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نحوه همکاری با فصلنامه آوای اتیسم
کارشناســان، صاحب نظــران و خانواده هــای  • از دریافــت مقــاالت تخصصــی، تحلیــل ، یادداشــت و تجــارب 
محتــرم بــا نــگارش ســاده و روان، ذکــر منبع ،مشــخصات کامــل نگارنــده و یــک قطعه عکس اســتقبال می کنیم.

• مقاالت را در قالب فایل word به رایانامه مجله ارسال فرمایید.
گفتگوهــا بــه منزلــه تأئیــد آن هــا از ســوی مجلــه نیســت، بلکــه صرفــًا انعــکاس نظریــات  • چــاپ مقــاالت و 

مختلــف اســت.
• نشریه در تلخیص مطالب ارسالی آزاد است.

کتبی است. کسب اجازه  • هرگونه برداشت از مطالب مجله منوط به 
گرفتن محتوا و ترتیب ارسال، بررسی و چاپ خواهد شد. • مطالب با در نظر 

• مطالب و عکس های ارسالی عودت داده نمی شود.

A  U  T  I  S  M
Its time to listen

 021 _44614839
021-44614820  
www.irautism.org

اتیســم  نوعــی اختــال رشــدی اســت . عائــم ایــن اختــال 
تــا پیــش از ســه ســالگی بــروز می کنــد و عّلــت اصلــی آن 
از  شــایع تر  پســران  در  اختــال  ایــن  ناشــناخته  اســت. 
ــران اســت. وضعیــت اقتصــادی، اجتماعــی، ســبک  دخت
زندگــی و ســطح تحصیــات والدیــن نقشــی در بــروز اتیســم 

ــدارد.  ن
اتیســم بــر رشــد طبیعــی مغــز در حیطــه تعامــات اجتماعــی 
کــودکان  می گــذارد.  تأثیــر  ارتباطــی  مهارت هــای  و 
غیــر  و  کامــی  ارتباطــات  اتیســتیک،در  بزرگســاالن  و 
بــه  کامــی، تعامــات اجتماعــی و فعالیت هــای مربــوط 
ــران  ــا دیگ ــاط ب ــال، ارتب ــن اخت ــد. ای ــکل دارن ــازی، مش ب
ج را بــرای آنــان دشــوار می ســازد. در ایــن  و دنیــای خــار
افــراد حــرکات تکــراری )دســت زدن، پریــدن( پاســخ های 

غیرمعمــول بــه افــراد، دل بســتگی بــه اشــیا و یــا مقاومــت در مقابــل تغییــر نیــز دیــده می شــود و ممکــن 
اســت در حــواس پنجگانــه )بینایــی، شــنوایی، بســاوایی، بویایــی و چشــایی( نیــز حساســیت های غیــر 

معمــول دیــده شــود. 
کنــون شــدیدًا در حــال افزایــش اســت و ایــن امــر می توانــد  تعــداد افــراد اتیســم از ســال ۱۹۸۰ میــادی تــا 
ع نیــز افزایــش یافته اســت، همچنــان  کــه آیــا شــیو بــه دلیــل بهبــود تشــخیص باشــد. ولــی ایــن پرســش 
ــه ایــن  کــه ب ــد  ــرای اتیســم در پــی درمــان ویــژه هســتند و برخــی معتقدن جــای تحقیــق دارد.برخــی ب

پدیــده بایــد بــه چشــم یــک تفــاوت و نــه اختــال نگریســت...
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دیباچــه پنجمیــن شــماره فصلنامــه آوای اتیســم را در حالــی مــی نگارم که در آســتانه 
کــه از ســوی ســازمان ملــل  ســال نــو میــادی ســال 2016 قــرار گرفته ایــم. ســال 2016 

متحــد بــه عنــوان ســال بین المللــی درک کلــی از جهــان و ســال فهمیــدن نــام گرفتــه اســت. 
ــدن  ــرای درک و فهمی ــه ب ک ــت  ــده اس ــذاری ش گ ــام  ــان و آرزو ن ــدف و آرم ــن ه ــا ای ــال ب ــن س ای
انســانها از همدیگــر مبــدع ایجــاد جنبشــی جهانــی باشــیم.با ایــن رویکــرد کــه ایــن درک و فهــم 

مشــترک بــه ســاخت دنیایــی بســیار ارزنده تــر و انســانی تر بــرای زیســت نــوع بشــر بیانجامــد.
و چگونــه میتــوان چنیــن انتظــاری داشــت تــا وقتــی تعریفــی صحیــح و واقعــی از انســان و هدف 

از آفرینش نداشــته باشــیم!
دانشمندان،محققان،جامعه شناســـان،  تمامـــی  از  نامگـــذاری  ایـــن  بـــا  ملـــل  ســـازمان 
روانشناسان،نواندیشان،فیلســـوفان، هنرمنـــدان، معلمـــان و نـــوع جامعه بشـــری خواســـته اســـت 
کـــه عـــاوه بـــر اندیشـــه و تفکـــر بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن درک و فهـــم مشـــترک، بـــه اقدامـــات موثـــر 

کـــرده و بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن درک مشـــترک اقـــدام کننـــد. بشـــری نیـــز فکـــر 
پــس در آســتانه ســالی کــه مملــو از تکنولــوژی و دانــش و علــم اســت و از طرفــی درگیــر چالشــهایی 
از درک و فهــم انســانی بــوده بــه نوعــی کــه در آســتانه جنــگ قــرار دارد، همگــی مــا باید در تاشــی 

ارزشــمند و جمعــی بــرای نیــل بــه ایــن درک مشــترک قــدم برداریم.
سخنم با پدران و مادران و مراقبین عزیز است:

پــدران و مادرانــی کــه توفیــق مراقبــت، همنشــینی و خدمــت بــه انســانهایی بهشــتی صفــت بــر 
دوششــان اســت و چــه بســا ایــن مســئولیت در بســیاری اوقــات بــر دوششــان ســنگینی میکنــد.

کــودک  ــی روحــی آســمانی، پــدر دو  اشــاره بــه نوشــته ای تاثیرگــزار از پــدری از جنــس زمینــی ول
کــه در اوج نــا امیــدی خــود را امیــدوار بــه رحمــت الهــی میدانــد: اتیســم میکنــم 

ــداق )در  ــه مص ــدی و ب ــارت خداون ــه نظ ــان ب ــت و ایم ــان کارم کجاس ــم پای ــه بدان ــوق اینک ش
کــه در ایــن راه مقرب تــر اســت جــام بــا بیشــترش می دهنــد(  نومیــدی بســی امیــد اســت(و )هــر 
و هــم )درد و هــم درمانــم از اوســت ( و آیــه ) ان مــع العســر یســری ( و ســایر آموخته هایــم ، جســم 
خســته و روح ســرگردانم را یــدک می کشــم تــا ببینــم سرنوشــت چــه می کنــد و مــن بــر سرنوشــت 

کــرد! چــه خواهــم 
زندگــی بــا اتیســم عشــق می خواهــد و امیــد و پایــداری و صبــوری،  زندگــی بــرای اتیســم هنــری 

اســت از جنــس انســانیت کــه هــر کســی هنرمنــدی ندانــد و هنرمنــد نخواهــد شــد . 
کــه بــا علــم  انجمــن خیریــه اتیســم ایــران خانــه هنرمنــدان اســت، خانــه امیــد هنرمندانــی 
بــه داشــتن فرشــتگانی آســمانی بــه هنرنمایــی می پردازنــد و هنــر آموزی .مهربانــان بیاییــم 
درســی عملی از هم دردی از جنس خود بگیریم و پایدار و اســتوار در راه رســیدن به آرمان های 

الهــی و غایــت نــوع بشــر گام برداریــم کــه زمــان شــکوفایی آرزوی مــن رســیده اســت .

زندگی با اتیسم

سخن مدیرعامل

  سعیده صالح غفاری   
   مدیرعامل انجمن اتیسم ایران   
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ســال گذشــته در مجلــه موفقیــت دربــاره اختــراع هواپیمــا می خوانــدم و رویــا پــردازی مخترعــی کــه بــا تــاش بســیار بــه ثمر نشســت؛ 
کنــد، هیچ کــس  بســیار قبــل از اینکــه هواپیمــا اختــراع شــود و انســان بتوانــد پریــدن در آســمان و ســالم بــه زمیــن رســیدن را تجربــه 

کــه بشــر هــم می توانــد مثــل پرنده هــا بپــرد! بــاورش نمی شــد 
کــرد و بــر اســاس ایــن بــاور  کــه ایــن بــاور را نپذیرفــت. او به جــای پذیرفتــن حــرف دیگــران ، آرزوی پریــدن خــودش را بــاور  ولــی یــک نفــر بــود 

درونــی بــه جســت و جوی راهــی بــرای عملــی ســاختن آن برخاســت. 
کــه از نزدیــک و به طــور مکــرر پیام هــای منفــی و ناامید کننــده دیگــران را می شــنید و  کــرد ، بــا وجــودی  کــه اولیــن هواپیمــا را اختــراع  کســی 

می دیــد و بــا تمــام وجــود حــس می کــرد ، امــا هرگــز از رویــای خــود دســت برنداشــت.
بی شک شما نیز رویاهایی در سر دارید؛ سخن گفتن فرزندتان، بازی کردنش با بچه ها، به مدرسه رفتنش، استقالش و...

و اطرافیانــی کــه گاهــی بــا مشــورت های اشــتباه و ســرزنش هــای بیهــوده انرژیتــان را در مســیر توانبخشــی کودکتــان می گیرنــد، شــما رویاهــای 
در ســر داریــد کــه ممکــن اســت نزدیک تریــن افــراد بــه شــما اصــا بــه وقوع آن اعتقادی نداشــته باشــند و شــاید تنهایتــان هــم می گذارند،جالب 
اینجاســت کــه وقتــی موفــق شــوید و آرزوهــای بــه ظاهــر دســت نیافتنــی خــود را جامــه حقیقــت پوشــانید همان هــا کــه تنهایتــان گذاشــتند بــه 
کــرده باشــید می بینیــد کــه آدم هــای پایــدار و جســور  همیشــه  گــر خــوب دقــت  ســمتتان می آینــد و آرزو می کننــد مثــل شــما سرســخت باشــند، ا

همیــن سرنوشــت را دارند. 
گــر در محیطــی هســتید کــه بــه شــما القــا می کنند رســیدن بــه آرزویتــان غیر ممکن  گــر شــما آرزوی بزرگــی بــرای فرزندتــان در ســر می پرورانیــد، ا ا
کنیــد و دســت از رویا پــردازی برداریــد، بدانیــد  اســت و آدم هــای اطرافتــان دائــم و پیوســته از شــما می خواهنــد وضعیــت کنونی تــان را تحمــل 
گــر درمانگــر بودند برای مشــکل و بیمــاری روزمرگــی و بی فایدگی زندگی  کــه از دســت ایــن افــراد کاری بــرای رویــای شــما ســاخته نیســت. آنهــا ا
خودشــان فکــری می کردنــد. تاییــد و همراهــی خواســتن از دیگــران را شــرط و عامــل حرکــت و پیشــروی در مســیر درمــان و توانبخشــی کــودک 

خــود قــرار ندهید! 
•  چقدر با وظایف و فعالیتهایی کلیدی که در مسیر درمان و توانبخشی کودکتان مهم است آشنا هستید؟ 

•  آیا وقت،انرژی و دقت خود را روی کارهای بنیادی متمرکز کرده اید؟ 
•  چقدر از نظرات متخصصین و کارشناسان حسن استفاده را می برید؟ 

•  آیا با والدین موفق مشورت می کنید؟
•  آیا از کتب، مجات و مقاالت معتبر کسب اطاعات می کنید یا گروه های مجازی و مقاالت غیر معتبر؟

•  یــک کار مهــم در کنــار مشــخص کــردن وظایــف و فعالیت هــای کلیــدی، غربــال کــردن و کنارگذاشــتن کارهــای فرعی و جنبی و حاشــیه ای 
اســت. چقــدر کار هــای حاشــیه ای را کنار گذاشــته اید؟؟   

ایــن روز هــا ایــام امتحانــات فــرا رســیده اســت. همــه دانش آمــوزان و بــه خصــوص دانشــجویان، مشــغول امتحانــات تــرم پاییــزی و شــمردن 
جوجــه هــای آخــر پاییــز خــود هســتند!  شــما در نقــش »مــادر و پــدر کــودک اتیســم« چقــدر موفــق بودیــد؟ آیــا با خــود فکر کرده ایــد که تا بــه امروز 

چقــدر از ایــن امتحــان ســر بلنــد بیــرون آمده ایــد؟  
بی اعتنا به اطراف و نظرات منفی دوروبری هایتان به سمت آرزوی هایی که برای فرزندتان دارید حرکت کنید.

انجمن اتیسم ایران همیشه و در همه حال،  همراه شما و فرزند عزیزتان خواهد بود.

مشخص کردن وظایف کلیدی، 
های حاشیه ای کنار گذاشتن کار

سخن سردبیر

    سینا توکلی   
   کاردرمانگر   |  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی   
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بخشی از
فعالیت های انجمن اتیسم ایران 

در پاییز 94
ــوغ و تربیــت جنســی کــودکان  ــوان کارگاه :  بل  عن

ــف اتیســم ) 12 – 0 ســال ( طی

 مدرس : دکرت راضیه معصومی

 زمان : سه شنبه 19 آبان 

 مخاطبین :  والدین و کارشناسان

ــا در  ــه خانواده ه ــوزش ب ــی : آم ــدف اصل  ه

راســتای بلــوغ، مســائل جنســی فرزنــدان و 

ــدان دارای  ــه فرزن ــوزش آن ب ــی آم چگونگ

اتیســم

 فعالیت های انجام شده : 

  صحبــت پیرامــون بلــوغ و نشــانه های آن 
ــانی و  ــوغ جس ــران   بل ــرتان و پ در دخ

ــم در  ــان اتیس ــکالت نوجوان ــی   مش عاطف

ــئله  ــواده در مس ــش خان ــوغ   نق دوران بل

بلــوغ فرزنــد   آمــوزش بــه خانــواده بــرای 

ــوغ ــا مســئله بل برخــورد ب

عنوان کارگاه : یکپارچگی حسی و ماساژ 2 

مدرس : سینا توکلی

زمان : سه شنبه 24 آذر 

مخاطبین : والدین و کارشناسان

ــه  ــون ماســاژ ب هــدف: آمــوزش  روش هــای یکپارچگــی حســی و فن

ــن  مخاطبی

فعالیت های انجام شده :

  توضیــح پیرامــون مقدمــه ای بــر یکپارچگــی حســی   توضیحــات 
کاربــردی بــه خانواده هــا در رابطــه با مشــکالت حســی فرزندانشــان

  بیــان هــر یــک از حــواس و مثال هایــی بــرای هــر یــک   پرســش و 
پاســخ والدیــن از مشکالتشــان   آمــوزش فنــون ماســاژ بــه مخاطبین 

 نام کارگاه :  101 بازی برای کودکان اتیسم 

ــودکان  ــرای ک ــازی ب ــاب 101 ب ــم کت ــودی )مرتج ــس محم ــدرس :  نرگ  م

ــم (  اتیس
 تعداد جلسات :  2 جلسه

 زمان :  یکشنبه 8 آذرماه 

 مخاطبین :  والدین و کارشناسان 

 هــدف: توضیحــات تئــوری پیرامــون بازی هــای کتــاب همــراه بــا 

ــا ــی آن ه ــرای عمل اج
 فعالیــت هــای انجــام شــده :    توضیــح پیرامــون مولــف کتــاب و علــت 

پیدایــش و ایجــاد ایــن کتــاب   صحبــت پیرامــون تئــوری انــواع 
بازی هــا   آمــوزش انــواع حس هــای درگیــر در بــازی   منایــش 
تصویــری تعــدادی از بازی هــا   صحبــت پیرامــون تجربیــات والدیــن 

ــا       ــه خانواده ه ــکار ب ــه راه ــان   ارائ ــا کودکانش ــازی ب در ب
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 عنــوان کارگاه :  موســیقی زندگــی 

)موســیقی درمانــی کــودکان طیــف 

اتیســم(

مدرس:  مهندس یاشار خدایی

زمان:  یکشنبه 24 آبان 

مخاطبین:  والدین و کارشناسان

بــه  آمــوزش  اصلــی:   هــدف 

خانواده هــا در راســتای تاثیــر 

درمــان رونــد  در  موســیقی 

فعالیت های انجام شده: 

تئــوری  پیرامــون  صحبــت    
موســیقی   نظریه هــای موجــود 

موســیقی  تاثیــر  راســتای  در 

علمــی  حیطــه  درمــان    در 

موســیقی درمانــی و تاثیــر آن در 

کارکــرد واحدهــای مختلــف بدن

  حیطــه کاربــردی موســیقی در 
درمــان و اینکــه والدیــن اتیســم 

در رابطــه بــا فرزنــدان چــه کنند

 نام کارگاه: PRT  و تفکر همه جانبه 

 مدرسین: صدیقه فراهانی، محمد بهمنی 

 زمان: یکشنبه 15 آذرماه 

 مخاطبین: والدین و کارشناسان

 هدف: آشنایی خانواده ها با روش درمان PRT )درمان پاسخ محور( و 

توضیح پیرامون بحث تفکر همه جانبه

 )PRT( ــی ــم فراهان ــس خان ــش اول: تدری ــده:    بخ ــام ش ــای انج  فعالیت ه

ــش  ــور    پرس ــخ مح ــان پاس ــوری روش درم ــون تئ ــت پیرام   صحب
ــای  ــس آق ــش دوم : تدری ــی   بخ ــم فراهان ــن از خان ــخ والدی و پاس

بهمنــی )تفکــر همــه جانبــه(   توضیحــات کاربــردی بــا اســتفاده از 

مثال هایــی از مراجعیــن   توضیــح پیرامــون بخــش علمــی مبحــث   

ــی ــای بهمن ــا آق ــا ب ــخ خانواده ه ــش و پاس پرس

 نام کارگاه:  زوج درمانی و مشاوره 

خانواده 

 مدرس: مژگان اساعیلی 

 زمان: سه شنبه 3 آذرماه 

 مخاطبین:  والدین و 

کارشناسان 

 هدف:  آموزش به خانواده ها 

در راستای آگاهی از مبانی 

اولیه زوج درمانی و مشاوره 

خانواده و چگونگی مواجه با 

مشکالت در بسرت خانواده

 فعالیت های انجام شده: 

  طــراح شــادمانی خانــواده 
بــه  پرداخــن  ؟    کیســت 

بحــث امنیــت روانــی خانــواده 

  پرداخــن بــه بحــث ایــرادات 
مشــاوره اطرافیــان بــه زوجیــن 

ــی  ــوی منطق ــن گفتگ   نداش
زن    و  مــرد  تفاوت هــای    

ــا راهکاره

بازدید از باغ وحش تهران

 زمان برگزاری:  94/8/28 ساعت10الی12:30

 مکان برگزاری: باغ وحش تهران واقع در ارم

 حارضین:  30خانواده دارای فرزند اتیسم به همراه کودکان 
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خانواده هــای همــراه بــا انجمــن 
ایــن  جلســه   در  ایــران  اتیســم 
ایــن  اتیســم  بــا  چــای  فنجــان  یــک  فصــل 
گــرد هــم آمــده و در حضــور مشــاور  بــار نیــز، 
کــه بــه دعــوت  شــهردار منطقــه پنــج تهــران 
بــرای شــنیدن  ایــن انجمــن،  مدیــر عامــل 
مشــکات خانواده هــای دارای فرزنــد اتیســم 
مشــکات  از  بــود،  شــده  حاضــر  جمــع  در 

گفتنــد.  فرزندانشــان  و  خــود  روی  پیــش 
ــه  ــن خیری ــی انجم ــز اصل ــر مرک ــال حاض در ح
شــهرداری  پنــج   منطقــه  در  ایــران  اتیســم 
دلیــل  همیــن  بــه  و  داشــته  قــرار  تهــران 
گفتنی هــا بــا مســوالن ایــن شــهرداری توســط 
بــود. زیــاد  خانواده هــا  و  انجمــن  اعضــای 

مشــاور  علــی زاده  بــر  عــاوه  جلســه  ایــن  در 
تهــران،  شــهرداری  پنــج  منطقــه  شــهردار 
اعضــای اصلــی انجمــن اتیســم ایــران و مرکــز 

نیــز حضــور داشــتند.  کهریــزک 
فرزنــد  ســه  بــزرگ  مــادر  جلســه  ابتــدای  در 
از  را  پدرشــان  پیــش  چنــدی  کــه  اتیســم 
مالــی  حمایــت  هیــچ  بــدون  و  داده  دســت 
زندگــی می کننــد از مشــکات ایــن خانــواده 

گفــت.  جلســه  اعضــای  بــرای 
فرزنــدان  از  یکــی  پــدر  فرامــرزی  همچنیــن 
بــرای  اســت  بســیاری  ســالیان  کــه  اتیســم 
آمــوزش فرزنــدش بــه انگلســتان مهاجــرت 
از  لنــدن اســت  کــرده و محــل زندگیــش در 
در  اتیســم  طیــف  کــودکان  آمــوزش  شــیوه 
بــرای جمــع حاضــر توضیحاتــی  انگلســتان 
حضــور  بــا  کــرد،  امیــدواری  ابــراز  و  داده 
ارتبــاط  در  مســتقیمًا  کــه  انجمن هایــی 
و  می کننــد  فعالیــت  اتیســم  اختــال  بــا 
کــه همگــی دارای  همــکاری خانواده هایــی 
فرزنــد اتیســم بــوده و تنهــا بــه بهبــود شــرایط 
زندگــی فرزندانشــان در جامعــه می اندیشــند، 
گذشــته  ســال  بــه 3۰  نســبت  دیــد جامعــه 
نســبت بــه مســاله اتیســم و یــا ســایر افــرادی 
رنــج  هایــی  ناتوانایــی  از  نوعــی  بــه  کــه 
کــرده و نــگاه ترحــم همــراه بــا  می برنــد تغییــر 
کنجــکاوی آزار دهنــده از روی ایــن فرزنــدان 

شــود. برداشــته  عمومــی  کــن  اما در 
فرزنــد  دارای  ســاله   67 پــدر  ایــن  ســپس 
ارتباطــی  اتیســم در مــورد شــرایط ذهنــی و 
افــراد دارای ایــن اختــال بــرای جمــع حاضر، 
توضیــح داده و از مســول حاضــر در جلســه 
تــوان ســازمانی  بــه  بــا توجــه  کــه  خواســت 
بــرای فرزنــدان  کــه در آن فعالیــت می کنــد 
کــرده و شــرایط زندگــی  دارای اتیســم اقدامــی 
و فعالیــت را در شــهر و محیط هــای ورزشــی و 

کننــد. آموزشــی تســهیل 

خواسته های انجمن اتیسم ایران 
    از شهرداری منطقه پنج تهران  

ــن  ــل انجم ــر عام ــح غفــاری مدی ســعیده صال
خیریــه اتیســم ایــران از شــهرداری منطقــه 
تابلــوی  انجمــن  بــرای  تــا  خواســت  پنــج 
کننــد. زیــرا بــه دلیــل افزایش  مکان نمــا تهیــه 
مراجعه کننــدگان بــه محــل انجمــن، نــا آشــنا 
بودنشــان بــه منطقــه، ســبب ســردرگمی در 
بزرگراه هــای منتهــی بــه بلــوار اللــه شــده  و 
مشــکاتی را برایشــان بوجــود آورده اســت.

تــا  خواســت  شــهرداری  از  وی  همچنیــن 
ماننــد  تفریحــی  و  ورزشــی  محیط هــای 
محــل ســوارکاری ، اســتخر و تســهیل شــرایط 
بــرای  اتیســم  خانواده هــای  تمامــی  بــرای 
فرســتادن فرزندانشــان بــه محل هــای یــاد 
کننــد تــا بتواننــد برخــی  شــده را آمــاده ســازی 
را  آنــان  آموزشــی   و  تفریحــی  نیازهــای  از 

کننــد. تأمیــن 
ایــن منطقــه  از شــهرداری  گفــت:   غفــاری 
بیلبــورد  نصــب  بــا  تــا  داریــم  درخواســت 
مــردم  بــه  را  اتیســم  منطقــه،   ســطح  در 
پوســترهای  حاضــر  حــال  در  بشناســاند. 
گویــا در ارتبــاط بــا اتیســم  بســیار شــکیل و 
ــده و  ــی ش ــن طراح ــان انجم ــوی همراه از س
بــرای اطــاع رســانی بــه مــردم در ســطح شــهر 

اســت. آمــاده 
 مدیرعامــل انجمــن اتیســم ایــران در ادامــه 

رایزنی 
جهت همکاری 
شهرداری در جلسه 
»یک فنجان چای با 
اتیسم«:

شهرداری منطقه 
پنج تهران با انجمن 
اتیسم ایران 
همکاری می کند
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کامــل و رســانه ای از طریــق  گزارشــی  منطقــه 
همشــهری محلــه انجــام شــد و بــا تعــدادی از 
گرفــت.  مــادران نیــز مصاحبه هایــی صــورت 
تــا پــس از پایــان  کــرد  ابــراز امیــدواری  وی 
ایــام محــرم و صفــر بتوانیــم شــاهد همــکاری 
بــا انجمــن  بیشــتر شــهرداری منطقــه پنــج 

خیریــه اتیســم ایــران باشــیم. 
کــودکان  توانبخشــی  جامــع  مرکــز  مدیــر 
ج )کهریــزک( نیــز در جمــع  کــر محمــد شــهر 
یــک فنجــان چــای بــا اتیســم حضــور داشــتند.

کارشــناس ارشــد  ســحرانه جــوادی آســایش 
جمــع  در  خــود  حضــور  دلیــل  روانشناســی 
منطقــه  شــهرداری  مســوالن  و  خانواده هــا 
توانبخشــی  جامــع  مرکــز  معرفــی  را  پنــج 
خوانــد  البــرز  اســتان  در  کهریــزک  کــودکان 
انجمن هــای  از تمامــی  اینجانــب  گفــت:  و 
کهریــزک  ــز  ــا از مرک مــردم نهــاد تقاضــا دارم ت
اســت  نهــاد  مــردم  مرکــز  یــک  نمــاد  کــه 
کننــد تــا بــه وظیفــه خــود در زمینــه  حمایــت 
نماینــد. اتیســم عمــل  کــودکان  بــه  کمــک 

و  توانبخشــی  مرکــز  در  افــزود:  جــوادی 
اســتان  در  کــودکان  روزی  شــبانه  مراقبتــی 
کــودک طیــف اتیســم و در مرکــز  البــرز، 65 
کــودکان، ۸۰  روزانــه آموزشــی و توانبخشــی 
کلینیــک  مرکــز  در  و  اتیســم  طیــف  کــودک 
کــودک از خدمــات  توانبخشــی در هفتــه 25۰ 

می کننــد. اســتفاده  توانبخشــی 
گفــت: در حــال حاضــر منابــع مالــی  جــوادی 
کار  مرکــز توســط خیریــن تأمیــن می شــود. مــا 
را بــا چهــار اتــاق در ایــن مرکــز  آغــاز کردیــم . اما 
کــه ســاختمان  در حــال حاضــر دو ســال اســت 
مرکــز را تحویــل مــا داده و مــا بــا یــک مرکــز 
اســتان  محمدشــهر  در  کامــل  توانبخشــی 
خدمــت  حــال  در  کهریــزک  نــام  بــا  البــرز 
رســانی بــه فرزنــدان دارای اتیســم هســتیم. 
کــه نیــاز بــه ایــن  امــا خانواده هــای بســیاری 
نمی داننــد  هنــوز  دارنــد،  خدمــات  گونــه 
ایــن  و  امکانــات  ایــن  بــا  مجموعــه ای  کــه 
کار در اســتان البــرز قــرار دارد.تیــم  وســعت 
کامــًا حرفــه ای نیــز در ایــن مرکــز  توانبخشــی 

فعــال هســتند.
در  گفــت:  خــود  ســخنان  انتهــای  در  وی 
آمــاده  مــا  کــه  می کنــم  اعــام  جلســه  ایــن 
نیســت.  نگهــداری  مــا  هــدف  خدمتیــم. 
ع  نــو اســت.  هــا  بچــه  توانبخشــی  هــدف 
تــا  امکانــات مــا در حالــت عــادی ماهــی 5 
ــد  ــا خواه ــرای خانواده ه ــه ب ــون هزین 6 میلی
داشــت امــا مــا ایــن امکانــات را بــدون اخــذ 
ایــن مبالــغ در اختیــار فرزنــدان طیــف اتیســم 

می دهیــم.  قــرار 

نمایــد. اســتفاده 
پیشــنهادهایی نیــز نظیــر معرفــی شــهرداری 
منطقــه پنــج بــه عنــوان دوســتدار اتیســم، 
بــرای  منطقــه  در  کیوســک هایی  ایجــاد 
اطــاع رســانی در رابطــه بــا اتیســم بــه مــردم 
بــه  جلســه  حاضریــن  ســایر  ســوی  از  نیــز 

داده شــد. پنــج  معــاون شــهردار منطقــه 
ابــراز  ضمــن  علــی زاده  جلســه  ادامــه  در 
اعضــای  جمــع  در  حضــور  از  خشــنودی 
انجمــن اتیســم ایــران و خانواده هــای دارای 
ــنهادهای  ــی پیش ــت: تمام گف ــم  ــد اتیس فرزن
کــه  شــما تــک تــک بررســی شــده و تــا جایــی 
کمــک بــه اتیســم و بهبــود  بتوانیــم در زمینــه 
شــرایط زندگــی فرزنــدان دارای اتیســم تاش 

کــرد. خواهیــم 
خیریــه  انجمــن  عامــل  مدیــر  گفتــه  بــه 
آقــای  جلســه،  ایــن  از  بعــد  ایــران  اتیســم 
کــرده  علــی زاده از ســاختمان ســتاد دیــدن 
آغــاز  بــا  وی  بازدیــد  همزمانــی  دلیــل  بــه  و 
کتــاب  بــن  ســال تحصیلی،لــوازم تحریــر و 
کــودکان اتیســم از ســوی شــهرداری  بــرای 
ایشــان  بازدیــد  ادامــه  در  شــد.  داده  هدیــه 
نیــز نماینــدگان معاونــت فرهنگــی اجتماعــی 
جنــاب آقــای علــوی و هیــات همــراه بازدیــد 
خانواده هــا  حضــور  بــا  انجمــن  از  کاملــی 
انجــام داده و بــا مشــکات آنــان از نزدیــک 

شــدند. آشــنا 
ــز قــول همــکاری  در ادامــه ایــن بازدیدهــا نی
اداره ســامت منطقــه 5 در راســتای اطــاع 
رســانی اتیســم در ســطح منطقــه، اختصــاص 
کــودکان  بــه  فرهنگــی  ورزشــی  فضاهــای 
از  یکــی  فضــای  بهینه ســازی  اتیســم، 
کــودکان از  پارک هــای منطقــه بــرای حضــور 

ســوی شــهرداری بــه انجمــن داده شــد.
ســطح  در  اطاع رســانی  بــا  همچنیــن 

از اهمیــت شــنا بــرای فرزنــدان دارای اتیســم 
اینکــه  دلیــل  بــه  کــرد  و خاطرنشــان  گفــت 
ایــن فرزنــدان در بســیاری از مــوارد آواســازی 
نــا  فریادهایــی  اســت  ممکــن  یــا  و  دارنــد 
در  حاضــر  افــراد  ســایر  و  داده  ســر  بهنــگام 
ــهرداری  ــد از ش ــته آزار دهن ــتخر را ناخواس اس
سانســهایی  حداقــل  تــا  داریــم  درخواســت 
کــودکان  بــه  را   5 منطقــه  ورزشــگاه های  از 
خانواده هــا  تــا  داده  اختصــاص  اتیســم 
بتواننــد از ایــن امکانــات شــهری بهره منــد 
کســی پوشــیده  بــر  ایــن نکتــه  شــوند.البته 
کــه بــه هیــچ عنــوان نبایــد بچه هــا را  نیســت 
کــرد ولــی هنــوز برخــی خانواده هــا بــرای  جــدا 
بچه هــای  بــا  فرزندانشــان  کــردن  همــراه 

آمــاده نیســتند. عــادی 
غفــاری در ادامــه از شــهرداری خواســت تــا 
و  فرهنگــی  فضاهــای  بهینه ســازی  بــرای 
شــن  بــرای  مکانــی  ایجــاد  نظیــر  تفریحــی 
کنــد.  اقــدام  اتیســم  بــازی فرزنــدان دارای 
کاردرمانــی  زیــرا شــن بــازی بــرای دوره هــای 

آنــان ضــروری اســت .
اینانلــو، از پــدران دارای فرزنــد اتیســم حاضــر 
ــا بــرای  در جمــع نیــز از شــهرداری خواســت ت
کــردن محــل انجمــن در ســاختمانی  ثابــت 
یــا  و  هســتند  مســتقر  حاضــر  حــال  در  کــه 
ــا انجمــن همــکاری  ســاختمانی مشــابه آن ب

کنــد.
بــا  خانواده هــا  کنــون  هم ا گفــت:  اینانلــو 
مــکان انجمــن آشــنا شــده و فرزنــدان دارای 
مــا  دارنــد.  دوســت  را  اینجــا  آنــان   اتیســم 
را  انجمــن  تــا  می خواهیــم  شــهرداری  از 
مــکان  همیــن  در  بتوانــد  تــا  کنــد  حمایــت 
حضــوری ثابت داشــته و بتوانــد از واحدهای 
دیگــر ســاختمان بــرای فعالیت هــای دیگــری 
در زمینــه بهبــود شــرایط اتیســم در جامعــه 
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قــای دکتــر لطفــا در ابتــدا معرفــی از  آ
خودتــان بــرای خواننــدگان مجلــه 

داشــته باشــید:
اینجانب دکتر بهروز جلیلی، دانشــیار دانشــگاه 
علــوم پزشــکی و روانپزشــک اطفــال در خدمــت 

شــما هستم.

 بــه عنــوان اولیــن ســوال، شــما چنــد ســال 
اســت بــا بچه هــای طیــف اتیســم آشــنا هســتید 

کنیــد؟ کار مــی  و در ایــن زمینــه 
کــه طبابــت  دقیقــا حــدود چهــل ســال اســت 
ــا بچه هــای  می کنــم و حداقــل ســی ســال را ب
طیــف اتیســم گذرانــده ام. بدیــن معنــی که در 
رشــته روانپزشــکی اطفــال مــا شــب  و روزمــان 
گذرانده ایــم.  را بــا بچه هــای طیــف اتیســم 
کــه تنهــا دو نــوع  کننــد  گــر بنــده را محــدود  ا
کنیــد می گویــم اول بیــش  اختــال را ویزیــت 
فعالــی  )ADHD( و بعــد اتیســم، شــاید هــم 

برعکــس.  

کنــون شــیوع و بــروز    از 30 ســال پیــش تــا 
اتیســم بــه چــه شــکل بــوده اســت ؟ آیــا ســی 
بــرای  امــروز   انــدازه  بــه  اتیســم  ســال پیــش 
جامعــه پزشــکی و عمــوم مــردم شــناخته شــده 

بــوده اســت ؟

کــه آن موقــع بــه انــدازه  اواًل عــرض می کنــم 
امروز چندان شــناخته شــده نبود و مکانیســم 
هــای ارجــاع هــم بــه ایــن انــدازه نبــود. ولــی بــا 
نمی توانیــم  مــا  مراجعیــن  تعــداد  بــه  توجــه 
بگوییــم میــزان شــیوع بــه انــدازه قبــل اســت. 
را در  مــا همــه عوامــل مداخله گــر  گــر  ا یعنــی 
نظــر بگیریــم میــزان بــروز و شــیوع در ممالــک 
خودمــان بــه مقــدار واقعــی بیشــتر هــم شــده 
اســت. یکــی از دالیلــی کــه ما بیشــتر تشــخیص 
می دهیــم کیفیــت ارجــاع اســت. بــه ایــن دلیل 
کــودکان بیشــتری بــه مــا ارجــاع  کــه تعــداد 
کــه  داده می شــود. در میــان جمعیــت خامــی 
بــه مــا رجــوع می کننــد ایــن موضــوع را خیلــی 
بیشــتر مــی بینیــم و بــه هرحــال نســبت بــه 30 
کــرد  ســال پیــش بــه جــرات می تــوان ادعــا 
کــه شــیوع ایــن اختــال 10 برابــر شــده اســت.  
گزارشــات در  کنیــم طبــق  گــر مقایســه  بالواقــع ا
ممالــک دیگــر نیــز میزان شــیوع به مقــدار قابل 

ماحظــه ای افزایــش یافتــه اســت.

ــوژی  ــرای اتیســم یــک اتیول ــا مــا می توانیــم ب   آی
)ســبب شناســی( تعریف  کنیم و یا بهتر بگوییم 
نظــر روانپزشــکان دنیــا در مــورد اتیولــوژی ایــن 

بیمــاری چگونــه اســت؟ 
حقیقیــت  در  مــا  ســوال  ایــن  جــواب  در 

وز جلیلی مصاحبه با دکتر بهر
وانپزشکی اطفال فلوشیپ ر
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کــه  پیــش  ســال   35-30 بــه  برمیگردیــم 
یــا  اختــال  ایــن  دربــاره  اتیولــوژی  اولیــن 
گردیــد. یــادی  ح  بهتــر بگوییــم PDDs مطــر
اســتاد  ســیروس،  هاشــم  دکتــر  از  می کنیــم 
کنــون در  کــه هــم ا دانشــگاه شــهید بهشــتی 
کار  دانشــگاه پنســیلوانیا امریــکا مشــغول بــه 

 . هســتند
کردنــد. یعنــی  ایشــان از تئــوریIron اســتفاده 
فرزنــدان مادرانــی که در طول بــارداری به مقدار 
زیــادی از مکمــل آهــن اســتفاده می کننــد، دچــار 
می دانیــم  کــه  همانطــور  می شــوند.  اتیســم 
کــه ایــن مــادران را  جراحــان زنــان و زایمــان 
تحــت نظــر دارنــد در طــول بــارداری مقادیــر 
بــه آنهــا  زیــادی مولتــی ویتامیــن و مینــرال 
آهــن  زیــاد  مقادیــر  ایــن  و  می کننــد  تجویــز 
البتــه  می کنــد.  توجیــه  را  اتیســم  اتیولــوژی 
بعــد از تحقیــق و مقایســه ایــن مطالعــات تــا 

حــدی ایــن تئــوری سســت شــد!
از مــوارد دیگــر می تــوان بــه قــرص پروپونــادول 
بعــدی  مــورد  نمــود.  اشــاره  مگاویتامینهــا  و 
ــیوه  ــر ش ــم تغیی ــر بگویی ــا بهت ــی ی ــبک زندگ س
کنــون اســت. ســپس  زندگــی از آن زمــان تــا 
  )Genetic Inheritence study( بحــث ژنتیــک
کروموزومــی بــه میــان آمــد. البتــه  و مطالعــات 
نتایــج تمــام ایــن مطالعــات در مــورد ســندروم 
ــال  رت بــه اثبــات رســیده ولــی در مــورد اخت
کنــون از  اتیســم هیچکــدام ازایــن مطالعــات تا
نظــر علمــی بــه اثبــات نرســیده اســت و یــا بهتــر 
بگوییــم روشــهای مهندســی ژنتیــک بــه ایــن 

حــد نرســیده اســت.
کــه  ســپس تئــوری مــگا نورون هــا  مطــرح شــد 
فرضیــه ای  ســپس  و  نگردیــد  علمــی  اثبــات 

دیگری ازقبیل مادران یخچالی.  
کــه مــادران بــی  ایــن صحبــت بــه میــان آمــد 
دنیــا می آورنــد  بــه  را  کــودکان  ایــن  عاطفــه 
کــه ایــن نیــز رد شــد. فرضیــه بعــدی اینکــه 
فرزندان اطبا بیشــتر دچار این اختال می شــوند 
کــه ایــن تئــوری نیــز رد شــده در واقع لیو چنل  این  
کــرد و مــا نیــز بطــور اتفاقــی  ح  تئــوری را مطــر
ایــن اختــال را در فرزنــدان اطبــا بیشــتر مــی 
کــه حــرف  بینیــم و منتســب بــه ایــن می کنیــم 

مــا روانپزشــکان زیــاد صحــت نــدارد!

و  علمــی  تعریــف  یــک  بــه  راجــع  شــما  نظــر   
ــر  گ ــه از اتیســم چیســت ؟ ا یــک تعریــف عامیان
خانــواده بخواهــد یک تعریف از اتیســم داشــته 

ــد؟   ــد بگوی باشــد چــه بای
کــه در ایــن  در تعریــف علمــی مــا معتقدیــم 
اختــال درگیــری بایــد حداقــل در ســه زمینــه 

وجــود داشــته باشــد:
بــده بســتان دو جانبه،تعامــات اجتماعــی و 
بعضــی  نمادیــن(.  خیال پردازی)بازیهــای 

ایــن  در  را  خیال پــردازی  متخصصیــن  از 
انــد. در هــر  بــرده  زیــر ســوال  تقســیم بندی 
کــودک دارای اختــال اتیســم  صــورت یــک 
بایــد در ایــن ســه زمینــه دچــار اختاالتی باشــد 
گــروه اختــاالت طیــف  کــه مــا بتوانیــم او را در 
گــر بخواهیــم یــک  اتیســم قراردهیــم و اینکــه ا
ــر  ــیم، بهت ــته باش ــم داش ــی از اتیس کل ــف  تعری
 prevasing developmentبگوییــم اســت 

گســترده. disorder در طیــف 
و امــا تعریــف عــام، مــا آن را اختــال بــه خــود 
بــودن، در خودبــودن، بــه خــود مشــغولی و از 
خــود لــذت بــردن می نامیــم. بــه عنــوان مثــال 
کــودک طیــف اتیســم دائمــا در حال قــل دادن 
یــک شــی یــا وســیله بــه ایــن طــرف و آنطــرف 
گــر چنــد تــا بچــه دیگــر هــم در کنارش  بــوده و ا
کننــد هیــچ توجهــی بــه آنهــا نمی کنــد.  بــازی 
مــا معتقدیــم تشــخیص اتیســم، تشــخیص 

بســیار صعبــی اســت. 
کــودک بــه اتــاق، نــوک  مــا حتــی از نحــوه ورود 
ــگاه چشــمی و  ــودن ن کــم ب پنجــه راه رفتــن، 
ــا  ــا بــه المــپ بــاالی ســر نــگاه دارد ی ــا مثــًا آی ی

خیــر، حدس هایــی را می زنیــم. 
ــردن  ک ــکار  ــرای ان ــدر مادرهــا ب بعضــی اوقــات پ
مســئله، می خواهنــد ایــن باور را نداشــته باشــند 
ــد مــن دچــار اختــال اتیســم اســت و از  کــه فرزن

گفتــن رفتارهــای واقعــی طفــره مــی رونــد.

  بــه نظرتــان هــدف درمــان چــه بایــد باشــد؟ 
کــه تیــم پزشــکی، توانبخشــی و  آیــا معتقدیــد 
روانشناســی بایــد ایــن بچــه هــا را بــه جامعــه 
برگردانــد و یــا اینکــه مــا توانایــی هــای خــاص 
کــرده و بگوییــم این هــا  ایــن بچه هــا را پیــدا 
بــا  کــودکان متفاوتــی هســتند و اجــازه دهیــم 
کــه بــه شــکل بالقــوه  همــان اســتعداد هایــی 

کننــد!؟ دارنــد زندگــی 
کشــورها  در مــورد بیــش فعالــی در خیلــی از 
کشــورهای اروپــای شــرقی برایــن  مخصوصــًا 
بــرای بچه هــا مدرســه  بایــد  مــا  کــه  باورنــد 
ســاعات  کــه  باشــیم  داشــته  خاصــی  هــای 
ــا بچــه بیش فعــال تنظیــم  مدرســه مطابــق ب
شــود. امــا در مــورد اتیســم بنــده نیــز ماننــد 
ســایر همــکاران نیــاز بــه درمــان را صــد در صــد 
کــرده و بــر ایــن بــاورم ایــن اختــال  احســاس 
نیــز مثــل هــر بیمــاری دیگــری بــوده و هــدف 
ــام  کاری انج ــر  ــه ه ــت از اینک ــان عبارتس درم
کــودک طیــف اتیســم بــه اجتمــاع و به  شــود تــا 

زندگــی نرمــال بازگــردد. 
شــما چنــد درصــد از افــراد اجتمــاع را می توانیــد 
کــه بــا افــراد اتیســم رفتــار بــدی  کنیــد  وادار 
توســعه  باشــند بخصــوص جوامــع  نداشــته 
نیافتــه!؟ نگاه هــای عجیــب و غریــب مــردم 
گاهــی  کــودکان و خانواده هایشــان  بــه ایــن 

این هــا  می شــود.  آنــان  ناراحتــی  باعــث 
کــه  نتیجــه 30 ســال تجربــه اینجانــب اســت 
کــودکان را بــه زندگی  بــه هــر نحــوی بایــد ایــن 

عــادی برگردانیــم. 

  از دیــدگاه روانپزشــکی وجــه تمایــز اتیســم بــا 
عقــب ماندگــی )MR( و تاخیــر )کالم ، رشــد و 

شــناخت ( چیســت ؟ 
کلــی تشــخیص افتراقــی مــا درمانگران  بــه طــور 

و خانــواده هــا چگونــه اســت؟
بهتــر اســت بگوییــم درصــدی از بچه هــای 
ذهنــی  عقب ماندگــی  دچــار  اتیســم  طیــف 
بچه هــای  از  بســیاری  امــا  هســتند.  نیــز 
طیــف اتیســم بــا عملکــرد بــاال هســتند. یعنــی 
بســیاری از آنهــا ممکــن اســت نابغــه شــوند . 
گرچــه درصــدی از بچه هــای طیــف اتیســم 
کــه بــا  عقب ماندگــی ذهنــی همپوشــانی دارنــد 
کمک هــای شــناختی  می تواننــد تــا حــدی  بــا 

کننــد.  و رفتــاری پیشــرفت 
در اختــال اتیســم مــا بــه چرخــه حیــات امیــد 
کــه عملکردهــای شــناختی را  بیشــتری داریــم 
کنیــم. ممکــن اســت  بــه حــد نرمــال نزدیکتــر 
کــودکان صحبــت نکننــد ولــی  بظاهــر ایــن 
را  درجاهایــی می بینیــم توانایــی خودشــان 
ــای  ــا بچه ه ــان ب ــد و تفاوتش ــی دهن ــان م نش
ــان  ــای درم ــی دوره ه ــس از ط ــده پ ــب مان عق

کامــا ملمــوس اســت .
کــه  حــاال برگردیــم بــه عقیــده آقــای هایــزن 
اســتاد شــناخت هــوش در تمــام دنیاســت. 
بــه  هــوش  بــه  هیچــگاه  می  گویــد  ایشــان 
کــه چقــدر آب  شــکل یــک لیــوان نــگاه نکنیــد 

می گیــرد.  جــای  آن  در 
هــوش را بــه صــورت یــک بادکنــک درنظــر 
کــه هرچــه ماهرانه تــر در آن بدمیــم  بگیریــد 
نــه بترکــد و نــه در خــود چــروک بخــورد. شــما 
در آن صــورت درمانگــر خوبــی هســتید. پــس 
بــه طــور کلــی میــزان امیــد مــا در اتیســم جهــت 
تــا  اســت  بیشــتر  آینده نگــری  و  پیشــرفت 

ذهنــی.  عقب ماندگــی 
از ســویی دیگــر بــه دلیــل وجه تمایــز  بچه های 
بیــش فعــال با بچه هــای اتیســم،گاهی اوقات 
ــا هــم اشــتباه می شــوند. بخصــوص  ایــن دو ب
کــه بیش فعالی نیز هســتند.  کــودکان اتیســمی 
پاییــن  و  بــاال  و  می خورنــد  وول  دائمــا  مثــًا 
می پرنــد. البتــه بــرای مــا قابل افتراق هســتند. 
بــه عنــوان مثــال درمانگــر خبــره بــا نــوع نــگاه 
ــاال پاییــن  ــه مثــا در حیــن ب ک کــودک اتیســم 
پریــدن بــه دور خــود هــم می چرخــد می توانــد 

ایــن دو را افتــراق دهــد. 
  یــک ســری بیماری هــای همــراه بــا اتیســم 
گاهــی  گوارشــی یــا  وجــود دارنــد مثــال مشــکالت 
اتیســم همــراه بــا MR  و یــا ADHD و یــا حتــی 
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کــه  عقیــده  هســتند.این  اتیســم  مزاحــم  و 
اتیســم داروی خاصــی دارد عقیــده منســوخ و 
غلطــی بــوده و بــه هیــچ وجــه علمــی نیســت.

  در ســایت های دارویــی راجــع بــه عــوارض 
داروهــا مطالبــی نوشــته مــی شــود . آیــا بــه نظــر 
کــه  شــما عــوارض ایــن داروهــا در حــدی اســت 
تجویــز نشــود و اصــوال داروهــای رایــج اتیســم 

چیســت؟
البتــه ســایتهای مختلــف پزشــکی حــق دارنــد 
ــوال  ــد . اص کنن ــانی  ــاع رس ــا اط ــورد داروه در م
ًمــردم در مــورد داروهــای روانپزشــکی دچــار 
ســردرگمی بــوده و البتــه بســیاری از ســایت هــا 
بــه ایــن ســردرگمی دامــن می زننــد بــه عنــوان 
بــرای  کــه  ریتالیــن  داروی  می گوینــد  مثــال 
بهبــود عائــم بیــش فعالــی اســتفاده می شــود 

شیشــه دارد!!! 
کــودک  ریتالیــن می توانــد ناجــی زندگــی یــک 
واقــع  در  جنایــت.  یــک  آن  نــدادن  و  باشــد 
ســایت ها بایــد مطالــب خــود را مســتند نمــوده 

و نســبت بــه اطاع رســانی جوابگــو باشــند. 
مصــرف  حتــی  طــب  علــم  در  معتقدیــم  مــا 
گــر  ا و  نیســت  اســتامینوفن هــم بی عارضــه 
مقــدار  بــه  و  پزشــک  تجویــز  بــدون  فــردی 
زیــاد مثــا 20 تــا 30 عــدد قــرص اســتامینوفن 
از  کنــد عــوارض شــدیدی  را یکجــا مصــرف 
ــد  و حتــی هپاتیــت را  کب ــه ســمی شــدن  جمل
بــه همــراه دارد و یــا ممکــن اســت منجــر بــه 

گــردد.  بلــوک قلبــی 
و امــا چنــد نمونــه از داروهــای رایج اتیســم ، یک 
نمونــه داروهــای گــروه STA   مثــا رســپریدون و 

یا االنزاپیــن و...
مصــرف  از  قبــل  معتقدنــد  پزشــکان  بعضــی 
دارو بایــد آزمایشــات کبــدی انجــام شــود کــه آیــا 
مصــرف دارو باعــث ســمی شــدن کبــد می شــود 
را  آزمایشــات  ایــن  مــا همــه  یــا خیــر . البتــه 
ــا  ــد مث ــه می گوین ــا اینک ــم ام کنی ــی  ــز م تجوی
ایــن  مــا  اســت،  هپاتوتوکســین  رســپریدون 
کــودک  گــر  عقیــده را نداریــم. مــا معتقدیــم ا
بــه دارو داشــته باشــد و خانــواده  شــما نیــاز 

کــه در  کنــد بدتریــن جنایتــی اســت  ممانعــت 
کــودک خــود نمــوده و او را از حضــور در  حــق 
کــودک و مدرســه محــروم نمــوده و مانــع  مهــد 
کادرمانگرهــا و رفتاردرمانگرهــا می شــوید.  کار 

  نظــر شــما راجــع بــه درمانهــای توانبخشــی  
گفتاردرمانــی، رفتاردرمانــی و  کاردرمانــی،  مثــا 

ــازی درمانــی چیســت؟ ب
البتــه بخشــی از ایــن درمان هــا آنقــدر فــوق 
کــه مــن نمی توانــم راجــع  تخصصــی هســتند 
گــر بخواهیــم در مــورد  کنــم. ا بــه آن صحبــت 
کنیــم و مــا  درمان هــای توانبخشــی صحبــت 
کــه شــما فقــط یــک درمانگــر  کننــد  را مخیــل 
داشــته  خــود  فرزنــد  بــرای  می توانیــد  را 
ــه مــا  ــم ب گوی باشــید، در آن صــورت مــن مــی 
گــر بگوینــد تنهــا  کاردرمانگــر بدهیــد و ا یــک 
یــک روش را می توانیــد داشــته باشــید مــن 

یکپارچگــی حســی را انتخــاب میکنــم.
 Positive ــی مســلمًا درمان هــای رفتــاری و ول
negative enforcement&  در مــورد اتیســم 
ــه شــرط آنکــه مــا آنقــدر توجــه  ــر اســت. ب کارگ
از  بتوانــد  کــه  باشــیم  بــرده  بــاال  را  کــودک 
ایــن درمان هــا فایــده بــرد. همین طــور نــورو 
کامــا قابــل توجیــه اســت و نیــز  کــه  فیدبــک 

رفتــار درمانــی.
پــس  مــا روانپزشــکان جهــت کنتــرل درمان ها 

داروهــای الزم را تجویــز می کنیم.

 اشــتباهات رایج خانواده ها در روند تشــخیص 
کــه عائــم را می بیننــد تــا روزی  و درمــان از روزی 
کــودک بــه مدرســه رفتــه و بــه حــد نرمــال  کــه 

ــد باشــد ؟ رســیده اســت چــه می توان
گــر بنــده اختیــار بــه کار بــردن تنهــا یــک کلمه  ا
ــم  ــط می توان ــاره داشــته باشــم فق را در ایــن ب
بگویم انکار . که متاســفانه این انکار را از طرف 
پــدر خانــواده بیشــتر می بینیــم. مثــًا مادرهــا 
اظهــار دارنــد کــه مــا از مدتهــا قبــل می دیدیــم که 
ــًا  ــا اص ــی دارد ی ــمی کم ــاس چش ــان تم فرزندم
نــدارد و یــا نســبت بــه صدا از پشــت ســر واکنشــی 
پاســخ  اســم خــود  بــه  یــا  و  نشــان نمی دهــد 
کــه همــه بچه هــا  نمی دهــد و پــدر می گفــت 

اینطورنــد. 
هــر چــه دیرتــر روشــهای درمــان یکپارچگــی 
کمتــر  کار  نتیجــه  ببریــم  کار  بــه  را  حســی 
خواهــد بــود. در واقــع رایج تریــن اشــتباه  در 
یعنــی  اســت.  هنجارانــگاری  خانــواده  بیــن 
فرزنــد مــن مثــل بقیــه بچه هاســت . حتــی مــا 
ایــن موضــوع را در بیــن اطبایــی که از رشــته های 
دیگر رجوع می کنند هم داریم که اشــتباه بســیار 

خطرناکــی اســت. 

  اشــتباه رایج درمانــی خانواده هــا چیســت؟ 

مشــکالت دهــان و دنــدان. آیــا ایــن بیمــاری 
ــی دارد؟ ــل علم ــراه دلی ــای هم ه

منتســب  کــودکان  ایــن  گوارشــی  مشــکالت 
روده میباشــد  بافتــی  بــه شــبکه های درون 
کنش هــای آنهــا بــه مــواد  کــه نورون هــا و و ا
غذایــی فــرق می کنــد. ولــی در مــورد پرتحرکــی 
واژه  نداریــم  حــق  مــا  مســلما  کــودکان  ایــن 
ــا بیــش  کــودک ی ــی را بــکار ببریــم .  بیش فعال
حتــی  کتیــو.  هایپرا اتیســم  یــا  اســت  فعــال 

نحــوه درمــان آنهــا نیــز باهــم فــرق دارد . 
کــه  گلوتــن  در مــورد رژیــم غذایــی مثــال رژیــم 
بایســتی گلوتــن را از غــذای این کــودکان حذف 
دهانــی  طریــق  از  را  مگاویتامین هــا  و  نمــود 
تجویــز می کننــد کــه بازهم ایــن نظریه رد شــده 
و نیازمنــد مطالعــات بیشــتر اســت.حدود 14 
گوارشــی مثــل  ســال پیــش تجویــز آنزیم هــای 
تریســپین یــا لیپــاز و امثالهــم مطــرح شــد کــه باز 

ــود.  ــا ب مطالعــه بی معن
مــن بــه شــخصه مصادفــت ســندرم ویلیامــز 
بــه جــرات  اتیســم دیــده ام. می توانــم  بــا  را 
بگویــم تــا بحــال نشــده ســندرم ویلیامــزی کــه 

ــا اتیســم همــراه نباشــد.  ب

  آیــا اتیســم دارویــی دارد یــا اینکــه مــا صرفــا 
می کنیــم؟ درمانــی  عالمــت 

ایــن یــک ســوال رادیــکال و ریشــه ای اســت. 
عنــوان  بــه  را  رســپریدون  مــوارد  خیلــی  در 
کــه در واقــع  درمــان اتیســم معرفــی می کننــد 
ایــن تئــوری بی معنایــی اســت. مــا در مــورد 
داروهــا فقــط ســیمتوم ها را تخفیــف می دهیم . 
کادرمانگرهــا و رفتــار  گــر تیــم  مــن معتقــدم ا
کردنــد مــا می توانیــم بــا ایــن  درمانگرهــا ادعــا 
کــودک یکپارچگــی حســی را انجــام دهیــم در 

نمی دهیــم.  دارو  صــورت  آن 
کــودک دچــار اختــالل اتیســم توانســت بــه  گــر  ا
مهدکــودک بــرود و یــا  در مهمانی هــا اذیــت 
گاز  جملــه  از  خــودآزاری  صرفــا  یــا  و  نکنــد 
نمی دهیــم.  دارو  مــا  باشــد  نداشــته  گرفتــن 
البتــه داروهــای موجــود صرفــًا جهــت درمــان 
اتیســم نبــوده و الزامــًا رافــع عالئــم مخــرب 

درصدی از بچه های طیف اتیسم 
دچار عقب ماندگی ذهنی نیز 
هستند. اما بسیاری از بچه های 
طیف اتیسم با عملکرد باال 
هستند و ممکن است نابغه شوند . 
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ــا  ــه توصیــه فــان دوســت ی ــال ب ــه عنــوان مث ب
فــان دکتــر ایــن دارو را ندهیــد یــا بدهیــد و یــا 
ــا نبریــد رفتاردرمانــی و  کاردرمانــی ی مثــا ببریــد 

غیــره.
گاه و غیــر  ــا آ ــا افــراد ن اشــتباه رایــج مشــورت ب
بگوییــم  واضح تــر  یــا  و  اســت  متخصــص 
مــا در  امــور پزشــکی. متاســفانه  دخالــت در 
بســیار  کادر  از جملــه  حیطه هــای مختلفــی 
محتــرم و شــریف آمــوزش و پــرورش می بینیــم 
مثــًا  و  شــده  دخیــل  پزشــکی  امــور  در  کــه 
کنیــم  کنتــرل  کــودک را  می گوینــد مــا قادریــم 

و دارو را بــدون نظــر پزشــک قطــع می کننــد. 
تشــخیص  روانپزشــک  طــرف  از  گــر  ا یــا  و 
کتبــی بــه  اتیســم داده شــود و ایــن موضــوع 
ــر روی  اطــاع مســئولین مدرســه برســد آنهــا ب
بچــه برچســب های نامناســب زده و مثــا او 
کــه  را عقب مانــده خطــاب می کننــد در حالــی 
کــه جــزو نوابغ هســتند  مــا اتیســم هایی داریــم 
کمــی از ایــن اختــال همــراه بــا  و فقــط درصــد 

میباشــد. عقب ماندگــی 
 

 مشــکل اصلــی مــا در ایــران در حــوزه تشــخیص، 
درمان و توانبخشی چیست ؟  وضعیت ما نسبت 

بــه دنیــا چگونــه اســت؟
گــر بگوییــم کــه در بعضــی حیطه ها نســبت به  ا
ســایر کشــورها جلوتر هستیم بی راه نگفته ایم. 
بســیاری از روانپزشــکان ، مراجعه کنندگانــی از 
کانــادا،  ونکــور  باالخــص  ج  خــار کشــورهای 

میــان ایتالیــا، و لنــدن دارنــد. 
در آن کشــورها در صورتــی کــه عائــم اتیســم و 
یــا اختــاالت نافــذ تکاملی در کودکی مشــاهده 
گــردد طبیــب خانــواده ، بچــه را بــه متخصص 
مــاه  شــش  متخصــص  و  می دهــد  ارجــاع 
طــول می کشــد تــا او را بــه فــوق متخصــص 
ارجــاع داده و کا پروســه تشــخیص تــا درمــان 
کــه در ایــران  بســیار طوالنــی اســت. در حالــی 
گاهــی اوقــات بایــد در ســه  مــا روانپزشــکان 

دقیقــه اختــال اوتیســم را رد یــا قبــول کنیــم و 
ســپس بــه علــت ضیــق وقــت دو هفتــه بیشــتر 
را  کاردرمانــی  کــودک  بــا  تــا  نداریــم  زمــان 
انجــام دهیــم. در واقــع مثــل باطــری ســولفاته 

گذاشــته شــود.  کــه زیــر شــارژ  ماشــینی 
امکانــات  نیــز،  کاردرمانــی  امکانــات  نظــر  از 
کــه تعــداد  خوبــی داریــم و متاســفانه از آنجــا 
هماننــد  نیــز  کاردرمانگرهــا  بــه  مراجعیــن 
روانپزشــکان زیــاد اســت لذا مــا کاردرمانگرهای 
مختلــف  زمینه هــای  در  متبحــری  بســیار 
یکپارچگــی حســی ، اتــاق تاریک ، نــورو فیدبک 

و غیــره داریــم . البتــه بعضــی کشــورها از جملــه 
کردنــد  فرانســه روش یــخ زدن بیمــار را تجربــه 
روش  مــا  اســت.  نبــوده  مفیــد  بالواقــع  کــه 
گرفتیــم  بــکار  ایــران  در  را  درمانــی  حیــوان 
کــه  کــه بســیار موفــق بــود و حتــی مراجعینــی 
در  می کننــد  اســتفاده  حیوانــات  لمــس  از 
یکپارچگــی حســی آنــان بســیار مفیــد بــوده 
ــه درســتی نمــی دانیــم چــرا شــن  ــا ب اســت. م
که ما اســتفاده  کیســه شــنی اســت  دریا بهتر از 
می کنیــم و چــرا امــواج دریــا مفیدتــر از اســتخر 
کــه قبــًا نیــز  و هیدروتراپــی اســت . همانطــور 
کــه مــا اطبــا بیشــتر بیمــار  کــردم از آنجــا  اشــاره 
می بینیــم خــواه ناخــواه تشــخیص ســریعتری 
داده و زودتــر جهــت کمــک بــه رفــع ایــن اختال 

دســت بــکار می شــویم .

گــر بخواهیــم خودمــان را در رونــد درمانــی   ا
درمانــی-    حیطه هــای  همــه  در   - کنیــم  نقــد 
متخصــص روانپزشــک ، مغــز و اعصــاب، غــدد ، 
اطفــال ، تیــم توانبخشــی و آمــوزش و پــرورش( 

کار مــا  چیســت ؟ اشــکال 
کــه بــه  بــه نظــر اینجانــب بزرگتریــن ایــرادی 
بهتــر  یــا  و  گروهــی  کار  عــدم  اســت  وارد  مــا 

اســت.  بگویــم  خودمحــوری 
چــه بســا بارهــا پیــش آمده بســیاری از کســانی 
کــه مــا مشــکوک بــه وجــود ایــن اختــال در 

کاردرمانگــر  آنهــا هســتیم را بــه رفتاردرمانگــر و 
گــزارش عالئــم بالینــی آنهــا را در  ارجــاع داده و 
کار مــورد بررســی قــرار می دهیــم  طــی جلســات 
عنــوان  بــه  بنــده  کــه  عالئمــی  مبــادا  کــه 
کاردرمانگــر  کــه  روانپزشــک دیــدم بــا عالئمــی 
دیــده باشــد متفــاوت باشــد و از چشــم مــن 
دور مانــده باشــد. صــدا و ســیما و رســانه های 
گاهــی را  بــه مــردم بدهنــد  جمعــی بایــد ایــن آ
کــه در یــک بیمــار همــه عالئــم ممکــن اســت 

بطــور هم زمــان ظهــور نکنــد. 
گروهــی عالئــم  کار  مــا بایســتی بصــورت یــک 
هشــداردهنده را در ســطح شــهر و زیــر نظــر 
بــرای  و  نمــوده  اعــالم  عمومــی  پزشــک 
کنیــم. شــهروندان جلســات آموزشــی برگــزار 

 
  NGO انجمــن اتیســم ایــران بــه عنــوان یــک  
کمــک تعــدادی  کــه بــا  مــدت دو ســال اســت 
کارشــناس و افــراد خیــر در ایــن  متخصــص و 
زمینــه فعالیــت می کنــد و بــا تشــکیل کارگاه هــای 

بــه اطالع رســانی می پــردازد.  آموزشــی 
»آوای  مجلــه  هــم  دســتاوردهایش  از  یکــی 
هــا   NGO بفرماییــد  لطفــًا  اســت،  اتیســم« 
می تواننــد  چقــدر  خانــواده  حامــی  عنــوان  بــه 
در   NGO و چقــدر وجــود  باشــند  کمک کننــده 

اســت؟ موثــر  جامعــه  گاه ســازی  آ
گره گشــا  بســیار  بســیار  می تواننــد  NGOهــا 
ــی  ــز م ــی نی ــای عموم ــه آموزش ه ــند، ارائ باش
کاردرمانــی  جلســه  ده هــا  انــدازه  بــه  توانــد 
ــه  ک ــم  ــده مطلع ــد. بن ــذار باش ــرادی تاثیرگ انف
تعــدادی از NGOهــا  بــا انســتیتو روانپزشــکی 
کانــادا لینــک بــوده و من به شــخصه  تهــران و 
احتــرام زیــادی بــرای ایــن موسســات قائلــم.

 
داریــد  خانواده هــا  بــا  صحبتــی  گــر  ا درآخــر   

بفرماییــد.
خانواده هــای محتــرم درنظــر داشــته باشــند 
عاقبتــی  بــد  پدیــده  می توانــد  اتیســم  کــه 
دیــر  و  دیرهنــگام  تشــخیص  ولــی  نباشــد 
بــد عاقبــت باشــد.  آمــوزش دادن می توانــد 
کــودک از دو  مــردم مــا در حیطــه روانپزشــکی 
واژه وحشــت دارنــد یکــی اتیســم و دیگــری 

ــی .  بیــش فعال
در مــورد بیــش فعالــی در حقیقــت اختاللــی 
ــد  ــر بموقــع درمــان شــود می توان گ ــه ا ک اســت 
گــر درمــان  ا یــک دانشــمند بســازد و  از مــن 
نشــود یــک فــرد  معتــاد و بزهــکار. پــدران و 
مــادران بداننــد بســیاری از انواع طیف اتیســم 
می توانــد عواقــب بســیار خوبــی داشــته باشــد. 
و  ننمــوده  مداخلــه  پزشــکی  امــور  در  پــس 
سرنوشــت 100 درصــد مثبــت فرزندتــان را 100 

درصــد منفــی ننماییــد.



شماره 6   پائیـــــــــز۱۳۹۴

12

دکتــر حســین نحوی نــژاد در ایــن 
گــو بــا اشــاره بــه اینکــه  گفــت و 
هــزاران  متولــی  حاضــر  حــال  در  بهزیســتی 
گفــت: بــه  نفــر معلــول ، ســالمند و ... اســت، 
دنبــال جــدی شــدن شناســایی افــراد دارای 
کشــور مــا نیــز  اتیســم در سراســر جهــان، در 
گرفتــه در ایــن  بــرای شناســایی افــراد قــرار 
ح هایــی تدویــن شــده  گســترده، طر طیــف 
و بســیاری از آنــان نیــز اجرایــی شــده اســت.
حاضــر  حــال  در  افــزود:  نحوی نــژاد   دکتــر 
تنهــا دو هــزار نفــر از افــراد دارای اتیســم در 
کشــور تحــت پوشــش بهزیســتی قــرار  سراســر 
گرفتــه و بــرای هزینه هــای توانبخشــی خــود 

مقــرری ماهانــه دریافــت می کننــد.
کمــک هزینــه در مــاه 34۰  گفــت: ایــن  وی 
ــاری  ــال ج ــاه س ــوده و از مهرم ــان ب ــزار توم ه
کــه شــرایط  ــز شــناخته شــده ای  ک ــه مرا ــز ب نی
اتیســم  طیــف  کــودکان  بــه  خدمت رســانی 
ح  ــر ــتی ش ــرای بهزیس ــح ب ــورت واض ــه ص را ب
گذرانده انــد  را  قانونــی  مراحــل  و  داده 
بــه عنــوان معاونــت  بنــده  واریــز می شــود. 
مایلــم  بســیار  کشــور  بهزیســتی  توانبخشــی 
کــه در طیــف اتیســم قــرار  کــه تمامــی افــرادی 
کمــک هزینــه توانبخشــی  می گیرنــد از ایــن 
قوانیــن  دلیــل  بــه  امــا  باشــند.  برخــوردار 

چند پرسش از 
دکتر نحوی نژاد؛ 

معاونت توانبخشی 
یستی کشور سازمان بهز

ری ماهیانه توانبخشی  یافت مقر برای در
وهی اقدام کنید افراد دارای اتیسم، گر

بــه هــر شــخصی  تصویــب شــده نمی تــوان 
بهزیســتی  بــه  مســتقل  صــورت  بــه  کــه 
پرداخــت  هزینــه  کمــک  می کنــد  مراجعــه 

کــرد. 
ایــن مســول کشــوری اظهــار داشــت: همیشــه 
اســت.  گزینــه  بهتریــن  داشــتن  اتحــاد 
کــه فرزندانشــان در این طیف  خانواده هایــی 
دســته بندی شــده اند می تواننــد حداقــل 2۰ 
گروهــی را تشــکیل داده و بــا  خانــواده بــا هــم، 
مراجعــه بــه معاونــت مشــارکت های بهزیســتی 
نگاشــته اند  قبــًا  کــه  اساســنامه ای  بــرای 
ــی  ــل قانون ــس از طــی مراح ــد. پ مجــوز بگیرن
ــدون هیــچ مشــکلی در  ــه ب کمــک هزین ــن  ای
ممکــن  گرفــت.  خواهــد  قــرار  آنــان  اختیــار 
کــردن مراحل  اســت ایــن رویــه بــه دلیــل طــی 
کمــی زمــان بــر باشــد امــا صــد در  قانونــی اش 
صــد قابــل اجــرا بــوده و می توانــد درصــدی از 
ایــن  کــه درگیــر  هزینه هــای خانواده هایــی 
بکاهــد.  هســتند  فرزندانشــان  در  اختــال 
از  گرفتــن  کمــک  بــا  آنــان حتــی می تواننــد 
و  روانپزشکان ،تراپیســت ها  متخصصــان، 
کمــک رســانی بــه  کــزی را بــرای  مشــاوران مرا
کننــد و مســتقیمًا برای  فرزندانشــان تاســیس 
ح خــود از متولیــان دولتــی  اجــرای ایــن طــر
کمک هایــی ماننــد اعطــای  کمــک بگیرنــد. 

هزینه هــای باالی توانبخشــی افــراد دارای اتیســم، 
قبــول نکــردن ایــن هزینه هــا توســط بیمه هــای 
حتــی  و  درمانــی  خدمــات  و  اجتماعــی  تأمیــن 
بیمه هــای تکمیلــی، قطــع جلســات  از  بســیاری 
خانــواده   توســط  اتیســم  کــودکان  توانبخشــی 
کافــی از مهمتریــن  بــه دلیــل نداشــتن بضاعــت 
چالشــهای پیــش روی خانواده هــای دارای فرزنــد 
کشــور مــا اســت. ســازمان بهزیســتی کل  اتیســم در 
ــه اعــام  ک ــه نهادهــای دولتــی اســت  کشــور از جمل
کــودکان دارای  کــه از مهرمــاه ســال جــاری بــه  کــرد 
صــورت  بــه  توانبخشــی  هزینــه  کمــک  اتیســم 
ــت و  ــرایط پرداخ ــا ش ــد. ام ــت می کن ــه پرداخ ماهان
چگونگــی ثبت نــام خانواده هــا بــرای دریافــت ایــن 
مقــرری در رســانه ها بــه صــورت واضــح بیــان نشــده 
و بســیاری از خانواده هایــی کــه می خواســتند بــرای 
کمــک بــه بهبــود شــرایط فرزندشــان از بهزیســتی 
کمــک بگیرنــد هیــچ راهــی را بــرای ارتبــاط بــا ایــن 
ســازمان دولتــی نیافتنــد. فصلنامــه آوای اتیســم 
گویــی را بــا  گفــت و  بــرای ابهام زدایــی از ایــن خبــر  
ــور  کش ــتی کل  ــازمان بهزیس ــی س ــاون توانبخش مع

انجــام داد.  
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وام یــا اخــذ مقرری هــای ماهانــه بــرای انجــام 
فعالیت هــای درمانــی فرزندانشــان. 

چــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نحوی نــژاد  دکتــر 
بــا  مســتقیمًا  اتحاد هــا  ایــن  تــا  اســت  بهتــر 
غیردولتــی  انجمن هــای  از  گرفتــن  کمــک 
ایــران شــکل  نظیــر انجمــن خیریــه اتیســم 
گفــت: انجمــن یــاد شــده نیــز می توانــد  بگیــرد 
کــرده و بــرای  مرکــز توانبخشــی راه انــدازی 
کــه در مرکــز  هــر یــک از افــراد دارای اتیســم 
دوره  اتیســم  انجمــن  نظــر  زیــر  توانبخشــی 
هــای توانبخشــی را طــی می کنــد نفــری 34۰ 
را  توانبخشــی  هزینــه  کمــک  تومــان  هــزار 

کنــد.  دریافــت 
وی اظهــار داشــت: اتیســم یکــی از مباحــث 
کــه در جلســات متعدد ســازمان  مهمــی اســت 
ح شــده و در حــال  کشــور مطــر کل  بهزیســتی 
جهــت  شــده  تدویــن  ح هــای  طر حاضــر 
کشــور  کل  شناســایی افــراد دارای اتیســم در 
ــال اجــرا اســت.همچنین برنامه هایــی  در ح
کــز روزانــه اتیســم، بحــث  گســترش مرا نظیــر 
غربالگــری، درمــان بــه موقــع و توانبخشــی، 
بــرای  موقــت  نگهــداری  کــز  مرا گســترش 
آســایش فکری،تقویــت زندگــی خانواده هــا 
امــر  در  دولتــی  غیــر  گروه هــای  گســترش  و 
ح  ــراد و اجــرای طــر ــه ایــن اف ــاری رســانی ب ی
اجرایــی  اتیســم  مــورد  هــای تحقیقاتــی در 
شــده و ادامــه دارد. انجمن هــای غیردولتــی 
کــه مســتقیمًا بــا هــدف یــاری رســاندن بــه 
گرفته و هدفشــان  افــراد دارای اتیســم مجــوز 
بهبــود شــرایط زندگــی در جامعــه بــرای ایــن 
بهتریــن  اســت،  آنــان  خانوادهــای  و  افــراد 
متولیــان  و  مــردم  میــان  ارتباطــی  گزینــه 
دولتــی هســتند تــا بتواننــد مشــکات آنــان 
شــرایط  و  رســانده  مســولین  گــوش  بــه  را 
قوانیــن  بــه  توجــه  بــا  را  مناســبی  حمایتــی 
فراهــم  برایشــان  کشــوری  شــده  تنظیــم 

کننــد.
بــه  کوتــاه  اشــاره ای  بــا  نحوی نــژاد  دکتــر 
کشور،دســته  کل  اینکــه ســازمان بهزیســتی 
هــای بســیاری از افــراد بــا مشــکات ذهنــی 
و جســمی را تحــت پوشــش خــود قــرار داده 
گفــت: مثــًا 2۰ هــزار معلــول، ســالمند، بیمــار 
نخاعــی،  ضایعــات  هــزار  مزمــن،۱7  روانــی 
و  بیــکاری  درصــد  بــا  مطلــق  نابینایــان 
کــه  کشــور وجــود دارنــد  مشــکات زیــاد و  در 
ــوده  همــه آن هــا تحــت پوشــش بهزیســتی ب
و ایــن ســازمان موظــف اســت شــرایط زندگــی 
ایــن  بــه حــد مطلوبــی برســاند. در  را  آنــان 
میــان افــراد دارای اتیســم بــرای حمایــت از 
بــه  نمی تواننــد  دولتــی  متولــی  ایــن  ســوی 
صــورت تــک تــک بــه ایــن ســازمان مراجعــه 
حمایــت  توانبخشــی  هزینه هــای  بــرای  و 

انجمن هــای  وجــود  کــه  اینجاســت  شــوند 
و  مــردم  میــان  پلــی  عنــوان  بــه  غیردولتــی 
بــرای  حــل  راه  بهتریــن  دولتــی  متولیــان 

مــردم و دولــت خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار اســت بــه زودی 
مجلــس شــورای اســامی یــک روز راهــروی 
کشــور  کل  بهزیســتی  اختیــار  در  را  مجلــس 
می خواهیــم  روز  ایــن  در  گفــت:  دهــد  قــرار 
بــا  رابطــه  در  کــه  انجمن هایــی  تمامــی  از 
کــم تــوان فعالیــت  معلولیــن و افــراد ناتــوان و 
مــی کننــد دعــوت کنیــم تــا در مجلــس حضور 
یافتــه و مســتقیمًا مشــکات را بــا نماینــدگان 
وجــود  میــان  ایــن  در  بگذارنــد.  میــان  در 
راهــروی  در  ایــران  اتیســم  خیریــه  انجمــن 
گــوی مســتقیم بــرای حــل  گفــت و  مجلــس و 
مشــکات افــراد دارای اتیســم بســیار حایــز 
اهمیــت اســت. همچنیــن یکــی از مهمتریــن 
مهمانــان همایــش بهزیســتی در روز جهانــی 
ایــران  اتیســم  خیریــه  انجمــن  معلولیــن 

خواهــد بــود. 
کــه ســازمان  وی از دیگــر همــکاری هایــی را 
کشــور قصــد انجــام بــا انجمــن  کل  بهزیســتی 
ج  خیریــه اتیســم ایــران را دارد،  آمادگــی در
آخریــن یافته هــای ایــن انجمــن در ســایت 
ــد و اظهــار  کشــور خوان کل  رســمی بهزیســتی 
داشــت: یکــی از بهتریــن فعالیتهــای انجمــن 
ح مشــترک  خیریــه اتیســم ایــران، اجــرای طــر
انجمــن خیریــه اتیســم ایــران بــا ناجــا بــرای 
صــدور  و  اتیســم  دارای  افــراد  شناســایی 
ــرای تــک تــک آنهاســت و بهزیســتی  کارت ب
کشــور مایــل اســت تــا در آن زمینــه هــم بــا  کل 

کنــد.  انجمــن همــکاری 
از  دیگــر  گوشــه ای  در  دولتــی  مســول  ایــن 
در  بحــث  اتیســم،  مــورد  در  خــود  ســخنان 
ــی  ــل تخصص ــوز در محاف ــم را هن ــورد اتیس م
گفــت: بهزیســتی یکــی  ــد و  ــا خوان علمــی نوپ
کمیتــه  تشــکیل  از مهمتریــن تصمیماتــش 
کــه بــا اجــرای آن بتوانــد همــه  کشــوری اســت 
جــا  یــک  مــورد  ایــن  در  را  نظــران  صاحــب 

کنــد.  جمــع 

در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نحوی نــژاد  دکتــر 
انجمــن  بــا همــکاری  اخیــرًا  کــه  کنگــره ای 
اتیســم  بــا  ارتبــاط  در  خــاص  بیماری هــای 
تشــکیل شــد متخصصــان در حــوزه پزشــکی 
کامــًا بیگانــه بودنــد.  بــا حــوزه توانبخشــی 
ایــن  آرزوهایــم  از  یکــی  داشــت  اظهــار  او 
ــم بیــن آن هــا تعامــل ایجــاد  ــه بتوان ک اســت 
ح هایــی  کنــم. بنابرایــن در حــال تدویــن طر
کنــار  در  را  پزشــکان  بتوانیــم  تــا  هســتیم 
و  کنیــم  جمــع  توانبخشــی  درمانگرهــای 
حــرف هــای تیــم هــای توانبخشــی را بشــنوم 
کنیــم. زیــرا  آنــان برقــرار  و تعامــل را میــان 
کــه  کامــا بــه نفــع افــرادی اســت  ایــن مســاله 
دارای اتیســم هســتند. وی همچنیــن اشــاره 
خانــواده  رکــن،  مهمتریــن  همیشــه  کــرد: 
ــه اختــال  ک ــد  ــد بدانن اســت. خانواده هــا بای
مشــخص  درمــان  دارای  اتیســم  طیــف 
نیســت و یــک طیــف بــوده و ممکــن اســت  
هــر فــردی بــا فــرد دیگــر تفاوتهــای عمــده ای 
یــک  از  پــس  اســت  ممکــن  باشــد.  داشــته 
اتیســم  دارای  شــخص  توانبخشــی  دوره 
برگشــت داشــته باشــه و  اختالــش دوبــاره 
کنــد. ممکــن اســت بــه طــور مثــال ۱۰  عــود 
کــه در  اتیســم دســته  ســال دیگــر عایمــی 
بنــدی مــی شــد در بیمــاری دیگــری دســته 
بنــدی شــود و بــه دنبالــش درمــان شــناخته 
شــده ای وجــود نداشــته باشــد. یعنــی وقتــی 
هــم  درمــان  نیســت  شــده  شــناخته  علــت 
ــودک  ک شــناخته شــده نیســت و آینــده یــک 
دچــار یــک ابهــام شــده و دشــواری ها یکــی 
یکــی  بــا شــما روبــرو می شــوند. بایــد قــوی 
باشــیم و قــوی بــودن خانــواده می توانــد از 
کنــد. کم رنــگ  را  آنهــا  مشــکات بکاهــد و 

دکتــر نحــوی نــژاد در ســال ۱3۸4 مســولیت 
عهــده  بــر  را  مزمــن  روانــی  بیمــاران  حــوزه 
جلســاتی  در  شــرکت  دنبــال  بــه  داشــته 
و  شــده  تشــکیل  اتیســم  بــا  ارتبــاط  در  کــه 
همراهــی  بــه  توانســت  آن  کافــی  شــناختن 
ــا ســازمان مدیریــت  کراتــی ب همکارانــش مذا
بــه  را  اتیســم  و برنامه ریــزی انجــام داده و 
کنــد  ــه در بهزیســتی تعریــف  گان صــورت جدا
ــم  ــتی فراه ــرای آن در بهزیس ــه ای را ب و یاران
کننــد. در حــال حاضــر نیــز بــرای دو هــزار نفــر 
ــه از  ماهانــه 34۰ هــزار تومــان مقــرری ماهان

می شــود. پرداخــت  بهزیســتی  ســوی 

ینه  کمک هز
۳۴۰ هزار تومانی 
به حساب مراکز 

سانی به  خدمت ر
کودکان اتیسم 

یز می شود. وار
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گفتگو با 
دکتر راضیه معصومی

ی سکسولوژی  فوق دکتر
شناسی جنسی(،  )رفتار

عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

های جنسی  یت رفتار غ و مدیر بلو
در نوجوانان اتیستیک

گروه  دکتر راضیه معصومی عضو هیئت علمی 
مامایی  و  پرستاری  دانشکده  باروری  بهداشت 
اولین  دارنده  و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
است  ایران  در  سکسولوژی  دکتری  فوق  مدرک 
که تحصیالت دانشگاهی خود را در داخل ایران 
و  رسانده  اتمام  به  رفتارشناسی جنسی  در حوزه 
و  پژوهشی  آموزشی،  حیطه  سه  در  کنون  ا هم 
و  جنسی  گروه های  در  جنسی  رفتارهای  بالینی 
مصاحبه  است.  فعالیت  حال  در  مختلف  سنی 
زیر با ایشان به قصد آشنایی والدین دارای فرزند 
طیف اتیسم با فرآیند بلوغ و چگونگی مدیریت 
رفتارهای جنسی فرزندان شان ترتیب داده شد. .

  آیــا دوره نوجوانــی در افراد دارای 
اتیســم با افــراد دیگر تفاوتــی دارد؟
اســت  بهتــر  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  از  قبــل 
ایــن  ویژگی هــای  و  نوجوانــی  از  تعریفــی 
مقطــع داشــته باشــیم و بعــد بــه تفــاوت ایــن 
مقطــع در افــراد دارای اتیســم در مقایســه بــا 

افــراد دیگــر بپردازیــم.
کودکــی بــه  گــذار از دوران  نوجوانــی مرحلــه 
کــه در محــدوده ســنی 10  بزرگســالی اســت 
تــا 19 ســالگی تجربــه می گــردد. مهمتریــن 
فرآینــد  بــروز  زندگــی  از  مرحلــه  ایــن  اتفــاق 
غ اســت. علــت اصلــی زمــان شــروع بلــوغ  بلــو
مشــخص نیســت امــا عواملــی نظیــر ژنتیــک، 
بــر  می توانــد  تغذیــه  و  جغرافیایــی  عوامــل 
غ  بلــو شــامل  غ  بلــو انــواع  باشــد.  موثــر  آن 
اجتماعــی  و  جنســی  روانــی،  جســمی، 
جســمی  غ  بلــو عالمــت  مهمتریــن  اســت. 
جهــش رشــد قــدی اســت. در ایــن مقطــع از 
زندگــی، بــه علــت فعــال شــدن محــور مرکــزی 
عصبی-هورمورنــی و ترشــح هورمون هــای 
جنســی، هیجانــات عاطفــی قابــل توجهــی 
روانــی  نظــر  از  نوجــوان  و  می شــود  تجربــه 
غ جنســی شــامل  تکامــل پیــدا می کنــد. بلــو
بــروز صفــات ثانویــه جنســی از جملــه رشــد 
ــه  ــلی، جوان ــل و تناس ــر بغ ــه زی ــای ناحی موه
زدن پســتان در دخترهــا و رشــد آلــت تناســلی 
نوجوانــان  اســت.  پســرها  در  صــدا  تغییــر  و 

عمدتــًا تحــت تاثیــر محیــط اطــراف خــود از 
وســایل  و  همکالســی ها  دوســتان،  جملــه 
ارتبــاط جمعــی از جملــه اینترنــت و شــبکه 
هــای مجــازی در معــرض حجــم زیــادی از 
کــه صحیــح  اطالعــات جنســی قــرار می گیــرد 
ــد از طریــق مراجــع  ــودن ایــن اطالعــات بای ب
غ،  گــردد. در طــی دوران بلــو ذیصــالح تاییــد 
ســایرین  بــا  ارتبــاط  برقــراری  مهــارت  فــرد 
زندگــی  توانایــی  و  می آموزنــد  مــرور  بــه  را 
اجتماعــی و ورود بــه دوران بزرگســالی را پیــدا 

. می کنــد
حــال بــا ایــن مقدمــه می تــوان بــه تفــاوت 
نوجــوان  بــا  اتیســم  بــه  مبتــال  نوجــوان 
پرداخــت.  اختــالل  ایــن  بــه  مبتــال  غیــر 
اتیســم  دارای  نوجــوان  در  جســمی  غ  بلــو
و  می دهــد  خ  ر دیگــر  نوجوانــان  هماننــد 
دســته  ایــن  در  عصبی-هورمونــی  محــور 
جهــش  می شــود.  فعــال  نیــز  نوجوانــان  از 
رشــدی، بــروز صفــات ثانویــه جنســی و ظهــور 
عالئــم  مهمتریــن  کــه  جنســی  رفتارهــای 
بــه  افــراد  ایــن  در  می باشــند  جنســی  غ  بلــو
ــا  ــل مشــاهده اســت ام درجــات مختلفــی قاب
غ یــک نوجــوان طیــف  کــه فرآینــد بلــو آنچــه 
اتیســم را از یــک نوجــوان غیــر مبتــال بــه ایــن 
و  روانــی  غ  بلــو می کنــد،  متمایــز  اختــالل 
اجتماعــی نوجــوان دارای اتیســم اســت. بــه 
عبــارت دیگــر بــه علــت اختــالل در تکامــل 
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غ  بلــو شــناختی در نوجــوان دارای اتیســم، 
احساســات  و  هیجانــات  کنتــرل  و  روانــی 
محیــط  بــا  ارتبــاط  برقــراری  قــدرت  نیــز  و 
افــراد  از  ایــن دســته  بیــرون و اطرافیــان در 
ع بــر  دچــار اختــال اســت و ایــن دو موضــو
ایــن  جنســی  رفتارهــای  مدیریــت  و  ظهــور 

دارد.  بســزایی  منفــی  تاثیــر  افــراد 

  لطفــًا تاثیــر اتیســم بــر تکامــل جنســی افــراد 
توضیــح  بیشــتر  را  اختــال  ایــن  بــه  مبتــا 

دهیــد؟ 
کلــی، بیــن رفتارهــای  بــه عنــوان یــک قاعــده 
جنســی بــا وضعیــت عاطفــی- روانــی و ســطح 
غ اجتماعــی افــراد ارتبــاط وجــود دارد. از  بلــو
کــه در قســمت قبــل هــم  ســویی، همانطــور 
غ  بلــو تاثیرپذیــری  بــه علــت  کــردم،  اشــاره 
روانــی و اجتماعــی در نوجــوان دارای اتیســم 
)عــدم رشــد مهــارت هــای بیــان احساســات و 
برقــراری ارتبــاط بــا ســایرین(، ایــن دســته از 
افــراد از هنجارهــا و قوانیــن اجتماعــی درک 
کاملــی نداشــته و لــذا ظهــور طیفــی  صحیــح و 
از رفتارهــای جنســی از جملــه خــود تحریکی، 
نــگاه بــه دیگــران و عاقــه بــه بــدن عریــان، 
بازی هــای جنســی، خــود ارضایــی، عریــان 
لمــس،  عمومــی،  محیط هــای  در  شــدن 
کــردن و عاقمنــد شــدن بــه  بوســیدن، بغــل 
ــل انتظــار اســت. اضطــراب  ــراد غریبــه قاب اف
کــودک یــا  کــه در  عامــل مهــم دیگــری اســت 
نوجــوان دارای اتیســم می توانــد منجــر بــه 

تشــدید بــروز رفتارهــای جنســی شــود. 

  بــا توجــه بــه اینکــه نوجوانــان دارای اتیســم 
از هنجارهــا و قوانیــن اجتماعــی درک صحیــح 
کاملــی نداشــته و روی رفتــار جنســی خــود  و 
ایــن  در  آســیب  احتمــال  آیــا  ندارنــد،  کنترلــی 

افــراد وجــود دارد؟
از  شــدن  قربانــی  ســابقه  متاســفانه  بلــه، 
تــا  اتیســم  دارای  افــراد  در  جنســی  نظــر 
گــزارش شــده اســت. همچنیــن ایــن   %75
افــراد چنانچــه از آمــوزش جنســی و مراقبــت 
مناســب در زمینــه مســائل جنســی برخــوردار 
نباشــند، بــه میــزان 2 تــا 3 برابــر جمعیــت 
جنســی  تجــاوز  خطــر  معــرض  در  عمومــی 
ــه هنــگام  ــذا آمــوزش جنســی ب ــد. ل ــرار دارن ق
ــرای مدیریــت  کــردن ایــن افــراد ب و توانمنــد 
رفتارهــای جنســی خــود از طریــق والدیــن و 
کــودکان و نوجوانــان مبتــا  کــه بــا  مشــاورانی 
کار می کننــد، بســیار مهــم  بــه اختــال اتیســم 

و ضــروری اســت. 

بــرای  بــاال،  توضیحــات  بــه  توجــه  بــا    
در  کــه  مشــاورانی  و  تراپیســت ها  والدیــن، 

ایــن حــوزه مشــغول فعالیــت و ارائــه خدمــت بــه 
خانــواده های دارای فرزند اتیســم هســتند، چه 

داریــد ؟ توصیــه ای 
مدیریــت  در  را  زیــر  کلــی  اصــل  چنــد  بایــد 
ــودکان و  ک ــته از  ــن دس ــی ای ــای جنس رفتاره

بگیرنــد.  درنظــر  نوجوانــان 
نابجــا و عمدتــًا دارویــی  از درمان هــای   -1
غ در  بلــو انداختــن فرآینــد  تاخیــر  بــه  بــرای 
زیــرا  شــود  اجتنــاب  نوجوانــان  و  کــودکان 
کــه مــی دانیــد مســائل جنســی  همــان طــور 
امــری طبیعــی در فرآیند تکامل انســان اســت 
و نبایــد بــا مداخــات ایــن چنینــی بــه جــز در 
بخــش  غیرطبیعی،ایــن  و  معــدود  مــوارد 
بــه  را  اتیســم  افــراد دارای  تکاملــی  رونــد  از 
کــه مهــم اســت ایــن  تاخیــر انداخــت. آنچــه 
کــه والدیــن و مشــاوران ایــن دســته از  اســت 
کــودکان و نوجوانــان بایــد از طریــق آمــوزش 
از  ســطحی  بــه  مهارت آمــوزی  و  صحیــح 
یــا  کــودک  بتواننــد  کــه  برســند  توانمنــدی 
نوجــوان دارای اتیســم را در مدیریــت رفتــار 

کمــک نماینــد. جنســی خــود، 
و  ناراحتــی  عمــده  دالیــل  از  یکــی   -2
نابجــای  بــروز  از  والدیــن  شــرم  احســاس 
اتیســم  دارای  فرزنــد  جنســی  رفتارهــای 
اذهــان  شــناخت  و  گاهــی  آ عــدم  خــود، 
ــم  ــال اتیس ــه اخت ــبت ب ــه نس ــی جامع عموم
بعــد  در  ویــژه  بــه  آن  از  ناشــی  عــوارض  و 
جنســی فــرد دارای اتیســم اســت لــذا توصیــه 
می شــود، والدیــن یــا مشــاوران ایــن دســته 
و  اطاع رســانی  بــا  نوجوانــان  و  کــودکان  از 
کــه فــرد  گاهــی بخشــی بــه شــبکه اجتماعــی  آ
کــم  ــا آنهــا در ارتبــاط اســت، بــه  اتیســتیک ب
ــاس  ــا احس ــوام ب ــای ت ــن فض ــدن ای ــگ ش رن

کننــد.  کمــک  خجالــت  و  شــرم 
قبــل  قســمت های  در  کــه  همانگونــه   -3
از  انســان  در  جنســی  بعــد  دادم،  توضیــح 
در  آن  ظهــور  تــا  گرفتــه  جنســی  تمایــات 
قالــب رفتــار جنســی طبیعــی اســت و نکتــه 
هــر  بــه  ابتــا  کــه  اســت  ایــن  توجــه  قابــل 
ــًا  ــد صرف ــی توان ــاری م ــا بیم ــال و ی ع اخت ــو ن
کنــد.  شــکل زندگــی جنســی فــرد را عــوض 
لــذا افــراد بایــد بیاموزنــد تــا بــا شــرایط جدیــد 
کننــد و رفتــار جنســی  چگونــه ســازگاری پیــدا 
کــودکان و نوجوانــان  کننــد.  خــود را تنظیــم 
قاعــده  نیــز مشــمول همیــن  اتیســم  دارای 
مــی باشــند. بنابرایــن بــا آمــوزش و مهــارت 
شــدت  بــه  آن  برآینــد  البتــه  کــه  آمــوزی 
ــوان  ــتگی دارد، می ت ــز بس ــم نی ــال اتیس اخت
درصــد قابــل توجهــی از رفتارهــای جنســی 
کــه عمدتــًا ریشــه در عــدم  خــام ایــن افــراد را 
هنجارهــای  و  قوانیــن  از  صحیــح  درک 
بــودن و  نابالــغ  و  اجتماعــی، بی تجربه گــی 

کودک و یا نوجوان 
دارای اتیسم باید به 

شناخت و درک حداقلی 
از فضای عمومی، 

فضای بین فردی و 
یم خصوصی برسد  حر

م  که این امر مستلز
ش مستمر  و مداوم  آموز

توسط والدین 
و مشاوران است. 
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عــدم رشــد مهارتهــای بیــان احساســات دارد 
نمــود.  تعدیــل  را، 

4- اضطــراب یکــی از عوامــل قابــل توجــه 
و  کــودکان  در  جنســی  رفتــار  تشــدیدکننده 
اســت.  اتیســم  اختــال  دارای  نوجوانــان 
بنابرایــن بایــد فــرد از نظــر ســطح اضطــراب 
ــا  گیــرد ت ــرار  مــورد بررســی و ارزیابــی دقیــق ق
کــودک یــا  چنانچــه منشــا بــروز رفتــار جنســی 
نوجــوان ریشــه در اضطــراب دارد، مداخــات 

مناســب رفتــاری و دارویــی انجــام شــود. 
فقــدان  دائمــی،  کنتــرل  و  مراقبــت   -5

کــودک و یــا  فضــا و حریــم خصوصــی بــرای 
نوجــوان دارای اختــال اتیســم، عــدم تامیــن 
نیازهــای عاطفــی ایــن دســته از افــراد توســط 
عــدم  نهایــت  در  و  اطرافیــان  و  والدیــن 
عوامــل  جملــه  از  روانــی  امنیــت  احســاس 
زمینه ســاز تکامــل جنســی نامناســب در افــراد 
مبتــا اســت. لــذا والدیــن و مشــاوران بایــد بــه 
کافــی  هــر یــک از ایــن عوامــل دقــت و توجــه 

داشــته باشــند. 

توصیــه  چــه  کلــی  اصــول  ایــن  بــر  عــاوه    
بــرای والدیــن در مدیریــت رفتارهــای  هایــی 
اتیســم  کــودکان و نوجوانــان دارای  جنســی 

داریــد؟ خــود 
اولیــن توصیــه آمــوزش جنســی بــه نوجوانــان 
و  تصویرســازی  اتیســم،  اختــال  دارای 
اســتفاده از تصاویــر شــماتیک اســت بــه ایــن 
کــه والدیــن یــا مشــاوران بایــد نوجــوان  معنــا 
دارای اتیســم را از طریــق نقاشــی و تصاویــر 
ــد  کنن ــدن جنســی خــود آشــنا  ــا ب شــماتیک ب
کــه البتــه انجــام ایــن کار خود نیازمنــد مهارت 
لــذا  اســت،  بــه والدیــن و مشــاوران  آمــوزی 

ایشــان بایــد حتمــًا در کارگاه هــای اختصاصــی 
کیــد  در ایــن زمینــه شــرکت نماینــد. دلیــل تا
بنــده بــر آمــوزش جنســی متناســب بــا ســن در 
ــماتیک  ــر ش ــتفاده از تصاوی ــا اس ــراد ب ــن اف ای
ــم  ــال اتیس ــراد دارای اخت ــه اف ک ــت  ــن اس ای
بــه علــت ماهیــت اختال خــود عمدتــًا بصری 
هســتند تــا ســمعی؛ یعنــی از حــس بینایی این 
افــراد بهتــر و بیشــتر می تــوان بــرای آمــوزش 
در هــر حیطــه ای بــه ویــژه مســائل جنســی 
کمــک گرفــت تــا حــس شنوایی شــان. توصیــه 
گانــه  قانــون ســه  از  پیــروی  بعــدی،  مهــم 

محیــط عمومــی، فضــای بیــن فــردی، حریــم 
خصوصــی و ســپس آشــنایی بــا هنجارهــای 
کــودکان و  هــر یــک از ایــن فضاهــا در آمــوزش 

ــان دارای اتیســم اســت.  نوجوان
ســطح  کــه  می کنــم  کیــد  تا مجــددًا  البتــه 
یادگیــری و آمــوزش پذیــری ایــن افــراد متاثــر 
از شــدت ا ختالشــان اســت امــا بــه عنــوان 
کــودک و یــا نوجــوان دارای  کلــی  یــک قاعــده 
حداقلــی  درک  و  شــناخت  بــه  بایــد  اتیســم 
و  فــردی  بیــن  از فضــای عمومــی، فضــای 
کــه ایــن امــر مســتلزم  حریــم خصوصــی برســد 
آمــوزش مســتمر و مــداوم توســط والدیــن و 
مشــاوران می باشــد. بــه عنــوان مثــال بایــد 
کــه اتوبــوس،  ایــن بچــه هــا را متوجــه نمــود 
خیابــان و ... فضــای عمومــی هســتند و یــا 
اینکــه هــر فــردی بــرای خــودش یــک حریــم 
کــه افــراد دیگــر اجــازه ورود  خصوصــی دارد 
بــه آن حریــم را ندارنــد. ســپس هنجارهــا و 
قوانیــن هــر یــک از این ســه حیطــه باید برای 
ــا تکــرار و تمریــن  فــرد توضیــح داده شــود و ب
الزم  مهــارت  حداقــل  بــه  را  فــرد  مــداوم، 
ــور  ــی و ظه ــای عموم ــت هنجاره ــرای رعای ب

ــر خودتحریکــی در  ــار جنســی نظی نســبی رفت
حریــم خصوصــی خــود رســاند. بــه عبــارت 
در  خودارضایــی  یــا  تحریکــی  خــود  دیگــر 
پدیــده ای غیرقابــل  از بچه هــا  ایــن دســته 
دارای  نوجــوان  بایــد  امــا  اســت  اجتنــاب 
گــر  کــه ا ع نمــود  اتیســم را متوجــه ایــن موضــو
کار را انجــام دهــد بایــد در  قــرار اســت ایــن 
حریــم خصوصــی خــود مثــًا در اتــاق خــودش 
را  عمومــی  حریــم  و  فضــا  و  دهــد  انجــام 
کــه  کیــد می کنــم  مخــدوش نکنــد. بــاز هــم تا
طیفــی  در  اتیســتیک  نوجوانــان  و  کــودکان 

و  دارنــد  قــرار  یادگیــری  و  شــناختی  درک  از 
بــا  افــراد  مــورد  در  عمدتــًا  توصیه هــا  ایــن 
ســطح نســبی از درک شــناختی و یادگیــری 
کاربــرد دارد. مــوارد شــدید نیازمنــد ارزیابــی و 

مشــاوره انفــرادی اســت. 
کــه قبــًا هــم عــرض  توصیــه آخــر،  همانطــور 
اختــال  بــا  نوجوانــان  و  کــودکان  کــردم 
اتیســم بــه احتمــال باالتــری در معــرض خطــر 
توانمنــد  لــذا  هســتند  جنســی  تجــاوز  و  آزار 
ــرای مراقبــت و حفاظــت  ــراد ب ــردن ایــن اف ک
ــت  ــن مراقب ــکان و همچنی ــد ام ــا ح ــود ت از خ
می توانــد  افــراد  ایــن  والدیــن  هشــیاری  و 
بســزایی  نقــش  آســیب ها  ایــن  کاهــش  در 

باشــد. داشــته 
در آخــر، امیــدوارم ایــن مطالــب مــورد اســتفاده 
مشــاوران  همچنیــن  و  عزیــز  خانواده هــای 

ایــن حــوزه قــرار بگیــرد.
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درمانــی  روشــهای  از  یکــی 
کــودکان طیــف اتیســم مداخلــه 
کــه اولیــن بارتوســط دکتــر لیــن  رفتــاری  اســت 
کــوگل از دانشــگاه  کــوگل و همســرش راپــرت 
 PRT کالیفرنیــا ابــداع شــد . واژه ســانتاباربارا 
 Privotal Response Treatment مخفــف  
بــوده و روش درمانــی اســت مبتنــی بــر پاســخ 
ایــن  ویژگی هــای  رفتارهــای محــوری.  بــه 

تعریــف می گــردد:  ذیــل  روش مطابــق 
الــف| اولیــن و مهمتریــن ویژگــی PRT  ایــن 
کــه بیــش از آنکــه یــک روش درمانــی  اســت 

ــت.  ــی اس ــبک زندگ ــک س ــد، ی باش
ــی  ــر زندگ ــع روشــی طبیعــی و مبتنــی ب در واق
بــر  عــاوه  روش،  ایــن  در  اســت.   روزمــره 
کــودک  تحــت آمــوزش قــرار می گیــرد   اینکــه 
بــرادران  و  خواهــران  حتــی  و  والدیــن  بــه 
کــه چگونــه  وی نیــز آمــوزش داده می شــود 
کننــد و چــه  کــودک دارای اتیســم رفتــار  بــا 
آموزش هایــی بــه او بدهنــد. بــا ایــن کار بــدون 
کاس هــای  فشــار  تحــت   کــودک   اینکــه  
آموزشــی قــرار بگیــرد بــه نوعــی تحــت آمــوزش 

همیشــگی و خانگــی اســت .
کــودک محــور و خانــواده محوراســت.  ب| 
کــه مربــی  در بعضــی روشــها دیــده می شــود 
کــودک تعییــن می کنــد و  بــرای  فعالیتــی را 
کــودک تمایلــی  کــه  غ از ایــن  متأســفانه فــار
بــه انجــام آن داشــته باشــد یــا نــه ، او را وادار 
کار می کنــد . امــا در ایــن روش  بــه انجــام آن 
کــه نــوع فعالیــت و بــازی  کــودک اســت  ایــن 
بــاال  باعــث  کار  انتخــاب می کنــد و همیــن  را 

رفتــن انگیــزه در کــودک  و تســهیل  یادگیری 
می شــود. خانــواده نیــز در ایــن روش 
نقــش مهمی ایفــا می کنــد و در روند کار 
کــودک حضــور فعــال دارد. حــذف  ــا  ب
خانــواده در ایــن مســیر،  منجــر بــه 

کندشــدن پیشــرفت کودک میگردد. پدر و مادر 
کــه چگونــه بــا فرزنــد خــود بــازی  بایــد بیاموزنــد 
کننــد و در حیــن بــازی چــه آموزشــهایی بــه او 

بدهنــد. 
غیرمســتقیم  آمــوزش  و  بــازی  بــر  ج|مبتنــی 

اســت. 
ــهای الزم  ــازی، آموزش ــب ب ــن روش در قال ای
کــودک مــی دهــد. مربــی یــا والدیــن یــاد  را بــه 
کــودک  کــه چگونــه وارد دنیــای  می گیرنــد 
هــم  او  بــا  تدریجــی  و  آرام   و خیلــی  شــوند 

بــازی شــوند و ســپس آموزشــهای متناســب 
بــا آن بــازی را بــه او بدهنــد .

های محوری چیست ؟ رفتار
روشPRT  بــه جــای تمرکــز روی رفتارهــای 
کــه می توانــد روی  جزئــی، روی چنــد رفتــار 
رفتارهــای وســیع تر دیگــری مؤثر باشــد و زمینه 
ــه  ــد. ب کن ــی  کار م ــد،   ــم نمای ــا را فراه ــد آنه رش
گیــر بــودن و مؤثــر بــودن ایــن رفتارها،  علــت فرا
بــه آنهــا رفتارهــای محوریمی گوینــد.در اینجــا 

بــه شــرح رفتارهــای محــوری مــی پردازیــم:
ــار محــوری، انگیــزه اســت.  الــف| اولیــن رفت
کــه می دانیــم افــراد طیــف اتیســم  همانطــور 
در  و  می شــوند  برانگیختــه  ســخت  خیلــی 
شــرایط عــادی تــاش زیــادی نمی کننــد.   امــا  
کــه انگیــزه در آنهــا بــاال رود، میــزان  زمانــی 
تــاش و یادگیــری شــان چنــد برابــر می شــود. 
تقویــت  باعــث  انگیــزه،  تقویــت  واقــع  در 

مهارت هــای متعــدد دیگــر می شــویم .
نشــانه های  بــه  پاســخگویی  قابلیــت  ب| 

  : متعــدد 
طیــف  افــراد  خــاص  ویژگیهــای  از  یکــی 
اتیســم عاقه هــای محــدود و شــدید اســت، 
گفتــه  کــه بــه آن بیــش انتخابگــری  ویژگــی 

 

افــراد  ایــن  می شــود  باعــث  و  می شــود 
محــرک،  یــک  روی  را  خــود  حــواس  تمــام 
باعــث  موضــوع  همیــن  و  نمــوده  متمرکــز 
  . آنهــا می شــود  تکــراری در  بــروز رفتارهــای 
کــودک اتیســم بــا یــک  کــه یــک  مثًاهنگامــی 
کــه هــم چرخــش دارد و هــم  کنترلــی  ماشــین 
کنــد ممکــن  موزیــک پخــش می کنــد بــازی 
و  حرکــت  صــدا،  محرکهــای  بیــن  از  اســت 
رنــگ  فقــط  بــه حرکــت، آن هــم تنهــا بــه 
کنــد. طبیعــی  خ هــای آن توجــه  حرکــت چر
کــه بــا وجــود چنیــن ویژگــی، یادگیــری  اســت 
ــر مــا  حیــن  گ ــد ناممکــن اســت. ا مــوارد جدی
نظــر  در  را  نکتــه  ایــن  خــود  آموزش هــای 
رفتــار محــوری  ایــن  بــه تقویــت  بگیریــم و 
کــه یادگیــری حــوزه  بپردازیــم، مــی بینیــم 

می شــود.  تســهیل  رفتارهــا،  از  وســیعی 
ج| خودگردانی یا مدیریت خود : 

آمــوزش  مؤثــر،  رفتارهــای  از  دیگــر  یکــی 
انجــام  در  گــر  ا اســت.  کــودک  بــه  اســتقال 
ــک  کم ــودک  ک ــه  ــک ب کوچ ــزرگ و  ــای ب کاره
کارهایــش را انجــام دهیم،  کنیــم یــا خودمــان 
کــودک اعتمــاد بــه نفــس الزم را پیــدا نمی کنــد 
شــد.  خواهــد  ضعیــف  و  وابســته  فــردی  و 
کــه بــه  وظیفــه مربــی و والدیــن ایــن اســت 
تدریــج اســتقال الزم و توانایــی انجــام امــور را 

بــه او آمــوزش دهنــد .
د| خود آغازگری: 

طیــف  کــودکان  مشــکات  از  دیگــر  یکــی 
کام خــود بــه خــودی  کــه  اتیســم ایــن اســت 
ارتبــاط  برقــراری  و  کام  شــروع  و  ندارنــد 
کامــی برایشــان بســیار دشــوار اســت. آنهــا 
از  کام،  بــه جــای  نیازهایشــان  رفــع  بــرای 
مثــل جیــغ زدن،  اســتفاده می کننــد   رفتــار 
و  دیگــران  دســت  کشــیدن  کــردن،  اشــاره 
ع دلخواهشــان  بــردن آنهــا بــه ســمت موضــو
کام  کیــد PRT  روی  کــه تأ و غیــره. از آنجــا 
و تعامــل اجتماعــی اســت، خودآغازگــری  را 
ــار محــوری درنظرگرفتــه  ــه عنــوان یــک رفت ب
کیــد دارد . در آخــر یــادآور  و بــر تقویــت آن تأ
کــودکان  ــرای  مــی شــوم روش PRT  بیشــتر ب
کوچــک و تقریبــًا زیــر ۱۰ ســال مناســب اســت .

 

PRT     
Privotal Response Treatment

  

وش ر
  صدیقه فراهانی  



به مهمانی انجمن خیریه اتیسم آمده. 
جوانــی 33 ســاله، خوش تیــپ و خــوش مشــرب، 
گــر شــهریار فرامــرزی را از پیــش نشناســی شــاید  ا
کــه در رفتــار او بــا ســایرین می توانــی  تنهــا تفاوتــی 
بــا  دیــدارش  از  بیشــتر خشــنودی  نمــود  بیابــی، 

ــه نســبت ســایرین اســت.  ــد ب ــراد جدی اف
کنــی خوشــبختی  وقتــی او را بــه شــخصی معرفــی 

اش از آشــنایی بــا او تنهــا  تعــارف نیســت. 
افــراد جدیــد خرســند  بــا  آشــنا شــدن  از  واقعــًا  او 
می شــود و بافاصلــه آن احســاس را بازگــو می کنــد. 
کنیــد نحــوه بیــان ایــن اظهــار  نــه اینکــه خیــال 

خشــنودی در شــان یــک مــرد جــوان نیســت. 
او بــه قولــی آقامنشــانه صحبــت می  کنــد و رفتــاری 

بچه گانــه در ارتباطــات شــهریار دیــده نمی شــود. 

کن لنــدن هســتند. او  شــهریار و پــدر و مــادرش ســا
نیمی از عمرش را در تهران و باقی را در انگلستان  
کــرده و حــاال بــه همــراه والدینــش بــرای دو  زندگــی 

کــرده اســت.  مــاه بــه ایــران مســافرت 
در طــول ایــن دو مــاه شــهریار بــه همــراه پــدرش 
ســر  ایــران  اتیســم  خیریــه  انجمــن  بــه  مــداوم 

زده انــد. 
صحبــت  پــای  و  کــرده  شــرکت  جشــن ها  در 
فرزنــد  همگــی  کــه  نشســته اند  خانواده هایــی 
بــه  شــباهت  بــی  مشکاتشــان  و  دارنــد  اتیســم 

نیســت.  فرامــرزی  خانــواده  مشــکات 
آنــان می آینــد، از تجربیاتشــان تعریــف می کننــد و 
کمــک بــه ســایر خانواده هــا در  بهترین هــا را بــرای 

اختیارشــان قــرار می دهنــد.    

یار زندگی خوب شهر
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شــهریار فرامرزی عاشــق نقاشــی 
کــه در لنــدن  اســت. بــا وجــودی 
بــزرگ شــده بســیار متدیــن اســت. نمــازش 
دینــی  اعتقــادات  همیــن  نمی شــود.  قضــا 
کــه بــه  ــار  گفتــه پــدرش هــر ب کــه بــه  اوســت 
بــرای  بازگشــتن  می کننــد  مســافرت  ایــران 
دفعــه  هــر  شــهریار  می شــود.  دشــوار  آن هــا 
بــرای بازگشــتن بنــای ناســازگاری می گــذارد.
بــه  بازگشتنشــان  از  پیــش  هفتــه  دو  یکــی 
لنــدن پــای صحبــت پــدر و پســر نشســتم. 
ایــران  اتیســم  انجمــن  محــل  در  را  دو  هــر 
ــی  ــواًل وقت ــه. معم گان ــی جدا دیدم.دیدارهای
اتیســم  دارای  فرزنــدان  صحبــت  پــای 
و  گفــت  انجــام  بــرای  والدیــن  می نشــینیم 
امــا  هســتند  فرزندشــان  کنــار  بهتــر،  گویــی 

بــود.  گانــه  گوهــا جدا گفــت و  بــار  ایــن 
عــادی  حــدی  تــا  شــهریار  رفتارهــای  پــس 
کــه  ــا فــردی  کــه بــرای صحبــت ب شــده اســت 
نمیشناســد نیــازی بــه حضــور والدینش نــدارد. 
بابــت  ایــن  از  بــود و  امیــدواری  جــای بســی 
گــو بــا پــدری موفــق در ارتبــاط بــا شــیوه  گفــت و 
رفتــار درســت و توانبخشــی هــای صحیــح، در 
مرتبــه نخســت قــرار داشــت. بــه همیــن دلیــل 
از فرامــرزی پــدر خواســتم تــا داســتان شــهریار را 

ــد. کن ــف  ــان تعری ــودش برایم خ

کــه  قــای فرامــرزی شــما چطــور متوجــه شــدید  آ
فرزندتان دارای اتیســم اســت؟ 

امــروز  فهمیــدم.  امروزیهــا  از  دیرتــر  خیلــی 
در  هایــی  تفــاوت  متوجــه  کــه  والدینــی 
کــودکان خردســال خــود  رفتــار و نحــوه رشــد 
و  نــام  متوجــه  گذشــته  از  زودتــر  می شــوند 
نشــانی از اختــال فرزندشــان می شــوند امــا 

نبــود.  اینطــور  روزهــا  آن 
از  پــس  ســال  یــک   ،۱36۱ ســال  شــهریور 
ازدواجــم، خداونــد او را بــه مــن و مــادرش 
دوره  آمــد.  دنیــا  بــه  عــادی  او  داد.  هدیــه 
گذرانــد. تــا یــازده ماهگــی  نــوزادی را عــادی 
همــه چیــز طبیعی بود. تازه وارد یک ســالگی 
کــه مــن و مــادرش متوجــه شــدیم  شــده بــود 
گهــان ســرش  بــه نقطــه ای خیــره شــده و نا
ــه پــس از مشــاهده  پاییــن می افتــد. بافاصل
ایــن عایــم نــزد پزشــک رفتیــم. وی مــا را 
ارجــاع  بریمانــی  نــام دکتــر  بــه  پزشــکی  بــه 
گرفتــن نــوار مغــزی متوجــه  داده و پــس از 
می گفــت  دکتــر  شــدیم.  او  در  تشــنج  بــروز 
گذشــت  بــا  ع  صــر ایــن  دارد.  ع  صــر نوعــی 
کشــیدن  زمــان شــدیدتر شــده و زمــان طــول 
ــی  ــا جای ــد ت ــتر می ش ــاری بیش ــای بیم حالته
مشــکل  دچــار  هــم  کشــیدن  نفــس  در  کــه 
پزشــکان  بــه  را  شــهریار  زمــان  آن  می شــد. 
بســیاری ارجــاع دادنــد. بــا ایــن وجــود، رونــد 

نیافــت  کاهــش  تنهــا  نــه  او  بیمــاری  رشــد 
کام  کــه  کــرد  تــا جایــی ادامــه پیــدا  بلکــه 
بــه هنجــاری  نــا  رفــت.  بیــن  از  در شــهریار 
بیشــتر  روز  بــه  روز  او  در  رفتــاری  هــای 
می شــد. مثــل بدقلقــی هــا در خوابیــدن، غــذا 
خــوردن، ورود بــه مکانهــای جدیــد و... در 
ایــن میــان تنهــا رشــد فیزیکــی شــهریار بــود 
کــه درســت بــود. خانــواده ام اوایــل مشــکل 
کتمــان می کردنــد امــا مــن از همــان  پســرم را 
گفتــن واقعیــت خجالتــی نداشــتم و  ابتــدا از 
در  دشــمنی  بزرگتریــن  را  آن  کــردن  پنهــان 

حــق فرزنــدم مــی دانســتم. 
نظرهــای  کشــور  در  مختلــف  پزشــکان 
مختلفــی دادنــد و مــا تنهــا مشــکل او را تشــنج 
دارودرمانــی  بــا  رونــد  ایــن  می دانســتیم. 
کــردن تشــنج هــا ادامــه داشــت  کــم  بــرای 
ــه  ــروع ب ــاره ش ــالگی دوب ــج س ــهریار در پن و ش
کــه  کــرد. هفــت ســاله شــده بــود  حــرف زدن 
گذرانــدن دوران ابتدایــی وارد مدرســه  بــرای 
کــه  بــه دلیــل تاخیرهایــی  امــا  عــادی شــد 
گذرانــدن ایــن دوره بــه  داشــت او را بــرای 
مدرســه اســتثنایی فرســتادند. مدرســه شهید 
ــارس، پســرم دوران ابتدایــی  بهشــتی تهرانپ
درک  خــوب  را  ریاضــی  گذرانــد.  راحــت  را 
می کــرد و می توانســت بیشــتر از آموزشــهای 
اســتثنایی فــرا بگیــرد امــا مشــکل اینجــا بــود 
کــه  کــه در ایــن مدرســه ها تمامــی افــرادی 
بــه نوعــی ناتوانایــی هــای ذهنــی دارنــد بــا 
یکدیگــر درس می خواننــد و هــم رده نبــودن 
ــد  ــث می ش ــی باع ــهای آموزش کاس ــا در  آن ه
نظــر  از  باالتــری  هــای  مرتبــه  از  کــه  آنــان 
درســتی  بــه  دارنــد  قــرار  اســتعداد  و  هــوش 

نبیننــد.  آمــوزش 
کنتــرل نشــد و  تشــنج شــهریار تــا ۹ ســالگی 
بعــد از مراجعــه بــه چنــد متخصــص خبــره 
او  تشــنج  از  بســیاری  حــدود  تــا  توانســتیم 
ــی اش  ــای غیرطبیع ــا رفتاره ــا ب ــم. ام بکاهی
کــه  چــه می کردیــم. خودمــان متوجــه بودیــم 
کار می لنگــد و همــه مشــکات در  یــک جــای 
تشــنج خاصــه نیســت. تــا اینکــه تصمیــم 
بــرای  را  پســرم  پزشــکی  پرونــده  گرفتــم 
ارســال  بــود  دانمــارک  کن  ســا کــه  بــرادرم 
کنــم. بــه جــز مــدارک پزشــکی از رفتارهــای 
گرفتــه بــودم تــا  شــهریار هــم ســاعت هــا فیلــم 
پزشــکان بتواننــد از دالیــل  اختــال فرزنــدم 
ســیزده  شــهریار  روزهــا  آن  بیاورنــد.  در  ســر 
کــه تمــام  ــود. دوره دبســتان را  ســاله شــده ب
آنجــا  رفــت.  گیشــا  بــه مدرســه ای در  کــرد 
کار  تقریبــًا تخصصــی تــر از مدرســه قبلــی بــا او 
بازبینــی پرونــده توســط  از  بعــد  می کردنــد. 
شــهریار  و  مــن  بــه  دانمارکــی  متخصصــان 
شــد.  داده  دانمــارک  بــه  مســافرت  اجــازه 

اعصــاب  پروفســورهای  از  یکــی  از  بــرادرم 
گرفتــه بــود و او در  کشــور وقــت  مشــهور آن 
گفــت  ــه مــا  ــا شــهریار ب ــدارش ب نخســتین دی
کــه دارای اتیســم اســت. یعنــی در ســن ۱4 
ســالگی شــهریار تــازه متوجــه اختــال اتیســم 

در وی شــدم.
مــا  روی  پیــش  واضحــی  درمانــی  راه 
کــه  شــدیم  متوجــه  تنهــا  و  نشــد  گذاشــته 
گــرو  بهبــود رفتارهــای نابهنجــار شــهریار در 
روز  صحیــح  هــای  شــیوه  بــا  توانبخشــی 
ــود و شــیوه های  ــزرگ شــده ب اســت. پســرم ب
توانبخشــی آن زمــان در توانبخشــی هــای 
زمــان  آن  نمی خــورد.   او  درد  بــه  تهــران 
ذهنــی  هــای  ناتوانایــی  از  جامعــه  گاهــی  آ
و انــواع آن هــا صفــر بــود و متأســفانه ترحــم 
از  بســیاری  در  توهیــن  و  تحقیــر  بــا  همــراه 
گرفتــم زندگــی  محافــل مــوج می زد.تصمیــم 
کــه موقعیــت بســیار خوبــی هــم  در تهــران را 
کــردن  کنــم و بــرای پیــدا  در آن داشــتم تــرک 
تصمیــم  شــوم.  راهــی  فرزنــدم  درمــان  راه 
بــه  را  مــا  کــه  چیــزی  تنهــا  و  بــود  ســختی 
جلــو هــل مــی داد عشــق بــه فرزندمــان بــود. 
شــهریار تنهــا فرزنــد مــا نبــود امــا بــه تنهایــی 
زندگــی  و  بــود  عزیــز  بســیار  خــودش  بــرای 
از  کــه مــا  بهتــر شــهریار ارزش آن را داشــت 
زندگــی بهترمــان در تهــران دســت بکشــیم. 
جوانــان  از  بســیاری  نســبت  بــه  شــهریار 
هســتند،  اتیســم  دارای  کــه  ســنش  هــم 
و  داشــته  کمتــری  رفتــاری  ناهنجاریهــای 
کام خوبــش هــم انــگار او را از ایــن طیــف 

می کنــد.  مجــزا 
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چگونــه توانســتید رفتارهــای ناشــی از اتیســم 
را در او بکاهیــد و شــهریار امــروز را بســازید؟

گذراندیــم  دانمــارک  در  را  صباحــی  چنــد 
بــا  لنــدن  در  توانبخشــی  کــه  شــنیدم  امــا 
شــیوه های بهتــری انجــام می گیــرد. اینطــور 
مســافرت  انگلســتان  کشــور  بــه  کــه  شــد 
دو  حــدود  شــدیم.  لنــدن  کن  ســا و  کردیــم 
کامــل شــدن پرونــده هــای  ســال زمــان بــرای 
گذاشــتیم و پس از آن  پزشــکی شــهریار زمان 
ــی  ــای توانبخش ــی دوره ه کل تمام ــور  ــه ط ب
کــز لنــدن آغــاز شــده و آن موقــع  در یکــی از مرا
ــاری ســنگین از روی دوش مــن و  ــه ب ک ــود  ب
همســرم برداشــته شــد.در ایــران ۹۰ درصــد 
بــار تربیتــی شــهریار بــر عهــده همســرم بــود 
کــه زندگــی  و ایــن مســاله باعــث شــده بــود 
معمولــی از همــه افــراد خانــواده ســلب شــود. 
در  توانبخشــی  هــای  دوره  گذرانــدن  امــا 
کــه هزینــه هایــش را دولــت تقبــل  مرکــزی 
ــرای  ــد را ب ــت و آم ــیله رف ــی وس ــد و حت می کن
کــرده زندگــی عــادی را بــه مــا  فرزنــد مــا مهیــا 
کــه متوجــه شــدیم  برگردانــد. آن روزهــا بــود 
ــم  کــه فکــر می کردی شــهریار علیرغــم چیــزی 
باهــوش اســت. بخــش هایــی  خیلــی هــم 
گــر دوران  ا از مغــزش بســیار فعــال اســت و 
کودکیــش از دوره هــای درســت توانبخشــی 
کــه امــروز داشــت  بهــره منــد بــود مشــکاتی را 

هرگــز برایــش بوجــود نمی آمــد. 

کــه تهــران هســتید زمــان بســیاری  در مدتــی 
ایــران  اتیســم  خیریــه  انجمــن  محــل  در  را 

چــرا؟ ایــد.  گذرانــده 
بــا مشــکاتی  کوچــک  کــه فرزنــدی  زمانــی 
هــم  هیــچ  داشــتم  آغــوش  در  را  گفتــم  کــه 
بــودن  از  اینجــا  امــا  نمی یافتــم.  را  دردی 
فرزنــدی  کــه همگــی دارای  خانواده هایــی 
کنــار یکدیگــر بــرای حــل  اتیســم هســتند و در 
ــد  ــی می کنن ــم اندیش ــان ه ــائل فرزندانش مس
را  شــهریار  دارم  دوســت  بــرم.  مــی  لــذت 
بــا  گــر  ا ببیننــد  تــا  بدهــم  نشــان  آنهــا  بــه 

ــی را  ــت توانبخش ــای درس ــان راه ه فرزندانش
طــی کننــد نتیجــه خواهنــد گرفــت و انــزوا را از 
آنــان دور مــی کننــد. بــه آنان بگویــم که چقدر 
در  امــروز  کــه  باشــند  کر  شــا را  خداونــد  بایــد 
کنــار  کــه آنــان را  تهــران انجمن هایــی هســت 
گــوش  ــه  کــرده و مشکاتشــان را ب هــم جمــع 
از  بــاالی مملکتــی می رســاند.  رده  مســوالن 
وجــود ایــن نهادهــای غیردولتــی بهــره ببرنــد 
کنــار هــم بماننــد تــا فرزندانشــان را بــه  و در 

کــه در شــان آنــان هســت برســانند. جایــی 
بــرای  اروپــا  امتیــاز  بهتریــن  زمــان  آن  در 
دارای  فرزنــد  بــه  مــردم  نــگاه  خانــواده ام 
اتیســم مــن بــود. نگاه هــا بــه افــراد متفــاوت 
در  امــروز  اســت.  معمولــی  نگاهــی  اروپــا  در 
گــوش  بــه  مســاله  ایــن  نویــد  هــم  تهــران 
بــه  نگاهشــان  روی  مــردم  کــه  می رســد 
کار  ایــن  بــا  و  می کننــد  کار  متفــاوت  افــراد 
متفــاوت  فرزنــدان  دارای  خانواده هــای 
تأثیــر  بیشــترین  شــاید  می کننــد.  یــاری  را 
نهادهــای غیردولتــی هــم در اطــاع رســانی، 

باشــد.  تغییر هــا  همیــن 

قــای فرامــرزی از تواناییهــای شــهریار برایمــان  آ
بگوییــد؟ 

امــروز پســرم ســوارکار ماهــری اســت. اســب 
ســواری روحیــه اش را ســالم و بــا نشــاط نگــه 
مــی دارد. عاشــق نقاشــی اســت و بســیار زیبــا 
کنــد. عاقــه اش بــه حیوانــات  نقاشــی مــی 
ســبب شــده تصاویــری زیبــا از آنــان روی بــوم 
کامپیوتــر بــه راحتــی  بــه نمایــش درآورد. از 
اســتفاده می کنــد . و ســایت های بســیاری را 
مــی  شناســد. بســیار مــؤدب و مأخــوذ بــه حیــا 
کــه بــه آن هــا عاقــه دارد  کارهایــی را  اســت.  
بــه ســرعت یــاد می گیــرد و در مقابــل امــکان 
کــه بــه آن بــی عاقــه اســت  کاری را  نــدارد 
فرزنــد  دارای  کــه  خانواده هایــی  گیــرد.  فرا
تحمیــل  کــه  بداننــد  بایــد  هســتند  اتیســم 
عبــث  کاری  آنــان،  بــه  خودشــان  ســلیقه 
کــه  اســت. مــا نمی توانیــم بــرای چیزهایــی 

جایگزیــن  راحتــی  بــه  دارنــد  دوســت  آنــان 
را خیلــی  تهــران  کنیــم. مثــًا شــهریار  پیــدا 
دوســت دارد و تمــام آرزویــش بازگشــتن بــه 
ــم  ــه بخواهی ــرای آنک ــت و ب ــهرخودش اس ش
بعــد از هــر مســافرت بــه تهــران او را بــه لنــدن 
ادامــه  را  آموزشــی  بازگردانــده و دوره هــای 
دهیــم بایــد دالیــل منطقــی داشــته باشــیم. 
بــه  در مقابــل نقطــه ضعفهایــی هــم دارد. 
آزار داد چــون خیلــی  را  او  راحتــی می تــوان 

زود بــاور اســت. 

خانواده هایــی  از  بســیاری  فرامــرزی  قــای  آ
کــه فرزنــدی بــا ایــن اختــال بــه دنیــا آورده انــد 
و  آمــده  کنــار  مســاله  ایــن  بــا  انــد  نتوانســته 
جدایــی  بــه  منجــر  بگومگوهایشــان  نهایتــًا  
آن هــا می شــود. شــما و همســرتان هــم از ایــن 

داشــتید؟  بگومگوهــا 
کــه امــروز باعــث  یکــی از مهمترنــی دالیلــی 
ــا بســیاری از اتیســمی هایــی  شــده شــهریار ب
کــه بــه ســن او هســتند تفــاوت فاحشــی در 
خــوب  زندگــی  باشــد  داشــته  کام  و  رفتــار 
مــن و مــادرش بــوده. هرگــز مــن و همســرم 
ــروز مشــکل ذهنــی در فرزندمــان  ــه دلیــل ب ب
ــی  اعصــاب خودمــان را خــورد نکــرده و زندگ
نســل  هرگــز  نکردیــم.  تلــخ  هــم  کام  بــه  را 
بــه  و  نکشــیده  وســط  را  گذشــته  هــای 
ــه فــان فامیلــش بیمــار  ک همدیگــر نگفتیــم 
بــوده و ایــن مشــکل بــه فرزندمــان ســرایت 
کــه  کــرده. ایــن نکتــه بســیار مهمــی اســت 
کــه در مراحــل نخســت بــاور  خانواده هایــی 
اتیســم در فرزندشــان هســتند بــه آن توجــه 
کننــد. دل همدیگــر را نشــکنیم. چــه فرقــی 
ایــن  مهــم  کجاســت.  از  اشــکال  می کنــد 
کــه امــروز شــما بــا هــم بایــد مشــکات  اســت 

را بــه حداقــل برســانید.  

کــه  داریــد  اتیســم  دارای  فرزنــدی  کــه  امــروز 
ــی  ــه احساس ــتنش چ ــده از داش ــاله ش ۳۴ س

داریــد؟
کــه  شــدم  شــهریارمطمئن  داشــتن  بــا  مــن 
چیــزی  و  داشــته  خــاص  نظمــی  هســتی 
ــر  گ ــد. ا کتــاب نخواهــد مان ــدون حســاب و  ب
مثبــت باشــید همیشــه مثبــت هــا بــه ســمت 
گــر فرزنــد دارای اتیســم  شــما خواهــد آمــد. ا
روزی  خــودش  آنکــه  خیــال  بــه  را  خــود 
کنیــد بدتریــن هــا  رهــا  خــوب خواهــد شــد 
گــر اعتقادتــان را بــه  در انتظارتــان اســت. ا
خالــق هســتی بــاال ببریــد و تمامــی مددهــا 
را  شــما  هرگــز  او  کنیــد  طلــب  خــودش  از  را 
کــرد. بــه نصایــح  بــی جــواب رهــا نخواهــد 
آن هــا  بــه  و  کــرده  توجــه  ســاله  پــدری 67 
خداونــد  می کنــم  احســاس  کنیــد.  عمــل 
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رفتارهــای  بهبــود  و  اســت  راضــی  مــن  از 
ســوی  از  هایــی  هدیــه  فرزنــدم،  نابهنجــار 
از  انســانیت  شــهریار  بــدون  شــاید  اوســت. 
مــن دور می شــد امــا امــروز احســاس می کنــم 
کمــک بــه انســانهای دیگــر  انســانیت تنهــا در 

اســت. ناتــوان  هــای  گرفتــن دســت  و 

کــه چــرا  قــای فرامــرزی شــما می دانیــد  جنــاب آ
کنیــم؟  می خواهیــم بــا هــم صحبــت 

بلــه مــن فــردی دارای اتیســم هســتم و شــما 
افــراد  از  یکــی  عنــوان  بــه  مــرا  می خواهیــد 

کنیــد. اتیســم بــه مــردم معرفــی 

کنید؟  پس لطفًا خودتان را معرفی 
مــن ســید شــهریار فرامــرزی هســتم. ســال 6۱ 
کــه  بــه دنیــا آمــدم. حــدود ۱2 ســال اســت 
در لنــدن دوره هــای آموزشــی را می گذرانــم 
از میــان آن هــا اســب ســواری را خیلــی  کــه 
درس  تهــران  در  هــم  قبــًا  دارم.  دوســت 
ــر روز  ــه را ه ــرات مدرس ــام خاط ــدم و تم خوان

کنــم. بــرای خــودم مــرور مــی 

بــه  را  شــما  اینکــه  از  )پســر(  فرامــرزی  قــای  آ
یکدیگــر  بــه  اتیســم  دارای  فــردی  عنــوان 

داریــد؟  احساســی  چــه  کننــد  معرفــی 
فکــر  همیشــه  مــن  نمی آیــد.  خوشــم  اصــًا 
و  اســت  ع  صــر نوعــی  اتیســم  می کــردم 
هــم  مــن  و  دارنــد  ع  صــر دنیــا  در  خیلی هــا 
نــدارم.  تفاوتــی  هســتم.  آن هــا  از  یکــی 
همیشــه از ایــن مســاله بــدم می آمــده امــا از 
وقتــی بــا انجمــن اتیســم ایــران آشــنا شــدم. 
از اینکــه می گوینــد شــهریار هــم اتیســم اســت 
ــم  ــاس می کن ــوم. احس ــت نمی ش ــًا ناراح اص
کار خیــری انجــام می دهــم. مثــًا ثــواب  دارم 

هســتم.  اتیســم  می گویــم  کــه  می کنــم 

از کــدام یکــی از تعاریفــی که برای اتیســم می کنند 
اصًا راضی نیســتی؟ 

هیــچ  اتیســمی  فــرد  یــک  می گوینــد  اینکــه 

جالــب  برایــم  اصــًا  نمی گویــد  دروغ  وقــت 
نیســت. )شــهریار تقریبــًا بــا حالتــی عصبــی 
دروغ  کجــای  اصــًا  گفــت(  مــی  را  این هــا 
نگفتنــش  کــه  اســت  درســتی  کار  گفتــن 
در  هســتم.  مســلمان  یــک  مــن  باشــد.  بــد 
گــر مســلمان  کــه ا مدرســه بــه مــن یــاد دادنــد 
خوبــی هســتی نبایــد دروغ بگویــی. در قــرآن 
کــه جــای دروغ گــو هــا در  گفتــه اســت  هــم 
را  مــن  ایــن حــرف همیشــه  اســت.  جهنــم 

کنــد. ناراحــت مــی 
بــه هیچ کــس هــم تهمــت بــی جــا نمی زنــم. 

ایــن رفتارهــا اصــًا درســت نیســت. 

بگــو.  مــا  خواننــدگان  بــرای  تواناییهایــت  از 
آنهــا دلشــان می خواهــد بداننــد ممکــن اســت 
بــه  را  کارهایــی  چــه  آینــده  در  فرزندشــان 

فرابگیــرد؟ خوبــی 
هســتم.  مکبــر  جماعــت  نمازهــای  در  مــن 
بیتــم.  اهــل  عاشــق  کنــم.  مــی  مداحــی 
کــه مســلمانم و بــه همیــن خاطــر  خوشــحالم 
نــدارم.  دوســت  اصــًا  را  لنــدن  در  مانــدن 
آن هــا اصــًا بــه رفتارهــای مســلمانان عــادت 

ندارنــد. 

بــه جــز عایقــت بــه اعمــال دینــی چــه چیزهایی 
کنــد؟ دیگــری شــما را بــه خــود جــذب مــی 

عاشــق هنــر و ورزش هســتم. نقاشــی عشــق 
مــن اســت. اســب ســواریم هــم عالــی اســت. 
شــنا را هــم خیلــی دوســت دارم. دوییــدن 

روی تردمیــل را هــم خیلــی دوســت دارم. 

آزارت  همــه  از  بیشــتر  چیــزی  چــه  لنــدن  در 
؟ هــد می د

زبــان انگلیســی من خــوب نیســت و نمی توانم 
کنــم امــا در تهــران بــه راحتــی  دوســت پیــدا 
ــا مــردم حــرف بزنــم و ایــن مســاله  ــم ب می توان
مــرا خوشــحال مــی کند. بارها به پــدرم گفته ام 
کــه بایــد زودتــر برگردیــم بــه تهــران. مگــر در 

تهــران اســب و اســتخر وجــود نــدارد ! در لنــدن 
همیشــه کافــه ام. ولــی بــاغ وحش کــه می روم 
خــوب اســت. پــدرم فکــر میکنــد مــن وقتــی 
کامپیوتــرم نشســته ام دیگــر  در خانــه پشــت 
کامپیوتــر را  دلتنــگ نمی شــوم امــا مــن دیگــر 
دوســت نــدارم و کــم کــم دارم از اینترنــت متنفر 

می شــوم. 

االن یکی از آرزوهایت را برایمان بگو.
دختــری  بــا  کنــم.  ازدواج  دارم  دوســت 
مــن  مثــل  کــه  کســی  دینــدار.  و  محجبــه 
عاشــق اهــل بیــت باشــد و بتوانیــم بــا هــم 
حــرف بزنیــم. امــکان نــدارد بــا ســر و وضــع 
را  مناســبی  فــرد  بتوانــم  لنــدن  دخترهــای 
بــه  زودتــر  کاش  کنــم.  پیــدا  ازدواج  بــرای 

برگــردم.  تهــران 

گــر بــه تهــران برگــردی برنامــه ای بــرای آینــده ات  ا
داری؟ 

دلــم می خواهــد هــر چــه دارم بــرای انجمــن 
خیلــی  را  خیــر  کارهــای  بگــذارم.  اتیســم 
دوســت دارم. بــا مــادر پدرهــای بچه هــای 
ــر ناراحــت  کمت ــا آن هــا  ــم ت اتیســم حــرف بزن
کار را وظیفــه خــودم مــی دانــم. باشــند. ایــن 

 
بخواهــی  گــر  ا را  تهــران  از  امســالت  خاطــره 

می کنــی؟  آغــاز  چطــور  بنویســی 
کــه امســال در تهــران یــک عالمــه  می نویســم 
کــردم و خیلــی روزهــای خوبــی  دوســت پیــدا 

گذرانــدم.  را 

قای فرامرزی سخن آخرت را برای ما بگو؟ آ
طبــق  تــا  شــود   ۹7 ســال  زودتــر  امیــدوارم 
کــه پــدرم داده بــه تهــران برگردیــم و  قولــی 
خانــم غفاری)مدیــر عامــل انجمــن اتیســم 
کنــم. کار  ایــران( اجــازه بدهنــد، در انجمــن 

عکــس  و  آمدیــم  بیــرون  اتــاق  از  هــم  بــا 
تصاویــر  ثبــت  از  بعــد  انداختیــم.  یــادگاری 
آقــای فرامــرزی و پســرش شــهریار بــه جمــع 
خانواده هــای حاضــر در انجمــن پیوســت و 
بــه قــول خــودش انــرژی مثبــت را در فضــای 

کــرد. انجمــن پخــش 

صحبــت بــا پــدر شــهریار عاقــه ام را بــرای دیــدار بــا 
کــرد. هفتــه بعــد او را در انجمــن  خــودش بیشــتر 
معرفــی  هــم  بــه  کــردم.  ماقــات  ایــران  اتیســم 
گــو بــا  گفــت و  کــه بــرای  گفــت  شــدیم و پــدرش 
شــهریار  و  نیســت  او  وجــود  بــه  نیــازی  شــهریار 
گفتنیهــا را خــودش بــرای خواننــدگان آوای اتیســم 

ــد.  گوی ــی  م
کنــد. و  خــودش هــم راغــب بــود بــا مــا صحبــت 
کــه  گفــت  گــو هــا بــه مــن  گفــت و  قبــل از شــروع 
تهــران  بــه  را  او  زودتــر  پــدرش  اســت  امیــدوار 
برگردانــد تــا بتوانــد همیشــه در انجمــن باشــد و 

بگیــرد.  دســت  بــه  انجمــن  در  را  کاری  حتــی 



شماره 6   پائیـــــــــز۱۳۹۴

22
کــودک  کــه  میدانیــم  مــا  همــه 
طیــف اتیســم نیازهــا و مشــکالت 
مشــکالت،  ایــن  از  یکــی  دارد.  خاصــی 
کــودک  کارآمدی هــای حســی اســت. یــک  نا
طیــف اتیســم بنــا بــه مشــکالت ثبــت حســی، 
اســت.  حســی  رفتارهــای  یکســری  درگیــر 
کــودکان بدلیــل ثبــت  بــرای مثــال در ایــن 
بینایــی،  حــس  دادهــای  درون  پاییــن 
نــور،  بــه  خیره شــدن  قبیــل  از  رفتارهایــی 
تــکان  چشــم،  گوشــه  از  محیــط  تماشــای 
دادن دســت جلــوی چشــم ها وغیــره دیــده 

مــی شــود. 
کــودکان طیف اتیســم  کثــر والدیــن  در ذهــن ا
کــودک مــا  کــه چــرا  ح اســت  ســواالتی مطــر
دائمــا می چرخــد، مــدام حرکت هــای پرشــی 
کنش هــای  وا بلنــد  صداهــای  بــه  دارد، 
شــدید نشــان می دهــد و... و بــه دنبــال آن 
از  را  رفتارهــا  ایــن  بــا  مقابلــه  راه حل هــای 

می شــوند.  جویــا  کارشناســان 
در پاســخ بــه ایــن ســواالت رایــج می بایســت 
توضیــح مختصــری در خصــوص فرآیندهای 

ثبــت حس هــا بیــان نمــود.
یکــی  بــه  حســی  محــرک  یــک  کــه  زمانــی 
آن  می شــود،  وارد  گانــه  پنــج  حــواس  از 
ــه هــر  ــوط ب گیرنده هــای مرب محــرک توســط 
ــود  ــی می ش ــه درون داد حس ــل ب ــس تبدی ح
کــه پــس از عبــور از یــک ســری مســیرهای 
عصبــی در انتهــا بــه منطقــه مربــوط بــه آن 
کــه بــه ایــن  حــس در مغــز ختــم می شــود، 

می گوینــد. حســی  ثبــت   ، فرآینــد 
کودکــی در فرآینــد ثبــت حســی دچــار  گــر  حــال ا
محرک هــای  بــه  طبــع  بــه  شــود  اختالالتــی 

زیــرا  داد.  خواهــد  متفاوتــی  پاســخ  محیــط 
کات نامناســب  اختالل در ثبت باعث بروز ادرا
می شــود و بدنبــال آن فرآیندهــای شــناختی 

نیز به مشکل برخواهد خورد. 
دامنــه  در  حســی  ثبــت  عــادی،  کــودک  در 
نرمــال قــرار دارد و در واقــع مکانیســم تعدیــل 
حــس هــا بــه درســتی وارد عمــل می شــود امــا 
ثبــت  شــاهد  مــا  اتیســم،  کــودک طیــف  در 
کــه براســاس یکــی  حســی متفاوتــی هســتیم 
گــروه  چهــار  در  حســی)دان(  مدل هــای  از 

می شــوند.  طبقه بنــدی 

کــه ثبــت  کودکانــی هســتند  گــروه نخســت 
حســی پایینــی دارنــد و محــرک حســی آنهــا 
بــه  ولــی  نمی کنــد  تحریــک  راحتــی  بــه  را 
طــور فعــال بــه دنبــال محرک هــای حســی 
کننــد. در واقــع  هســتند تــا خــود را تحریــک 

 .)sensory seeking( حس جو هستند
تنــد  غذاهــای  کــودکان  ایــن  مثــال  بــرای   
دوســت دارنــد )تحریــک حــس چشــایی(،در 
طــول روز صداســازی های مختلــف از خــود 
نشــان می دهند)تحریــک شــنوایی(، دائمــا 
در حــال چرخیــدن )تحریــک حــس تعادلــی یا 
وســتیبوالر( و پریــدن )تحریــک حــس عمقی( 
هســتند، دستهایشــان را جلــوی چشــم خــود 

تــکان می دهنــد )تحریــک بینایــی(.  
ضعیفــی  حســی  ثبــت  نیــز  دوم  گــروه 
دارنــد)poor registration( امــا در مواجهــه بــا 
محــرک حســی غیــر فعــال هســتند و بــه آرامــی 

دهنــد.  مــی  نشــان  کنــش  وا
گــروه  بــا وجــود ثبــت حســی ضعیــف مثــل 
کننــد و  کــه خــود را تحریــک  قبلــی نیســتند 
کلــی آرامتــر از گروه نخســت هســتند.  بــه طــور 
یــا  و  میشــوند  زخمــی  وقتــی  کــودکان  ایــن 
میســوزند خیلــی متوجــه درد نمی شــوند، هــر 
ــا آرام،  ــد ی ــای بلن ــد، صداه ــی می خورن غذای
کــم برایشــان فرقــی نمی کنــد.  ــا  ــور شــدید ی ن
ــد و هــر  ــروه ســوم ثبــت حســی باالیــی دارن گ
محرکــی آنهــا را بــه راحتــی تحریــک می کنــد و 
کاهــش محرکهــای حســی  فعاالنــه بــه دنبــال 
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و اجتنــاب از تحریــک ناخوشــایند هســتند. 
 sensory(حس گریــز و  گوشــه گیر  واقــع  در 

avoiding( هســتند. 
ایــن کــودکان بــرای فــرار از صــدا دستهایشــان را 
روی گوششــان می گیرنــد، حاضــر بــه خــوردن 
شــدید  نــور  مقابــل  در  نیســتند،  غذایــی  هــر 
و  بــازی  تــاب  از  می بندنــد،  را  چشمشــان 
گریزاننــد، لباس هــای  فعالیت هــای حرکتــی 
زبــر کــه پوستشــان را تحریــک کند نمی پوشــند 

و از ایــن قبیــل.
گــروه چهــارم نیــز ثبــت حســی باالیــی دارنــد. 
حســاس  می شــوند،  تحریــک  ســرعت  بــه 
بــه  و   )sensitive to stimuli(محرکنــد بــه 
نشــان  کنــش  وا محــرک  انــواع  بــه  وضــوح 
گــروه  ایــن  تفــاوت  بیــان  بــرای  می دهنــد. 
کــودکان  گفــت  می تــوان  قبلــی  گــروه  بــا 
گــروه قبلی انــد، بــه  گــروه پرتحرکتــر از  ایــن 
کوچکتریــن  بــا  طــور افراطــی حســاس اند و 

می شــود. پــرت  حواسشــان  محرکــی 
چنــد  یــا  یــک  در  کــودکان  از  بعضــی  البتــه 
و  نشــان می دهنــد  رفتــار دوگانــه ای  حــس 
بــه اصطــاح نامتــوازن هســتند. بــرای مثــال 
می شــود  خیــره  خورشــید  نــور  بــه  کــودک 
اســت  گریــزان  مطالعــه  چــراغ  نــور  از  ولــی 

و... 
در  کــودکان  ایــن  شــد  گفتــه  کــه  همانطــور 
افــراد نرمــال  بــا  وهلــه اول در ثبــت حســی 
در  نقــص  دنبــال  بــه  و  هســتند  متفــاوت 
یعنــی  حســی  یکپارچگــی  در  حســی،  ثبــت 

ســازماندهی و پــردازش حــواس نیــز مشــکل 
از  پــس  مرکــزی  عصبــی  سیســتم   . دارنــد 
ــه و  ــا را تصفی ــی، آنه ــات حس ــت اطالع دریاف
ایــن  می کنــد.  هماهنــگ  و  ترکیــب  ســپس 
تمامــی  در  مــداوم  رونــدی  عنــوان  بــه  امــر 
ایــن  می یابــد.  ادامــه  فــرد  زندگــی  جریــان 
اطالعــات حســی ترکیــب یافتــه و هماهنــگ 
معنــی دار  بســته های  تولیــد  بــه  منجــر  کــه 
عنــوان  تحــت  می شــوند،  حســی  اطالعــات 

یکپارچگی حسی شناخته می شوند. 
یکپارچگــی حســی بــه عنــوان رونــد عصبــی، 
ابتــدا  کــه  اســت  قشــری  زیــر  فرآینــد  یــک 
سیســتم تعادلــی، حــس عمقی و حس المســه 
را درگیــر می کنــد و در ادامــه باعــث رشــد موثــر 
کــه خود شــامل  عملکردهــای عالــی مغــز شــده 
کنتــرل ارادی  یکپارچگــی بینایــی، شــنوایی، 
حرکت هــا، توســعه و رشــد درکــی، شــناخت، 
شــخصیت  و  فــردی  رشــد  زبــان،  یادگیــری 

هســتند. 

بــا توجــه بــه منحصر بــودن هــر کــودک نمی تــوان 
همــه  بــرای  را  کامــل  درمانــی  بســته  یــک 
از  اســتفاده  منظــور  بدیــن  نمــود.  تجویــز 
نظــرات تخصصــی کاردرمانگــر مربوطــه بــرای 
ارزیابــی و درمــان مشــکالت حســی پیشــنهاد 

 . می شــود 
ثبــت  مــورد  در  والدیــن  گــر  ا ع  مجمــو در 
کودکشــان  حســی و آنالیــز رفتارهــای حســی 
تــا  می تواننــد  باشــند  داشــته  اطالعاتــی 
کودکانشــان را در منــزل  حــدودی رفتارهــای 

کننــد. کنتــرل  و  پیش بینــی 
 

ع کرد: از کجا باید شرو
مــی شــود  رفتــار مشــاهده  یــک  کــه  زمانــی 
ابتــدا بایــد از خــود پرســید: چــرا ایــن رفتــار 
ــردازش حســی  ــال پ کان ــدام  ک ــاد؟  ــاق افت اتف
باعــث عکــس العمــل پاییــن یــا بیــش از حــد 
کــردن، دیــدن،  کــودک مــی شــود مثــال لمــس 
گــوش دادن، چشــیدن، وضعیــت  بوییــدن، 

تعادلــی و یــا حــس عمقــی؟
دانســتن جــواب ایــن ســواالت اغلــب بــه فهــم 
کنــد.  کمــک مــی  کــودک طیــف اتیســم  بهتــر 
کــودک از دستشــویی رفتــن و  گــر  بــرای مثــال ا
یــا حمــام کــردن اجتنــاب مــی کنــد مــوارد زیر را 

بررســی نماییــد : 
ــا  گرم ــت،  ــذ توال کاغ ــرد،  ــی س لمــس: )صندل

یــا ســرمای آب...(
چشــیدن: )طعــم مــواد شــوینده در تمــاس بــا 

صورت...(
بوییدن: )اسپری توالت، بوی شامپو...(

دیــدن: )نــور محیــط، تــرس ازبســته شــدن 
چشــمها حیــن شستشــو ..(

شنیدن:)صدای خشک کن، سیفون،...( 
حس هایــی  و  مــوارد  ایــن  ارزیابــی  از  پــس 
ــت  ــایند اس ــودک ناخوش ک ــرای  ــاال ب ــه احتم ک
ــای  ــورد رفتاره ــتر در م ــرت بیش ــب بصی کس و 
کــودک، در مرحلــه بعــد  بایســتی بــه راهکارهــا 
کــرد و تــا  و اســتراتژی های مقابلــه بــا آن فکــر 
کــه باعــث بــروز  حــد امــکان عوامــل محیطــی 
کــم  کــودک مــی شــود را  رفتارهــای حســی در 

نمــود. 
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خانواده هایــی  بیشــتر  معمــواًل 
اتیســتیک  فرزنــدی  دارای  کــه 
هســتند داســتانی مشــترک دارنــد. داســتانی 
و  عیــب  بــی  نــوزاد  یــک  شــدن  زاده  بــا  کــه 

می شــود.  آغــار  نقــص 
کــودک،  گذشــت ماه هــای نخســت زندگــی  بــا 
کــدام بــه نوعــی مشــکالتی  ایــن فرزنــدان هــر 
را در نحــوه غــذا خــوردن، راه رفتــن، آوا ســازی 
و  می دهنــد  بــروز  خــود  از  خوابیــدن  و 
ســرانجام والدیــن پــس از تحمــل بســیاری از 
نابهنجاری هــا در رفتــار فرزندشــان خودشــان 
ــودکان  ک ــک  ــا روانپزش ــا ب ــد ت ــی می کنن را راض

کــرده و از او یــاری بگیرنــد. مشــورت 
روانپزشــک  توســط  خانواده هــا  ایــن  همــه 
کــز توانبخشــی ارجــاع داده می شــوند.  بــه مرا
کاردرمانی های ذهنی و  جســمی، گفتاردرمانی 
کــودکان اتیســتیکی  و بــازی درمانــی و  بــرای 
کــه دوره هــای یــاد شــده را می گذراننــد تنهــا راه 
درمــان بــرای ناهنجاری هــای رفتــاری و بــی 

نیســت. توجهی هــا 
کــه فرزنــدی  گــر شــما هــم از افــرادی هســتید  ا
بهبــود  بــرای  و  داشــته  اتیســم  دارای 

کــز  مرا بــه  را  او  هفتــه  هــر  زندگیــش  شــرایط 
گروهــی از  توانبشــخی می بریــد امیدواریــم در 
درمانگــر  اتــاق  در  پشــت  کــه  خانواده هایــی 
زمــان  پایــان  از  پــس  منتظرنــد  و  نشســته 
و  داده  روی  معجــزه ای  فرندشــان  درمانــی 
کالمــی  ــادی از مشــکالت رفتــاری و  درصــد زی

نباشــید. باشــد  شــده  رفــع  فرزندشــان 
شــاید بیــان مثالــی ســاده در ایــن میــان بی ضــرر 
کــه فرزندتــان دچــار  هــم نباشــد. مثــاًل زمانــی 
آنفلوآنــزا شــده و بــرای معالجــه نــزد پرشــک 
می بریــدش پــس از بیــرون آمــدن از مطــب 
زبالــه  ســطل  در  را  ویروس هایــش  پزشــک 
بــه  ســرحال  و  ســالم  و  ریختــه  طبیــب 

می آیــد؟  آغوشــتان 
هرگــز ایــن اتفــاق نخواهــد افتــاد. تــا زمانــی که 
نســخه تجویــز شــده از ســوی دکتــر را تهیــه 
کامــل نکنیــد و مــواد  نکــرده و دوره درمانــی را 
غذایــی مفیــد را بــه بدنــش نرســانید نخواهید 
کــودک خــود را تــا مدتهــا ســرحال  توانســت 
کــردن دوره هــای توانبخشــی  ببینیــد. طــی 

نیــز متفــاوت بــا ایــن موضــوع نیســت.
گرفتــه شــده  در حــال حاضــر زمــان در نظــر 

کــه نیــاز بــه توانبخشــی دارد  کودکــی  بــرای 
هــر جلســه ۴۵ دقیقــه اســت. معمــواًل در ایــن 
مــدت حداقــل ۵  دقیقــه ابتدایــی را خانــواده 
کــودک بــا تراپیســت می گویــد و  از مشــکالت 
ــته  گذش ــای  ــه در روزه ک ــد  ــزارش می ده گ ــا  ی
فرزنــدش در چــه شــرایطی بــوده و زمــان باقــی 
مانــده نیــز بــه انجــام شــیوه های توانبخشــی 

کــودک و تراپیســت می گــذرد.  میــان 
کالس بال استثناء تمامی درمانگران  در پایان 
کــه در  بــرای خانواده هــا توضیــح می دهنــد 
فاصلــه بیــن دو جلســه توانبخشــی فرزندشــان 
بایــد چــه تمرین هایــی را در خانــه بــا مــادر یــا 
مربــی انجــام دهــد و در چــه شــرایطی  آمــوزش 
کــودکان  کــه تفــاوت میــان  بگیرد.اینجاســت 
کــه خانواده هایشــان بــه نســخه  اتیســتیکی 
درمانگــر اهمیــت داده و آن را در خانــه اجــرا 
کــه از ایــن جلســه  می کننــد و خانواده هایــی 
درمانــی تــا جلســه درمانــی دیگــر فرزندشــان 
کــرده و تنهــا از خــود درمانگــر انتظــار  را رهــا 

معجــزه دارنــد مشــخص می شــود.
به گفته بســیاری از روانپزشکان و درمانگران 
کنــون در ارتبــاط بــا اتیســم  کــه تــا  توانبخشــی 

بدون  پیاده کردن 
نسخه درمانگر 

ل، منتظر  در منز
بهبود شرایط 

زند  اتیستیک  فر
خود  نباشید

انتظار معجزه
در 45دقیقه!
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مباحثــی را در همیــن فصلنامــه یا ســایت های 
کــز اطالع رســانی پزشــکی  رســمی درمانــی و مرا
مطــرح کرده انــد امر توانبخشــی و درمــان بدون 

کار منظم در خانه غیرممکن اســت.
آموزش پذیــری از محیــط و کاهــش رفتارهــای 
ناهنجــار در ایــن کــودکان اتفــاق نمی افتــد مگــر 
بــا تمرینــات مــداوم و پی در پــی. خانواده هایی 
مربــی  فرزندشــان  بــرای  منــزل  در  کــه  هــم 
توانبخشــی  جلســات  تکالیــف  تــا  می گیرنــد 
کنــد هــم از ایــن قاعــده  را بــا فرزندشــان اجــرا 
مســتثنی نیســتند. هــر چقــدر هــم فرزنــد دارای 
کلینیــک هــای  اتیســم آن هــا از درمانگرهــای 
کــه در منــزل آن هــا  توانبخشــی و مربــی هایــی 
را تحــت آمــوزش قــرار می دهنــد آمــوزش ببینــد 
کمرنــگ  بــاز هــم نقــش خانــواده در بهبــود 

نخواهــد شــد.
بــر  تکیــه  بــا  صــدر  محســنی  حســین  ســید 
تجربــه ای ۲۰ ســاله در امــر آمــوزش دهــی بــه 
کلینیک هــای توانبخشــی، نقــش  کــودکان در 
خانــواده را در بهبــود شــرایط زندگــی و آمــوزش 
کــودکان دارای اتیســم پررنگ تــر از  پذیــری 

گزینه هــای دیگــر می دانــد. تمامــی 
کارشــناس ارشــد روانشناســی و آمــوزش  وی 
کــودکان اســتثنایی اســت و از ســال ۸۲ تــا ۸۸ 
کــرده و  تســت تشــخیص اتیســم را اجرایــی 
از ســال ۸۲ تســتر تخصصــی ســنجش ورود 
کــودکان بــه دوره ابتدایــی بــوده و تشــخیص 
نیــز  را  مدرســه ها  در  کــودکان  ایــن  جایــگاه 

عهــده دار بــوده اســت.
اصــواًل  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کارشــناس  ایــن 
ــه اســتوار اســت،خانواده،  ــر ســه پای آمــوزش ب

گفــت:  معلــم و دانــش آمــوز، 
کــودکان دارای اتیســم در تعامــالت اجتماعــی 
طــرف  صحبت هــای  یــا  و  داشــته  مشــکل 
مقابــل را درک نمی کننــد. بنابرایــن بایــد در 
زمــان آمــوزش بــه آن هــا بــه دلیــل همیــن عدم 
کــه در چه  تعامــل بــه ایــن نکتــه توجه داشــت 

مرحلــه ارتباطــی بــا او قــرار داریــم. 
و  متصــل  گاهــی  آن هــا  ارتبــاط  افــزود:  وی 
داشــته  توجــه  بایــد  می شــود.  قطــع  گاهــی 
کــودک ارتباطــش بــا شــما قطــع  کــه آیــا  باشــیم 
شــده یــا برقــرار اســت. آن هــا بــه راحتــی در 
افــکار خــود غــرق می شــوند و بــدون داشــتن 
را  صدایتــان  شــنوایی  مشــکل  هیچگونــه 
نشــنیده یــا نشــنیده می گیرنــد. آنــان مطالبــی 
درک  ســختی  بــه  می بیننــد  آمــوزش  کــه  را 
آنــان  بــه  دادن  آمــوزش  بــرای  و  می کننــد 
گــون وارد شــد تــا درک  گونا بایــد از راه هــای 
کــه  مطلــب برایشــان ســاده شــود. اینجاســت 
گــر توانســتیم راه آمــوزش بــه آنهــا را بیابیــم،  ا
کــه از لحــاظ ذهنــی در  کــودکان  از بســیاری 
گرفتــه و  شــرایط عــادی هســتند باالتــر قــرار 

گــر  بهتــر عمــل می کننــد. بــه عنــوان مثــال ا
کــودک دارای اتیســم مفهــوم جمــع را خــوب 
کــودک عــادی در  کنــد خیلــی راحت تــر از  درک 
کردن اعداد پیشــرفت داشــته و ســریعتر  جمع 
ــا  ــم ی ــه معل ــن مرحل ــرد. در ای ک ــد  ــل خواه عم
درمانگرش باید مهارت داشــته و راه مناســبی 
ــه ســطح  ــا توجــه ب ــد و ب ــرای آمــوزش او بیاب ب
ک فــرد اتیســم بــه او آمــوزش دهــد. امــا  ادرا
ــط  ــی توس ــا زمان ــه ه ــارت در آموخت ــب مه کس
فرزنــد دارای اتیســم شــما ایجــاد خواهــد شــد 
کــه تمرینــات مســتمر و پــی در پــی در خانــه 
بــه دســت  ایــن مهــم تنهــا  حــذف نشــود و 
خانــواده و عــزم راســخ آن هــا در بهبــود شــرایط 

زندگــی فرزندشــان عملــی خواهــد شــد.
کــودکان  آمــوزش  امــر  در  متخصــص  ایــن 
کــودکان  مقاومــت  بــه  اشــاره  بــا  اســتثنایی 
گرفتــن از  دارای اتیســم نســبت بــه آمــوزش 

گفــت:  یــا پدرشــان  مــادر 
در بســیاری از موارد نیز کودکان دارای اتیســم 
ــا  ــرده و ام ک ــار  ــی خــوب رفت در جلســات درمان
مــی  بــا والدینشــان مقاومــت  بــرای تمریــن 
کــه نزدیکتریــن  کننــد. به خصــوص بــا مــادر 
فــرد بــه آنهاســت همــکاری نمی کننــد و بیشــتر 

ــا یادگیــری. ــد ت در خانــه درگیــری دارن
ایــن مــادران نبایــد بــا کودکانشــان درگیــر شــده 
کامــًا بــه صــورت  کــم و یــا  و بایــد یــا در مــدت 

غیرمســتقیم بــه آن هــا آمــوزش دهنــد.
گذاشــتن ایــن مشــکل بــا  گفــت: در میــان  وی 
کار آن هــا  درمانگــر فرزندشــان بایــد نخســتین 
بــرای حــل ایــن مشــکل باشــد. درمانگــران 
آموزش هــای  تــا  می شناســد  را  راه هایــی 
غیــر مســتقیم بــه فرزنــد اتیســم را بــه مــادران 
بــرای  مــادر  شــدن  درگیــر  زیــرا  بیاموزنــد، 
آمــوزش بــه فرزنــد اتیســم خــود تنهــا مــادر را 
کــرده و او را از ادامــه مســیر  دچــار افســردگی 
توانبخشــی دلســرد مــی کنــد. کمــک گرفتن از 
کــودکان دارای  کــه در تمریــن بــا  مربی هایــی 
اتیســم مهــارت دارنــد بهتریــن شــیوه اســت و 
مــادر هــم بایــد بــه جــای اینکــه خــود را درگیــر 
کــه  کنــد از طریــق بازی هایــی  کــودک  آمــوزش 
فرزنــدش بــه آن هــا عاقــه نشــان می دهــد بــا 
فرزنــدش ارتبــاط بگیــرد و از منــزوی شــدنش 
ســاعتها  نشســتن  یــا  اتــاق  از  گوشــه ای  در 
کارهــای تکــراری و  پــای تلویزیــون یــا انجــام 

کنــد. کلیشــه ای جلوگیــری 

دارای  فرزنــدان  بــا  تمریــن  چگونگــی 
خانــواده توســط  اتیســم 

گســتردگی طیــف اتیســم ســبب شــده اســت 
کــه درمانگرهــا نتواننــد نســخه مشــخص و 
مشــابهی را بــرای چگونگــی تمریــن و آمــوزش 

بــا فرزنــدان دارای اتیســم بــه خانواده هــای 
کننــد. معمــواًل همیــن مســاله  آنــان تجویــز 
ســبب شــده تــا درمانگــران افــراد دارای اتیســم 
در فعالیــت توانبخشــی خــود خــاق تــر شــده و 
بــه ایده هــای نــو روی آورنــد. بــه همیــن دلیــل 
شــیوه های  گذشــته  روز  بــه  نســبت  روز  هــر 
توانبخشــی بــرای کودکان اتیســتیک افزایش 

کامل تــر می شــود.  یافتــه و یــا 
بــرای  بایــد  هــم  خانواده هــا  میــان  ایــن  در 
کــه همــان  دســتیابی بــه هــدف نهاییشــان 
و  فرزندشــان  اجتماعــی  ارتباطــات  بهبــود 
اســت  روز  بــر حســب شــرایط  عــادی شــدن 
بــا درمانگــر فرزندشــان همــراه شــوند. آنــان 
توانبخشــی  از  جلســه  چندیــن  می تواننــد 
کنــار درمانگــر حضــور داشــته  فرزندشــان را در 
کــه چطــور بــا او تمریــن  باشــند و از او بیاموزنــد 

کننــد.
مهناز توکلی دبیر فیزیک اســت و ســه سال است 
کــه فرزنــدش را بــه طــور مــداوم بــه دوره هــای 
گفتاردرمانــی  و  کاردرمانــی  نظیــر  توانبخشــی 

می بــرد.
خــودم  کــه  زمانــی  تــا  می کنــد  ادعــا  وی 
کار بــا فرزنــدم را مســتقیمًا از  شــخصًا شــیوه 
بــودم نتوانســتم  یــاد نگرفتــه  درمانگرانــش 
کنــم و  ارتبــاط درســت و مناســبی بــا او برقــرار 
همیــن امــر ســبب می شــد تــا پیشــرفتش در 
مهارتهــای زندگــی و آموزشــی بســیار آهســته 
باشــد. پــس از آنکــه بــه پیشــنهاد گفتاردرمــان 
فرزنــدم در جلســه درمانــی همــراه شــدم نکات 
کــه چگونــه می توانــم توجــه او را  ظریفــی را 
کنــم و یــا چگونــه می توانــم  بــه خــودم جلــب 
کــه در حیــن بــازی  کنــم طــوری  بــا او بــازی 
آموزشــش را هــم پیــش بگیــرم آموختــه و از آن 
زمــان پیشــرفت چشــمگیری را در ارتباطــات و 

کام فرزنــدم مشــاهده می کنــم.
کــه فرزنــدی دارای  وی خطــاب بــه مادرانــی 

گفــت:  اتیســم دارنــد 
ــکات  ــام مش ــه تم ک ــید  ــن نباش ــال ای ــه دنب ب
فرزندتــان در جلســات توانبخشــی حــل شــود. 
شــما بایــد کفشــی بــا پاشــنه های آهنیــن بــه پــا 
کــردن مســیر بهبــود مشــکات  کنیــد و در طــی 
ذهنــی و ارتباطــی فرزندتــان مســیر صحیــح 
کنیــد  کنیــد. نبایــد دائــم بــه ایــن فکــر  را طــی 
کــه چــرا ایــن اتفــاق بــرای شــما افتــاده اســت. 
قطعــًا ایــن مــادر و پــدر هــا نیرویــی درونــی 
کــه دســت طبیعــت آنــان را بــرای مهیــا  دارنــد 
بــرای یکــی  کــردن شــرایط زندگــی مناســب 

دیگــر از بنده هــای خــدا برگزیــده اســت. 
بــا ایــن اندیشــه و ایمــان داشــتن بــه اینکــه 
کنــد و نتیجــه  کســی حرکتــی  امــکان نــدارد 
اش را نبینــد در امــر آمــوزش دادن و تمریــن 

کوشــا باشــید.  فرزندتــان 
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در درک  اتیســم  کــودکان طیــف 
شــنیداری بــا مشــکالت مختلفــی 
مواجــه هســتند.کودک اصــوات را مــی شــنود 
کنــد. بــه  امــا نمی توانــد معنــای آنهــا را درک 
عنــوان مثــال کــودک کلمــه ســیب را می شــنود 
امــا نمی توانــد معنــای آن را بفهمــد. ایــن عدم 
ــازگاری  ــای ناس ــه معن ــی ب گاه ــم  درک مفاهی
کــودکان تلقــی می شــود. در برخــی دیگــر  ایــن 
امــکان  اوقــات  بعضــی  اتیســم،  کــودکان  از 
گفتــاری قطــع می شــود و  ارتبــاط بــا اصــوات 
کننــد.  درک  را  کلمــات  معنــای  نمی تواننــد 
مشــخصات  بــا  شــنیداری  درک  مشــکالت 
دارد.  مطابقــت  اتیســم  کــودکان  رفتــاری 
کــودکان معمــوال در ارتباطــات اجتماعــی  ایــن 
گیج شــدن  دچــار مشــکل هســتند. اضطراب، 
به هم ریختگــی   ، شــلوغ  محیط هــای  در 
گفتــار از  رفتارهــا، بی توجهــی و درک ضعیــف 
کــه بــه علــت مشــکل در درک  مــواردی اســت 

شــنیداری بــه وجــود می آیــد.
کمتــری  کــه مشــکل  کــودکان طیــف اتیســمی 
در درک شــنیداری دارنــد، در طــول تمرینــات 
کودکانــی  و آموزش هــا ســیر بهتــری دارنــد امــا 
می گیرنــد،  یــاد  دیــداری  راه  از  بیشــتر  کــه 

کندتــری دارنــد. پیشــرفت 
کــودکان اتیســم هرچــه اطالعــات شــنیداری 
درک  باشــند،  داشــته  اختیــار  در  بیشــتری 
خواهنــد  خــود  پیرامــون  محیــط  از  بهتــری 
مختلفــی  ســطوح  شــنیداری  درک  داشــت. 
دارد، درک صداهــای محیطــی و پیرامونــی 

می باشــد.  آن  ســطح  اولیــن 
صداهــای محیطــی از نظــر فرکانــس و بلنــدی 
بعــدی  ســطوح  در  هســتند،  متنــوع  بســیار 

صداهــای معنــا دار مثــل صــدای حیوانــات، 
وســایل و ... مــی باشــند.

تــا  می کشــد  طــول  هفتــه  چندیــن  گاهــی 
اتیســم  کــودک  در  را  ســطوح  ایــن  بتوانیــم 
بــه وجــود آوریــم. صبــر و حوصلــه و مداومــت 
مهــم  بســیار  شــنیداری   درک  تمرینــات  در 
درک  بعــدی  ســطوح  در  اســت.  ضــروری  و 
گفتــاری بایــد شــکل بگیــرد. اصــوات  اصــوات 
گفتــاری در ســطوح آواهــا، هشــدارهای کالمی 
درک  بخشــی.  یــک  اجرایــی  دســتورات  و 
تــک  کلمــات  مراحــل  از  کالمــی  شــنیداری 
گفتــار چنــد بخشــی  هجایــی تــا زنجیره هــای 

یابــد. ارتقــا  می توانــد 
بــا توجــه بــه شــدت مشــکل در کودک اتیســم، 
کــودک متفــاوت اســت . در  مراحــل پیشــرفت 
کــودکان اتیســم بــا عملکــرد بــاال می تــوان بــه 
درک کالمــی پیچیــده و طوالنــی هم رســید اما 
کــودکان اتیســم بــا عملکــرد پایین بایســتی  در 
گرفــت و مرحلــه بــه  کــودک را در نظــر  توانایــی 
کــودک ، انتظــار  مرحلــه بــا توجــه بــه توانایــی 
ابــراز  خانــواده  گاهــی   . داشــت  پیشــرفت 
کــودک در مواقعــی خیلــی خــوب  کــه  می کنــد 
متوجــه حرف هــای آنهــا می شــود و همــکاری 
کالمــی  خوبــی دارد، بــه طوریکــه تمــام مــوارد 
ــه درســتی پاســخ می دهــد  خواســته شــده را ب
رفتارهــای  و  پاســخ ها  دیگــر  مواقــع  در  امــا 
اســت.  نادرســت  کامــال بی ارتبــاط و  کــودک 
کــودک در مواجهــه بــا افــراد  درک شــنیداری 
مختلــف یــا مکان هــای مختلــف و زمان هــای 
مختلــف تغییــر می کنــد . بــا دقــت در رفتارهــا 
کــودک اتیســم می تــوان علــت  کارکردهــای  و 
تغییــرات و عوامــل موثــر بــر درک شــنیداری 

کــرده و ســعی در فراهــم آوردن  کــودک را پیــدا 
درک  بــرای  اطرافیــان  و  محیــط  شــرایط 

کــرد. کــودک ایجــاد  شــنیداری بهتــر 
نظــر  بــه  درمانــی،  گفتــار  تمرینــات  طــی  در 
کــودک  مــن بایســتی ابتــدا درک شــنیداری در 
شــنیداری  درک  ایــن  شــود.  ایجــاد  اتیســم 
از ســطوح پاییــن شــروع شــده و تــا ســطوح 
کلمــات و جمــات می توانــد  بــاال مثــل درک 
درک  ایجــاد  از  قبــل  باشــد.  داشــته  ادامــه 
کام  و  گفتــار  انتظــار  نمی تــوان  شــنیداری 
درک  داشــت.  کــودک  از  معنــادار  و  هدفــدار 
شــنیداری بســیار ضــروری و مهــم اســت تــا 
گفتــاری  مهارت هــای  بــه  بتوانــد  کــودک 
دســت یابــد. توضیــح اهمیت درک شــنیداری 
گفتــار  کــودکان اتیســم توســط  بــرای والدیــن 
گاهــی  کــه آ درمــان الزم و ضــروری اســت، چــرا 
کــودک می توانــد انتظــار  خانــواده از مشــکل 
کــرده و صبــر  گفتــار درمانــی منطقــی  آنهــا را از 
گفتــار درمــان  ــا  و حوصلــه آنهــا در همــکاری ب

بیافزایــد. را 
کــه در ابتــدا  مــن خــود، مراجعینــی داشــته ام 
کنــد و بــه ســختی پیــش می رفتنــد امــا  خیلــی 
بعــد از مداومــت و اســتمرار تمرینــات، جهــش 
هــای خیلــی خوبــی در دوره هــای مختلــف 
درمــان داشــته اند.به هرحــال تمرینــات درک 
شــنیداری از مهــم تریــن کارهــای انجــام شــده 
بــه  نقــش  کــه  اســت  درمــان  گفتــار  توســط 
کــودک اتیســم  گفتــار  ســزایی در ایجــاد و رشــد 
گفتــار درمــان هــای  دارد. امیــدوارم بــا تــاش 
ــنیداری  ــات درک ش ــتفاده از تمرین ــز و اس عزی
رشــد  باعــث  خــود ،  درمانــی  برنامه هــای  در 

کامــی مراجعــان شــوند.  مهارت هــای 

کودک اتیسم 
و درک شنیداری

زگر  یارمحمدی، محمد بر
گفتار درمان
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کودکی دارم، دهان، بسته خموش 
گوش  گویی اصا نه زبان دارد نه 

کجا رفتم، به هر در من زدم هر 
بیشتر بر مشکلش دامن زدم 

علم هم در چاره ی دردش بماند
راه دیگر بهر درمانش نماند

کردگار مهربان  رو به سوی 
خواستم راه نجاتی و امان 

دل به او بسپردم و با رحمتش 
گشود او روی من با حکمتش  در 

کنون بیا با یک نگاه  مادرم: ا
همچو نور صبحگاهان در پگاه 

کن با مهر خویش  روشنی را هدیه 
درد من درمان نما با سحر خویش 

علم تنها، نیست راه چاره ام 
 بی زبان عشق من بیچاره ام 

گفت با زبان بی زبانی راز 
گفت  آنچه در دل داشت با من باز 

کردم به روی ماه او  یک نظر 
رفتم و دیگر شدم همراه او 

علم را با عشق، پیوندی زدم 
بر غم و اندوه، لبخندی زدم 

برده ام نقص و عیوبش را ز یاد 
می کشم او را در آغوشم زیاد 

بوسه باران می کنم روی مهش 
کش غمش  تا زدایم از دل پا

می برم او را به هر جا، هر زمان 
کنم از مردمان  که پنهانش  نه 

کوه و دشت و سبزه زار  در میان 
با قدمهایی بلند و استوار 

کوهسار  در طبیعت ، باغ و بستان، 
می شویم آالم خود را غمگسار 

گردش پروانه ها  رقص باد و 
قصه ما بهترین افسانه ها 

کلنگ و سرسره  پارک و تاب، اال
در میان دست او یک فرفره 

می دود اینسو و آنسو با نشاط 
باز میگردیم خانه، در حیاط 

می دوم دنبال او چون بچه ها 
می شویم از هر چه غم دور و رها 

خانه ی ما میزبان بچه هاست 
چون بدین سان او ز تنهایی رهاست 

کردگار  هدیه ای بگرفته ام از 
تا نمایم شکر او را بی شمار 

باعث نزدیکی من با خداست 
که فرزندم ز زشتی ها جداست  چون 

همرهانم را در این راه دراز 
می نبردم من ز یاد از روی آز 

گوشه از رنجم زدود  کسی یک  هر 
اجر او با رب رحمان و ودود 

خوش سخن فرموده آن شاه سخن 
درس زیبایی بداد او بهر من 

کیمیاست  ک اندر نظر چون  که خا »گر 
گوشه ی چشمی به هر دردی دواست«

تقدیم به 

خانواده های کودکان اتیسم
  جمیله رمضانی نژاد  
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انجمن اتیسم
 کانال انتقال تجربه به جامعه

  دکترای تخصصی  عصب روانشناسی بالینی، بخش نروفیزیولوژی بالینی، انستیتو روانپزشکی دانشگاه لندن 
  عضو هیات علمی پژوهشکده علوم شناختی 

  رئیس انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران 
  استاد گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی  

گفت و گو با دکتر حمیدرضا  پوراعتماد 
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  شــما چندین ســال اســت در حوزه 
از  لطفــًا  می کنیــد،  فعالیــت  اتیســم 
اتیســم  مبحــث  در  امــروز  کــه  چالش هایــی 

مطــرح اســت بفرماییــد.
کــزی  بــه مرا نارســا  اولیــن چالــش، نظــارت 
می دهنــد،  ارائــه  را  خدمــات  ایــن  کــه  اســت 
اشــتغال  پروانــه  حاضــر  حــال  در  کــزی  مرا
دارنــد، از منظــر مالیــات، بیمــه، بهداشــت و 
بازرســی های روتیــن، نظــارت نســبی دارنــد 
کار می کننــد یــا بهتــر  کــه آزاد  کــزی  ولــی مرا
مزاحمــت  بیشــتر  زیرزمینــی  کــز  مرا بگوییــم 

می کننــد.   ایجــاد 
چالــش بعــدی، ایــن اســت کــه مســئله اتیســم 
شــده  کامــًا سیاســی  گذشــته  طــی دوســال 
اســت. بعنــوان مثــال  تــا ســال های ۹2 یــا ۹3  
نســبت بــه آن بی اهمیــت بودنــد درحالیکــه 
در شــرایط فعلــی بــا توجــه بــه فراوانــی شــیوع 
بــه  توجــه  گاهــی ،  آ ســطح  نیــز  و  کشــور  در 

اتیســم بیشــتر شــده اســت.
نــوع نگــرش بیمارگونــه وزارت بهداشــت بــه 
مســئله اتیســم مســئله بعــدی اســت. از آنجــا 
کــه وزارت بهداشــت در اختیــار  کــه ســازوکاری 
بیماری هاســت،  بــا  مواجهــه  بــرای  دارد، 
و  ســامت  بــه  نســبت  وزارتخانــه  آن  لــذا 
بشــدت  و  دارد  بیمارگونــه  نــگاه  بهداشــت، 
تمایــل دارد هرچیــزی را از منظــر پزشــکی و 

نســخه و دارو ببینــد. 
کنگــره  دومیــن  در  مثــال  عنــوان  بــه 
کــه در تاریــخ  کــودک و نوجــوان  روانشناســی 
27 و 26 آبــان برگــزار شــد، یــک پنــل اتیســم 
کــه در حقیقــت همــه ســخنرانی ها  داشــت+ 
خانواده محــور  مداخــات  خصــوص  در 
وزارت  جهت گیــری  حالیکــه  در  بودنــد. 
ــه  ــه ب ک ــت  ــه اس ــن پای ــر ای ــتر ب ــت بیش بهداش

بدهــد.  پزشــکی  بعــد  آن، 
کــه در همــه جــای  چالــش دیگــر ایــن اســت 
کارهــای  کــه  غیرانتفاعــی  موسســات  دنیــا 
داده انــد  انجــام  هــدف  گروه هــای  در  بــزرگ 
کــه تاریــخ بلنــدی  ع امریــکا   مثــل  انجمــن صــر
ــا  ــتان  و ی ــم انگس ــن اتیس ــا  انجم ــز دارد و ی نی
کشــور روســیه عمدتًا آورده ای را  کز اتیســم  مرا
کشــور مــا از  بــرای سیســتم داشــته اند. ولــی در 
کــه انجمن هــا ســرمایه زیــادی نداشــتند  آنجــا 
بــه دنبــال خا هــا نرفتنــد و مجبــور شــدند وارد 
شــوند  خدماتــی  و  اقتصــادی  فعالیت هــای 
کــه ایــن نقطــه آســیب بــرای انجمــن محســوب 
می گــردد. وقتــی یــک انجمــن شــروع بــه ارائــه 
خدمــات می کند یعنی دیگر بــه راحتی نمی تواند 

اعتــراض کنــد. 
نکتــه بعــدی والدینی هســتند که فرزندانشــان 
بــا عملکــرد بــاال وارد سیســتم عــادی شــده اند 
و دیگــر حاضــر بــه انتقــال تجربیــات خــود بــه 

ســایر مادرها نیستند. نتیجه اینکه بچه های 
اتیســم بــا عملکــرد پاییــن در سیســتم باقــی 
کــه عملکــرد بــاال داشــته اند  مانده انــد و آنهــا 
کــه در  ج شــده اند و تصــوری  از سیســتم خــار
ایجــاد می شــود  اتیســم  بــه  نســبت  جامعــه 

تصــور درســتی نخواهــد بــود. 
چالــش مهم دیگــر این اســت وقتی میخواهیم 
کار را  کنیــم بایــد ایــن  یــک سیســتم را ســازگار 
متناظــر با اســتانداردها و نیازهــا و مهم تر از همه 
انتظــارات جامعــه انجــام دهیــم. مثــا در کشــور 
مــا بچه هــا را از کاس اول دبســتان بــا آمــوزش 
گاج بــرای دانشــگاه آمــاده مــی کنیم. درحالیکه 

در کشــور هــای دیگــر ایــن طــور نیســت. 
کاس اول  از  کــه  را  کشــوری  نمــی شناســم 
کار بشــود.  دبســتان در ایــن ســطح بــا بچــه 
ــواده  ــران انتظــار خان ــه در ای ک ــه ایــن دلیــل  ب
کــودک  مــادر  فضــا  ایــن  در  حــاال  باالســت. 
ایــن  میکنــد  کــه  ســوالی  اولیــن  اتیســتیک 
و  تحصیــل  بــه  مــن  فرزنــد  آیــا  کــه  اســت 
کشــورهای  دانشــگاه می رســد؟ در حالیکــه در 
ــه اســتقال  کــودک مــن ب ــا  دیگــر میپرســند آی
خودیــاری  مهارت هــای  کســب  جهــت  الزم 
میرســد ؟ ایــن هــدف تــا چــه انــدازه بــر روی 

می گــذارد؟  تاثیــر  شــما  درمانــی  مداخــات 
بــه عنــوان مثال در کشــورهای اســکاندیناوی 
حمایت هــای  نظــر  از  آنهــا  کــه  آنجــا  از   ،
دیگــر  هســتند  باالیــی  ســطح  در  اجتماعــی 
خانــواده نگــران آینــده بچــه نبوده و رســیدگی 
بــه بچــه اتیســم جــزو وظایــف دولــت اســت. 
درمــان،  روش  بــر  نگرانی هــا  ایــن  تاثیــر  و 
کار  کــه در ایــران شــما بایــد یــک  ایــن اســت 
ــان  ــد فرزندت ــه بتوانی ک ــد  ــام دهی ــی انج دقیق
عــادی  فضاهــای  بــه  کوتاهــی  مــدت  در  را 
بفرســتید،در حالیکــه در آنجــا مربــی دنبال بچه 
ــرای بچــه فراهــم  مــی دود و یــک فضــای آرام  ب
می کنــد. در نتیجــه هــم بچه خوشــحال اســت 
کــه مــا آنــرا PRT   و یــا اصطاحــًا   و هــم مربــی 

می شناســیم.  محــور  کــودک   روش 
همیــن االن والدینــی هســتند که بخصــوص از 
آنطــرف آب آمده انــد می گوینــد مــا میخواهیــم 
مــا  باشــد،برای  خوشــحال  فرزندمــان  فقــط 
کــه فرزندمــان چیــزی یــاد  اصــًا مهــم نیســت 
معرفــی    PRT مربی هــای  هــم  مــا  بگیــرد. 

می کنیــم. 
مجــازی  فضــای  چالش هــا  از  دیگــر  یکــی 
کــه در واقــع مــکان فــروش خدمــات  اســت 
کــه در طــول ایــن ســال ها  شــده، بــه ایــن دلیــل 
مــا بــه دالیــل زیــادی از جملــه سیاســی و کمبود 
اشــتغال تعــداد بســیار زیــادی فارغ التحصیــل از 
رشــته های مختلــف داریم کــه این هــا در فضای 
ــه توصیه هایــی می کننــد و مثــا  مجــازی فعاالن
مــوج فــان دارو یــا فــان درمــان را راه انداختــه و 

ین ابزار  بهتر
برای پیشگویی 

درمان،  میزان مداخله 
مادر در امر درمان 

و آموزش است
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خانــواده را دچــار ســردرگمی می کنــد. ایــن خــود 
یــک چالــش بــزرگ اســت. مــا در دهــه ۸۰ ایــن 
گرفتاری هــا را نداشــتم. خانــواده می آمــد و مــا 
کاردرمانگــر بــه  برنامــه می دادیــم مثــًا یــک 
گفتاردرمانگــر و رفتاردرمانگــر بــه ایــن  همــراه 

کافــی هــم بــود.  تعــداد ســاعت نیــاز دارد و  
چالــش  پیــرو  واقــع  در  کــه  بعــدی  چالــش 
قبلــی اســت قضــاوت افــراد غیرمتخصــص در 

اســت.  فضــای مجــازی 

ح  کــه بــرای خیلــی از خانواده هــا مطــر   ســوالی 
شــرطی  را  بچه هــا  درمانــی  رفتــار  اســت،آیا 

می کنــد؟
کــه در هفتــه شــش جلســه  یعنــی بچــه هایــی 
کار ABA دارنــد،  و هــر جلســه ســه ســاعت  
ولــی  می شــوند  شــرطی  محــل   در  جایــزه  بــا 
کاری انجــام نمی دهنــد.  بطــور خــود انگیختــه 

کجاســت؟ کار از  اشــکال 
ســازی  شــرطی  انســان  در  یادگیــری  اســاس 
اســت. در همــه بچه ها یادگیــری زبان فرآیندی 
مکانیســم های  از  بســیاری  و  اســت  شــرطی 
ــر اســاس شرطی ســازی  ــودکان ب ک شــناختی در 
اســت؟  غیرعــادی  شرطی ســازی  آیــا  اســت. 
خیر.مثــا ددد و بعــد دددر یعنــی بیــرون رفتــن. 
کــه شرطی ســازی  آیــا ایــن بدیــن معناســت 
ــر تعمیــم ندهیــد  گ امــری اســت مکانیکــی ؟ ا
کــه در بافــت خــودش  بلــه. هــر رفتــار شــرطی 
شــدن  شــرطی  بســتر  از  شــود  اتوماتیــک 
اســت  شــرطی  رفتارهــا  شــروع  می آیــد.  در 
شــرط  بــه  نیســت  شــرطی  آن  تــداوم  ولــی 
عــادی  زندگــی  بافــت  در  را  رفتــار  آن  آنکــه 
کنیــد. بخــش اعظــم رفتاردرمانــی  اســتفاده 
کــه بایــد توســط خانــواده انجــام  تعمیــم اســت 
شــود. امــا در مــورد تعــداد ســاعت ها، طبــق 
کتــب علمــی میــزان ســاعت های درمــان ۱۰۰ 

مــاه می باشــد. ســاعت در 
 

توصیــه  ســالگی  ســه  تــا   ABA کتابهــا  در    
می شــود، چــرا مــا در ســن های باالتر هم اســتفاده 

می کنیــم؟
تــا ســه ســالگی بیشــترین اثــر را دارد. بعــد از 
کــم مــی شــود.  آن میــزان اثربخشــی تــا حــدی 
کــه اتیســم  جــزو اختــاالت عصبــی  از آنجــا 
تحولــی اســت و مطابــق بــا اصــل پاستیســیته 
مطالعــات  اســاس  بــر  طــور  همیــن  و  مغــز 
در  جاهایــی  یــک  پیشــرفته،  محاســباتی 
مغــز دارای ارتباطــات اضافــی اســت و یــک 
کــم اســت. بــه همیــن  جاهایــی هــم ارتباطــات 
دلیــل یکســری فعالیتهــای اضافــی می بینیــد، 
کــه هنــوز زبــان بــاز  مثلــًا در یــک بچــه کوچــک 
کلمــه ای می گویــد  نکــرده و تنهــا جمــات دو 
راحتــی  بــه  می توانــد  دارد،  کلی خوانــی  و 

بخوانــد، حافظه هــای عجیــب و غریــب دارد 
و یــا اســتعدادهای جزیــره ای دارد. 

این هــا بیشــتر بــه علــت فعالیــت زیــاد مغــز و یــا 
ارتباطــات بیــش از حــد در بخش هایــی از مغــز 
اســت. یــک جاهایــی هــم مــا ارتباطــات کمتــر 
می بینیــم یعنــی ارتباطــات مغــز بــه آن شــکل 
کــه بایــد باشــد نیســت مثــًا در مناطق پیشــین 
کــم داریــم و در مناطــق  ارتباطــات  مغــز مــا 

نزدیــک شــنوایی فعالیــت بــاال را داریــم. 
کــه در مغــز ناهم تــرازی  ــر ایــن اســت  فــرض ب
وجــود دارد در آنصــورت درمــان یعنــی متعادل 
ســازی. یعنــی مــا بایــد ارتباطــات پاییــن را بــاال 
آن  در  پاییــن  را  باالســت  کــه  آنهــا  و  ببریــم 
ــم.  ــادل نموده ای ــز را متع ــرد مغ ــورت عملک ص
کــودک بعــد از دوســاعت آمــوزش،  متاســفانه 
ده ســاعت بــه حــال خــودش رهــا می شــود، 
کــه دســت شــما بشــکند  مثــل ایــن می مانــد 
کنیــد ولــی هــر دوســاعت یکبــار از  گــچ  و آنــرا 
آیــا ترمیمــی  گــچ درآورده و دوبــاره ببندیــد، 
اتفــاق می افتــد؟ چطــور مــا ایــن اصــل را در 
بافتهــای بیرونــی می بینیــم ولــی داخــل مغــز 
آن  متوجــه  مغــز  پاستیســیته  بافت هــای  و 
کــه می گوییــم  نمــی شــویم؟ بــرای ایــن اســت 
تاثیر گــذار  تنهایــی  بــه  درمانــی  مداخــات 

نیســتند. 

کــه صرفــا رفتاردرمانــی می شــوند    بچه هایــی 
کــه بــه طــور همزمــان  در مقایســه یــا بچه هایــی 
خصوصــًا   - میکننــد  دریافــت  هــم  کاردرمانــی 
کــدام یــک حــرکات اضافــه  یکپارچگــی حســی -  

کمتــری دارنــد؟  
کنیــد  شــما زمانــی بایــد رفتاردرمانــی را شــروع 
کــرده  کــه مشــکات حســی بچــه تعدیــل پیــدا 
گــر بیش فعــال اســت و یــا بــی خوابــی  باشــد. ا
کنیــد.  دارد شــما بایــد ابتــدا این هــا را برطــرف 
کــه تمرینــات یکپارچگــی  البتــه در بچه هایــی 
حســی  ندارنــد شــما می توانیــد بطــور همزمــان 

کارهــا را انجــام دهیــد.  ایــن 

  بــه نظــر شــما بهتریــن ابــزار یــا روش بــرای 
چیســت؟ درمــان  رونــد  پیش گویــی 

کار  در تمــام ســاعات بیــداری بایــد بــا بچــه 
ــه در تمــام  ک ــدان معنــی نیســت  ــرد.  ایــن ب ک
ســاعات بیــداری بایــد مربــی حضــور داشــته 
بایــد  کــه  اســت  خانــواده  ایــن  بلکــه  باشــد 

کنــد.   مداخلــه جــدی 
ــاد بســته  ــا یــک احتمــال زی برایــن اســاس مــا ب
شــرایط  و  وی  تحصیــات  و  مــادر  خلــق  بــه 
کــه آیــا بچــه دیگــری هــم هســت یــا  خانوادگــی 
ــه درمــان طــی یــک  ــادر ب ــزان ورود م ــر و می خی
کــه ایــن  کنیــم  هفتــه می توانیــم پیش بینــی 
ــزار  ــن اب ــد. بهتری ــد برس ــا می توان ــه کج ــه ب بچ

من پیش بینی می کنم 
گاهی  در آینده دانش و آ
ود.  مردم باال میر
سن تشخیص این 
اختالل پایین آمده 
و با افزایش دانش 
عمومی پزشکان 
اطفال،  آنان والدین را 
گاه می  کنند. ودتر آ ز
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بــرای پیشــگویی درمــان میــزان مداخلــه مــادر 
در امــر درمــان و آمــوزش اســت.

شــما امــکان نــدارد بتوانیــد تغییــرات جــدی 
کــه سیســتم دارد ON و  کنیــد در حالــی  ایجــاد 
کــه مــا  کنــد. مگــر نــه ایــن اســت  کار مــی   OFF
میگوییــم بعضــی جاهــا بایــد تقلیــل پیــدا کنــد 
ــد تقویــت شــود. بنابرایــن  و بعضــی جاهــا بای
کارکــردن روزی 3 ســاعت یــا 45 دقیقــه  فقــط  
کافــی نیســت . مراقبــت بعــد آن مهــم اســت. 
یعنــی تــداوم آمــوزش و تقلیــل فعالیت هــای 

اضافــه. 

کــه  قــای دکتــر فکــر می کنیــد خانواده هایــی    آ
کرده ایــد چــه انــدازه از  کار  کودکشــان  شــما بــا 

رونــد درمــان راضــی هســتند؟ 
همه و هیچ. 

دســته  همــه   جــزو  واقع بیننــد  کــه  آنهایــی 
محسوب می گردند. اینکه می بینند فرزندشان 
کجــا بــوده و االن کجاســت و چقــدر پیشــرفت 
کــرده اســت. تصــور اینجانب بر این اســت که اگر 
مــا بــه نتیجــه نــگاه کنیــم نــه قضــاوت،  مثــا در 
کشــور خودمان بهترین مراکز  را با بهترین مراکز 
کنیــم و ببینیــم چنــد درصــد از  دنیــا مقایســه 
ایــن بچه هــا وارد مــدارس عــادی شــده اند، 
آن وقــت میتــوان راجــع بــه رضایتمنــدی و 

کــرد.  عــدم آن قضــاوت 
کــه   تــا قبــل از ســال ۸۸ مــواردی داشــتیم 
می آمدنــد  ایــران  بــه  را  تابســتان  مــاه  ســه 
در  هــم  مــاه   7-۸ و  می دیدنــد  آمــوزش  و 
ج بودنــد و در نهایــت عملکــرد فرزندشــان  خــار
را در آن ســه مــاه تابســتان بســیار بهتــر ارزیابــی 
در  کــه  کســانی  می کنــم  توصیــه  می گردیــد. 
کــرده  ایــن راه تجربیاتــی دارنــد آنهــا را مکتــوب 

و حتمــا رهبــری تیــم درمــان را دســت یــک نفــر 
بدهند.  

گروهــی مثبــت و  کار    مــا در ایــران تــا چــه حــد 
گروهــی داریــم؟ برنامه نویســی 

کــم. درســال ۱3۸6 بــرای اولیــن بــار  خیلــی 
یــک  بچــه ای  هــر  بــرای  گرفتیــم  تصمیــم 
ــکا  ــیم. در آمری ــاص بنویس ــی خ ــه درمان برنام
کار اســت. از  آمــوزش و پــرورش متولــی ایــن 
کار، والدیــن  کــه در ایــران متولــی ایــن  آنجــا 

هســتند، عملــی نیســت.  
در ســال های ۹۱-۹۰ تعــدادی از روانپزشــکان 
تــا 7 نفــر  کــه حــدودًا 6  ســازمان بهزیســتی 
بودنــد از جملــه دکتــر عاقمنــد، بــه تدویــن 

گروهــی پرداختنــد.  یــک برنامــه 
کشــورهای دیگــر مثــل امریــکا  متاســفانه در 
دولــت متولــی تدویــن برنامــه اســت و بــرای 
ــا 4 هــزار  یــک برنامــه شــش ماهــه حــدود 3 ت
ایــران  در  کــه  در حالــی  دالر هزینــه می کنــد 
ــای  ــن برنامه ه ــت و تدوی ــی نیس ــت متول دول

گروهــی پیــش نمــی رود. 
کــه بطــور جــدی  امســال ســومین ســالی اســت 
کاردرمانگــر  گــروه  کمــک یــک  مــا در ایــران بــا 
گفتاردرمانگــر برنامــه می نویســیم و هیــچ  و 

هزینــه ای هــم از خانواده هــا نمی گیریــم.
 

  آینــده اتیســم در ایــران چگونــه خواهــد بــود؟ 
کــه 5 ســال دیگــر  کــودک  اتیســتیک  آیــا والــد 
بدنیــا می آیــد وضعیتــی بهتــر از امــروز دارد یــا بــا 

چالش هــای بیشــتری روبــرو اســت؟
ایــران  مثــل  توســعه  درحــال  درکشــورهای 
کــه  پیش بینــی آینــده کمــی مشــکل اســت چــرا 
گاهــی  گاهــی دور خودمــان می چرخیــم،  مــا  

حرکت هــای جهشــی داریــم و گاهی یــک افول. 
چــه کســی فکــر می کــرد در دهــه ۱3۸۰، جایــی 
کــه ســتاد مبــارزه با بیمــاران مزمــن روانــی بوجود 
آمــد و هدفــش موسســه زدایی بــود بعــد از ۱2 
ســال اقداماتــی پــا بگیــرد کــه منجــر بــه خدمات 

متمرکــز موسســه زایــی شــود؟؟
متاسفانه در سیاســـت های وزارت بهداشت ، 
و خانواده محـــور  برنامه هـــای جامعه محـــور 
کثرًا  نمی بینیـــم. برنامه هـــای این ســـازمان ا

پزشـــک محورند. 
بهتــر نیســت بــه جــای آنکــه ســاماندهی اینــکار 
را بدهیــم بــه دســت افــراد تحصیلکــرده از جملــه  
کاردرمانگران، گفتاردرمانان و پزشکان، عمده کار 
را می دهیــم دســت روانپزشــکان. بایــد از وزارت 
کنــون چــه تعــداد  کــرد تــا  بهداشــت ســوال 
یــا حتــی اجــرا  برنامــه نوشــته اید، ترجمــه و 

کرده ایــد. 
مــن پیش بینــی می کنــم در آینــده دانــش و 
گاهــی مــردم بــاال میــرود. ســن تشــخیص  آ
ایــن اختــال پاییــن آمــده و دانــش عمومــی 
و  می کنــد  پیــدا  افزایــش  اطفــال  پزشــکان 
کــرده و  گاه  یقیــن دارم آنــان والدیــن را زودتــر آ
مداخــات خــوب و کارآمــد افزایش پیــدا می کند. 

از  یکــی  اجتمــاع  در  اتیســم  کــودک  تلفیــق    
کــه در دنیــا حــل شــده اســت  مــواردی اســت 
ولــی مــا هنــوز در مراحــل ابتدایــی هســتیم، چــه 

ــم؟ کنی ــد  بای
ضعــف  اتیســم  بچه هــای  کــه  آنجــا  از 
کــه  جایــی  تــا  لــذا  دارنــد  باالیــی  ارتباطــی 
امــکان دارد بایــد بچــه اتیســم را در فضاهــای 
ــد  یــک فکــر جــدی  عــادی نگــه داشــته و بای
کنیــم. مــا  بــرای واردشــدن آنهــا بــه مدرســه 
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مثــل  رفتارهــای اضافــه و ضعــف شــناختی 
زبــان و غیــره را درمــان می کنیــم ولــی مهــارت 
اجتماعــی ضعیــف اســت! مــن و شــما هــم تــا 
ــه وارد جامعــه نشــویم مهارت هــای  ک ــی  زمان
مــا  کنیــم.  کســب  نمی توانیــم  را  اجتماعــی 
ایــن را بــه سیســتم آمــوزش و پــرورش و والدین 
کــرده  کمــی فضــا را بازتــر  کــه  محــول می کنیــم 
محیط هــای  در  کــودک  حضــور  امــکان  و 

اجتماعــی بیشــتر شــود .

ــم  ــن اتیس ــل »انجم ــی مث ــش NGO  های   نق
ــران« در حــوزه اتیســم چقــدر اســت؟ ای

منظــر  گــر  ا مــا  کشــور  در  زیــاد.  فوق العــاده 
کــه  اتیســم را می خواهیــد خــا ایــن نیســت 
کارهــای بهزیســتی و آمــوزش و پــرورش  شــما 
و  جوانــان  ســاماندهی  خــا  کنیــد.  تکــرار  را 
نوجوانــان و بعد ســاماندهی والدین بچه هایی 
کــه بهبــود پیــدا کرده انــد و حاضرنــد بــا شــما گپ 
بزننــد ولــی بــا صــدا و ســیما نــه. بدیــن معنــی که 
ــه جامعــه  ــه ب ــال انتقــال تجرب کان NGO  یــک 
کنیــد  بــرآورد  راحتــی  بــه  می توانیــد  بــوده و 
و  خوشــحال اند  خانواده هــا  از  درصــد  چنــد 
چنــد درصــد هنــوز از رونــد درمــان خوشــحال 

نیســتند. 

کــه مــا در ایــران نداریــم    در پایــان ، آن چیــزی 
یــک تاریخچــه درســت از شــیوع ،بــروز و... در 
حــوزه اتیســم اســت. آیــا رونــد ثبــت شــده و 
مســتنداتی در ایــن زمینــه وجــود دارد یــا خیــر؟ 
کــه مــن اطــاع دارم یعنــی تــا اواســط  تــا جایــی 
ســال 7۹ مــا هیــچ نــوع قانــون و یــا موسســه ای 
کــودکان اتیســم نداشــتیم  جهــت حمایــت از 
کــز  کــه در قالــب مرا گروه هایــی بودنــد  ولــی 
جامــع توانبخشــی یــا خیریه هــا بــه بچه هــای 

اتیســم خدماتــی ارائــه می دادنــد. 
کــز مرکــز خیریه یــاوران حضرت  یکــی از ایــن مرا
کــودکان معلولیــن ذهنــی  زینــب   مخصــوص 
در اصفهــان بــود. همچنیــن مرکــزی بــه اســم  
مرکــز توانبخشــی پویــا  وابســته بــه ســازمان 
بهزیســتی در خیابــان بهــار شــمالی. )حــدود 
کــه مــا بــه اتفــاق  ســالهای ۱37۸- ۱377 ( 
خانــم دکتــر خوشــابی هفتــه ای یــک روز بــه  
آنجــا می رفتیــم. در آنجــا جلســه ای داشــتیم 
گروهــی هــم از همــان خیریــه از اصفهــان  و 
کــه یکــی از والدیــن بــه  آمــده بودنــد. شــنیدم 
منشــی می گویــد چــه کســی میخواهــد وضعیــت 
بچه های اتیسم را ساماندهی کند. بعد از جلسه 
خیلــی جــدی بــه دنبــال ایــن مطلــب افتــادم. 
ــه مــن در انگلیــس  ــی ک ــه قبــل از ایــن، زمان البت
رئیــس  مظاهــری  دکتــر  همــراه  بــه  بــودم 
دانشــکده روانشناســی و  دکتــر نشــاط رئیــس 
دانشکده روانشناسی اصفهان تصمیم داشتیم 

درخصوص اتیسم در ایران کاری انجام دهیم. 
آن موقــع یــک مرکــز در وزارت بهداشــت بــا 
عنــوان مرکــز تحقیقــات علــوم پزشــکی بــود. 
تاریــخ  در  ح  طــر و  دادیــم  ارائــه  طرحــی  مــا 
را  آن  اســم  و  شــد  نهایــی   ۱37۹/۱2/۱6
بــرای  درمانــی  رفتــار  روش  گذاشــتیمکارآیی 
کارآیــی آن را  بچــه هــای اتیســم.  قــرار شــد 
کنیــم  بعــد آن  کــودک آزمایــش  بــر روی 2۰ 
را بــا زبــان فارســی انطبــاق دهیــم.  جالبــه مــا 
تهــران  در  اتیســم  بچــه  نمی توانســتیم 2۰  
از  یکــی  و  کنیــم  پیــدا   )7۹-۸۰ ســالهای   (
از دوبــی می آمــد. آن زمــان  آنهــا هــر هفتــه 
کــه  بچــه ای  روزبــه  اطفــال  دربیمارســتان 
تشــخیص اتیســم بگیــرد ســالی چند تا بیشــتر 
نبــود و مــا بــا همین تعــداد اولیــن دوره آموزش 
کردیــم.   مربــی را در 2۰ خــرداد ۱3۸۰ برگــزار 

  در آن زمــان آیــا واقعــًا شــیوع اتیســم آنقــدر 
ــود؟ کــم ب

مــن فکــر می کنــم روش ارجــاع وجود نداشــت. 
کــودکان عقــب  گــروه  بــه همیــن دلیــل آنهــا در 
مانــده قــرار می گرفتنــد. بــه هرحــال مطابــق 
ایــن  بــا  ســاعت   ۱2۰۰۰ حــدود  ح ،  طــر ایــن 
و  والدیــن  آمــوزش  و  انفــرادی  کار  بچه هــا 
ارزیابــی انجــام دادیــم )روزی 4 ســاعت طــی 
5 مــاه و 6 روز درهفتــه(، با احتســاب جلســات 
از  کــودکان  آمــوزش  فیلم هــای  ارزیابــی. 
تــا  می شــد  مرکــز  وارد  بچــه  کــه  لحظــه ای 
کــه مــی رفــت ) قبــل از درمــان –  لحظــه ای 
ســه مــاه بعــد و 5 مــاه بعــد( در آرشــیو موجــود 

می باشــد. 
ح تشــکیل  ایــن فیلــم هــا زمانیکــه مــن  طــر
مرکــز اتیســم را در دســت داشــتم کمــک بزرگــی 
کنیــم بچه هــای اتیســم  کــرد تــا ثابــت  بــه مــا 
عقــب  بچه هــای  از  جــدا  و  آموزش پذیرنــد 
ــا  ح، م ــر ــب ط ــد از تصوی ــد. بع ــده ذهنی ان مان
کــه  گابــی   بــا همراهــی خانــم اژه ای و خانــم 
انداختیــم.  راه  را  پــروژه  آمدنــد  اصفهــان  از 
هنــوز مرکــز اتیســم وجــود نداشــت. مــن عضــو 
هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
بــودم و بــا عقــد یــک قــرارداد 6 ماهــه تصمیــم 
ح را تبدیــل بــه یــک جریــان  داشــتیم ایــن طــر

اجتماعــی بکنیــم. 
ح  طــر بــر  نظــارت   ، پــروژه  قــدم  اولیــن 
دکتــر   . بــود  اتیســم  ســاختاری  رفتاردرمانــی 
زیرزمیــن  ضرابخانــه  راه  ســه  در  مظاهــری 
دادنــد.  قــرارد  مــا  اختیــار  در  را  خــود  منــزل 
شــد  دایــر  مرکــز   ۱37۹/۱2/2۰ تاریــخ  در 
همــان  ایــن  و  شــدیم  فعالیــت  مشــغول  و 
ــز  ــام مرک ــه ن ــه در ســال ۱3۸۱ ب ک ــزی شــد  مرک
اختــاالت  توانبخشــی  و  درمــان  ســاماندهی 
ــا  ــا ایــن پــروژه چنــد ت اتیســم شــناخته شــد . ب

دادیــم.  انجــام  کار 
یکــی اینکــه بصــورت نظام منــد یــک روش را بــا 
ــم  کردی وضعیتهــای کشــور خودمــان منطبــق 
یعنــی انتظــارات والدیــن، ویژگــی خانــواده و 
کــه همگــی ایــن هــا متغیرهــای  نقــش مــادر 

کردیــم.  مهمی انــد را منظــور 
آمــوزش  رســمی جهــت  گــروه  اولیــن  ســپس 
مربیان درســت شــد. طرح آموزش مربیان طی 
دوره هــای یــک ماهــه هنــوز هــم پابرجاســت. 
کشــید.  در آن موقــع حــدود ســه هفتــه طــول 
کــه افتــاد در تاریــخ ۱3۸۱/2/5  اتفــاق خوبــی 
بیمــاران  ســاماندهی  ســتاد  دولــت  هیئــت 
کــه هــدف آن  کــرد  روانــی مزمــن را تاســیس 
مــورد  در  پژوهشــی  و  درمانــی  فعالیت هــای 
بیمــاران روانــی مزمــن بــود. آن زمــان نــگاه 
وزارتخانــه و هیئــت دولــت بــه درمــان بیشــتر  

ســامت محــور  بــود تــا  بیمــار محــور . 
یــاوران  خیریــه  مرکــز   ۱3۸۱/۱۰/3 تاریــخ  در 
معلولیــن ذهنــی حضــرت زینــب در اصفهــان 
در  بگیــرد.  را  اتیســم  مرکــز  مجــوز  توانســت 
کــه بنده در پژوهشــکده بودم  زمســتان ۱3۸۱ 
گــرد هــم آمــده و حلقــه  تعــداد شــش خانــواده 
کــودکان اتیســتیک را بوجــود آورده و  خانــواده 
هــدف آنهــا انجــام فعالیتهــای عام المنفعــه 
کــه درنهایــت منجــر بــه تاســیس مرکــز  بــود 
کــه یــک مرکــز غیرانتفاعــی و روزانــه  بــه آرا شــد 
بــوده و نامگــذاری آن هــم براســاس نــام یکــی 

ــود.  از همــان شــش بچــه ب
کمــک مرکــز اتیســم،  در مردادمــاه ۱3۸2 بــا 
آرا  بــه  اتیســم  کــودکان  توانبخشــی   مرکــز 
بوجــود آمــد و در ســال ۱3۸4 مرکــز اختــاالت 
نافذ رشــد شــیراز و درســال ۱3۸7 مرکز اتیســم 

کرمــان و الــی آخــر. 
کلــی درکشــور مــا، اتیســم  یــک جمــع بنــدی 
بــر محــور پژوهــش پایه گــذاری شــده اســت 
ــًا توســط  کشــورها عمدت کــه در ســایر  درحالــی 
کــه همــان خانواده هــا  ســازمانهای غیردولتــی 

گردیــده اســت.  بودنــد، پی ریــزی 
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اتیسم و نوابغ

 داریل هانا یک بازیگر مشــهور آمریکایی اســت. وی در ســال ۱۹۶۰ در شــیکاگو  
متولــد شــد. او بارهــا بــه خاطــر بــازی حیــرت آورش در فیلــم هــای مطــرح  دنیــا 
مــورد توجــه و تشــویق قــرار گرفتــه اســت. از جملــه فیلم هــای معروف او کشــتن 

بیــل، وال اســتریت و ... اســت. 
کــه سال هاســت از اختــال اتیســم رنــج می بــرد  کــرد  وی در ســال ۲۰۱۳ اعــام 
کــردن ایــن مســئله اضطــراب شــدید اجتماعــی را برایــش بــه  و ســال ها پنهــان 
کــودک بــوده پزشــکان می خواســتند  کــرد، وقتــی  ارمغــان آورده اســت. او اعــام 
او را در یــک موسســه بســتری کننــد امــا مــادرش مخالفــت نمــوده اســت. همین 

کــه او بــه شــدت خجالتــی شــود.  مســئله باعــث شــده 
بعــد از مدتــی تصمیــم می گیــرد تمــام توجــه اش را صــرف عاقــه اش بــه فیلــم، 
کنــد. او می گویــد: »مــن همچنــان بــا مشــکات اتیســم دســت  بازیگــری و بالــه 
بــه گریبــان هســتم. مــن هیــچ عاقه ای بــه حضور در جمــع نــدارم واین حضور 
مــن را دچــار وحشــت می کنــد بــه همیــن دلیــل هیچــگاه در مصاحبه هــای زنده 
کارم را  ــا فــرش قرمــز فیلم هــا شــرکت نمی کنــم امــا نگذاشــتم ایــن مشــکل  و ی
کــه بــه نگرانــی  کوتــاه تــر از آن اســت  بــه خطــر بیانــدازد. حــاال می دانــم زندگــی 

و اســترس بگــذرد.«

جســیکا جیــن اپلگیــت  در ســال ۱۹۹6 در یکــی از 
ــا آمــد. او در  ــه دنی کوچــک انگلســتان ب شــهرهای 
گرفت. در همان ســنین  کودکی تشــخیص اتیســم 
کــرد.  کــه مــادرش او را عضــو یــک باشــگاه شــنا  بــود 
ــرای برنامــه اســتعداد ورزشــی  در ســیزده ســالگی ب
انگلســتان انتخــاب شــد. چنــد ســال بعــد از او برای 
شــرکت در مســابقات پارالمپیک انگلســتان دعوت 

کردنــد.
 او در ســال 2۰۱۱ مقــام  دوم را در شــنای آزاد 5۰ 
کــرد. کســب  متــر و مقــام ســوم شــنای آزاد 2۰۰ متــر 

در ســال 2۰۱2 دو مــدال برنــز بــرای شــنای آزاد 5۰ 
کــرد و در ســال 2۰۱3 مقــام  متــر و ۱۰۰ متــر دریافــت 

کــرد.  کســب  اول شــنای آزاد 2۰۰ متــر را 
کــه  کســانی  کنــون ســفیر برنامــه ای  بــرای  او هــم ا

توانایــی یادگیــری شــنا را ندارنــد، مــی باشــد.
کوچکتــر  گویــد: »مــن بــه یــاد دارم، وقتــی  او مــی 
کــرده ام وایــن برنامــه  بــودم در ایــن برنامــه شــرکت 
اولیــن رقابــت اصلــی مــن بــرای شــنا بــوده اســت. 
یــا  و  از حــرکات  مــن هیچکــدام  گــر  ا نبــود  مهــم 
کــه در  ــد نبــودم و متوجــه نمی شــدم  مســافت را بل
کــه اینجــا  کــدام خــط بایــد شــنا کنــم. تمــام کســانی 
بودند مشــکات مشــابه من را داشــتند و مســئولین 
کنــون  بــه خوبــی متوجــه ایــن قضیــه بودنــد، هــم ا
کــه  کــه مــن ســفیر ایــن مجموعــه هســتم می دانــم 
شــرکت کنندگان بــا اختــال اتیســم  در ایــن برنامــه 
حتــی می تواننــد ماننــد مــن قهرمــان پارالمپیــک 

بعــدی شــنای انگلســتان باشــند«.

کیانا تقی خان                       
کارشناسی ارشد روانشناسی                  

کودکان استثنایی               و آموزش 

Daryl
Hannah یل هانا دار

 نگاهی دیگر
Jess i ca  jane 
app lega te

جسیکا جین 
اپلگیت 
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   شیــما ایرانــی   

   آرین حاتمی - ۱2 ساله      پوریا فخاری   

   ملیکا بهمنی - ۱۹ ساله   

  علی هنرور - ۱2 ساله   

  مهرزا مرادی  
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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.

گروه	سنی:...........................	تاریخ	تولد:..........................		 کدملی:........................	 نام	و	نام	خانوادگی:...............................	
	استان:...........................	تلفن	ثابت:		............................................تلفن	همراه	والدین:...............................................
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ک یکساله)پست سفارشی تهران(: 250/000ریال مبلغ اشترا
ک یکساله)پست سفارشی  شهرستان(: 350/000ریال مبلغ اشترا

ک مــورد نظــر را بــه حســاب شــماره 5800000075 بانــک ملــت) شــعبه مســتقل  • مبلــغ اشــترا
ک  مرکــزی( بــه نــام انجمــن اتیســم ایــران واریــز نمــوده و اصــل فیــش را بــه همــراه فــرم اشــترا

تکمیــل شــده بــه آدرس پســتی یــا بــه پســت الکترونیکــی انجمــن ارســال نماییــد.

A U T I S M
Its time to listen

www.irautism.org • Info@irautism.org

نام و نام خانوادگی:........................................................................................

سن:.......................................................................................................

تحصیالت:................................................................................................ 

آدرس:..................................................................................................... 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 استان:.................................................................................................... 

شهرستان:................................................................................................. 

کدپستی ده رقمی:..........................................................................................

تلفن ثابت:  ................................................................................................

تلفن همراه :...............................................................................................

م اشتراک فر
فصــــــلنامه
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خنده های بی دلیل

می تواند برخی چیزها را خیلی خوب
انجام دهد اما نه چیزهایی که نیازمند درک

اجتماعی است.

کواللیا( تکرار کلمه ها  یا  عبارت ها )ا

از چرخاندن اشیاء لذت می برند

عدم واکنش به درد 
)انگار درد را نمی فهمد(

رفتارهای غیرمعمول مثل پریدن
و تکان دادن دست ها

عدم پیروی از آداب اجتماعی

اجتناب از رابطه چشمی

عدم درک ترس و موقعیت خطرناک

فقدان بازی های وانمودی و یا بازی های 
وانمودی نامتعارف و تکراری

برای بیان خواسته هایش 
دست بزرگساالن را می کشد

تمایل به یکسانی در عادات روزمره و عدم لذت 
بردن در تغییر

واکنش نشان ندادن به شنیدن اسم خود

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

عاقه های زیاد و نامتعارف به اشیاء خاص

مشارکت نکردن در بازی های گروهی بازی 
نکردن با سایر کودکان

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

عدم پاشخگویی به سیستم آموزش معمولی

پرتحرکی یا کم تحرکی غیرمعمول

اجتناب از لمس شدن و بغل کردن




