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معاون رئیسجمهور !
خانه امید اتیسم ایران افتتاح شد

تهران در ر وز جهانی اتیسم آبی شد

بیمار یهای اور ژانسی و کودکان طیف اتیسم
اتیسم ،دنیایی عاری از در و غ و ریا

گفتگو با فر هاد نجفی ،کارگردان مجموعه آسپیر ین
فلـور نظـــــــــری:

برخورد جامعه با کودک طیف اتیسم مناسب نیست

A U T I S M
Its time to listen

اشکان خوشنویس |  11سالــه

اتیســم نوعــی اختــال رشــدی اســت  .عالئــم ایــن اختــال تــا پیــش از ســه
ّ
ســالگی بــروز میکنــد و علــت اصلــی آن ناشــناختهاســت .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 اجتماعــی و مهارتهــای
یگــذارد .کــودکان و بزرگســاالن اتیســتیک،در ارتباطــات
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 مقاومــت در مقابــل
یشــود و ممکــن اســت در حــواس پنجگانــه (بینایــی،
تغییــر نیــز دیــده م 
شــنوایی ،بســاوایی ،بویایــی و چشــایی) نیــز حساســیتهای غیــر معمــول
دیــده شــود.
تعــداد افــراد اتیســم از ســال  ۱۹۸۰میــادی تــا کنــون بــه شــدت در حــال
افزایــش اســت و ایــن امــر میتوانــد بــه دلیــل بهبــود تشــخیص باشــد ولــی
ایــن پرســش کــه آیــا شــیوع نیــز افزایش یافتهاســت ،همچنان جــای تحقیق
دارد.برخــی بــرای اتیســم در پــی درمــان ویــژه هســتند و برخــی معتقدنــد کــه
بــه ایــن پدیــده بایــد بــه چشــم تفــاوت و نــه اختــال نگریســت...
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امیــد اســت بــا تصویــب برنامــه ملــی اتیســم در شــورای عالــی ســامت شــاهد تعهــد رســمی نهادهــا و
ســازمانهای مرتبــط در ایــن زمینــه بــوده و در ادامــه بــا همــكاری مشــخص انجمــن ،اجرایــی شــدن
آن را نظارهگــر باشــیم.
ســال ١٣٩٤واحــد شــعب انجمــن نیــز بــا تعمیــق بیشــتر فعالیتهــا از طریــق شــعب خــود در اســتانها،
بــه تقویــت فعالیتهــای انجــام شــده در اســتانها پرداختــه و افزایــش آ گاهــی جامعــه را ســرلوحه
فعالیتهــای خــود قــرار داده اســت.
شناســایی هــر چــه بیشــتر خانوادههــا از اهمیــت باالیــی بــرای برنامهریزیهــای میــان مــدت و دراز
مــدت بــر اســاس آمــار ثبــت شــده برخــوردار اســت تــا بتــوان ایــن برنامههــا را بهتــر انجــام داد.
امیــد اســت در جامعــهای امــن ،شــاهد شــكوفایی بیشــتر اســتعدادهای نوجوانــان طیــف اتیســم
باشــیم؛ گروهــی از ایــن طیــف كــه نیازمنــد توجــه بســیار بیشــتری هســتند و توجهات بیشــتر مســئوالن
را میطلبنــد.
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دومیــن شــماره فصلنامــه آوای اتیســم در حالــی منتشــر میشــود كــه شــاهد حوادثــی تلــخ
و شــیرین در جامعــه كنونــی ایــران هســتیم ،شــهد شــیرین برگــزاری دوازدهمیــن دوره
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا حضــور حداكثــری ملــت همیشــه در صحنــه ایــران در كنــار طعــم تلــخ
و گزنــده حضــور داعــش در بطــن زندگــی روزمــره مــردم.
در آســتانه چهارمیــن ســال فعالیــت انجمــن اتیســم ایــران ،علیرغــم عمــری كوتــاه ،گامهایــی
ارزشــمند و تاثیرگــذار برداشــته شــده اســت ،نهایــی شــدن برنامــه ملــی اتیســم ،افزایــش آ گاهــی
نســبی جامعــه دربــاره اختــاالت طیــف اتیســم ،اعــام آمادگــی نهادهــای حاكمیتــی بــرای انجــام
مســئولیتهای خــود ،آشــنایی والدیــن بــا حــق و حقــوق كــودكان اتیســم و تــاش جهــت رســیدگی
بــه ایــن حقــوق بــا همــكاری ســازمانهای غیردولتــی ،افزایــش ســازمانهای غیردولتــی فعــال در
حــوزه اتیســم ،اعــام آمادگــی ایــن ســازمانها بــرای ایجــاد ارتباطــات شــبكهای و ...همــه و همــه
نشــان از ایــن مهــم اســت.
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تابستان؛ فرصتی مناسب برای تکمیل

فرآیند آموزشی کودکان و نوجوانان طیف اتیسم
سینا توکلــــی | کارشناس ارشد مدیریت توانبخشــی | مدیر واحــد آموزش ،پژوهــش و توانبخشــی انجمن اتیســم ایران
تابســتان بــرای کــودکان و نوجوانــان همیشــه بــا اوقــات فراغــت و شــرکت در کالسهــای هنــری و ورزشــی
در کنــار کالسهــای کمــک درســی همــراه بــوده اســت ،امــا تابســتان بــرای کــودک و نوجــوان طیــف اتیســم
چگونــه اســت؟ کودکانــی کــه در طــول هفتــه کالسهــای متعــدد توانبخشــی و آموزشــی را بــا هزینههــای چش ـمگیر و بــدون حمایــت ســازمانهای
بیمـهای در کلینیکهــای درمانــی یــا منــزل دریافــت میکننــد و خانــواده کمتــر زمــان و تــوان ریالــی و روانــی بــرای توجــه بــه ســایر نیازهــای فرزنــد خــود
را دارد .فرارســیدن فصــل تابســتان و روزهــای طوالن ـیاش فرصــت مناســبی بــرای توجــه بیشــتر بــه برنامههــای آموزشــی ،توانبخشــی ،تربیتــی و
پرورشــی کــودکان و نوجوانــان طیــف اتیســم و همچنیــن کســب اطالعــات بیشــتر والدیــن در حــوزه اختــال طیــف اتیســم بــا «مطالعــه و شــرکت در
کارگاههــا» بــرای چگونگــی ارتبــاط بیشــتر و موثرتــر بــا کــودک خــود و رشــد مهــارت هــای او اســت.
والدیــن محتــرم بایــد توجــه داشــته باشــید کــه فرزنــد شــما در درجــه اول یــک کــودک یــا نوجــوان بــا نیازهــای خــاص خــودش اســت ،اهمیــت
کالسهــای توانبخشــی و آموزشــی کلینیــک محــور در جــای خــود باقــی اســت امــا بــا توجــه بــه مشــکل اصلــی افــراد طیــف اتیســم در حــوزه «ارتبــاط
و تعامــات اجتماعــی و رفتارهــای کلیشـهای» بایــد از فصــل تابســتان بــرای آموزشهــای مکمــل و البتــه موثــر نیــز بهــره بــرد؛ پرداختــن بــه ورزش،
مســافرت ،برنامههــای تفریحــی ،فعالیتهــای هنــری و مهارتــی تاثیــرات چشـمگیری بــر رفتــار ،درک ،شــناخت و حرکــت فرزنــد شــما خواهــد داشــت.
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در ادامه نکاتی را پیرامون تاثیر هنر و ورزش بر اتیسم یادآور میشوم:
تاثیر هنـــــــر بر اتیسم:
در هنردرمانــی از بیــان خــاق بــرای ایجــاد تاثیــرات درمانــی اســتفاده میشــود .بیــان خودانگیختــه و بــدون قضــاوت بــه فــرد اجــازه میدهــد کــه
آزادانــه افــکار و احساســات سرکوبشــده را بــدون تهدیــد بــه واکنــش دیگــران ،بیــان کنــد.
عناصــر هنردرمانــی بایــد متناســب بــا ســن افــراد و حــاالت درونــی و عاطفــی آنهــا انتخــاب شــود .بایــد بتــوان در هنردرمانــی ،بــا عناصــر هنــری آثــار
ســریعی را بــه وجــود آورد تــا فــرد از خلــق آن لــذت ببــرد و در مرحلــه دوم نیــازی بــه مهــارت و تکنیکهــای تخصصــی جزئــی نداشــته باشــد .تحقیقــات
مختلــف نشــان داده اســت کــه کــودکان اتیســتیک از درک بصــری باالتــری نســبت بــه درک شــنیداری برخوردارنــد؛ ایــن مســاله بــه بســیاری از آنــان
کمــک میکنــد تــا در بــه یــادآوری و تجســم خاطــرات ،بــه خاطــر ســپردن یــک تصویــر و دیگــر اطالعــات تصویــری و همچنیــن بیــان ایدهایشــان از
طریــق طراحــی یــا دیگــر فعالیــت هــای هنــری موفــق تــر باشــند.
کارهــای هنــری حالتــی از ارتبــاط را بــه وجــود آورده کــه لزومــی بــه برقــراری ارتبــاط کالمــی نیســت و ایــن امــکان را بــرای افــراد طیــف اتیســم بــه وجــود
مــی آورد تــا بــا محیــط بیــرون ارتبــاط برقــرار کننــد.
موسیقــــــی:
در وهلــه اول آشــنایی بــا موســیقی را میتــوان بــا لمــس آالت موســیقی آغــاز کــرد کــه فــرد را بــه وجــد م ـیآورد ،همچنیــن مهارتهــای شــنیداری و
دیــداری را تقویــت میکنــد کــه کلیــدی اســت بــرای بهبــود روابــط اجتماعــی .بیشــترین تمرکــز موســیقی درمانــی بــر خــارج ســاختن فــرد از حالــت انــزوا
و ســوق دادن او بــه ســمت ارتباطــات اجتماعــی اســت.
نقاشــــــــــی:
نقاشــی درمانــی فرصتــی اســت تــا افــراد از طریــق رنگهــا و خطــوط ،احساســات ،عواطــف ،نیازهــا و حتــی دانســتههای خــود را آزادانــه و بــه نحــوی
کــه مایلانــد بیــان کننــد .نقاشــی ابــزاری اســت کــه بــا آن کــودک همــه مســائل خــود را بــه تجربــه درآورده و خــود را میآزمایــد.
سفالگری و بازی با شن:
کار کــردن بــا خــاک رس بــه فــرد طیــف اتیســم ایــن فرصــت را مــی دهــد تــا احساســاتش را آزادانــه بیــان کنــد .افــراد احساســات خــود ماننــد اضطــراب،
خشــم و هیجــان را بــه شــیوههای مختلفــی ماننــد فشــار دادن و دســتکاری خــاک رس نشــان میدهنــد .اســتفاده از خــاک رس بــه کــودکان اجــازه
قالبدهــی بــه رفتارهــا را نیــز میدهــد .بــا توجــه بــه داشــتن مشــکالت حســی در کــودکان طیــف اتیســم ،بــازی کــردن هدفمنــد بــا شــن مشــکالت
حســی را تــا انــدازهای تعدیــل میکنــد.
نمایــــــــش:
در نمایــش خــاق بــه فــرد طیــف اتیســم کمــک میشــود تــا بــا تجســم و بــازی کــردن یــک موضــوع بــه جــای صحبــت کــردن صــرف پیرامــون آن ،
مســئله را بازنگــری کــرده و راه حــل مناســب را پیــدا کنــد.
نمایش توانایی بازی کردن ،مشارکت اجتماعی ،همکاری ،تعاون ،نوبتگیری و نحوه ابراز هیجانات را در بر میگیرد.
تاثیـــــر ورزش بر اتیسم:
افــراد طیــف اتیســم معمــوال مشــکالت حســی و حرکتــی متعــددی دارنــد .مطالعــات متعــدد حاکــی از آن اســت کــه انجــام فعالیتهــای ورزشــی میتوانــد
بــه طــور قابلمالحظـهای در بهبــود مشــکالت حرکتــی ،اختــاالت رفتــاری و عملکــرد اجتماعــی افــراد طیــف اتیســم اثــر گــذارد .کــودکان طیــف اتیســم
در مقایســه بــا کــودکان دیگــر فعالیــت کمتــری دارنــد و همچنیــن ایــن افــراد بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا بــه دیابــت ،چاقــی و بیماریهــای قلبــی
بــه دلیــل ســبک زندگــی کــم تحــرک هســتند .تحقیقــات نشــان میدهــد تمرینــات فیزیکــی باعــث بهبــود مهارتهــای اجتماعــی ،مهارتهــای
ارتباطــی و مهارتهــای حرکتــی میشــود و هــم چنیــن باعــث کاهــش رفتارهــای کلیشــهای کــودکان اتیســم و رفتارهــای خــود تحریکــی آن هــا نیــز
میشــود.انجام فعالیتهــای ورزشــی میتوانــد اثــرات مثبتــی بــر اعتمادبهنفــس و گســترش روحیــه کار گروهــی و مشــارکت در افــراد طیــف اتیســم
داشــته باشــد و نیــز تــوان هماهنگــی بیــن حــرکات اندامهــای فوقانــی و تحتانــی و آ گاهــی نســبت بــه اعضــای بــدن را افزایــش دهــد.
والدیــن عزیــز ،فرزنــد شــما عــاوه بــر کالسهــای توانبخشــی بــه تفریــح ،گــردش و نشــاط نیــاز دارد.فرصــت تابســتان را غنمیمــت بشــمارید و بــا فرزنــد
خــود بــه فعالیتهــای ورزشــی ،هنــری بپردازیــد و کــودک خــود را بــا طبیعــت آشــنا ســازید.
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افتتـاح
شـــد!

خانــه امیــد اتیســم ایــران عصــر ســه شــنبه 12 ،اردیبهشــت  ،1396بــا حضــور مســئولین،
هنرمندان ،ورزشکاران و تنی چند از خانوادههای دارای فرزند اتیسم افتتاح شد.
در ایــن مراســم مهنــدس خســروتاج ،عضــو هیــات امنــای انجمن اتیســم ایــران ،دکتر ایــازی ،معاونت
اجتماعــی وزارت بهداشــت و درمــان همچنیــن دکتــر جمالــی ،مدیــر کل ســازمانهای مردمنهــاد
ســامت ،حضــور داشــتند.
از جامعــه هنرمنــدان اشــکان خطیبــی ،فلــور نظــری بازیگــر ســینما ،همچنیــن فرهــاد نجفــی کارگــردان
سریالآســپرین در ایــن مراســم شــرکت کردنــد.
دکتــر طاهــری ،مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس و ســروش رفیعــی ،هافبــک محبــوب ایــن تیــم از دیگر
حاضــران در ایــن مراســم بودنــد.
در ابتــدای مراســم مهنــدس خســروتاج ،عضــو هیــات امنــای انجمــن اتیســم ایــران ضمــن
خوشآمدگویــی بــه حاضــران از تمامــی خیریــن ،هنرمنــدان ،ورزشــکاران و عمــوم مــردم کــه در
خریــد ســاختمان اتیســم شــرکت داشــتند ،تشــکر کــرد.
مهنــدس خســروتاج از همــه خواســت کــه حمایتــی پایــدار از مجموعــه داشــته باشــند تــا انجمــن اتیســم
ایــران بتوانــد بــه تمامــی اهــداف کوتــاه و بلنــد مــدت خــود برســد.
در ادامــه مراســم ،دکتــر ایــازی ،معاونــت اجتماعــی وزارت بهداشــت و درمــان طــی ســخنانی کوتــاه
گفــت کــه بایــد پذیرفــت کــه در زمینــه ســامت اگــر مشــارکت مــردم نباشــد بــا مشــکالت عدیــدهای روبــرو
خواهیــم بــود و ایــن مشــارکت جــز بــا حضــور ســازمانهای مــردم نهــاد ممکــن نخواهــد بــود .انجمــن
ً
اتیســم ایــران بــا فعالیتــی گســترده خــود کــه امــروز بــا افتتــاح شــعب آن در شهرســتانها کامــا ملمــوس
اســت ،بــه ســازمانی اثرگــذار در حــوزه ســامت تبدیــل شــده اســت.
ایشــان اضافــه کــرد پرداختــن بــه مســاله بهداشــت از ســوی دســت انــدرکاران برگــزاری مناظــره شــاید بــه
دلیــل کارهــای مهــم و زیربنایــی باشــد کــه در ایــن دوره در زمینــه ســامت مــردم انجــام گرفتــه و تحــول
اساســی ایجــاد شــده اســت.
مراســم افتتــاح خانــه اتیســم بــا ســخنان اشــکان خطیبــی هنرمند ســینما و موســیقی ادامه یافت کــه او
بــا توضیحــی مختصــر از رونــد تشــکیل کمپیــن و فوایــد و مشــکالت آن گفــت «:وقتی کمپین را تشــکیل
دادیــم ایــن روز را میدیــدم کــه همــه در ســاختمان انجمــن هســتیم و از اتیســم میگوییم .حتمــا آن روز
هــم فــرا میرســد کــه اتیســم بــا حمایــت همــه ،مشــکالت خــود را پشــت ســر گذاشــته اســت.
ســپس دو تــن از والدیــن دارای فرزنــد اتیســم پشــت تریبــون قــرار گرفتنــد و از نقــش انجمــن در نــگاه
جامعه به طیف اتیســم گفتند و لزوم بیشــتر مشــارکت نهادها ،ســازمانها و عموم مردم را در شــناخت
و حــل مشــکالت اتیســم خواســتار شــدند.
پــس از پخــش کلیــپ و پذیرایــی مختصــر ،گرههــای روبــان افتتــاح خانــه امیــد اتیســم به دســت آقایان
اشــکان خطیبــی ،رفیقدوســت و عباســی از خیریــن انجمــن اتیســم ،بــه نشــانه عــدم توانایی کــودکان
اتیســم در اســتفاده از قیچــی ،بــا دســت باز شــد.
ســنگ بنــای یادبــود ســاختمان را نیــز آقــای طاهــری مدیرعامل باشــگاه فرهنگی ورزشــی پرســپولیس،
پرد هبــرداری کــرد.
در انتهــای برنامــه نشســت خبــری هیــات مدیــره انجمــن اتیســم ایــران بــا حضــور رســانهها در ســالن
کنفرانــس خانــه امیــد اتیســم ایــران برگــزار شــد.
همچنیــن در ایــن مراســم از دو پــروژه مشــاوره تلفنــی و چــکاپ اتیســم رونمایــی شــد .هــدف از افتتاح
خانــه امیــد اتیســم ایران،اطالعرســانی ،افزایــش دانــش و آ گاهــی جامعــه ،ظرفیتســازی جامعــه و
توانمندســازی خانوادههــای دارای فرزنــد اتیســم و راهانــدازی مرکــز جامــع اتیســم اســت.

برخورد جامعه
با کودک طیف اتیسم
مناسب نیست

گفت و گو با بازیگر مشهور ایرانی؛ فلــــور نظـــــری
سهــــــیالوݡکیلـــــی

فلــور نظــری از جملــه بازیگــران مشــهور
ایرانــی اســت کــه ســالها اســت بــه رغــم
ســکونت در کشــور آلمــان او را بــا بــازی
در نقشهــای مختلــف و آثــار مختلــف
ســینمایی و تلویزیونی ایران میشناســیم.
بازیگــری کــه کامــا بــا جامعــه و ســبک
زندگــی هــر دو کشــور ایــران و آلمــان آشــنا
اســت .از او در حاشــیه بازدید و افتتاح خانه
اتیســم ســواالتی پیرامــون جامعــه آلمــان
و شــناخت او از اتیســم و عملکــرد جامعــه
ایرانــی و آلمانــی در قبــال اتیســم داشــتیم.

اتفــاق پیــش از ایــن کــه خیریــن کمــک کننــد،
افــراد عــادی جامعــه کمــک میکننــد ،ایــن
ممکــن اســت از طریــق ارگانهــای مختلــف
و پزشــکان مختلــف صــورت بگیــرد ،افــرادی
کــه بخواهنــد رایــگان کاری را انجــام بدهنــد
یــا وقتشــان را در اختیــار انجمنهــا قــرار دهنــد
یــا حتــی از طریــق امکانــات مــادی و آموزشــی
کمکهایــی کننــد.
در کنــار جامعــه و مــردم ارگانهایــی چــون
شــهرداری نیــز کمکهــای بیشــتری نســبت بــه
ایــران انجــام میدهــد.
نهــا را بــه عنــوان شــهروند درجــه دو یــا ســه
آ 
نمیشناسند؟

شما چه شناختی از اتیسم دارید؟

در آلمــان مــردم از چــه خدمــات بیشــتری در
خصوص اتیسم برخوردار هستند ؟

در آلمــان افــراد دارای فرزنــد اتیســم از خدمــات
درمانــی و بیمــه بهتــر و بیشــتری نســبت بــه
ایــران برخــوردار هســتند .بــه عبارتــی آنها معتقد
هســتند جامعــه بایــد بــه افــرادی کــه بیمــاری در
دســت خودشــان نیســت کمککنــد و برجســب

و معذوریــت خاصــی هســتند و خانواد ههــا از
نظــر مالــی دچــار مشــکل هســتند در آلمــان از چــه
راهکارهایــی اســتفاده کردهانــد ؟

معذوریــت و محدودیــت خانوادههــا در ایــران
مشــکل بزرگــی اســت ،حتــی برخــی خانوادههــا
قــادر بــه تامیــن مخــارج درمــان فرزنــد دارای
اتیســم نیســتند ،ایــن در حالــی اســت کــه در
آلمــان جامعــه خــودش را در برابــر تــک تــک
ایــن افــراد مســئول میدانــد و نــه فقــط اتیســم
بلکــه بــه ســایر بیماریهــای دیگــر نیــز جامعــه
کمــک میکنــد تــا ایــن افــراد بــه اســتقالل
بیشــتری برســند ،زیــرا معتقدنــد وقتــی ایــن
افــراد دچاراختــال یــا بیمــاری میشــوند آنــان
در کنــار مــا در ایــن جامعــه زندگــی میکننــد لــذا
رفتــار جامعــه نبایــد بــه گونـهای باشــد کــه ایــن
افــراد از حقــوق شــهروندی محــروم باشــند یــا
آســیبی بــه ایشــان وارد شــود.
در این بین رسالت هنرمندان چیست؟

شــاید بیــش از  80یــا 90درصــد مســائل را
میتــوان از طریــق همیــن ارتبــاط میــان
مســئولین و ســمن هــا و هنرمنــدان انجــام
داد.هنرمنــدان میتواننــد هــم از مــردم و
هــم از مســئوالن مطالبــه داشــته باشــند و در
فرهنگســازی هــم موثــر باشــند .از طریــق
خانــه اتیســم بــه عنــوان یــک ارگان تجمیــع
کننــده کمــک و همیــاری بــه خانوادههــای
اتیســم یــا فرزنــدان ایشــان میتــوان بــه عنــوان

فکــر میکنیــد بزرگتریــن مشــکل خانواد ههــای
دارای فرزنــدان اتیســم چیســت ؟

بــه نظــرم نــگاه جامعــه ،بزرگتریــن مشــکل
ایــن خانوادههــا اســت  ،متأســفانه جامعــه
تعریــف درســتی از ایــن افــراد و ایــن اختــال
نــدارد ،بعضــی برخوردهــای برخــی مــردم در
جامعــه بــه ایــن میمانــد کــه چیــز جدیــد یــا
عجیبــی میبیننــد؛ در صورتــی کــه بچههــای
اتیســم بیــش از بچههــای عــادی بــه آرامــش،
نــگاه مهربــان و حفــظ و احتــرام بــه حریــم
شــخصی احتیــاج دارنــد ،نبایــد بــه حریمشــان
تجــاوز و بیشــتر بایــد درکشــان کــرد و تمــام ایــن
ً
مــوارد صرفــا بــا شــناخت بــه دســت میایــد ،لــذا
ضــروری اســت تــا ســریالهایی ســاخته شــود
تــا مشــکالت ایــن بچههــا بــه جامعــه و افــراد
معرفــی شــود و مــردم بفهمنــد اتیســم چیســت و
چــه رفتــاری بایــد بــا آنــان داشــت.
آیــا شــناخت مــردم از بیمــاری اتیســم کافــی

اســت؟ نــه کافــی نیســت .مــن در صفحــه
مجــازی خــودم میبینــم کــه خیلیهــا حتــی
ابتداییتریــن آ گاهــی را نســبت بــه ایــن اختــال
ندارنــد و همــه مــا میتوانیــم در شــناخت بهتــر
جامعــه کمــک خوبــی باشــیم.
در آلمــان مــدارس و محــل تحصیــل فرزنــدان
اتیســم چگونــه اســت؟

مدرســههای ایــن بچههــا را مــن ندیــدم،
بــه طــور معمــول ایــن بچههــا میتوانندبــه
مدرســههای عــادی برونــد و از ســوی دیگــر،
مدرس ـهها و حمایتهــای آموزشــی خــاص هــم
دارند.نکتــه اینجاســت کــه بچــه مــن انحــراف
ســتون فقــرات داشــت و ایــن بــرای همــه
مــردم عجیــب بــود .مــن تعجــب میکــردم کــه
بیمــاری بچههــا بــرای آنهــا عجیــب اســت و
عجیبتــر طــرز فکــر ماســت کــه نمیدانیــم بــا
یــک بیمــار چگونــه رفتــار کنیــم .ایــن در حالــی
اســت کــه ایــن نگاههــا ،والدیــن و بچههــا را
تخریــب میکنــد ،زیــرا آنــان بــه انــدازه کافــی
رنــج میکشــند لــذا تحمــل نگاههــای ســنگین
را ندارنــد از ایــن روی بهتــر اســت کــه ا گــر
نمیتوانیــم کمکــی بــرای آنــان باشــیم بــا نــگاه
بدبینانــه اذیــت نکنیــم.
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مــن از زمانــی کــه بــا خانــم الدن
طباطبایــی دوســت و همــکار عزیــزم در جریــان
اختــال فرزندشــان قــرار گرفتــم بــا ایــن اختــال
آشــنا شــدم ،در اینســتاگرام در زمینــه معرفــی
اتیســم و جــذب مشــارکتهای مردمــی تــا
حــدودی فعــال هســتم ،ضمــن آنکــه هــر زمــان
همــکارم خانــم طباطبایــی تمایــل بــه انجــام
کاری در ایــن زمینــه داشــته باشــند ،ســعی
کــردهام بــا ایشــان در کارهــا مشــارکت داشــته
باشــم .بــه عنــوان نمونــه روزی کــه قــرار بــود
ایــن خانــه خریــداری شــود مــن بــا ایشــان در
راســتای معرفــی اتیســم بــه مــردم و نشــانههای
آن بــه مــردم بــه خانــم طباطبایــی کمــک کــردم
در کنــار آن در خــارج از ایــران در کشــور آلمــان نیز
تــا حــدودی در گــردآوری خیریــن فعــال بــودم.
اکنــون نیــز بیشــتر مایــل هســتم اگــر مجموعــه
خانــه اتیســم قبــول کنــد نســبت بــه اخــذ
شــماره حســاب بانکــی جهــت جمـعآوری مبالــغ
اهدایــی خیریــن از ســایر کشــورها اقداماتــی را
انجــام دهــم کــه در نهایــت بــه نظــر و میــزان
مشــارکت اعضــای خانــه بســتگی دارد .

نه  ،به آنها بسیار کمک میکنند .
از نظــر شــغلی بچ ههــای اتیســم در محدودیــت

خانــه امیــد بهــره گرفــت.
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ساعت به وقت اتیسم

8

مســتند ســاعت به وقت اتیســم
بــه همــت انجمــن اتیســم ایــران،
عصــر روز شــنبه چهاردهــم اســفند در پردیــس
ســینمایی کــوروش بــه نمایش درآمــد .در این
مراســم جمعــی از خانوادههــای دارای فرزنــد
اتیســم ،مســئوالن ،هنرمنــدان و عمــوم مــردم
حضــور داشــتند و در کنــار هــم بــه تماشــای
فیلم نشستند .
در ابتــدای مراســم و پــس از پخــش ســرود
ملــی و تــاوت آیاتــی چنــد از قــــــرآن کریـــــــــم
توســـــــط محمدحسی ـ ـ ــن قاسم ـ ـ ــی ،تـ ـ ـ ــورج
ســهرابی دکلمـهای را بــرای خــوش آمدگویــی
بــه مهمانــان خوانــد کــه بــا اســتقبال مــردم و
مســئوالن روبــرو شــد.
در ادامــه دکتــر جغتایــی رییــس هیــات مدیــره
انجمــن اتیســم پشــت تریبــون قــرار گرفــت و
ضمــن خوشآمدگویــی بــه حاضــران در ســالن
گفــت« :انجمــن اتیســم در دو عرصــه فعالیــت
خــود را متمرکــز کــرده اســت کــه مرحلــه اول
آ گاهســازی و مرحله دوم برداشــتن قدمهایی

بــرای آمــوزش خانوادههــا ،کــودکان و دســت
انــدرکاران حــوزه اتیســم اســت کــه رســاندن
خدمــات درمانــی و حمایتــی بــرای ایــن افــراد
از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت».
ســپس شــقایق دهقــان ،هنرمنــد و ســفیر
انجمــن اتیســم ایــران ،در ســخنانی کوتــاه
از خــدا خواســت کــه بــه همــه صبــوری و
عشــق بیانــدازه عطــا کنــد تــا بتواننــد در کنــار
کــودکان اتیســم بایســتند.
در ادامــه برنامــه دکتــر ملــک افضلــی بــا ذکــر
اینکــه بیــش از پنجــاه ســال اســت در عرصــه
بهداشــت مملکــت فعــال اســت گفت«:بایــد
اقــرار کــرد در بعضــی از بیماریهــا غفلــت
داشــتیم کــه یکــی از ایــن مــوارد اتیســم بــوده
اســت .متاســفانه ایــن بیمــاری بــار احساســی
و عاطفــی ،بــار ســامتی و بــار اقتصــادی بــرای
خانــواده و اجتمــاع دارد.
دکتــر ملــک افضلــی در ایــن مراســم قــول داد
کــه از امــروز گویــای وضعیــت جامعــه اتیســم
در بیــن سیاســتمداران باشــد تــا بــه ایــن

مســاله بیــش از پیــش توجــه شــود.
ســخنران بعــدی دکتــر شــهریور ،مدیــرکل
اجتماعــی اســتانداری پــس از حضــور در
جایــگاه گفــت« :بایــد تحقیق جامعــی صورت
بگیــرد تــا دولــت بتوانــد در عرصــه پیشــگیری
و مراقبتهــای اولیــه ،اقــدام منســجم تــری
انجــام دهــد».
او افـ ـ ـ ــزود«:مثلث دولــت ،سازمـ ـ ـــانهای
مردمنهــاد و فــرد بــا اتحــاد بیشــتر بایــد
فضایــی را بــه وجــود آورنــد کــه بتواننــد
بخشــی از هزینههــای درمانــی ،حمایتــی
اتیســم را پوشــش دهنــد.
ســپس در ادامــه دکتــر ایــازی معاونــت
اجتماعــی وزارت بهداشــت ،درمــان ،آمــوزش
پزشــکی بــا اشــاره بــه آشــنایی نداشــتن
بخــش اعظمــی از جامعــه نســبت بــه اتیســم
گفت«:ســه دســتگاه وزارت بهداشــت ،درمان
و علــوم پزشــکی ،ســازمان بهزیســتی و وزارت
آمــوزش و پــرورش بایــد بــا ایفــای نقــش خــود
و آمــاده کــردن زمینــه مشــارکت مــردم در ایــن

مثلث دولت،
سازمانهای مردم نهاد و
فرد با اتحاد بیشتر باید
فضایی را
به وجود آورند
که بتوانند
بخشی از هز ینههای
درمانی ،حمایتی
اتیسم را
پوشش دهند.

گفتوگو با دکتر ملک افضلی
از پیشکسوتان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در حاشیه اکران مستند
نظرتان در بارهی مستند چه بود؟

خیلــی خــوب و مفیــد بــود زیــرا از زبــان
خانــــــــوادهها صحبــتکــــــرد و مشــــــکالت
و مســائل اتیســم بیــان شــد و بعضــی از
مشــکالتی کــه خانوادههــا گفتنــد در کتــب
پزشــکی نیســت و مســائل اجتماعــی هــم
در هــر فرهنگــی تعریــف خــودش را دارد
کــه در ایــن مســتند بــه خوبــی نشــان داده
شــد .همچنیــن مشــکالت اقتصــادی و
نگرانیهــا و خیلــی حرفهــای دیگــر کــه
در فیلــم زده شــد چیزهایــی هســتند کــه در
کتــاب هــا و مقــاالت بــه آنهــا اشــاره نشــده و
خانوادههــا در فیلــم خواســتههای خــود را
بــه روشــنی بیــان میکردنــد .از نظــر مــن ایــن فیلــم میتوانــد بــه عنــوان یکــی از راه هــای
شــناخت اتیســم در اختیــار مــردم قــرار بگیــرد.
بــا توجــه بــه گفتههایتــان ســاخت مســتند چــه در زمینــه اتیســم وچــه در زمینــه ســایر
یهــا و اختــاالت میتوانــد بــرای ایجــاد شــناخت و آ گاهــی در جامعــه مفیــد باشــد؟
بیمار 
بلــه  ،درواقــع ایــن قبیــل مســتندها از لحــاظ عاطفــی هــم جامعــه را درگیــر میکنــد  .ایــن
اختــال کــه همــراه بــا مشــقت و ســختیهای خانــواده اســت ،روی احساســات جامعــه اثــر
دارد و بــه نوعــی بــه یــک ابــزار حمایتــی تبدیــل میشــود کــه جامعــه و سیاسـتمداران را بــه
حرکــت و کمــک وا م ـیدارد.
تهــای انجمــن اتیســم ایــران توانســته حــل مشــکالت اتیســم را بــه
بــه نظــر شــما فعالی 
یــک دغدغــه بــرای دولــت و جامعــه تبدیــل کنــد؟
بــه نظــر مــن هنــوز راه درازی در پیــش اســت .درواقــع هنــوز برای مســوالن به عنــوان دغدغه
اصلــی درنیامــده اســت؛ علــت آن هــم ایــن اســت کــه شــاخصهای وزارت بهداشــت شــامل
ایــن طیــف از مشــکالت نمیشــود ،بــه عنــوان مثــال ناتوانــی یــا مــرگ و میــر شــاخصهای مــا
محســوب میشــوند ولــی ایــن احساســات و عواطــف قابــل اندازهگیــری نیســت .امــا افزایــش
ایــن قبیــل کارهــای انجمــن اتیســم ایــران میتوانــد تاثیرگــذار باشــد.
مردم به چه اندازه با اتیسم آشنا هستند؟
خیلــی کــم  .نــه مــردم و نــه مدیــران آشــنایی زیــادی بــا اتیســم ندارنــد؛ علــت آن هــم کــم
بــودن ایــن قبیــل فعالیتهــای آ گاهیرســان اســت.
بزرگترین مشکل خانوادههای اتیسم در ایران چیست؟
بیشــتر مشــکالت عاطفــه اســت ،چــرا کــه فشــار روانــی کــه بــر خانــواده وارد میشــود بــه طــور
مســتقیم بــر عاطفــه بیــن اعضــا خانــواده اثــر میگــذارد.
از دیدگاه خودتان اتیسم را چگونه تعریف میکنید؟
یک اختالل ذهنی ارتباطی است و در رفتار ارتباطات اجتماعی ایجاد مشکل میکند.
چه حرفی با خانوادههای اتیسم دارید؟
بایــد ابــراز تاســف و معذرتخواهــی بکنــم کــه تاکنــون توجــه کافــی بــه آنهــا نشــده و همچنیــن
تشــکر کنــم از تحمــل و صبــر آنهــا  .فقــط خــدا میتوانــد اجــر خانوادههــای اتیســم را بدهــد.
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حــوزه ،بســیاری از مســایل خانوادههــای
اتیســم را حــل کننــد.
وی همچنیــن افزود«:جامعــه فرهنگــی
و هنــری نیــز میتوانــد نقــش مهمــی در
شــناخت مــردم از اتیســم داشــته باشــند و
امیدواریــم ماننــد ســازندگان فیلــم مســتند
ســاعت بــه وقــت اتیســم بــه کمــک ســایر
هنرمنــدان و فرهنگیــان معرفــی درســتی از
اتیســم بــه جامعــه صــورت گیــرد.
دکت ـ ــر محسنـ ـ ــی بندپـ ـ ـ ـ ــی ،معــاون وزیـــــــر
و رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور ،دیگــر
ســخنران ایــن مراســم بــود کــه بــا معرفــی
اقداماتــی کــه ســازمان بهزیســتی تــا کنــون
بــرای خانوادههــای اتیســم انجــام داده
اســت گفت«:اگــر بتوانیــم تشــخیص بــه
موقــع داشــته باشــیم و مداخــات مــا مبتنــی
بــر آخریــن دســتاوردهای علمــی روز دنیــا
باشــد میتوانیــم نســبت بــه کنتــرل و عــدم
پیشــرفت ایــن اختــال ،اقدامــات همــه
جانبــهای داشــته باشــیم».
در ادامــه همدرس ـی ،کارگــردان فیلــم بــا
توضیحاتــی دربــاره چرایــی و چگونگــی
ســاخت فیلــم از حضــار دعــوت کــرد تــا بــه
تماشــای فیلــم مســتند ســاعت بــه وقــت
اتیســم بنشــینند.
ایــن فیلــم کــه در  42دقیقــه پــای درددل چنــد
خانــواده دارای فرزنــد اتیســم نشســته بــود
توانســت ارتبــاط بســیار خوبــی بــا مخاطبــان
برقــرار کنــد و چشــمان شــمار زیــادی از
تماشــاگران را بارانــی کــرد.
در پایــان برنامــه ،از ســوی انجمــن اتیســم
ایــران از دســت انــدرکاران ســاخت فیلــم و
خانوادههــا تقدیــر بــه عمــل آمــد و حاضــران در
ســالن در کنــار مســئوالن و هنرمنــدان عکســی
بــه یــادگار گرفتنــد.

راه درازی در پیش است...
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جشن تولد
متولدان
زمستان
کودکان
عضوانجمن
اتیسم

باید اتیسم را تجربه کرد
گفتوگو با فر هاد نجفی کارگردان مجموعه آسپر ین
در حاشیه اکران مستند ساعت به وقت اتیسم
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چــه چیــزی باعــث شــد امروز برای تماشــای
فیلم بیایید؟

10

از وقتــی مــن بــه عنــوان ســفیر انجمــن بــا
اتیســم ارتبــاط برقــرار کــردم دوســت داشــتم
در تمــام اتفاقــات و همایشهــای مرتبــط
حضــور داشــته باشــم و اطالعــات خــودم را
بــه روز رســانی کنــم و همچنیــن اگــر از مــن
ســوال شــد کــه چــه فعالیتهایــی داریــد
حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــم و در
نهایــت بتوانــم بــا کســب اطالعــات بیشــتر
در مــورد اتیســم و کمبودهــای موجــود در
جامعــه ،از آنهــا در صحبتهــا و فیلمهایــم
بــرای اطالعرســانی اســتفاده کنــم.
نطرتان دربارهی مستند چیست؟

بــا توجــه بــه اینکــه بــه طــور کامــل بیادعــا بــود
و هزینـ ه کمــی بــرای تولیــد داشــت ،بایــد گفــت
خیلــی رونــد خوبــی داشــت و بــه طــور کامــل
توانســته بــود بخشهایــی از مشــکالت
خانوادههــای اتیســم را نمایــش بدهــد
و همچنیــن تفکــر مســئوالن دربــار ه ایــن
مشــکالت و کارهایــی را کــه میتــوان بــرای
بهبــود وضعیــت اتیســم در ایــران انجــام داد
نشــان داده بــود.
بــه نظرتــان در ایــن چنــد ماهــی کــه
بــا انجمــن در ارتبــاط بودیــد تــا چــه
میــزان توانســتهاید در جامعــه تاثیرگــذار
با شــید ؟

ایــن را مــا نبایــد بگوییــم بلکــه مــردم و خــود
انجمــن بایــد میــزان تاثیــر مــا را مشــخص

کننــد ،ولــی کاری کــه مــا انجــام دادیــم ایــن
بــود کــه در چنــد قســمت آخــر ســریال آســپرین
تیزرهایــی بــرای آشــنایی بــا اتیســم پخــش
کردیــم.
در قــدم بعــدی هــم قــرار بــر ایــن شــد کــه بــه
مــدت 5مــاه بــرای بچههــا تولــد بگیریــم کــه
تولــد پنجــم اســفند  1395برگــزار شــد تعدادی
برنامــه هــم داریــم کــه ســال 96بــا همــکاری
انجمــن انجــام خواهیــم داد.
برداشــت خودتــون نســبت بــه اتیســم
چیست؟

مــن جملـهای در جایــی خوانــدم که میگفت
«بایــد اتیســم را تجربــه کــرد تــا بتــوان آن را
تعریــف کــرد» .مــن در حــال حاضــر بیشــتر
از اینکــه درگیــر اختــال اتیســم باشــم درگیــر
خانــواد ه اتیســم هســتم و بــه خاطــر همیــن،
درگیــری مــن دغدغههــای خانوادههاســت.
در آخــر ا گــر حرفــی بــا خانواد ههــای اتســیم
داریــد بفرمایید.

خانوادههــا درگیــر قضــاوت نشــوند و بیشــتر
صبر داشــته باشــند .ســعی کنند همکاریشــان
را بــا انجمــن بیشــتر کننــد ،اگــر خانوادههــا
قبــول نمیکردنــد کــه در ایــن مســتند بــازی
کننــد یــا فرزندانشــان در آن حضــور داشــته
باشــند ایــن اتفــاق تاثیرگــذار نمیشــد ،پــس
بایــد خانوادههــا بیشــتر بــا ایــن مســائل
دوســت باشــند و ایــن همدلــی بیشــتر اتفــاق
بیافتــد کــه بتــوان تبلیغــات بهتــری داشــت و
اتفاقــات بهتــری را رقــم زد.

جشــن تولــد متولدیــن زمســتان کــودکان
عضــو انجمــن اتیســم ایــران ،عصــر روز 23
اســفند  95در محــل انجمــن و بــا حضور تنی
چنــد از هنرمنــدان برگــزار شــد .
ســارینا فرهــادی (دختــر اصغــر فرهــادی
کارگــردان مطــرح ایرانــی) در ایــن همایــش
بــه عنــوان حامــی کــودکان طیــف اتیســم
حضــور داشــت.

برگزاری
مراسم گرامیداشت
ر وز جهانی اتیسم

در آسایشگاه کهر یزک

اکران ویژه فیلم :خوب ،بد  ،جلف
در راستای ماه جهانی آ گاهسازی اتیسم

اکــران اختصاصــی فیلــم «خــوب ،بــد،
جلــف» عصــر روز پنــج شــنبه  17فروردیــن
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بــا حضــور جمعــی از بازیکنــان تیــم فوتبــال
پرســپولیس و هنرمندان و اســتقبال بیش از
 300نفــر از عالقــه منــدان ،در ســینما کوروش
برگزار شــد در این مراســم پیمان قاســمخانی
نویســنده و کارگــردان فیلــم ،محــراب قاســمخانی و شــقایق دهقــان ســفرای انجمــن اتیســم
ایــران و همچنیــن بازیکنــان تیــم پرســپولیس ،ســید جــال حســینی ،ســروش رفیعــی ،حســین
ماهینــی ،علیرضــا بیرانونــد ،محســن ربیعــی خــواه ،صــادق محرمــی و رضــا کرمالچعــب حضــور
داشــتند .محمود خردبین ،سرپرســت و پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس نیز با حضور در این
برنامــه حمایــت خــود را از کــودکان اتیســم و خانــواده هایشــان اعــام داشــت.
در مراســمی قبــل از ا کــران فیلــم ،بیــژن همدرســی کارگــردان فیلــم مســتند «ســاعت بــه وقــت
اتیســم» بــا حضــور روی صحنــه ،از ضــرورت حمایــت از خانــواده هــای اتیســم گفــت و حضــور
هنرمنــدان و ورزشــکاران در کنــار فعــاالن ایــن عرصــه را بــه فــال نیــک گرفــت .شــقایق دهقــان
و محــراب قاســمخانی نیــز در ســخنانی کوتــاه از عمــوم مــردم خواســتند کــه توجــه ویــژه بــه
اتیســم داشــته باشــند و در گامهایــی کــه بــرای بهبــود وضعیــت ایــن طیــف برداشــته مــی شــود،
همــراه فعــاالن ایــن حــوزه باشــند .پــس از اجــرای آهنگــی از حامــد طاهــا و حضــور ورزشــکاران و
هنرمنــدان روی ســن بــرای گرفتــن عکــس ،فیلــم خوب ،بد ،جلف بــه ا کــران درآمد و مهمانان
ویــژه ایــن برنامــه همــراه بــا مــردم مشــتاق ،بــه تماشــای فیلــم پرداختنــد.
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نشستمشترک
انجمن اتیسم ایران
و مجموعه آموزشی
فراگیرانمر زی
در محل اتاق
کنفرانسانجمن
اسفند ماه 95
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گلݡگشت
آموزشــݡی ،باشگاه پرسپولیس،
فر هنگـــــݡی
سفیر اتیسم
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اوليــن گلگشــت آموزشــي فرهنگــی

انجمــن در ســال  ،۹۶در راســتای
اهــداف انجمــن مبنی بــر توانمندســازی والدين
اتيســم و ايجــاد فصايــی شــاد بــا امنيتــی كامــل،
ويــژه خانوادههــای محتــرم و معــزز اتيســم ،بــه
تعــداد ٦٠نفــر و بــه مقصــد خطــ ه زيبــای
مازندران ،انجام شد.
در خــال ایــن ســفر تفریحــی ،کارگاه آموزشــی
نشــاط خانــواده از ســوی گنجــور ،یکــی از
مدیــران شــعبه شــیراز انجمــن اتیســم ،بــرای
خانوادههــا برگــزار شــد.
در ایــن کارگاه گنجــور بــا معرفــی بازیهــای مفید
بــرای کودکان اتیســم و نشــاطآور برای خانــواده،
در کنــار خانوادههــا بــه انجــام ایــن بازیهــا
پرداخــت و لحظــات شــاد و مفرحــی را بــرای همه
بــه وجــود آورد.
ایشــان بــر لــزوم ایــن دورهمیهــا بــرای
خانوادههــای دارای فرزنــد اتیســم تاکیــد کــرد
و گفت«:بــا توجــه بــه مســائل مشــترک بیــن
خانوادههــا و اینکــه در خــال برنامههــای
کاردرمانــی و گفتاردرمانــی ،آشــنایی بیــن آنهــا
بــه وجــود میآیــد ،بهتریــن تصمیــم بــر مــراوده
بیشــتر و ایجــاد فضــای بــازی و نشــاط در کنــار
هــم و بــا حضــور خانوادههــای بیشــتر اســت».
اولیــن گلگشــت آموزشــی فرهنگــی انجمــن ویــژه
خانوادههــای محتــرم اتیســم از تاریــخ  ۱۹الــی ۲۱
اردیبهشــت  ۹۶در اســتان مازنــدران برگــزار شــد.

در راســتای مــاه جهانــی اتیســم و در جهــت اطــاع رســانی عمومــی دربــاره
طیــف اختــال اتیســم ،تیمهــای پرســپولیس تهــران و ذوب آهــن اصفهــان
همراه با کودکان و نوجوانان اتیسم وارد زمین چمن شدند.
دیــدار دو تیــم پرســپولیس و ذوب آهــن عصــر روز شــنبه  ۹اردیبهشــت  ،۱۳۹۶ســاعت ۱۸
در ورزشــگاه آزادی آغاز شــد و در ابتدا ،بازیکنان این دو تیم همراه با کودکان و نوجوانان
اتیســم وارد زمیــن چمــن شــدند و مــاه جهانــی اتیســم و روز خلیج فــارس را گرامی داشــتند.
همچنیــن میــاد امــام حســین؟ع؟ و روز پاســدار را بــا در دســت داشــتن بنرهایــی تبریــک
گفتند.
این دیدار به طور مستقیم از شبکه ورزش سیما پخش شد.
باشــگاه پرســپولیس ســفیر و حامــی معنــوی انجمــن اتیســم ایــران در آ گاهیرســانی
عمومــی و افزایــش ســطح دانــش جامعــه دربــاره طیــف اختــال اتیســم اســت.

توزیع بستههای عیدانه انجمن اتیسم ایران بین تعدادی از اعضای محتر م

ایجاد کارگر وه خانواده اتیسم
بــا توجــه بــه عالقهمنــدی خانوادههــا بــه کمــک و همیــاری بــا انجمــن و نیــاز بــه تشــكيل
كارگروهــی بــرای بهــرهوری بیشــتر و همــکاری جام عتــر ،طــرح ایجــاد کارگــروه خانــواده اتیســم بــا
همــکاری خانــواده هــا و انجمــن تهیــه شــد كــه پــس از بررســی در گــروه اوليــه ،برابــر بــا آییننامــه
اجرائــی مربوطــه ،در آخریــن جلســه ســال  95هیــات مدیــره انجمــن بــه تصویــب رســید و به طور
رســمی اجرایــی شــد.

شم ـ ـ ـ ـ ـ ــاره2
زمـس ـتـ ـ ــان  95بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار 96

غرفه انجمن اتیسم در پارک میعاد
به مناسبت هفته سالمت
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تهران در روز جهانی اتیسم
آب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی شد

آبــی شــدن نمادهــای شــهری
ر شــت در روز جهانــی اتیســم
بــه همــت انجمــن اتیســم ایــران شــعبه گیــان،
همزمــان بــا روز جهانــی اتیســم بــرج تاریخــی
شــهرداری رشــت بــه افتخــار ایــن روز آبــی شــد.

ســه نمــاد شــهر تهــران در روز جهانــی آ گاهســازی اتیسم،شــب ســیزدهم فروردیــن ،مقــارن

بــا دوم آوریــل ،بــه رنــگ آبــی درآمدنــد .در ایــن شــب پــل طبیعت،بــرج آزادی وبــرج میــاد

همزمــان بــا ســایر نقاط دنیا نظیر آبشــار نیاگارا ،برج دبــی و  ...دقایقی با رنگ آبــی نورپردازی
شــدند .ایــن برنامــه بــا حضــور جمعــی از کــودکان اتیســم و خانوادههایشــان برگــزار شــد .ایــن
عزیــزان ابتــدا بــه بازدیــد از بــرج میــاد پرداختنــد و ســپس در بــرج آزادی بادکنکهــای آبــی
بــه آســمان رهــا کردنــد .حســن ختــام برنامــه روز جهانــی اتیســم ،پیــادهروی کودکان بــه همراه
خانوادهشــان روی پــل طبیعــت بــود کــه یــک دســت بــه رنــگ آبــی در آمــده بــود.
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آبــی شــدن نمادهــای شــهری
شــیراز در روز جهانی اتیســم

آبــی شــدن نمادهــای شــهری

اصفهــان در روز جهانــی اتیســم
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حضـ ـ ـ ــــــــور
رای اولیهای اتيسم
در انتخابات سال ٩٦

حضور انجمن

در دیدار نور وزی تشکلهای
فعال غیر دولتی با وزیر بهداشت

ݡکارگاه
راهکار های آموزشی
برای یافتن
کلید زندگی بهت ــر

حضــور انجمــن اتیســم ایــران در دیــدار نــوروزی تشــکل هــای فعــال غیردولتــی حوزه ســامت با
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی 17/فروردیــن مــاه
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جلســه
با مدیران
کلینیکهای
منتخـــب
جلسه با مدیران کلینیکهای منتخب
دوستدار در اسفند ماه 95

شم ـ ـ ـ ـ ـ ــاره2
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برگزاری کارگاه
پردازش شنیداری ویژه
والدین در انجمن اتیسم

جلسات مشاوره تغذیه
در انجمن اتیسم ایران

جلسه پرسش و پاسخ
دکترخوشابی

همایش ورزش و بیمار یها
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دومیــن همایــش ورزش و بیماریهــا بــه تاریــخ
19و  20اسفند  1395در محل پردیس بینالملل
دانشــگاه تهــران واقــع در کیش برگــزار گردید.
انجمــن اتیســم ایــران بــا حضــور در افتتاحیــه و
پنلهــای تخصصــی ورزش و ســرطان ،ورزش
و دیابــت و ...از تجــارب اســاتید محتــرم در
حوزههــای مختلــف بهــره بــرد .روز دوم ایــن

همایــش ،اعضــاء انجمــن اتیســم ایــران ،بــا
حضور روســای دانشــگاه ،اســتادان و دانشجویان
نشســت تخصصــی ورزش و اتیســم را برگــزار
کردنــد.
در ایــن نشســت ابتــدا دکتــر رازجویــان مباحــث
علمــی اتیســم را مطــرح کــرد .در ادامــه مدیــر
آمــوزش ،پژوهــش و توانبخشــی انجمــن اتیســم
ایــران ،مســائل کاربــردی ایــن اختــال را توضیــح
دادنــد و عالئــم را بــا مثالهایــی بــه صــورت
عملــی تشــریح و تجــارب انجمــن اتیســم ایــران
در مــورد برگــزاری مــدارس ورزشــی را توضیــح داد.
پــس از آن مدیــر شــعب انجمــن اتیســم ایــران،
از معجــزه ورزش و نقــش ورزشــکاران و مربیــان

ورزشــی در کشــف اســتعدادهای کــودکان اتیســم
ســخن گفــت.
در ادامــه بــه همــکاری شــش ماهــه انجمــن
اتیســم ایــران بــا مجموعــه ورزشــی انقــاب،
باشــگاه اســکیت و بــا تاکیــد بــر رویکــرد ورزش
اســکیت در افزایــش توجــه و تمرکــز کــودکان
اتیســم اشــاره کــرد .در پایــان ایــن مراســم دکتــر
موحــدی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه اصفهــان
از تاثیــر مثبــت ورزشهــای رزمــی از جملــه کاتــا
بــر عملکــرد افــراد اتیســم گفــت .در پایــان ایــن
نشســت تخصصــی آقــای دکتــر قرهخانلــو رئیــس
پژوهشــگاه تربیــت بدنــی و ورزش خواســتار
تشــکیل کارگــروه تخصصــی اتیســم و ورزش بــا
همــکاری انجمــن اتیســم ایــران و پژوهشــگاه
تربیت بدنی و ورزش شــدند .برگزارکنندگان این
ن الملل دانشــگاه تهــران و
همایــش ،پردیــس بیـ 
پژوهشــگاه تربیــت بدنــی وعلــوم ورزشــی بودنــد.

حضور در ششمی ــن سمینار علمـی دانشآمــوزی
ششــمین ســمینار علمــی دانــش آمــوزی روز جمعــه  ۱۵اردیبهشــت در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران
برگــزار شــد.انجمن اتیســم ایــران بــا برپایــی غرفــه و ســخنرانی کارشــناس حــوزه اتیســم حضــور فعالــی
در ایــن ســمینار داشــت.در ایــن همایــش اوالدی ،کارشــناس ســامت و مــادر اتیســم ســخنرانی خــود
در زمینــه اتیســم و مســئولیتهای اجتماعــی نوجوانــان را ایــراد کــرد.در ادامــه صبــا ،نوجــوان طیــف
اتیســم و دانشآمــوز ،بــه معرفــی اتیســم و توانمندیهــای خویــش ،بــه ســایر دانشآمــوزان نوجــوان
حاضــر در همایــش پرداخــت.
در غرفــه انجمــن اتیســم نیــز اطالعــات دربــاره طیــف اختــال اتیســم در قالــب بروشــور ،جــزوه و کاتالوگ
در اختیــار عالقهمنــدان قــرار گرفــت و بــه ســواالت آنــان در زمینــه اتیســم پاســخ داده شــد.

جلسهتقسیم
کار داوطلبان
واحــــد آمــــــوزش،پژ وهــــــــــــش
و توانبخشــــݡی

در ایــن جلســه داوطلبــان گرامــی در پنــج
کارگــروه آمــوزش ،مربــی ،مجلــه ،پژوهــش و
ترجمــه قــرار گرفتنــد و آغــاز بــه کار کردنــد.
شم ـ ـ ـ ـ ـ ــاره2
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دومین کارگاه
منابعانسانی
در سال 96
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همزمــان بــا برگــزاری دورههــای آموزشــي در
حــوزه منابــع انســانی انجمــن اتيســم ايــران،
دوميــن كارگاه بــا حضــور تمامی نيروهای رســمی
انجمــن و بــا هــدف شــكلدهی ايــن كارگــروه و
شــناخت منابــع انســاني روز چهارشــنبه ٣خــرداد
مــاه در ســالن اجتماعــات برگــزار شــد.

شر و ع به کار برنامه چکاپ اتیسم
م «Autism
در راســتای گامهــای تــدارک دیــده شــده ویــژه مــاه جهانــی اتیســم ،برنامــهچــکاپ اتیسـ 
 »Checkupاز ســوی انجمــن اتیســم ایــران آغــاز بــه کار کــرد.
در ایــن برنامــه ،خدمــات چــکاپ اتیســم در پنــج بخــش ارزیابی کامل ســامت عمومی ،دندانپزشــکی،
روانپزشــکی ،کار درمانــی و گفتاردرمانــی بــه خانوادههــای دارای فرزنــد اتیســم،از ســوی متخصصــان
خبــره در بخشهــای یــاد شــده ارائــه خواهــد شــد.
پــس از چــکاپ اولیــه ،کــودکان و نوجوانــان دارای اتیســم ،بــرای ارزیابــی و درمــان ثانویــه بــه
مجموعههــای دوســتدار شــبکه اتیســم معرفــی و رونــد ارزیابــی و درمــان آنهــا از ســوی انجمــن اتیســم
ایــران پیگیــری میشــود.

کارݡگاه
گفتاردرمانݡی
کارگاه گفتاردرمانی
با تدریس خانم مونا رجبی نسب،
ویژه والدین 28 ،فروردین

شم ـ ـ ـ ـ ـ ــاره2
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آمـــــــوز شݡسـوارݡکاری
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برنامــه آمــوزش ســوارکاری ویــژه کــودکان طیــف
اتیســم 15 ،بهمــن  95در مجموعــه ســوارکاری
آریاســب برگــزار شــد.

کارݡگاه آموزشݡی

آخر ینیافتههایاتیسم
کارگاه آموزشــی آخریــن یافت ههــای اتیســم بــا تدریــس دکتــر زنــدی (نورولوژیســت) و بــا حضــور
والدیــن و کارشناســان محتــرم  4بهمــن مــاه برگــزار شــد.

كارݡگاه آموزشی  -پژ وهشی اتيسم
ويژهدانشجويانپزشكــݡی

آشنایی با مسائل بلو غ
کارگاه آموزشــی آشــنايی بــا مســائل بلــوغ عصــر روز دوشــنبه  ۲۵اردیبهشــت بــا حضــور دكتــر راضيــه
معصومــی ،فــوق دكتــرای سكســولوژی در ســالن اجتماعــات انجمــن اتيســم برگــزار شــد.

هــم راســتا بــا برنامههــای ویــژه
مــاه جهانــی اتیســم ،بــا اختصــاص
شــماره  5رقمــی  ،٤٨٠٨٥ســامانه
کشــوری مشــاوره اتیســم «Autism
 »Helplineاز ســوی انجمــن اتیســم
ایــران ،آغــاز بــه کار کــرد.
بــا راهانــدازی ایــن ســامانه ،والدیــن،
کارشـن ــاسـ ـ ـــان و عالق ـهمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان
بــه حیطــه اتیس ـ ـ ـ ــم میتوانن ـ ـ ــد در
حوزههــای کاردرمانــی ،گفتاردرمانــی
و روانشناســی و تبــادل تجربیــات،
ســواالت عمومــی و تخصصــی خــود را
پرســند و پاس ـخهای الزم را دریافــت
کنــد.
در ایــن سـ ـ ـــامانه کش ـ ـ ــوری جهــت
افزایــش آ گاهــی و دان ـ ـــش عمومـ ــی
بــه ســواالت عمــوم مــردم در زمینــه
طی ـ ـ ــف اختــاالت اتیسـ ـ ـ ـ ــم پاســخ
یشـ ــود.
داده م 
کارشناســان برنامــه مشــاوره تلفنــی
از شــنبه تــا چهارشــنبه هــر هفتــه از
ســاعت  9الــی  13آمــاده پاســخگویی
بــه ســواالت خواهنــد بــود.

شم ـ ـ ـ ـ ـ ــاره2
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کارݡگاه آموزشݡی

راهانـ ـ ــدازی
سامانه کشـوری
مشاوره اتیسم
برای اولین بار
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کارݡگـــاه آموزشـــــــــی
توجـــــــــــــــــــــــــــه
کارگاه آموزشی توجه با تدریس دکتر فائزه
دهقان(کاردرمانگرو دکترینوروساینس)
و با حضور والدین  5بهمنماه برگزار شد.

جلســـات شـــــــــــــورای
علمی انجمن

شم ـ ـ ـ ـ ـ ــاره2
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جلسات شورای علمی انجمن اتیسم ایران در
چهارشنبه آخر هر ماه برگزار میشود
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کارݡگاه آموزشݡی اختالل طیف اتیسم
و مسئولیتهایاجتماعینوجوانان
به مناسبت ماه جهانی اتیسم ،آموزش درباره
اختالل طيف اتيسم
ومسئوليتهایاجتماعینوجوانان
به دانشآموزان مدرسه دخترانه ربانی تهران

علمـــــــــــݡی
آموزشـــــݡی

تقلید حرݡکت و
وضعیتهایبدنی

در کودکان طیف اتیسم

شم ـ ـ ـ ـ ـ ــاره2
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اغلب کودکانی
که در گر وه اختالالت
طیف اتیسم قرار دارند
در دو سال اول
زندگی خود از حرکات
صورت،حرکات بدن
و نحوه بازی
دیگران با اشیاء
تقلید نمیکنند

تقلیــد کــردن ،مهارتــی ابتدایــی و مهــم در کــودکان اســت و پای ـهای بــرای تکامــل
بســیاری از مهارتهــای شــناختی ،ارتباطــی و اجتماعــی محســوب میشــود .بــه
طــور معمــول خردســاالن بیــن  18تــا  24ماهــه شــروع بــه تقلیــد حــرکات میکننــد و رفتــه رفتــه
بــا تکامــل کــودک ،مهــارت تقلیــد نیــز پیچیدهتــر میشــود؛ بــرای مثــال کــودکان پیشدبســتانی
میتواننــد در شــرایط مشــابه واکنشهــای هیجانــی والدیــن را تقلیــد کننــد بــرای رســیدن بــه
یک هدف رفتار دوستان خود را تقلید کنند.
شــکلدهی مهــارت تقلیــد یکــی از اهــداف درمانــی مهــم در توانبخشــی ادراکی-حرکتــی
کــودکان طیــف اتیســم اســت .اغلــب کودکانــی کــه در گــروه اختــاالت طیــف اتیســم قــرار دارنــد
در دو ســال اول زندگــی خــود از حــرکات صــورت ،حــرکات بــدن و نحــوه بــازی دیگــران بــا اشــیاء
یتــوان از آن بــه عنــوان یــک عالمــت
تقلیــد نمیکننــد .شــیوع ایــن رفتــار بــه حــدی اســت کــه م 
بــرای تشــخیص زود هنــگام اختــاالت طیــف اتیســم هــم یــاد کــرد.
بــا ایــن وجــود ،ماننــد هم ـهی عالئــم و نشــانهها شــدت آســیب در هــر کــدام از افــراد طیــف
یهــدف بــرای کــودکان طیــف اتیســم
متفــاوت اســت .اغلــب تقلیــد از حــرکات ناآشــنا و ب 
دشــوارتر اســت.
ً
یشــود کــه «تقلیــد نکــردن از یــک حرکــت
معمــوال بــرای والدیــن ســواالتی از ایــن قبیــل ایجــاد م 
یــا وضعیــت بدنــی بیهــدف چــه اهمیتــی میتوانــد داشــته باشــد؟» و «چــرا بایــد زمــان زیــادی
را بــرای ایــن تمرینــات صــرف کنیــم؟»
همانطــور کــه گفتــه شــد تقلیــد حــرکات ،پای ـهای بــرای شــکلدهی بســیاری از مهارتهــای
کــودک اســت.کودکان بــا تقلیــد کــردن میآموزنــد کــه چگونــه مشــابه دیگــران عمــل کنندیــا
چگونــه بــه هــدف مشــابه دیگــران دســت یابنــد (توجــه اشــتراکی) .ســلولهای عصبــی بــه
نــام نورونهــای آین ـهای در فرآینــد تقلیــد کــردن بــه کار گرفتــه میشــوند کــه عملکــرد آنهــا
در کــودکان طیــف اتیســم بــه شــدت دچــار آســیب اســت .فعالیــت ایــن نورونهــا در ارتباطــات
اجتماعــی بــه فــرد ایــن امــکان را میدهــد تــا مقصــود دیگــران را دریافــت کنــد و حتــی بتوانــد
رفتــار آنهــا را پیشبینــی کنــد (تئــوری ذهــن) .مجموعــه ایــن مهارتهــا منجــر بــه رشــد بهتــر
زبــان ،بــازی ،عواطــف و ارتباطــات اجتماعــی کــودک خواهــد شــد.
بــرای شــکلدهی مهــارت تقلیــد در کــودکان طیــف اتیســم بایــد مجموعــه از عوامــل در نظــر
گرفتــه شــوند .اولیــن نکتــه توجــه بــه تفــاوت اهــداف و برنامههــای درمانــی بــا توجــه به شــرایط
هــر کــودک اســت .در بســیاری از مــوارد متعــادل کــردن ســطح انگیختگــی کــودک اولویــت
درمــان اســت و کــودک بایــد بــه ســطحی از توجــه دیــداری دســت یابــد .طــی فرآینــد تقلیــد
ابتــدا بایــد حرکــت دیــده شــده از طریــق سیســتم بینایــی پــردازش شــود ،ســپس طر حریــزی
حرکتــی در مغــز انجــام و در نهایــت از ســوی مفاصــل و عضــات کــودک انجــام شــود .اختــاالت
پــردازش حســی از جملــه علتهــای ناتوانــی در تقلیــد هســتند.
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آپاندیسیــــت

آپاندیــس ،زائــدهای کوچــک و باریـــــک در
روده بــزرگ اســت کــه اگــر بــه هــر دلیلــی دچــار
انســداد مجــرا شــود ،ملتهــب و متــورم شــده و
یشــود .پارگــی
در مــوارد شــدید و مزمــن پــاره م 
آپاندیــس بــا ورود محتویــات روده بــه حفــره
شــکم همــراه اســت کــه میتوانــد بــه التهــاب
شــدید داخــل شــکم ختــم شــود کــه درمــان
درایــن حالــت ،جراحــی وســیع بــوده و بــا خطــر
مــرگ و میــر بــاال همــراه اســت.
آپاندیســیت (التهــاب آپاندیــس)؛ شــایعترین

پانکراتیــــــت

لوزالمعــده یــا پانکــراس عضــوی اســت داخــل
شــکم و تقریبــا خلــف معــده و بــا وظایــف
متعــدد و بســیار مهــم.
پانکراتیــت (التهــاب لوزالمعــده) در کــودکان
شــایع نیســت ولــی بــه جهــت احتمــال مــرگ
و میــر بــاال ( ،)%14از بیماریهــای حســاس و
مــورد توجــه در اورژانــس محســوب میشــود.
وقــوع پانکراتیــت در کــودکان علــل متعــددی
دارد که ضربه مســتقیم به شــکم از شــایعترین
علتهاســت.
عفونتهــا از علــل دیگــر ایــن امــر هســتند.
شــایعترین عفونتــی کــه منجــر بــه التهــاب
یشــود اوریــون اســت کــه عــاوه
پانکــراس م 
بــر درگیرکــردن غــدد بزاقــی (محــل اصلــی اثــر
ویــروس اوریــون) بــر پانکــراس هــم اثــر میکنــد
یشــود.
و باعــث پانکراتیــت م 
برخــی داروهــا نیز میتواننــد موجب پانکراتیت
شــوند کــه توجــه بــه لیســت دارو هــای مصرفــی
بیمــار در صــورت وقــوع عالئــم حائــز اهمیــت
اســت .علــت پانکراتیــت هــر چــه باشــد عالئم،
یکســان و شــامل درد شــدید شــکمی اســت که
یشــود
در قســمت فوقانــی شــکم متمرکــز م 
و بــه پشــت ،تیــر میکشــد .درد بــه تدریــج
تشــدید شــده و بــا تهــوع و اســتفراغ همــراه
اســت .درد شــکمی در پانکراتیــت بــا غــذا
یشــود.
خــوردن تشــدید م 
پانکراتیــت از اورژانسهــای خطیــر پزشــکی
اســت و درصــورت شــک کــردن بــه آن ،بایــد
ســریع کــودک را در بیمارســتان بســتری و
همــراه بــا اقدامــات تشــخیصی و تکمیلــی،
درمــان را آغــاز نمــود ،چــرا که تأخیــردر درمان،
خطــرات و عــوارض قابــل توجهــی بــه دنبــال
خواهــد داشــت.
درمــان پانکراتیــت ،دارویـ ــی اســت و جــز
درمــوارد وقــوع عــوارض بــه جراحــی نیــاز
نیســت .اورژانسهــای اطفــال فقــط بــه
یشــود و لیســت
همیــن دو مــورد محــدود نم 
طویلــی از بیماریهــای ارگانهــای مختلــف
بــدن را نیــز در بــر میگیــرد ،کــه درمــان درســت
و بــه موقــع آنهــا ،نجــات بخــش و هرگونــه
تأخیــر در درمــان آنهــا بــا نتایــج ناگــوار همــراه
اســت .امیــد اســت در مجالــی دیگــر ســایر
اورژانسهــای مهــم اطفــال را نیــز بــا هــم مــرور
کنیــم.
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کار در اورژانــس و ویزیــت بیمــاران
اورژانســی همــواره بــا ســختی و
لحظــات پراســترس همــراه اســت زیــرا بــا
بیمارانــی روبـهرو هســتیم کــه در گام اول دچار
مشــکالت خطیــر و تهدیدکننده حیاتانــد و در
گام دوم اغلــب نیازمند اقدامــات فوری ،بدون
اتالفوقتند.
در ایــن میــان اورژانــــسهای اطفــــــــال از
ســختترین بخشهــای کاری مــا هستنـــــــد
زیــرا در زمینــه بیماریهــای اطفــال ،هــم
تشــخیص ســختتر اســت و هــم کــودکان
آســیبپذیرتر هســتند .بدیهــی اســت کــه
کــودک دارای اتیســم نیــز ماننــد ســایر کودکان
در معــرض ایــن آسیــــــبها و بیماریهــــــا
خواهنــد بــود و متاســفانه از آنجایــی کــه
بســیاری از ایــن کــودکان ،مشــکالت ارتباطــی
و کالمــی هــم دارنــد ،تشــخیص دشــوارتر
خواهــد بــود.
از سویـــی دیگـــــر گاهـــــی بیقـــــــــــــــراریها و
ناآرامیهــای کــودک دارای اتیســم بــه حســاب
مشــکالت اتیســم گذاشــته میشــود و درمانگــر
یــا حتــی خانــواده نیــز از احتمــال وجــود ضایعــه
یــا بیمــاری همــراه ،غافــل میماننــد و ایــن
وضعیــت گاه باعــث مراجعــه دیرهنــگام بــه
یشــود.
اورژانــس و بــروز خطراتی برای کودک م 
بنابرایــن قصــد داریــم چنــد مــورد از بیمــاری
هــای اورژانســی را مــرور کنیــم؛ مــواردی کــه
غفلــت از آنهــا میتوانــد آســیب جــدی بــه
ســامت جســمی کــودک وارد کنــد و گاهــی
حتــی بــه تهدیــد حیــات وی منتهــی شــود.

اورژانــس جراحــی بعــد از حــوادث در اطفــال
اســت.
بیشــترین محــدوده ســنی بــروز آپاندیســیت،
 9تــا  12ســال اســت و درکــودکان زیــر  5ســال
شــایع نیســت ،امــا وقــوع پارگی در آپاندیســیت
در ســنین پایینتــر بیشــتر مشــاهده میشــود؛
بــه نحــوی کــه طبــق آمــار ،بیــن  17تــا 40
درصــد مــوارد آپاندیســیت در اطفــال بــا پارگــی
بــه اتــاق عمــل میرســند.
عالئــم اصلــی بیمــاری شــامل :درد شــکمی،
حالــت تهــوع ،اســتفراغ ،بیاشــتهایی و تــب
خفیــف اســت.
عالئــم بــه تدریــج ظــرف  4تــا  24ســاعت ایجاد
میشــود .درد شــکم ابتــدا مبهــم و بــه طــور
عمــده بــاالی شــکم و اطــراف نــاف اســت ولــی
بــه تدریــج درد ،شــدید و عمیــق شــده و در ربــع
تحتانــی راســت شــکم متمرکــز میشــود.
حالــت تهــوع ،اســتفراغ و بیاشــتهایی از عالئم
شــایعی اســت کــه بــه تدریــج زیــاد میشــود.
درد شــکمی در آپاندیســیت کالســیک ،درد
شــدید و تیــزی اســت کــه در ربــع تحتانــی
راســت شــکم احســاس و بــا حرکــت ،تشــدید
میشــــود.
بنابرایــن کــودک اغلــب ترجیــح میدهــد
بیحرکــت دراز بکشــد چــرا کــه جســت وخیــز و
حرکــت ،درد کــودک را تشــدید میکنــد ،حتــی
در مــوارد شــدیدتر ،ایســتادن مســتقیم باعــث
تشــدید درد شــده و کودک هنگام ایســتادن یا
راه رفتــن وضعیــت خمیــده بــه خــود میگیــرد.
تشــخیص نهایــی آپاندیســیت ،بالینــی اســت
و هیــچ آزمایــش یــا تکنیــک تصویربــرداری
کــه تشــخیص قطعــی را مسـ ّـجل ســازد ،وجود
نــدارد .هــر چند کــه آزمایشــات و تکنیکهای
تصویربــرداری مثــل ســونوگرافی و ســی تــی
اســکن در مــواردی کــه شــک تشــخیصی
وجــود دارد ،کمــک کنندهانــد.
در صــورت مشــاهده عالئــم فوق ،کــودک باید
در اســر ع وقــت از ســوی پزشــک اورژانــس
معاینــه شــود کــه در ایــن حالــت پزشــــک
براســاس یافتههــای معاینــه بــه تشــخیص
نهایــی میرســــد.
درمــان آپاندیســیت؛ جراحــی و برداشــتن

آپاندیــس ملتهــب اســت ،کــه در مجمــوع،
جراحــی کوچــک و بســیار کــم خطــری اســت.
امــا ا گــر آپاندیــس داخــل شــکم پــاره شــود،
درمــان مســتلزم جراحــی وســیع شــکم و البتــه
بــا عــوارض وخطــرات بســیار بیشــتری همــراه
اســت.
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اختــال طیــف اتیســم بــر اســاس
تعریــف  DSM5یکــی از اختــاالت
رشــدی عصبــی اســت کــه در دوران اولیــه رشــد
در کودکان آشــکار می شــود ،یکی از نشانههای
اختالل طیف اتیســم نارســاییهای ارتباطی و
الگوهای تکراری و کلیشـهای در رفتار ،عالیق
و فعالیتهــا اســت ،مشــکل ایــن طیــف
کودکان عدم ارتباط با اطرافیان است.

کــودکان اتیســم معمــوال بــا برخــی از
مشــکالت ارتباطــی درگیــر هســتند:
برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران «اســتفاده از
زبــان»
درک فهــم محتــوای گفتــاری کــه بــه آنهــا
گفتــه میشــود «درک زبــان»
درک غیــر کالمــی ارتباطــات ماننــد حــاالت
چهــره و زبــان بــدن
از آنجایــی کــه کودکان طیف اتیســم به دلیل
مشــکالت ارتباطــی فــوق قــادر بــه برقــراری
ارتبــاط بــا محیــط و اطرافیانشــان نیســتند
و دچــار اضطــراب میشــوند در نتیجــه بــه
ســرعت دچــار خشــم و پرخاشــگری میشــوند
و بخــش اعظــم مشــکالت آنهــا بــه دلیــل عدم
توانایــی در بیــان خواستههایشــان اســت و
در نهایــت منجــر بــه چالــش رفتــاری در آنهــا
میشود.
بســیاری از خانوادههــا از عــدم برقــراری ارتبــاط
و بــازی کودکانشــان بــا همســاالن شــکایت
دارنــد ،واضــح اســت کــه اولیــن نهــادی کــه
کــودک ارتبــاط را یــاد میگیــرد خانــواده اســت.

بــــــــاز 
ی
درمانــــــی

کودکــی کــه بــا پــدر ،مــادر یــا خواهــر و بــرادرش
نمیتوانــد ارتبــاط صحیــح داشــته باشــد بــه
طــور قطــع در برقــراری ارتبــاط بــا اطرافیــان و
یشــود.
همســاالن خــود دچــار مشــکل م 
یشــود
بنابرایــن بــه خانــواده هــا توصیــه م 
پــدر ،مــادر یــا هرکــس کــه در تربیــت کــودک
دخیــل اســت ،روزانــه زمــان خــاص و
جداگانهای(حداقــل  30دقیقــه) بــرای بــازی
کــردن در نظــر بگیرنــد تــا کــودک اتیســم
انگیــزهای جهــت برقــراری ارتبــاط بــا اعضــای
خانــواده پیــدا و مفهــوم ارتبــاط را درک کنــد
زیــرا تنهــا راه نفــوذ بــه کــودک اتیســم بــرای
برقــراری ارتبــاط بــازی کــردن اســت .بــازی،
جزئــی مهــم در آمــوزش کــودکان اســت.
محدودیــت در بــازی به شــدت تاثیرگذار اســت
یشــود.
و موجــب تاخیــر در رشــد م 
از بازیهــای قاعدهمنــد ،ســرزنش ،قضــاوت
و آمــوزش در بازیهایتــان پرهیــز و بــا هیجــان
کودکانــه بــازی کنیــد و بــازی را بــه یکبــاره تمام
نکنید.
کــودک شــما بایــد شــاهد لــذت بــردن شــما از
بــازی باشــد و از عجلــه در بــه نتیجــه رســیدن
ارتبــاط و بــازی بپرهیزیــد.
از طرفــی ایــن کــودکان نیازمند این هســتند که
بــا آنها بازیهای حســی-حرکتی انجام شــود،
بنابرایــن بعضــی وقتهــا بــا کودکتــان کشــتی
بگیریــد  ،او را قلقلــک دهیــد  ،بــازی بپــر بپــر
کنیــد و یــا اینکــه بالشــت بــازی کنیــد.
در نهایــت چیــزی کــه بیــش از هــر چیــز دیگری
کــودک اتیســم را جــذب شــما خواهــد کــرد،
احســاس امنیتــی اســت کــه بــه او میدهیــد،
پــس در کنــارش بــه آرامــی قــرار بگیریــد.

در برقــراری ارتبــاط بهتــر بــا کــودک
اتیســم بــه چنــد نکتــه بایــد توجــه
کنیــد:
-1کلیش ـهها یــا رفتارهــای تکــراری آنهــا را
سرزنشنکنید.
 -2از اشــارات و زبــان بــدن بــه میــزان زیاد بهره
بگیرید.
ارتبــاط بــه دو دســته کالمــی و غیرکالمــی
یشــود کــه در برقــراری ارتبــاط %7
تقســیم م 
کالمــی و  %93غیــر کالمــی اســت کــه شــامل
بلنــدی صــدا یــا آهســتگی صــدا و لحــن  ،تــون
صــدا و زبــان بــدن اســت .اســتفاده از اشــارات
بدنــی حیــن ارتبــاط بــا کــودک بــه درک بهتــر
مطلــب و توجــه آن کمــک میکنــد .شــادی،
غمگینــی یــا تعجــب را در چهــره خــود نشــان
دهیــد.
 -3شــمرده و واضــح و رســا صحبــت کنیــد و از
کالمهــای اضافــی خــودداری کنیــد.
 -4در تعامــات بــا کــودکان اتیســم بایــد زمــان
انتظــار را بیشــتر کنیم.
بعــد از طــرح ســوال کمــی صبــر کنیــد تــا زمــان
الزم بــرای پــردازش را در اختیــار کــودک قــرار
دهیــد.
 -5ســطح هیجانــی منــزل را تــا حــدودی بــاال
ببریــد.
 -6در طــول روز برنامــه مشــخصی بــرای
کــودک اتیســم بایــد در نظــر بگیریــد .
ماننــد ســاعات بــازی ،تماشــای تلویزیــون،
گــردش در پــارک ،غــذا خــوردن ،آبیــاری بــه
گلهــا ،غــذا دادن بــه حیوانــات خانگــی و
قصــه گفتــن یــا شــعر خوانــدن.

آیا باید به فر زندم
بگویم که دارای
طیف اتیسم است؟
سپیده راجزی | دکتری روانشناسی بالینی
و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
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یکــی از موضوعــات بســیار بحــث برانگیــز در دهــه اخیر در بیــن والدین و متخصصان
اختــال اتیســم ایــن بــود کــه آیــا بایــد بــه کــودک خــود بگوییــم کــه او دارای ایــن اختــال
اســت؟ امــروزه دیگــر همــه متخصصــان بــر ایــن موضوع توافق نظــر دارند که چنین خودشناســی
بــرای فــرد دارای اختــال ضــروری اســت ،کــودک طیــف اتیســم نیــاز دارد بفهمــد چگونــه و چــرا
احســاسهای متفاوتــی درمقایســه بــا اطرافیــان خــود تجربــه میکنــد و ایــن تفــاوت چــه معنایــی
دارد .در صــورت عــدم وجــود اطالعــات دقیــق ،ممکــن اســت هرنــوع نتیجهگیــری غلطــی بــه
طــور خــودکار در شــکاف ذهنــی کودکمــان وارد شــود و ادارک فــرد را از خــودش بــه طــور نادرســتی
منفــی و منفیتــر کنــد .بنابــر نــکات فــوق ،در ایــن قســمت ســوال مــا بــه ایــن مســاله تغییــر میکند
که چگونه می توانم به فرزندم بگویم که او در طیف اتیسم قرار دارد؟

چه زمانی به کودکتان بگویید که دارای اتیسم است؟
زمان مناسب

توجه کنید

اگــر تــا بــه حــال فرصــت نکردهایــد کــه راجــع بــه ایــن موضــوع بــا کودکتــان صحبــت کنیــد ،حتمــا
طــی همیــن روزهــا ایــن کار را انجــام دهیــد .بهتــر اســت ســر صحبــت را موقعــی بــاز کنیــد کــه او در
مــورد تفــاوت احســاسها و رفتارهــای خــودش بــا ســایر همســاالنش از شــما ســوال میکنــد .البتــه
بــه احتمــال زیــاد او ایــن ســوال را مســتقیم از شــما نمیپرســد .بــرای مثــال ،دختــر بچــه شــش
ســالهای یــک روز پــس از بازگشــت از مهدکــودک بــه منــزل بــه مــادرش گفــت کــه لطفــا بــرای مــن
یــک مغــز جدیــد بخــر.
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه برخــی از کــودکان ممکــن اســت یکســال یــا حتــی چنــد ســال نیــاز
بــه زمــان داشــته باشــند کــه بارهــا و بارهــا در مــورد اختــال بــا شــما صحبــت کننــد و ســوال کننــد
تــا بتواننــد ایــن موضــوع را بپذیرنــد یــا حتــی بــه خاطــر بســپارند کــه آنهــا در طیــف اتیســم قــرار
دارنــد ،و در برخــی دیگــر از کــودکان ممکــن اســت اتفــاق بــه طــور کامــل بــه صــورت برعکــس
پیــش بــرود و گفتــن ایــن موضــوع بالفاصلــه از ســوی آنهــا درک شــود و بــه آنهــا احســاس
آرامــش و تســلی بدهــد.

قبل از بلوغ

برخــی از والدیــن گــزارش میکننــد کــه فرزنــد آنهــا هیــچ وقــت به تفــاوت خودش با همســاالنش
اشــارهای نمیکنــد و چنیــن احساســی نــدارد .حتــی در ایــن حالــت نیــز ،توصیــه میشــود کــه
قبــل از رســیدن بــه ســن بلــوغ ایــن مســئله را بــرای فرزندتــان توضیــح دهیــد و گفتــن آن را بــه
تعویــق نیندازیــد حتــی اگــر اون هیــچ گاه از شــما ســوالی نپرســید یــا نســبت بــه تفــاوت خــودش بــا
همســاالنش متعجــب نشــود.
بــه تعویــق انداختــن گفتــن ایــن مســاله و صبــر کــردن بــرای بزرگتــر شــدن فرزندتــان ،فقــط

چگونه به او بگویید؟
بیان دوستانه

بیــان دوســتانه همــراه بــا صمیمیــت همیشــه
ادامه در صفحه 34
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برخــی از متخصصــان توصیــه میکننــد کــه بهتریــن زمــان بــرای گفتــن بــه فرزندتــان درســت
همــان زمانــی اســت کــه شــما خودتــان متوجــه تشــخیص اتیســم شــدهاید .اگــر چــه بســیاری
از والدیــن ترجیــح میدهنــد کــه ابتــدا بــه خودشــان زمانــی بدهنــد تــا بتواننــد ایــن موضــوع را
هضــم کننــد و همــان روزهــا بــا کــودک صحبــت نکننــد .بســیاری از والدیــن صبــر میکننــد تــا
کودکشــان بــه ســنین هفــت /هشــت ســالگی یــا بزرگتــر ده ســالگی برســد و ســپس بــرای او توضیح
میدهنــد.

ایــن موضــوع را بــرای هــر دوی شــما دشــوارتر
میکنــد .دوران بلــوغ و نوجوانــی بــه انــدازه
کافــی دوران پیچیــدهای اســت و نیــاز دارد
کــه فــرد بــا مــوارد جدید بســیاری ســازگار شــود.
بســیاری از نوجوانان در برابر شــنیدن مســائل
ناراحــت کننــده از والدیــن خــود در ایــن دوره
امتنــاع و مقاومــت میکننــد بــه خصــوص ا گــر
ایــن مســائل در مــورد تفــاوت آنهــا بــا دیگــران
ً
باشــد .البتــه مطمئنــا ا گــر شــما بــه تازگــی
متوجــه تشــخیص کودکتــان مبنــی بــر اتیســم
شــدهاید و هــم اکنــون او در دوران نوجوانــی
قــرار دارد ،بهتریــن گزینــه بــرای شــما ایــن
اســت کــه همیــن االن او را نســبت بــه ایــن
تشــخیص آ گاه کنیــد و اطــاع رســانی بــه او
را بــه زمــان دیگــری و ســالهای آتــی موکــول
نکنیــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه شــما خودتــان هــم از
ایــن مســاله اطالعــی نداشــته و بنابرایــن نمــی
توانســتید زودتــر ایــن موضــوع را بــه او توضیح
دهیــد .شــاید بهتــر اســت بیــش از ایــن بــرای
صحبــت کــردن بــا او صبــر نکنیــد.
فــرد دارای اتیســم بــرای درک بهتــر تجــارب
روزانهاش که گاه بسیار متفاوت از همساالنش
هســتند ،نیــاز بــه دریافــت اطالعــات دقیــق و
صحیــح نســبت بــه خــود دارد.
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همانطــور کــه مــی دانیــم طیــف اتیســم بــه عنــوان یکــی از شــایعترین اختــاالت در
تکامــل سیســتم عصبــی اســت کــه امــروزه تقریبــا از هــر  68کــودک یــک نفــر بــه ایــن
2
اختالل دچار میشود  1و نرخ بروز آن در پسرها حدود چهار برابر دختران است .
طبــق مطالعاتــی کــه روی خانوادههــا و دوقلوهــای دارای اتیســم انجــام گرفــت ،مشــخص
شــده کــه اتیســم بــه میــزان زیــادی وراثتــی اســت(حدود  36الــی  87درصــد) 3درحالــی
کــه حــدود  60الــی  90درصــد تفاوتهــای فنوتیپــی در ایــن اختــال مربــوط بــه جهــش در
ژنهــا اســت کــه ایــن موضــوع نشــاندهندهی پیچیــده بــودن و نقــش عوامــل محیطــی در
4و5
برهمکنــش بــا ژنهــا در اتیســم اســت.
عوامــل محیطــی میتواننــد از طریــق القــاء تغییــرات اپــی ژنتیکــی روی بیــان ژنهــای دخیــل
در ایجــاد اتیســم تاثیرگــذار باشــند .تغییــرات اپــی ژنتیکــی شــامل متیالســیون ( DNAاضافــه
شــدن گروههــای متیــل توســط آنزیــم متیــل ترانســفراز بــر روی نوکلئوتیــد  Cجزایــر  CpGدر
مناطــق تنظیمــی ژن) و استیالســیون (اضافــه شــدن گــروه اســتیل توســط آنزیــم Histone
لشــونده بــه  DNAبــه نــام هیســتونها) اســت
 acetyltranferaseروی پروتئینهــای متص 
کــه بــا ایجــاد تغییــر در برهمکنــش ایــن  DNAبــا پروتئینهــا در خامــوش یــا روشــن شــدن بیــان
ژنهــا نقــش دارنــد.
همچنیــن ســلولهای هــر بافــت الگــوی اپــی ژنتیکــی مخصــوص بــه خــود را دارنــد ،یعنــی
تغییــرات اپــی ژنتیکــی یــک ژن در ســلولها و بافتهــای مختلــف بــدن تاثییــرات متفاوتــی
6
دارنــد.
همانطــور کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد عوامــل محیطــی میتواننــد الگــوی تغییــرات اپــی
ژنتیکــی را تحــت تاثیــر خــود بگذارنــد و ســلول هــای زایشــی بــدن از ایــن نظــر بیشــتر از ســایرین
6
مســتعد متحمــل شــدن ایــن تغییــرات توســط محیــط هســتند
خطــا در تغییــرات اپیژنتیکــی میتوانــد اتفاقــی یــا در نتیج ـهی جهــش در ژنهــای
آنزیمهــای متیلهکننــده یــا اســتیلهکننده و همچنیــن تغییــرات محیطــی مخــرب باشــد کــه
خــود ایــن تغییــرات محیطــی را میتــوان بــه دو دســته عوامــل محیطــی خارجــی و عوامــل
7و8
محیطــی داخلــی دســتهبندی کــرد.
بــه هــم خــوردن تنظیــم ژنهــای کنتــرل کننــده مکانیســم تغییــرات اپــی ژنتیکــی باعــث
یشـ ـ ــود کــه در دسـ ـ ــتهی اول تنظیـــــــم
بوجــود آمــدن دو گــروه از سن ـ ــدرمهای اپــی ژنتیکــی م 
ژنهــای آنزیمهــای ایجــاد کننــده تغییــرات اپــی ژنتیکــی بــه هــم میخــورد و در دســته دوم
ژنهایــی کــه تغییــرات ژنتیکــی در بیــان آنهــا نقــش دارد ،دخیــل هســتند (بــه طــور مثــال
6
ژنهایــی کــه نقشــهگذاری میشــوند).
در ایــن شــماره قصــد داریــم کــه بــه بررســی عوامــل محیطــی خارجــی و تاثیــر آنهــا بــر تغییــرات
اپــی ژنتیکــی دخیــل در ایجــاد اتیســم بپردازیــم :

عوامل محیطی خارجی

فاکتورهــای محیطــی خارجــی متنوعــی میتواننــد از طریــق اثرگــذاری بــر الگــوی رشــد مغــزی و
تغییــر دادن میــزان بیــان ژن و سرنوشــت ســلولی در رشــد ناقــص سیســتم عصبــی نقــش داشــته
9
باشــند.
محیــط بــدن مــادر تاثیــر مســتقیمی بــر رشــد مغــزی جنیــن دارد .مــواد شــیمیایی طبیعــی یــا
ســاختهی بشــر کــه در هــوا ،مــواد غذایــی ،آب و ســایر محصــوالت مصرفــی وجــود دارنــد از طریــق
استنشــاق ،بلعیــدن و تمــاس پوســتی وارد بــدن مــادر میشــود و در بافتهــای بــدن بــه ویــژه
بافــت چربــی تجمــع پیــدا میکننــد و ایــن در حالــی اســت کــه مولکولهــای چربــی یــا همــان
لیپیدهایــی کــه از طریــق مــادر بــه جنیــن منتقــل میشــوند ،بــرای رشــد آن بســیار حیاتــی
هســتند10.آژانس حفاظــت از محیطزیســت آمریــکا اعــام کــرده اســت کــه تــا کنــون  2800مــاده
شــیمیایی کــه در محصــوالت مصرفــی و همچنیــن هــوا و آب وجــود دارنــد و میتواننــد بــه بــدن
انســان انتقــال پیــدا کننــد ،شناســایی شــدهاند کــه از ایــن بیــن تنهــا ســمیت  413مــورد از آنهــا
بررســی شــدهاند .محققــان همچنیــن تجمــع  287مــورد از ایــن مــواد شــیمیایی را در بنــد نــاف
نــوزادان مشــاهده کــرد ه انــد کــه حــدود  157مــورد از آنهــا میتواننــد بــا تاثیــر بــر مســیر PGE2
(دســتهای از لیپیدهــای شــبه هورمونــی کــه توســط دیــواره رگهــای خونــی در پاســخ بــه التهــاب
یــا عفونــت آزاد شــده و بــه عنــوان القاکننــد ه تــب در مغــز فعالیــت دارنــد) در رشــد مغزی و سیســتم
11
عصبــی مشــکل ایجــاد کننــد.

آژانس حفاظت از
محیط زیست آمر یکا :
تا کنون  2800ماده
شیمیایی که در
محصوالت مصرفی
و همچنین هوا و آب
وجود دارند و میتوانند
به بدن انسان
انتقال پیدا کنند،
شناسایی شدهاند
که از این بین تنها
سمیت  413عدد
بر رسی شدهاند
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   پژوا کگویــی یــا اکواللیــا میتوانــد
به شکست ارتباطی منجر شود.
شکســت ارتباطــی باعــث افزایــش احتمــال
شکســتهای اجتماعــی و منــزوی شــدن در
کودکاندارایاختالالتطیفاتیسممیشود.
ایــن مقالــه مــروری بــر پایــهی تحقیقــات
مشــاهدهمحور بــه تجزیــه و تحلیــل مطالعاتــی در
درمــان پژوا کگویــی در کــودکان دارای اختــاالت
طیفاتیسمپرداختهاست.
در مجمــوع  ۱۱مطالعــه مــرور شــدند و بــه صــورت
خالصــه شــده در تعاریــف زیــر آورده شــدهاند:
.1ویژگیهایشرکت کنندگانمانندعملکردهای
کالمیوشناختی
.2نوع پژواک (با تاخیر یا فوری)
.3تایجمداخله
.4بازدههایمداخله
.5تعمیم و نگهداشتن بازدهها
.6طراحیتحقیق
از ایــن تعــداد  ۱۱مقالــه یــا مطالعــه  ۹مــورد
باعــث کاهــش پژوا کگویــی در  ۱۷نفــر شــدند
و تنهــا  ۶مطالعــه از ایــن  ۱۱مطالعــه دادههــای
قابــل اطمینانــی داشــتند .ایــن مقالــهی
مــروری تعــدادی از مطالعــات موثــر در کاهــش
پژوا کگویــی دراختــال طیــف اتیســم را معرفــی
کــرده اســت.
تمامــی ایــن  ۱۱مطالعــه از بخشهایــی از
مداخلــه تحلیــل رفتــاری تشــکیل شــدهاند و

اســاس محکمــی بــرای درمانهــای بــر پایــه
شــرطی ســازی عامــل هســتند .بــه طــور کلــی
ایــن مداخــات تجزیــه و تحلیــل رفتــاری،
شــواهد زیــادی دربــاره ســرنخ -مکث-اشــاره
دارنــد و از ســرنخهای بینایــی و مدلهــای
کالمــی تقویــت مثبــت بــرای دادن پاســخهای
صحیــح اســتفاده میکنــد و ایــن مــوارد در
درمــان پژوا کگویــی اســتفاده میشــود .ترکیــب
نقصهــا و فعالیتهــای بیــش از حــد رفتــاری
در تارهــای صوتــی میتوانــد نشــانگر یــک الگوی
تکــراری و کلیش ـهای در تارهــای صوتــی باشــد.
ً
پژوا کگویــی معمــوال بــه عنــوان یــک عامل پس

زننــده اجتماعــی به صــورت الگوی تکرار شــونده
جمــات فــردی اســت کــه پیشــتر آنهــا را گفتــه
اســت ،فــردی کــه دارای اختــاالت طیف اتیســم
اســت آنهــا را تکــرار میکنــد .گفتههــای نامبــرده
تکــرار میشــوند و ایــن گفتههــا ممکــن اســت از
یــک فــرد در محیــط اطــراف کــودک و یــا از یــک
مــورد ضبــط شــده ماننــد مــواردی کــه در رادیــو و
تلویزیــون الگــو گرفتــه شــده باشــد و همچنیــن
ممکــن اســت فــوری یا بــا تاخیر باشــد .در پــژواک
فــوری بیــن گفتههــای فــرد و تکــرار آن توســط
کــودک فاصلــه زمانــی بســیار کمی(کمتــر از چنــد
ثانیــه) وجــود دارد .در حالــی کــه در پــژواک بــا

درمان پژواکگویی

پاســخهای مختلفــی را بــه کــودک خــود
آمــوزش دهیــد تــا از بیــن آنهــا انتخــاب کنــد.

پژ وا کگویی
ً
معموال به عنوان
یک عامل
پس زنندهی اجتماعی
به صورت
الگوی تکرار شونده
جمالت فردی است
ً
که قبال آنها را
گفته است

پاســخهایی را بــه کــودک آمــوزش دهیــد
کــه روی نیازهــای وی (تشــنگی ،گشــنگی،
لباس،مراقبــت) تمرکــز دارد.
از ســواالت جــای خالــی اســتفاده کنیــد و از
کــودک بخواهیــد کلمــه مــورد نظــر را بیــان کنــد.
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تاخیــر بیــن گفتههایــی کــه شــنیده اســت و تکرار
آن از ســوی کودک فاصله زمانی بیشــتری وجود
دارد و در بســیاری از مــوارد تکــرار یــا پــژواک ایــن
گفتههــا چندیــن روز پــس از شــنیدن آنهــا اتفاق
ی افتــد.
مـ 
پالیاللیــا شــکل دیگــری از اکواللیــا اســت.
پالیاللیــا تکــرار گفتههــای یــک نفــر بــه صــورت
نجواگونــه (فــوری پــس از فــرد و بــا ســرعت زیــاد
و بــا بلنــدی کــم) اســت .هــر چنــد تکــرار ،بخشــی
طبیعــی در رشــد طبیعــی زبــان در کــودکان
اســت ،ممکــن اســت حتــی پــس از رشــد طبیعــی
بعضــی از کودکانــی کــه دارای اختــاالت طیــف
اوتیســم هســتند پژوا کگویــی داشــته باشــند
و ایــن مشــکل بــرای همیشــه در آنهــا باقــی
بمانــد .اکواللیــا ممکــن اســت در مــوارد زیــر بســیار
تأثیرگــذار باشــد:
.1ممکــن اســت برنامههــای آموزشــی کــه بــرای
ارتقــا و بهبــود گفتــار هســتند را پیچیدهتــر کنــد.
. 2عــاوه بــر خــود ممکــن اســت نقصهــای
ارتباطــی را بــه همــراه داشــته باشــد.
.3ممکــن اســت باعــث افزایــش شکســت
ارتباطــی و اجتماعــی و منــزوی شــدن کــودک
شــود.
.4ممکــن اســت باعــث افزایــش رفتارهــای
چالــش برانگیــز شــود.

کــودک را بــرای دادن جــواب صحیــح ترغیــب
کنیــد و ســرنخ بدهیــد .

از روشهــای زیــر بــرای درمــان پــژواک گویــی در
کــودکان دارای اختــاالت طیــف اتیســم میتــوان
اســتفاده کرد:
ســواالتی بپرســید کــه کــودک جــواب آنهــا را
میدانــد و عینیتــر اســت.

29
بــه جــای اینکــه از کــودک ســوال بپرســید،
عباراتــی را بــرای درخواســت کــردن بــه وی
آمــوزش دهیــد.
صبــور باشــید و بــه کــودک فرصــت کافــی بــرای
پاســخ دادن بدهید.

ســواالتی بپرســید کــه کــودک جــواب آنهــا را
نمیدانــد و بــه کــودک جملــهی «نمیدانــم» را
آمــوزش دهیــد.

ســعی کنیــد عوامــل حــواس پــرت کــن را کنــار
بگذاریــد.
از روش سرنخ ،مکث ،اشاره استفاده کنید.
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سواالت متداول والدین
و پاســـخ متخصصـــان
در این بخش متخصصان به سواالت رایج والدین پاسخ گفتهاند(.شما میتوانید سواالت خود
را به آدرس رایانامه مجله  info@irautism.orgارسال نمایید)

علت اتیسم کودک من چیست؟

علت اتیسم ناشناخته است.

آیــا مــن (والــد) کاری انجــام دادهام که باعث
آن شــده است؟

خیــر .هیــچ وقــت در ایــن مــورد احســاس گنــاه
نداشــته باشید.
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آیا اتیسم میتواند درمان شود؟

30

آقای دكتر اسالمــــــݡی

هرچــه زودتــر تشــخیص و درمــان آغــاز شــود،
بســیاری از عالئــم ایــن اختــال کاهــش
مییابــد.

فوق تخصص ر وانپزشكی
كودك و نوج ـ ـ ـ ــوان

آیــا کــودک مــن هیــچ وقــت حــرف نخواهــد
زد؟

و عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشت ـ ــی

بــا مداخلــه زود هنــگام ،حــرف زدن کــودک
یشــود.
شــما بســیار بهتــر م 
آیند ه کودک من چه میشود؟

در صــورت شــروع درمانهــای موجــود و
مداخــات درمانــی الزم ،بــه آینــده کــودک
خــود امیــدوار باشــید.
یشــود
آیــا بایــد هــرکاری کــه به ما پیشــنهاد م 
را بــرای درمــان کودکمان انجام دهیم؟

خیــر ،اطالعــات الزم را از افــرادی کــه در ایــن
مــورد مهــارت کافــی دارنــد ،دریافــت کنیــد
(مثــل روانپزشــک ،انجمنهــای مربوطــه).
چطــور جلــوی رفتارهــای پرخاشــگرانه
کودکــم را بگیــرم؟

درمانهـــــــای دارویــــــــــی و غیردارویـ ـ ـ ــی کــه
متخصــص و درمانگــر اتیســم تجویــز کــرده
اســت.
افــراد اتیســم چــه کارهایــی را میتواننــد
انجــام دهنــد؟

بــا آموزشهــای الزم خیلــی از کار هــای روزمــره
را بــا اســتقالل انجــام میدهند.

با شر و ع
درمانهای موجود
و مداخالت
درمانــــی الز م،
به آینــــده
کودک خــــود
امیدوار باشید.

قطعــی آن نیــاز بــه انجــام آزمایشهــای
پاراکلینیکــی و ژنتیکــی اســت.
ا گــر اپیدمــی بــرای اتیســم وجــود نــدارد،
پــس چــرا آمــار اتیســم بــاال م ـیرود؟

آنچــه مهــم اســت ،افزایــش اتیســم اســت
کــه صحــت دارد .گرچــه اغلــب عللــی ماننــد
تشــخیص بهنــگام ،افزایــش آ گاهــی از
اتیســم ،ارتقــا ابزارهــای غربالگــری و ارزیابــی
را مطــرح میکننــد ،امــا امــروزه دو علــت
«ژنتیــک و عوامــل زیســت محیطــی» و تاثیــر
متقابــل ایــن دو بــر هــم ،منجــر بــه افزایــش
تعــداد نمونههــا شــده اســت.

آقای دكترعلیزادهݡ
دکتری علوم اعصاب
و عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی
ای ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران

یشــود؟
اتیســم چگونــه تشــخیص داده م 
آیــا آزمونــی بــرای آن وجــود دارد؟

اتیســم در ســنین زیــر دو ســال و بــر اســاس
عالئــم بالینــی کــه بــه آنهــا «عالئــم خطــر»
( )Red flayمیگوینــد ،شناســایی میشــود و
از آن بــه بعــد از طریــق تسـتهای غربالگــری
و تشــخیصی ماننــد کارس ADOS ،یــا
 ،MCHATقابــل تشــخیص اســت.

چطــور میتوانــم بفهمــم کــه علــت اتیســم
کودکــم چیســت؟

بــرای فهــم علــت اتیســم نیــاز بــه یــک
مصاحبــه تشــخیصی و تهیــه تاریخچــه
پزشــکی توســط روانپزشــک کــودکان اســت،
کــه در آن صــورت میتــوان دلیــل احتمالــی
اتیســم را پیــدا کــرد .بــرای فهــم دلیــل

بهتریــن درمانهــا را میتــوان از گایدالینهای
اتیســم که کشــورهای پیشــرفته تهیه کردهاند
و همچنیــن از طریــق جدیدتریــن مقــاالت
علمــی در ایــن مــورد ،پیــدا کــرد .ایــن کار را
تیمی از متخصصین روانپزشــکی ،توانبخشی
و روانشناســی انجــام میدهنــد.
هیــچ درمــان تکــی کاملــی بــرای اتیســم وجود
نــدارد و همــه درمانهــا هــم از درجــه اهمیــت
یکســانی برخــوردار نیســتند ،بلکــه بعضــی
مهمتــر از مابقــی شــناخته میشــوند .افــرادی
بــا حداقــل پنــج ســال ســابقه کار در زمینــه
توانبخشــی در اتیســم ،ایــن درمانهــا را بــه
خوبــی میشناســند.
آیــا از طریــق آزمایــش خــون ،اختالل اتیســم
فرد بزرگســال تشــخیص داده میشــود؟

تســتهای تشــخیصی از طریــق آزمایــش
خــون بــه عنــوان یکــی از راههــای تشــخیص
اســت کــه در مرحلــه تحقیــق و آزمایــش
هســتند و تــا بــه امــروز نمیتــوان فقــط از
طریــق آزمایــش خــون بــه تشــخیص اتیســم
پــی بــرد .بلکــه ارتباطاتــی را در مطالعــات
اخیــر بیــن اتیســم و برخــی بیومارکرهــا در
خــون دیدهانــد کــه قطعــی نیســت.
رژیــم خورا کــی مناســب بــرای کــودکان طیــف
اتیســم چیست؟

پاســخی قطعــی بــرای یــک رژیــم غذایــی

چگونــه بــه حرفهــای کودکمــان گــوش
دهیــم و بــا او صحبــت کنیــم؟

در مــورد کــودکان اتیســم اولیــن اصــل در
درمــان ،برقــراری یــک رابطــه موثــر و مثبــت
بــر اســاس ویژگیهــای رفتــاری ،شــدت
عالئــم و ســطح درکــی کــودک اســت.
ایــن امــر البتــه مشــکل اســت و نیــاز دارد تــا
از متخصــص مربوطــه کــه بــر روی ارتبــاط
و تعامــل اجتماعــی کــودک کار میکنــد،
مشــورت گرفتــه شــود .امــا هیــچ راه یکســانی
بــرای ارتبــاط بــا کــودک وجــود نــدارد و
همیشــه راه ارتباطــی ،اســتفاده از گفتــار
نیســت .بلکــه بایــد براســاس ســطح درک
کــودک و گاهــی بــه صــورت عملکردهــای
فرعی یا ارتباط غیرکالمی باشد.

نکا تــی کــه در خــواب راحــت کودکان اتیســم
بایــد رعایــت کنیم چیســت؟

تحقیقــات نشــان دادهانــد  40تــا  80درصــد
کــودکان اتیســم مشــکالت بــه خــواب رفتــن
یــا داشــتن یــک خــواب راحــت بــه ویــژه
خــواب شــبانه دارنــد .مهمتریــن آنهــا
مشــکل بــه خــواب رفتــن ،عــدم وجــود یــک
الگــوی منظــم خــواب ،کیفیــت پاییــن
خــواب ( عــدم خــواب عمیــق ) یــا زود بیــدار
شــدن اســت .علــل زیــادی از جملــه عــدم
درک آداب خــواب ،پاییــن بــودن هورمــون
مالتونیــن ،مشــکالت پــردازش حســی بــه
ویــژه در لمــس و شــنیداری و اضطــراب در
ایــن زمینــه وجــود دارد کــه در هــر مــورد نیــاز
بــه مشــورتهای توانبخشــی و دارویــی بــا
متخصــص مربوطــه اســت.
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کاردرمانگر

چطــور میتوانــم بهتریــن درمــان را بــرای
کودکــم پیــدا کنــم؟

خــاص اتیســم وجــود نــدارد ،امــا از
خوراکیهــای محــرک ماننــد شــکالت ،کاکائــو
و افزودنیهــای غیــر طبیعــی بایــد اجتنــاب
شــود .حبوبــات ،میوههــای طبیعــی،
ویتامینهــا (بــه ویــژه B6و امــگا ،)3مــواد
معدنــی و پروبیوتیکهــا مفیــد هســتند.
البتــه نکتــه بســیار مهمتــر توجــه بــه عالیــق
کــودک و بررســی وضعیــت پــردازش حســی
او ،بــه ویــژه حــواس بویایــی و چشــایی و نیــز
وضعیــت حــس دهانــی اوســت.
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آقای دكتر فیلــــــݡی
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فوق تخصص ر وانپزشكی
كودك و نوج ـ ـ ـ ـ ــوان
و عضو هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی
شهیدبهشت ـ ــی

چطــور از تنبیــه بــرای کودکمــان
استفاده کنیم؟
بــه طــور معمــول والدیــن از مــا میپرســند
کــه چگونــه کودکمــان را تنبیــه کنیــم کــه
بتواند رفتارهای درست را انجام دهد.
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد بگوییــم کــه
تنبیــه یــک روش تربیتــی بــه منظــور کــم
کــردن رفتارهــای منفــی و نامناســب در
کــودک اســت و آخریــن قــدم در روش تربیتــی
محســوب میشــود و قبــل از آن والدیــن بایــد
بداننــد کــه در درجــه اول بــا کــودک خــود
ارتبــاط مناســب داشــته ودر داخــل منــزل
قوانیــن مناســب و مشــخص داشــته باشــند؛
بداننــد چگونــه کــودک خــود را تشــویق کننــد
و چگونــه بــه او دســتور دهنــد و بــرای انجــام
رفتارهــای مثبــت چگونــه بــه او پــاداش
دهنــد.
بعــد از رعایــت همــه مســائل فــوق در صــورت
مشــاهده رفتــار نامناســب از طــرف کــودک
و بــه شــرطی کــه از قبــل قوانیــن کار را بــه
او توضیــح داده باشــند ،پیامــد آن رفتــار
(تنبیــه) را اجــرا کننــد.
بــرای اجــرای تنبیــه مناســب هــم بایــد
اصولــی را بــه طــور دقیــق رعایت کنند:شــدت
تنبیــه بایــد بــا نــوع و شــدت رفتــار مناســب
باشــد (شــدت بخشــیدن بــه میــزان تنبیــه
موثــر بــودن آن را تضمیــن نمیکنــد) ،بهتــر
اســت بالفاصلــه اعمــال شــود تــا موثرتــر
باشــد( .والــد و کــودک بداننــد) بایــد عادالنــه
انتخــاب شــود (متناســب با سن،جنس،ســیر
تکاملــی کــودک) ،بایــد عملــی و قابــل اجــرا
باشــد (فرصــت ،حوصلــه ،امــکان ،توانایــی
و ،)...قابــل پیگیــری باشــد ،واقعــی باشــد
(تهدیــد و ترســاندن از یــک پیامــد خــاص
اشــتباه اســت) .مــوارد فــوق در کنــار اصــول
دیگــری بایــد باشــند ،ولــی همــواره در نظــر
داشــته باشــیم کــه تنبیــه در همراهــی بــا
توجــه ،پــاداش و ارتبــاط عاطفــی مثبــت بــا
کــودک اســتفاده شــود.

بــه یــاد داشــته باشــیم کــه بــه ازای هــر 5
تشــویق یــک تنبیــه بیشــتر نداشــته باشــیم.
یخــورد و مــن نگــران
بچــه مــن غــذا نم 
رشــد او هســتم .علــل بیاشــتهایی کودکــم
چیســت؟
بســته بــه ســن کــودک بیاشــتهایی میتوانــد
دالیل مختلفی داشته باشد.
در دوران کودکــی میتوانــد بــه دنبــال
بیماریهــای جســمی مثــل تــب یــا یــک
بیمــاری مزمــن مــادرزادی باشــد.
در کنــار مســائل جســمی بایــد بــه مســائل
روانــی هــم توجــه کــرد .مشــکالت روانــی در
دوران کودکــی خــود را بــه اشــکال مختلــف
نشــان میدهنــد کــه یکــی از آنهــا کــم
اشــتهایی اســت.
بــه طــور مثــال کودکــی کــه رابطــه دو طرفــه
خوبــی بــا مــادر در او ایجــاد نشــده باشــد یــا
کودکــی بــا اختــال افســردگی یــا کودکــی بــا
اختــال طیــف اتیســم کــه اشــکال در حــواس
پنجگانــه میتوانــد داشــته باشــد.
مطالــب آموزشــی بــرای کــودکان اتیســم
چگونــه بایــد باشــد؟
در ارتبــاط بــا آمــوزش بــه افــراد بــا اختــال
طیــف اتیســم در درجــه اول بایــد ایــن افــراد
مــورد ارزیابــی کامــل کاردرمانــی (حســی-
حرکتــی) قــرار بگیرنــد.
بــه یــاد داشــته باشــیم کــه ایــن اختــال یــک
اختــال در ســطح تکاملــی کــودک اســت و
میتوانــد حوزههــای مختلــف ارتباطــی،
حســی ،حرکتــی و شــناختی را درگیــر کنــد و
میــزان و شــدت درگیــری در افــراد مختلــف
متفــاوت اســت.
در کنــار ایــن تاخیــر تکاملــی ،ممکــن اســت
بیماریهــای جســمی همــراه هــم داشــته
باشــند ،مثــل بیمــاری صــر ع و یــا بیمــاری
های روانپزشکی همراه مثل افسردگی.
بنابرایــن بــرای آمــوزش بــه ایــن افــراد بایــد

چــه عاملــی باعــث شــب ادراری کــودکان
یشــود؟
م 
در ارتبــاط بــا علــت شــب ادراری بایــد
توجــه کــرد کــه علــت آن میتوانــد در زمینــه
بیماریهای جسمی باشد.
بــرای مثــال میتوانــد در زمینــه بیماریهــای
عفونــی سیســتم ادراری ،بیماریهــای
نورولــوژی مثــل تشــنج یــا نتیجــه عــوارض
بعضــی داروهــا باشــد .همچنیــن علــت
آن را میتــوان بــه عنــوان یــک اختــال
روانپزشــکی در نظــر گرفــت.
در مــورد آخــر هنــوز دالیــل شــناخته شــده
قطعــی وجــود نــدارد .هــر چنــد بیشــترین
علــت آن را مســائل ژنتیکــی میداننــد کــه بــر
روی تکامــل سیســتم کنترلــی ادراری موثــر
اســت و بــه طــور معمــول بــا افزایــش ســن
بهبــودی ایجــاد میشــود.

یهــای رایان ـهای بــرای کــودکان
باز 
اتیسم چگونه باید باشد؟
از بازیهــای رایانــه ای در افــراد بــا اختــال
طیــف اتیســم میتــوان بــرای دو منظــور
اســتفاده کــرد.
از یــک طــرف بــرای ســرگرمی و از طــرف دیگــر
بــرای آمــوزش .ایــن افــراد توانایــی ارتبــاط
اجتماعــی و مهارتهــای اجتماعــی پایینــی
دارنــد ،بنابرایــن میتــوان از تکنولــوژی
بــرای ایــن منظــور اســتفاده کــرد.
ولــی بــه یــاد داشــته باشــیم کــه آمــوزش یــک
کار تخصصــی اســت و برنامههــای آموزشــی
رایانـهای هــم بایــد کامــا علمــی و اســتاندارد
شــده بــرای ایــن کــودکان باشــد.

ورزش بــا کــودکان دارای اختــال اتیســم
چگونــه اســت؟ آیا تاثیــری دارد؟

بهتر است
در درجه اول از ور ز شهایی
استفاده کرد
که متناسب
با توانایی کودک،
و در عین حال
برای او خطرناک
نباشد .اولویت با
استفاده از
ور زش گر وهی با
تعداد کم است
و به تدریج بر تعداد
افراد اضافه شود.

همانطــور کــه پیشــتر گفتــه شــد اختــال
طیــف اوتیســم یــک اختــال در ســطح
تکاملــی کــودک اســت و میتوانــد حــوزه
هــای مختلــف ارتباطــی ،حســی ،حرکتــی و
شــناختی را درگیــر کنــد.
بــرای بهبــود ایــن حوزههــا میتــوان از
تکنیکهــای مختلفــی اســتفاده کــرد .در
کنــار تکنیکهــای اصلــی یکــی از روشهــای
کمــک کننــده ،اســتفاده از ورزش اســت.
بــرای ایــن منظــور بهتــر اســت در درجــه اول
از ورزشهایــی اســتفاده کــرد کــه متناســب
بــا توانایــی کــودک باشــد و در عیــن حــال
بــرای او خطرنــاک نباشــد .ترجیــح بــر ایــن
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همــه مــوارد فــوق را در نظــر بگیریــم و بــر
اســاس داشــتن مشــکل در هــر حــوزه بــر روی
آن کار کنیــم و در عیــن حــال بــه بیماریهــای
همــراه جســمی و روانــی کــه مانــع از آمــوزش
مناســب بــه آنهــا میشــود هــم توجــه کنیــم.

اســت کــه اســتفاده از ورزش گروهــی بــا افــراد
بــا تعــداد کــم شــروع شــود و بــه تدریــج بــر
تعــداد افــراد اضافــه شــود .ورزش میتوانــد
بــه انســجام حرکتــی و حســی و بهبــود روابــط
اجتماعــی ایــن کــودکان کمــک کنــد.
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مکعرفی
تاب

زندگــی کــردن و عشــق ورزیــدن بــه کودکــی که اختالل اتیســم دارد یک ســفر بــاور نکردنی دربــاره یادگیری
اســت و بــه ارزیابــی مجــدد آن چــه مــا بــه عنــوان والدیــن از کــودک انتظــار داریــم میانجامــد .اغلــب زمانی
یشــود احســاس درماندگی میکنیم،
که برای اولین بار «اختالل اتیســم» در کودک ما تشــخیص داده م 
در حالــی کــه مــا در بهتریــن موقعیــت ممکــن برای کمک بــه فرزند خود قــرار داریــم...
عنوان کتاب :بازی ،خنده و یاد گیری با کودکان طیف اتیسم
نویسنده :جولیا مور | ترجمه :سینا توکلی ،کیانا تقی خانی ،مریم ابراهیمی کیا
ایــن کتــاب منبــع علمــی روشهــای مختلــف بــازی بــرای والدیــن و مربیــان کــودک اتیســتیک اســت
و در  16فصــل بــه موضوعــات زیــر میپــردازد :چــرا بــازی کــردن مهــم اســت؟ مهارتهــای اولیــه
بــازی -جلبتوجــه و ایجــاد فضــای مشــترک بــازی ســاختاریافته کامپیوتــر بهعنــوان یــک منبــع
بــا ارزش اســباببازی ،اســباببازی ،اســباببازی بازیهــای روی میــزی و پازلهــا موســیقی
رعایــت نوبــت در بــازی بازیهــا و فعالیتهــای فیزیکــی بــازی در فضــای بــاز آببازی پتانســیل
تلویزیــون خالقیــت -هنــر و کاردســتی ایجــاد بازیهــای تخیلــی زنجیــرهای معرفــی کتــاب و
کتابخوانــی مشــکالت ،ســرخوردگی و کجخلقــی
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ادامه از صفحه  | 25آیا باید به فرزندم بگویم که دارای طیف اتیسم است؟
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مســائل را آســانترمیکنــد .اجــازه بدهیــد کــه کودکتــان کلمــه اختــال
اتیســم را اولیــن بــار از زبــان شــما بشــوند.
بــه او ایــن فرصــت را بدهیــد کــه واژه اتیســم را در گفتگوهــای روزمــره
شــما و ســایر اعضــای خانــواده (خواهــر و برادرهایــش) به ســادگی مانند
ســایر واژههــا بشــنود و ببینــد .نیــاز نیســت هــر بــار کــه ایــن کلمــه را
اســتفاده مــیکنیــد ،بــه اختــال و نشــانههای آن اشــاره کنیــد و اظهــار
ناراحتــی کنیــد ،فقــط آن را در میــان گفتگوهــای روزمــره خــود ماننــد
ســایر کلمــات بــه کار گیریــد.
در منــزل روی میــزی کــه در دســترس همــگان قــرار دارد برخــی از
کتابهــا و مجــات مرتبــط بــا اتیســم را قــرار دهیــد و گاهــی هنگامــی
کــه فرزندتــان کنــار شــما هســت ،ماننــد ســایر کتابهــا و مجــات ســری
هــم بــه آنهــا بزنیــد و آنهــا را مطالعــه کنیــد.

نقاط قوت ،ضعــف

بــه کــودک خــود کمــک کنیــد تــا متوجــه شــود هــر کســی دارای نقــاط
قــوت و ضعــف خــاص خــودش اســت و او تنهــا کســی نیســت کــه در
زندگــی بــا چالشهــا و نقــاط قــوت خــاص خــود مواجــه اســت .بــا
فرزندتــان بــازی ترتیــب دهیــد و در ایــن بــازی بــرای هــر یــک از اعضــا

خانــواده برگـهای اختصــاص دهیــد و نقــاط قــوت را در یک ســمت برگه
و نقــاط ضعــف و چالشهــای پیــش روی او رو در ســمت دیگــر برگــه
یادداشــت کنیــد .بــرای او توضیــح دهیــد کــه نقــاط ضعف،بــه طــور
الزامــی دائمــی نیســتند ،مــواردی هســتند کــه بــرای مــا دشــوارترند و نیاز
بــه تمریــن و صــرف زمــان بیشــتری در زندگــی دارنــد .بــا صــرف زمــان و
تــاش بــه احتمــال زیــاد میتوانیــم بــه اکثــر آنهــا پیــروز شــویم .زمانــی
کــه نوبــت فرزندتــان شــد و خواســتید ایــن برگــه را بــرای کــودک خــود
طراحــی کنیــد ،کلمــه اتیســم را در ســتون نقطــه قــوت وی یادداشــت
کنیــد .بــرای او توضیــح دهیــد کــه اتیســم باعــث ایجــاد برتریهــای
خاصــی در او شــده اســت کــه در در ســایر اعضــای خانــواده دیــده نمــی
یشــود .در ســتون
شــود .بنابرایــن جــزو نقــاط قــوت وی طبقــه بنــدی م 
چالشهــا و نقــاط ضعــف ،بــه تاثیــرات منفــی اتیســم در زندگیش اشــاره
کنیــد و تــک تــک آنهــا را برایــش یادداشــت کنیــد.
بــه او توضیــح دهیــد کــه همیشــه داشــتن یــک ویژگــی میتوانــد برخــی
ابعــاد زندگــی فــرد را نیــز تحــت تاثیــر قــرار دهــد و اتیســم مســائلی از قبیل
دســت خــط ،ارتبــاط بــا دوســتان وی را تحــت تاثیرخــود قــرار داده
اســت .بــه هرحــال او تنهــا نیســت ،هــر انســانی چالشهــا و مشــکالتی را
در زندگــی خــود پیــش رو دارد.

ادامه از صفحه  | 22تقلید حرکت و وضعیتهای بدنی در کودکان طیف اتیسم

وقتــی حــس عمقــی دریافــت شــده از گیرندههــای موجــود در
مفاصــل و عضــات بــه خوبــی پــردازش نمیشــود کــودک از وضعیــت
اندامهایــش در فضــا آ گاه نیســت .بــرای مثــال نمیدانــد کــه آرنــج
دســت راســتش در وضعیــت خمیــده و آرنــج دســت چپــش صــاف
اســت .اختــال در درک حرکــت یکــی دیگــر از مشــکالت افــراد طیــف
اتیســم اســت بــه همیــن علــت ممکــن اســت اگــر بــه جــای نشــان
دادن یــک وضعیــت ثابــت ،از کــودک بخواهیــد یــک حرکــت مثــل
بــاز و بســته کــردن آرنجهــا را تقلیــد کنــد ،نتوانــد ایــن کار را انجــام
بدهــد .گاهــی حرکــت کــودک از دقــت و صحــت کافــی برخــوردار
نیســت کــه میتوانــد نشــاندهنده نقــص در برنامهریــزی پیــش از
انجــام حرکــت باشــد.
بنابرایــن مجموعــهای از تمرینــات حســی و ادرا کی-حرکتــی بــه
کســب مهــارت تقلیــد کمــک خواهــد کــرد .شــامل:

.1مجموعـهای از تمرینــات حســی بــرای پــردازش صحیــح حــس عمقی و
دهلیزی(وســتیبوالر) کــه منجــر بــه آ گاهــی بدنــی کــودک و درک وضعیــت
اندامهــا میشــود.
 .2مجموع ـهای از تمرینــات حســی بینایــی و بینایــی _ حرکتــی کــه
یشــود.
منجــر بــه بهبــود درک حرکــت م 
 .3مجموع ـهای از تمرینــات ادرا کــی حرکتــی کــه منجــر بــه بهبــود
یشــود.
طر حریــزی حرکتــی (پراکســی) م 
ترکیبــی از ایــن ســه دســته بــه همــراه تمرینــات تقلیــد از حــرکات و
وضعیتهــای بدنــی  ،از ســاده بــه پیچیــده ،مهــارت تقلیــد را در
کــودک شــکل میدهــد.
رفتــه رفتــه بــا شــکلگیری تقلیــد بدنــی ،کــودک آمادگــی کســب
مهارتهــای تکامــل یافت هتــر را پیــدا خواهــد کــرد و بــا مداخــات مبتنــی
بــر بــازی ،مهارتهــای ارتباطــی و اجتماعــی را کســب خواهــد کــرد.

فرشتگان
اتیســـــــــــم

ایلیا ناصـری

معـــــــــــاون

ر ݢ ݢئیسجمهور !
گفت وگ ـ ــو با ایلیا ناصری و مادرش
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خانــم مهــرورز مختــار زاده و ایلیــا ناصــری عزیــز ســاعت  18یکــی از آخریــن روزهــای
زمســتان در هــوای ســرد بــه انجمــن آمدنــد ،ایلیــا طبــق عــادت همیشــگی ســراغ
همــکاران انجمــن را میگرفــت و بــه اتاقهــا ســری م ـیزد .ایلیــا یکــی از بــا اســتعداد
تریــن بچههــای طیــف اتیســم و کوچکتریــن داوطلــب انجمــن اتیســم اســت .در
یــک ســال گذشــته بــه برنامههــای تلویزیونــی مختلفــی رفتــه و آرزویــش را در یکــی از
برنامههــای ســیما ،معــاون اولــی رئیــس جمهــوری اعــام کــرده اســت ،کــه بــه دنبــال
ایــن حــرف ســوژه خبرگــزاری هــای مختلفــی شــد .ایلیــا بســیار پــر انــرژی ،خوشتیــپ
و خــوش صحبــت اســت و هــر مســتمعی را بــه خــود جلــب میکنــد .مــادر مهربــان و
فــداکار ایلیــا  40ســال دارد و در رشــته طراحــی صنعتــی تحصیــل کــرده و مشــغول بــه
کار حسابداری است.شما را به خواندن این گفتگو دعوت میکنیم...
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خانــم مختــارزاده کمــی از کار و
فعالیتهایتــان بــرای مــا توضیــح
میدهید؟

مــن از دوران قبــل از ازدواج مشــغول بــه کار
کــردن بــودم ،قبــل از بــه دنیــا آمــدن ایلیــا هــم
همینطــور ،امــا وقتــی ایلیــا بــه دنیــا آمــد کار
کــردن را کنــار گذاشــتم تــا  6ســال پیــش کــه
دوبــاره شــروع بــه کار کــردن کــردم.
ایلیا خودت رو برای ما معرفی می کنی؟

من ایلیا ناصری هستم  12ساله از تهران
کالس چندم هستی ایلیــا؟

کالس ششم

کدوم مدرسه درس میخونی؟

مدرسه فرید

اتیسم را برای ما تعریف کن لطفا.

اتیســم یــک اختــال مغزیــه ،یعنــی یــه
مشــکالتی تــو مغــز بــه وجــود میــاد کــه باعــث
مشــکلهای دیگــه مثــل حرکــت خــوب
دســت و پــا و حــرف زدن میشــه ،مــن اتیســم
رو اینجــوری توصیــف میکنــم.

ســطح آ گاهــی مــردم خیلــی پاییــن اســت،
حتــی خیلــی از پزشــکان هــم اطالعــات
دقیقــی در مــورد اتیســم ندارنــد ،اوایــل کــه
مــا ایلیــا را نــزد پزشــک اطفــال مــی بردیــم،
تشــخیص نمیدادنــد و میگفتنــد عــادی
اســت کــه پســربچهها تــا  6یــا  7ســالگی
حــرف نزننــد .یــا بعدهــا هــم کــه بــرای مثــال
ایلیــا دل درد داشــت و مــا بــه درمانگاههــا
مراجعــه میکردیــم و میگفتیــم کــه چنیــن
مشــکلی را دارد ،پرســنل هیــچ اطالعــی
نداشــتند.
تــا چنــد ســال پیــش ،هیــچ کــس اطالعــی
از اتیســم نداشــت ،ولــی در حــال حاضــر بــه
خاطــر شــبکههای مجــازی و فعالیتهــای
صــدا و ســیما ســطح آ گاهــی بــاال رفتــه و
ً
تقریبــا همــه اطالعــات کلــی از اتیســم دارنــد،
ولــی بــه نظــرم دولــت بــرای اتیســم هنــوز کار
جــدی نکــرده اســت.
زمانــی کــه بــرای درمــان بــه کیلینکهــا
مراجعــه میکردیــد ،چــه مشــکالتی ســد راه
شــما بــود؟

بــه نظــر مــن تشــخیص دیــر هنــگام اتیســم
بــرای ایلیــا ،باعــث شــد زمــان زیــادی را از
دســت بدهیــم ،اگــر  8مــاه زوتــر تشــخیص
میگرفتیــم خیلــی جلوتــر میبودیــم و ایــن
پروســهای کــه مــا طــی کردیــم ســریعتر
جلــو میرفــت و یکــی از عوامــل ایــن بــود
کــه پرســنل بیمارســتانها و پزشــکان هیــچ
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خانــم مختــارزاده از نظــر شــما نــگاه جامعــه
بــه اتیســم چگونــه اســت؟

اطالعــی نداشــتند تــا مــا را راهنمایــی کننــد.
ایلیــا :نظــر مــادرم درســته ،منــم یــه مشــکالتی
داشــتم تــو مدرســه ،یــه موقعهایــی دل درد
میگرفتــم یــا جــوش مــیآوردم و ناراحــت
میشــدم ،کســی درکــم نمیکــرد.
مادرایلیــا :چــرا ایــن اتفاقهــا بــرای تــو
میافتــه ایلیــا؟ چــی باعــث میشــه شــما
جوش بیاری؟
ایلیا :خب مغزم قاطی پاتی میکنه
مادر ایلیا :خب چرا؟
ایلیا :به دلیل اتیسم دیگه
مــادر ایلیــا :کــی باعــث میشــه شــما جــوش
بیــاری؟
ایلیا :بعضی از شماها باعث میشید...
ایلیــا ،وقتــی از خــواب بیــدار میشــی و در
طــول روز چــه کارهــای رو انجــام میــدی؟

صبــح مــن بلنــد میشــم مســواک میزنــم،
کارهــای واجبــم رو انجــام میــدم ،مثــل
صبحانــه خــوردن ،مشــق نوشــتن ،بــازی
کــردن و تلویزیــون دیــدن.
کــدام برنام ههــای تلویزیــون رو بیشــتر
میبینــی ؟

کارتون نگاه میکنم

چه کارتون هایی رو دوست داری؟

تــام و جــری ،اون مــوش و گربــه کــه همیشــه
دنبــال هــم هســتن (باخنــده) و بــاب
ا ســفنجی
از بازیهــا ،چــه بــازی رو بیشــتر دوســت
داری و انجــام میــدی؟

ماشــین بــازی ،مواقعــی هــم ایکــس باکــس،
لگــو هــم بــازی میکنــم.
مــادر ایلیــا :البتــه بازیهــای الکترونیکــی را
بــه خاطــر مدرســه جمــع کردیــم.
ایلیــا :مامــان یــه پیشــنهاد داد گفــت اگــه
چهارشــنبهها تــو کالس ریاضــی خــوب باشــم
یعنــی ا گــر معلــم ریاضیــم ازم تعریــف کنــه،
مامانــم جمعههــا اجــازه میــده یــه ســاعت
ایکــس بکــس بــازی کنــم.
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اتیسم
یک اختالل مغز یه،
یعنی یه مشکالتی
تو مغز به وجود میاد
که باعث
مشکل های دیگه
مثل حرکت خوب
دست و پا
و حرف زدن میشه،
من اتیسم ر و
اینجوری
توصیف می کنم.

ایلیا شما چه مهارتهایی داری؟
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تا چند سال پیش،
هیچ کس اطالعی
از اتیسم نداشت،
ولی در حال حاضر
به خاطر شبکه های
مجازی و فعالیت های
صدا و سیما
سطح آ گاهی باال رفته
و کم و بیش همه
اطالعات کلی
از اتیسم دارند،
ولی به نظر م
دولت برای اتیسم
هنوز کار جدی
نکرده است.
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نقاشــی و فوتبالــم خیلــی خوبــه ،تــو کارای
انجمــن هــم کمــک میکنــم و بروشــورها رو
دســتهبندی میکنــم.
یهــا و
شــما بــه مــا بگوییــد ایلیــا چــه توانمند 
عالیقــی دارد و طــی روز چــه کارهایــی را انجــام
میدهــد؟

ایلیــا دوچرخهســواری را خــوب بلــد اســت و
تــازه شــروع بــه یادگیــری پیانــو کــرده اســت.
در کار کــردن بــا کامپیوتــر بســیار مهــارت دارد
و بــه اکســل و پــاور پوینــت مســلط اســت و
بهتــر از مــن هــم انجــام میدهــد .خیلــی بــه
تاریــخ و جغرافیــا عالقــه دارد ،کتابهــای
تاریــخ و جغرافیــا را مطالعــه میکنــد ،بــه
تاریــخ معاصــر خیلــی عالقــه دارد ،انگلیســی
را خیلــی خــوب یــاد گرفتــه ،بــدون اینکــه
کســی بــه او کمــک کنــد .مــن بــه دلیــل
اینکــه شــاغل هســتم وقــت نــدارم کــه ایلیــا را
بیــرون ببــرم ،در طــول هفتــه بــه کالسهــای
کاردرمانــی ،فوتبــال و پیانــو م ـیرود ،وقتــی
هــم کــه هــوا خــوب باشــد دوچرخ هســواری
میکنــد.
آشــنایی شــما بــا انجمــن چطــور بــود؟ چــه
پیشــنهادهایی بــه خانوادههــای داریــد کــه بــا
انجمــن آشــنا نیســتند؟

بــه صــورت خیلــی اتفاقــی ،صفحــه انجمــن
را در اینســتاگرام پیــدا کــردم کــه همزمــان
شــده بــود بــا مدرســه تابســتانه مهــارت هــای
شــهروندی و اجتماعــی و تنهــا دو روز مانــده
بــود بــه آغــاز مدرســه ،بالفاصــه بــه انجمــن
آمدیــم و بــرای مدرســه تابســتانه ثبــت نــام
کردیــم درصورتــی کــه تــا قبــل از آن ،نــه
کارت عضویــت داشــتیم و نــه ثبــت نــام کرده
بودیــم ولــی انجمــن و مســئوالن بــا روی
گشــاده از مــا اســتقبال کردنــد و وقتــی مــا
در آن برنامــه یــک هفت ـهای شــرکت کردیــم
بــا انجمــن آشــنایی بیشــتری پیــدا کــردم.
بســیار کار بــزرگ و پســندیدهای بــود و همــه
چیــز بــا برنامهریــزی و هماهنگــی بــرای

تمامــی ایــن بچههــا صــورت گرفتــه بــود،
مــن بســیار ممنــون و ســپاسگزار هســتم از
انجمــن بابــت تمــام ایــن اتفاقهــای خــوب
و تالشــی کــه نــه تنهــا بــرای ایلیــا بلکــه بــرای
همــه کــودکان طیــف اتیســم میکننــد.
در مــورد حمایتهایــی کــه در خانــواده
بــرای شــما وجــود دارد بفرماییــد؟

در خانــواده خیلــی مــورد حمایــت قــرار گرفتــم
و ا گــر حمایــت خانــوادهام نبــود نمیتوانســتم
ادامــه بدهــم ،عمــه ایلیــا خیلــی بهــم کمــک
کــرد ،چــون مــن شــاغل بــودم و نمیتوانســتم
مرخصــی بگیــرم عمــه ایلیــا در بــردن ایلیــا
بــه کاردرمانــی و ...کمکــم میکنــد .وقتایــی
کــه ســر کار هســتم ،مــادرم از ایلیــا مراقبــت و
نگهداری میکند.
همچنیــن خواهــرم حامــی بــزرگ مــن در ایــن
مســیر بــود و ازم حمایتهــای زیــادی رو
کــرد ،اختــال ایلیــا را از خانــواده و آشــنایان
پنهــان نکــردم و از همــان اول برایشــان
توضیــح م ـیدادم.
ایلیا  ،چندتا دوست صمیمی داری؟

تــو مدرســه یــک دوســت دارم کــه خیلــی منــو
حمایــت میکنــه و بــا هــم بــازی میکنیــم،
در مدرســه نماینــده شــورای بچههــا و
معــاون مدیــر هــم هســتم .
بــا مدیــر ارتبــاط خوبــی دارم ،دوســتیم بــا هــم
و مــن رو خیلــی دوســت دارنــد ،مــن بچههــارو
ســر صــف منظــم میکنــم و مشکالتشــون رو
حــل میکنــم.
معلمهــام جــدی هســتند ،از مــن همیشــه
راضیانــد ،چــون درســام رو میخونــم ،ولــی
از خطــم ناراضــی هســتن و میگــن شــبیه
خــط دکتراس(باخنــده) ولــی نمرههــام
خیلــی خوبــه.
فکــر میکنــی مامــان تــو رو چطــور توصیــف
میکنــه؟

ایلیــا پســر خــوب ،مهربــون و هــدف داریــه و
آرزوهایــی داره و قــراره بــه آرزوهــاش برســه.
بــا بچههــا بدرفتــاری نمیکنــه ،عصبانــی
نمیشــه و تــو کار دیگــران دخالــت نمیکنــه.
ا گــر از تــو ســوال کنیــم کــه مــادر رو تعریــف
کــن ،چــه تعریفــی میکنــی؟

( بــه چش ـمهای مــادرش نــگاه میکنــد و
صــورت خــودش را بــه او نزدیــک میکنــد)
بــه غریبههــا چیــزی نمیگــم ،امــا بــه شــما
میگــم ...مامانــم خیلــی مهربونــه ،گاهــی
عصبانــی میشــه و منــو دعــوا میکنــه ،امــا
مامانــم خیلــی خوبــه ،مــن خیلــی دوســش
دارم ،قــد دنیــا دوســش دارم ،فقــط دوس
دارم نــگاش کنــم ...عصبانــی شــدن مامــان
منــو ناراحــت میکنــه.
بــه تازگــی بــه یــه برنامــه تلویزیونــی رفتــی و

بعــد از اون خیلــی مشــهور شــدی ،دربــاره اون
برنامــه برامــون بگــو.

شــما بیــن بچ هه ـ ـ ــا بــه خـ ـ ــوشتیپـ ـ ـ ـ ــی
سهــا رو چــه کســی بــرات
معروفــی ،ایــن لبا 
انتخــاب میکن ـ ــه؟

مامــان ،مامــان بــزرگ ،خالــه و عمــه ،همــه
بــه مــن لطــف دارن.
آشپزی هم بلدی؟

بلــه ،صبــح هــا نیمــرو درســت میکنــم .تــو
ناهــار و شــام هــم موقــع آشــپزی بــه مامــان
کمــک میکنــم و تــا حــاال الزانیــا ،ماکارونــی
هــم درســت کــردم .دلــم میخــواد تــو برنامــه
دســت پخــت هــم شــرکت کنــم.
(از ایلیــا خواســتیم تــا بــه پــای تختــه بــرود و
برنامههــای آتــی خــود را بنویســد ،تــا بتوانیــم

نقاشی
و فوتبالم
خیلی خوبه،
تو کارای انجمن هم
کمک می کنم
و بر وشور ها ر و
دستهبندی
میکنم.

ایلیا
دوچرخه سواری را
خوب بلد است
و شر و ع به یادگیری
پیانو کرده است.
در کار با کامپیوتر
بسیار مهارت دارد
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بلــه اســم برنامــه کافــه میکــس بــود ،تــو اون
برنامــه شــقایق دهقــان و مهــراب قاســم
خانــی بــه عنــوان ســفیر انجمــن اتیســم
حضــور داشــتند ،خــب منــم باهاشــون
صحبــت کــردم ،ازم پرســیدن کــه آرزوم چیــه
و مــن گفتــم دوســت دارم معــاون رئیــس
جمهــور باشــم .عوامــل برنامــه بهــم قــول
دادنــد کــه ایــن کار رو بــرام انجــام بدنــد...
چنــد روز دیگــه ،بعــد از مدرســه بــا مامانــم
رفتیــم میــدان صادقیــه و اونجــا منتظــر
گروهشــون بودیــم کــه بــا یــه تویوتــا مشــکی
رنــگ رســید ...مــا دنبــال اونــا حرکــت
کردیــم ،کنــار یــه پلــی تــو کــرج ایســتادن و
آقــای فتاحی(مجــری برنامــه کافــه میکــس)
بــا تلفنــش صحبــت کــرد ،بعــدش چنــد
تــا ماشــین بــه عنــوان بادیگاردهــای مــن
اضافــه شــدند ،بــا هــم بــه ســمت یــه محلــه

بــه اســم بــی بــی ســکینه قزویــن رفتیــم .
قــرار شــد نمایشــی بــازی کنیــم کــه مــن
در اون بــه عنــوان معــاون رئیــس جمهــور
باشــم.
اونجــا کــه رســیدیم همــه چــی رو آمــاده کــرده
بــودن و همــه ماشــینها پرچــم ایــران رو
جلــوی ماشینشــون وصــل کــردن ،ماشــینها
همــه خوشــگل بــودن ،بعــد از چنــد دقیقــه
مجــوز رو گرفتیــم و رفتیــم ســمت آشــیانه
هلیکوپترهــا ،وقتــی اونجــا بودم خیلــی دوس
داشتم و لذت میبردم ...
بعــد از فیلمبــرداری از هلیکوپتــر پیــاده
شــدیم و رفتیــم ســمت ماشــینها ،یکــم دور
زدیــم بعــد رفتیــم ســمت اســتودیو و اونجــا
یــه نشســت خبــری بــرای مــن راه انداختــه
بــودن ...از مــن پرســیدند ا گــه معــاون رئیس
جمهــور بشــی و آقــای روحانــی رو ببینــی چــه
حرفایــی رو بــه گوشــش میرســونی؟
و..
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چیــزی در دنیــا بــه انــدازه ایلیــا نمیتوانــد مــن
را راضــی و خوشــبخت نگــه دارد ،یــک لحظه
هــم نمیتوانــم بــه دوری ایلیــا فکــر کنــم.
تنهــا عشــق و امیــد زندگــی مــن ایلیــا اســت.
حرف آخر:
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تا قبل از فوت پدر ایلیا
مشکالت بینمان
تقسیم می شد،
ولی بعد از آن تمام
مشکالت به دوش
من افتاد
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بــا مــادرش کمــی در مــورد پــدر بزرگــوار ایلیــا
کــه بــه رحمــت خــدا رفتــه و نبــود ایشــان
صحبــت کنیــم)
نبــود پــدر چــه تاثیــری روی ایلیــا گذاشــته
اســت؟

خیلــی ســخت بــود (بغــض گلــوی مــادر را
گرفــت و چشمانشــان خیــس شــد) و همــه
چیــز برایمــان ســخت شــد .تــا قبــل از فــوت
پــدر ایلیــا مشــکالت بینمــان تقســیم می شــد،
ولــی بعــد از آن تمــام مشــکالت بــه دوش مــن
افتــاد و احســاس میکــردم پشــت و پناهــم را
از دســت دادم و بایــد هــم بــه مشــکالت مالــی
فکــر میکــردم و هــم مشــکالت ایلیــا.
(ســکوت کوتــاه مــادر و نفــس عمیــق ایشــان،
ایلیــا متوجــه بغــض و صــدای گرفتــه مــادر
میشــود و از او مــی پرســد کــه چــرا گریــه
میکنــی و مــادر جــواب میدهــد ،گریــه
نمیکنــم ،صــدام یــه ذره گرفتــه و ادمــه
میدهــد)
آن موقــع ایلیــا  6ســاله بــود و مــن غصــه ایــن
را میخــوردم کــه چــرا بچــه مــن اتیســم دارد
و بــرای مــا ایــن مشــکل پیــش آمــده اســت،
ولــی بــا فــوت پــدر ایلیــا بــه ایــن نتیجــه
رســیدم کــه مشــکالت بزرگتــری هــم وجــود
دارد (لبخنــدی کوتــاه) ،تمــام این مشــکالت
را فقــط بــه خاطــر ایلیــا تحمــل کــردم و پشــت
ســر گذاشــتم ،چــون حــال خــوب یــا حــال بــد
مــن مســتقیم روی ایلیــا تاثیــر میگذاشــت و
متوجــه ایــن حــال میشــد.

آرزوی شــما بــرای ایلیــا بــه عنــوان مــادر و
بعــد بــرای بچههایــی کــه در ایــن طیــف قــرار
دارنــد چیســت؟

آرزو میکنــم اســتعدادهای ایلیــا کشــف
شــود ،چــون پســر خیلــی بــا اســتعدادی
اســت و ایــن اســتعدادها را در مســیر درســت
قــرار و پــرورش دهــد ،چــون ایمــان دارم ا گــر
در مســیر درســتی قــرار بگیــرد بــه بهتریــن و
باالتریــن درجــات میرســد ،تــا بتوانــد در
نبــود مــن هــم زندگــی خــودش را هدایــت
کنــد.
بــرای مادرهایــی کــه بچــه یــا بچههــای بــا
ایــن طیــف دارنــد ،بایــد بگویــم کــه بــا غصــه
یشــود ،در ایــن
خــوردن چیــزی درســت نم 
مســیر ناامیــد و خســته نشــوند ،ایــن مســیر
بســیار ســخت اســت و نیــاز بــه صبــر و تحمــل
زیــادی دارد ،نبایــد در برابــر مشــکالت
کوتــاه بیاینــد ،تــا جایــی کــه میتواننــد
ادامــه دهنــد ،حتمــا در کالسهــای گفتــار
ً
درمانــی ،کاردرمانــی شــرکت کننــد و اصــا
وقف ـهای در ایــن کالسهــا نداشــته باشــند.
امیــدوارم روزی برســد کــه ایــن کالسهــا بــا
حمایتهــای بیمــهای و رایــگان در سراســر
کشــور در دســترس باشــد ،تــا کودکــی بــه
خاطــر مشــکالت مالــی از ایــن کالسهــا
جــا نمانــد ،چــون تنهــا چیــزی کــه بــه ایــن
کــودکان کمــک میکنــد همــان گفتاردرمانــی
و کاردرمانــی اســت کــه موثــر تــر از انــواع
داروهــا اســت.
نکتـ ه دیگــری کــه بــه خانوادههــا مــیگوییــم
ایــن اســت کــه از بــردن فرزنــد خــود بــه
اجتمــاع نترســند و حــس ریختــن آبــرو را اصــا
نداشــته باشــند و بــه حــرف مــردم بــه هیــج
وجــه اهمیــت ندهنــد.
حــس شــما بــه عنــوان یــک مــادر ،در مــورد
ایلیــا چیســت؟

زمانــی از پــرودگارم بخاطــر شــرایط و...
بســیار ناراحــت بــودم ولــی االن بســیار دیــدم
متفــاوت اســت و میگویــم خداونــد بســیار
مــن را دوســت داشــته کــه ایلیــا را دارم و هیــچ

در طــی ایــن  9ســال هیــچ کس نبــود که راهی
را بــه مــا نشــان دهــد ،بــا آزمــون و خطــا بــه
خیلــی از نتیجههــا رســیدهایم ،تمــام کارهــا
بــا پیگیریهــای خــود مــن صــورت گرفــت
و ایــن باعــث شــد کــه خیلــی از فرصتهــا و
زمانهــا را از دســت بدهــم.
بــرای مثــال کســی کــه در آمریــکا ایــن
یشــود ،نــه
تشــخیص در مــورد او داده م 
درد بیمــه دارد و نــه مشــکالت دیگــر و دولــت
حمایــت خــود را از هــر نظــر اعــام میکنــد.
بایــد یــک ســازمان مثــل انجمــن اتیســم
باشــد کــه تمــام اطالعــات مربــوط بــه نهادهــا
را بــه خانوادههــا بدهــد و دولــت هــم تمــام
حمایتهــای خــود را از نظــر مالــی ،آموزشــی
و اجتماعــی و ...بــرای ایــن خانوادههــا و
بچههــا فراهــم ســازد.
ایلیــا ،از برنامههایــی کــه بــرای آینــده داری
بهمــون میگــی؟

(ایلیــا کــه برنامههایــش را بــر روی تختــه
نوشــته بــود ،شــروع بــه خوانــدن کــرد)
 برنامه اقتصادی برای کودکان کشورم کمک به مردم کشور بررسی پلیس فتا و ...دستگیری دزدها کارخانههــای کــه باعــث آلودگــی میشــوندرو شناســایی کنیم
 حمایــت از کســایی در پالســکو آســیبدیدند و کمک کردن بهشون
ایلیا توصیهات به پدر مادرها چیه؟

.1کتاب بخرند و کتاب بخونند
.2به حرفهای بچههاشون گوش کنند
.3لطفا انجمن اتیسم ایران رو باور کنند
.4بــا بچههاشــون خوشــحال باشــند و بــازی
کنند
.5مهربــون باشــند و بــا بچههاشــون دعــوا
نکننــد
ایلیا ،حرف آخر با بچهها:

مثــل مــن یــه برنامهریــزی موفــق داشــته
باشــند ،همیشــه بــه مادرشــون افتخــار کننــد،
حرف مادرشون رو گوش کنند ،همیشه برای
خودشــون هــدف داشــته باشــند و تــاش کننــد
مثــل مــن مشــهور باشــند (مــادرش میخنــدد
و میگویــد کــه خیلــی عاشــق معــروف شــدن
است).
امیــدوارم بچههایــی کــه طیــف اتیســم
هســتند ،هرچــه زودتــر خــوب بشــن و گــول
شــیطون رو نخــورن و کارهــای مفیــد انجــام
بــدن و درس بخونــن و درس بخونــن...

دستبندهای غزاله
در ایــن قســمت بــا غزالــه خدابنده ،فرشــته
نوجــوان و هنرمنــدی کــه بــا توانمنــدی
خــودش دســتبندهای زیبایــی درســت
میکنــد گفتگــو میکنیــم.
غزالــه جــان از فعالیتهایــی کــه
دوست داری برای ما بگو.

فیلم دیدن را خیلی دوست دارم.
مــادر غزالــه :غزالــه فیلــم دیــدن را خیلــی
دوســت دارد ،مخصوصــا فیلمهایــی کــه
رضــا عطــاران در آن بــازی میکنــد.
ورزش کردن رو هم دوست داری؟

نه ،خوشم نمیاد .

پــس چــه کارهــای رو تــو خونــه ،دوســت
داری انجــام بــدی؟

بــه مامــان در کارهــای خانــه کمــک کنــم،
دســتبند درســت کنــم (باخنــده)
مــادر غزالــه :غزالــه مثــل دخترهــای هــم
ســن و ســالاش عالقــه زیــادی بــه دســتبند و
زیــوراالت داشــت ،ولــی بــه دلیــل حساســیت
پوســتی بــه نقــره و بدلیجــات نمیتوانســت
از آن اســتفاده کنــد ،بخاطــر همیــن یــک روز
تصمیــم گرفتــم کــه خــودم برایــش دســتبند
هــای مرواریــدی درســت کنــم ،وقتــی غزالــه
مــن را حیــن درســت کــردن دســتبند دیــد
کنجکاوانــه پیگیــر شــد و دلــش میخواســت
خــودش ایــن کار را انجــام دهــد و االن بــه
جایــی رســیده کــه خــودش روزی  4الــی

 5تــا دســتبند درســت میکنــد و بعضــی از
کارهایــش را بــرای فــروش گذاشــته تــا هــم
ســن و ســالهایش هــم اســتفاده کننــد.
غزالــه فیلــم دیــدن رو بیشــتر دوســت داره
یــا دســتبند درســت کــردن رو؟

دستبند درست کردن رو بیشتر دوس دارم.
موسیقی هم دوست داری؟

آره.خیلــی ،دوســت دارم بــزرگ شــدم خواننــده
بشم.
غزاله رابطهات با خواهر و برادرت چطوره؟

علیرضــا رو خیلــی دوســت دارم ،بــا هــم بــازی
میکنیــم و آهنــگ میخونیــم ،بهــاره هــم
همــش شــلوغ میکنــه (باخنــده)
مــادر غزالــه :رابطــه غزالــه و علیرضــا بــا هــم
خیلــی خــوب اســت ،ولــی بــا بهــاره بــه خاطــر
اینکــه هــم جنــس خــودش اســت حســادت
هایــی دارد و...

آرزوی شما برای غزاله چیست؟

آرزو دارم بــا هنــری کــه دارد روزی زبانــزد شــود
و بــه تمــام خواســتههایش برســد تــا بتوانــد
بــرای همیشــه زندگــی خــودش را بســازد ،چــه
در بــودن مــن ،چــه در نبــود مــن ( بــا بغــض)

حرف آخر:
مــادر غزالــه :کاش زودتــر بــا انجمــن آشــنا

میشــدیم ،از وقتــی غزالــه را بــرای کالسهــا
بــه انجمــن حــال روحــی بهتــری دارد و
بســیار عالقــه دارد تــا بــه کالسهایــش بیایــد
و بــا دوســتانش وقــت بگذرانــد.
غزالــه  :میخــوام یکــی از دســتبندهامو بهتــون
هدیــه بــدم...
ممنــون از غزاله،فرشــته ی کوچولــو ...بــرای
هدیــه زیبایش

غزاله شما مدرسه هم میری؟

نه ،مدرسه رو دوس ندارم.
مــادر غزالــه :غزالــه دوســت داشــت مدرســه
عــادی بــرود ،ولــی چــون پذیرفتــه نشــد دیگــه
عالقـهاش بــه مدرســه کــم شــد .االن هفتهای
 2روز بــه صــورت خصوصــی کالس دارد تــا
ســواد خوانــدن و نوشــتن را یــاد بگیــرد.
غزالــه تــا چــه حــد در کارهــای خــودش
مســتقل اســت؟

غزالــه کارهــای شــخصی خــودش را کامــل
انجــام میدهــد.

کاش ز ودتر با انجمن
آشنا میشدیم،
از وقتی غزاله را
برای کالسها
به انجمن آوردم
حال ر وحی بهتری دارد
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گفت و گو با غزاله خدابنده و مادرش
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استعدادهای محــــمدرضا
گفت و گو با محمدرضا سراج و مادرش

محدرضــا ســراج یکــی از بچههــای خــوب
و دوستداشــتنی طیــف اتیســم اســت،
مــادر گرامــی محمدرضــا بعــد از مشــورت
بــا پســرش دعــوت مــا بــرای مصاحبــه بــا
مجلــه را پذیرفــت و محمدرضــا را بــرای
گفتگــو بــه انجمــن آورد.
مجمــد رضــا امــروز از مدرســه بــه
انجمــن اومــدی و خســتهای ،مــا
باهــم گفتگــوی کوتاهــی میکنیــم تــا بتونــی
بــری خونــه و اســتراحت کنــی ،مدرســه رو
دوست داری؟

آره دوست دارم

چه کالسهای رو بیشتر دوست داری؟

علیرضــا کلمههایــی از زبــان را خــودش بلــد
اســت و مــن چــون ســواد نوشــتاری نداشــتم،
نمیتونســتم خــودم بــه او یــاد بــدم ،تــا
وقتــی کــه محمدرضــا بــه مدرســه رفــت و
آنجــا کالسهــای زبــان بــه پیشــرفت زبــان
محمــد کمــک بســیاری کــرد.
دوســت داری بــه هــم کالســی هــات هــم
زبــان یــاد بــدی؟

آره دوســت دارم یــاد مـیدم ،بــه تــورج زبــان
یــاد مـیدم.
موسیقی دوست داری؟

نه
ً
مــادر محمدرضــا :بــه موســیقی اصــا عالقــه
نــداره.
ً
لطفــا بفرماییــد محمدرضــا تــا چــه حــد در
کارهایــش مســتقل اســت؟

کامپیوتر و زبان
مــادر محمدرضــا :محمدرضــا عاشــق کامپیوتر
و وســیلههای الکترونیکــی اســت ،خیلــی
عالقــه دارد و بیشــتر وقــت خــود را در خانــه بــا
کامپیوتــر و گوشــی موبایــل میگذرانــد.

کارهــای شــخصی خــودش را انجــام مــی
دهــد و بعضــی کارهــا را هــم بــه کمــک
پــدرش انجــام میدهــد.

خــودم یــاد گرفتــم (شــروع کــرد از روی کتــاب
زبانــش بــرای مــا متنــی رو خونــدن)
مــادر محمدرضــا :وقتــی  4ســاله بــود ،از
طریــق پســرداییهایش متوجــه شــدم کــه

بلــه فوتبــال بــازی میکنــم ،بــا بابــام هرشــب
میریــم پــارک و بــا وســیلههای ورزشــی
بــازی میکنیــم.
مــادر محمدرضــا :زیــاد بــه ورزش کــردن
عالقــه نــدارد ،محمدرضــا از وقتــی بچــه بــود

مــا شــنیدیم زبــان انگلیســی رو خــوب بلــدی،
چطــوری یــاد گرفتــی؟

محمدرضا ورزش کردن رو دوست داری؟

بــه کامپیوتــر و زبــان عالقــه زیــادی داشــت،
یشــدم ،مــن
کاش زودتــر بــا انجمــن آشــنا م 
خیلــی جاهــا محمدرضــا را بــردم ولــی کســی
یکــرد ،تــا زمانــی کــه
حــرف بنــده را بــاور نم 
بــرای ویزیــت و مراجعــه نــزد خانــم فیــروزی
آمــدم و ایشــان متوجــه اســتعدادهای
محمدرضــا شــدند و از مــا حمایــت کردنــد.

محمدرضــا در کارهــای خونــه بــه مامــان
کمــک میکنــی؟

بلــه کمــک میکنــم ،میــز غــذا رو میچینــم.
مــن مامانمــو خیلــی دوســت دارم (مــادرش را
در آغــوش گرفــت و بوســید)
آرزوی شما برای محمدرضا چیست؟

امیــدوارم محمدرضــا بــا آموزشهایــی کــه
میبینــد ،بیشــتر از اســتعدادهایش اســتفاده
کــرده و در آینــده بــرای خــودش منبــع در
آمــدی داشــته باشــد ،تــا جایــی کــه وقتــی
مــا در کنــارش نبــودم از عهــدهی زندگــی
خــودش بــر بیایــد و بــه کســی محتــاج نباشــد.
حرف آخر با مادرهای دارای فرزند اتیسم:

بــه همــه مادرهایــی کــه فرزنــد اتیســم دارنــد
میگویــم صبــوری کننــد و هرگز خســته نشــوند
تــا بتواننــد اســتعدادهای فرزنــد خــود را کشــف
کنند.

اخبـــــــــــار
شعــــــــــب
و دفاتـــــر
همســــــو

بخشی از فعالیتهای شعب انجمن
شهر قدس
جلسه مشترک با انجمن بیمار یهای خاص شهر قدس
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اولیــن جلســه مشــترک انجمــن اتیســم ایــران و انجمــن بیماریهــای خــاص شــهر قــدس در جهــت
افزایــش تجربــه و همکاریهــای مشــترک در انجمــن اتیســم ایــران برگــزار شــد و بــه دنبــال آن نشســت
دوم در محــل فرمانــداری شــهر قــدس انجــام شــد.
در ســفر اعضــای انجمــن بــه شــهر قــدس از مرکــز دیالیــز شــهر قــدس و دفتــر نمایندگــی انجمــن اتیســم
غــرب تهــران بازدیــد شــد.
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همایش اتیسم استان البر ز
حضــور انجمــن اتیســم ایــران در همایــش اتیســم اســتان البــرز در ســالن اجتماعــات ابنســینای
دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز 17/اســفند 95

آذربایجان غربی | ار ومیه
آمـــوزش مهارتهای شهــــــروندی

برگـــــــــزاری کالسهای هنــــــــــــــــردرمانـــی
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کالسهای ورزشی ویژه کودکـان و نوجوانـان

45
همکاری انجمن و دانشگاه آزاد جهت برگزاری
همایشاتیســــــم

حضور انجمن در برنامه استـارت آپ ویکنــد

کلنگ زنی اولین مدرسه اتیسم

استان همدان
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اوليــن همايــش منطقــهای اتيســم در اســتان
همــدان بــا همــكاری معاونت پژوهشــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان و انجمــن اتيســم ايــران
در اردیبهشــت مــاه  96و بــا ســخنرانی اســاتید
برجســته دانشــگاههای علــوم پزشــکی ایــران و
علــوم بهزیســتی و توانبخشــی برگــزار شــد.
در حاشــيه برگــزاری اوليــن همايــش منطقــهای
اتيســم در شــهر همــدان ،بازديــد از مركــز اتيســم
وابسته به دانشگاه همدان انجام گرفت.
ارزيابــی دو خانــواده اتيســم از شــهر نهاونــد كــه به
همــدان آمــده بودنــد انجــام و مشــاورههای الزم
داده شــد.
گفتگـــــوهــــــای اوليــه در خصــــــوص پرداخــــــــت
هزينــــههای درمانـــــــی يــك خانـــــــــواده محتـــــرم
اتيســم ،كــه فرزنــد بزرگســال آنهــا در بيمارســتان
بستــــــری اســت ،بــا همــكاری انجمــن اتيســــــم
همــدان انجــام شــد و همچنیــن کارگاههــای
مداخــات توانبخشــــــــی در اختلـــــاالت طيــــــــف
اتيســم،توجه در اتیســــم و یکپارچگــی حســــــــی
و ماســاژ توســط دکتــر مهــدی علــیزاده ،دکتــر
فائــزه دهقــــــان و سیــــــنا توکلــی ویــــــژه والدیــن
و کارشناســان همدانــی در بیمارســـــــتان شــهید
بهشــتی برگــزار شــد.
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بستههای عیدانه۲۷و۲۸فروردین ۹۶
ارســال بســتههای عیدانــه بــه شهرســتانهای
همــدان ،کرمــان ،چابهــار و ایرانشــهر .

استان سیستان و بلوچستان | ایرانشهر
دیدار اعضاء انجمن اوتیسم ایران ،با مسئوالن شهرستان ایرانشهر /بهمن ماه 95

برگزاری کارگاه شناخت اتیسم در ایرانشهر و چابهار

چابهار
نشست مشترک انجمن اتیسم ایران،
با مسئوالن شهرستان چابهار برگزار شد/بهمن 95
ایــن جلســه بــا حضــور دكتــر قدمــی ،معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش و رئیــس آمــوزش و پــرورش
اســتثنائی کل کشــور ،بیــژن بختیارفرمانــدار کنــارک و سرپرســت موقــت فرمانــداری شهرســتان چابهــار،
رئیــس منطقــه آزاد چابهــار ،رئیــس شــورای اســامی شهرســتان چابهــار ،معــاون شــهردار ،مدیــر شــبکه
بهداشــت و درمــان چابهــار ،نماينــده امــام جمعــه ،خیریــن ســامت ،خیریــن مدرسهســاز ،مســئول
درمــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی ،بخشــدار و تنــی چنــد از معاونــان و مســئوالن ایــن منطقــه در محــل
فرمانــداری شهرســتان چابهــار برگــزار شــد.
در ایــن جلســه ضمــن طــرح مشــکالت افــراد طیــف اوتیســم و خانوادههــای دارای فرزنــد اوتیســم ،بــه
لــزوم همــکاری متقابــل نهادهــا و دســتگاههای ذیربــط و توانمنــد ســازی خانوادههــا تاکیــد شــد.

در همیــن راســتا جلســات مشــاوره و ارزیابــی
کــودکان اتیســم بــا حضــور خانوادههــای دارای
فرزنــد اتیســم نیــز در ایــن دو شــهر برگــزار شــد.
جلســه مشــاوره خانوادههای دارای فرزند اتیســم و
ارزیابــی کــودکان در مناطــق محــروم ،از برنامههای
انجمــن اتیســم ایــران اســت کــه بــه مناســب مــاه
جهانــی اتیســم در فروردیــن ســال  ۱۳۹۶در اســتان
سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد.
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کارگاهشــناخت اتیســم ،از ســوی متخصصــان اعزامــی انجمــن اتیســم ایــران و در راســتای برنامههــای
مــاه جهانــی آ گاهســازی اتیســم در شــهرهای چابهــار و ایرانشــهر برگــزار شــد .در ایــن جلســات کــه بــا
حضــور جمعــی از دانشــجویان روانشناســی ،معلمــان و اعضــای شــبکه خانــه بهداشــت برگــزار شــد دو تــن
از متخصصیــن حــوزه اتیســم بــه ارائــه مطلــب دربــاره چگونگــی تشــخیص اتیســم در کــودک پرداختنــد.
دکتــر دهقــان ،متخصــص کاردرمانــی ،در ابتــدای کارگاه عالئــم اتیســم را برشــمردند و چگونگــی
تشــخیص آن را از ســایر اختــاالت و بیمــاری هــای مشــابه توضیــح دادنــد .ســپس خلیلــی ،متخصــص
گفتــار درمانــی ،بــا نشــان دادن چنــد فیلــم از کــودکان اتیســتیک ســعی کــرد تــا عالئــم و مشــخصات
اتیســم را بــه صــورت ملمــوس ،در اختیــار اعضــای کارگاه قــرار دهــد و تشــخیص طیفهــای زیــاد ایــن
اختــال را بــرای آنهــا ،مقــدور ســازد .در انتهــای جلســه حضــار پرس ـشهای خــود در حــوزه اتیســم را
مطــرح کردنــد کــه متخصصــان انجمــن اتیســم ایــران ،ســواالت را پاســخ گفتنــد.
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استان کرمان
گزید ه فعالیتهای انجمن اتیسم کرمان در ماههای اخیر
 .1شــرکت در بازارچــه خیــره یــاس در قالــب غرفـهای بــا هــدف معرفــی اختــال اتیســم بــه بازدیدکنندگان
واجــرای برنامههــا بــه شــرح زیــر :
توزیــع بروشــورهایی بــا موضــوع اتیســم بــه بازدیدکننــدگان جهــت معرفــی و شــناخت اختــال اتیســم
تهیــه غذاهــای خانگــی ســالم بــدون اســتفاده از مــواد غذایــی فــرآوری شــده ماننــد :سوســیس ،
کالبــاس و ...
تهیــه و پخــت شــیرینیهای خانگــی مختلــف توســط اعضــای انجمن و فروش آنها بــه بازدیدکنندگان
تهیــه ســوغاتیهای کرمــان توســط اعضــای انجمن و فروش آنها بــه بازدیدکنندگان
تهیــه و فــروش کارهــای دســتی اعضــای انجمــن شــامل :قــاب بافــی ،بافتنــی و کارهــای نمــدی
متفــاوت
الزم بــه ذکــر اســت کلیــه هزینههــای حاصــل از فــروش محصــوالت غرفــه جهــت حمایــت از کــودکان
اتیســم بــه دفتــر انجمــن اتیســم کرمــان تحویــل گردیــد.
.2برگزاری جشن شب یلدا در پارک اتیسم(واقع در پارک مادر)
.3برگــزاری اردوی یــک روزه پــارک جنگلــی قائــم بــه منظــور همدلــی بیشــتر بیــن والدیــن دارای فرزنــد
اتیســم.
.4برگــزاری جلســه بــا رئیــس اتــاق بازرگانــی ،مهنــدس طبیــبزاده پیرامــون مســائل مالــی و جلــب
نظــر ایشــان جهــت همــکاری بــا انجمــن اتیســم کرمــان و همچنیــن معرفــی خیرینــی کــه در حــوزه
آموزشهــای کــودکان طیــف اتیســم کمــک کننــده باشــند.
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استان گیالن
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نشست با مدیرکل بهزیستی
نشســت مشــترک انجمــن اتیســم گیــان و مدیــران مراکــز اتیســم گیــان بــا مدیــرکل بهزیســتی ،آقــای
دکتــر پارســی بــا رویکــرد بررســی طــرح غربالگــری اختــال اتیســم در کــودکان  2الــی  5ســاله  21 -اســفند
95

حضور در برنامه تلویزیونی
حضــور رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن اتیســم
گیــان بــه همــراه مــادر یکــی از فرشــتگان اتیســم
در برنامــه مهتــاب شــبان شــبکه اســتانی گیــان/
دی مــاه 95

کالس سوارکاری
برگزاری کالس های سوارکاری در سال 95

جلسه هماندیشی مادران

حضور در برنامه تلویزیونی

برگــزاری جلســه هماندیشــی بیــن مــادران و مدیــر کارگــروه آمــوزش و پژوهــش انجمــن ،خانــم حاجــی
حاجــت  /دی مــاه 95

حضــور جنــاب آقــای داود قیصرنــژاد رئیــس
هیئــت مدیــره موسســه حامیــان اتیســم گیــان
در برنامــه گفتگــوی ویــژه خبــری شــبکه بــاران

کالس ورزشی
برگــزاری کالس هــای ورزشــی در ســالن ورزشــی
باشــگاه دخانیــات رشــت

اعالم حمایت کامبیز دیرباز
اعــام حمایــت هنرمنـــــــد محبــــــــوب ،کامبیــز دیربــاز از انجمــن اتیســم گیــان و کودکانــش در کنســرت
تئاتــر چهارشــنبه زیبــا نیســت درســالن خاتــم االنبیــا رشــت/دی مــاه 95

دورهی آموزشــی تشخیـــــص و شــيوههای
درمــان رايــج اختــال طيــف اتيســم ،منطبــق بــر:
 DSM-5بــا تدریــس خانــم ربیعــی /بهمــن 95

دیدار با رئیس صدا و سیما
دیــدار نماینــدگان موسســه خیریــه حامیــان اوتیســم گیــان بــا رئیــس ســازمان صــدا و ســیما جنــاب
آقــای مهنــدس ظهیــری

کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشــی اســتعدادیابی و پیــش نیازهــای
توانبخشــی حرفــه ای در فرشــتگان اتیســم بــاالی
ده ســال بــا تدریــس دکتــر بخشــی  /دی مــاه 95
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کارگاه آموزشی
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برگزاری مسابقه فوتبال
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مسابقه فوتبال در سالن تختی ورزشگاه عضدی رشت با حضور تیم ستارگان هنرمندان ایران و هنرمندان گیالن ،به نفع کوکان اتیسم برگزار شد.
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گزارش کارگاه مشورتی ارتباط شبکهای
کارگاه آموزشــی مشــورتی ارتبــاط شــبکهای در روز هــای سهشــنبه  95/10/28و چهارشــنبه 95/10/29
از ســاعت  8صبــح الــی  16:30بــا حضــور تســهیلگران ،جنــاب آقــای دکتــر موســوی و جنــاب آقــای دکتــر
وطــن پرســت وســخنرانی جنــاب آقــای دکتــر جمالی(مدیــرکل ســمنهای ســامت وزارت بهداشــت و
درمــان و آمــوزش پزشــکی) و جنــاب آقــای دکتــر چراغچــی (نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و عضــو هیئــت
امنــا انجمــن اتیســم ایــران) و بــا دعــوت از نماینــدگان انجمنهــای اتیســم خراســان رضــوی ،اصفهــان،
فــارس ،خوزســتان ،کرمــان ،کاشــان ،تبریــز ،گیــان ،شــیراز ،همــدان برگــزار شــد.
هــدف از برگــزاری ایــن کارگاه در ابتــدا بررســی پتانســیل رؤســای انجمنهــای ســایر اســتان هــا بــرای
ایجــاد شــبکه بــود و طــی روز دوم بــه کارگاهــی مشــورتی جهــت انجــام فعالیتهــای گروهــی مبــدل

شــد .برنامــه روز اول بــا ســخنرانی دکتــر جمالــی و
دکتــر چراغچــی آغــاز شــد .ســخنان دکتــر جمالــی
شــامل تعریفــی از ســازمانهای مــردم نهــاد و
ویژگیهــای آنهــا بــود .وی بــر ایجــاد توســعهی
پایــدار در دنیــای امــروز تاکیــد داشــتند و آن را
شــامل ارکانــی چــون:
 .1برابــری اجتماعــی و وفــاق عمومــی  .2ایجــاد
روحیــه مطالبهگــری  .3آ گاهــی از نیــاز هــا واقعــی
مــردم و ایجــاد حــس نــوع دوســتی  .4جلوگیــری
از رانــت و فســاد مالــی عنــوان کردنــد.
در ادامــه نیــز از دکتــر چراغچــی تجلیــل و حضــور
ایشــان در جلســه ارج نهــاده شــد .دکتــر چراغچــی
نیــز ضمــن تشــکر از معاونــت اجتماعــی وزارتخانه
کــه امــکان برگــزاری کارگاه را فراهــم کردنــد اظهــار
داشــت کــه ســازمانهای مــردم نهــاد متحــول
شــدهاند و بخــش ســامت ســازمانهای مــردم
نهــاد پیشــگام اســت .وی همچنیــن از عالقــه
وزیــر بهداشــت بــه ســازمانهای مــردم نهــاد
موجــود خبــر داد و در ادامــه از هــدف برگــزاری
ایــن کارگاه دو روزه ،تاریخچــه ســمنها و
چگونگــی قــدرت گرفتــن آنهــا صحبــت کــرد و
در انتهــا افــزود« :مــا در نهایــت انتظــار داریــم در
پایــان ایــن برنامــه دوروزه ضمــن مشــارکت و
اســتفاده از اطالعــات یکدیگــر بتوانیــم مقدمــات
ایجــاد شــبکه NGOهــای کشــور را داشــته باشــیم
و کــم کــم ایــن رونــد بــا همــکاری همــه ،شــکل
گیــرد و ایــن همافزایــی را در کشــور شــاهد باشــیم.
ســپس دکتــر موســوی و دکتــر وطنپرســت کارگاه
آموزشــی را برگــزار کردنــد.
در حاشــی ه جلســه نیــز نشســتی در خصــوص
جزئیــات ســند ملــی بــا حضــور شــعب برگــزار و در
پایــان ،جلســه پرســش و پاســخ بــا آقــای دکتــر
جمالــی برگــزار شــد.

پناهگاه
امـــــــــــــــــــــن
خانـــــــــــــه
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مصاحبــه با رض ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ــرادی
در ایــن شــماره از مجلــه بــه ســراغ یکــی
از پــدران مهربــان شــیرازی رفتیــم و در
انجمــن اتیســم شــیراز گفتگویــی بــا رضــا
مــرادی پــدر آرشــام مــرادی انجــام دادیــم
کــه در ادامــه میخوانیــد.
از روزهــای بگوییــد کــه آرشــام
تشــخیص اختالل اتیسم گرفت.

در 2/5ســالگی مــا متوجــه یــک ســری
رفتارهــای مشــکوک در او شــدیم و بــه
روانشــناس و روانپزشــک مراجعــه کردیم.
امــا تشــخیص درســتی بــرای او داده نشــد
در شــهر شــیراز پزشــکان و روانشناســان در
مــورد اختــال اتیســم اتفــاق نظــر نداشــتند
و مــن بــه مشــهد رفتــم .در آنجــا بعــد از
تشــخیص قطعــی توســط پزشــکان ،اقامــت
کــردم و شــروع بــه درمــان کــردم  .االن کــه
آرشــام  10ســاله اســت شــرایط بهتــری دارد.
چــه رفتارهــای مشــکوکی در پســرتان
میدیدیــد کــه باعــث شــد شــما بــه روانپزشــک
مراجعــه کنیــد؟

عــدم گفتــار و تماس چشــمی و داشــتن حرکات
کلیشهای.
آیــا داشــتن فرزنــد اتیســم باعــث شــد کــه

شــما از اهــداف خــود کــه از قبــل در نظــر
داشــتید دور شــوید؟

بلــه تــا حــدودی ،چــون ایــن بچههــا نیــاز بــه
پشــتکار زیــاد والدیــن دارنــد و بایــد برایشــان
وقــت بیشــتری صــرف کــرد ،عــاوه بــر آن
هزینههــای زیــادی بایــد بــرای پیشــرفت
آنهــا در نظــر گرفــت.
نیــاز بــه حمایتهــای جــدی از طــرف پــدر
و مــادر دارنــد و ایــن مســائل بــه طــور قطــع
باعــث ایجــاد یــک ســری مشــکالت در
زندگــی میشــود ولــی بایــد بــا ایــن شــرایط
کنــار آمــد.
بــه نظــر شــما درمــان ایــن کــودکان فقــط
وظیفــه درمانگــران اســت یــا پــدر و مــادر هــم
بایــد ایــن در حــوزه مشــارکت کننــد؟

پــدر و مادرهــا بایــد نقــش داشــته باشــند ولــی
ایــن بســتگی به شــرایط کــودک دارد .بعضی
ً
از کــودکان اتیســم اصــا بــا والدینشــان موقــع
آمــوزش همــکاری نمیکننــد مثــل پســر
خــودم کــه در خانــه بــا مــا همــکاری نمیکنــد
و مــا در خانــه هــم بــرای او مربــی خصوصــی
گرفتیــم.
بــرای درمــان و آمــوزش آرشــام چــه اقداماتــی
انجــام میدهیــد؟

یشــود کالسهــای
از صبــح کــه آرشــام بیــدار م 

یشــود ،او را بــه کالسهــای
او نیــز شــروع م 
مختلف می بریم .
کالسهــای ورزشــی ،موســیقی ،آموزشــی،
گفتــار درمانــی ،کاردرمانــی و یــک ســری
برنامههــای آموزشــی و تفریحــی هــم از
وقتــی انجمــن اتیســم ایــران در شــیراز شــروع
بــه کار کــرده بــه برنامههــای مــا اضافــه
شــده بــه خصــوص بــرای روزهــای تعطیــل.
صحبــت شــما بــا پــدران کــودکان اتیســم
در مــورد کمــک بــه همسرشــان در خصــوص
پیگیــری کالسهــا و درمــان فرزندشــان
چیســت ؟

درســت اســت کــه پــدران درگیــر شــغل
خودشــان هســتند و بیــرون از خانــه زحمــت
میکشــند ولــی آنهــا بایــد بداننــد کــه
همسرشــان بــه تنهایــی نمیتوانــد از پــس
همــه مشــکالت کــودکان اتیســم برآیــد،
یــک نفــره نمیشــود بــه همــه مســائل فرزنــد
اتیســم رســیدگی کــرد بایــد تقســیم کار
صــورت گیــرد.
وقتــی آرشــام را بــرای تفریــح یــا شــرکت در
کالس بــه بیــرون از خانــه میبریــد رفتــار بقیــه
افــراد نســبت بــا آرشــام چگونــه اســت؟

ً
معمــوال متعجبانــه بــه او نــگاه میکننــد و
ایــن خیلــی بــرای مــا دردنــاک اســت ،بعضــی

از آنهــا ســؤالهای نامربــوط میپرســند و
حتــی اظهارنظــر میکننــد یــا راهنمایــی.
ایــن مســائل باعــث آزردگــی مــا میشــود
و عــاوه بــر مشــکالتی کــه مــا در خانــه بــا
فرزندمــان داریــم ،بزرگتریــن معضــل مــا
رفتارهــای افــراد جامعــه اســت کــه بــا نــگاه
یــا حرفهایشــان باعــث آزار مــا میشــوند
و بــه نظــر مــن آ گاهــی رســاندن بــه جامعــه
در مــورد اتیســم میتوانــد بــه خانوادههــا
کمک بســیاری کند.
شــما در انجمــن اتیســم ایــران شــعبه
فــارس بــه صــورت داوطلبانــه کار میکنیــد ،از
فعالیتتــان بــرای مخاطبــان مجلــه بفرماییــد.

تــا حــاال شــده خودتــان را جــای آشــام قــرار
دهیــد؟

بلــه ،خیلــی وقتهــا خــودم را جــای پســرم
تصــور میکنــم ،ا گــر ایــن کار را انجــام ندهیــم
نمیتوانیــم بــا او راحــت زندگــی کنیــم.
بــه نظــر شــما دنیــا از دیــد افــراد اتیســم
چطــور اســت؟

فکــر کنــم دنیــای افــراد طیــف اتیســم
دنیــای زیبــا و پا کــی باشــد ،عــاری از هرگونــه
دروغ و ریــا
آرزوی شــما در مورد آرشــام چیست؟

آرزو دارم بــه جایــی برســد کــه بتوانــد
کارهــای شــخصیاش را خــودش انجــام
دهــد و نیــازی بــه حضــور مــا نداشــته باشــد.
بزرگتریــن مشــکل شــما در مــورد آرشــام
چیســت؟بزرگترین مشــکلم نبــودن مدرســه

اتیســم اســتاندارد اســت و ایــن کــه بعــد از
مــن در دنیــا جــای مناســب بــرای نگهــداری
فرزنــدم وجــود نــدارد.

چنین میگذرد
نرم آهسته روان و لغزان
و تو از جام دلم میگذری
بوسههایت همه نسپرده به باغ
باغ لبخند لبم
با خودم میگویم
کاش از برکهی لبخند تو من
با سفیر مهتاب
با عبور نفس و بوسهی صبح
نرم چون باد گذر میکردم

نگاه کن
چگونه چکه میکند عمرم
به پای لبخندهای نداشتهات
امروز بخند
شاید فردا مجبور شوی
به پای نبودنهایم گریه کنی

ر وزی که آمدی
دستهایت پر از خواهش دوست داشتن بود
میگفتی نفسهایم با شمارش نفسهای تو آغاز میشود
و بیتو میگیرد حوصلهی باغ تنهاییم
ولی وقتی دستهایم را
برای نبودنهایت پر از برگهای زرد پاییزی کردم
و گفتم خداحافظ
نگاه سردی کردی
و گفتی برو برای همیشه خداحافظ،
باغ شعرت باغ سرد بیبرگی بود
و نفسهایت بدون من هم شمارش لحظهها

رامــــــش فــالح
مادر یک دختر اتیسم
ِ
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مــن از خردادمــاه  1395کــه در یکــی از
برنامههــای ورزشــی انجمــن همــراه بــا
فرزنــدم شــرکت کــرده بــودم بــا مدیریــت
انجمــن اتیســم فــارس خانــم شــعاری آشــنا
شــدم و بــرای فعالیــت داوطلبانــه در انجمــن
اعــام آمادگــی کــردم.
بعــد از مدتــی ایشــان مســئولیت شــبکه
دوســتدار اتیســم در اســتان فــارس را بــه مــن
محــول کردنــد ،بــه نظــر مــن ا گــر مســئوالن
ایــن انجمــن پیگیــر باشــند ،انجمــن بســیار
موفــق خواهــد بــود چــون یــک ســری
کارهــای اصولــی در حــال انجــام شــدن
اســت و در ضمــن از وقتــی بــا انجمــن شــیراز
آشــنا شــدم و در آن فعالیــت میکنــم از نظــر
روحــی شــرایط بهتــری پیــدا کــردم.

ماه از برکه
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.

دستهایم را به سوی آسمان میبرم،
دعا میکنم،
دستانم پر از ستاره میشود.
ستارهها را بر سرت میریزم،
تو ماهی،
ماه شبهای تار من،
من فقط برایت ستاره آوردم.
من فقط برایت ستاره آوردم...
تو ماه منی،
بدرخش،
بدون تو روزهای من هم شب است.
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ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو،
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فرشتهمنی!
ز هرا سادات مهاجری ،مادر امین

.

نوازشت میکنم،
این دستان من است که تو را مینوازد؟
نه نه
دستان خود خداست که بر سرت کشیده میشود.
تو به چشم خدا به من مینگری.
اما نه من خدای تو نیستم،
خدا مرا کنار تو قرار داده،
تا فرشتهاش بر روی زمین تنها نباشد.
آری تو فرشته منی...

.

من برای تو به دنیا آمدهام،
نه تو برای من...
من آمدهام تا وقتی تو آمدی تنها نباشی،
نه تنها هوایت را دارم!
هوای هوایت را هم دارم...

.

گریه میکنم اما نه برای خودم،
گریههای من
سرمایهی خندههای تمسخرآمیز و تحقیرآمیز دیگران است.
روزی سرمایههایتان به باد خواهد رفت
و آنگاه من می خندم.

.

صدایت را نمیشنوم.
اما در چشمانت زالل محبت جاری است...
شاید دستهایت محبت را به گوش من برسانند.
دستهایت را بیاور تا پر از گلهای آرامش کنم.
گلها بوی دوست داشتن میدهند.
تو اگر بگویی دوستت دارم من که نمیشنوم.
دستهایت را بیاور،
بوی گل میدهند...

بـــرادرانــــه
خواهرانه

گفت و گو با
دکتر نکیسا سهرابی
پژ وهشگری موفق
و خواهر تور ج و هوشنگ

باید به آینده امیدوار بود
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شــاید بــه عنــوان یــک مشــکل نشــود بــه آن
نــگاه کــرد و یــک شــرایطی اســت کــه پیــش
آمــده و بایــد بــا آن کنــار آمــد.
مــن وقتــی بچــه بــودم متوجــه شــدم کــه
تفاوتــی بیــن مــن بــا دوســتانم و آشــنایان
وجــود دارد ،بــرای مــن بــه عنــوان یــک
کــودک ســختیهایی کــه بــود بیشــتر بــه
خاطــر آن اوقــات فراغتهایــی بــود کــه
داشــتم ،در آن ســن مــن نمیتوانســتم بــا
بــرادرم آن تفریحاتــی را کــه یــک خواهــر و
بــرادر عــادی دارنــد داشــته باشــم و ارتبــاط
عــادی بــا او برقــرار کنــم ،از طرفــی هــم
ارتباطــم بــا تــورج در دوران کودکــی خیلــی
ســرگرمکننده و شــیرین بــود ولــی یــک
جاهایــی هــم خــا وجــود داشــت.
بــرادر بزرگــم (هوشــنگ) اصــا صحبــت
نمیکنــد بــا او بــه هیــچ وجــه ارتبــاط
نمیتوانســتم برقــرار کنــم ولــی خیلــی
دوســتش دارم بــه خصــوص یــک نــگاه
معصومانــهای در وجــودش بــود کــه وقتــی
مــن بــه چهــرهاش نــگاه میکــردم بــه واقــع
تمــام وجــود مــن را میلرزانــد.
ولــی مشــکالت اساسـیتر بــرای مــن ایــن بــود
کــه نســبت بــه همســالهایم بیشــتر غصــه
پــدر و مــادرم را میخــوردم همیشــه ناراحــت
بــودم کــه چــرا اینقــدر مــادر مــن کارش زیــاد
اســت ،همیشــه مــادر مــن در حــال درس
خوانــدن و مطالعــه بــود و یــا درحــال ترجمــه
کــردن کتابهــا و یــک ســری مقالههــا و
بروشــورهای مختلــف تــا راجــع بــه اتیســم

ارتباط ام با تور ج
در دوران کودکی
خیلی سرگر مکننده
و شیر ین بود

ً
بیشــتر بدانــد و بتوانــد کاری کنــد .واقعــا
تــورج از آن موقــع بــه بعــد خیلــی پیشــرفت
کــرد و ایــن توانمنــدی مــادر مــن بــود ،مــن
همیشــه خــاء را داشــتم و احســاس میکــردم
کــه مــادرم را کــم دارم ،ایــن بــرای مــن خیلــی
ســخت بــود.
یــادم میآیــد کــه نامــه مینوشــتم بــرای
مــادرم کــه مــن دوســت نــدارم اینقــدر کار
کنــی ،دوســت دارم کــه کار تــو ســبکتر
باشــد و فشــار بــه تــو نیایــد! بعــد بــه طــور
مثــال همســالهای خــودم را میدیــدم
کــه طــرز فکرشــان زمیــن تــا آســمان بــا
مــن متفــاوت اســت ،شــاید بــه خاطــر ایــن
اســت کــه میگوینــد درک نعمــت انســان در
ســختی رشــد میکنــد .آدمهــای کــه ســختی
بیشــتری میکشــند یــک چیزهــای را بیشــتر
میتواننــد نســبت بــه همســاالن کــه در آن
شــرایط نبودنــد درک کننــد.
یشــوی مشــکالت
وقتــی کــه بزرگتــر م 
هــم بزرگتــر مــی شــود و نگرانــی از آینــده،
مشــکلی کــه همــهی خانوادههایــی کــه
درگیــر معضــل اتیســم (یــا بهتــر اســت بگویــم

شــرایط) هســتند دارنــد ایــن اســت کــه
ارتباطــات آدم محــدود میشــود.
هــر زمانــی هــر کســی نمیتوانســت بیایــد
وارد خانــه شــود و یــا خانــواده ا گــر بخواهــد
جــای بــرود همیشــه بایــد همــه چیــز
هماهنــگ شــده باشــد بــه اضافــه صــرف
انــرژی خیلــی زیــاد و مــورد دیگــر زخــم
زبانهــای کــه ممکــن از اطرافیــان بشــنوی،
و شــرایط را جامعــه درک نکنــد ،بیــرون
نمیتوانــی بــروی ،پــارک ،ســینما ،و بدتــر از
همــه نمیتوانــی بــه مســافرت بــروی و ا گــر
هــم بخواهیــم برویــم نمیتوانیــم بــا هــم
ً
برویــم حتمــا یکــی بایــد باشــد کــه از بچههــا
نگهــداری کنــد!
از دغدغــه هایتــان بــه عنــوان یــک خواهــر
برایمــان بگوییــد.

دغدغههــا کــه خیلــی واضــح و بدیهیانــد
و ایــن کــه ایــن بچههــا خیلــی ســادهاند
و بــه راحتــی گــول میخورنــد و اســتقالل
ندارنــد ،واقعــا در جامع ـهی مــا هیــچ جــا و
هیــچ مکانــی نــه از نظــر تفریحــی و نــه از نظــر
آموزشــی ونــه از نظــر حمایتــی وجــود نــدارد.
مــن چنــد وقــت پیــش از یکــی از دوســتانم
شــنیده بــودم کــه در کانــادا و اســترالیا ســرای
محلههایــی وجــود دارد کــه از بچههــا
نگهــداری میکننــد تــا خانــواده یــک هفتــه
و یــا ســه چهــار روز نفــس بکشــد...
ً
لطفــا در مــورد ازدواج و تشــکیل خانــواده
افــراد داری اتیســم نظراتــان را بگوییــد.

راجــع بــه ایــن موضــوع هــم موافــق هســتم

و هــم مخالــف ،چــون ازدواج بــرای آدم
هــای کــه ســالم هســتند شــبیه یــک هندوانــه
سربســته اســت چــه برســد بــه شــخصی مثــل
بــرادر مــن!
ســوالی کــه پیــش میآیــد ایــن اســت کــه
طــرف مقابــل نیــز بایــد مثــل خــودش باشــد
یــا ســالم؟ آیــا میتواننــد یکدیگــر را از نظــر
روحــی حمایــت بکننــد یــا فقــط بحــث
نیازهــای فیزیکــی مطــرح اســت؟
نمیدانــم واقعــا! فیلــم حــوض نقاشــی نشــان
م ـیداد کــه ایــن بچههــا نمیتواننــد بــا پــدر
و مــادر ارتبــاط برقــرار کننــد.
نــگاه جامعــه را بــه خانــواده اتیســم چگونــه
میبینیــد؟

نقــش ســازمانهای مــردم نهــاد را در
تغییــر شــرایط ،آ گاهــی جامعــه و حمایــت از
خانوادهها چگونه میبینید؟

امیــدوارم کــه روز بــه روز حمایتشــان بیشــتر
شــود تــا جایــی کــه ایــن خانوادههــا نگرانــی
نداشــته باشــند ،چــون فقــط و فقــط نگرانــی
ایــن خانوادههــا ایــن اســت کــه عاقبــت ایــن
یشــود و در آینــده از ایــن بچههــا
بچههــا چــه م 
چــه کســی حمایــت میکنــد.
وقتــی آدم بــه مراکز نگهــداری میرود و میبیند
جایــی کــه بــرای نگهــداری اســت بــه هیــچ
وجــه مناســب نیســت و آن تشــکی کــه روی
آن خوابیدهانــد آن قــدر کثیــف و آلــوده اســت
کــه مســتعد هــزار نــوع عفونــتاســت،دیگــرچــه
اعتمــادیوجــوددارد.
مــا بــه عنــوان یــک انســان ســالم وقتــی

آینــده تــورج و افــرادی در ســطح تــورج رو
چگونــه میبینیــد؟

خیلــی ســوال ســختی اســت و بایــد بــه آینــده
امیــدوار بــود ،گاهــی مــن بــه قــول معــروف
وارد فازهــای منفــی میشــوم و ســعی میکنــم
خــودم را جمــع کنــم و مثبــت فکــر کنــم و
دعــا مــی کنــم چیــزی کــه خــدا دوســت دارد
اتفــاق بیافتــد ،مــن بــه عنــوان خواهــر ســعی

ولی خیلی هوشنگ
را دوستش دار م،
به خصوص یک نگاه
معصومانهای داشت
که وقتی من به چهرهاش
نگاه میکردم
ً
واقعا تمام وجود من
را میلر زاند

میکنــم کــه هــر آنچــه در توانــم باشــد را انجــام
دهــم ،طــوری کــه ایــن بچههــا هیــچ وقــت
محتــاج کســی نشــوند (بــا حالــت بغــض) و
امیــدوارم خداونــد همیشــه پــدر و مــادرم را
ســالم نگــه دارد .بچههایــی مثــل تــورج و
ً
خانوادههایــی مثــل مــا واقعــا احتیــاج دارنــد
تــا از ســازمانها یــک ســری خدماتــی را
(مثــل اعــزام پرســتار) دریافــت کننــد.
بــرای خودتــان بــه عنــوان یــک خواهــر چــه
خدماتــی را انتظــار داریــد و دوســت داریــد نگا ههــا
بــه شــما چگونــه باشــد؟

فقــط درکمــان کننــد ...همیشــه یــک چیــزی
را از مــادرم یــاد گرفتــهام کــه بــه خــودم
متکــی باشــم .مــن همیشــه ســعیام بــر ایــن
اســت کــه بــه خــودم متکــی باشــم و ایــن
دنــدان طمــع رو بکشــم .گرچه ســخت اســت
و توقــع آدم از ســازمانهای مــردم نهــاد و...

چــه حــس و هیجانــی نســبت بــه برادرتــان
داریــد؟

خیلــی دوستشــان دارم و چــون مــن و تــورج
دوقلــو هســتیم حــس متفاوتــی نســبت بــه
هوشــنگ بــه او دارم ،تــورج یــک شــخصیت
مهربــان ،دوســت داشــتنی و صبــور اســت.
بعضــی وقتهــا کــه بــرای مدتــی میگــذرد و
نمیبین ـماش بــه شــدت دلــم برایــش تنــگ
میشــود ولــی هوشــنگ شــخصیت جــدی
دارد و احســاس میکنــم کــه ا گــر ســالم بــود
بــرادری جــدی و البتــه مهربــان بــود و از آن
نــوع برادرهایــی کــه پشــت آدم اســت یــک
همچیــن حســی بــه هوشــنگ دارم.
وقتــی هوشــنگ را میبینــم کــه نمیتوانــد
حــرف بزنــد و بــه او فشــار زیــادی میآیــد
تــا منظــورش را بفهمانــد .خیلــی ناراحــت
میشــوم ،حــس مثبتــی بــه برادرانــم دارم،
ســعی میکنــم بــه ایــن شــرایط فکــر نکنــم
چــون آن قــدر حاشــیه دارد کــه ا گــر بخواهــم
هــر دفعــه بــه اینهــا هــم فکــر کنــم دیگــر
چیــزی از انســان باقــی نمیمانــد.
و در برخــورد بــا ایــن مســاله یــاد گرفتـهام کــه
فقــط صبــر کنــم.

بــا دوســتانتان راجــع بــه هوشــنگ و تــورج
صحبــت کــرده ایــد؟

بــا دو ســه نفــر کــه بــا آنهــا صمیمــی هســتم
حــرف زدم ،خیلــی هــم برادرانــم را دوســت
ً
دارنــد ،دوســتان معمــوال از مــن ســوال میکننــد
بــرادر داری ،چنــد نفــر هســتید و مــن میگویــم
دوقلــو هســتیم و میپرســند کــه او چــکار میکنــد
و مــن پاســخ میدهــم.
اوایــل دوســت نداشــتم از مــن ســوال شــود
و ناراحــت میشــدم ،بــه خاطــر ایــن کــه
توضیــح دادن ایــن موضــوع مــن را اذیــت
میکــرد و بغــض میکــردم .امــا االن بــه
راحتــی و بیشــتر توضیــح میدهــم.
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فکــر میکنــم کــه اگــر اطالعرســانی انجــام
شــود شــرایط بهتــر شــود ،االن نســبت بــه
دو ســه ســال قبــل خیلــی بهتــر شــده اســت.
فکــر میکنــم بــه هــر حــال همانطــور کــه در
کشــورهای اروپایــی و امریکایــی االن خیلــی
آ گاهــی بــاال رفتــه و در ایــن مســئله بــه
پذیــرش رســیدهاند ،در ایــران نیــز همــان
حالــت پیــش بیایــد ولــی خــوب ایــن زمــان
میبرد و مستلزم صرف انرژی است.
همــان طــور کــه میدانیــد طیــف ایــن بچهها
بــا هــم متفــاوت اســت ،در دانشــگاه مــا دو
تــا دانشــجوی طیــف اتیســم داشــتیم کــه
دوقلــو بودنــد و فــوق لیســانس انگلشناســی
میخواندنــد و خیلــی حــرف نمیزدنــد و
ارتبــاط چشــمی برقــرار نمیکردنــد و هرکــس
اینهــا را مــی دیــد بــه هیــچ وجــه متوجــه
نمیشــد کــه اینهــا مشــکلی دارنــد تــا
زمانــی کــه میخواســتند بــا اینهــا مســتقیم
صحبــت بکننــد و از ایــن کــه ارتبــاط چشــمی
برقــرار نمیکردنــد میفهمیدنــد.

میخواهیــم روی صندلــی دندانپزشــکی و
یــا اتــاق عمــل بخوابیــم اســترس داریــم ،یــک
ً
نفــر مثــل هوشــنگ کــه واقعــا توجیــه نیســت
چــرا میخواهنــد دندانــش را بکشــند؟ چــرا
بایــد بــه او ســوزن بزننــد و بیهــوش شــود؟
ایــن بچههــا همیشــه کــه کوچــک نمیماننــد،
رشــد میکننــد ،قدشــان بلنــد میشــود ،زورشــان
زیــاد میشــود و مقاومــت میکننــد و ....ایــن
بــرای پــدر و مــادر بســیار درد آور اســت.

بــاال اســت .جامعــه بــرای درک بهتــر بایــد بــه
شــناخت عمیقــی برســد کــه در اصــل ایــن
مشــکل چیســت و چــه تبعاتــی دارد و چــه
صدم ـهای ممکــن اســت بزنــد و تــا رســیدن
بــه ایــن وضعیــت راه درازی داریــم.

57

پویا قهرمانپور
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داوطلـب فعــــــــال انجم ـ ـ ـ ــن اتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــیس ـ ـ ــــم
و برادری امیــــــــــــدوار

پویــا قهرمــان پــور دانشــجوی مکانیــک
و بــرادر یــک نوجــوان دارای اتیســم،
دعــوت مــا بــرای مصاحبــه را پذیرفــت و
بــه انجمــن اتیســم آمــد.
پویــا بعــد از صــرف چــای بــا مــا وارد گفتگو
شد:

58
از بــرادرت برایمــان بگــو ،از کــی
فهمیدید که اتیسم دارد؟

بــرادرم  15ســاله اســت ،از حــدود  3ســالگی
متوجــه شــدیم کــه یک ســری اختــاالت دارد
بــا اینکــه بچ ـهای بــود کــه شــعر میخوانــد و
خــوب صحبــت میکــرد ولــی بــا یــک جریــان
خیلــی ســاده عــوض شــد .مــا بــرای بــرادرم
بســتنی گرفتــه بودیــم ولــی بــه طــرز عجیبــی
از آن ترســید و از آن موقــع لکنــت گرفــت و
بعــد مدتــی کالمــش را از دســت داد.
برای تشخیص کجاها رفتید؟

پیــش دکتــری رفتیــم کــه فکــر میکنــم
روانپزشــک کــودک بــود و تشــخیص اتیســم
داد.
بعــد از ایــن تشــخیص چــه حســی بــه شــما
دســت داد؟

خیلــی برایــم عجیــب بــود و تــا آن موقــع اســم

ایــن اختــال را نشــنیده بــودم ،نمیدانســتم
چــه وا کنشــی بایــد نشــان بدهــم .آن موقــع
هــم جایــی نبــود کــه مــا را راهنمایــی و بــه
شــناخت بیشــتر مــا کمــک کنــد و همیــن
راهنماییهایــی بــود کــه خــود پزشــک
انجــام مــیداد.
ا گــر بخواهیــد اتیســم را برایمــان تعریــف
کنــی چــه تعریفــی را ارائــه میدهــی؟

افــرادی هســتند کــه بــا دنیــای بیــرون خــوب
ارتبــاط برقــرار نمیکننــد و شــاید در حــد
ضــرورت بــا آدمهــا صحبــت کننــد ولــی هیــچ
وقــت نمیتوانیــد گفتگــوی دوســتانه بــا آنهــا
داشــته باشــید .مــا خیلــی از اطالعاتــی را کــه
الزم نداریــم از محیــط دریافــت نمیکنیــم
ولــی آنهــا ممکــن اســت کــه صداهــای بلندتــر
از چیــزی کــه مــا میشــنویم را بشــنوند ،نــور
را بیشــتر ببیننــد کــه ایــن باعــث میشــود کــه
وا کنشهــای ناهنجــاری داشــته باشــند.
نگاه جامعه به اتیسم را چگونه میبینید؟

یتــوان
االن نســبت بــه قبــل بهتــر شــده ولــی م 
گفــت هنــوز نمیداننــد دقیقــا چــه واکنشــی
بــه یــک رفتــار ناهنجــار نشــان بدهنــد .مــردم
خیلــی از مواقــع فکــر میکننــد کــه بچههــای
طیــف اتیســم بخاطــر عــدم تربیــت درســت
ایــن کارهــا را انجــام میدهنــد و نمیداننــد

کــه ایــن عالیــم یــک اختــال اســت.
برایمــان از ایــن دســت برخوردهــا مثالــی
میزنیــد؟

بلــه در خیابــان پیــش میآیــد کــه بــه مــن
میگوینــد بــرادرت را بگیــر .یــا بــه پــدر و مــادرم
میگفتنــد .ولــی االن خیلــی کمتــر شــده،
حتــی شــده تــوی ماشــین راننــده تاکســی
بــه مســافران دیگــر گفتــه کــه کاری نداشــته
باشــند و مــن میدانــم کــه ایــن بچههــا از چــه
طیفــی هســتند و چــه مشــکالتی دارنــد.

در حوزه ور زش
و موسیقی
باید بر تواناییهایش
بیشتر تمرکز کرد
و کاری کنیم
که از طر یق همان عالیق
وارد دنیای واقعی شود و از
استعداهایشانبیشتر
استفاده کند

حــس خوبــی دارم و اعتمــاد بیشــتری بــه
جامعــه پیــدا میکنــم و راحتتــر میتوانــم
بــا بــرادرم در جامعــه حاضــر شــوم.

و برایشــان توضیــح مــیدادم کــه بــرادر مــن
میتوانــد حــرف بزنــد ولــی در حــد ضــرورت
ایــن کار را میکنــد ،ولــی االن راحتتــر تعریــف
اتیســم را متوجــه میشــوند .اوایــل برایــم
ســخت بــود ولــی مــن نمیخواســتم پنهــان
کنــم .همچنیــن دوســت داشــتم بــا بــرادرم
مثــل یــک کــودک عــادی برخــورد کننــد.

زیــاد .بــه خصــوص وقتــی کــه ســن بــرادرم
کمتــر بــود .پــارک زیــاد میرفتیــم و االن هــم
بــا یکدیگــر بــه انجمــن میآییــم.

در مــورد کمبودهایــی کــه در جامعــه اســت
و بچ ههــای طیــف اتیســم بــه آن نیــاز دارنــد
برایمــان بگوییــد.

وقتــی کســی اتیســم را درک میکنــد چــه
حســی بــه شــما دســت میدهــد؟

چقــدر پیــش آمــده کــه دونفــری بیــرون
برو یــد؟

از تفریحــات و بازیهایــی کــه دو نفــره
انجــام میدهیــد برایمــان بگوییــد.

خیلــی عالقــه بــه موســیقی دارد ،مثــل خیلــی
ً
از بچههــای اتیســم دیگــر .معمــوال از مــن
میخواهــد کــه برایــش آهنــگ بگــذارم و
خــودش ســعی میکنــد آن آهنــگ را بخوانــد.
یــا دوتایــی بــا هــم لــب خوانــی میکنیــم .یــا
ً
مثــا همــان رفتــن بــه پــارک ،تــوپ بــازی و
دوچرخهســواری را هــم خیلــی دوســت دارد.
این فعالیتها را تنهایی انجام میدهد؟

در انجام چه کارهایی به او کمک میکنید؟

در نظافــت شــخصی و بعضــی کارهــای
روزانــه؛ ســعی میکنــم کاری کنــم کــه
مســتقلتر شــود و خــودش بتوانــد کارهایــش
ً
را انجــام دهــد .مثــا در حمــام رفتــن و لبــاس
پوشــیدن ســعی میکنــم بــه او یــاد بدهــم
خــودش چــه کارهایــی کنــد ،همچنیــن در
لبــاس پوشــیدن.
خاطــره یــا تجرب ـه جالبــی داشــتهاید کــه
بــرای مخاطبــان مجلــه تعریــف کنیــد؟

بعضــی روزا کــه بیشــتر بــا هــم هســتیم
ً
اتفاقــات خوبــی میافتــد ،مثــا یــک بــار
کــه همــدان رفتــه بودیــم توانســت بــا اســب
ارتبــاط خوبــی برقــرار کنــد کــه باعــث شــد در
مدرســه ورزش و اتیســم انجمــن هــم راحــت
بــا اســب ارتبــاط برقــرار کنــد ،ایــن خاطــره
بــرای مــن خیلــی جالــب بــود.
در دوران مدرســه و ا کنــون اختــال بــرادرت
را چگونــه بــه دوســتانت توضیــح میدهــی؟

کار خیلــی ســختی بــود ،متاســفانه وقتــی
میگفتــم بــرادرم نمیتوانــد حــرف بزنــد،
دوســتانم فکــر میکردنــد بــرادرم ناشــنوا اســت

ارتبــاط پــدر و مــادرت بــا تــو بعد از تشــخیص
اتیســم بــرادرت چگونه بود؟

ً
مشــخصا توجهشــان را تــا حــد زیــادی بــه
بــرادرم انتقــال دادنــد کــه منــم ایــن موضــوع
را درک کــردم و ســعی کــردم کمکشــان
کنــم .بــه خاطــر فشــاری کــه روی خانــواده
بــود ممکــن بــود گاهــی بــا هــم مشــاجره
داشــته باشــیم ،چــون آ گاهــی زیــادی
نداشــتیم ولــی االن بــه صــورت تجربــی
فهمیدیــم چــه کارهایــی بایــد بکنیــم.
تــا حــاال توانســتی مهــارت خاصــی را بــه
بــرادرت آمــوزش دهــی؟

ً
بلــه مثــا بــه او یــاد دادم کــه چگونــه از
تبلتــش اســتفاده کنــد کــه خــودش هــم بــه
ایــن کار عالقــه دارد.
از داوطلــب شــدنت در انجمــن اتیســم
ایــران بگوییــد.

یکــی از پزشــکان پارســا بــه مــا گفــت کــه
بــرادرم را ببریــم انجمــن اتیســم ایــران،
بــه توصیــه آن پزشــک بــه انجمــن اتیســم
ایــران آمدیــم و او را ثبــت نــام کردیــم کــه
نزدیــک اولیــن مدرســه تابســتانه آمــوزش
مهارتهــای اجتماعــی و شــهروندی بــود،
آنجــا مــن بــا آقــای توکلــی آشــنا شــدم.
پارســا قــرار بــود بــا مــادرم بــه برنامــه آموزشــی
بــرود ولــی آقــای توکلــی گفــت مــن هــم
همراهشــان باشــم و وقتــی همــراه شــدم
دیــدم هــم جــو خیلــی خوبــی دارد و هــم
فرصــت خوبــی اســت بــرای کمــک کــردن بــه
ایــن بچههــا.
آینــدهی برادرتــان را در ســالهای آینــده
چگونه میبینید؟

یتــوان
از بابــت تحصیــل فکــر میکنــم نم 
خیلــی انتظــار داشــت ولــی در حــوزه ورزش
و موســیقی بایــد بــر تواناییهایــش بیشــتر
تمرکــز کــرد و کاری کنیــم کــه از طریــق
همــان عالیــق وارد دنیــای واقعــی شــوند و
از استعداهایشــان بیشــتر اســتفاده کننــد،
فکــر میکنــم بشــود از لحــاظ موســیقی روی
بــرادرم حســاب بــاز کــرد و بــه او کمــک کنیــم
تــا بــه صــورت تخصصــی وارد ایــن حیطــه
شــود.
ا گــر پارســا پســری بــا طیــف اتیســم نبــود چــه
کارهایــی دوســت داشــتید باهــم انجــام دهیــد
کــه االن نمیتوانیــد؟

فکــر میکنــم خیلــی از تفریحــات دونفــره
یــا درد و دل کــردن ،کارهایــی هســتند کــه
االن نمیتوانیــم انجــام دهیــم ،کــوه رفتــن،
رفتــن بــه رســتوران یــا کافــه و ...
حرف آخر

از مخاطبــان مجلـهی آوای اتیســم میخواهــم
کــه ا گــر فــرد دارای اختــال طیــف اتیســم را
دیدنــد بــدون قضــاوت برخــورد کننــد و آن
فــرد و خانــوادهاش را درک کننــد.
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ً
بعــض وقتهــا نیــاز بــه کمــک دارد ،مثــا
در دوچرخهســواری چــون نمیتوانــد
تعادلــش را خــوب حفــظ کنــد .در تــوپ بــازی
وا کنــش خوبــی نــدارد ولــی بــا تمریــن بهتــر
میشود.

از نظــر مــن مهمتریــن چیــز اطــاع رســانی
اســت و انجمنهایــی مثــل انجمــن اتیســم
ایــران دارنــد در ایــن زمینــه خــوب فعالیــت
میکننــد .موضــوع دیگــر بیمــه درمانــی
بــرای گرفتــن خدمــات توانبخشــی اســت.

متاسفانه وقتی
میگفتم برادر م
نمیتواند حرف بزند،
دوستانم
فکرمیکردند
برادر م ناشنوا است
و برایشان
توضیح میدادم
که برادر من
می تواند حرف بزند
ولی در حد ضر ورت
این کار را میکند،
ولی االن راحتتر
تعر یف اتیسم
را متوجه میشوند.
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مهرداد خداپرست

جوانی تحصیلکرده و برادری دلسوز
گفتگویــی صمیمــی بــا یــک بــرادر
مهربــان و صمیمــی شــیرازی ،مهــرداد
خداپرســت  25ســاله و کارشناســی
ارشــد مهندســی تبدیــل انــرژی اســت،
او در بــرج کنتــرل دریایــی جزیــزه کیــش
مشــغول بــه کار اســت و یــک بــرادر 20
ســاله طیــف اتیســم دارد...
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از برادرتان مهران برایمان بگویید.

60

مهــران  5ســال از مــن کوچکتــر اســت،
او دیــر شــروع بــه راه رفتــن کــرد و تــا دوســالگی
حــرف نمـیزد .او را نــزد بســیاری از پزشــکان شــهر
بردیــم امــا آنهــا نتوانســتند تشــخیص اختــال
اتیســم را بدهنــد و مــا زمــان طالیــی بــرای درمــان
او از دســت دادیــم .از بچگــی بــا او مشــکالت
زیــادی داشــتیم ،مــن میخواســتم درس بخوانــم
امــا بــا وجــود مهــران و مشــکالت رفتــاریاش
ایــن کار برایــم مشــکل بــود و مــا از لحــاظ مالــی در
ســطحی نبودیــم کــه مــن اتــاق اختصاصی داشــته
باشــم و مجبــور بــودم بــا همــان شــرایط درس
بخوانــم ،مــن ســن کمــی داشــتم و مشــکل او را
درک نمیکــردم .بــه هــر حــال مــن بــا هــر ســختی
بــود درس خوانــدم .گاهــی بــه کتابخانــه میرفتــم
و ســعی میکــردم بــا مهــران هــم کنــار بیایــم.
آیــا داشــتن بــرادری مثــل مهــران باعــث شــده کــه
جلــوی موفقیــت شــما گرفتــه شــود؟

از همــان ابتــدا بــا مشــکالت بســیاری دســت و
پنجــه نــرم میکــردم ولــی مهــران باعــث نشــد کــه
جلــوی پیشــرفت مــن گرفتــه شــود چــون مــن یــاد
گرفتــم چطــور بــا مشــکالت زندگــی کنــار بیایــم.
تــا بــه حــال بــرای او به تنهایی
وقت گذاشتهایـ ــد؟
ب ـ ــرای آمـ ـ ـ ـ ـ ــوزش،
تفریــح و یــا

کمــک در انجــام کارهــای شــخصیاش؟

در ابتدا من در مورد او اذیت میشـــــــــدم و خـــــــودم
را کنــار میکشــیدم چــون ســن مــن هــم پاییــن
بــود .ولــی بعــد از مدتــی مــا بــا هــم وقــت زیــادی
میگذراندیــم .گاهــی پــدر و مــادرم در خانــه
نبودنــد و مــن او را نگهــداری میکــردم .بــه او
غــذا م ـیدادم دســتانش را مــی شســتم و بــه نظــر
مــن بایــد بــا ایــن بچههــا بســیار بــا محبــت رفتــار
کنیــم ،اگــر بــا آنهــا بــه صــورت امــری صحبــت
کنیــم آنهــا هــم لجبــازی میکننــد ولــی وقتــی بــا
یــک حــس درونــی بــا او رفتــار کنیــم میتوانیــم بــا
هــم راحتتــر زندگــی کنیــم و حتــی بــا هــم خــوش
بگذرانیــم .چنــد بــار او را بــه اســتخر بــردم و در
چنــد ســال اخیــر او را بــرای گــردش بیــرون از خانــه
میبــرم.
زمانــی کــه بــا مهــران بیــرون از خانــه هســتید
بازخوردهــای مــردم نســبت بــه رفتارهــای بــه ظاهــر
عجیــب مهــران چطــور بــوده اســت؟

ایــن بزرگتریــن مشــکل مــا بــه عنــوان خانــواده
اتیســم اســت ،فرهنگســازی در ایــن مــورد
صــورت نگرفتــه اســت .هــر جایــی میرویــم
نگاههــای ســنگین مــردم را احســاس میکنیــم،
مــردم شــاکی میشــوند و میگوینــد او را ســاکت
کنیــد ،آخــر مگــر بــرادر مــن تلویزیــون اســت کــه
بشــود آن را خامــوش کــرد ،متأســفانه ایــن رفتــار را
از اقــوام نزدیــک هــم دیدهایــم.
بــا اینکــه آنهــا میداننــد بــرادر مــن اختــال
اتیســم دارد در میهمانیهــا میخواهنــد او را
ســاکت کنیــم و رفتــار مناســبی هــم بــا او ندارن ـد.

تــا بــه حــال شــده دنیــا را از دیــد مهــران
ً
ببینید؟نــه .ولــی مطمئنــا مهــران دنیــای

قشــنگی دارد ،او بــه دنبــال ظاهرســازی
نیســت و کارهایــی کــه دلــش
بخواهــد انجــام میدهــد.

مهمتریــن دغدغــه شــما
بــه عنــوان بــرادر بزرگتــر
مهــران چیســت؟

نــگاه زننــده و ســنگین
اطرافیــان و جامعــه بــه
مهــران.

البتــه افــراد طیــف اتیســم خــدا را دارنــد و خــدا
پشــتیبان آنهاســت.
امــا دغدغــه دیگــر مــن کهولــت ســن پــدر و مــادر
و عــدم وجــود پرســتار و ســازمانی مطمئــن بــرای
نگهــداری از اوســت.
بــه نظــر شــما تــا چــه انــدازه آ گا هســازی جامعــه
نســبت اختــال اتیســم میتوانــد بــه راحتــی زندگــی
خانوادههای اتیسم تأثیر بگذارد؟

نــوک پیــکان هــر کاری تبلیغــات اســت ،خیلیهــا
اتیســم را نمیشناســند و بــدون تبلیغــات مــردم
اطالعاتــی در مــورد ایــن اختــال پیــدا نمیکننــد.
بایــد طــوری تبلیــغ شــود کــه مــردم بداننــد اتیســم
بیمــاری نیســت ،بایــد نابغههــای اتیســم جهــان
هــم در تبلیغــات اتیســم معرفــی شــوند ،مثــل
بتهــوون و بســیاری از ورزشکاران و ...آنهــا
توانســتند دنیــا را متحــول کننــد .بایــد دیــد مــردم
نســبت بــه اتیســم عــوض شــود.
درخواست شما از انجمن اتیسم ایران چیست؟

بــه نظــر مــن فقــط بــه فــرد اتیســم توجــه نکننــد
بــه خواهــر و بــرادر او هــم توجــه کننــد ،چــون بــه
واســطه داشــتن خواهــر و بــرادر اتیســم مشــکالت
زیــادی برایشــان ایجــاد شــده اســت.
در زمــان کودک ـیام عــاوه بــر مشــکالت مهــران بــا
فقــر دســت و پنجــه نــرم کردیــم و خیلــی شــرایط
ســختی داشــتیم .مــا ماشــین نداشــتیم ،ولــی بقیه
افــراد خانــواده ماشــین داشــتند .در مهمانیهــا
دعــوت نمیشــدیم اگــر هــم دعــوت میشــدیم بــا
وجــود مهــران بــدون وســیله نقلیــه نمیتوانســتیم
برویــم.
امــا اقــوام مــا بــه دلیــل وجــود مهــران حاضــر بــه
همــکاری بــا مــا نبودنــد ،آنهــا ســعی نکردنــد
مهــران را بپذیرنــد و بــا او کنــار بیاینــد .مــن در
آن مواقــع خیلــی اذیــت شــدم و از مشــکالتم پــل
ســاختم و نــه تنهــا درس را کنــار نگذاشــتم بلکــه از
بقیــه همســن و ســاالنم مقاطــع تحصیلــی را باالتــر
رفتــم.
در مــورد منظورتــان از توجــه بــه خواهــر و بــرادر
افــراد اتیســم بیشــتر بفرماییــد.

آمــوزش بــه تمــام اعضــای خانــواده دارای
فرزنــد اتیســم ،آمــوزش بــه اقــوام نزدیــک مثــل
عمــو ،عمــه ،دایــی ،خالــه ،مادربــزرگ ،جهــت
همــکاری بیشــتر بــا خانــواده دارای فرزنــد اتیســم
و کنــار نگذاشــتن خانــواده دارای فرزنــد اتیســم
از جمعهــای خانوادگــی و مهمانیهــا و اینکــه در
جامعــه فرهنگســازی شــود تــا بــا خانوادههــای
دارای اتیســم بیشــتر همکاری شــود و امتیازهای
ویــژهای بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــود.
اگــر در اداره یــا ســازمان یــا بانــک و فروشــگاه
میرویــم کارمــان کمــی فقــط کمــی زودتــر انجــام
شــود .بــرادر مــن تحمــل زمــان انتظــار را نــدارد و
همــه جــا را بــه هــم میریــزد.
بایــد مراعــات حــال مــا وقتــی مهــران همراهمــان
اس ـت ،بشــود.

ݡکـمی آن
طرفتــــــر

الݡگوی پیشــــــــرفت
شم ـ ـ ـ ـ ـ ــاره2
زمـس ـتـ ـ ــان  95بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار 96

تنظیم کننده | سید محمد علی میری

62

در ارائه خدمات

واضــح اســت کــه توانبخشــی و
درمــان کــودک دارای اتیســم یــک
فعالیــت هزین هبــر اســت .از مالقــات بــا دکتــر و
جلســات درمانــی گرفتــه تــا برنامههــای خارج
از مدرســه و غیــره و ایــن هزینههــا میتوانــد
برای خانوادهها بسیار سرسامآور باشد.
کشــورهای پیشــرفته دنیــا بــرای ارائــه
خدمــات و کمــک هزینههــای مالــی بــه افــراد
و گروههــای مختلــف دارای نیازهــای ویــژه،
قوانیــن و برنامههــای خاصــی دارنــد کــه
میگویــد ایــن کمکهــا در چــه زمینــه هایــی،
بــا چــه شــرایطی ،بــرای چــه کســانی و بــه چــه
میــزان باشــد.
آمریــکا از جملــه کشــورهای پیشــرو در
زمینــه ارائــه خدمــات و کمــک هزینههــای
مالــی بــه خانوادههــا و افــراد دارای اتیســم
اســت.دولت آمریــکا بــرای پرداخــت کمــک
هزینــه شــرایط خــاص و ویــژهای دارد و ارائــه
خدمــات بــه طــور معمــول از طریــق وزرات
ســامت و ســازمانهای اجتماعــی و مــردم
نهــاد صــورت میگیــرد.

روزانــه و )...
.2هزینههــای تامیــن اجتماعــی بــرای افــراد
کــم درآمــد بــا منبــع محــدود ،افــراد بــاالی
 65ســال ،افــراد زیــر  18ســال ،افــراد دارای
متــوان کــه کار نکننــد
آســیب بینایــی و ک 
و درآمــدی بیــش از دســتمزد مشــخص
( $1000در هــر مــاه در ســال  )2010نداشــته
باشــند و افــراد دارای وضعیــت جســمی و
ذهنــی خــاص کــه وضعیتشــان باعــث
یشــود و
محدودیتهــای عملکــردی م 
ســایر اختاللهایــی کــه از نظــر  12کشــور دنیــا
مــورد تاییــد باشــد.
 .3بیمــه از کار افتادگــی ،بــه افــرادی کــه
قبــل از  22ســالگی دچــار معلولیــت شــده
باشــند.
در ایالــت متحــده آمریــکا ،کمــک هزینههــا
از طریــق ســازمانهای ارائهدهنــده کمــک
هزینــه بــه خانوادههــا و کــودکان داده
میشــود کــه در ادامــه دو موسســه کــه
خدمــات و برنامههــای را ارائــه میدهنــد،
میخوانیــد.

.1توانبخشــی مبتنــی بــر خانــواده و خدمــات
مبتنــی بــر جامعــه (خدمــات پرســتاری،
مناسبســازی منــزل ،مشــاور و درمانگــر،
مراکــز زندگــی شــبانهروزی با ناظر ،توانبخشــی

شبکـــــــه آسپرگــــــــــــر و اتیســــــــــــــــم
(ماساچوست):

انواع حمایتهای دولتی

شــرایط اعطــا کمــک هزینــه بــه خانــواده هــای

دارای فرزنــد طیــف اتیســم:

.1کــودک بایــد تشــخیص ســندرم آســپرگر
یــا اختاللهــای مربــوط همچــون اتیســم
ســطح  1یــا اختالهــای یادگیــری غیــر کالمــی
یــا اختــال ارتباطــی اجتماعــی داشــته باشــد.
.2کمــک هزینــه بــه خانوادههایــی بــا
ســطح درآمــدی پاییــن و متوســط پرداخــت
میشــود .اولویــت بــا خانوادههایــی اســت کــه
درآمــد  $44100یــا کمتــر دارنــد (خانوادههــای
4نفــره) ،در شــرایط ویــژه خانوادههــای بــا
ســطح درآمــدی بــاال را نیــز شــامل میشــود.
مقــدار کمــک هزینــه میتوانــد از  5000تــا
 50000دالر باشــد.
 29140دالر برای خانواده  2نفره
 36620دالر برای خانواده  3نفره
 44100دالر برای خانواده  4نفره
 51580دالر برای خانواده  5نفره
 59060دالر برای خانواده  6نفره
ایــن کمــک هزینههــا میتوانــد بــرای هــر
چیــزی کــه بــه طــور مســتقیم بــه بهبــود
زندگــی کــودک آســپرگری کمــک میکنــد
اختصــاص یابــد ،مثــل ( دوچرخــه ،توابخشــی
شــغلی ،آمــوزش شــنا ،کاردرمانــی ،لباسهــای
مناســب ،پازلهــا و بازیهــا ،کالسهــای
هنــری ،مراقبتهــای موقــت ،کتابهــا
و ویدئــو ،مداخلههــای حســی ،شــهریه
کمــپ ،آمــوزش مهارتهــای اجتماعــی،

ســختافزار هــای کامپیوتــری ،گفتــار درمانــی ،لــوازم ورزشــی ،ارزیابــی آموزشــی ،اســکیت،
ســوارکاری ،بازیهــای ویدوئــی آموزشــی ،عضویــت در انجمــن مســیحیان جــوان (،)YMCA
خدمــات بصــری و ابــزار و کالسهــای موســیقی).
مدارک الزم:

.1خالصــه صفحــه گــزارش آزمــون عصبــی روانشــناختی (ا گــر درســترس نیســت ،جایگزیــن
کــردن آزمــون روانــی آموزشــی کــه روانشــناس مدرســه گرفتــه).
.2برنامه آموزشی انفرادی و نقاط قوت دانشآموز و کلید نتایج ارزیابی.
 .3مدارک باید حداقل در  5سال اخیر باشد.

بنیاد جوی در نیوانگلند
(ماساچوســت ،جزیــره روهــد ،ورمونــت ،کانیــاکات ،همســفیر جدیــد و
مایــن):
هزینه پرداختی از طریق بنیاد از مبلغ  2000تا  3000دالر است.
هزینه پرداختی شامل:

مراقبــت روزانــه ،برنامههــای تفریحــی ،ســوارکاری ،هزینــه مشــاورهای آموزشــی ،ارزیابــی
آموزشــی ،کالسهــای هنــری ،کتابهــا و ویدوهــای آموزشــی ،نــرم افزارهــای کامپیوتــری،
درمانگــر ،هزینــه هــای وکاللــت ،هزینــه کمــپ ،بخشهــای مربــوط بــه ایمنــی همچــون نــرده و
خدمــات ســگها ،آمــوزش مهــارت هــای اجتماعــی ،و ابــزار موســیقی و موســیقی درمانــی.
نکته:

هزینههــا بــه طــور مســتقیم بــه فروشــنده یــا ارائــه دهنــده خدمــات پرداخــت میشــود و در
مــوارد خــاص بــه خــود خانــواده پرداخــت میشــود.
کمک هزینه پرداختی در سال  377.993.00 ،2015دالر

نام

منطقه

مقـ ـ ـ ـ ـ ــدار

توضی ـ ـ ـ ـ ـ ــح

کمک هزینه

شبکه اتیسـ ـ ـ ــم
و آسپرگـ ـ ــر

ماساچوست

$15.000

کمک هزینه حمایت خانواده

اتحادیه اتیـسم
مترو وست

ماساچوست

$15.000

کمــک هزینــه حمایــت خانــواده ،برنامههــای مــدارس
مســافرتی هفتگــی ،مراســم خانوادگــی

منابع بیمهای
اتیسم مرکز یومس ماساچوست
دانشکده پزشکی

$10.000

برنامههای دستیاری تخصصی
برای پوشش بیمه اتیسم

ماساچوست

$12.000

خدمات مدیریتی،
حمایت والدین و کارگاه های آموزشی

کانادا

$7.000

کمپ های کامپیوتری چند رسانهای
برای جوانان اتیسم

منابع انجمنی
برای افراد اتیسم

ماساچوست

$15.000

حمایت خانواده

مرکز حقوق
قانونی یادگیری

کانادا

$10.000

وکالت آموزشی و حمایت قانونی
در طول خدمات آموزشی آنالین

مرکز همسایههای
محله چینیهــای
بوستن
انجمن زندگــی
ویکتوریا

دولــت هنــد بــرای ارزیابــی اختاللهــا یــک
راهنمــای جامــع تهیــه کــرده کــه بــر اســاس
آنهــا افــراد میتواننــد از برنامههــا و طر حهــای
دولــت اســتفاده کننــد .ایــن برنامههــا در
ســازمان اعتمــاد ملــی بــرای رفــاه افــراد دارای
متــوان ذهنــی و چنــد
اتیســم ،فلــج مغــزی ،ک 
معلولیتــی مصــوب ســال  1999قابــل دســترس
اســت.
خدماتی که این مرکز ارائه میدهد:

اسپاندا(جایزه عملکرد ویژه)،
طرح سامارس (خدمات مراقبتی)،
فعالیتهــای توانبخشــی در خانــه گــروه
تحــت نظــر ایــن ســازمان (بــرای ایــن کــه
خانــواده نگرانــی وضعیــت فرزنــدش بعــد از
خــودش را نداشــته باشــد):
نیرامایا ( طرح بیمه سالمت)،
جایان پراباها (طر حهای مدرسه).
انگیزههــای مالــی ،ایجــاد طر حهــای بازاریابــی
بــرای تولیــدات افــراد معلــول ،خــود اشــتغالی،
اشــتغال در بخــش خصوصــی ،معافیتهــای
مربــوط بــه مالیــات بــر درآمــد ،صنــدوق
کارمنــدان ،تخفیــف هــای مربــوط بــه هتــل،
امتیازات مســافرتی ،آموزش ،ارتبــاط از راه دور،
شــرکتهای بیمــه زندگــی .س ـ ـــازمان متولـ ــی
این خدم ــت در هنـ ــد  action for autismاست
کــه بخشــی از خدماتــی که ارائه میدهنــد برای
خانوادههــا اســت کــه در کل در زمینــه آمــوزش
والدگری ،مشــاوره های خانواده ،حمایتهای
نگهــداری آخــر هفتــه ،کمپهــای تعطیــات،
مسافرت های تابستانه و برنامههای انفرادی
بــرای مدیریــت خانــه اســت.

شم ـ ـ ـ ـ ـ ــاره2
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دسترسی به خدمات:

هنـــــد
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توماس جفرسون
Thomas Jefferson

شم ـ ـ ـ ـ ـ ــاره2
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نوابغ
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تومــاس جفرســون  13آوریــل  1743در
ویرجینیــا بــه دنیــا آمــد.
شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد
تومــاس جفرســون ،رئيــس جمهــور ســوم
آمریــکا و نویســنده اعالمیــه اســتقالل
ممکــن اســت دارای اختــال طیــف
اتیســم (یــا آســپرگر) باشــد.
نــورم نویســنده شــخصی جفرســون،
میگویــد کــه جفرســون خجالتــی بــود،
ناتوانــی در ارتبــاط بــا دیگــران داشــت
و مشــکالتی در صحبتهــای عمومــی

زندگــی روزمــره خــود نیــز داشــت و حســاس
بــه صداهــای بلنــد بــود.
همچنیــن ماننــد انیشــتین ،جفرســون دچــار
یــک مشــکل مالــی هــم بــود.
ا گــر چــه او اســناد تمــام معامــات خــود را
نگــه داشــته بــود  4ژانویــه  1926بــا وام و
بدهــی بــه دیگــران درگذشــت .او همچنیــن
وســواس شــدیدی بــه تغییــر دکوراســیون
خانــه خــود بــه شــکل بســیار عجیــب و غریــب
داشــت .جفرســون برخــی گرایشــات غیــر
طبیع ـی از جملــه پوشــیدن دمپایــی بــرای

مدرسه رنگینکمــان

جلســات مهــم و همــراه داشــتن پرنــدهای
روی شــانه خــو داشــت.
وجــود ایــن پرنــده ممکن اســت بــرای آرام
نگــه داشــتن وی در تعامــات اجتماعــی
شســوزی ،هیــچ
بــوده باشــد .بــه دلیــل آت 
پیشــینهای از دوران کودکــی جفرســون
وجــود نــدارد.
بنابرایــن ،تشــخیص هــر گونــه نشــانهای
از اتیســم همچــون تاخیــر گفتــار کــه در
کودکــی خانــوادهاش را آ گاه کــرده باشــد،
بســیار دشــوار اســت.

مدرســه رنگینکمــان در ســال
 2000از ســوی والدیــن کــودکان
اتیســم در بریتانیــا در جنــوب غــرب
لنــدن تاســیس شــد کــه اولیــن
مدرسـهی کالمــی -رفتــاری در ایــن
منطقــه اســت.
ایــن مرکــز بــدون هیــچ ســودی بــرای
کــودکان و نوجوانــان ( 4تــا  19ســال)
دارای اتیســم و طیفهــای مشــابه،
مــدارس مختلــف میســازد.

حامیـــان
سبـــــــــــــــز
اتیســــــم
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آ کادمــی اســکیت باشــگاه انقــاب از
پارســال تــا کنــون از حامیــان ورزشــی
خــوب کــودکان و نوجوانــان طیــف
اتیســم بودنــد و مربیــان این مجموعه
بــا عشــق وصــف ناپذیــری بــه اعضــای
شهــای
انجمـ ـ ـ ــن اتیس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،آموز 
تخصصــی خــود را ارائــه کردهانــد ،در
ایــن شــماره مصاحب ـهای صمیمــی بــا
خواهــران مهدویــان از مربیــان خــوب
ایــن مجموع ـ ـ ـ ـ ـ ــه داشــتیم ،انیــس
مهدویــان  24ســاله و از  8ســالگی
بــه اســکیت فعالیــت داشــته و  5ســال
اســت کــه بــه عنــوان مربــی بــا باشــگاه
انقــاب همـ ـ ـ ــکاری میکنــد ،خواهــر
کتــر فاخــره مهدویــان و 23
کوچ 
ســاله ،ایشــان  10ســال اســت کــه بــه
اســکیت فعالیــت دارد و تخصــص
خــود را آمــوزش پایــه اســکیت و
ســرعت یــاد میکنــد ،در ادامــه ایــن
گفتگــو را میخوانیــد.

آ کادمی اسکیـــت
باشگاه انقـــــالب

همــکاری آ کادمـ ــی اسکیـ ـ ـ ــت بــا
انجمـ ـ ــن اتیســم ایــران از کجــا و
چگونه شروع شد؟

بــه طــور اتفاقــی اســم اتیســم را شــنیده
بــودم و اردیبهشــت مــاه  95بــا آقــای
دســتیار کــه مدیــر داخلـــــی آ کادم ـ ـ ــی هســتند
صحبــــــت کــردم کــه آیــا ایــن امــکان هســت
کــه بتوانیــم بــا انجمــن همــکاری داشــته
باشــیم یــا خیــر و نظــر ایشــان مثبــت بــود،
شمــــــاره انجمــــــــن را از صفحــه اینســتاگرام
پیــدا کــردم و تمــاس گرفتــم و کالسهــای
اســکیت از اردیبهشــت  95شــروع شــد.

چگونه با اتیس ــم آشنا شدید؟

ً
قبــا اســم اتیســم را شــنیده بــودم ولــی
نمیدانســتم چیســت ،بیشــتر اطالعاتــم از
صفحههای مجازی بود.
یشــناختم ولــی از عالئــم آن
اتیســم را م 
اطــاع دقیقــی نداشــتم .در آ کادمی جلسـهای
برگــزار و گفتــه شــد کــه قــرار اســت بــا انجمــن
اتیســم کار کنیــم .در رابطــه بــا مشــخصات
بچههــا بــه طــور کلــی صحبــت شــد .مــن کارم
را اولیــن بــار بــا کودکــی بــه اســم بهــراد شــروع
ً
کــردم و از آنجــا دقیقــا فهمیــدم کــه اتیســم

ً
چیســت .ظاهــرا قبــل از آن هــم چنــد شــاگرد
اتیســم داشــتم ولــی خانوادههــا بــه مــن
توضیــح دقیقــی نــداده بودنــد.
کار با بچه های اتیسم چگونه بود؟

مــا هیــچ شــناختی نســبت به ایــن انجمن و
بچههــا نداشــتیم .انجمــن بــرای مربیهــای
مــا جلســه آشــنایی بــا اتیســم گذاشــت .کمــی
آ گاهــی پیــدا کردیــم ولــی بازهــم دقیــق
نمیدانســتیم چگونــه عمــل کنیــم .در اولیــن
جلســه بــا صبــاح صدقــی کالس داشــتم کــه
خوشــبختانه تجربــهی خیلــی خوبــی بــود
و بــا توجــه بــه شــناخت کمــی کــه داشــتم
خــوب توانســتم کالس را پیــش ببــرم.
چــون نمیدانســتم کــه چگونــه بایــد
برخــورد کنــم اولیــن بــار کــه بهــراد را دیــدم
بــا مــادرش کمــی راجــع بــه خصوصیــات

اخالقــیاش صحبــت کــردم و بعــد از کار بــا
بهــراد متوجــه شــدم کــه بــا کــودک اتیســم
چگونــه بایــد رفتــار کنــم.
چــه تعــدادی از بچ ههــا بــرای آمــوزش اینجــا
هســتند و چــه تعــدادی از مربیــان همــکاری
میکننــد؟

ً
حــدودا  16کــودک اتیســم داریــم ،مربیهــا
هــم  10زن و  3مــرد هســتند.

بــه نظــر شــما اســکیت چــه تاثیــری روی
بچههــا گذاشــت؟

بــه نظــرم بــا توجــه بــه تفــاوت بچههــای
اتیســم تاثیــرات متفاوتــی هــم روی ایــن

از احســاس و نظرتــان از ارتبــاط بــا بچ ههــای
طیــف اتیســم بگوییــد.

شــیرین بــود .مــا آنهــا را نمیشــناختیم و
از ایــن طریــق بــا آنهــا آشــنا شــدیم و حتــی
خیلــی چیزهــا یــاد گرفتیــم ،مربیهــای ایــن
کــودکان بایــد صبــر زیــاد و آرامــش داشــته
باشــند تــا بتواننــد بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کننــد.
از اینکــه مــا کاری انجــام میدهیــم کــه باعــث
تغییــر و پیشــرفت در بچههــا میشــود حــس
خوشــایندی دارم.
خاطرهای از بچهها دارید؟

ً
بــا یکــی از بچههــا مرتبــا صحبــت و درد
و دل میکردیــم .از مســائل روزمــرهاش
برایمــان میگفــت و ارتبــاط شــیرینی بــا هــم
ً
داشــتیم .کال بــودن بــا بچههــا همــهاش
خاطــره اســت.
یکــی از بچههــا ا گــر چیــزی برایــش
خوشــایند نبــود ســریع اخــم میکــرد ولــی ا گــر
از چیــزی هــم راضــی بــود لبخنــد زیبایــی را

چــه آرزویــی بــرای بچ ههــای طیــف اتیســم
داریــد؟

آرزو میکنــم شــرایطی فراهــم شــود و بتوانیــم
جایــی را آمــاده کنیــم کــه بچههــای این طیف
اســتعدادیابی و بــه دنبــال آن توانمند شــوند.
مــن هــم امیــدوارم و آرزو دارم اطالعــات
و دانــش جامعــه آن قــدر بــاال رود کــه بــه
خوبــی پذیــرای آنهــا باشــد و بتــوان از ایــن
افــراد و استعدادهایشــان در کشــور هــم
اســتفاده کــرد.
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اسکیت
تاثیرات متفاوتی
ً
گذاشت ،مثال
کسی که تمرکز نداشت
و حرکاتش محدود بود
تنو ع حرکتی
در او ایجاد شد.
یا کودکی که
کمی بیش فعال و
تمرکز کمتری داشت
آرامش پیدا کرد
و توجهاش
بهتر شد.

ً
کــودکان گذاشــت ،مثــا کســی کــه تمرکــز
نداشــت و حرکاتــش محــدود بــود توانســتیم
تنــوع حرکــت را در او ایجــاد کنیــم و ا کنــون
چنــد حرکــت را میتوانــد باهــم انجــام دهــد.
در مــورد دیگــر کودکــی کــه کمــی بیــش فعــال
و تمرکــز کمتــری داشــت بــا اســکیت آرامــش
پیــدا کــرد و توج ـهاش بهتــر شــد.
بچـهای کــه در ابتــدا زیــاد صحبــت نمیکــرد
توانســت بــا مربــی ارتبــاط خوبــی برقــرار کنــد
و بــا او شــعر بخوانــد .چــون اســکیت بــه تمرکــز
باالیــی نیــاز دارد ،روی تمرکــز بچههــا تاثیــر
خوبــی داشــت.

تــا آخــر کالس روی لــب داشــت .ایــن برایــم
خیلــی جالــب بــود ،پنهــان کــردن احســاس
در ایــن بچههــا وجــود نــدارد.
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حامـــی سبــــز انجمـــن

68

شــرکت مهــرام از ســال  95یکــی
حامیــان ســبز انجمــن اتیســم ایــران
اســت ،بــه این بهانه گفتگویی بــا مازیار
پیراحمــدی ،معاونــت توســعه فــروش
و بازاریابــی شــرکت پخــش مهــرام
داشــتیم کــه در ادامــه میخوانیــد...

شــرکت مهــرام بــا چــه ســمنهایی
همــکاری دارد و چــه کارهــای خیــری
انجام می دهد؟

شــرکت مهــرام همیشــه دوســت داشــته در
مشــارکتهای مردمــی شــرکت کنــد و بــه
نحــو احســنت ایــن کار را انجــام دهــد و
هرســاله بــا خیریههایــی هماهنــگ میشــود
و کار میکنــد .تــا کنــون بــا خیریههــای
محــک ،بچههــای آســمان ،بهزیســتی
نیــکان همــکاری و در برنامههــای آنهــا
شــرکت کردهایــم .و از ســال  95هــم بــا
انجمــن اتیســم ایــران همکاریهــای را
شــروع کردهایــم.
ً
لطفــا بیشــتر در مــورد فعالیتهایتــان
توضیــح دهیــد.

ا گــر بــه صــورت کلــی بخواهــم توضیــح دهــم
کارهــای مــا یــا به صورت این بــود که مبلغی
بــه حســاب مجموعــه واریــز میکردیــم یــا
در مــواردی کــه بــه صــورت جشــنواره یــا
نمایشــگاه یــا بازارچ ـهای بــوده اســت در آن
بــه صــورت حامــی مالــی حضــور داشــتهایم
و پشــتیبان و حامــی آن برنامــه بودیــم و
حمایــت کردیــم .امــا بــرای انجمــن اتیســم و

حمایــت از آن برنامــه نوینــی را ارائــه دادیــم و
بســتهای را بــرای فــروش طراحــی کردیــم کــه
در آن  5محصــول را کــه محصــوالت عمومی
مجموعــه مهــرام اســت ،انتخــاب کردیــم و
در یــک پکیــج قــرار دادیــم ،در نهایــت روی
جعبــه طــرح مشــترک مهــرام و اتیســم حــک
شــد و بــه همــراه شــعار حمایــت از اتیســم بــه
عرضــه ایــن محصــوالت در فروشــگاههای
زنجیــرهای اقــدام کردیــم ،مــا هزینـ ه یکــی از
محصــوالت داخــل پــک را بــه طــور کامــل بــه
حســاب انجمــن واریــز میکنیــم .بــا بــرآورد
و پیشبینیهــای انجــام شــده ،ســود ایــن
محصــول حــدود 120میلیــون تومــان در
ســال تخمیــن زده شــد کــه یکجــا بــه حســاب
انجمــن واریــز میکنیــم.
از چــه زمانــی بــا اختــال طیــف اتیســم آشــنا
شــدید؟

از ماههــای پیــش بــا ایــن اختــال آشــنا
شدیم.
تعریــف شــما از اختــال طیــف اتیسـ ـ ـ ـ ــم
چیست؟

یــک اختــال عصــب رشــدی اســت کــه
بــرای ایــن کــودکان ایجــاد مــی شــود .طیــف
گســتردهای را شــامل میشــود و فــرد را از
لحــاظ حســی ،رفتــاری و روابــط اجتماعــی
و ...تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .متاســفانه
در ســطح جامعــه اطــاع رســانی خیلــی کــم
اســت و مــردم اطــاع و شــناخت کافــی از ایــن
اختــال ندارنــد.
آیــا ایــن کار کمکــی بــه شــرکت و رونــد کاری

شــما کــرده اســت؟

هــر شــرکتی بایــد در مســئولیت اجتماعــی
کوشــا باشــد ،ایــن کار موجــب کمــک بــه
جامعــه و شــناخت بیشــتر اتیســم در ســطح
کشــور میشــود .شــاید کمــک خاصــی بــه مــا
نکنــد ولــی وظیفــه هــر شــرکتی ایــن اســت کــه
در ایــن امــور شــرکت کننــد.
چــه توصی ـهای بــرای ســایر مجموعههــای
مشــابه مجموعــه خــود داریــد؟

بــر اســاس همــان شــعر ســعدی کــه مــی گویــد
بنــی آدم اعضــای یکدیگرنــد ،مــا هــم بایــد
ســعی و تــاش کنیــم جامعــه خودمــان و مردم
جامعــه را درک کنیــم و در رفــع گرفتــاری
آنهــا کوشــا باشــیم و هرکســی بــه انــدازه و در
حــد تــوان خــودش ســعی کنــد کــه در ارتقــای
ســطح ســامت و آمــوزش کــه نیــاز اصلــی
در ســطح جامعــه اســت کوشــا باشــد .مــن
از تمامــی شــرکتهای مشــابه در خواســت
میکنــم کــه در ایــن امــور شــرکت کننــد و تمــام
تــاش خودشــان را در راســتای ارتقــای آ گاهی
و ســامت جامعــه انجــام دهنــد.

هر شرکتــی باید در
مسئولیتاجتماعـی
کــوشا باشد

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
داوطلبــــان
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در طلب داو عشق
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اولین نشست داوطلبان انجمن اتیسم ایرانیان برگزار شد
زیــبا مغربــــــی

اگــر ســری بــه لغتنامــه بزنیــد و
در پــی یافتــن معنــای کلمــــــه «داو»
برآییـــــــد ،درخواهیــد یافــت کــه ایــن کلمــه از
یــک ســو بــه معنــای نوبــت در بــازی و از
ســوی دیگــر بــه معنــای مقــدار پولــی اســت
کــه صــرف یــک بــازی میشــود و در نتیجــه
«داو»طلــب ،کســی اســت کــه میخواهــد در
یــک بــازی مشــارکت داشــته باشــد و در ایــن
راه از ســرمایهاش ،مایــه میگــذارد ،بــا ایــن
حــال همــه داوطلبــان از یــک جنــس
نیستند.

آنهایــی کــه در یکــی از آخریــن روزهــای
اردیبهشــت گردهــم آمدنــد تــا داوطلــب
باشــند از نوعــی دیگــر بودنــد ،آنهــا کســانی
بودنــد کــه داو خــود را در قمــار عشــق بــازی
کردنــد و بــا زبانــی دیگــر بــه گفتگــو بــا جانــان
برخاســتند.
اولیــن گردهمایــی داوطلبــان انجمــن
اتیســم ایــران بــا بــوی عطرآ گیــن عشــق
و داوطلبانــی بــه رنــگ ارغــوان در ســالن
همایــش مســجد نظــام مافــی تهــران برگــزار
شــد؛ داوطلبــان جــوان و عاشــق ایــن انجمــن

بــا شــالهای ارغوانیشــان ،بــا تــوکل بــه
لطــف ازلــی و ابــدی پــروردگار و بــا بســتن
کمــر بــه خدمــت خلــق نشــان دادنــد کــه
قلــب بزرگــی دارنــد کــه در تمنــای آســایش
و کاســتن از رنــج همنوعانشــان میتپــد،
همانهایــی کــه اختاللــی از طیــف اتیســم
دارنــد.
ایــن جوانــان کــه بخــش اعظــم آنهــا
را دختــران جــوان و دانشــجو تشــکیل
میدادنــد نــه از خانوادههــای اتیســم بودنــد
و نــه تــا پیــش از ایــن بهطــور مســتقیم بــا

داو
به معنای
نوبت در بازی
و مقدار پولی است
که صرف
یک بازی میشود
و در نتیجه
«داو»طلب،
کسی است که
میخواهد در یک بازی
مشارکت داشته باشد
و در این راه
از سرمایهاش،
مایه میگذارد

برابــر یکدیگــر بــر اســاس نیروهــای داوطلــب
آنهــا خواهــد بــود.
داوطلبانــی کــه مهمتریــن ویژگــی آنهــا در
برابــر ســایر کارمنــدان و کارکنــان آنهــا ،فقــط
و فقــط «لیاقتــی» اســت کــه عــده کثیــری بــه
آن دسترســی ندارنــد و از نیــروی کار چیــزی
میســازند کــه از آن بــه «ســرمایه اجتماعــی»
یشــود.
یــاد م 
جــواد صدیقــی ،مســئول کارگــروه داوطلبــان
انجمــن ،ســخنران بعــدی بــود کــه گــزارش
کوتاهــی از کارکــرد ایــن کارگــروه بــا داشــتن
مجموع ـهای بیــش از  160نفــر داوطلــب
ارائــه داد ،مجموع ـهای کــه بیــش از  70نفــر
از آنهــا در جلســه حضــور و حضــوری فعاالنــه
در عرصــه داوطلبــی خــود داشــتند و تمامــی
مســئولیتهای ایــن گردهمایــی را بــه عهــده
گرفتــه بودنــد.
او چش ـمانداز بعــدی انجمــن را رســیدن بــه
رقــم  1000داوطلــب اعــام کــرد بــه گون ـهای
کــه ایــن افــراد بتواننــد بخشهــای مختلــف
مجموعــه همچــون آمــوزش ،مشــاوره و
توانبخشــی را تحــت پوشــش خــود درآورنــد.
در ادامــه ســایر کارگروههــای مجموعــه شــامل
بخــش اسپانســرینگ ،آمــوزش و پژوهــش و
حمایتــی و شــعب نیــز گــزارش مختصــری از
کارکــرد خــود ارائــه کردنــد.
همــه ایــن داوطلبــان بــه امیــد روزهــای
زیباتــر ،پربارت ـر ،شــروعی تــازه را در ســال 96
رقــم زدنــد و مطمئــن بودنــد کــه داو دل خــود
را در قمــار بیباخــت عشــق ســرمایهگذاری
میکننــد کــه بــه قــول حافــظ شــیراز:
اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند
عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد
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اتیســم در ارتبــاط بودنــد ،چیــزی کــه آنهــا
را زیــر ســقف انجمــن جمــع کــرده بــود،
رایحــه عاشــقانی بــود کــه از جــان مایــه
میگذ ا شــتند .
نیروهــای جوانــی کــه در فضــا و مــکان
مناســب بــرای تعالــی ،شــکوفا میشــوند و
بــه راهــی میرونــد کــه در آن بهجــز عشــق،
بــه جــز مهــر دگــر بــذری نمیتــوان کاشــت.
گردهمایــی پــس از تــاوت آیاتــی از کالم اهلل
مجیــد و بــا مجریگــری مهاجرانــی ،مــادر
اتیســم و داوطلبــی بــا بیش از دوســال ســابقه
همــکاری بــا انجمــن شــروع بــه کار کــرد.
دکتــر ضیایــی ،قائــم مقــام تولیــت موقوفــات
نظــام مافــی ،بــه عنــوان یکــی از ســخنرانان و
حامیــان انجمــن بــه آن ادامــه داد.
دکتــر ضیایــی از آمادگــی این خیریــه و اعضای
هیــات مدیــره موقوفــات آن بــرای حمایــت
از انجمــن در زمینههــای مختلــف از جملــه
درمــان ،آ گاهیبخشــی و توانبخشــی خبر داد
و آینــده درخشــانی را بــرای چنیــن انجمنــی
کــه بــه دســت توانــای مــردان و زنــان ایرانــی
گردانــده میشــود ،پیشبینــی کــرد.
او یکــی از بزرگتریــن نقشهــای انجمــن
را اطالعرســانی و فعالیــت فرهنگــی در ایــن

زمینــه اعــام کــرد زیــرا کــه تــا کنــون تــاش
اندکــی بــرای شناســاندن ایــن اختــال در
ســطح کشــور انجــام شــده اســت.
سخنـــــران بعــدی ،سعیــــــده غفــــــــــــــاری،
مدیرعامــل انجمــن اتیســم ایــران بــود کــه
بــا بیــان صمیمانــه خاطــرات خــود بــه شــرح
نحــوه شــکلگیری انجمــن از ابتــدا تــا کنــون
پرداخــت و بــه داوطلبــان انجمــن یــادآوری
کــرد کــه پــای در چــه مســیری نهادهانــد و
ا گــر اهــل دلانــد ،نشــانی را درســت انتخــاب
کردهانــد.
او از خاطــرات کودکــی ،نوجوانــی و تجربــه
زندگــی بــا خواهــری از جنس اتیســم گفــت و از
شــوقی گفــت کــه آنهــا را در یــک راه و هــدف
بــه هــم نزدیــک کــرده اســت.
او از تجربــه شــخصیاش در کشــور هلنــد
و آشــنایی بــا ســازمانهای مــردم نهــاد و
کارهــای داوطلبانــه بــا مخاطبــان جوانــش و
عشــق بــه داشــتن تجربــه مشــابه بــرای کمک
بــه مســائل اجتماعــی در کشــور خــودش
ســخن گفــت.
او از همــه همراهــان خــود خواســت کــه راه
خــود را عاشــقانه انتخــاب کننــد و نســبت بــه
آن مســئولیت پذیــر باشــند.
انجمــن اتیســم ایــران کــه از ســال  1392بــه
طــور رســمی بــه عنــوان یــک ســازمان مــردم
نهــاد ( )NGOکار خــود را شــروع کــرده اســت،
بهانــه مناســب و خوبــی بــرای ســخنرانی
آقــای ایثــار خــدادادی بــود تــا در ســتایش ایــن
نــوع از ســازمانها و نقــش نیروهــای داوطلــب
در آن بپــردازد.
وی بــا بیــان نقــش و اهمیــت ســازمانهای
مــردم نهــاد در ســاختار هــر کشــور بــه بیــان
تاریخچــه و نحــوه شــکلگیری ایــن نــوع
از ســازمانها در جهــان و تقســیمبندی
میــان ســاختارهای دولتــی ،خصوصــی و
ســازمانهای مردمنهــاد و نقــش کلیــدی
آنهــا در تعییــن شــاخصهای پیشــرفت و
توســعه پرداخــت ،او بــر ایــن بــاور بــود کــه در
آینــده ،برتریهــای اســتراتژیک کشــورها در
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داوطلبانــه در جامعـ ـ ـ ــه ضــروری
است؟

انسانهایی
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ســازمانهای رســمی یــا انجم ـ ـ ـ ـ ـنهای
مــردم نهــاد  ،بــه علــت گســتردگي حــوادث،
مشــكالت جوامــع و بیماریهــا و اختــاالت
گونا گــون رو بــه رشــد ،بــدون اســتفاده از
نيروهــای داوطلــب از عهــده انجــام مطلــوب
وظايــف خــود برنمیآينــد .عــاوه بــر ايــن
انجــام امــور بــه وســيله داوطلبــان ،هزينههــا
را بــه ميــزان قابــل توجهــی كاهــش میدهـد،
زيــرا اســتفاده از نيروهــای رســمی مــزد بگيــر
باعث افزايش هزينهها میشود.
یتــری بــرای
از طرفــی داوطلبــان انگيــزه قو 
ايــن نــوع كارهــا دارنــد .نيــاز بــه داوطلبــان
در كشــورهای در حــال رشــد محســوستر
اســت و خدمــت داوطلبانــه در آنجــا اهميــت
بســزايی دارد زيــرا ســازمانها و مؤسســات
ارائهدهنــده خدمــات اجتماعـ ـ ـ ــی بــدون
داوطلبــان تربيــت شــده فقــط قــادر بــه انجــام
دادن حداقــل برنامههــای خــود هستنــــد
ولــی بــا كمــك داوطلبــان میتواننــد برنامــه
هــای خــود را از نظــر كمــی و كيفــی گســترش
دهنــد و بــه عــده بيشــتری از مــردم خدمــت
كننــد .بنابرايــن تشــويق همــه اقشــار جامعــه
بــه خصــوص جوانــان بــرای انجــام خدمــات
داوطلبانــه ضــروری اســت .از طرفــی ،انجــام
خدمــات داوطلبانــه ،بــرای خــود داوطلبــان
نيــز بســيار مفيــد اســت .زيــرا ســبب تقويــت
حــس نــوع دوســتی در آنــان میشــود.

بخشــی از عملک ـ ـ ــرد داوطلبـ ـ ـ ــان
انجمــن اتیســم ایــران در ما ههــای
اخیــر:

داوطلــب فــردی اســت كــه كاری را
بــا ميــل و رغبــت انجــام میدهــد در
اينجــــــــا منظــــــــور مــا داوطلــب خدم ـ ـ ـــات
بشردوستانهاست.
انگيــزه ايــن داوطلبــان تمايــات فطــری
و احساســات پــاك و وجــدان بيــدار بشــری
آنــان اســت .انگیــزه شــخصی قــوی بــرای
ارائــه خدمــت بــه همنــوع خــود بــدون هیــچ
گونــه دســتمزد یــا چشمداشــتی.
ايــن خدمــات بــه كســانی كــه از آن بهرهمنــد
میشــوند ،ايــن حــس را القــاء میكنــد كــه
تنهــا نيســتند و در هــر شــرايطی بــه گــروه يــا
اجتمــاع تعلــق دارنــد .

حضــور داوطلبیــن تســهیلگر در کارگاه
آموزشــی_ مشــورتی ارتبــاط شــبکهای کــه
از ســوی انجمــن اتیســم ایــران بــرای دیگــر
دفاتــر همســو کشــور کــه در حــوزه اتیســم
فعالیــت میکننــد برگــزار شــد.
برپایــی  8جلســه جــذب (توجیهــی،
آموزشــی) داوطلبــان در فصــل زمســتان
و بهــار .خوشــبختانه بــا برگــزاری ایــن
جلســات ،گــروه داوطلبیــن فعــال بــه  200نفــر
افزایــش پیــدا کــرد.
حضورداوطلبــان در برپایــی و اجــرای
جشــن شــب یلــدا.
حضــور داوطلبــان متخصــص در نشســت

سازمانها
و مؤسسات ارائهدهنده
خدمات اجتماعـ ـ ــی
بدون داوطلبان
تربيت شده فقط
قادر به انجام دادن
حداقل برنامههای خود
هستنــد ولی با كمك
داوطلبان میتوانند
برنامههای خود را
از نظر كمی و كيفی
گسترش دهند
و به عده بيشتری
از مردم خدمت كنند.

تخصصــی اتیســم دانشــگاه فرهنگیــان کــه
بــا همــکاری انجمــن اتیســم ایــران برگــزار
شــد.

فعالیت در مجلهی آوای اتیسم.
حضــور داوطلبیــن در برپایــی و اجــرای
جشــن شــب عیــد (چهارشــنبه ســوری).
همیــاری کــودکان طیــف اتیســم در برنامــه
آمــوزش ســوارکاری .
حضــور داوطلبیــن در برپایــی و اجــرای
جشــن تولــد ماهانــه کــودکان طیــف اتیســم
داوطلبیــن در حــوزه حمایتــی بــا واحــد
خدمــات حمایتــی همکاریهــای موثــری
داشــتهاند ،واحــد ذکــر شــده در بخــش
اداری بــا کمبــود نیــرو مواجــه بــود و عزیــزان
داوطلــب در بــهروز رســانی اطالعــات،
جمــعآوری آمــار مــورد نیــاز و تغییــر فرمــت
پروندههــا بــه شــکل کامــل و جدیــد ،ورود
اطالعــات پروندههــا بــه ســایت و همچنیــن
نگهــداری کــودکان در مراحــل پذیــرش و
مصاحبــه فعالیــت داشــتهاند.
برگزاری برنامهای ویژه کودکان و نوجوانان
طیــف اتیســم در مرکــز بــازی پاالدیــوم کــه بــه

فعالیــت در زمینــه اطالعرســانی و افزایــش
دانــش و آ گاهــی جامعــه بــه مناســبت روز
جهانــی اتیســم.
برپایــی یــک هفتـهای غرفــه اطــاع رســانی
انجمــن اتیســم ایــران بــه مناســبت هفتــه
ســامت در پــارک پــرواز .
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حضــور در واحــد آمــوزش ،پژوهــش و
توانبخشــی و کمــک به برنامهریــزی ،ترجمه،
تهیــه گــزارش ،پژوهــش و...

همــت گــروه مربیــان داوطلبیــن انجــام شــد.
حضــور داوطلبیــن در غرفــه انجمن اتیســم
ایــران در مراســم ویــژه و در مراســم افتتاحیــه
هفتــه آ گاهــی از مغــز ،کــه در فرهنگســرای
ارســباران برگــزار شــد ،غرفــه انجمــن اتیســم
ایــران برپــا شــد کــه در زمینــه اطالعرســانی و
پخــش بروشــور و جــذب داوطلبیــن جدیــد و
فــروش کتابهــای انجمــن فعالیــت نمــود.
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کارگاه آموزشــی ویــژه دانشــجویان دانشــگاه
علــوم پزشــکی علــوم بهزیســتی و توانبخشــی
			

نقاشــــی
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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

خندههای بیدلیل

واکنش نشان ندادن به اسم خود

عالقههای زیاد و نامتعارف به اشیاء خاص

عدم پیروی از آداب اجتماعی

توانایی بیشتر در انجام کارهایی که
نیاز به درک اجتماعی ندارند.

استفاده نکردن از انگشت اشاره برای نشان
دادن چیزهایی که دوست دارد و میخواهد

مشارکت نکردن در باز یهای گروهی
بازی نکردن با سایر کودکان

اجتناب از ارتباط چشمی

تکرار کلمهها یا عبارتها (اکواللیا)

ݩُعالئــــم
اتیسم

از چرخاندن اشیاء لذت میرند

ترجمه و تنظیم :سینا توکلی

عدم درک ترس و موقعیت خطرناک

فقدان باز یهای وانمودی یا باز یهای
وانمودی نامتعارف و تکراری

عدم واکنش به درد
(انگار درد را نمیفهمد)

گریههای شدید ،استرس و به هم ریختگی
شدید بدون دلیل مشخص

پرتحرکی یا کم تحرکی غیرمعمول

برای بیان خواستههایش
دست بزرگساالن را میکشد

رفتارهای غیرمعمول مثل پریدن
و تکاندادن دستها

عدم پاسخگویی به سیستم آموزش معمولی

اجتناب از لمس شدن و بغل کردن

تمایل به یکسانی در عادات روزمره
و عدم تمایل به تغییر

A U T I S M
Its time to listen

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental
disability which impacts 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

