداشــتی آنهــا موثــر باشــد ،از طرفــی میتواننــد پیشــرفت در درمــان و آمــوزش کــودک را بــه
تعویــق انداختــه و راه درمانــی را ناهمــوار ســازد.
درمــوارد زیــادی ایــن اختــاالت همــراه میتواننــد از عالیــم هســتهای خــود بیمــاری بیشــتر
بــرای خانــواده و خــود فــرد ناراحتــی و مشــکل ایجــاد کننــد .ماننــد کودکــی کــه دچــار پرخاشــگری
شــدید ،گاز گرفتــن ،اضطــراب یــا رفتارهــای وسواســی میشــود.
در مورد درمان افراد طیف اتیسم توضیحاتی را بفرمایید.

درمــان ایــن اختــال طیــف اتیســم پیچیــده و بــا روشهــای متفاوتــی اســت .آنچــه کــه والدیــن
بایــد بداننــد ایــن اســت کــه درمــان قطعــی و واحــدی بــرای ایــن اختــال وجــود نــدارد و در
غالــب مــوارد بایــد از درمانهــای متفــاوت ،بــه صــورت همزمــان یــا غیــر همزمــان بــرای بهبــود
اســتفاده کنیــم .درمانهــای مداخل ـهای رفتــاری زودرس عالیــم هســتهای اتیســم را بهتــر
ً
میکنــد و ســیر درمــان را بهبــود میبخشــد .درمــان دارویــی فــرد معمــوال بــا هــدف عالیــم

هســتهای اختــال نیســت و یــک اثــر اولیــه
روی آنهــا نــدارد .امــا درمــان دارویــی مناســب
میتوانــد تــوان کــودک طیــــــف اتیســـــــــم
را در بهرهبــردن از تکنیکهــای رفتــاری و
آموزشــی افزایــش دهــد.
ً
مثــا اگــر کودکــی درکنــار اتیســم ،دارای
اختــال بیشفعالــی باشــد ،در هنــگام کار
بــا درمانگــرش توجــه و تمرکــز مناســبی نــدارد
و بــه میــزان کافــی نمیتوانــد از آموزشهــا
اســتفاده کنــد ،یــا بیشفعالــی او ممکــن
اســت در حــدی باشــد که در کنــار درمانگرش
نمیشــیند و آرام و قــرار الزم بــرای شــرکت
در جلســات را نــدارد ،در ایــن مــوارد بــرای
بهرهبــردن از جلســات درمانــی بایــد اختــال
بیشفعالــی کــم توجهــی توســط دارو درمــان
شــود.
در ضمــن در بســیاری از مــوارد بــا شــروع
اختــاالت همــراه کــه میتوانــد مخــرب و مضــر
باشــند و باعــث ناراحتــی کــودک و اطرافیــان
شــوند بایــد از داروهــای الزم اســتفاده کنیــم.
آیا اتیسم داروی مشخصی دارد؟

چــه متخصصینــی میتواننــد تجویــز دارویی
برای اتیسم داشته باشند؟

تجویــز درمانهــای دارویــی بایــد تحــت نظــر
فوقتخصــص روانپزشــک کــودک ونوجــوان،
فــوق تخصــص مغــز و اعصــاب کــودکان و
متخصصیــن اطفالــی کــه دوره های آموزشــی
در مــورد طیــف اتیســم را گذرانــده انــد باشــد.
بیشــترین علــت تجویزهـ ـ ـ ــای دارویــی
بــرای اتیســم چیســت و چــه داروهایــی غالبــا
تجویــز میشــود؟

ً
غالبــا داروهــا بــرای اختــاالت همراهــی
ماننــد بیشفعالــی کــم توجهــی ،اضطــراب
و وســواس ،تحریکپذیــری و پرخاشــگری،
رفتارهــای خــودآزاری و تخریبــی ،حمــات
قشــقرق شــدید ،اختــال خــواب و اختــال
خلقــی تجویــز میشــوند.

آیــا داروهــای نــام بــرده عــوارض جانبــی نیــز
ً
دارنــد؟ لطفــا توضیحاتــی در مــورد داروهــای
طیــف اتیســم بفرماییــد.

بلــه ،از شــایعترین عــوارض جانبـــــــــی در
آنهــا میتــوان بــه افزایــش اشــتها ،چاقــی،
خوابآلودگــــی ،خستگـــــــی و یبوســت نــام
بــرد .از عــوارض کمتــر شــایع میتــــــــوان
خشــکی دهــان ،آبریــزش از دهــان ،افزایــش
رفتارهــای کلیش ـهای ،بیقــراری و افزایــش
پروال کتیــن خــون باشــد.
در ایــن دســته دارویــی ،داروی االنزاپیــن
هــم قــرار دارد کــه در حــال حاضــر مطالعــات
در مــورد آن کمتــر از دو داروی دیگــر اســت
و افزایــش وزن و آنزیمهــای کبــدی در
آن بیشــتر از رســپریدون و االنزاپیــن اســت.
درضمــن گزارشــاتی وجــود دارد کــه مصــرف
ایــن داروها باعث بهبود بیشــتر در مهارتهای
اجتماعــی کــودک و بهتــر شــدن تماس چشــمی
میشــود .از داروهــای موثــــــــــر در
درمــان بیــش فعالی کمتوجهی
کــودک طیــف اتیســم داروهای
محــرک دوپامینــی ماننــد:
ریتالیــــــــن و اتوموکستیــــــــن در
ایــران اســت .پاســخ بــه درمــان
و میــزان بهبــــــود در اتیســـــــم
کمتــر از میزانــــــی اســت کــه
درکــودکان بــدون اختــال
مشاهده میشود.
درضمــن عــوارض جانبـــــــی
در ایــن کــودکان بیشتــــر از
کودکان دیگر است.

از دار وهای موثر
در درمان بیشفعالی
کمتوجهی کودک
طیف اتیسم
دار وهای محرک
دوپامینی مانند
ریتالین و اتوموکستین
در ایران است

شماره 1تابستان و پائیز 95

هنــوز هیــچ دارویــی کــه بتوانــد عالیــم هســته ای
اختــال را بــه صــورت معجزهآســایی بهبــود
بخشــد وجــود نــدارد.
همچنیــــــــن اثــر ثابــت شـــــــدهای در مــورد
ً
درمانهــای شــایع توصیــه شــده کــه غالبــا
توســط افــراد غیــر متخصص و غیر روانپزشــک
تجویــز میشــوند ،ماننــد شــیر شــتر ،شــربت
کلــم بروکلــی ،مــگا ویتامینهــا و...

از شــایعترین داروهایــی کــه در ایــن طیــف
اســتفاده میشــــوند و توســط گـــــروه غـــــــــذا
و دارو آمریــکا تاییــد شــــــدهاند ،داروهـــــــــای
رســپریدون و آریپیپــــــرازول میباشــند .ایــن
داروهــا از گــروه داروهــای آنتــی پسیــــــکوز
جدیــد هســتند کــه بــــر روی دوپامیـــــــــن و
ســروتونین اثــر میگذارنـــــــد و بــه نســبت
داروهــای قدیمــی تــر آنتــی پســیکوز ،ماننــد:
هالــو پریــدول عــوارض کمتــری دارنــد .کاربرد
آنهــا متفــاوت و در طیفــی از عالیــم از جملــه
پرخاشــگری ،بیقــراری ،رفتارهــای خــود
آزارانــه ،بیشفعالــی ،رفتارهــای کلیش ـهای،
مشــکل خــواب و اشــتها ،قشــقرق و نوســانات
خلقــی موثــر میباشــند.

5
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کودک حتما باید
زیر نظر
یک متخصص
روانپزشکی
کودک و نوجوان
باشد و دار وها
نیز تحت نظر
وی شر و ع شود

ً
متیــل فنیــدات ،دارویــی اســت که معمــوال بعد
نیمســاعت تــا  45دقیقــه اثــر کــرده و بعــد از 2
الی  3ساعت اثر آن از بین میرود.
بــرای همیــن بهتــر اســت کــه در ابتــدا بــا
دوزهــای پایینتــر تجویــز شــده و در فواصــل
کوتاهتــری کــودک ویزیــت شــود تــا مطمئــن
شــویم کــه دارو بــا چــه دوزی موثــر اســت و
پاسخ به درمان چگونه بوده است.
داروی اتوموکســتین ،برخــاف ریتالیــن اثــر
یتــوان یــک بــار در روز نیــز
طوالنیتــر دارد و م 
ً
تجویــز نمــود .معمــوال شــروع اثــر دارو بعــد از
 2الــی  3هفتــه اســت ،در نتیجــه تصمیــم در
مــورد دوز دارو بایــد پــس از فواصــل یــک ماهــه
باشد .از عوارض این داروهـ ـــا بیخوابـ ــی ،بی
یق ـ ـ ــراری ،افزایــش
اشــتهایی ،پرخوابــی ،ب 
رفتارهــای و سواســی یــا رفتارهــای کلیش ـهای
اســت.
پیــش از شــروع داروهــا بایــد مطمئــن باشــیم
کــودک مشــکلی از نظــر تشــنج و بیماریهــای
قلبــی نــدارد.
از داروهــای دیگــــــــر کــه در ایــن کــودکان
کاربــرد زیــادی دارد داروهــای مهارکننـ ـ ــده
گیرندههــای ســروتونینی ماننــد فلوکســتین،
ســرترالین و فلووکســامین اســت.
ایــن داروهــا بــر روی رفتارهــای وسواســی،
عالیم خلقــی ،اضطــراب ،رفتارهای کلیشـهای
و پرخاشــگری میتواننــد موثــر باشــند .در کل
بهبــود در عملکــرد کلــی ایــن کــودکان بــا ایــن
دســته داروهــا مشــاهده شــده اســت.
یتــوان بــه اختــال
از عــوارض ایــن داروهــا م 
خــواب ،بیقــراری ،رفتارهــای مهارگســیخته،
خندههــای زایـــــد و نامناس ـ ــب ،افزای ـ ـ ـــش
خلــق ،کاهــش یــا افزایــش اشــتها ،افزایــش
پرخاشــگری اشــاره کــرد.
از داروهــای شــایعی کــه در ایــن ک ـ ـ ــودکان
تجویــز میشــود داروی کلونیدیــن میباشــد
کــه بــر روی گیرندههــای آلفـ ـــا ادرنرژیــک اثــر
میگــذارد.
ایــن دارو بــر روی خــواب اثــر مشــخصی دارد
و آن را بهبــود میبخش ـ ــد .از طرفــی بــه
میــزان کمتــر بــرروی رفتارهــای بیــش فعالی،
بیقــراری ،پرخاشــگری و نوســانات خلقــی
هــم اثــر دارد.
از عــوارض شــایع آن ،خوابآلودگــی در طــی روز
و بیداریهــای اول صبــح اســت .از مصــرف
هــم زمــان ایــن دارو بــا داروی پروپرانولــول
(ایندرال) باید دوری کرد.
در مــورد تشــنج در کــودکان طیــف اتیســم
و داروهــای پرکاربــرد در ایــن مشــکل بــرای
مخاطبیــن مجلــه توضیحا تــی را بفرماییــد.

از اختــاالت شــایعی کــه در ایــن کــودکان

دیــده میشــود وجــود تشــنج و یــا امــواج
تشــنجی در نــوار مغــزی اســت ،در ایــن
ً
مــوارد غالبــا بســته بــه نــوع تشــنج امــکان
دارد متخصــص مغــز و اعصــاب کــودکان از
داروهایــی مثــل فنوباربیتــال ،فنیتوییــن،
ســدیم والپــروات ،لیســکانتین یــا کاربامازپین
اســتفاده نمایــد.
در ایــن دســته دارویــی ،داروی ســدیم
والپــروات کاربردهایــی بــه غیــر از درمــان
تشــنج نیــز دارد .در مــواردی کــه مشــکالت
خلقــی یــا اختــاالت رفتــاری شــدید مشــاهده
میشــود امــکان دارد مصــرف ایــن دارو حتــی
در عــدم وجــود امــواج تشــنجی یــا تشــنج،
کمــک بــه بهبــود عالیــم بکنــد.
در مــواردی کــه ایــن دارو اســتفاده میشــود،
والدیــن در ابتــدا بایــد مراقــب باشــند کــه
ا گــر کــودک ضعــف و حالــت بیمارگونــه،
درد شــکم ،ادرار پررنــگ (چایــی رنــگ)
ً
یــا مدفــوع کــم رنــگ پیــدا کــرد ســریعا دارو
را قطــع کــرده و بــه پزشــک معالــج خــود
مراجعــه نماینــد.
در ایــن بیــن گاهــی شــاهد تجویــز دارو یــا
مــوادی در میــان خانوادههـای دارای فرزنــد
اتیســم هســتیم کــه یــا در اینترنــت بــه آنهــا
برخوردهانــد یــا از ســایر افــراد در مــورد آنهــا
مطلب ـ ــی را شــنیدهاند .داروهـ ـ ـــا و مــوادی
ماننــد ویتامینهــای  ، TXTبروکلــی ،شــیر
شــتر ،امــگا ،3داروهــای پروبیوتیــک تــا آب
هندوانــه!!
در حــال حاضــر هیــچ دارویــی بــه عنــوان
یــک معجــزه نتوانســته اســت در تحقیقــات
اثرده ـیاش ثابــت شــود و متاســفانه عــاوه
بــر هزینههــای زیــادی کــه بــه خانوادههــا
تحمیــل میکننــد ،دارای عوارضــی هســتند
کــه میتواننــد شــرایط کــودک را بدتــر کننــد.

نکات پایانی برای خانوادههای عزیز:

درنهایــت ،خانوادههــای عزیــز بایــد بداننــد
کــه حتمــا کـ ــودک بایــد زیـ ـ ـ ـ ــر نظــر یــک
متخصــص روانپزشــکی کــودک و نوجــوان
باشــد و داروهــا نیــز بایــد تحــت نظــر وی
شــروع شــود .هرگونــه افزایــش یــا قطــع بایــد
زیــر نظــر پزشــک باشــد زیــرا هــر کــدام از ایــن
کارهــا بــه صــورت ســرخود میتوانــد عــوارض
نا گــواری داشــته باشــد.
درضمــن ،در حــال حاضــر درمــان دارویــی
کــه بتوانــد بــه صــورت معجزهآســایی عالیــم
هســتهای اختــال را بهبــود ببخشــد وجــود
نــدارد و نمیتوانــد جایگزیــن درمانهــای
اصلــی رفتــاری ،کاردرمانــی وگفتــار درمانــی
بشــود.

کاردرمانی؛
حرفهای برای ارتقاء کار های ر وزمره کودکان با اختالل طیف اتیسم
دکتر سمانه اسماعیلی | عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

اهداف کاردرمانی
با توجه
به نتایج
ار زیابیها
و اولویتهای
خانواده
تعیین میگردد
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انســان در طــول شــبانه روز کارهایــی را انجــام مــی دهــد؛ کارهایــی کــه دوســت دارد،
نیــازدارد ،یــا از او انتظــار م ـیرود کــه انجــام دهــد .ایــن کارهــا شــامل :فعالیتهــای
مراقبــت از خــود (غــذا خــوردن ،بهداشــت فــردی ،توالــت رفتــن ،لبــاس پوشــیدن و ،)...
بــازی و اوقــات فراغــت ،تحصیــل ویادگیــری ،خــواب واســتراحت ،کار و مشــارکت اجتماعــی
میباشــند.
هــدف نهایــی کاردرمانــی ،بــه عنــوان حرفـهای کلیــدی در توانبخشــی اختــال طیــف اتیســم،
ایجــاد حدا کثــر اســتقالل در انجــام کارهــای نــام بــرده شــده اســت.
تخصــص ویــژ ه یــک کاردرمانگــر را میتــوان در ســه موضــوع مطــرح کــرد :دانشــی کامــل بــر
روی رشــد همــه جانبــه کــودک دارد؛ بــه عبــارت دیگــر میدانــد کــه توانایــی کــودک در انجــام
فعالیتهــای مختلــف؛ ماننــد :مراقبــت از خــود ،بــازی و تحصیــل (یادگیــری) در هــر ســن بــه
چــه شــکلی بایــد باشــد؛ او میدانــد کــه چطــور مشــکالت کــودک و عوامــل محیطــی بــر روی
انجــام کارهــا و نقشهــای کــودک و خانــواده تأثیــر میگذارنــد؛ همچنیــن در اصــاح ،تغییــر و
تطابــق در ایــن کارهــا کمــک میکنــد تــا قابــل انجــام گردنــد.
بــه طــور کلــی میتــوان گفــت کــه ابــزار ارزیابــی و ابــزار درمــان یــک کاردرمانگر انجــام عملکردی
ً
فعالیتهــا اســت .در مــورد کــودک بــا طیــف اتیســم معمــوال مشــکالت شــناختی و زبانــی مانــع
اجــرای تس ـتهای اســتاندارد هســتند و مشــاهده عملکــرد در حیــن انجــام کار بهتریــن روش
ارزیابــی بــرای یــک کاردرمانگــر اســت.
اهــداف کاردرمانــی بــا توجــه بــه نتایــج ارزیابیهــا و اولویتهــای خانــواده تعییــن
میگــردد .مشــارکت خانــواده در توانبخشــی کــودک طیــف اتیســم امــری ضــروری اســت.
کاردرمانگرمیتوانــد نقــش مهمــی در ارائــه اطالعــات الزم بــه خانــواده داشــته باشــد و بــه آنهــا
کمــک کنــد تــا بــا تقویــت نقــش خــود بــه عنــوان والدیــن ،تأثیــر بهتــری بــر روی رشــد و افزایــش
مهارتهــا در فرزندشــان داشــته باشــند .بــه طــور کلــی دو نــوع هدفگــذاری در کاردرمانــی
افــراد بــا طیــف اتیســم صــورت میگیــرد:
-1بــه طــور مســتقیم بــر روی حیط ههــای کاری ،یعنــی افزایــش توانایــی در انجــام کارهــا ماننــد:
بــازی ،مراقبــت از خــود یــا فعالیتهــای یادگیــری ومدرســه ،کار شــود.
-2بــر روی اجــزای عملکــرد کــه بــرای انجــام ایــن کارهــا پیشنیــاز و ضــروری هســتند ،کار
شــود .دراینجــا بــاز هــم هــدف نهایــی ،قادرســاختن کــودک بــه انجــام کارهاســت.
در ادامه به بررسی این اهداف پرداخته شده و به نکات مهم در درمان اشاره میشود.

7

حیطههای کاری

توالت رفتن

غذاخوردن
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مشــکالت غــذا خــوردن
ً
کــودکان اتیســم معمــوال
عبــارت اســت از:
عــدم توانایــی در اســتفاده صحیــح از وســایل
غــذا خــوردن ،عالقــه ســخت بــه خ ـ ــوردن
غذاهـــــای خــاص یــا نخـ ـ ـ ــوردن هم ـ ـهی
غذاهــا و عــدم تمایــل بــه بعضــی بافتهــا در
غذاهــای مختلــف ،عــدم تمایــل بــه خــوردن
غذاهــای متنــوع یــا جدیــد کــه میتوانــد بــه
علــت بیشحســی المســه دهــان باشــد و هــم
بــه علــت مقاومــت شــناختی کــه نســبت بــه
تغییــر دارنــد.
بــا گذشــت زمــان عالقــه بــه غذاهــای جدیــد،
بیشــتر میشــــــود ،امــا در بسی ـ ـــاری ازایــن
کــودکان در بزرگســالی هــم عالیــق غذایــی
خــاص ،کــه اصــرار شــدیدی بــرروی آنهــا
دارنــد ،بــه چشــم میخــورد.
ایجــاد روتینهایــی ثابــت در میــان اعضــای
یشــود
خانــواده هنــگام صــرف غــذا باعــث م 
کــودک اتیســم ســریعتر بتوانــد آداب کنارهــم
بــودن و غــذا خــوردن را یــاد بگیــرد.
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مشاهده اطرافیان
به خصوص خواهر
و برادر در حال
شانه یا مسواک زدن
به برنامهریزی
حرکتی کودکان
اتیسم
کمک زیادی
میکند

آراستگی و بهداشت

ماننــد کوت ـ ـ ـــاه کـ ـ ـ ـ ــردن
ناخنهــا ،شســتن موهــا
ً
یــا مســواک زدن معمــوال
بــرای کــودک طیــف اتیســم چالشــی بــزرگ
اســت .گاهــی کوتــاه کــردن مــو وقــت زیــادی
را میخواهــد و خانــواده بایــد آرایشــگری
پرحوصلــــــه انتخـــاب کنـ ـ ـ ـ ـ ــد .مشکـــل در
مســواک زدن و کوتــاه کــردن ناخنهــا،
بیشــتر اوقــات بــا بیشحســی المســه مرتبــط
اســت.
بســته بــه ایــن کــه والدیــن خودشــان ایــن
کار را کننــد یــا کــودک و ایــن کــه از چــه نــوع
مســواک یــا شــانهای اســتفاده میشــود،
بایــد تصمیــم بــه راه حــل مناســب گرفــت.
گاهــی اســتفاده از مســواک برقــی بــه جــای
مســوا ک معمولــی ،و عــوض کــردن شــانه
بــا شــانهای بــا ســوزنهای پهــن ،مشــکل
را حــل میکنــد .همچنیــن ،اســتفاده از
تصاویــر و ســمبلهای بینایــی و شــنیدن
داســتانهایی در مــورد ایــن اعمــال ،کــودک
را آمادهتــر میکنــد.
مشــاهدهی اطرافیــان بــه خصــوص خواهــر
و بــرادر در حــال انجــام ایــن اعمــال ،بــه
برنامهریــزی حرکتــی ایــن کــودکان کمــک
زیــادی میکنـــــد.

بسی ـ ـ ـــاری از ک ـ ـ ـــودکان
طیــف اتیســم در توالــت
رفتـ ـ ــن مشک ـ ـــل دارنــــــد.
ایــن ممکــن اســت بــه خاطــر حساســیت زیــاد
بــه بــو ،صــدای ســیفون یــا هواکــش باشــد.
ممکــن اســت کــودک در تــاش بــرای دفــع
ناتــوان باشــد .روشهایــی ماننــد:
پــاداش دادن ،اســتفاده از عالئــم بینایــی،
داســتانهای تصویــری و دیــدن ویدئوهــای
انیمیشن ـ ــی فرآینـ ـ ــد توال ـ ــت رفت ـ ـ ــن ،مفیــد
هســتند.
لباس پوشیدن

گاه ـ ــی اوق ـ ـــات بافـــــــــت
لب ـ ـــاس بــرای ک ـ ـ ـ ــودکان
بــا اختل ـ ـ ـــال اتیســـــــــــــم
آزاردهنــده اســت .بعضــی از ایــن کــودکان
حتــی نســبت بــه همــه لباسهــا حساســند
و بــه محــض بازگشــت بــه خانــه همــه را
درمیآورنــد .مشــکالت برنامهریــزی حرکتــی
ایــن کــودکان بــر روی مهارتهــای حرکتــی
الزم در لبــاس پوشــیدن ،ماننــد :بســتن
دکمــه و زیــپ اثــر میگــذارد.
در کاردرمانــی بــرای آمــوزش ایــن مهارتهــا
از شــیوههای آمــوزش رفتارماننــد:
زنجیــره معکــوس و چنانچــه ســطح
شــناختی کــودک باالتــر باشــد ،از رویکــرد حــل
مســأله شــناختی اســتفاده میشــود.
ب ـ ــازی

در کـ ـ ـ ـ ــودکان اتیســـــــم،
بــازی دچــار تأخیـــــــــر و
تفاوتهایــی کیفــــــی بــا
ســایر اختــاالت تکاملــی اســت.
ته ـ ـ ـــای بــــــازی
محـ ـ ـ ـ ــدود ب ـ ـ ــودن مهار 
درکــودکان طیــف اتیســم باعــث میشــود،
فرصتهــای یادگیــری آنهــا کــم و کمتــر
شــود .نقایصــی ماننــد:
ضعیــف بــودن اید هسـ ـ ـــازی نمادیـــــــن و
ع ـ ـ ــدم توانایــی تصــور اشــیاء و اتفاقــات
در تخیــل ،باعــث بازیهایــی تکــراری
مثــل ردیــف کــردن اشــیاء میشــود؛ و یــا
توجــه بیــش ازحــد بــه جزئیــات یــا نیــاز
بــه دریافــت تحریــکات بینایــی ،عاملــی
میشــود کــه کــودک زمانــی طوالنــی ،فقــط
بــه چرخانــدن چــرخ ماشــین اســباببازی
بپردازد.
بــازی تخیلــی در کــودکان بــا طیــف اتیســم
بــه علــل مختلــف ماننــد :نبــود تفکــر نمادیــن
وانتزاعــی ،برنامهریــزی حرکتــی ضعیــف و
درنتیجــه عــدم توانایــی تقلیــد ،همچنیــن

بــه علــت مشــکالت ادرا ک و گفتــار دچــار
مشــکل اســت .یکــی ازعلــل حــرکات
کلیشـهای راعــدم توانایــی انجــام بازیهــای
نمادیــن و تخیلــی مطــرح میکننــد .یکــی از
اهــداف مهــم کاردرمانــی ،آمــوزش و تســهیل
مهارتهــای بــازی در کــودک طیــف اتیســم
اســت؛ کــه در ایــن مســیر ممکــن اســت از
تکنیکهــای رفتــاری و مبتنــی بــر ارتبــاط
ماننــد فلورتایــم اســتفاده شــود تــا عــاوه بــر
ایجــاد مهارتهــای بــازی ،ارتبــاط و رشــد
هیجانــی نیــز بهبــود یابــد.
مدرسه و یادگیری

خوابیدن

ً
تقریبــا  50-80درصــد
کــودکان طیـــــــف اتیســـــــم
وابســـــــــته بــه توانایـــــــــــی
ذهنیشــان مشــــــــکالت خــــــــواب دارنـــــــــــد.
کاردرمانگــر بــا بررســی روتینهــا و اتفاقــات
قبــل از خــواب ،موضوعــات حســی ،تــرس
از تاریکــی و چگونگــی انتقــال از زمــان روز
بــه شــب ،مشــاوره الزم را بــه خانــواده ارائــه
میدهــد .بــرای کــودک طیــف اتیســم زمــان
رفتــن بــه رختخــواب بایــد منظــم باشــد؛ قبــل
از خــواب بایــد فعالیتهــای آرامبخــش اجــرا

اجزای عملکرد
هــر کار از اجــزای بســیاری تشــکیل شــده
اســت .زمانــی کــه کاردرمانگــر بــا تجزیــه و
تحلیــل یــک کار متوجــه میشــود کــه وجــود
مشــکل دراجــزای عملکــرد ،مانعــی بــرای
انجــام مناســب آن کار اســت ،بــر روی آنهــا
هدفگــذاری میکنــد؛ چــرا کــه ایــن اجــزاء
پیشنیــاز حیطههــای کاری هســتند.
در زیــر بــه چنــد نمونــه از ایــن اجــزا اشــاره
میشــود:
مشکالت حسی

ً
تقریبــا ا کثــر کــودکان اتیســم مشــکالت
حســی را تجربــه میکننــد.
ایــن ممکــن اســت نقــص در پــردازش حســی
(دریافــت اطالعــات حســی مختلــف وآنالیــز
آنهــا) و یــا تعدیــل حســی (تنظیــم تعــادل
بیــن تســهیل و مهــار محرکهــا) باشــد؛
بــه عنــوان مثــال چنیــن کودکــی ممکــن
اســت بــه صــدای تیکتیــک ســاعت یــا
پنکــه ســقفی بیشــتر توجــه کنــد تــا صــدای
کســی کــه در حــال حــرف زدن بــا اوســت.
کاردرمانگــران در ایــن زمینــه از رویکردهــای
حســی در درمــان ماننــد :
تحریــک حســـــــی ،یکپارچگــــــــی حســی و
رویکــرد حســی-حرکتی اســتفاده میکننــد.
البتــه ایــن هرگــز بدان معنا نیســت که در این
حالــت کل درمــان در درمــان حســی خالصــه
میشــود؛ چــرا کــه  80درصــد افــراد بزرگســال
بــا اختــال طیــف اتیســم مــی گوینــد کــه هنــوز
مســائل حسیشــان باقــی اســت .بنابرایــن ،در
کاردرمانــی ضمــن ایــن کــه مداخــات حســی در
جریــان اســت ،از اطالعــات حاصــل از ارزیابــی
وضعیــت پــردازش حســی کــودک ،در انجــام
کارهایش استفاده میشود.
اســتفاده از هدفــون در خیابــان یــا پاســاژ
شــلوغ بــرای کودکــی کــه حساســیت شــنوایی
دارد ،نمونــهای از ایــن نــوع اســت.
برخــی تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه
گذاشــتن کوســن بــادی بــر روی کفــی
صندلــی کودکــی کــه تحــرک زیــاد دارد ،در
موقــع انجــام تکالیــف مدرســه ،بــه نشســتن
بیشــتر و توجــه کــودک ،حتـــــــی کاهــــــــــــش
حــرکات کلیشــهای کــه مزاحــم یادگیــری
هســتند ،کمــک میکنــد.

تغییر در فعالیتها

رفتــن از کاری بــه کار دیگــر و تغییــر در
جــدول زمانبنــدی کالس و برنامههــا بــرای
ایــن کــودکان اســترسآور اســت؛ چــرا کــه
خودشــان توانایــی پیشبینــی توالــی کارهــا
را ندارنــد و ایــن برایشــان اضطــراب ایجــاد
میکنــد .راهنماهــای تصویــری و نصــب
عالئمــی کــه نشــاندهندهی توالــی اعمــال
مــورد نیــاز باشــد ،در خانــه و مدرســه بــه
ایــن کــودکان کمــک کــرده و باعــث قابــل
پیشبینــی شــدن کارهــا میگـ ـ ــردد.

انتقال توجه در این
کودکان ضعیف
است و این نکته
باید توسط
درمانگر به معلم
اطالع داده شود
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مســائل حســی ،تداخــل
زیــادی بــا عملکــرد
مدرســه کــودکان طیــف
اتیســم دارند.زنگهــای تفریــح ،زمینهــای
بــازی ،ســالن غذاخــوری ،دویدنهــای
بچههــا و برخــورد آنهــا بــا هــم ،همــه پــر از
محــرکات شــدید و آزاردهنــده بــرای کــودکان
بــا اتیســم هســتند.
بــه علــت مشــکالت پــردازش شــنوایی،
کالس ایــن کــودکان بایــد تــا حــد ممکــن
آرام باشــد تــا بتواننــد مطالــب را یــاد بگیرنــد.
انتقــال توجــه درایــن کــودکان ضعیــف اســت
و ایــن نکتــه بایــد توســط درمانگــر بــه معلــم
اطــاع داده شــود.
کالسهایــی کــه از نظــر محــرکات بینایــی
(وجــود عکــس و نقاشــی و کاردســتی روی
درو دیــوار) ،حــواس کــودک را پــرت میکننــد
و مانــع یادگیــری او هســتند.
مشــکل دســت خــط از مــواردی اســت کــه
هــدف کاردرمانگــر قــرار میگیــرد و ا گــر قابــل
حــل نبــود ،در رویکــرد تطابقــی ،اســتفاده
از صفحــه کلیــد کامپیوتــر جایگزیــن آن
میشــود .گاهــی اوقــات هــم تطابقاتــی در
ابزارهــای نوشــتن(میز ،صندلــی) و محیــط
کالس بــه حــل مشــکل دســت خــط  ،کمــک
میکنــد.

شــوند؛ اســتفاده از تکنیکهــای رفتــاری بــه
ویــژه خاموشــی و بیاعتنایــی همــراه بــا رعایت
اصــول بهداشــت خــواب ،شــیوههایی مؤثــر
هســتند.

مشکالت حرکتی

تأخیــر حرکتــی در مراحــل رشــد حرکتــی در
اختــال طیــف اتیســم وجــود نــدارد ،امــا
هماهنگــی حرکتــی ،برنامهریــزی حرکتــی
و تقلیــد حــرکات ،دچــار مشــکل بــوده و نیــاز
بــه درمــان دارنــد .کاردرمانــی در زمینــه
ایــن مشــکالت بــا آمــوزش مهــارت خــاص و
بــه کارگیــری آن درفعالیتهــای مختلــف
بــه شــکل بــازی ،باعــث تعمیــم مهارتهــا
میگــردد.

9

اختـ ــالل
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در ݫ ݕٮردازش
شنیـداری

10

پــردازش شــنیداری اطالعــات بخــش حیاتــی در ارتباطــات
اجتماعــی محســوب میشــود .افــراد طیــف اتیســم معمــوال
مشــکالتی در پــردازش اطالعــات شــنیده شــده دارنــد .ایــن مشــکل
زمانــی ایجــاد میشــود کــه فــرد صداهــای گفتــاری و کلمــات را
میشــنود امــا معنــی آنهــا را درک نمیکنــد.
بــه عنــوان مثــال اگــر کســی کلم ـهی کفــش را بگویــد ،فــرد طیــف
اتیســم ،آن کلمــه را بــه وضــوح میشــنود امــا معنــی آن را متوجه نمی
شــود .گاهــی اوقــات عــدم درک گفتــار ،بــه بیمیلــی از پیــروی کــردن
یشــود ،در حالــی
فعالیتهــا و یــا دســتورات ارائــه شــده برداشــت م 
کــه فــرد بــه ســادگی قــادر بــه بازیابــی معنــی کلمــات در آن لحظــه
نمــی باشد.مشــکل اصلــی در پــردازش شــنیداری در کــودکان طیــف
اتیســم هنــوز بــه درســتی مشــخص نشــده اســت امــا تحقیقــات
نشــان دادهانــد کــه مناطقــی در بخــش لیمبیــک و هیپوکامــپ در
افــراد اتیســم ،بــه لحــاظ عصــب شــناختی تکامــل یافتــه نیســت.
هیپوکامــپ مســئول دریافــت دادههــای حســی ،حافظــه و مهــارت
هــای یادگیــری اســت .بــه عبــارت ســادهتر ،اطالعــات از حــواس بــه
هیپوکامــپ ارســال شــده و در آنجــا پــردازش میشــوند و ســپس بــه
قشــر مغــز جهــت ذخیــره طوالنــی مــدت انتقــال مییابنــد.
از آنجایــی کــه اطالعــات شــنیداری در هیپوکامــپ پردازش میشــوند،
بــه نظــر میرســد کــه پــردازش و ذخیــرهی طوالنــی مــدت ایــن
اطالعــات در کــودکان اتیســم دچــار مشــکل اســت .
مشــکالت پــردازش شــنیداری ممکــن اســت بــا ســایر مشــخصات
رفتــاری اتیســم نظیــر اضطــراب ،ســردرگمی در موقعیتهــای
اجتماعــی ،بیتوجهــی و درک ضعیــف گفتــار در محیطهــای
شــلوغ مرتبــط باشــد.

مونا رجبینسب
کارشناس ارشد گفتاردرمانی

عالیم اختالل پردازش شنیداری
کودک در محیطهای شلوغ احساس ناراحتی و بیقراری میکند.
در درک و اجرای دستورات مشکل دارد.
اصوات بلند و یا ناگهانی به صورتی غیر معمول آزارش میدهند.
دامنهیتوجه کوتاهاستو کودکبهراحتیحواسشپرتمیشود.
در درک و تفسیر مفاهیم انتزاعی مشکل دارد.
دنبال کردن گفتگوها برای کودک سخت است.
مشکل در جهتیابی صدا و پیدا کردن منبع صدا دارد.
در خواندن ،درک مطلب ،هجی کردن و نوشتن مشکل دارد.
تقاضای مکرر برای تکرار مطالب دارد.
مشکل در حافظهی کوتاه مدت و بلند مدت دارد.
ضعف در پردازش سریع دادههای شنیداری دارد.
کــودکان طیــف اتیســم کــه اختــال پــردازش شــنیداری ندارنــد،
معمــوال جــزء افــراد یادگیرنــدهی شــنیداری طبقهبنــدی میشــوند.
ایــن گــروه در درمــان بــا روش تحلیــل رفتــار کاربــردی ،نتایــج
خوبــی را کســب میکننــد امــا افــرادی کــه یادگیرندههــای دیــداری
هســتند ،بــه ایــن روش درمانــی پاســخ مناســبی نمیدهنــد .بــا
در نظــر گرفتــن ایــن موضــوع ،بــه نظــر میرســد کــه بســیاری از
یادگیرندههــای دیــداری ،دچــار مشــکالت پــردازش شــنیداری
هســتند و بــا روشهــای مبتنــی بــر ارتبــاط بینایــی عملکــرد بهتــری
را نشــان میدهند.بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر نشــانههای اختــال در
پــردازش شــنیداری ،در حــوزهی ارتبــاط و زبــان ظاهــر میشــوند،
بنابرایــن حضــور آســیب شــناس گفتــار و زبــان در درمــان ایــن دســته
از کــودکان از اهمیــت ویــژهای برخــودار اســت.

ارتباط چشمی
نویسنده و مترجم:
سید محمد علی میری
دانشجوی کارشناسی ارشد
ر وانشناسی
کودکان استثنائی

راهحــــــــل

.1روشهای مستقیم و غیر مستقیم کالمی:
والدیــن میتواننــد در موقــع صحبــت کــردن بــا
کــودک یــا نوجــوان خــود بــا اســتفاده از عبارتهایــی
همچــون «مــن چشـمهای تــو رو نمیبینــم»« ،مــن
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در برقــراری یــک رابطــه اجتماعــی
مناســب دو مولفــه مهــم و اساســی درگیــر
هســتند که عالوه بر بخش کالمی و محتوای کالم
کــه انتقــال دهنــده پیــام هســتند عامــل غیرکالمــی
نیــز نقــش مهــم و تعییــن کننــدهای دارد؛ بــه
گون ـهای کــه متخصصــان بیــان داشــتهاند کــه در
یــک برقــراری ارتبــاط و انتقــال پیــام بیــن دو نفــر
حــدود  30درصــد محتــوای پیــام اســت کــه کالم را
منتقــل میکنــد و نزدیــک بــه  70درصــد آن بخــش
غیــر کالمــی اســت کــه پیــام را بــه طــرف مقابــل
منتقلمیکند.
بخــش غیرکالمــی کــه بیشــتر تحــت عنــوان زبــان
بــدن شــناخته میشــود ،شــامل یــک ســری رفتــار
اســت کــه عبارتنــد از :نحــوه نشســتن و ایســتادن،
حالــت دســتها و پاهــا ،ارتبــاط چشــمی ،حالــت
کلــی بــدن و صــورت و تــن صــدا .کــه هــر کــدام در
وضعیتــی خــاص پیغــام خاصــی را منتقــل میکنند،
کــه بهتــر آن اســت کــه همــه ایــن عوامل بــا محتوای
کالم همخوانــی داشــته باشــد .مهمتریــن ایــن
رفتارهــا برقــراری تمــاس چشــمی اســت .یــک بــاور
فرهنگــی وجــود دارد کــه تمــاس چشــمی مســتقیم
بیانگــر ایــن اســت کــه فــرد صــادق ،آ گاه و چیــزی
بــرای پهنــان کــردن نــدارد!
تمــاس چشــمی بــا رشــد اجتماعــی ،شــناختی و
مهارتهــای زبانــی درارتبــاط اســت .برقــراری
تمــاس چشــمی یــک عملکــرد اجتماعــی مهــم
بــرای خردســاالن و کــودکان اســت کــه حتــی قبــل از
پاســخگویی کالمــی شــروع به رشــد میکنــد .تماس
چشــمی ضعیــف بــر روی مهارتهــای مربــوط بــه
تحصیــل و مســائل تحصیلــی نیــز بــر روی یادگیــری
لغــات ،توجــه بــه معلــم و درخواسـتهای آموزشــی
اثرگــذار اســت ،بدیــن صــورت کــه اگــر کــودک در

جهتیابــی بــه ســمت معلــم بــا شکســت مواجــه
شــود ،در پاســخدهی و یادگیــری بــه مشــکل بــر
میخــورد.
در بیــن افــراد دارای اختــال طیــف اتیســم کــه
در برقــراری ارتبــاط اجتماعــی دچــار مشــکالت و
نارســاییهایی هســتند ،برقــراری تمــاس چشــمی
عاملــی اســت کــه در ایــن افــراد بــه نــدرت دیــده
ً
میشــود و عمومــا از برقــراری تمــاس چشــمی بــا
دیگــران اجتنــاب میکننــد امــا ایــن عــدم برقــراری
تمــاس چشــمی مســتقیم بــه ایــن معنــی نیســت کــه
آنها دروغگو هســتند و چیزی را پهنان کردهاند بلکه
بــه خاطــر نقــص در مهارتهــای ارتباطــی اســت.
محققــان دانشــگاه ویسکانســین پــس از بررســی
هایــی بــر روی مغــز کــودکان دارای اختــال طیــف
اتیســم بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه عــدم برقــراری
ارتبــاط چشــمی توســط ایــن افــراد بــه خاطــر ایــن
اســت کــه آنهــا حتــی صورتهــای آشــنا را هــم بــه
صــورت تهدیــد درک میکننــد.
یکــی دیگــر از دالیلــی کــه بــرای عدم برقــراری تماس
چشــمی توســط کــودکان دارای اختــال اتیســم
مطــرح مــی شــود؛ ایــن اســت کــه آنهــا محرکهــای
حســی زیــادی را تجربــه میکننــد و بــرای کاهــش
ایــن میــزان محــرک و بــار حســی کــه محرکهــای
بینایــی نیــز جــزء آنهــا اســت ،باعــث میشــود کــه
کــودکان دارای اختــال اتیســم از برقــراری تمــاس
چشــمی اجتنــاب کننــد.

میخوام چشـمهای تو رو ببینم» و «من نمیتونم
بــه تــو جــواب بــدم چــون چشــمهاتو نمیبینــم»
کــودک خــود را بــه برقــراری تمــاس چشــمی تشــویق
کننــد .و یــا از عبارتهــای واضحتــری همچــون «بــه
مــن نــگاه کــن»« ،بــه چشـمهای مــن نــگاه کــن» و
«اگــه میخــوای مــن بــا تــو صحبــت کنــم بایــد بــه
چش ـمهای مــن نــگاه کنــی» .البتــه توجــه بــه ایــن
نکتــه ضــروری کــه ایــن عبارتهــا نبایــد همیشــه
اســتفاده شــود و بهتــر کــه در طــول روز بــه صــورت
متناوبــی از ایــن اصطالحهــا اســتفاده کــرد.
شهــای مســتقیم و غیرمســتقیم غیــر
 .2رو 
کال مــی:
کــودک خــود را از لحــاظ بدنی به خود نزدیک کنید.
نــگاه کــودک را بــا وصــل کــردن چیزهــای عجیــب و
غریــب بــه ســر و صــورت خــود (کاله گیــس ،بینــی
دلقــک ،ســیبیل مصنوعــی و عینــک گنــده) بــه
ســمت خــود جلــب کنیــد .از یــک جســمی کــه مــورد
دلخواه کودک اســت اســتفاده کنید به گونهای که
جســم را از جلــوی چشــم کــودک بــه ســمت جلــوی
چشــم خــود حرکــت دهیــد و ایــن کار را چنــد بــار در
طــول روز انجــام دهیــد و بهتر اســت با اشــیا مختلف
مــورد عالقــه کــودک ایــن کار صــورت گیــرد.
 .3بازی قایمموشک و دالیموشه:
ً
ایــن دو بــازی ســنتی کــه عمومــا بــرای بچههــای
خردســال اســتفاده میشــود عــاوه بــر آمــوزش
نوبتگیــری میتوانــد بــرای برقــراری مهــارت
تمــاس چشــمی نیــز مناســب باشــد ،و والدیــن در هــر
نوبــت ســعی کننــد کــه نــگاه و چش ـمهای کــودک
خــود را بــه چشـمهای خــود متصــل کننــد و هــر بــار
ایــن کارهــا را بــا شــوق و تشــویق بیشــتری انجــام
دهنــد.
 .4کــودک پشــت میــزی روبــه روی مــادر بنشــید:
وقتــی کــه مــادر خندیــد و ســر خــود را تــکان داد بــه
کــودک اجــازه داده میشــود که شــی مــورد عالقهاش
را بــردارد .اگــر بــه ســر و صــورت مادر نگاه نکــرد اجازه
برداشــتن داده نمیشــود.
ایــن بــازی میتوانــد در طــول روز بــه دفعــات مکــرر با
کــودک انجــام شــود و هــر بــار کــه کــودک بــه صــورت
مــادر نــگاه کــرد او را بــا دادن شــی مــورد نظــر بــه او و
یــا دادن خوراکــی مــورد عالقــه او تشــویق کنــد .و بــه
مــرور ایــن بــازی بــه ســمت چش ـمها بــرده شــود تــا
کــودک بــه نــگاه کــردن در چشــم تشــویق شــود.
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مادر
درمانگر ݫ ِ
12

ً
لطفا خودتان را معرفی بفرمایید و از
روزهای تشــخیص تورج و هوشــنگ
و روند درمانیشانبگویید.

مــن بلقیــس فیــروزی هســتم .تحصیــاتام
در زمینــه مدیریــت بیمارســتان در انگلیــس
بــود ،در ســن  6ماهگــی تــورج ،هوشــنگ
یــک ســال و نیــماش بــود ،مــا از آنجــا بــه
ایــران مهاجــرت کردیــم و متوجــه شــدیم
کــه ایــن اختــال در بچههــا وجــود دارد و
مــا ایــن تشــخیص را در ایــران گرفتیــم و بــه
پیگیریها در ایران ادامه دادیم.
از مراکــزی در لنــدن کمــک خواســتیم و
مطالــب علمــی زیــادی از آنجــا برایمــان
فرســتادند و مــا توانســتیم ایــن پیگیریهــا را
داشــته باشــیم و خدماتــی دریافــت کنیــم و
بــه جاهــای مناســب در ایــران مراجعــه کنیــم
و بچههــای مــن توانبخشــی شــوند.
مــن همیشــه فکــر میکــردم کــه بچههــای
مــن غریقــی هســتند کــه دارنــد غــرق مــی
شــوند و بایــد کاری کنــم کــه نجاتشــان
بدهــم و اینکــه بخواهــم افســرده و ناراحــت
باشــم راه بــه جــای نمیبــرم و خــود را
بــرای یــک پروســه طوالنــی آمــاده کــرده
بودم.
مســیر توانبخشــی را ادامــه دادم تــا اینکــه
بچههــا بــه یــک ســنی رســیدند کــه بایــد
بــه آموزشــگاه میرفتنــد ،وقتــی بــه ســن

گفت و گو با بلقیـس فیــــر وزی مادر دو فر زند اتیس ـ ــم
و مشاور واحد حمایتی انجمن اتیسم ایران
مصاحبه  :سینا توکلــی

آموزشــگاه رســیدند مــن تغییــر رشــته دادم.
رشــتهام مدیریــت بیمارســتان بــود و اینجــا
فکــر کــردم کــه بایــد بیایــم وارد قصــه
کــودکان اســتثنایی شــوم؛ بــا هماهنگــی
بــا ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی
و بعــد از گرفتــن یــک آزمــون ،از چنــد هــزار
نفــر شــرکت کننــده کــه فقــط  30نفــر پذیــرش
داشــتند مــن قبــول شــدم و پــس از طــی دوره
هایــی کــه ســازمان برگــزار میکــرد و بعــد از
ارتبــاط بــا موسســات بینالملــی در زمینــه
اتیســم بــه یــک کارشــناس اتیســم تبدیــل
شــدم.
آن زمانهــا متاســفانه در مرا کــز کــودکان
اســتثنایی درمورد اتیســم چیزی نمیدانســتند
و اطالعــات کمــی داشــتند.
مــن خــودم را کنــار نکشــیدم و ســعی کــردم
در قالــب یــک درمانگــر ،معلــم و مــادر ســعی
کنــم در مراکــز حضــور داشــته باشــم ،هــم
ناظــر بچــهی خــودم باشــم و هــم بتوانــم
بــرای دیگــران مفیــد باشــم و ایــن بــود کــه
بــرای مــا دورههــای زیــادی گذاشــتند و بــه
عنــوان سرپرســت آموزشــی انتخــاب شــدم
و در مراکــز مختلــف تربیــت معلــم تدریــس
مــی کــردم .تــورج آنجــا خیلــی پیشــرفت
کــرد ،امــا وقتــی بــه دوره راهنمایــی رســید
مــا مســتاصل بودیــم و نمیدانســتیم کــه
چــه کار بایــد بکنیــم و مرا کــز غیرانتفاعــی

نیــز وجــود نداشــت و ســرانجام بــا تــاش زیــاد
مدرس ـهای را پیــدا کردیــم.
بــرای هوشــنگ در مرحلــه ابتدایــی یــک
ســری مفاهیــم را توانســتم کار کنــم ،چــون
ً
کالم نداشــت ،ولــی اصــا نتواســتم ادامــه
بدهــم چــون در مدرســه برنامــه خیلــی
خوبــی نداشــت و تعــداد دانشآمــوزان هــم
زیــاد بــود ،شــما فکــر کنیــد کالس اول بــا 28
کــودک ،کــه اختــاف فــردی بینشــان زیــاد
بــود و چــون یــک اتفــاق خیلــی بــد بــرای او
در مدرســه پیــش آمــد و دندانــش شکســت
از آن ســال مــن مجبــورم شــدم آمــوزش را در
خانــه ادامــه دهــم و برایــم خیلــی ســخت بــود
کــه بتوانــم دو بچــه طیــف اتیســم را رســیدگی
کنــم.
در اواخــر راهنمایــی متوجــه اســتعداد تــورج در
موســیقی شــدم کــه روی جامــدادی اش دارد
آهنــگ معن ـیدار مــی زنــد و ایــن باعــث شــد
پیگــر باشــم و بــه ایــن ترتیــب تــورج بــاالی 20
ســال در موســیقی کار کــرده اســت.
آشنایی شما با انجمن از کجا بود؟

یــک روز کــه بــرای دیــدن خانم دکتــر بهجتی
کــه متخص ـــص ژنتیــک و از دوســتان بنــده
اســت رفتــه بــودم ،انجمــن را بــه مــن معرفــی
کردنــد ،شــماره تلفــن انجمــن اتیســم را بــه
مــن دادنــد و بــا خانــم غفــاری تمــاس گرفتــم

و...
آن زمــان خیلــی روزهــای پرفشــاری بــود
و انجمــن بــا دســت خالــی افتتــاح شــد و
روزهــای اول واقعــا چیــزی نداشــتیم و تنهــا
فعالیــت مــا منحصــر مــی شــد بــه طبقــه ســوم،
افــرادی کــه خیلــی مســتاصل بودنــد از وجــود
انجمــن مطلــع شــده بودنــد ،از شهرســتان هــا
تمــاس میگرفتنــد و مــا مشــاوره تلفنــی بــه
آنهــا میدادیــم.
تعــداد مشــاورههای حضــوری معــدود بــود
و برایشــان خیلــی جالــب بــود کــه همچیــن
مرکــزی ایجــاد شــده و خدماتــی را ارائه میدهد
و یــک دریچــهی امیــد بــرای خانوادههــا بــاز
شــده و بــا همــه کمبودهــا و امکانــات کــم هــم
فعالیــت میکنــد .آن روزهــا از نظــر بودجــه
خیلــی خیلــی کــم و صفــر بودیــم.
از چــه زمانــی شــما بــه عنــوان مشــاور و
در واقــع پذیــرش خانــواده در نقطــه ورود
بــه انجمــن فعالیــت میکنیــد؟ از کارتــان
بگو ییــد .

در مشــاوره چــه راهکارهایــی بــه خانــواده
هــا ارائــه مــی دهیــد؟

نیازســنجی را در حــــــوزه والدیـــــــــن انجــام
میدهــم .خانــواده بعــد از ارزیابــی و مشــاوره
از نظــر آموزشــی و توانبخشــی ،خانــواده و
اجتماعــی نیازســنجی میشــود ،راهکارهــای

من خودم را کنار
نکشیدم و سعی
کردم در قالب یک
درمانگر،معلم و مادر
سعی کنم در مراکز
حضور داشته باشم
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از آبــان ســال  94تمامــی مشــاورههای مــن
بــه شــکل رســمی در پروندههــا ثبــت شــده و
تمامــی پروندههــا موجــود اســت .ســال 95
تعــداد مشــاورهها بیشــتر شــد .منتهــی قبــل
از بنــده مشــاوره بــه وســیله خانــم گــودرزی
انجــام میشــد ،مــن در عیــن حــال کار
مــددکاری هــم انجــام مــیدادم.
خانوادههای ما چند مشکل دارند:
 -1مشــکل شــناخت کــم و عــدم آ گاهــی آنهــا
درمــورد اتیســم
 -2نداشــتن تشــخیص درســت و بــه هنــگام
و ایــن مــورد خیلــی برایشــان بــد اســت و
زمــان را از دســت میدهنــد.
مــا از کــودک  1ســاله تــا  45ســاله اینجــا پذیرش
داشــتهایم .خانوادهها از هر قشــری وارد طبقه
همکــف انجمن(واحــد حمایتــی) میشــوند و
فــرم ثبتنــام پــر میکننــد ،از آنجایــی کــه مــادر
نقــش اول را بــرای بچههــای اتیســم بــازی
میکنــد در کنــار وظیفــه اصلــی بایــد درمانگــر
هــم باشــد و بــرای درک ایــن مطلــب والدیــن را
بــه  4گــروه تقســیم میکنــم.
گــروه اول خانوادههایــی هســتند کــه در
مواجهــه بــا فرزنــد اتیســــــمشان نگــران و
افســرده میشـــــــوند و احســاس تنهایــــــی
شــدیدی میکننــد ،زوج خوشــبخت دیــروز
کــه پیونــد عشــق بینشــان بســته شــده بــود
بعــد از تولــد فرزنــد دارای اتیســم حالــت انــزوا
پیــدا میکننــد و طــاق عاطفــی بینشــان
پیــش میآیــد و فکـــــر میکننــد مرجـــــــع و
پناهــی بــرای آنهــا وجــود نــدارد.
هــدف مشــاور انجمــن ایــن اســت کــه بــه نیــاز

همدلــی و هــمدردی ایــن عزیــزان پاســخ
دهــد.
گــروه دوم خانوادههــای هســتند کــه دانــش
و آ گاهــی کافــی ندارنــد ،بــه صــرف ایــن کــه
کودکشــان کالم دارد،خوشــحالند و حالشــان
خــوب اســت ،ســهلانگاری میکننــد در ایــن
قضیــه و نارســایی کــه مربــوط بــه اتیســم
میشــود را نادیــده میگیرنــد و پیــش
متخصــص نمیرونــد و وقتــی بچــه هایشــان
بــه  10ســال میرســند نگــران مــی شــوند و
نمیداننــد بــا فرزنــد نوجوانشــان کــه حــاال
بیقــرار و پرخاشــگر و مضطــرب اســت
چگونــه برخــورد کننــد و تــازه بــه فکــر درمــان
میافتنــد.
گــروه ســوم خانوادههایــی هســتند کــه
خودشــان میداننــد چــه مســئلههایی دارنــد
و آ گاه هســتند و میرونــد پیــش متخصــص
ً
تــا تشــخیص بگیرنــد ،متخصــص هــم فــورا
بــرای آنهــا دارو مینویســد و علــت اصلــی
و نــوع اختــال را بــه آنهــا نمیگویــد ،فکــر
میکننــد کــه فقــط بایــد دارو مصــرف کننــد
و صــرف پیــش پزشــک رفتــن و دارو مصــرف
کــردن کافــی اســت ،توانبخشــی را جــدی
نمیگیرنــد و بعــد دچــار مشــکل میشــوند.
مــوارد و مثــال ایــن چنینــی مــا در بیــن
پروندههــا زیــاد داریــم .ایــن قصــه مربــوط
بــه قبلهــا بــوده ولــی درحــال حاضــر هــم
ایــن موضو عهــا و مــوارد وجــود دارد .در ایــن
حالتهــا بچههــا نســبت بــه درمــان مقــاوم
میشــوند و دیگــر ســن طالیــی را از دســت
میدهنــد.
گــروه چهــارم ،خانوادههایــی هســتند کــه
فرزندشــان بــه صــرف اینکــه چهــره زیبــا
دارد و بچــه خوبــی اســت و کالم دارد او را
ً
پنهــان میکننــد (از فامیــل و دوســت) و اصــا
ایــن موضــوع را مطــرح نمیکننــد ،حالــت
انــکار دارنــد و در دلشــان اضطــراب اســت و
میخواهنــد کســی از ایــن موضــوع اطالعــی
نداشــته باشــد .حتــی پیــش متخصــص هــم
میرونــد وتشــخیص هــم میگیرنــد ،بــرای
مشــاوره هــم اینجــا میآینــد و بعــد از ایــن از
مــن قــول میگیرنــد کــه مــن دوســت نــدارم
هیــچ اســمی و پرونــدهای بــرای بچــه مــن
تشــکیل بشــود ،ولــی خدمــات درمانــی و...
را دریافــت و دنبــال میکننــد.
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انجمن
با دست خالی
افتتاح شد و ر وز های
ً
اول واقعا چیزی
نداشتیم و تنها
فعالیت ما منحصر
می شد به مشاوره
تلفنی به
شهرستانها

ً
اجتماعــی و اصــا بــه بحــث آمــوزش کاری
ندارنــد .برنامهریــزی بــرای ایــن بچههــا
خیلــی مهــم اســت و از خانوادههــا خواهــش
میکنــم بــه بحثهــای تفریحــی و ورزشــی و
 ...هــم بــا برنامهریــزی درســت بهــا بدهنــد.
اشــتباهات رایــج خانواد ههــای دارای فرزنــد
اتیســم را چــه میدانیــد؟
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الزم بــه ایشــان داده شــود در قــدم دوم معرفــی
اهــداف و خدمــات انجمــن اتیســم ایــران.
مهمتریــن مشــکل خانوادهها بحــث خودیاری
بچههــا اســت ،تقویــت مهارتهــای حرکتــی
ظریــف و تمرکــز و توجــه ،هماهنگــی چشــم و
دســت از مشــکالت دیگــر اســت .نمونههــای
مختلــف تمرینهــای روزمــره را بــه آنهــا آمــوزش
میدهــم تــا بــا بچههایشــان کار کننــد و بــه
صــورت تشــویقی و زمانبنــدی شــده باشــد.
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پیشــنهاد میکنــم تــا قبــل از مدرســه بــا
بچههــا بــه صــورت بــازی کار کننــد و بعــد
برحســب نیــاز کــودک ایــن برنامــه تغییــر
داده میشــود؛ بــرای نیازهــای دیگــری
چــون دندانپزشــکی و ...بــه شــبکه دوســتدار
اتیســم معرفــی میشــوند و یــا بــه بخــش
مــددکاری انجمــن ارجاعشــان میدهــم.
االن در مــدارس اتیســم کشــور ژاپــن 4 ،ســال
اول را اختصــاص میدهنــد بــه فعالیتهــای

برادری صبور و خوش اخالق،
دانشآموزی باهوش و فعال
کــوروش بــرادر کیانــا،در کنــار مادرش(ســرکار
خانــم گــودرزی ،رفتاردرمانگــر انجمــن) و در
اتــاق کار او بــود ،بــرای مصاحبــه بــه طبقــه دوم
انجمــن آمــد ،خیلــی خوشــحال و آمــاده بــرای
صحبــت کــردن ،همانطــور کــه لبخنــد بــه لــب
داشــت بــا مــا وارد گفتگویــی شــد کــه در ادامــه
مــی خوانیــد:

مصاحبه  :سیدمحمدعلی میری/فاطمه نادری

کوروش جان ،از خواهرت کیانا برامون بگو:
کیانــا خواهــر مــن 12 ،ســاله اســت کــه یــک ســال
اختــاف ســنی بــا هــم داریــم .کیانــا تــوی جمــع
نمیتونــه خــودش رو کنتــرل کنــه و دختــر حســودیه،
ســریع میزنــه زیــر گریــه و صداهــای عجیــب و غریب
از خــودش در میــاره .تــازه خیلــی هــم قلقکیــه (بــا
خنــده).
از ایــن کــه یــک خواهــری مثــل کیانــا دارای چــه
حســی بهــت دســت میــده؟
احســاس تــک فرزنــد بــودن رو دارم .چــون بــه مــن
خیلــی توجــه نمیکنــه و بــا مــن بــازی نمــی کنــه .هــر
وقــت بــا مــادر و پــدرم حــرف میزنــم ســریع میزنــه زیــر
گریــه و یــا خــودش را میزنــه.
چقــد بــا خواهــرت بــازی میکنــی و ارتباطاتتون
چــه جوریه؟
ً
خیلــی کــم ،باهــاش اصــا بــازی نمیکنــم ولــی
شــرایط خاصــی پیــش بیــاد مثــا وقتــی کــه گریــه
میکنــه و یــا مــادرم کار داره و یــا پــدرم خونه نیســت،
باهــاش کمــی بــازی میکنم.
برای اینکه خواهرت رو خوشــحال کنی چکار
میکنی؟

-1اشــتباه رایــج وابســته کــردن بیــش از انــدازه
بچههــا بــه خانــواده اســت.
 -2عــدم مســئولیتپذیری بچههــا ،بــه
عنــوان مثــال وقتــی میبینیــم بچــهای
توانمنــدی دارد و میتوانــد کارهایــی را
انجــام دهــد ،بــه او اجــازه انجــام فعالیــت
را بدهیــم ،و نقــش هویتــی او در خانــه
مشــخص باشــد و بچــه در خانــه رهــا شــده
نبا شــد.
 -3قاطعیــت در خانــواده و کنتــرل و
مدیریــت کــودک وجــود داشــته باشــد و بچــه
خانــواده را مدیریــت نکنــد .از یــک ســالگی
خانوادههــا بایــد بچ ـ ههایشــان را بگذارنــد در
جــای خــواب خودشــان .بچـهای کــه تــا  10یــا

ً
قلقلکــش میــدم ،معمــوال دســت مــن رو میگیــره
و میگــه بــزن بــه صورتــم تــا حســش درگیــر بشــه،
بیــرون اســباببازی ببینــم بــراش میخــرم و غــذا
بیشــتر فســت فود دوســت داره ،کالباس و پفک جز
خوراکیهــای مــورد عالقشــه.
اگه چیزی رو ازش درخواست کردی و گوش
بــه حرفــت نــداد و اذیتــت کرد تو چکار میکنی؟
نیــم ســاعت طــول میکشــه تــا گریــه کردنــش و
ســر بــه در دیــوار زدنــش تمــوم بشــه و بعــد خــودش
ســاکت میشــه و هــرکار دیگــهای انجــام بدیــم
بیفایــده اســت و از بچگــی همینطــور بــوده.
حــاال کــه یــک خواهــر داری کــه اتیســم داره،
اتیســم رو چــه طــور میبینــی و تعری ـفات از
اتیســم چیــه؟
ً
اتیســم فردیــه کــه بایــد دائمــا تحــت مراقبــت باشــه،
همیــن کیانــا رو مــا یــک لحظــه هم نمیشــه تنهاش
بذاریــم ،مــن مشــکل بچههــای اتیســم رو در
محدودیــت کلینیکهــا میدونــم و ایــن کــه بــرای
درمانــش هنــوز راهــی پیــدا نشــده و در ایــران هــم
خیلــی کــم درمانــگاه داریــم.
وقتــی بــا خــودم بیــرون میبرمش خــودش رو میزنه
و دائــم اســباب بازیهــاش را تــوی دهنــش میکنــه
و مــردم خیلــی نــگاه بــدی میکننــد ( با ناراحتــی) .
خــوب کــوروش جــان ،تــو حتمــا دوســتای
زیــادی تــوی مدرســه و محلــه داری ،تا چــه اندازه
درمــورد کیانــا بــا دوســتات حــرف زدی؟
نــه تــا حــاال نشــده ،ولــی بعضی وقتها که دوســتام
ســوال میکنــن بهشــون میگم که مریضــه و اختالل
ذهنــی داره و یــه ذره ناراحــت میشــم .و ایــن ســوال

 15ســالگی در بغــل پــدر و مــادر بخوابــد ،رشــد
نمیکنــد .برویــم ســراغ بدآمــوزی خانوادههــا،
یکــی خوابانــدن بچههــا در آغــوش خــود تــا
نوجوانــی.دوم عــادت دادن بــه وعدههــای
غذایــی مکــرر و تعریــف نشــده ،یعنــی همیشــه
بچــه در حــال خــوردن اســت.عدم ممانعــت در
ایجــاد تغذیههــای نامناســب ،مثــل نوشــابه
و پفــک و ...مشــکل دیگــر بــی نظمــی در
اجابــت مــزاج بچههــا اســت.
مشــکل بعــدی بینظمــی در برنامــه خــواب
اســت ،مــن ایــن را بارهــا از خانوادههــا
میشــنوم کــه مــا تــا ســاعت  1و 2شــب بیــدار
هســتیم ،بچــه هــم بیــدار اســت.
ســوال مــن از آنهــا ایــن اســت کــه چــرا
ســاعت خــواب منظــم بــرای بچههــا
ایجــاد نکردهانــد؟ بچــه بایــد ســاعت  9در
رختخــواب باشــد و صبــح ســاعت  8بیــدار
شــود .در ایــن حالــت اســت کــه دستشــویی را
بــه موقــع مــیرود و روی نظــم اســت.
مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه یــک رفتــار
متضــاد و دوگانــه در خانــه حاکــم اســت و
خدمــات توانبخشــی و رفتاردرمانــی در مرکــز

در حــال انجــام ،ولــی خانــواده پیگیــری
ندارنــد و بــا بچــه کار نمیکننــد.

مشــکل بزرگتــر عــدم پوشــش بیمـهی خدمــات
توانبخشــی اســت.

مشــکالت اصلــی اتیســم در ایــران بــرای
خانواد ههــا و بچ ههــا چیســت؟

خانوادههایــی هســتند کــه نیــاز بــه حمایــت
دارنــد و ایــن حمایــت نیســت .حمایــت بایــد
بــه شــکلی باشــد کــه وقتــی متوجــه شــدند کــه
بچــه ایــن مشــکل را دارد ،یــک جــا و مکانــی
باشــد کــه ایــن بچههــا را بپذیــرد و بچــه را
تحــت کنتــرل قــرار دهــد ،و تمــام تسـتهای
تشــخیصی ،تمــام خدمــات توانبخشــی،
درمانــی و مشــاورهای و ورزشــی و تفریحــی
در آن مرکــز ارائــه شــود و اســتعداد یابــی نیــز
صــورت گیــرد.
آنقــدر ایــن کارهــا دقیــق انجام شــود کــه وقتی
بــه ســن باالتــر رســیدند بــرای اشتغالشــان نیــز
برنامهریــزی شــود.
بــه طــور کلــی اول ،عــدم دریافــت حمایــت،
دوم ،عــدم برنامهریــزی بــرای اســتعدادیابی،
ســوم ،عــدم برنامهریــزی بــرای اشــتغال ،ایــن
چیــزی اســت کــه در همــه کشــورها وجــود دارد.

آینــده انجمــن اتیســم ایــران را چگونــه
میبینیــد؟

بــرام پیــش اومــده که چــرا خواهرم اینجوری شــده؟
شــده تــا بــه حــال از دســتش عصبــی بشــی،
اون موقــع کــوروش بــه عنــوان بــرادر کیانــا چــکار
میکنــه؟
دســتش رو میگیــرم و میبرمــش روی تخــت کــه
حداقــل ســرش رو بــه تخــت بزنــه که آســیب نبینه و
همســایهها ناراحــت نشــن ،یــا بــه پــدر و مــادرم زنگ
میزنــم کــه بیــان.
بــرای اینکــه کیانــا آرامــش داشــته باشــه ،چــه
کارهایــی واســه اون انجــام میــدی؟
بعــد از کمــی فکــر کــردن میگویــد :تــا حــاال بهــش
فکــر نکــردم ولــی ســعی میکنــم ببرمــش بیــرون و از
ً
ایــن کــه تــوی خونــه باشــه خوشــش نمیــاد و معموال
مامانــم اجــازه نمیــده کــه بــا مــن تنهایــی بیــرون
بیــاد.
زمانــی بــود کــه مامانــم پــاش شکســته بــود ،مــن
بــا کیانــا تــا انقــاب رفتیــم .بــا یــک حالــت هیجانــی
میگویدکــه کیانــا دختــری خســتگیناپذیر اســت،
اصال خســته نمیشــه با اینکه ســه ســاعت شـبها با
پــدرم بــرای گــردش بیــرون میــرن ولــی بــاز هــم گریــه
میکنــه کــه میخــواد بیشــتر بیــرون باشــه.
وقتــی مــردم کیانــا رو میبیننــد چــه واکنشــی
عهــا چــکار
نشــون میــدن و تــو در اون موق 
میکنــی؟
ً
معمــوال وقتــی نــگاه خیلی بدی به خواهرم میشــه و
یــا سرشــون رو بــر میگردوننــد ،مــن هم همــون رفتار
رو بــا خودشــان انجــام میــدم .نــگاه بعضــی مــردم
طوریــه کــه انــگار بچـهای بــا ایــن مشــکل ندیدنــد،
بــا ایــن کــه  12ســاله اســت یــک دفعــه میخنــده و

یــا اســباب بازیهــاش رو تــوی دهنــش میکنــه،
حــس خجالــت و ناراحتــی بــه مــن دســت میــده
بــرای اینکــه چــرا بــه ایــن بچههــا اینجــوری نــگاه
میکننــد .
فکــر میکنــی جامعــه بــه خانــواده شــما کــه یــک
دختر دارای اتیســم دارید چجوری نگاه میکنه؟
بــه نظــرم بایــد کنفرانسهــای مختلفــی تشــکیل
بشــه تا جامعه با اتیســم آشــنا بشــه ،که دیگه مردم
نــگاه عجیبــی بــه اتیســم نکننــد ،ســعی کننــد تــو
برنامههــای معــروف راجــب بــه اتیســم حــرف بزننــد
و مــردم رو آشــنا کننــد.
ً
مــردم خودشــون رو بــذارن جــای خانوادههــا ،مثــا
وقتــی کیانــا نصــف شــب بیــدار میشــه و بــرای اینکــه
همســایههای دیگــه بیــدار نشــن مــادرم بــا وجــود
درد پــا کیانــا رو روی پاهــاش میخوابونه،پــدرم
کیانــای  13ســاله رو بغــل میکنــه و تــوی خونــه قــدم
میزنــه ،مــردم ایــن چیزهــا را درک کننــد.
آینده کیانا را چه جوری میبینی؟
آینــده ...مــادر و پــدرم پیر شــدند و توان نگهــداری از
کیانــا رو ندارنــد  .من هم که نمیتونــم تا اخر عمرم از
اون نگهداری کنم ،شــاید پرســتار گرفتیم که ازش
مراقبــت کنــه چــون اصــا دوســت نداریــم بذاریمش
پرورشــگاه ،ســعی میکنیــم تــا جایــی کــه میتونیــم
ازش مراقبت کنیم .و شــاید تا  20ســال دیگه مراکز
بهتری ســاخته بشــه واســه اتیسم.
چه آرزویی واسه کیانا داری؟
شــفا پیــدا کنــه تــا شــبا مــادرم بتونــه آروم بخوابــه،
کمتــر بــرای کیانــا زحمــت بکشــه و در کل یــک آدم
ســالم مثــل مــا بشــه.

برای خودت چه آرزوی میکنی؟
بــرای خــودم آرزو میکنــم کــه کیانــا منــو بــرادرش
بدونــه و مثــل یــه بــرادر بــا مــن رفتــار کنــه .هرچنــد
کــه االن هــم میکنــه ولــی ارتبــاط زیــادی نداریــم.
اگــه شــفا پیــدا کنــه بــا هــم بــازی میکنیــم  ،فیلــم
میببینیــم ،فوتبــال و تنیــس بازی می کردیــم و...
صحبت پایانی:
پــدر و مــادرم بــا توجــه بــه مشــکل کیانــا بــازم بــرای
مــن خیلــی زیــاد وقــت گذاشــتن و سعیشــون رو
میکنــن کــه هــم بــه مــن برســند و هــم بــه کیانــا و
بیــن مــا دوتــا فــرق نباشــه .مــن هــم تــا جایــی کــه
بتونــم بهشــون کمــک میکنــم و ایــن کمکهــا
تــوی دادن عصرونــه بــه کیانــاس و یــا تــوی بعضــی
خریدهــا کــه بــه عهــده منــه.
مــن خــودم کالسهــای تقویتی ریاضی و بدنســازی
میرم .ورزش مورد عالقهام شــناس و بیشــتر طرفدار
پرسپولیســم .انیمشــین و فیلــم اکشــن میبینــم .و
اســپایدر مــن رو هــم دوســت دارم.

بــه نظــر مــن انجمــن االن دارد خــوب
فعالیــت میکنــد و بیشــتر بایــد جویــا باشــد
کــه خواســت دقیــق خانوادههــا چیســت.
خانوادههــا زمانــی احســاس رفــاه و آســایش
میکننــد کــه خواســتههای آنهــا جامــع عمــل
پوشــیده شــود.
خواســتههای خانوادههــا بایــد مکتــوب
شــود و نماینــده خانوادههــا در هیئــت مدیــره
حضــور داشــته باشــد.
خانوادههــای کــه انجمــن را شــناختند و بــه
انجمــن اتیســم ایــران آمدنــد و از خدمــات
انجمــن اســتفاده میکننــد رضایــت بیشــتری
نســبت بــه خانوادههــای دارنــد کــه بــه
انجمــن نیامدنــد و از دور در فضاهــای
مجــازی نقــد مطــرح میکننــد و ســعی
نکردهانــد کــه از خدمــات انجمــن اســتفاده
کننــد و پیشــنهاداتی نیــز ارائــه کننــد .
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 خواه ـ ـ ــش میکن ـ ـ ــم بــه ط ـ ـ ـ ـ ـ ــور
مختصــر خودتــان را بــرای مخاطبــان
مجله معرفی کنید.

مــن صبــا صابونــی کارشــناس ارشــد مهندســی
صنایــع ،نماینــده انجمــــــن اتیســـــم ایــران-
ارومیــه و خواهــر یــک نوجــوان طیــف اتیســم
هســتم.
 زمانــی کــه برادرتان تشــخیص اتیســم گرفت
یشــناختید؟ چــه مشــکالتی
آیــا اتیســم را م 
داشــتید؟

در آن زمــان مــن کــم ســن و ســال بــودم و
اطالعاتــی راجــع بــه اتیســم نداشــتم .البتــه از
بچگــی در خاطــرم هســت کــه بــرادرم از پلههــا
بــه شــدت افتــاد و ســرش ضربــه شــدیدی دیــد.
مــادرم همیشــه نگــران ایــن بــود کــه بــرای
بــرادرم مشــکلی پیــش میآیــد یــا خیــر .تــا
اینکــه پزشــکان از روی یــک ســری عالئــم
تشــخیص اتیســم را دادنــد ،روزهــای ســختی
بــود .مــن متوجــه اصــل قضیــه نبــودم امــا خــب
رفتــه رفتــه وقتــی مشــکالت بــرادرم را میدیــدم
برایــم ناراحتکننــده بــود و دوســت داشــتم
مثــل خواهــر و برادرهــای دوســتانم باشــد ،بــا
مــن صحبــت و بــازی کنــد و ...امــا بــا کمــک
مــادر و پــدرم توانســتم واقعیــت را درک کنــم
کــه مشــکل بــرادرم دســت خــودش نیســت و
بایــد ســعی کنیــم کــه ایــن موضــوع را بپذیریــم
و ایــن مســاله نتوانــد نظــم زندگــی عــادی
خانــواده را بــه هــم بزنــد .اکنــون ســالها از

ً
آن موضــوع میگــذرد و مــن کامــا واقعیــت را
قبــول کــردم و در انجمــن هــم در بیــن بســیاری
از خانوادههــا ایــن مشــکل را میبینــم و
همیشــه توصیــه میکنــم واقعیــت را بپذیریــد.
 شــما و خانواد هتــان در رونــد درمــان علــی
چــه فعالیتهای ـی کردیــد؟

از همان موقعی که متوجه شــدیم علی مشــکل
اتیســم دارد طبــق توصیههــای متخصصــان
دانســتیم کــه مهمتریــن راه درمانــش ،آمــوزش
و توانبخشــی اســت.
پــدر و مــادرم در طــول ایــن مــدت کلیــه روش
هــای موثــر را امتحــان کردنــد .آن زمــان اینجــا
هیچگونــه امکانــات آموزشــی نبــود ،در واقــع
ا کثــر قشــر تحصیلکــرده هــم راجــع بــه اتیســم
اطالعاتــی نداشــتند .بــه خاطــر همیــن علــی
را بــرای کارهــای آموزشــی و توانبخشــی بــه
تهــران میآوردنــد.
رفــت و آمــد بــا یــک بچــه طیــف اتیســم
مشــکالت خیلــی زیــادی داشــت ،حتــی یــادم
میآیــد یــک ســری بــه خاطــر بیقــراری
شــدید علــی ،هواپیمــا تاخیــر زیــادی داشــت.
حتــی طــوری شــد کــه مــا چندیــن مربــی در
ارومیــه از تهــران اســتخدام کردیــم .مــادرم
نیــز طبــق تجربههایــی کــه در ایــن مــدت بــه
دســت آورده بــود بــه چنــد نفــر از شــاگردانش
جهــت کار بــا ایــن بچههــا ،آموزشهــای
الزم را دادنــد .بعدهــا نیــز کــه علــی بــه ســن
مدرســه رســید ،اینجــا نــه مدرســه اتیســمی

بــود و نــه معلمــان بــا اتیســم آشــنایی داشــتند.
چــون تعــداد بچههــای طیــف اتیســمی کــه
بایــد بــه مدرســه میرفتنــد  4نفــر بودنــد .در
طــول ایــن مــدت و بعــد از رفــت و آمدهــای
مکــرر مــادرم و چنــد نفــر از اولیــا بــه آمــوزش و
پــرورش اســتثنایی ،یــک کالس درس را بــه
ایــن بچههــا اختصــاص دادنــد .مــن نیــز بــه
یکــردم بــه بــرادر و پــدر
نوب ـهی خــودم ســعی م 
و مــادرم کمــک کنــم.
خانــهای کــه دارای فرزنــد اتیســم اســت،
نیازمنــد همــکاری کلیــه اعضــای خانــواده
مــی باشــد .ســعی میکــردم کلیــه مباحثــی کــه
معلمــان در مدرســه و خانــه بــا علــی کار مــی
کننــد را مــن نیــز هــر روز بــا او کار کنــم .یــادم
میآیــد آن موقعهــا در اتاقــم یــک میــز و کمــد
بــود بــا کلیــه وســایل جهــت کار بــا علــی.
االن کــه علــی بــزرگ شــده ،خــدا رو شــکر خیلــی
از مشــکالتش بــر طــرف شــده و مــن همیشــه
روی ایــن موضــوع تاکیــد میکنــم کــه بایــد
فرزنــد خودمــان را بــا خــودش مقایســه کنیــم
کــه چقــدر پیشــرفت کــرده نــه بــا دیگــران.
هفت ـهای ســه روز بــا مــادرم ســه نفــری پیــاده
روی میرویــم ،تــوپ بــازی میکنیــم و خیلــی
فعالیتهــای دیگــر .و ایــن خیلــی حــال علــی را
بهتــر میکنــد.
بعضــی روزهــا مــن علــی را بــه کالس میبــرم
و مــیآورم و در ایــن بیــن ،ســعی میکنــم بــه
درس و کارم و بــه انجمــن ارومیــه رســیدگی
کنــم.

 بــه نظــر شــما آینــده ایــن بچ ههــا و وضعیــت
اتیســم در ایــران چــه خواهــد شــد؟

خوشــبختانه در ســالهای اخیــر آ گاهــی مــردم
نســبت بــه ایــن موضــوع افزایــش پیــدا کــرده
اســت ،کــه بزرگتریــن قــدم را در ایــن زمینــه
بایــد مدیــون انجمــن اتیســم ایــران باشــیم کــه
مــن عضــو کوچکــی از ایــن مجموعــه هســتم
و تــا جایــی کــه توانســتم حتــی فراتــر از توانــم
بــا وجــود مشــکالت فــراوان جهــت اهــداف
انجمــن تــاش کنــم و اصــا دلســرد نشــدم.
امیدواریــم بــا تمامــی زحمــات انجمــن و
دفاتــرش در شهرســتانها ،کلیــه ارگانهــا،
ســازمانها و افــراد جامعــه و خیریــن عزیــز
بتوانیــم بــرای ســاخت خانــه اتیســم جهــت
آینــده ایــن بچههــا کمــک کنیــم و بــا ایــن
کمــک ارزنــده ایــن ســوال را از ذهــن همــهی
خانوادههــای دارای فرزنــد طیــف اتیســم کــه
فرزنــد مــن ،بعــد از مــن چــه خواهــد شــد را حــل
کنیــم .بــا حــل ایــن موضــوع کمــک فراوانــی به
آینــده ایــن فرشــتگان میکنیــم.
 نــگاه جامعــه بــه اتیســم و خانــواده دارای
فرزنــد اتیســم چگونــه اس ـت؟

 نظرتــان راجــع بــه ازدواج ایــن بچ ههــا
چیســت؟ آیــا میتواننــد ازدواج کننــد و تشــکیل
خانــواده دهنــد؟

پاســخ بــه ایــن پرســش بــه شــدت اتیســم و
عالیــم آن در فــرد بســتگی دارد .یعنــی مــا بایــد
ببینیــم فــرد دارای اتیســم کــه حــاال بــزرگ
شــده ،تــا چــه انــدازه اختــال تکلــم و اختــال
در برقــراری روابــطاجتماعــی دارد .آن دســته
از افــراد دارای اتیســم کــه اتیســم شــدید دارنــد،

 دغدغــه شــما بــه عنــوان یک خواهر چیســت
و میخواهیــد چــه امکانــات و فرصتهایــی
بــرای ایــن افــراد و خانوادههایشــان وجــود
داشــته باشــد؟

امیــدوارم هــر چــه زودتــر درخواســتها و
پیگیریهــای مــا از طریــق انجمــن جهــت
بــرآورده شــدن نیازهــای ایــن افــراد نتیجــهی
الزمــه را بدهــد و بتوانیــم امنیــت خاطــری بــرای
پــدر و مادرهــای ایــن فرشــتگان ایجــاد بکنیــم.

 آیــا بــه دوســتانتان راجــع بــه مشــکل برادرتــان
چیــزی گفتید؟

اوایــل کــه کوچــک بــودم نــه .شــاید خجالــت
میکشــیدم چــون ســنم کــم بــود و آ گاهــی
چندانــی نداشــتم .امــا وقتــی بزرگتــر شــدم
و ایــن موضــوع را قبــول کــردم و االن همــه
دوســتانم میداننــد کــه بــرادرم اتیســم دارد و
کال پــدر و مــادرم ایــن موضــوع را از هیــچ کــس
پنهــان نکردهانــد.

 چــه حــس و هیجانــی نســبت بــه برادرتــان
داریــد؟

مــن رفتــه رفتــه بــا درک ایــن موضــوع ســعی
کــردم بــا علــی مثــل یــک بچــه عــادی برخــورد
کنــم .علــی بــا اینکــه االن هــم نمیتوانــد
ً
صحبــت کنــد ،امــا تقریبــا همــه موضوعــات
را متوجــه اســت و بــا اشــاره خواســتههایش
را میگویــد .بــا او شــوخی میکنــم و جــای
خــودش جــدی صحبــت میکنــم ،ازش
میخواهم تو بعضی کارها کمکم کند.
کارهــای خانــه ،چیــدن ســفره ،جمــع
کردنــش ،شســتن ظرفهــا و خیلــی کارهــای
دیگــر کــه بــه بهتــر شــدن مهارتهایــش کمــک
کنــد .ســادگی ،شــور و نشــاط زندگــی بــدون
هیــچ دغدغــه خاطــری ،عشــق و زیبایــی را
مــن از چشــمان زیبــای بــرادر نازنینــم حــس
میکنــم و دوســتش دارم بــه انــدازه تمــام
دنیــا .امیــدوارم تــا جایــی کــه در توانــم هســت
وظیفــه خواهــری و انســانی را بتوانــم بــه جــای
بیــاورم بــه امیــد بهتــر شــدن تمامــی عزیــزان
اتیســم در سرتاســر دنیــا ...

در طــی ایــن ســالها چــون بــا ایــن موضــوع
درگیــر بودیــم و مشــکالت فراوانــی را کــه
در ایــن زمینــه وجــود داشــت تجربــه کــرده
بودیــم ،بــا افــراد بســیاری مشــورت کردیــم و
دنبــال جایــی ،موسس ـهای و ســازمانی بودیــم
تــا بتوانیــم صــدای ایــن کــودکان را بــه گــوش
تمامــی مــردم برســانیم و بتوانیــم از ایــن طریــق
بــه ایــن بچههــا و خانوادههایشــان کمــک
کنیــم.
االن بــرادر مــن  17ســالش اســت و مــا تمامــی
مراحلــی را کــه بــرای یــک فــرد دارای اتیســم
الزم اســت را بــا زحمــت گذراندهایــم و مــن
و خانــوادهام در انجمــن تمــام ســعیمان را
خواهیــم کــرد تــا همــه ایــن مراحــل ســخت
و دشــوار را بــرای خانوادههــای فرزنــدان
نســل جدیــد هموارتــر کنیــم .ســمنها نقــش
مهمــی را میتواننــد در ایــن رابطــه ایفــا کننــد
و مــا میتوانیــم از طریــق انجمــن کمکهــای
فراوانــی را در جامعــه اتیســم انجــام دهیــم.
انجمنهــا بــه دلیــل ویژگیهایــی کــه دارنــد
صــدای مــردم نامیــده میشــوند و مــا از ایــن
طریــق میتوانیــم صــدای ایــن کــودکان و
خواستههایشــان را بــه ســازمانهای دولتــی،
خصوصــی و کلیــه مــردم جامعــه برســانیم.
از آن روز کــه مســئولیت انجمــن را قبــول کــردم
حــس کــردم مســئولیت بزرگــی بــر عهــده مــن
گذاشــته شــده اســت و مــن ســعی کــردم بــا
وجــود مشــکالت فراوانــی کــه در ایــن مســیر
وجــود دارد فقــط بــه انتهــای مســیر فکــر کنــم
و هــر روز تمامــی ایــن مســیرها را بــا کلــی پســتی
و بلنــدی طــی کــردم .در طــول ایــن  2ســال
و قبلتــر از آن فعالیتهــای مختلفــی در
زمینــه اطالعرســانی ،توانمندســازی والدیــن،
رایزنــی و جلــب حمایــت ســازمانهای دولتــی
و خصوصــی ،ارتبــاط بــا ســایر انجمنهــا،
برگــزاری کالسهایــی جهــت افــراد اتیســم
و ...انجــام دادیــم و بــرای تــک بــه تــک همــه
ایــن مســائل مســیرهای زیــادی بــا کلــی فــراز
و نشــیب پیمــوده شــده اســت .خوشــبختانه
بــا درخواســت و پیگیریهــای مســتمر انجمــن
کلنــگ زنــی اولیــن مدرســه اتیســم در اســتان
آذزباییجــان غربــی زده شــد.
بــا تــوکل بــه خــدا جهــت ادامــه مســیر ،تمــام
ســعی خــود را نیــز جهــت ســاخت خانــه اتیســم
بــرای ایــن بچههــا خواهیــم کــرد و از تمامــی
افــرادی کــه میتواننــد در ایــن زمینــه بــه
انجمــن اتیســم ایران.ارومیــه کمــک کننــد
ممنــون میشــویم.
در هــر کاری ســبب خیری وجــود دارد ،از اینکه
در ایــن راه قــرار گرفتهام خیلی خوشــحالم.
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متاســفانه خیلــی از خانوادههــای دارای فرزنــد
اتیســم ایــن مشــکل را دارنــد کــه مــردم بــه بچهی
مــا بــد نــگاه میکننــد و مــا بچههایمــان را هیــچ
جــا نمیتوانیــم ببریــم و حتــی خانوادههایــی
هســتند کــه بــه خاطــر ایــن موضــوع ســال هاســت
فرزندانشــان را در خانه نگه داشــتهاند .موضوعی
کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه فرهنگســازی و
اطالعرســانی جهــت برطــرف کــردن ایــن گونــه
مشــکالت خیلــی مهــم اســت.
مــن خــودم هــم ایــن مشــکل را داشــتم امــا
رفتــه رفتــه بــا تمریــن و قبــول واقعیــت بــا
ایــن موضــوع کنــار آمــدم .کــودک مــا جهــت
اجتماعــی شــدن و پیشــرفت ،نیــاز بــه ورود بــه
اجتمــاع را دارنــد .علــی را خیلــی جاهــا بردیــم.
فروشــگاهها ،پارکهــا و ...همــه ایــن رفــت
و آمدهــا مشــکالت زیــادی داشــته اســت ،تــا
اینکــه االن کــه بزرگتــر شــده خیلــی مســائل
را یــاد گرفتــه اســت .بــا نگــه داشــتن بچــه در
خانــه مشــکالت فــراوان دیگــری بــه مشــکالت
قبلــی اضافــه خواهــد شــد و فرزنــد مــا و خانــواده
در گیــر ایــن مشــکالت خواهــد بــود پــس بایــد
ســعی کنیــم نســبت بــه ایــن نگاههــا بــی
تفــاوت باشــیم.

تــا آخــر عمــر زندگــی کامــا وابســتهای خواهنــد
داشــت وکســانی هــم کــه از نظــر ذهنــی مشــکلی
ندارنــد ،ا گــر آمــوزش خوبــی در دوران کودکــی
و نوجوانــی دیــده باشــند ،حتــی میتواننــد بــه
مرحل ـهای برســند کــه خودشــان بــه تنهایــی و
مســتقل ،قــادر بــه اداره زندگیشــان باشــند.
البتــه ممکـن اســت همچنــان از نظــر ارتباطی و
کالمــی مشــکل داشــته باشــند .گروهــی هــم کــه
اتیســم خفیــف تــا متوســط دارنــد ،میتواننــد
بــا کمــک و حمایــت اطرافیــان ،تــا حــدی درس
بخواننــد و کارهــای ســاده انجــام دهنــد .اگــر
آموزشهــای الزمــه بــه خوبــی از همــان ســنین
داده شــود ایــن افــراد نیــز میتواننــد ازدواج کننــد.

 بــه نظــر شــما ســازمانهای مــردم نهــاد در
ایــن زمینــه چــه کمکــی میتواننــد بکننــد و چــه
طــور شــد کــه شــما بــه عنــوان یــک خواهــر ایــن
انجمــن را در ارومیــه تاســیس کردیــد و هــدف
اصلیتــان از انجــام ایــن کار چیســت؟
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نـــــــــــوری

در انتهای جاده
گفت و گو با تور ج سهرابی
تایپیست انجمن اتیسم
و نوازنده پیانو

تــورج در حــال تایــپ کــردن در طبقه ی ســوم
انجمــن بــود ،وقتــی به او پیشــنهاد مصاحبه
دادیــم بــا اشــتیاق پذیرفــت ،تــورج ســهرابی
حــق دوســت  38ســال دارد و  2ســال اســت
در انجمــن بــه عنــوان تایپیســت فعالیــت
میکنــد.

تــور ج در انجم ـ ــن چــه فعالیتهــای
انجــام میــدی؟

مــن کار تایــپ انجــام میــدم ،هــرروز
صبــح میــام تــا ســاعت  4کارهــای تایــپ
انجمــن رو انجــام میــدم.
دو ســال میشــه تــو انجمــن کار میکنم،
بــه جـ ــز تایـ ــپ تــو مرتـ ـ ـ ــب کـ ـ ــردن
بروشـ ـ ــورها و بســتهبندیام کمــک
میکنــم .
به موسیقی عالقه داری؟
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بلــه 20،ســاله موســیقی کار میکنــم و
پیانو میزنم ،اســتادم آقای دکتر حقیقی
بــود ،االن همــه آهنــگا رو بلــدم بزنــم.
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تــورج تــو خیلــی خــوب دکلمــه میگــی،
درســته؟

بله دکلمه بلدم...
مصاحبه  :نیلوفر قنبـری داریان| آریا خــرم

ژینا

دخترکی زیبا و

اسکیتبازی حرفهای

ژینــا و مــادرش اولیــن نفــرات بودنــد کــه
بــرای مصاحبــه رســیدند ،مــادر و دختــر
آرام کنــار پنجــره نشســته بودنــد ...بعــد از
ســام و احــوال پرســی ســواالت خودمــان
را از ژینــا پرســیدیم.
ژینا مدرسه میری؟
بله مدرسه میرم.
مدرسه رو دوست داری؟
بله مدرسه رو دوست دارم.
چه بازی هایی انجام میدی؟
اسکیت بازی رو خیلی دوست دارم.
مــادر ژینــا :از 3ســالگی اســکیت را شــروع کــرد و
االن کــه 11ســاله شــده کامــا یــاد گرفتــه اســت،
بعضــی تکنیــک هــا را هــم بــه خوبــی آمــوزش
دیــده اســت.
خــودم بــه او آمــوزش دادم ،موقــع بــازی کــردن
خیلــی خوشــحال و پــر انــرژی مــی شــود.
بــه جــز اســکیت چــه ورزش هــای دیگــری را
بلــد اســت؟
مــادر ژینــا :دوچرخــه ســواری هــم بــه طــور کامــل

یــاد گرفتــه اســت و بــدون کمــک خیلــی خــوب
دوچرخــه را کنتــرل مــی کنــد ،شــنا هــم آمــوزش
دیــده و اســتخر زیــاد مــی رود.
ژینا شنا رو بیشتر دوست داری یا اسکیت؟
شنا رو بیشتر دوست دارم.
ژینا موسیقی دوست داری؟
اره ،پیانو دوست دارم.
مــادر ژینــا :پیانــو هــم آمــوزش دیــده و خیلــی
خــوب اجــراء مــی کنــد.
دیگر چه کارایی در منزل انجام می دهد؟
مــادر ژینــا :بــه جــز تمریــن پیانــو در کارهــای خانــه
بــه مــن کمــک مــی کند.
شــما بــه عنــوان مــادر چگونــه بــه اســتقالل
او کمــک کردیــد؟
مــادر ژینــا :مــا از همــان  2ســالگی دســتش را بــاز
گذاشــتم و اجــازه دادیــم خــودش کارهایــش
را انجــام بدهــد .اوایــل منزلمــان مثــل میــدان
جنــگ میشــد (بــا خنــده ) ولــی بــه مــرور توانســت
توانمنــدی هــای الزم را بدســت بیــاورد.
هــر کاری کــرد بــا او کنــار آمدیــم تــا یــاد گرفــت
کارهایــش را خــودش انجــام بدهــد و در کارهــای
خانــه خیلــی کمــک مــی کنــد و اتاقــش را نیــز
مرتــب و تمیــز مــی کنــد.

تــورج شــروع بــه خوانــدن دکلمــه کرد...
«جــادهای کــه شــما نــگاه میکنیــد بــن
بســت اســت ،ولــی مــن در انتهــای اون
نــور میبینــم ،اونقــدر میــرم نمنــم تــا
آهســته اون نــور رو درآغــوش بگیــرم تــا
وجــودم پــر از نــور بشــه» ...
دکلمههــا رو زود حفــظ میکنــم ،کتــاب
و شــعر هــم میخونــم.
(تــورج واقعــا بــه دکلمههایــش عالقـهی
زیــادی دارد و در حفظیــات فوقالعــاده
اســت،به طــوری کــه در طــول مصاحبــه
بارهــا برایمــان دکلمههــای متفاوتــی را
از حفــظ خوانــد)
ورزش هم میکنی؟

بلــه ،پیــــــادهروی ،بدنســــــازی ،اســب
ســواری ،فوتبــال هــم بلــدم.
کارهای دیگه چطور؟

نقاشــی هــم میکشــــــم .خونــه ،آدم ،از
رنــگ ســفید خیلــی خوشــم میــاد.
چه آرزویی داری؟

جوانی تحصیلکرده و مستقل
ســهیل ســومین نفــری بــود کــه بــا او مصاحبــه مــی
کردیــم .در حالــی کــه منتظــر او بودیــم ،بــه همــراه
مــادر و خواهــر کوچکتــرش وارد اتــاق شــدند .ســهیل
حالــش خــوب بــود و مثــل همیشــه لبخنــد مــی زد.
بــه علــت ارتبــاط چشــمی مثبــت و لبخنــدی کــه
بیــن مــا و ســهیل شــکل گرفتــه بــود ،خیلــی خــوب
تونســتیم بــا او رابطــه صمیمــی برقــرار کنیــم و وارد
مصاحبــه شــویم.

سهیل جان ،چند سالته؟ از خودت بگو.
 22ســالمه ،مدرســه میرفتــم و رشــتهام گردشــگری
بــود.
چــه کارهایــی رو دوســت داری و بیشــتر
انجــام میــدی؟
عروســک درســت مــی کنــم و اونهــا رو مــی
فروشــم .تــا االن حــدود  4میلیــون درآمــد داشــتم.
عروســک ســاختن رو از مــادرم یــاد گرفتــم و روزی
 2تــا عروســک مــی ســازم.
حیــن مصاحبــه ســهیل بــا خوشــحالی عروســک
هایــش را از کیــف خــود درآورد و  2تــا از آنهــا را
بــه مــا هدیــه داد ،آری...مهربانــی یکــی از ویژگــی
هــای بــارز ایــن عزیــزان اســت.

در ادامه از او پرسیدیم:
بــه جــز عروســک درســت کــردن ،چــه
فعالیتــی انجــام میــدی؟ یــه مــدت خیلــی کمــی
هســت کــه تــوی یــک کارخونــه در خیابــان
آزادی ،بســته بنــدی بــذر انجــام میــدم و از اینکــه
کار پیــدا کــردم واقعــا خوشــحالم.
به موسیقی عالقه داری؟
بلــه ،قبــا ارگ میــزدم ،از کالس چهــارم ابتدایــی
موســیقی کار کــردم و در دومیــن جشــنواره
معلولیــن لــوح تقدیــر گرفتــم و یــه بــار هــم
کنســرت اجــرا کــردم.
به چه ورزش هایی عالقه داری؟
قبــا اســب ســواری مــی رفتــم ،االن بــا فــروش
عروســک هــام دوچرخــه خریــدم و دوچرخــه
ســواری مــی کنــم .دوچرخــه ســواری رو وقتــی
بچــه بــودم از پــدرم یــاد گرفتــم.
سهیل چه آرزوهایی داری؟
آرزوم اینــه کــه یــک وانــت پرایــد بخــرم و بتونــم
عروســک هــام رو جــا بــه جــا کنــم ،عــاوه بــر اون یــه
پورشــه و خان ـهی اســتخر دار تــو تجریــش بخــرم.

دو ســوال کوتــاه از خانــم نــوروزی شــاد ،مــادر
ســهیل عزیــز:
ســهیل تــا چــه انــدازه در کارهایــش مســتقل
اســت؟در حــال حاضــر ســهیل کارهــای شــخصی
خــودش را انجــام مــی دهــد و در کار هــای خانــه
هــم بــه مــن کمــک مــی کنــد ،امــا دوســت دارم
ایــن اســتقاللش بیشــتر باشــد و یــک زندگــی
نرمــال داشــته باشــد.
و شــما بــه عنــوان مــادر ســهیل در ایــن
راه 22ســاله چقــدر کمکــش کردهایــد و االن
چــه احساســی داریــد؟
مــن تمــام جوانیــم را
گذاشــتهام و االن
کــه ســهیل بــه
ایــن تواناییهــا
رســیده احســاس
رضایت دارم.
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دوســت دارم همـهی مــردم ایــران اتیســم
را بشناســن و بــه اونهــا کمــک کنــن.
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رضا حمامی

مقــام اول مسابقات
نهجالبالغه استان اصفهان
مصاحبه  :انجمن اتیسم ایران -کاشان
از روزهــای ابتدایــی تولــد کودکتــان
بگوییــد و اینکــه چــه زمانــی و چگونــه
شــما متوجــه شــدید کــه تفاوتهایــی وجــود
دارد ؟

برخورد شما با کودکتان چگونه بود ؟

خــودم بیشــتر بــا او کنــار میآمــدم .پــدرش
بیشــتر تحــت تاثیــر حــرف مــردم قــرار
میگرفــت .امــا مــن نســبت بــه هرکســی کــه
چیــزی میگفــت وا کنــش نشــان نم ـیدادم.
مــردم نبایــد نگاههــای مســخرهآمیز،
تحقیرآمیــز یــا ترحمآمیــز داشــته باشــند .مــا
کــه دلمــان پــر از درد و غصــه اســت ،پــس چــرا
مــردم نمیتوانــد فرزنــدم یــا مــرا درککننــد.

بعــد از گذشــت ایــن چنــد ســال تــا چــه اندازه
تغییر در کودکتان ایجاد شد؟

کودکتــان را چگونــه ارزیابــی میکنیــد و
مهمتریــن مشــکل فعل ـیاش را چــه چیــزی
میدانیــد؟

هــر وقــت بــه حــرف او گــوش نمیدادیــم
ســرش را خیلــی بــه زمیــن مـیزد و بعــد از دارو
بهتــر شــد .امــا بعــد بــه صــورت خــودش م ـیزد
آنقــدر کــه قرمــز میشــد تــا خواســتهای کــه
داشــت ا گــر بــه ضــررش هــم بــود انجــام دهیــم
یکــرد  .ســر بــه
و ا گــر نمیدادیــم خــود آزاری م 
زمیــن زدنهــا ،بــه ســر زدنها ،عصبانی شــدن
هــا و قــرار نگرفتنهایــش خیلــی بهتــر شــد.

مهمتریــن مشــکل فعلــی او ایــن اســت
ً
کــه بــا کســی ارتبــاط برقــرار نمیکنــد .مثــا
بچههــای کوچــه او را خیلــی نمیپذیرنــد و
خــودش هــم بلــد نیســت ارتبــاط برقــرار کنــد.
البتــه همدیگــر را میشناســند و نــام و فامیــل
آنهــا را صــدا میکنــد و دســت میدهــد و
یشــود ،امــا
چهــرهاش بــا دیــدن آنهــا بــاز م 
بلــد نیســت ارتبــاط برقــرار کنــد یــا بــازی کنــد.

از چــه طریقــی بــا انجمــن اتیســم کاشــان
آشــنا شــدید ؟

هــم ا کنــون بــه عنــوان یــک مــادر کــودک
اتیســم پــس از ایــن همــه تــاش و تجربــه چــه
انتظــاری از نهادهــای دولتــی و حتــی غیردولتــی
در ایــن زمینــه داریــد ؟

از طریــق بهزیســتی .در انجمــن اتیســم
توانســتیم برنامههــای رضــا را پیــش ببریــم
و خانــم حمامــی و خیامــی و دیگــران بــا او
کار کردنــد .در همایشهایــی در میــان جمــع
کثیــری متنهایــی را میخوانــد و تشــویق
میشــد.
بعــد از ایــن آموزشهــا احســاس کردیــد در
چــه زمین ـهای اســتعداد بیشــتری دارد؟

ً
حفظیات ،خصوصا در عربی و قرآن .

ً
لطفــا در مــورد رونــد تحصیــل و مســائل
مدرســه کودکتــان توضیــح دهیــد.

تــا کالس هشــتم بــه مدرســه عــادی
میرفــت .االن در اول دبیرســتان تحصیــل

نهادهــای دولتــی بایــد چــه در مدرســه و چــه
محیــط کار کمــک کننــد .مــن از آینــده رضــا
میترســم کــه ا گــر مــن نباشــم او چــه خواهــد
کــرد .از مــردم میخواهــم مــن و او را درک
کننــد .کاشــان بایــد یــک مدرســه اتیســم
داشــته باشــد تــا آموزشهــای خــاص بــه
بچههــای اتیســم بدهــد.
ا گــر رضــا آمــوزش خــاص داشــته باشــد ،واقعــا
جــای پیشــرفت دارد .مــن مــادر نمیتوانــم
چنیــن آموزشــی را بــه او بدهــم.
ا گــر آمــوزش نباشــد ایــن بچههــا نمیتواننــد
بــه اجتمــاع بیاینــد .هرچــه هــم کــه تــو
یشــوند.
خودشــان باشــند بدتــر م 
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تــا یــکســالگی عالئــم خاصــی نداشــت .در
ســال اول تمــاس چشــمی بــا مــن داشــت و
ارتبــاط برقــرار میکــرد .تــا ایــن کــه چنــد بــار
او را بــه خاطــر تــب بــاال بســتری کردیــم .از
وقتــی تــبکــرد دیگــر ارتبــاط برقــرار نمیکــرد.
در یکــی از ایــن بســتریها او را بــه تهــران
ارجــاع دادنــد.
دکتــر اشــرفی کــه از آمریــکا آمــده بودنــد ،رضــا
را معاینــه کــرد و گفتنــد در اثــر تــب زیــاد و
عفونــت گــوش میانــی ،عفونــت بــه تعــدادی
از ســلولهای مغــز او رســیده و ایــن ســلولها
از بیــن رفتــه یــا ضعیــف شــده انــد .بــرای مــا
ســی تــی اســکن نوشــتند و دکتــر طالبیــان در
کاشــان هــم گفتنــد احتمــال اتیســم وجــود
دارد و راه رفتــن دیــر خواهــد بــود ،شــاید حــرف
نزنــد و کنتــرل ادرار نداشــته باشــد .
اگــر پزشــکان در کاشــان ابتــدا متوجــه شــده
بودنــد کــه چــه بیمــاری دارد و گــوش میانــی
رضــا عفونــت کــرده اســت اینگونــه نمیشــد.
بــه مــا گفتنــد دیگــر دنبــال مقصــر نگردیــد و
ببینیــد از ایــن بــه بعــد چــه بایــد کــرد.

بایــد مثــل بچــه عــادی بــا او برخــورد کننــد.
پــدرش ســختگیری خاص خــودش را دارد.
امــا مــن معتقــدم بایــد نــه خیلــی ســخت و نــه
خیلــی ســهل برخــورد کــرد .چــون از کوچکــی
رضــا را بــه دســتورپذیری عــادت دادهام و
هــرکاری بــه او بگویــم انجــام میدهــد.

میکنــد .در کالس نهــم چــون انتخــاب
رشــته وجــود داشــت گفتنــد بایــد بــه مــدارس
اســتثنایی ببریــد .گاهــی از مدرســه بــا مــا
ً
تمــاس میگرفتنــد کــه مثــا امــروز اینطــوری
بــوده اســت .امــا غیبــت نداشــت و ســروصدا
یکــرد .همکالس ـیهای اول
و اذیــت نم 
ابتدایــی تــا هشــتم او را دوســت داشــتند و
نمیگذاشــتند دانشآمــوزان جدیــد او را
اذیــت کننــد .بچههــای جدیدتــر ســر بــه ســر
او میگذاشــتند.
خــودم خیلــی پیگیــر مدرســه رضــا بــودم و
همــکاری میکــردم.
فقــط ســال آخــر گفتنــد کــه بچههــا دیگــر
بــزرگ شــدند و او را اذیــت میکننــد و
بــه خاطــر مســاله انتخــاب رشــته دیگــر
نمیتوانــد در مدرســه عــادی باشــد .البتــه
دوســت داشــتم بیشــتر بــا رضــا کنــار بیاینــد و
بیشــتر درک بکننــد.
ً
معلمــان ابتدایــی رضــا خصوصــا معلــم اول او
آقــای کریمیــان خــوب بــا او کار میکردنــد و
کار از او میخواســتند .معلــم کالس اول او
زنــگ تفریــح هــم از او کار میخواســت.
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لطفا خودتان را معرفی کنید.

رضا حمامی از شهر کاشان هستم.
چه فعالیتهایی را در طول هفته انجام میدهید؟

یخــورم؛ ظهــر نمــاز میخوانــم.
ازصبــح نمــاز میخوانــم ،رختخوابــم را جمــع میکنــم ،صبحانــه م 
نهــار میخــورم و بــه مــادرم کمــک میکنــم تــا ســفره را جمــع کند.آهنــگ از خوانندههــای مختلــف
گــوش میدهــم.
به چه سبــک کتــابه ــایــی عالقمندید؟

مذهبی مثل قرآن ،نهج البالغه ،دعا و زندگینام ه امامان.
رابطهات با اعضای خانواده چگونه است؟

مــادر و پــدرم بــه مــن توجــه دارنــد خصوصــا مــادر ،بــا خواهــرم بــازی میکنــم ،نقاشــی
میکشــیم .
تا چه اندازه مستقل هستید؟

کارهای شخصی را انجام میدهم و در کار خانه به مادرم کمک میکنم.

جوانانی زالل و مهربان
داوطلبین انجمن اتیسم ایران

نویسنده :جوادصدیقی | مسئول گروه داوطلبین انجمن اتیسم

هــر انســانی در طــول عمــر خویــش تجربــه انجــام
یــک یــا چندیــن کار داوطلبانــه را دارد و طعــم
دلنشــین ایــن عمــل را چشــیده اســت .امــا بــا
جســتجو کــردن ایــن واژه در لغتنامــه دهخــدا
معنــای لغــوی آن را زیبــا دیــدم ،داوطلــب بــه
معنــای پیشــی جوینــده در امــری بــر دیگران اســت.
فرقــی نمیکنــد چنــد ســال داشــته باشــید یــا چــه
مدرکــی یــا حرفــه ای داریــد ،کافــی اســت کــه اندکــی
از کارهــای روزمــره زندگــی فاصلــه گرفتــه و زمانــی را
بــه کارهــای داوطلبانــه اختصاص دهیــد ،لذتی که
در ایــن امــر نهفتــه اســت قابــل بیــان نیســت .
اینــک واحــد داوطلبیــن انجمــن اتیســم ایــران
ســاختارمند شــده و بیــش از صــد و بیســت داوطلــب
عزیــز در آن فعالیــت دارنــد کــه هــر روز بــه تعــداد
ایــن عزیــزان افــزوده میشــود .کافــی اســت یــک
بــار بــه انجمــن اتیســم ایران ســر بزنیــد و بــه صورت
داوطلبانــه مشــغول فعالیــت در یکــی از واحدهــای
آن شــوید یــا بــه عنــوان همیــار کــودکان اتیســم در
مدرســهها ،جشــنوارهها ،همایشهــا و اردوهــای
انجمــن اتیســم ایــران حضور پیدا کنید ،قطعا شــور
و انــرژی کــه مــی بینیــد و احســاس میکنیــد شــما را
بــرای همیشــه در کنــار ایــن کــودکان نگــه خواهــد
داشــت .حــال بــه گوش ـهای از فعالیتهــای گــروه
داوطلبین انجمن اتیســم ایران در فصل تابســتان
اشــاره میکنــم:
برپایــی غرفــه انجمــن اتیســم ایــران در جشــنواره
دهکــده جهانــی بــرج میــاد از تاریــخ 95/5/14
ً
بــه مــدت ســیزده روز کــه تمامــا توســط داوطلبیــن
عزیــز از ســاعت  18تــا  24فعــال بود و دســتاوردهای
زیــادی بــه همــراه داشــت ،از جملــه اطالعرســانی

صحیــح جهــت آشــنایی اقشــار جامعــه دربــاره
اختــال طیــف اتیســم و فعالیتهــای انجمــن
اتیســم ایــران و همچنیــن جــذب نیــروی داوطلــب
و جــذب مراکــز خدماتــی و کلینیکــی بــرای شــبکه
دوســتدار اتیســم.
حضــور داوطلبیــن هنرمنــد و فعــال در گالــری
مکــن کــه توســط هنرمنــد عزیــز
عکــس درک 
کشــورمان بــه نفع انجمن اتیســم ایــران در مجتمع
تجــاری ســمرقند برپــا شــد.
حضــور بســیار پر رنگ داوطلبیــن در برپایی غرفه
و مراســم افتتاحیه و اختتامیه نخســتین جشنواره
ملــی فیلــم ســامت و اطالعرســانی صحیــح دربــاره
اختــال طیــف اتیســم بــه بازدید کننــدگان.
در اواخــر تابســتان امســال مدرســه اجتماعــی و
شهروندی(مدرســه تابســتانه) و در مهرماه مدرســه
ورزش و اتیسم(مدرســه پاییــزه) بــه مــدت شــش
روز بــرای کــودکان طیــف اتیســم برگــزار شــد کــه
بــدون حضــور داوطلبیــن امکانپذیــر نبــود ،در ایــن
مدرســهها داوطلبیــن هــر روز بــه عنــوان مربــی و
کمــک مربــی کــودکان اتیســم را همیــاری کردنــد و
آمــوزش هــای الزم کــه بــرای هــر روز بــه طــور خــاص
توســط واحــد آمــوزش برنامهریــزی شــده بــود را بــه
کــودکان آمــوزش میدادنــد.
کمــک بــه واحــد حمایتــی انجمــن اتیســم و
تکمیــل پروندههــای الکترونیــک ،طبقهبنــدی
پروندههــا و تســریع صــدور کارت کــودکان اتیســم.
فعالیــت در واحــد آموزش ،پژوهش و توانبخشــی
انجمــن اتیســم و انجــام ترجمــه و تالیف بروشــورها
و پنفلتهــای تخصصــی و همــکاری در برگــزاری
کارگاهها.

توانبخشی مبتنی بر جامعه؛
نسخه شفابخش اشتغال اتیسم
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بــه نــام خــدا ،ســام عــرض میکنــم خدمــت
شــما و مخاطبیــن مجلــه ،دکتــر کیــوان
دواتگــران هســتم ،مدیــر کل دفتــر توانمنــد
ســازی و رئیس کمیســیون پزشــکی تشخیص
نــوع و تعییــن شــدت معلولیــت ســازمان
بهزیســتی کشــور.
 23ســال اســت کــه در ســازمان بهزیســتی
کار میکنــم و افتخــار داشــتم کــه تمــام ایــن
 23ســال را در حــوزه توانبخشــی کار کنــم و از
همــان روز اول هــم بــا معلولیــن کار کــردهام و
خــدا را شــکر رشــتهام را عــوض نکــردهام و در
همیــن زمینــه دارم فعالیــت میکنــم.
یکــی از کارهایــی کــه در دفتــر توانمندســازی
در پنــج ،شــش ســال گذشــته خــوب دارد کار
میشــود ،اجــرای مــاده یــک قانــون حقــوق
معلولیــن اســت .مــاده یــک قانــون جامــع
بیــان میکنــد کــه وظیفــه تعییــن نــوع و شــدت
معلولیــت بــه عهــده ســازمان بهزیســتی کشــور
اســت ،بنابرایــن وقتــی کســی وارد ســازمان
بهزیســتی میشــود وظیفــه ماســت کــه ببینیم
چــه معلولیتــی دارد و چــه میــزان شــدتی دارد.
آشــنایی مــن بــا طیــف اتیســم از اواخــر دهــه 80

شــروع شــد و قبــل از آن میــزان مختصــری بــود
کــه در دانشــگاه و کتابهــا دربــاره ایــن اختــال
خوانــده بودیــم .احســاس کــردم در کمیســیون
پزشــکی تشــخصیص نــوع و شــدت معلولیــت
بــرای فیلترهــای ورودی بایــد بــرای ایــن افــراد
نیــز ،جــا بــاز کنیــم .یکــی از چیزهایــی کــه
بــرای مــن خیلــی دغدغــه بــود ایــن بــود کــه در
کمیســیون طبقهبنــدی پزشــکی ،طبقهبندی
عملکــرد ناتوانــی و ســامت را مســتقر کنیــم.
 6گــروه رایــج معلولیــت داشــتیم کــه شــامل:
عقبمانــدگان ذهنــی ،نابینایــی ،ناشــنوایی،
بیمــاران روانــی مزمــن ،معلولیــن جســمی و
حرکتــی و افــرادی کــه مشــکالت گفتــاری و
تکلمــی دارنــد میباشــد .بنابرایــن بــا توجــه بــه
ایــن  6گــروه ،قبــل از ایــن کــه کمیســیونهای
طبقهبنــدی بینالمللــی ،عملکــرد ناتوانــی و
ســامت ( )ICFرا برگــزار کنیــم مجبــور بودیــم
بچههــای طیــف اتیســم را در ایــن شــش گــروه
جایگــذاری کنیــم .تصــور کنیــد بــرای بچــه
دوســالهای کارت معلولیــت صــادر میشــد و
روی آن نوشــته میشــد بیمــار روانــی مزمــن و
منظــور ایــن بــود کــه بچـ ه طیــف اتیســم اســت.
ســتاد ســازماندهی بیمــاران روانــی مزمــن ،آن
زمانــی کــه شــروع بــه کار کــرد بــرای بچههــای
طیــف اتیســم هــم برنامهریــزی میکــرد.
کمیســیون پزشــکی تشــخیص نــوع و شــدت

معلولیــت ،براســاس  ICFاقــدام بــه برچســب
زدایــی نمــود و در ســازمان بهزیســتی دیگــر در
یشــود .مــا بــا
کارتهــا نــوع معلولیــت ذکــر نم 
لگوهــای خاصــی معلولیــت در حــوزه ذهنــی یــا
جســمی و یــا در حــوزه حســی کــه دچــار مشــکل
هســتند را نشــان میدهیــم و آن چیــزی کــه
در ورود افــرادی کــه بــه ســازمان بهزیســتی
مراجعــه میکننــد مهــم اســت شــدت معلولیــت
و میــزان افــت عملکــردی کــه ایــن افــراد دارنــد
اســت ،بنابرایــن ا گــر از ایــن منظــر وارد موضــوع
ً
شــویم بچههــای طیــف اتیســم قطعــا یــک
آســیب در حــوزه تکامــل رشــد دارنــد کــه ایــن
باعــث شــده اســت ایــن عالئــم را بــا تظاهراتــی
کــه شــما در رفتارشــان هســت مشــاهده کنیــد.
امــا آن چیــزی کــه بــرای مــا در ســازمان
بهزیســتی اهمیت دارد این اســت که تعدادی
از ایــن بچههــا در طیــف افــت عملکــرد شــدید
قــرار گرفتهانــد و ایــن افت عملکــرد باید برایش
برنامهریــزی شــود و بایــد ببینیــم آیــا میتوانیم
بــا اقداماتــی کــه در حــوزه معیشــت خانــواده،
در حــوزه آمــوزش خانــواده ،آمــوزش خــود بچــه
هــای اتیســم ،مســائل مربــوط به ارتقا ســامت
یــا مباحــث اجتماعــی ،ایــن عملکــرد را تغییــر
بدهیــم و بهبــود بخشــیم یــا خیــر .بنابرایــن
بحثهــای دیگــری کــه در توانمندســازی
یشــود ،برنامــه هایــی اســت کــه در
انجــام م 
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جنــاب آ قــای دکتــر دواتگــران لطــف
میکنیــد خودتــان را معرفــی بفرماییــد
و از فعالیتهایتــان در ســازمان بهزیســتی
بفرماییــد.

مصاحبه  :سیدمحمدعلی میری

23

ایــن مســیر منجــر بــه توانمندســازی بچههــای
دارای اختــال اتیســم میشــود.
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ً
لطفــا از کارهایــی که ســازمان بهزیســتی برای
افــراد دارای اختــال طیــف اتیســم انجــام داده
اســت بفرماییــد.

24

ســازمان بهزیســتی کشــور تقریبــا  6 ، 5ســالی
اســت کــه بــه طــور جــدی بــه حــوزه بچههــای
ً
اتیســم ورود کرده اســت .قاعدتا نگاه ســازمان
بــرای توانمندســازی و ارائــه خدمــات و
توانبخشــی بــه بچههــای طیف اتیســم زمانی
معنــادار اســت کــه بعــد از ایــن کــه تشــخیص
درســت و قطعــی در کمســیونهای پزشــکی،
تشــخیص نوع و تعیین شــدت معلولیت برای
این کودکان داده شــد ،یک شناســایی داشــته
باشــیم کــه چــه میــزان کودک اتیســم در کشــور
داریــم .دفتــر توانپزشــکی و روزانــه بــه دنبــال
بحــث غربالگــری ،شناســایی ،تعیین میــزان و
شــیوع اتیســم اســت.
دومیــن اقدامــی کــه بــرای بچههــای اتیســم
دارد انجــام میشــود ،تهیــه پکیجهــای
آموزشــی اســت هــم بــرای پرســنل درمانــی و
آموزشــی کــه بــا بچههــای اتیســم کار میکنند،
هــم جــزوات آموزشــی بــرای ارتقــا آ گاهــی
خانوادههــا و والدیــن بچــه هــای اتیســتیک.
حــوزه ســوم اقداماتــی اســت کــه بــرای خــود
بچههــای اتیســتیک انجــام میشــود ،چــه در
حــوزه روزانــه کــه بیشــتر ســرمایهگذاری مــا بــر
روی ایــن حــوزه اســت و چــه مــواردی کــه نیــاز
بــه مراقبتهــای شــبانهروزی داشــته باشــند.
اقــدام بعــدی کــه در حــوزه توانبخشــی درحــال
انجــام اســت ،جبــران هزینههــای درمــان
و توانبخشــی بچههــای اتیســتیک اســت.
بنابرایــن مــا بایــد مرا کــز خاصــی را بــرای تــدارک
امکانــات توانبخشــی و ارائــه خدمــات پزشــکی
بــه بچههــای اتیتســک فراهــم کنیــم کــه ایــن
اقدامــات در مرا کــز روزانه و توانبخشــی بــرای آن
برنامــه ریــزی شــده اســت تــا بتوانیــم بخشــی
از ایــن بــار را از خانــواده کــم کنیــم .در حــوزه
معیشــت و امــرار معــاش بــه نظــر میآیــد کــه
بــا تحقیقــات انجــام شــده بیــش از  60درصــد
خانوادههــای دارای بچــه معلــول و بــه ویــژه
اتیســتیک بــا مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی
دســت و پنجــه نــرم میکننــد ،بنابرایــن
پرداختــن بــه حــوزه معیشــت و رفــع موانعــی
کــه باعــث مــی شــود معلولیــت را تشــدید کنــد
بســیار مهــم اســت .متاســفانه مســائلی کــه
باعــث افزایــش اثــرات معلولیــت بــه خصــوص
بچههــای اتیســتیک میشــود فقــر اســت .فقــر
و معلولیــت متاســفانه چرخــه بــه هــم پیوســته
ای هســتند کــه همدیگــر را تشــدید میکننــد و
ایــن چرخــه معیــوب همچنــان ادامــه دارد مگر

اینکــه ایــن چرخــه از جایــی شکســته شــود.
نکتــه دیگــری کــه در حــوزه توانبخشــی در
یشــود،
حــوزه بچههــای اتیســتیک انجــام م 
بحــث فرهنگســازی و اطالعرســانی م ـی
باشــد .واقعیــت قضیــه ایــن اســت کــه نــه تنهــا
مردمــان جامعــه بلکــه پزشــکان ،متخصصین
و مســئولین امــر هــم خیلــی از طیــف بچــه
هــای اتیســتیک اطالعــات تخصصــی ندارنــد،
خانوادههــای بچههــای اتیســتیک ،چالــش
هــای نگرشــی نیــز دارنــد و ایــن بحثــی اســت
کــه در حــوزه توانبخشــی بــه آن پرداختــه مــی
شــود .در حــوزه فرهنگــی و انگزدایــی بــه
ً
بچههــای اتیســتیک نهایتــا چیــزی کــه مــا
ینــژاد
بــا ســرکار خانــم غفــاری و دکتــر نحو 
تصمیــم گرفتهایــم ،ایــن اســت کــه پکیجــی
در قالــب توانمندســازی بچههــای اتیســم
طراحــی کنیــم ،یعنی بگویم که اگر توانســتیم
اقداماتــی در حــوزه ارتقــا ســامت برداریــم،
توانســتهایم اقداماتــی در حــوزه آمــوزش نیــز
انجــام دهیــم ،حداقلهــا در حــوزه اقتصــاد و
امــرار معــاش افــراد معلــول بــه خصــوص افــراد
اتیســتیک نیــز قــدم برداشــته ایــم و امیدواریــم
بتوانیــم در حوزههــای اجتماعــی موفــق
باشــیم .در حــوزه توانمندســازی تمــام ســرمایه
گــذاری مــا بــر روی بودجــه غیــر دولتــیNGO ،
و خانــواده هــا مــی باشــد .مــا در حــوزه توانمنــد
ســازی خیلــی روی بحــث دولتــی ســرمایه
گــذاری نمیکنیــم و تمــام نــگاه مــا نهادهــای
غیــر دولتــی و گروههــای خودیــار و مــردم نهاد و
ســازمانهای مربوطــه اســت.
ً
لطفــا از برنام ههــای آینــده ســازمان بهزیســتی
بــرای افــراد دارای اختالل طیف اتیســم بگویید.

برنامــه اصلــی طراحــی پکیجــی در مــورد باقــی
برنامههــا یعنــی غربالگــری ،شناســایی و مرا کــز
روزانــه در حــوزه خدمــات توانبخشــی ،کــه
قــرار اســت بــا انجمــن اتیســم انجــام دهیــم
اســت .در حــوزه پکیجهــای آموزشــی در بحــث
آمــوزش خانــواده و کادر درمــان در ایــن چهــار
پنــج ســال اقدامــات موثری را ســازمان انجامیشــود از دفتــر
دادیــم کــه گزارشهــای آن را م 
حــوزه توانپزشــکی و مرا کــز روزانــه و مراقبتــی
تهیــه کــرد .یکــی دیگــر از کارهایــی کــه در
ســالهای گذشــته در حــوزه مراقبتــی بــرای
بچــه هــای اتیســتیک انجــام شــده ،بحــث
تربیــت مراقبیــن خانگــی اســت ،مراقبینــی
کــه بتواننــد در خانــه از بچههــای اتیســتیک
مراقبــت کننــد و ارائــه خدمــات دهنــد .از ایــن
برنامههایــی کــه گفتــه شــده تنهــا چیــزی کــه
بــرای آینــده درحــال برنامهریــزی هســتیم
پکیــج توانمندســازی اســت کــه امیدواریــم در
کنــار بقیــه اقدامات بتواند بخشــی از مشــکالت

خانوادههــای اتســتیک را کاهــش دهــد .
ً
لطفــا درمــورد نــگاه ســازمان بهزیســتی بــه ایــن
اختــال توضیــح دهیــد .
نــگاه مــا در حــوزه توانبخشــی و مســائل
معلولیــت و بــه خصــوص طیــف اتیســتیک
نــگاه اجتماعــی اســت .مــا نگاه چنــد جانبهای
را در حوزه توانمندســازی در پنج ســال گذشــته
شــروع کردهایــم و آن هــم نــگاه زیســتی ،روانــی
و اجتماعــی اســت ولــی در حــوزه زیســتی و
روانــی ،چــون میدانیــم کــه وزرات بهداشــت
دارد فعالیتهــای موثــری را انجــام میدهــد،
حــدود  30درصــد فعالیتهایمــان را در حــوزه
زیســتی و روانــی متمرکــز کردهایــم و  70درصــد
فعالیــت و عملکــرد مــا در حــوزه اجتماعــی و
اقتصــادی خانوادههــا و فرهنگســازی اســت
و در آن  30درصد حوزه زیســتی و روانی بیشــتر
بــه دنبــال هزینههــای درمــان و توانبخشــی
هســتیم.
مرا کــز ارائهدهنــده خدمــات در ســطح شــهر و
کشــور را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟

ً
قطعــا کافــی نیســتند ولــی مشــکل مــا تعــداد آن
هــا نیســت ،مشــکل مــا شــبکه منســجم بــرای
هماهنگــی و ســازماندهی کــودکان اتیســتیک
اســت و آن هــم درقالــب شــبکه تشــکلهای
مــردم نهــاد و غیــر دولتــی کــه در حــوزه اتیســم
فعالیــت میکننــد .مــا ا گــر بتوانیــم ایــن شــبکه
را راهانــدازی کنیــم ،مشکلگشــا خواهــد بــود.
ً
لطفا نظر خود را در رابطه با نیروهای انسانی
در ارتبــاط بــا ســازمان ،اعــم از متخصصــان و
کارشناســان بیــان فرماییــد.

ا گــر بخواهیــم در حــوزه توانبخشــی
مشــکالتمان را اولیتبندی کنیم ،بنده با 23
ً
ســال ســابقه قطعــا اولیــن چالــش توانبخشــی
کشــور را بــه نیــروی انســانی متخصــص
اختصــاص میدهــم .مــا علــیرغــم ایــن کــه
نیروی انســانی متخصص بســیار بســیار خوب
تحصیــل کرده و دلســوز در جامعــه کم نداریم،
امــا نیــروی تخصصــی مــا در ســازمان رو بــه
ریــزش و در حــال رفتــن بــه ارگانهــای دیگــر
بتــری را برای
هســتند که شــاید شــرایط مطلو 
آنهــا فراهــم میکننــد .مــا مجبوریــم از ســرمایه
نیــروی انســانی موجودمــان اســتفاده کنیــم
و بــه اطالعــات و دانشــی کــه در دانشــگاه قــرار
گرفتهانــد بســنده نکنیــم .دورههــای بازآموزی
بــرای آمــوزش نیروهــای موجــود اولویــت امــروز
ً
مــا اســت  .در حــوزه اتیســم انصافــا ایــن کار
در مرا کــز روزانــه خیلــی خــوب درحــال انجــام
اســت و دورههــای منســجی را بــرای تربیــت
نیــروی انســانی انجــام میدهنــد .و از اســاتید
مجــرب انســتیتو روانپزشــکی دانشــگاههای

علــوم پزشــکی و اســاتیدی کــه در خــارج از
کشــور تجــارب خیلــی خوبــی را کســب کردهانــد
اســتفاده میکننــد تــا نیــروی انســانی موجــود را
آمــوزش دهنــد و ارتقــا دانــش را برایشــان فراهم
کننــد.
آیــا ســازمان بهزیســتی کشــور در زمینــه
کودکان اتیســم از دیگر کشــورها نیز الگوبرداری
کــرده اســت؟

جنــاب آ قــای دکتــر دواتگــران ،درمــورد
اقدامــات ســازمان بهزیســتی بــرای اشــتغال
افــراد اتیســم توضیــح فرماییــد.

مــن نســخه شــفابخش ایــن ســوال را
توانبخشی مبتنی بر جامعه میبینم.
یعنــی اقداماتــی کــه مبتنــی بــر مراکــز
تخصصــی نباشــد .اگــر مــا توانبخشـــــی را
در مداخــات اجتماعمحــور و مبتنــی بــر
خانــواده و جامعــه طراحــی کنیــم مشــکل
حــل میشــود .همــان طــور کــه میدانیــد مــا دو
گــروه داریــم یکــی گروههــای زیــر  18ســال کــه
ً
فعــا قــرار نیســت کار کننــد و نیازمنــد آمــوزش
و ارتقــا دانــش هســتند و گــروه دیگــر کســانی
کــه در ســن اشــتغال قــرار میگیرنــد و در کســب
و کار برایشــان ظرفیتســازی نشــده و مــا آن
ظرفیتســازی را بایــد پیــاده کنیــم .قطعــا
شــغل مســتلزم ایــن اســت کــه چقــدر بتوانیــم
مهارتهــای شــغلی را در بچههــای خودمــان
پیشــرفت دهیــم ،چقــدر بتوانیــم در حــوزه
توانبخشی حرفهای فعال عمل کنیم.
توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه یــک پروتــکل
بینالمللــی دارد کــه ســازمان بهداشــت جهانی
ارائــه کــرده اســت ،مثــا در حــوزه معــاش یعنــی
در ماتریــس توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه،
یــک حــوزه مربــوط بــه امــرار معــاش اســت  .در
آن ماتریــس در ایــن مولفـهای کــه بیــان کــردم

توانبخشــی مبتنــی برجامعــه تــا چــه انــدازه
موفــق اجــرا شــده؟ االن در چــه وضعیتــی
ا ســت؟

 20ســال اســت کــه توانبخشــی مبتنــی بــر
جامعــه ،در حــال اجــرا شــدن اســت .در ایــن
 20ســال متاســفانه گروههــای هدفــش افــراد
دارای اتیســم نبودهانــد .ایــن کــه میگویــم
نســخه شــفابخش آن توانبخشــی مبتنــی
بــر جامعــه اســت ،ایــن اســت کــه بــا تجربــه
 20ســاله در توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه
میتوانیــم بــا تزریــق امکانــات و بودجــه ،وارد
شــویم .بودجه ناچیزی که توانبخشی مبتنی
بــر جامعــه در مقایســه بــا ســایر برنامــههــا دارد
نمیتوانــد یــک جامعــه بــزرگ و پر چالــش را به
خدمــت بگیــرد و خدمــت رســانی کنــد ،منظــور
مــن همیــن اســت کــه بــا تقویــت توانبخشــی
مبتنــی بــر جامعــه و بودجــه کافــی و بــا تجربــه
 20ســاله مــی توانیــم هــم در حــوزه اتیســم
و هــم در حــوزه شــهری کار کنیــم .نکتــه
مهــم ایــن اســت کــه  420هــزار نفــر معلــول
شناســایی شــده در حــوزه توانبخشــی مبتنــی
بــر جامعــه در روســتاها بودهانــد و در ایــن 20
ســال بــه فضــای شــهری ورود پیــدا نکردهانــد
و در حــوزه روســتا توانبخشــی مبتنــی بر جامعه
اجــرا شــده و االن هــم ادعــا داریم کــه  95درصد
روســتاهای کشــور تحــت پوشــش توانبخشــی
مبتنــی بــر جامعــه هســتند .اگــر بتوانیــم بحــث
توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه را در برنامــه
شــهری تدویــن بکنیــم و بودجــه فراهــم کنیــم
شــک نکنیــد کــه طیــف اتیســم یکــی از گــروه
هــای هــدف کامــا اولویــت دار در توانبخشــی
مبتنــی بــر جامعــه خواهــد بــود.
نحوه حمایت ســازمان بهزیســتی از سازمان
هــای مــردم نهــاد فعــال در حوزه اتیســم چگونه
است ؟

حمایتــی کــه بایــد از ســازمانهای مــردم نهــاد
صــورت بگیــرد قطعــا حمایتهــای مالی اســت
کــه در قالــب تزریــق منابــع و بودجــه صــورت
مــی گیــرد .شــما خودتــان عملکــرد ســازمان را

نگاه ما در حوزه
توانبخشی
و مسائل معلولیت
و به خصوص
طیف اتیستیک
نگاه اجتماعی
است
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 5ســال پیــش یــک دورهای را در کشــور ایتالیــا
بــه عنــوان توانمندســازی بیماریهــای حــوزه
ً
روان گذاشــته بودنــد ،البتــه نــه اختصاصــا
بــرای بچههــای اتیســتیک .مــا در آن زمــان بــا
آقــای دکتــر ملکوتــی در انســتیتو روان پزشــکی
از یــک ســری پزشــکان کــه تربیــت شــده بودنــد
اســتفاده کردیــم و ایشــان اعــزام شــدند .پکیــج
توانمندســازی بیمــاری روانــی را مــا تهیــه
کردیــم ،امــا فرصــت ایــن کــه پکیــج را بومــی
کنیــم در کشــور فراهم نشــده اســت .امیدواریم
بــا نــگاه تخصصــی بــه بچههــای اتیســم در
دفتــر توانمندســازی آن بســته توانمندســازی
ً
طیــف اتیســم را بتوانیــم تدویــن کنیــم .قطعــا
الگوهایــی از کشــورهای دیگــر هســت ولــی
ســعی میکنیــم یــک الگــوی بومــی و متناســب
بــا کشــور خودمــان را طراحــی کنیــم.

یــک جــز وجــود دارد بــه اســم مهــارت .آمــوزش
هایــی کــه داده میشــود در اثــر تمریــن و تکــرار،
مهــارت بــرای آنهــا ایجــاد میکنــد و در قالــب
کارگاههــای حمایــت شــدهای ایــن آموزشهــا
داده میشــود ،شــرایط کســب و کار ظرفیــت
ســازی میشــود و برنامــه اشــتغال بدیــن نحــو
برنامهریــزی میشــود .در حــوزه آمــوزش نیــز
پکیجهــای آموزشــی را داریــم ،مــن فکــر مــی
کنــم اگــر بخواهیــم برویــم بــه ســمت حــل دو
مشــکل آمــوزش و اشــتغال ،بهتریــن پروتــکل
توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه اســت.

بــا گذشــته مقایســه کنیــد و ببینیــد کــه چقــدر
مــا در ایــن دو ســال اخیــر در دولــت تدبیــر و
امیــد توانســته ایــم ســازمانهای مــردم نهــاد را
بــا تزریــق منابــع مالــی حمایــت کنیــم ،امــا ا گــر
منظــور از حمایــت مســائل غیــر مالــی اســت
یعنــی ایــن کــه بتوانیــم در قالــب طر حهــای
مشــترک تعامــل بکنیــم ،ایــن کاری اســت کــه
دفتــر توانمندســازی در  2ســال گذشــته ســر
لوحــه کار خــود قــرار داده اســت ،تمــام طــرح
هــای توانمندســازی مــا بــا حضــور ســازمان
هــای مــردم نهــاد در اســتانها انجــام مــی
شــود .مــا بــه ســازمان خودمــان دســتور مــی
دهیــم کــه بودجــه را در اختیــار ســازمانهای
مــردم نهــاد متناســب و فعــال قــرار دهــد و آن
ســازمان مــردم نهــاد بودجــه را بــا ظرفیــت
ســازی اســتفاده کنــد.

25
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با خیر ین سبز اتیسم
ســرکارخانم نکوهــی لطفــا خودتــان
را معرفیبفرمایید.

من نکوهی هســتم 53 ،ســاله ،مادرســه فرزند
و خانـهدار .تحصیالتــم دیپلم اســت و تاکنون
در هیــچ نهــاد رســمی و غیررســمی فعالیتــی
نداشــتهام  .فعالیتهایــی کــه داشــتهام،
درمحیــط زندگ ـیام ،شــهر و هرکجــا کــه بــوده
مثــا در زلزلــهی رودبــار و بــم و ...همهشــان
خودجــوش و مردمــی بــوده اســت.
مدتــی پیــش نیــز گروهــی همــراه دوســتانم
تشــکیل دادیــم کــه درزمینـهی بیمــاران مبتــا
بــه ســرطان فعالیــت داشــت.
بــه عنــوان مثــال بــا کمکهــای مردمــی،
خانوادههــای نیازمنــد از نظــر مالــی و بیمــاران
نیازمنــد شــیمیدرمانی و دارو را حمایــت مــی
کردیـم .بــا انجمن اتیســم نیز ،توســط دوســتم
ً
خانــم باقــری کــه خودشــان قبــا بــا انجمــن
ً
همــکاری داشــتهاند ،آشــنا شــدم .حــدودا ســه
مــاه اســت کــه بــا انجمــن آشــنا شــدهام.
امــا اتیســم را از طریــق تلویزیــون ،رســانهها
و مطالعاتــی کــه داشــتهام ،شــناختم .ایــن
چنیــن بــود کــه فعالیتــم در ایــن زمینــه شــروع

کــردم .همــراه بــا خانــم باقــری یــک ســری
فعالیتهایــی را آغــاز کردیــم کــه اولیــن آنه ـا،
«جشــنواره غــذای ســالم بــه نفــع کــودکان
اتیســم» بــود .جشــنواره مــان نیزخودجــوش
بــود و از تمامــی مــادران نیکوکار کمک گرفتیم
کــه ایشــان با اهــدای غذاهایشــان و یــا نذوراتی
کــه داشــتند یاریمــان کردنــد وخــدارا شــکر مبلــغ
قابــل توجهــی عایــدی داشــت کــه بــه نفــع
کــودکان اتیســم هزینــه شــد .
ً
لطفــا راجــع بــه کارهــا ی خیــر دیگــری کــه
انجــام دادهایــد توضیــح دهیــد .

بــا خیریههــای دیگــر و دوســتانی کــه خیریــه
داشــتند همــکاری داشــتم .محــل زندگــی مــن
شــهرک اکباتــان اســت  .خوشــبختانه درایــن
محــل فعالیتهــای مردمــی بســیاری انجــام
میشــود و خانوادههــای بســیاری درایــن
ً
زمینــه فعالیــت میکنن ـد .مثــا مــا توانســتیم
بــا کمکهــای گــروه خیریــن ،جهیزیــه و
وســایل زندگــی را بــرای کســانی کــه درتهیــه بــه
هرنحــوی دچارمشــکل بودنـد ،فراهــم کنیــم.
بعــد هــم کــه بــا انجمــن آشــنا شــدم ،بــا خانــم

باقــری گروهــی تشــکیل دادیــم کــه از عیــد
غدیرشــکل گرفــت و برنامـهای به نفع انجمن
اتیســم درخانـهام اجــرا شــد کــه از آن خیلی هم
اســتقبال ش ـد.
مــا گروهــی در تلگــرام تشــکیل دادیــم بــه
نــام« :از غدیــر بــا اتیســم» کــه فعالیتهایــی
دارد از قبیــل شناســاندن خــود اتیســم و بعــد
هــم بازدیــد از منــازل و تــا کنــون خیلــی از
بازدیدهایمــان پرثمربــوده اســت .بــه دلیــل
آنکــه انجمــن بیشــتر درگیــر کار هــای آموزشــی
و اطــاع رســانی بــوده ،نمیتوانــد حمایــت
مالــی مســتقیم از خانوادههــا داشــته باشــد و
مــا توانســتیم بــرای بعضــی ازبچههــا حامــی
پیــدا کنیــم چــرا کــه هزین ـهی داروهایشــان
خیلــی ســنگین اســت .گاهــی خانوادههــا
مشــکل مالــی مقطعــی دارنــد و دچارمســئله
ً
شــدهاند ،مثــا یــک خانــواده درلولهکشــی آب
دچارمشــکل شــده و خانــه بهــم ریختــه بــود
کــه مــا توانســتیم بــا کمــک هایی که برایشــان
فراهــم کردیــم مشکلشــان را حــل کنیــم .
آنچــه درایــن بازدیدهــا نصیبمــان میشــود
حــال خوبــی اســت کــه ایــن خانوادههــا پیــدا

میکننــد .میدانیــد! مــا وقتــی میرویــم هیــچ
قــول مــادی بــه ایــن خانوادههــا نمیدهیــم،
امــا همیــن کــه احســاس میکننــد تنها نیســتند
و کســی هســت کــه درکشــان میکنــد حالشــان
راخــوب میکنــد.
ایــن در حالیســت کــه خانــواده هــای اتیســم و
بچــه هــای اتیســم اولیــن خواســته شــان ایــن
اســت « :درکــم کــن».
ً
یعنــی واقعــا مشــکل مــا را بدانیــد چیســت و
درکمــان کنیــد؛ مثــا خانوادههــا میگوینــد:
وقتــی بچههایمــان را بــه مراســم میآوریــم
و اگــر ایــن بچــه مــادرش را میزنــد و داد مــی
زنــد ایــن بــه خاطــر بــد تربیــت کردنــش نیســت
بلکــه بــه خاطــر ایــن اســت کــه ایــن کــودک
اتیســم دارد.
مــا نیــز میخواهیــم مــردم اینهــا را بداننــد
و نــگاه زیباتــری نســبت بــه ایــن بچههــا و
خانوادههایشــان داشــته باشــند و حالشــان
ً
خــوب شــود ،همانطورکــه حــال مــن واقعــا از
دیــدن ایــن بچههــا خــوب میشــود.
ازهدف و انگیزهتان برای کار خیر بگویید .

اگربخواهیــد اتیســم را تعریــف کنیــد چــه
تعریفــی ارائــه میدهیــد؟

مــن چــه از دیــد روانشناســی و چــه از نظر علمی
توضیحی برای اتیســم ندارم.
ولــی مــن میگویــم اتیســم قطعـهای ازبهشــت
اســت و ایــن را باورکــردهام .قطعـهای ازبهشــت
کــه یــک رنگانـد ،یــک دلانـد.
بیشــتر ،مطالعــه میکنــم و کلیــپ میبینــم.
ً
اتفاقــا یکــی ازدوســتانم چنــد وقــت پیــش
کلیپــی برایــم فرســتاد بــا ایــن عنــوان « :مــن
اتیسمام» که اتیسم رامعرفی میکند.
میخواهــم بگویــم کــه اگــر آنهــا اتیســماند،
مــا هــم هســتیم وکســانی هســتیم کــه از
اتیســم نبایــد هراســی داشــته باشــیم و
بچههــای اتیســم را بایــد بــاور کنیــم .بچــه
ً
هــای اتیســم واقعــا بچههــای پــاک وســالم
و صادقــی هســتند وخــود واقعیشــان هســتند
و بایــد کمکشــان کنیــم و بــه نحــوی دغدغــه
هــای پدرهــا ومادرهــا را کمتــر کنیــم وهــرکاری
ازدســتمان برمیآیــد انجــام دهیــم کــه م ـا ،بــا

لطفــا ازجشــنواره غــذا کــه بــرای بچ ههــای
اتیســم برگزارکردیــد برایمــان بگوییــد.

اولیــن جشــنواره غــذا در منــزل خــودم  ،درعیــد
غدیــر برگزارش ـد .دومیــن جشــنواره و یــا اولیــن
جشــنواره غذایــی رســمی نیــز باهمــکاری
شــهرداری و ســرای محلــه منطقــه  ٥ناحیــه ٦
بــود کــه جــا دارد از مسئولشــان هــم تشــکر کنــم
کــه نهایــت همــکاری را بــا ما داشــتند و فضایی
را درپــارک نرگــس بــرای دو شــب دراختیارمــا
قراردادنــد .تعــدادی ازخانمهــا بــه صــورت
مردمــی وخودجــوش کمــک کردنــد .تــا مــا
بتوانیــم غذاهایــی کــه تهیــه کــرده بودنــد را بــه
فــروش برســانیم و خــدا را شــکرحتی بــا وجــود
همزمــان شــدن بــا ایــام ســوگواری اباعبــداهلل،
یشــد کــه تبلیغاتمــان
کــه ایــن خــود باعــث م 
کمتــر بــه چشــم بیایــد ولــی اســتقبال خوبــی
از جشــنواره ش ـد .بــه هرحــال کســانی هــم کــه
یشــناختند میآمدنــد آنجــا
حتــی اتیســم رانم 
و میپرســیدند کــه اتیســم چیس ـت ،حتــی
بــه یکــی ازدوســتان م ـن ،یــک خانمــی گفتــه
بودنــد کــه  :اتیســم برنــد اســت؟
یعنــی اینقــدر ایــن کلمــه بــرای برخــی مــردم نــا
آشــنا اسـت .امیدواریم بتوانیــم همکاری بقیه
مناطــق شــهرداری را نیــز بگیریــم و در مناطــق
دیگــر هــم ایــن جشــنوارههای غذایــی را کــه
زیــر نظــر انجمــن اتیســم ایــران وبــا همــکاری
خانمهایــی کــه خودجــوش فعالیــت خــود
راشــروع کردهان ـد ،داشــته باشــیم .
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مــن همیشــه گفت ـهام کارخیرحالــم را خــوب و
دغدغههایــم را کــم میکنــد  .همانطــور کــه
میدانیــد هرکــس درزندگــی شــخصیاش
گرفتــاری و دغدغههایــی دارد کــه درمــورد
مــن ،انجــام ایــن امورحالــم را خــوب میکنــد .
ایــن ســوال را خیلیهــا از وقتــی کــه بــه انجمــن
اتیســم آمــدهام ازمــن میپرســند کــه  ،بچـهی
شــما اتیســم دارد؟
میگویــم  ،نــه ! دوبــاره میپرســند ،چــه شــد
کــه بــا عشــق بــرای اتیســم کارمیکن ـی؟
جــواب مــن ایــن اســت کــه در ذهنــم همیشــه
دنبــال ســرزمینی رویایــی بــودم کــه در آن دروغ
نباشــد ،دورنگــی نباشــد و آدمهــا خودشــان
باشــند.
از خــدا میخواســتم در جایــی در ایــن کــره
خاکــی باشــم کــه آدمهــا خودشــان باشــند.
وقتــی کــه بچههــای اتیســم را شــناختم دیــدم
ســرزمین رویایــی کــه مــن دنبالــش بــودم ایــن
بچههــا هســتند کــه خــود واقعیشــاناند.
ایــن خودشــان بــودن حالــم را خــوب میکنــد،
بــرای همیــن بــا عشــق شــروع کــردم ،بــاور
بفرماییــد درجلســات دوســتانهای کــه داریــم،
وقتــی میبینیــم مــادری بــه بچــهاش مــی
گویــد :پایــت را دراز نکــن و مــودب بنشــین .آن
بچــه دلــش میخواهــد در آن لحظــه خــودش
باشــد و نمیتوانــد تظاهــر بــه مــودب بــودن
کنــد یــا تظاهرکنــد بــه چیــزی کــه نیســت،
همیــن حالــم را خــوب میکنــد.
ً
مثــا وقتــی بــه بازدیــدی مــیروم بعضــی
خانوادههــا و مشــکالت و رنــج هایشــان را

میبینــم ،از خــدا میخواهــم توانایــی بــه مــا
بدهــد کــه مشــکل ایــن بچههــا را حــل کنیــم.
خانوادههــای اتیســم و پــدر و مادرهــا عــاوه بــر
اینکــه دغدغ ـهی االن بچههایشــان را دارنــد،
بزرگتریــن دغدغهشــان ایــن اســت کــه ،در
نبــود مــا و بعــد از مــا ،آینــدهی بچههایمان چه
میشــود؟
آرزو میکنیــم روزی هیــچ پــدر و مــادری
دغدغـهی آینــدهی فرزنــدش را نداشــته باشــد
به خصوص درمورد بچههای اتیسم.
ً
واقعــا نگهــداری اینهــا نیــاز بــه حامــی دارد،
انشــاءاهلل جایــی بــرای حمایــت آنهــا باشــد.
ایــن بچههــا تنهــا بچههایــی هســتند کــه
هیــچ مرکــز نگهــداری ندارنــد.
از وقتــی بــه انجمــن آمــدهام ،فهمیــدهام کــه
ایــن بچههــا و خانوادههایشــان چه مشــکالتی
دارنــد.
مــا قبــا بــه همیــن صــورت مردمــی ،گروهــی
بودیــم بــه نــام « :آوای خیرین لیــا » که کارش
حمایــت از بیمــاران ســرطانی بــود ،انجمــن
خاصــی نبــود ،بلکــه گروهــی دوســتانه بــود.
خانــواده بیمــار مبتــا بــه ســرطان ،دغدغـهاش
ایــن اســت کــه آیــا بچــهام خــوب میشــود و
یــا شــیمیدرمانی جــواب نمیدهــد .در واقــع
تمــام زندگــی بیمــار مبتــا بــه ســرطان ایــن
اســت کــه دارو وشــیمی درمانــی جــواب مــی
دهــد یــا نــه!
امــا یــک فــرد اتیســتیک وقتــی صبــح
چشــمانش را بــاز میکنــد این دغدغــه ونگرانی
همیشــه وتا آخرعمرهمراه پدر و مادرش اســت
کــه آینــده چــی میشــود؟

برنامــه جشــنواره غــذا شــروع کردیم وانشــاءاهلل
پایــان هرمــاه وهــر فصـل ،جشــنوارهها را ادامــه
دهیــم .هــدف اصلــی جشــنواره غــذا ،معرفــی
اتیســم بــه مــردم اســت .
یعنــی بشناســند تــا یــک خانــواده کــه بچــه
تتــر بتوانــد بچ ـهاش را
اتیســم دارد راح 
وارد جامعــه کنــد .بــا مادرهــا کــه درانجمــن
صحبــت میکنیــم میگوینــد  :مشــکل مــا
ایــن اســت کــه نمیتوانیــم بچههایمــان را بــه
جامعــه بیاوریــم و از نــگاه مــردم مــی ترســیم .
بایــد ایــن نــگاه عــوض شــود .انشــاءاهلل مــن
هــم بــه عنــوان بخــش کوچــک وناچیــزی از
جامعــه درایــن راســتا قــدم برمـیدارم تــا اتیســم
ً
معرفــی و شــناخته شــود وخانوادههــا واقعــا
بتواننــد مشکالتشــان را حــل کننــد  .االن بچـه
هــای اتیســم مشــکل بیمــه دارن ـد ،مشــکل
کار درمان ـی ،پزشــکی ،دارویــی دارنــد وخیلــی
ازخانوادههــا متاســفانه ازنظرمالــی وضعیــت
خوبــی ندارنـد .مــا خانوادههایــی را دیدیــم کــه
ً
مثــا پــدر پیــک بــود و بچـهی دوســال و نیمــه
ً
اتیســم ونابینــا داش ـت ،خــب واقعــا هزینههــا
برایشــان خیلــی ســخت وســنگین اســت .
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از نظــر شــما بــه عنــوان یــک ّ
خیــر ،چــه کارهــای
یتــوان بــرای ایــن بچهها انجــام داد
دیگــری را م 
یتــان بــرای آینــده چیســت؟
و برنامهها 

28

ّ
خیــر کــه میگوییــد آدم را شــرمنده میکنیــد،
ّ
خیــر یعنــی کســی کــه خیرش به کســی برســد،
درحالــی کــه مــن خیــری بــه ایــن بچههــا
نرســاندهام ،ولــی ایــن بچههــا خیلــی بــه مــا
خیــر رســاندهاند وهمیــن کــه حــال مــا راخــوب
میکننــد ایــن خــودش بزرگترین خیریســت که
مــا ازایــن بچههــا دیدهایــم.
هــدف مــا ایــن اســت کــه فقــط درزمینــه
جشــنواره و بازدیدهــای مــادران حامــی کــه
فرآینــدش را شــروع کردهایــم ،بتوانیــم ایــن
اقدامــات را باهــدف آشــنا کــردن همــه مــردم
بــا اتیسـم ،گســترش دهیــم و طــوری باشــد کــه
ایــن بچههــا بــه جامعــه معرفــی شــوند و یــک
کارت شناســایی داشــته باشــند  .مــن مطلبــی
راخوانــده بــودم کــه دربعضــی ازکشــورها ایــن
ً
بچههــا یکســری لباســهایی دارنــد کــه مثــا
روی آنهــا مطلبــی چــاپ شــده اســت .اکثــر
خانوادههــا دغدغهشــان ،نگاههــای جامعــه
بــه ایــن بچههــا اســت .نــگاه مــن و بقیــه
دوســتانم بــه آینــده ایــن اســت کــه روزی برســد
خانوادههــا دغدغهشــان بیــرون بــردن بچــه
هایشــان نباشــد ،میبینیــم کــه در خانــواده
هــای اتیسـم ،پــدر و مــادر سالهاســت کــه باهــم
ســینما ورســتوران نرفتهانــد ،ای کاش یــک
جایــی ومرکــزی باشــد کــه خانوادههــا بتواننــد
حداقــل بــرای دوســاعت ،بچههایشــان رابــه
مــا بســپارند تــا بتواننــد باهمســر و فرزنــدان
دیگرشــان تفریــح کننــد.
ً
ایــن بچههــا نــه پــارک دارنـد ،نــه ســینما .مثــا
ســینماها و مراکــزی وجــود داشــته باشــد کــه
مختــص ایــن بچهها باشـد .ســینماها تاریک
نباشــند و ویژگیهــای خاصــی داشــته باشــند
و فیلمهایشــان از نوعــی باشــند کــه بــه ایــن
بچــه هــا وخانوادههــا آرامــش بدهند .تعــدادی
از بچههــای اتیســمی هســتند کــه تاکنــون
ســینما نرفتهانــد .آیــا ایــن حقشــان نیســت؟
ایــن تفاوتهایشــان خیلــی پررنــگ شــده و بــه
نظــر مــن اتیســم یــک تفــاوت اســت ولــی ایــن
تفــاوت نبایــد اینقــدر محرومیــت درپــی داشــته
باشــد .
یهــا
از آنج ایــی کــه نهــاد خیریــه و بیمار 
متفــاوت هســتند چــرا شــما اتیســم را انتخــاب
کردیــد؟

بچههــای اتیســم ،بــه خاطــر ایــن تفــاوت
هایــی کــه دارنــد حسهــای خوبــی بــه آدم
منتقــل میکننــد.
االن در دنیــای مجــازی و تلگــرام  ،گاهــی وقت
هــا یکســری مطالــب را میخوانیــد کــه وقتــی

بایــک نفرحــرف میزنیــد و لبخنــد میزنی ـد،
پشــت ایــن لبخنــد یــک خشــمی هــم ممکــن
اس ـت ،باشــد و یــا پشــت ایــن دســتی کــه مــی
دهیــد ،ممکــن اســت انتقــام و یــا نگاهــی
منفــی باشــد درحالیکــه ایــن در بچههــای
اتیســم وجــود نــدارد .وقتــی آنهــا بــه رویتــان
لبخنــد میزننــد ،لبخندشــان واقعــی اســت.
مــن یکشــنبهها وس هشــنبهها خــدا قســمت
ً
کنــد پیــش خانوادههــا م ـیروم  ،مثــا پیــش
خانــوادهای کــه رفتیــم بچهشــان آمــد و مــن
و خانــم باقــری را در آغــوش کشــید .مــادرش
گفـت :بیــا کنــار  ،ولــی مــن گفتــم بگــذار باشـد.
همیــن خــودش احســاس آرامــش میدهدکــه
اگــر خــدا قســمت وحمایــت کنـد ،بتوانیــم ایــن
آرامــش را بــه دســت بیاوریـم .صــدا و نــگاه ایــن
بچههــا چیــزی جــز محبــت نیســت .
نــگاه شــما بــه انجمــن و فعالیتهایــش
چگونــه اســت؟

ً
همانطورکــه قبــا گفتــه بــودم مــن بــا انجمــن
هــای دیگرفعالیــت داشــتهام امــا نــه بــه صــورت
رسمی ،ولی انجمن وخانم غفاری جورخاصی
بــه ایــن بچههــا نــگاه میکننــد  .چنــد وقــت
پیــش شــنیدم که پرســیده بودند خانــم غفاری
خودشــان بچــه اتیســم دارن ـد؟ و ایشــان در
پاســخ گفتــه بودنــد خیــر .مــن هــم تعجــب
ً
میکنــم کــه واقعــا یــک عشــق خاصــی بیــن
جوانهاهس ـت ،همچنیــن درون خــود خانــم
غفــاری وبقیــه اعض ـا.
خــدا را شــکر انجمــن هدفــی را کــه برایــش
تعریــف شــده اســت ،دنبــال میکن ـد .هــدف
انجمــن ایــن نبــوده کــه بخواهــد از نظرمالــی
کمــک کنــد بلکــه هــدف ایــن بــوده کــه اتیســم
را بــه خانوادههــا وجامعــه ومــردم معرفــی کنــد
کــه خــدا را شــکر ایــن اتفــاق خــوب افتاده اســت
ً
و واقعــا بــا فعالیتهــای انجمــن بــوده کــه مــا
بــا اتیســم آشــنا شــدیم  .بازخــورد خانوادههــا
نیزخــوب بــوده اسـت؛ ایــن را مــا ازخانوادههایی
یشــنویم.
کــه پیششــان میروی ـم ،م 
بــا توجــه بــه ایــن کــه انجم ـن ،وابســته بــه
هیــج نهــاد دولتــی نبــوده و مردمــی اســت
وخانوادههــا نیــز راضــی هســتند و خدماتــی کــه
بــه خانوادههــا و بچههــا در اینجــا ارائــه مــی
شــود ،مثــل مدرســه تابســتانه کــه برگــزار شـد،
گامهــای خیلــی خوبــی بــوده اســت و انش ـااهلل
کــه موفــق باشــند.
پیامتان به مردم و جامعه چیست؟

فکــر میکنــم کــه اتیســم یــک چیــز جهانــی
اســت و بچههــای اتیســم همــه جــای دنیــا
یکرنگانــد و یکرنگــی خــاص خودشــان را
دارنــد نگاهتــان را بــه ایــن بچههــا زیباتــر

کنیــد  .ا گــر میبینیــد درمتــرو ،بچ ـهای داد
میزنــد و یــا مــادرش را گاز میگیــرد ،بدانیــد
ایــن بــه خاطــر تربیــت غلطش نیســت بلکه به
خاطرمتفــاوت بودنــش اســت.
نکتهی پایانی وحرف آخر:

جــا دارد در اینجــا ازخانمهــا غفــاری ،قمــی
نــژاد و خوشــنویس ،تشــکر کنــم کــه ایــن
فرصــت را بــه مــا دادنــد و مــن همیشــه
گفت ـهام کــه انجمــن اتیســم ایــران حالــم
راخــوب کــرد و ایــن فرصــت را بــه مــن داد کــه
چنیــن کمکهایــی را انجــام دهــم وخــدا را
شــکر کــه خانوادههــا خیلــی راضــی هســتند.
بــه عنــوان مثــال ،مــا بــه خان ـهای رفتیــم کــه
فــرش زیــر پایشــان ابریشــم بــود و خیلــی از مــا
یشــود کــه ایــن
اســتقبال کردنـد .باورتــان نم 
دیدارهــا و اینکــه بــا هــم صحبــت میکنیــم
چــه انــدازه میتوانــد حالشــان را خــوب کنــد
و مــا خوشــحالیم کــه چقــدر بــه موقــع بــه آنهــا
ســرزدیم .همیشــه حمای ـت ،مــادی نیســت
بیشــتر معنــوی وعاطفــی اســت .
از خانمهــای هــم ســن خــودم کــه فرزندانشــان
بــزرگ شــدهاند و وقتشــان هــم خالــی اســت
در خواســت میکنــم تــا میتواننــد وقتشــان
را صــرف ایــن خانوادههــا کننــد  ،میخواهــم
بیاینــد و مــا را حمایــت و یــاری کننــد .

اکثرخانوادهها
دغدغهشان،
نگاههای جامعه
به این بچهها است.
نگاه من و بقیه
دوستانم به آینده
این است که ر وزی
برسد خانوادهها
دغدغهشان
بیر ون بردن
بچههایشان
نباشد

ا اخبار

نجمن
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اکــران فیلــم مــادر پاییــزی بــا موضــوع اتیســم در
جشــنواره فیلــم ســامت
نشســت بررســی «اتيســم» بــا حضــور آقــای رنجبــر
كارگــردان فیلــم «مــادر پاييــزی» ،فرهــاد نجفــی
كارگــردان ســريال آســپرين و اشــكان خطيبــی ســفير
اتيســم در حاشــيه برگــزاری جشــنواره فيلــم ســامت
برگــزار شــد.

حضــور انجمــن اتیســم ایــران در بــرج میــاد،
برنامــهی دهکــدهی جوانــی

ا اخبار
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نجمن

30

نشست تخصصی اتيسم در دانشگاه پيام نور

جلســه شــورای فرهنــگ ،هنــر و رســانه انجمــن
اتيســم ايــران بــا حضــور هنرمنــدان عزيــز
شــقايق دهقــان ،بهــروز بقايــی ،احمــد حامــد ،بابــك
نــوری و...

ا اخبار

نجمن

گفتگوی دكتر هاشمی گرامی با تورج سهرابی
(جوان دارای اتيسم)
ديــدار عوامــل ســريال آســپرين از انجمــن اتيســم
ايــران .مجموعــه آســپرين بــه عنــوان حامــی افــراد
دارای اتيســم و ســفير بــا انجمــن اتيســم ايــران همــكاری
میكنــد ،بــا تشــكر از هنرمنــدان متعهــد و دوستداشــتنی
ايــن مجموعــه.
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جلســه اعضــای هیاتمدیــره و کارشناســان انجمــن
ینــژاد ،معاونــت محتــرم توانبخشــی
اتیســم بــا دکتــر نحو 
ســازمان بهزیســتی کل کشــور
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تگصز ار ش
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و یر ی
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مدرسه پائیزه ور زش و اتیسم

تگصز ار ش

و یر ی

مدرسه تابستانه
اجتماعی و شهر وندی
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بخشی از فعالیتهای شعب انجمن
استان آذربایجان غربی
بازتاب فعالیتها در صدا و سیمــــا
فعالیتهــای مختلــف انجمــن اتیســم ایــران-
ارومیــه از طریــق صــدا و ســیما در برنامههــای
مختلــف (برنامــه نمــاد و ازشــبکه  2سیما،شــبکه
آموزش،شــبکه اســتانی) اطالعرســانی شــد.

کارگــــاه آموزشـــی
کارگاه آموزشــی اتیســم ،والدیــن و فرزندپــروری
در  11شــهریور مــاه بــا تدریــس خانــم دکتــر آرزو
کیانــی فوقتخصــص روانپزشــکی کــودک و
نوجــوان و خانــم دکتــر مرضیــه عارفــی بــا حضــور
کارشناســان و والدیــن گرامــی برگــزار شــد ،بعــد از
کارگاه گواهیهــای مربوطــه نیــز بــه افــراد شــرکت
کننــده داده شــد.

کالس سوارکـ ــاری
کالسهــای آشــنایی بــا اســب و ســوارکاری بــه
مــدت  3مــاه برگــزار شــد کــه مربیــان اتیســم،
ارتبــاط بــا اســب و ســوارکاری بــا اســب را جهــت
آمادگــی بــرای اسـبدرمانی کــودکان و نوجوانــان
طیــف اتیســم آمــوزش میدیدنــد و بــه افــراد
دارای اختــال اتیســم جهــت ســوارکاری و ارتبــاط
بــا اســب نیــز آموزشهــای داده مــی شــد .

روزنامه همشهـ ــری
بــا در خواســت انجمــن اتیســم ایران-ارومیــه از
بخــش نیکــوکاری روزنامــه همشــهری جهــت
مصاحبــه بــا یکــی از خانوادههــای محتــرم کــم
بضاعــت ،مصاحبــهای بــا ایشــان انجــام شــد و
کمــک مالــی در حــدود هفــت میلیــون تومــان بــه
لطــف خــدا و همــت خیریــن صــورت گرفــت.

روز اول مهــــــــر
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بــا درخواســت انجمــن اتیســم ایران-ارومیــه از اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتثنایی شــهر ارومیــه ،مدیــر محتــرم ایــن اداره روز اول مهــر بــه مدرســه اســتثنایی
شــهید عظیمــی آمدنــد و بــه حمایــت از کــودکان اتیســم زنــگ ایــن مدرســه را بــه صــدا در آوردنــد ،در ادامــه جشــن روز اول مهــر بــا همــکاری مســئولین مدرســه
و انجمــن اتیســم برگــزار و هدایایــی بــه دانــش آمــوزان اهــدا شــد.
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استان فارس
فستیوال ایروبیک بانــوان
فســتیوال ایروبیــک بــه نفــع انجمــن اتیســم بــا
همــکاری باشــگاه علــوی و پارســه در دوهفتــه
متوالــی برگــزار شــد.
در ایــن مراســم مدیــران محتــرم ورزشهــای
همگانــی اســتان بــه همــراه معاونــت محتــرم
شــهرداری شــیراز حضــور داشــتند و جهــت
همــکاری همــه جانبــه و حمایــت از انجمــن
اتیســم ایــران و کــودکان طیــف اتیســم اعــام
آمادگــی نمودنــد.

بروشــــور
چــاپ بروشــورمعرفی اتیســم و انجمــن اتیســم
فــارس بــه تیــراژ  2000نســخه و توزیــع در جهــت
افزایــش دانــش و آ گاهــی جامعــه.

همایش اسکیت
برگــزاری همایــش اســکیت جهــت آمــوزش و
اســتعدادیابی کــودکان و نوجوانــان طیــف اتیســم
بــا همــکاری هیئــت اســکیت شــیراز.

برنامه رادیو تلویزیونــی
 .1شــرکت در برنامــه رادیویــی رنــگ زندگــی در
صــدای اســتان فــارس ،بــا موضــوع اتیســم.
 .2تولیــد دو برنامــه تلوزیونــی دوربیــن هفــت و
پخــش آن از شــبکه هفــت ســیما (بــا تشــکر ازآقــای
مقصــودی ،خانــم خارســتانی وآقــای توانگــر).

استخــــــــر
گرفتــن ســانس اختصاصــی اســتخر (دوشــنبهها
اســتخر یــادگار امــام ،جمعههــا اســتخر بــرق).

غرفه اتیسم در اجالس مجمع خیرین تامین سالمت استان فارس
برپایــی غرفــه معرفــی اتیســم در حاشــیه چهاردهمیــن اجــاس ســاالنه مجمــع خیریــن تامیــن ســامت
اســتان فــارس بــا حضــور بیــش از  600خیــر حــوزه ســامت وبازدیــد جنــاب آقــای دکتــر ایــازی معــاون
اجتماعــی وزیــر بهداشــت بــه همــراه جنــاب آقــای دکتــر جمالــی و جنــاب آقــای دکتــر ایمانیــه از غرفــه
انجمــن اتیســم ایــران -فــارس .الزم بــه ذکــر اســت کــه خیریــن ســامت فــارس در ســال گذشــته بــا
پذیــرش تعهــد  1460میلیــارد ریالــی ،در قالــب  107تفاهــم نامــه ،در تحــول بخــش درمــان فــارس
بســیار اثرگــذار شــدند .ایشــان اظهــار امیــدواری کردنــد کــه انشــاا ...بــا همــت خیریــن محتــرم و حمایــت
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــاهد تحوالتــی بــزرگ در حــوزه اتیســم اســتان فــارس باشــیم.

سینمـ ـ ــا
اختصــاص یــک ســانس در ســینمای اداره ارشــاد
بــه فرشــتگان اتیســم و خانوادههــای آنهــا در
دومیــن جمعــه هــر مــاه ،تاکنــون فیلمهــای ننــه
نقلــی ،موزیــکال بــاب اســفنجی و شــهر حیوانــات
نمایــش داده شــده اســت.

کالس هنردرمانـ ــی
تشــکیل کالس هنردرمانــی (نقاشــی و ســفال)
بــا همــکاری آموزشــگاه هنــری چیســتا بــه
سرپرســتی مریــم شــیرکوهی مــدرس دانشــگاه و
مــادر یــک کــودک توانمنــد اتیســم.

کاشان
افــطاری
مراســم افطــاری در 27میــن روز مــاه رمضــان
در هتــل ســیاح کاشــان بــا حضــور خانــواده هــا و
کــودکان طیــف اتیســم ،اعضــای فعــال انجمــن
همیــاران ،هیــات مدیــره و کارشناســان انجمــن
اتیســم ایران-کاشــان برگــزار شــد .در ایــن مراســم
بســتههای هدیــه بــه عــاوه بــن خریــد بــه
خاوادههــای کــم بضاعــت اهــدا شــد.

جشن عید غدیر
برگــزاری جشــن عیــد غدیــر بــا حضــور والدیــن و
کــودکان طیف اتیســم در مجتمع ورزشــی،تفریحی
و ســوارکاری ســمند (بــا تشــکر از عبــاس مینویــی و
مهــدی علیخانــی).

جلسه ستادی با انجمن
برگــزاری جلســه ســتادی و بازدیــد کارشناســان
انجمــن اتیســم ایــران از انجمــن اتیســم کاشــان
و ارائــه پیشــنهادات و راهکارهــای عملــی بــرای
ارتقــاء کمــی و کیفــی فعالیتهــای انجمــن.

جلسه با دانشگاه
برگــزاری دو جلســه بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی
بــرای همــکاری هــای مشــترک

کارگاه یکپارچگی حســی
برگــزاری کارگاه «یکپارچگــی حســی و ماســاژ»
بــا حضــور خانوادههــای دارای فرزنــدان
اتیسم،کارشناســان و مدیــران کلینکهــای شــهر
کاشــان ،بــا تدریــس ســینا توکلی(کاردرمانگــر).

کالس ورزشی
برگــزاری دور دوم کالس هــای ورزشــی ،در 36
جلســه.

کالس سوارکاری
شروع کالس های ارتباط با اسب و سوارکاری.
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استان کرمان
بخشی از فعالیتهـــا
برگزاری جلسه با اتاق بازرگانی استان.
برگــزاری جلســات یــوگا بــرای مــادران دارای
فرزنــد اتیســم.
نصب تابلو مربوط به اتیسم در پارک مادر.
برگزاری جلسه با استانداری کرمان.
برپایــی غرفــه ای بــا حضــور والدیــن دارای
فرزنــدان اتیســم در جشــنواره غــذا.
همکاری با مدرسه اتیسم.
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برگــزاری کارگاه یکپارچگــی حســی و کارگاه
بهداشــت روان خانــواده بــا تدریــس ســینا توکلــی و
مرجــان وثوقــی.
برگــزاری جلســه ســتادی بــا کارشناســان انجمن
اتیســم ایــران در جهــت بهبــود کمــی و کیفــی
فعالیتهــای انجمــن در اســتان کرمــان.

استان گیالن
شرکت در جشنوارهها و همایشها
انجمــن اتیســم ایران-گیــان با همراهــی تعدادی
از خانوادههــای اتیســم در تاریــخ  95/5/1در
راســتای ارتقــا آ گاهــی جامعــه پیرامــون اتیســم
در جشــنواره غذایــی رامســر کــه یــک جشــنواره
کشــوری بــود حضــوری فعــال داشــت.

برگــزاری همایــش «قهرمــان زندگــی خــود باش»
بــا ســخنرانی دکتــر فرهنگ.
شــرکت در مســابقات ویــژه کــودکان اتیســم در
رشــتههای شــنا ،دوچرخهســواری و دو و میدانــی.
برگزاری جلسات متعدد با مسئولین.
راه انــدازی واحــد مــددکاری انجمــن و شــروع
بازدیدهــای ایــن واحــد.

شرکت در جشنواره بازی.
برگــزاری کالس هــای ورزشــی در رشــته هــای
ژیمناســتیک ،فوتبــال و ســوارکاری.
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تشــکیل گــروه داوطلبــان انجمــن و آمــوزش
تخصصــی ایشــان و شــروع فعالیــت.
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استان همدان
کارگاه یکپارچگــی حســــی
برگــزاری کارگاه یکپارچگــی حســی مخصــوص
والدیــن توســط ســرکار خانــم قرباغــی ،همچنیــن
قدردانــی از زحمــات دو ســاله ایشــان در انجمــن.

مذاکــره انجمــن بــا آزمایشــگاه فارابــی بــرای
پذیــرش کــودکان طیــف اتیســم و خانــواده
هایشــان بــا تخفیــف ویــژه و انجــام آزمایشــات در
منــزل بــرای خانوادههایــی بــا شــرایط ویــژه.

برگزاری برنامه شهر بازی به صورت هفتگی.
برگــزاری برنامــه ورزشــی بــه صــورت هفتگــی در
ســالن دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان.
گردهمایــی خانوادههــای اتیســم بــا مســئولین
آمــوزش و پــرورش همــدان در ارتبــاط بــا ارتقــا
مدرســه بنفشــه و اختصــاص ایــن مدرســه بــه
کــودکان طیــف اتیســم.
حضــور جنــاب آقــای نقیــان سرپرســت کل
بانکهــای ملــت اســتان همــدان در گردهمایــی
والدیــن اتیســم بــا مســئولین آمــوزش و پــرورش
95 /4 /22

تمپل گراندین
تنظیم کننده  :زهرا ملکزاده

تمپــل گراندیــن متولــد  ۲۹آ گوســت ســال
 ۱۹۴۷در ماساچوســت اســت .در ســن دو
ســالگی تشــخیص اتیســم بــرای او داده شــد.
وی بــه دنبــال تحصیــل و کار در روانشناســی
و علــوم دامــی رفــت .او موفقیــت تحصیلــی
قابــل توجهــی در رشــتهی روانشناســی بــه
دســت آورد و پــس از آن مــدرک کارشناســی
ارشــد علــوم دامــی را از دانشــگاه ایالتــی آریزونــا
گرفــت و مــدرک دکتــرا خــود در همیــن رشــته از
دانشــگاه لیونــز اتخــاذ کــرد.او تبدیــل بــه یــک
مدافــع پیشــرو بــرای جامعه اتیســم شــد .اولین
ســخنرانی عمومــی وی در مــورد اتیســم در
ســال  ۱۹۸۰به درخواســت یکی از بنیانگذاران
انجمــن اتیســم امریــکا بــود.او کتابــی در مــورد
رفتــار انســانی بــا حیوانات نوشــت و دســتگاهی
را طراحــی کــرد کــه در زمــان واکسیناســیون
چهــار پایــان را آرام مــی کــرد.در ســال  ۲۰۰۹بــه
عنــوان یکــی از اعضــای انجمــن مهندســین
کشــاورزی و زیســتی آمریــکا انتخــاب شــد و در
طیــف وســیعی از برنامههــای تلویزیونــی و
رادیویــی برجســته شــد.

نوابغ
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همچنیــن فیلمــی بــا محوریــت زندگینامه تمپل گراندین نیز ســاخته شــده اســت.نام فیلــم تمپــل گراندیــن (  )Temple Grandinبه کارگردانی میک
جکســون محصول ســال  ۲۰۱۰میالدی و با بازی کلیر دینز،کاترین اوهارا ،جولیا اورموند ،دیوید اســتراترن و شــرمی لی اســت.

مرکز اوتیسم فلور یدا
مرکــز اوتیســم فلوریــدا در ســال  ۲۰۰۵بــرای
خدمترســانی بــه بخــش مرکــزی فلوریــدا،
ســاحل شــرق فلوریــدا ،و فلوریــدا پــن هنــدل
تاســیس شــد.
كاركنــان ايــن مركــز تجربــه بســياری در زمينــه
تحليــل رفتــار دارنــد كــه در قســمتهای
مختلــف ایــن مرکــز مســتقر هســتند.این
مرکــز بــه روش Board Certified Behavior
 Analyisاداره میشود.

مرکــز اوتیســم فلوریــدا بــر اســاس اصــول تجزیه
و تحلیــل رفتــار کاربــردی شــرایط درمانــی را
فراهــم میکنــد و تمرکــز خاصــی بــر مداخلـهی
زودهنــگام رفتــاری ،گفتــار درمانــی و آمــوزش
مهارتهــای اجتماعــی دارد.
عــاوه بــر ایــن ،ايــن مركــز مــی توانــد مهــارت
هايــی ماننــد ،مراقبــت از خــود ،مهارتهــای
مــورد نيــاز در زندگــی روزمــره بــه کــودكان طیــف
اتیســم بيامــوزد و همچنيــن میتوانــد زمينــه

ای را بــرای كــودكان طــی اتیســم فراهــم كنــد
كــه در آينــده بــرای تحصيــات تكميلــی نيــاز
خواهنــد داشــت.

تنظیمکننده :سپــهر معروفخانـــی

بادکنک

سیــــــــــــاه
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معرفی
فیلم
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فیلــم بادکنــک ســیاه ســاختهی الیســا داون،
ازجملــه فیلمهــای خوبی اســت کــه با محوریت
«اتیسم» ساخته شده است.
فیلــم دربــاره خانــوادهای اســترالیایی از طبقــه
متوســط اســت کــه بــه ســبب آن کــه پــدر
خانــواده ارتشــی اســت ،بــه طــور دائم از شــهری
بــه شــهر دیگــر در حــال نقــل مــکان هســتند.
پســر بــزرگ خانــواده (چارلــی) ،درگیــر اتیســم
است.پســر دوم (تومــاس) ،علیرغــم عالقـهی
زیــادی کــه بــه بــرادر خــود دارد،نتوانســته بــا
اختــال او کنــار بیایــد و بزرگتریــن آرزویــش
بهبــودی چارلــی اســت.
امــا پــدر و مــادر خانــواده بــه خوبــی بــر واقعیــت
واقــف بــوده و آن را پذیرفت ـ ه انــد .آنهــا بــه
خوبــی میداننــد کــه بهبــودی در وضعیــت
فرزندشــان بــه وجــود نخواهــد آمــد و خــود
را آمــادهی نگهــداری از او تــا پایــان عمــر
نمود ها نــد.
صبــر و مهربانــی پــدر و مــادر ایــن خانــواده (بــه
ویــژه مــادر) نســبت بــه فرزنــد دارای اتیســم
مثــال زدنــی اســت!
مــادر بــا صبــر و محبتــی خــاص ،تمــام تــاش
خــود را بــرای آمــوزش و تربیــت چارلــی بــه
کار گرفتــه اســت و بــا وجــود آن کــه خــودش
بــه دلیــل بــارداری در شــرایطی بحرانــی بــه ســر
یبــرد ،امــا بــه دلیــل نگرانیــش بــرای چارلــی،
م 
از اســتراحت کــردن طفــره م ـیرود!

چارلــی تمــام عالئــم اتیســم عملکــرد پاییــن
را دارد :تــا ســه ســالگی قــادر بــه حــرف زدن
بــوده اســت ،امــا بــه دلیــل ایــن اختــال،
ایــن توانای ـیاش را از دســت داده و تنهــا بــا
زبــان اشــاره قــادر بــه برقــراری ارتبــاط اســت.
حــرکات تکــراری دارد ،مــدام بــدن خــود را بــه
جلــو و عقــب حرکــت میدهــد ،قاشــق چوبــی
بزرگــی را بــر روی چمــن میکوبــد و صدایــی
شــبیه بــه نال ـهی ممتــد تولیــد میکنــد ودائــم
صــورت خــود را لمــس میکنــد .ارتبـــاط چشــمی
برقـ ـ ـ ــرار نمیکنــد ،اسباببازیهای ـــش را بــه
خــط میچینــد ،از جمــع میهراســد و قــادر بــه
برقــراری ارتبــاط اجتماعــی نیســت.
فیلــم میتوانــد جهــت آمــوزش افــرادی کــه
بــا اختــال اتیســم آشــنایی ندارنــد و نیــز
خانوادههــای دارای فرزنــد اتیســتیک ،مــورد
استفاده قرار گیرد .در فیلم ،شاهد هستیم که

بســیاری از افــراد جامعــه ،به دلیل ناآ گاهــی و عدم
فرهنگســازی مناســب ،رفتاری ناشایســت و گاه
زننــده بــا افراد اتیســم دارنــد و آنهــا را مــورد آزار قرار
میدهنــد! تومــاس بــه دلیــل همیــن رفتارهــا
و فشــارهای روانــی ،ســعی در پنهــان نمــودن
ش
بــرادر خــود بــه ویــژه از هممدرس ـهایهای 
دارد.
تــام بــه دلیــل اختــال بــرادرش و شــرایط
ســختی کــه بــه همین ســبب بــر خانــواده حاکم
اســت ،بــه شــدت تحــت فشــار روانــی اســت .بــا
ایــن حــال بــه عنــوان یــک نوجــوان ،بــا محبــت
ســعی در مراقبــت و محافظــت از بــرادر خــود
دارد .در پایــان فیلــم ،پــس از جنگــی ســخت
بیــن تــام و چارلــی ،دو بــرادر بــا یکدیگــر آشــتی
میکننــد و تــام نیــز ،همچــون پــدر و مــادر خــود،
بــا واقعیــت کنــار میآیــد و چارلــی را همــان
گونــه کــه هســت ،میپذیــرد.

لیست مراکز دوستدار اتیسم
ارائه کلیه این خدمات تنها در صورت همراه داشتن کارت عضویت و یا معرفینامه از انجمن اتیسم ایران مقدور خواهد بود.
ردیف

مرا کز درمانی

1

آزمایشگاه نیلو

2

آزمایشگاه دکتر صالحیان

نوع خدمات
تخفیف%40در آزمایشاتی که تحت پوشش بیمه نیست

شماره تماس
8942

مالحظات

آدرس مرکز
خ ولیعصر،باالتر از پارک ساعی،خ سی و دوم پالک 4

3

22610613

خ شریعتی،باالتر از یخچال،جنب
مترو قلهک،پالک1

4

خانم دکتر مهدی زاده شاهی
فوق تخصص نازایی

تخفیف  %40در هزینه ویزیت و سونوگرافی ،ارجاع بیمارانی که
نیاز به جراحی و یا بستری دارند با هماهنگی انجمن و
خانم دکتر مهدیزاده به بیمارستان صارم

44008523
44008522

فلکه دوم صادقیه،ابتدای خ آیت اهلل
کاشانی،کوچه ثمن نجف زاده فروتن،طبقه 2

5

آقای دکتر فریبرز وزیری
(دندانپزشک)

تخفیف15تا%20در هزینه درمان.امکان برخورداری از تخفیف
%50برای خانوادههای دارای شرایط ویژه در صورتی که کل
هزینه درمان تا سقف  200000تومان

44665858

شهرک اکباتان،فاز،1روبروی بازار ترهبار،
کوچه حسین خانی،ساختمان صبا،ط3

6

مرکز جراحی محدود خیریه وردآورد

ارائه تخفیف  %20به تمامی کودکان عضو انجمن اتیسم
ایران.انجام کار درمان به صورت رایگان برای خانوادههایی
با شرایط ویژه

44984300
44983801

تهران  ،کیلومتر  17اتوبان کرج،
خیابان داروپخش ،نبش خیابان اردیبهشت

7

دندانپزشکی تاف

تخفیف %80برای خانوادههای ویژه ،امکان انجام کار درمان
بصورت اقساط برای خانوادههای کم بضاعت

66508839

ستارخان ابتدای بهبودی نبش کوچه
بشیر پالک361

8

بیمارستان آتیه

پذیرش بیماران جهت انجام کار درمان
با هماهنگی انجمن اتیسم ایران

88367182

شهرک غرب ،تقاطع فرحزادی و دادمان .

9

بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید

امکان پذیرش کودکان عضو انجمن اتیسم
در کلینیکها و پاراکلینیکهای بیمارستان خارج
از نوبت ،تخفیف در هزینههای بستری با توافق مددکاری
بیمارستان و انجمن اتیسم ایران

9-22227021

خ شریعتی،باالتر از حسینیه ارشاد.

10

بیمارستان صارم

پذیرش بیماران جهت انجام کار درمان
با  هماهنگی انجمن اتیسم ایران

44670888
()4702

شهرک اکباتان ،ابتدای فاز  3بیمارستان صارم

11

درمانگاه تخصصی و
فوق تخصصی کودکان ارمغان

تخفیف  %20در هزینههای کلینیکی  EEGو اکو قلب  EKG
نسبت به تعرفه کلینیک.تخفیف  %10در هزینههای پاراکلینیکی
و دندانپزشکی نسبت به تعرفه کلینیک.

44433516
44433512

جنت آباد جنوبی ،بلوار الله غربی،
نبش کوچه ابراهیمی .

12

داروخانه شهید عابدینی

امکان عدم پرداخت هزینه دارو
توسط خانوادهها با شرایط ویژه

77522562
77523900
77655981

باالتر از  میدان بهارستان جنب بیمارستان طرفه

نوع خدمات

شماره تماس

1

کلینیک توانبخشی ذهن زیبا

تخفیف  %25نسبت به تعرفه کلینیک
10ساعت کار درمان بصورت رایگان برای خانوادههای ویژه

88006576

اتوبان چمران،زیر پل گیشا،کوچه پروانه،
پرنده  3کوچه16

2

کلینیک توانبخشی روان پویش

تخفیف  %25نسبت به تعرفه کلینیک
10ساعت کار درمان بصورت رایگان برای خانوادههای ویژه

44105423

شهر زیبا،ابتدای بلوار تعاون ،کوچه
مقصود پ5

3

کلینیک توانبخشی آرمان شایان

تخفیف  %25نسبت به تعرفه کلینیک
10ساعت کار درمان بصورت رایگان برای خانوادههای ویژه

44022609

فلکه دوم صادقیه،خ آیت هلل کاشانی،
خیابان بهنام روبروی بوستان تربیت

4

کلینیک توانبخشی همگام

تخفیف  %25نسبت به تعرفه کلینیک
10ساعت کار درمان بصورت رایگان برای خانوادههای ویژه

88306595

خ قائم مقام،م شعاع،خ شهید خزری،
پ 6واحد8

ردیف

کلینیکهای توانبخشی

آدرس مرکز

روز های پذیرش
دوشنبه وچهارشنبه
 13تا 17
روزهای شنبه
 16تا 20

مالحظات

5

کلینیک شایستگان

تخفیف  %30در هزینههای کاردرمانی و رفتار درمانی
نسبت به تعرفه کلینیک

77714980
77714979
77878777

تهرانپارس،اتوبان باقری ،ضلع غربی اتوبان باالتر از
فرجام(بلوار اردیبهشت) خ . 1/180پالک3

6

کلینیک توانبخشی مهرآوران

تخفیف  %25نسبت به تعرفه کلینیک

33209778

خیابان پیروزی،پایین تر از پل ششم ،بلوار ابوذر ،نبش کوچه
 ،11پالک  ،47ساختمان آرشیدا ،واحد3

7

مرکز کاردرمانی کودکان بهنیا

تخفیف 20تا %25نسبت به تعرفه کلینیک

22256863

خیابان ظفر،ساختمان پزشکان سبز،آسانسور
،Bطبقه، 4واحد.15

8

کلینیک توانبخشی فرانک

تخفیف  %30در هزینه های کاردرمانی و رفتار درمانی
نسبت به تعرفه کلینیک

88505615

خیابان مطهری،خیابان میرعماد کوچه هشتم
پالک  9واحد 1

9

کلینیک توانبخشی آفتاب

تخفیف  %30نسبت به تعرفه کلینیک.امکان استفاده از
کالسهای گروهی(مفاهیم ریاضی،ترسیم،لوحنویسی،تعامل
اجتماعی،سفال،بازی فکری،خمیر بازی و)...در روزهای
یکشنبه،دو شنبه،چهارشنبه از ساعت 9الی 13برای کودکان
زیر  10سال با  %50تخفیف نسبت به تعرفه کلینیک

77378728
77734456

تهرانپارس،چهارراه تیر انداز به سمت شرق،روبروی تاالر
خلیج فارس،پالک  110طبقه همکف.

10

کلینیک توانبخشی جنت آباد

تخفیف  %25نسبت به تعرفه کلینیک

44474903

خیابان جنت آباد جنوبی،ضلع جنوب غربی میدان چهار باغ،
ساختمان پزشکان سبز،پالک،148طبقه همکف،پالک6

11

کلینیک یادمان

تخفیف %40نسبت به تعرفه کلینیک/سه روز در ماه
(هر روز 4ساعت)کلینیک  به گروه درمانی
کودکان طیف اتیسم اختصاص دارد

88591358
88088541

شهرک غرب،بلوار پاکنژاد ،بین دریا و دادمان،
کلینیک توانبخشی یادمان

12

کلینیک  جوانه

تخفیف  %20نسبت به تعرفه کلینیک

88371249

شهرک غرب،بلوار فرحزادی پایینتر
از تقاطع دریا،نبش بوستان دوم شرقی
پالک  4طبقه 2

تنظیمکننده :مهدیه ذاکری

شماره 1تابستان و پائیز 95

88647905
م ونک،خ مالصدرا،خ

پردیس،روبروی دادسرا،پالک16طبقه 1واحد 4

آزمایشگاه قلهک

حذف فرانشیز از کلیه آزمایشات تحت پوشش بیمه.
تخفیف%40در آزمایشات برای خانوادهها و
کودکان 80 ،تا%100تخفیف برای خانوادههای ویژه 	
حذف فرانشیز  از  آزمایشات تحت پوشش بیمه.
تخفیف 30تا%50در آزمایشاتی که تحت پوشش بیمه نیست

39

نیــــال قربـانـــــــــــــی

شماره 1تابستان و پائیز 95

نقاشی

40

دانیـال آخونـــدی

رســـــول

مرتضی موســوی | 14ساله

نقاشی

محمــــــــد خدایــــار

شماره 1تابستان و پائیز 95
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غـــــزل

علیرضــــا امیــــری

Autism Its time to listen
نقاشی فرزندان دلبندتان را برای ما ارسال کنید تا از آنها در فصلنامه با ذکر نامشان استفاده کنیم.
نام و نام خانوادگی ...............................:کدملی ........................:گروه سنی ...........................:تاریخ تولد..........................:
استان ...........................:تلفن ثابت............................................  :تلفن همراه والدین...............................................:

فر م اشتراک
فصـ ـ ــلنامه

AUTISM

Its time to listen
نام و نام خانوادگی........................................................................................:
سن.......................................................................................................:
تحصیالت................................................................................................:
آدرس.....................................................................................................:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
استان....................................................................................................:
شهرستان.................................................................................................:
کدپستی ده رقمی..........................................................................................:
تلفن ثابت................................................................................................ :
تلفن همراه ...............................................................................................:

مبلغ اشتراک یکساله(پست سفارشی تهران)250/000:ریال
مبلغ اشتراک یکساله(پست سفارشی شهرستان)350/000:ریال
• مبلــغ اشــتراک مــورد نظــر را بــه حســاب شــماره  5800000075بانــک ملــت( شــعبه مســتقل
مرکــزی) بــه نــام انجمــن اتیســم ایــران واریــز نمــوده و اصــل فیــش را بــه همــراه فــرم اشــترا ک
تکمیــل شــده بــه آدرس پســتی یــا بــه پســت الکترونیکــی انجمــن ارســال نماییــد.

www.irautism.org • Info@irautism.org

خندههایبیدلیل

توانایی بیشتر در انجام کارهایی که نیاز به
درکاجتماعیندارند.

تکرار کلمهها یا عبارتها (اکواللیا)

از چرخاندن اشیاء لذت میبرند

واکنش نشان ندادن به شنیدن اسم خود

عالقههای زیاد و نامتعارف به اشیاء خاص

عدم پیروی از آداب اجتماعی

مشارکت نکردن در بازیهای گروهی بازی
نکردن با سایر کودکان

اجتناب از ارتباط چشمی

ݘݦ ݦ ٮݧݑݩ
ع
ى
الݣ ݣمݠاݣ ݫݬݔ ݡس
ىم

استفاده نکردن از انگشت اشاره برای نشان
دادن چیزهایی که دوست دارد و یا می خواهد

عدم درک ترس و موقعیت خطرناک

فقدان بازیهای وانمودی و یا بازیهای
وانمودی نامتعارف و تکراری

ترجمه و تنظیم :سینا توکلی

عدم واکنش به درد
(انگار درد را نمیفهمد)

رفتارهایغیرمعمولمثلپریدن
و تکان دادن دستها

گریه های شدید ،استرس و به هم ریختگی
شدید بدون دلیل مشخص

پرتحرکییا کمتحرکیغیرمعمول

عدمپاسخگوییبهسیستمآموزشمعمولی

اجتناب از لمس شدن و بغل کردن

برایبیانخواستههایش
دست بزرگساالن را میکشد

تمایل به یکسانی در عادات روزمره و عدم
تمایلبهتغییر

A U T I S M
Its time to listen

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental
disability which impact development in 2 core domains:
1. Social communication: in this part they have deficits in:
social and emotional reciprocity, non-verbal communicative behavior, developing relation with others.
2. Repetitive patterns of behavior, for example: repetitive
stereotype motor movements, use of objects or speech,
insistence on sameness, highly restricted fixated interests,
hypo/ hyper reactivity to sensory impute.
Iran autism association is a non-profitable and non-governmental organization (NGO) that was established by the
endeavor of the experts, professionals, benefactors and
families which have autistic children.
The registration number of this association is 33242
(by interior ministry in January 2013). In a nation-wide.
Benefiting from world latest information and based on
cooperation principle, honesty, transparency, voluntary
activities, with the help of families of those infected. Our
organization is to provide the opportunities, suitable condition and support to bring the infected children back to
society in their real position with independence, joy and
well-being.
Autism Society of Iran in line with its perspectives and its
duty is going to hold special programs with two main goals:
First: increasing knowledge of society
Second: empowering of the families

