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علیرضا
هدیه الهی

اتیسم تفاوت نیست ،اختالل است

نخستین همایش ملی 20+3همراه با اتیسم
شبکه دوستدار اتیسم

مصاحبه با دکتر مصطفی تبر یزی

A U T I S M
Its time to listen

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

نحوه همکاری با فصلنامه آوای اتیسم

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

021 _44614839
021-44614820

www.irautism.org
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دیباچه هشتمین شماره فصلنامه آوای اتیسم را با دو ماه تاخیر میگشایم.
دلیــل ایــن تاخیــر موجـه ،میمــون و قابــل تامــل اســت :اخــذ مجــوز فصلنامــه آوای اتیســم از وزارت ارشــاد ،مجــوزی که بــرای گرفتن آن
 8مــاه در انتظــار بودیــم و باالخــره بــا تالشــی جمعــی ایــن امــر محقــق شــد .فصلنامــه آوای اتیســم در طــول دو ســال گذشــته جــای بــس دلنشــینی
را در دل مخاطبیــن خــود بــاز کــرده اســت .فصلنامـهای علمــی  -آموزشــی بــا رویکــردی خانــواده محــور ؛ هــر مــاه شــاهد تماسهــای بســیاری از
خانوادهها و مراکز علمی معتبر از سراســر ایران مبنی بر درخواســت ارســال فصلنامه هســتیم و مایه بســی خوشــوقتی اســت  .قطعا مجوز ارشــاد
راههــای جدیــدی بــرای علمیتــر و پرمحتــوا کــردن آوای اتیســم بــه همــراه خواهــد داشــت.
بــا همــت انجمــن و همــکاری ســازمانهای همســو ،همایــش ملــی  20+3در اردیبهشــت مــاه  95در بــرج میــاد برگزار شــد ،همایشــی در نــوع خود
بینظیــر بــا حضــور و مشــارکت باالترین جمــع خانواده اتیســم.
 3+ 20چــه بــود؟ طیــف اختــاالت اتیســم طیفــی اســت کــه مجموعـهای وســیع از اطــراف خــود را درگیر میکنــد .از طرفی مــادر ،پدر ،خواهــر ،برادر
و حتــی بســتگان یــک کــودک اتیســم بــه شــدت دچــار تحوالتــی خواهنــد شــد کــه بــر روی ســامت جســم و بهداشــت روان آنهــا کامــا اثر گذاشــته،
میتوانــد خانــواده را دچــار آســیبهای اجتماعــی بســیار زیــادی نمایــد .از طرفــی همیــن خانوادههــا شــکلدهنده اجتمــاع پیرامــون خــود هســتند
کــه متاثــر از ایــن اختــال ،دچــار تغییراتــی بعضــا جبرانناپذیر خواهند شــد.
جامعــه پزشــکی درمانــی متاثــر از تولــد کــودک اتیســم ،نیازمنــد برخــوردی تخصصــی و علمــی بــوده تــا بتوانــد در مرحلــه تشــخیص ،ارزیابــی و
مداخــات موثــر گامهــای خــود را بــه درســتی بــردارد.
جامعــه توانبخشــی متاثــر از تولــد کــودک اتیســم نیازمنــد ورود مداخالتــی کامــا جامعــه و خانوادهمحــور بــوده تــا بتوانــد در مرحلــه توانبخشــی با
همــکاری موثــر خانــواده ،جایــگاه و نقــش خــود را در ایــن تیــم درمانــی بــه خوبــی ایفــا نمایــد.
جامعــه حمایتــی اجتماعــی متاثــر از تولــد کــودک اتیســم ،نیازمنــد حمایتــی وســیع بــرای ایجــاد جامعـهای مناسبســازی شــده بــا ســاختاری
فرهنگــی ،اجتماعــی و زیرســاخت مناســب شــهری تــا بتوانــد پذیــرای کودکانــی بــا اختــال در تعامــات اجتماعــی ارتباطــی باشــد.
جامعــه قانونگــزار متاثــر از تولــد کــودک اتیســم ،نیازمنــد وضــع قوانین مناســب تا بتواند پاســخگوی مباحثی همچــون بیمه ،حضانــت ،ارث ،
ســربازی و  ..بــوده و نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا نماید.
جامعــه آموزشــی متاثــر از تولــد کــودک اتیســم ،نیازمنــد برنامهریــزی تخصصــی بــرای آمــوزش کــودکان اتیســم در مقاطــع مختلــف تحصیلــی
تــا بتوانــد پذیــرای ایــن کــودکان در هــر طیفــی بــوده تــا منجــر بــه ورود ایــن کــودکان در فضــای جامعــه شــود و اســتعدادهای او را شــکوفاتر نمایــد.
جامعــه علمــی متاثــر از تولــد کــودک اتیســم ،نیازمنــد تربیــت مربیــان تخصصــی در زمینــه اتیســم و کار بــا ایــن کــودکان در مقاطع مختلف ســنی
و بــا دانــش کافــی در زمینــه رویکردهــا و روشهــای آموزشــی تخصصــی بــا کــودکان اتیســم تــا بتواننــد در کنــار ایــن مربیــان دانــش را تجربــه کنند.
جامعــه عمومــی آ گاه از طیــف اختــاالت اتیســم نیازمنــد برخــوردی شایســته و دقیــق بــرای آمــاده کــردن ورود کــودکان و خانوادههــای آنــان بــه
جامعه
ســازمانهای بیمهگــر متاثــر از تولــد کــودک اتیســم ،نیازمنــد پوشـشدهی مناســب و اســتاندارد بــرای حمایــت از خانــواده و کــودک اتیســم در
تمــام طــول عمــر
تمامی این ســازمانها متشــکل از  23ســازمان خواهند بود .ســه ســازمان اصلی شــامل وزارت رفاه کار و امور اجتماعی ،وزارت بهداشــت درمان
آمــوزش پزشــکی و وزارت آمــوزش و پــرورش و  20ســازمان و مجموعــه دیگر .
آیا سازمانها آشنا به این طیف از اختالالت هستند؟
آیا آمادگی ورود این کودکان با آمار یک در  65به جامعه کنونی ایران را دارند؟
آیا پذیرای کودکان بزرگسال اتیسم هستند؟
آیا پذیرای خانوادههایی با درجاتی متفاوت از آسیب در جامعه وجود دارد؟
ً
انجمــن اتیســم ایــران بــا برگــزاری همایــش  20+3رســما جامعــه را بــرای ورود ایــن طیــف از اختــاالت آ گاه نمــود و بــا دعــوت خواهــی از خانوادههــا
و قرائــت بیانیــه ،نیازمندیهــای آنــان توســط خودشــان را بــه ســمع و نظــر رســانیده ،جلــب حمایــت همگانــی نمــود .باشــد کــه در آیندهای بســیار
ً
نزدیکتــر از آنچــه در فکــر آیــد ،شــاهد شــکوفایی آرزوهــای کامــا برحــق جامعــه بزرگ اتیســم ایران باشــیم.

سخن سردبیر

سینا توکلی
کاردرمانگر | کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی
مدیرواحدآموزش،پژوهش و توانبخشیانجمناتیسمایران

نیم عمرت در پریشانی رود
نیم دیگر در پشیمانی رود
وقتــی متخصــص تشــخیص اتیســم را بــرای فرزندتــان بگــذارد ،نگرانــی شــاید
شــما را درهــم بشــکند ،ذهنتــان چنــان آشــفته و ناراحــت شــود کــه هیــچ لذتــی
از زندگــی نبریــد و حتــی شــب هــا بــه راحتــی نتوانیــد بخوابیــد .تنــشهــای روحی
 روانــی و بحــران هــا و نگرانــی هــا از هــر نــوع کــه باشــد ،آثــار قابــل مالحظــه ایبــر زندگــی آدمــی خواهــد داشــت .از همیــن روی ،نیــاز بــه آشــنایی بــا اصــول و
شــیوههــای اثربخــش «مدیریــت بحــران» در زندگــی ،بیــش از پیــش احســاس
مــی شــود  .شــتاب زدگــی در حــل بحــران و معاشــرت بــا افــراد منفــیبــاف ممکــن
اســت اوضــاع را بدتــر کنــد.
تنشهای روحی  -روانی و بحرانها :

یــک نشــانه خانــواده نمونــه ایــن اســت کــه افــراد آن هنــگام فشــار ،دچــار تــرس
نمــیشــوند و یکدیگــر را مقصــر نمــیداننــد  .خانــوادههــای نمونــه بــه یکدیگــر
وفادارنــد .صــرف نظــر از ایــن کــه بحــران از کجــا سرچشــمه مــی گیــرد ،هشــداری
اســت مبنــی بــر ایــن کــه در خانــواده مشــکلی وجــود دارد و مــی توانــد زندگــی
خانوادگــی را تهدیــد کنــد.
خانــواده هایــی هســتند کــه بــا روشــی ســازنده بــر بحــران هــای ویرانگــر
فایــق مــی آینــد .آنهــا بــا هــم در ایــن عقیــده ســهیم مــی شــوند کــه« :مــا
معتقدیــم شایســته زندگــی خــوب هســتیم و راهــی بــرای رفــع بحــران
پیــدا خواهیــم کــرد».
بهتریــن راه بــرای عبــور از طوفــان بحــران ،داشــتن نقشــه آ گاهانــه طراحی شــده
مدیریــت بحــران بــرای غلبــه بــر موارد ســخت اســت.
نکاتی که در روزهای بحران باید رعایت کنید :

آرام مانــدن ،کار کــردن روی مشــکل ،نــه فــرد (در بحــران هــا هرگــز افــراد خانواده
را ســرزنش نکنیــد و مــورد حملــه قــرار ندهیــد) ،نزدیــک شــدن به هــم ،گفت وگو
کــردن ،نگــران نبــودن در مــورد آینــده ،در رنــجهــای خــود معنــا پیــدا کــردن (اگــر
شــما از درد خــود و آنچــه در زندگــیتــان گذشــته اســت بهــره بگیریــد ،از بحــران،
ارزش خواهید ســاخت).
شتابزدگی در حل بحران :

اســتاد ملکیــان مــیگویــد :اگــر بــه شــما بگویــم کــه شــخص فرزانـهای در چیــن
باســتان زندگــی میکــرد ،در ذهــن شــما انســانی آرام و بــا طمأنینــه تداعــی
میشــود ،کســی کــه آهســته حــرف میزنــد ،حــرف شــما را قطــع نمیکنــد .شــهود
لتــر میشــود ،آهســتهکارتر و بــا طمانینـه
مــا ایــن اســت کــه انســان هــر چــه کام 
ی بیشــتر زندگــی میکنــد .یکــی از ویژگیهــای انســان مــدرن  ،متأســفانه،
شــتابزدگی اســت!
وقتــی شــتابزدگی داریــم از خزانــهی حافظهمــان محرومیــم .مثــل ایــن
میمانــد کــه تمــام ثروتمــان را در اتاقــی بگذاریــم و کلیــد را گــم کنیــم .بــه یــک
معنــا ثروتمندیــم امــا چــون بــه ثروتمــان دسترســی نداریــم ،در واقــع ،فقیریــم.
در مســیر تشــخیص و درمــان کــودک اتیســم شــتابزدگی را کنــار بگذاریــد و بــا
طمانینــه عمــل کنیــد.

بــا وجــود زندگــی در میــان افــراد منفــی ،داشــتن یــک زندگــی مثبــت کار ســختی
اســت:

ً
کنــار آمــدن بــا افــراد منفــیباف واقعا کار ســختی اســت .افــرادی که مــدام از همه
چیــز گالیــه میکننــد و ...حــرف زدن بــا ایــن افــراد بــهشــدت انــرژی میگیــرد
و ســاعتها طــول میکشــد تــا از حالــی کــه بــه مــا دســت میدهــد رهــا شــویم.
راه حلهایی برای مقابله با این افراد :

روابــط بــا منفــی بــاف هــا را محــدود کنیــد :اگــر فــرد منفــی بــاف بهجــای مــدام
یشــدید
صحبــت کــردن دائــم در حــال ســیگار کشــیدن بــود بــاز هــم حاضــر م ـ 
ً
تــا هــر وقــت کــه خواســت پــای صحبتهایــش بنشــینید؟ مســلما پاســخ منفــی
اســت .پــس هــرگاه حــس کردیــد حــرفهایشــان بــرای شــما ضــرر دارد از آنهــا
فاصلــه بگیریــد .هوشــیارانه پاســخ بدهیــد و فقــط واکنــش نشــان ندهیــد:
ً
واکنــش حرکتــی احساســی و از روی بــی فکــری و در لحظــه اســت ،کــه معمــوال
ریشــه در خــود (نفــس) شــخص دارد و ارتبــاط بــا کورتکــس قطــع شــده اســت!
در مــورد موضوعــات بهتــری صحبــت کنیــد .روی راه حلهــا تمرکــز کنیــد ،نــه
مشــکالت.
تالش برای تغییر افراد منفی باف بلی یا خیر؟

برخــی افــراد را میشــود تغییــر داد امــا دیگــران را خیــر .مراقــب ایــن مرزهــا و
تفاوتهــا باشــید .انــرژی خــود را صــرف کنترل چیزی که در اختیار شــما نیســت
(رفتــار دیگــران) نکنیــد.
زمانــی را بــه مراقبــت از خــود اختصــاص دهیــد :قــرار نیســت چــون دیگــران از
شــما غافــل هســتند شــما هــم همیــن کار را انجــام دهیــد .اگــر مجبوریــد بــا افــراد
ً
منفــی بافــی ســر کنیــد حتمــا بایــد زمانــی را بــه اســتراحت و تجدیدقــوا اختصاص
بدهیــد.
سخنپایانی:

حافــظ زندگــی چنــدان مرفهــی نداشــت ،اشــعار او نشــان مــیدهــد کــه در فقــر می
زیســته اســت ،امــا هــر از گاهــی بــه وجــود خــود نظــر مــی کــرد و مــیدیــد کــه اگــر
چــه از یــک جنبــه کمبــود دارد امــا از جنبــههــای دیگــر فزونــی دارد« .در عیــن
تنگدســتی در عیــش کــوش و مســتی/کین کیمیــای هســتی قــارون کنــد گــدا
را» ،اگــر چــه دســتش از جهاتــی خالــی و تنــگ اســت امــا از جهــات دیگــر گشــاده
و فــراخ اســت و وقتــی ایــن مقایســه را انجــام مــیداد رضایــت از کالم او مــیباریــد.
رضایتــی کــه گشــودگی را در ســینهی او فراهــم مــیســاخت و مــال را مــی زدود و
طــرب را بــه جــای او مــینشــاند .امیــد در سراســر اشــعار حافــظ دیــده مــیشــود :
«حافــظ بــد اســت حــال پریشــان تــو ولی/بــر بــوی زلف یار پریشــانیت نکوســت»
هیــچ کــس از نظــر رفــاه زندگــی ،ســامتی ،ثــروت ،علــم ،هــوش و ...در کمــال
نیســت .و اندکــی از هــر کــدام نصیــب مــا شــده اســت و حســرت خــوردن بــه
نداشــتههــا اشــتباهی اســت کــه پشــیمانی را بــه دنبــال دارد.
موالنا می گوید :نیم عمرت در پریشانی رود نیم دیگر در پشیمانی رود
شــاعران بــه مــا علــم نمــیآموزنــد ؛ نــه فیزیــک نــه طــب ،نــه مهندســی و ، ...ولی
همــان چیــزی را بــه مــا مــیآموزنــد کــه در جای دیگر نمــی آموزیــم  .دیدی جدید
بــه پدیــدههــا و زندگی...
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مهــدی زالپــور ،پــدر علــی زالپــور،
 35ســاله اســت 10 .ســال اســت ازدواج
کــرده ،پســرش علــی 7 ،ســاله اســت و از ســن ۴
ســالگی تشــخیص اتیســم را برایــش گرفتهانــد.
آقــای زالپــور میگویــد:
تشــخیص را کاردرمــان و گفتاردرمــان گذاشــتند.
بــه پزشــک خاصــی مراجعــه نکردیــم .کاردرمانگــر
ابتــدا از همســرم یــک ســری نشــانهها را پرســیده
بــود ماننــد چرخیــدن و  . ...امــا بــه او نگفتنــد کــه
اتیســم اســت .خــودم مراجعــه و پیگیــری کــردم
بــه مــن گفتنــد علــی اتیســم دارد .توضیــح خاصــی
ندادنــد ،مــن خــودم بعــد از تشــخیص مطالعـهام را
آغــاز کــردم .بعــد از مطالعاتــم احســاس کــردم کــه
شــاید علــی هیــچ وقــت شــبیه بچههــای عــادی
ً
نشــود امــا قطعــا بــا آنچــه در کتابهــا راجــع بــه
اتیســم گفتــه میشــود تفــاوت شــایانی دارد.
چرا کم به انجمن مراجعه میکنید؟

بــه علــت مشــغلهی کاری .بــه طــور کلــی
اگــر کاری باشــد کــه بتوانــم در انجمــن بــرای
بچههــا انجــام دهــم ،میآیــم .برایــم مهــم
اســت کــه کار خروجــی داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه تجربــه شــخصی خودتــان
چــه پیشــنهادی را بــرای خانواد ههــای تــازه
تشــخیص گرفتــه داریــد؟

هــر چقــدر کــه میتوانند زمــان بگذارنــد .هرچه
بیشــتر زمــان بگذارنــد نتیجــهی بیشــتری
میگیرنــد .اگــر پــول دارنــد خــرج کننــد امــا اگــر
ندارنــد ،خودشــان وقــت بگذارنــد .امــا میدانــم
تاثیــری کــه پــدر دارد را هیــچ مرب ـیای نــدارد.
مــن ،خــودم چنــد کالس فرزندپــروری رفتــم
و چندیــن کتــاب در زمین ـهی اتیســم مطالعــه
کــردم.
نظرتــان را در مــورد عملکــرد انجمــن عنــوان
کنیــد.

عملکــرد انجمــن خــوب و مثبــت اســت .امــا
خیلــی میتوانســت بهتــر باشــد .خــوب اســت
کــه تمــام گروههــا را کنــار هــم جمــع کنــد .بهتــر

انجمن اتیسم ایران

توانست اتیسم را به مردم بشناساند
گفت و گو با مهدی زالپور

اســت شــرایطی باشــد کــه هم ـهی خانوادههــا
بتواننــد از کالسهــا اســتفاده کننــد .مــا شــرق
تهران هســتیم و دسترســی به انجمن برایمان
ســخت اســت .اگــر کالسهــا و خــود بچههــا
بتواننــد تحــت پوشــش بیمــه قــرار بگیرنــد از
هــر چیــزی مناسـبتر اســت چــون بچههــا بــه
کالسهــا بــه صــورت دائمــی احتیــاج دارنــد.
ایــن کالسهــا هرچــه بیشــتر باشــد بهتر اســت.
اگــر ایــن کالسهــا به هر عنوانی تحت پوشــش
یشــود.
بیمــه قــرار بگیــرد خیلــی خــوب م 
بــه نظر شــما تــا چه اندازه آ گا هســازی جامعه،
حضور در رســانهی ملی و فعالیتهای آموزشــی
مهم اســت؟ چه پیشنهاداتی دارید؟

ایــن فعالیتهــا خــوب اســت .امــا موافــق
جش ـنها نیســتم .برنام ـهی خندوانــه خــوب
بــود ،باعــث شــناخت بیشــتر جامعه نســبت به
اتیســم شــد .امــا بــه نظــرم ا گــر در برنامههایــی
کــه بیننــدگان کمــی دارد ،شــرکت کنیــد تاثیــر
چندانــی نــدارد .برنامــه بایــد ســبب آشــنا شــدن
مــردم بــا اتیســم شــود.
مــن موافــق پارکهــای اختصاصــی نیســتم،
تمامــی بچههــا بایــد بتواننــد در پارکهــای
معمولــی بــازی کننــد .چــرا بایــد پــارک جدایــی
بــرای آنهــا ســاخت ،مــن مخالــف جــدا کــردن
ایــن کــودکان از ســایر مــردم و کــودکان هســتم.

حــاال چــه در رابطــه بــا پارک باشــد چــه در رابطه
بــا درمانگاههــا .بهتــر اســت بــه جــای جــدا
کــردن ایــن کــودکان ایــن اختــال را بــه افــراد در
صنفهــا و مشــاغل مختلــف بشناســانید.
انجمــن اتیســم ایــران توانســت اتیســم را بــه
مــردم بشناســاند و بــا وجــود ایــن کــه بابــت
کالسهایــش هزینــه دریافــت میکنــد امــا ایــن
هزینــه از تمامــی مرا کــز موجــود ارزان تــر اســت.
حضــور ســازمانهای مــردم نهــاد هماننــد
انجمــن اتیســم ایــران را تــا چــه انــدازه در جامعــه
الزم میدانیــد؟

اگــر ســازمانها ماننــد انجمــن اتیســم ایــران
باشــند کــه خانواد ههـ ـ ـــا در آن مشارکــــــــت
کننــد ،بســیار بهتــر اســت .چــون خانوادههــا
مشــکالت را میشناســند.
ســازمانهای دولت ـ ـ ــی هیچگـ ـ ـ ـــاه بــه فکــر
بچ ههـ ـ ـــای مــا نیس ـ ـ ـ ــتند .تــا جایـ ـ ـ ـ ــی کــه
وظیف هش ـ ـ ـــان است انج ـ ـ ـــام میدهن ــــــــد اما
بیشــتر نــه.
تفاوتانجمناتیسمایرانباسایرسازمانهای
اینچنینیچیست؟

تتــر توانســتم بهــره
مــن از خدمــات اینجــا راح 
ببــرم .ســایر جاهــا بایــد در نوبــت میمانــدم و
خیلــی بیشــتر طــول میکشــید.

اگر واقعا میخواهی کاری بکنی،
باید خود را کنار بگذاری
گفت و گو با مجید وشاره
مصاحبه :کیانا تقیخان

چنــد وقــت اســت در انجمــن عضــو هســتید و
بــا آن همــکاری میکنیــد؟

ً
تقریبــا از اوایــل تاســیس انجمــن بــا آن آشــنا
هســتم امــا کمکــم فعالیتــم را در آن شــروع
کــردم .دنبــال ایــن بــودم کــه انجمــن جایــی
باشــد کــه بتوانــم بــرای مهبــد و دیگــران
کاری کنــم .امــا بــه مــرور راهــم را در آن پیــدا
کــردم .روزهــای اول فقــط یــک بنــر نصــب
میکردیــم در نمایشــگاهها و ســاعتها کنــار
آن میایســتادیم بــه امیــد آنکــه مــردم اســم
اتیســم را بشــنوند .مــن خــودم خیلــی چیزهــا
در مــورد اتیســم یــاد گرفتــم امــا چیــزی کــه از
ً
انجمــن اتیســم فهمیــدم این بــود که اگــر واقعا
میخواهــی کاری بکنــی بایــد خــود را کنــار
بگــذاری .نبایــد چشــم امیــد بــه کســی داشــته
باشــیم .خودمــان بایــد تــاش کنیــم.
خــودم نبایــد در میــان باشــم و نبایــد جایگاهــی
بــرای خــودم متصــور بشــم.
مهمتریــن هدفتــان از فعالیــت در انجمــن
اتیســم چیســت؟

دو هــدف اصلــی را دنبــال میکنــم .یکــی ایــن
کــه هــر ســه شــنبه همــراه بــا خانــم گــودرزی
بــه بازدیــد از منــازل بــروم .حتــی اگــر هیــچ کار
خاصــی نکنــم ،همیــن کــه از در برویــم تــو و
بگویــم :اومدیــم ببینیمتــون و بگیــم شــماها
تنهــا نیســتید ،مــا هســتیم ،مــا هــم مثــل شــما
بچ ـهی اتیســم داریــم ،همــه بــا همیــم.
هــدف دیگــرم هــم ایــن اســت کــه حرفــه

تــا چــه انــدازه از عملکــرد انجمــن اتیســم
راضــی هســتید؟

اگــر بخواهــم بــه عنــوان یــک فــرد خارجــی
بــه ایــن موضــوع نــگاه کنــم بایــد بگویــم کــه
انجمــن اتیســم ایــران خیریــن خوبــی دارد،
هیــات مدیــرهای متشــکل از بهتریــن و بــا
ســابقهترین افــراد را دارد و اگــر بخواهــم بــه
ً
ســاختمان انجمــن نــگاه کنــم توق ـ ع ام کامــا
بــاال مــی رود .امــا به عنوان شــخصی که داخل
ســازمان هســتم و مشــکالت را میبینــم،
حســم ایــن اســت بــه جــای ایــن کــه بشــینم و
ایــراد بگیــرم ســعیام را بــر ایــن بگــذارم کــه بــه
رونــد بهبــود کار کمــک کنــم.
چــون بهــرهی ایــن انجمــن بــرای مــن و

حضــور ســازمانهای مــردم نهــاد هماننــد
انجمــن اتیســم ایــران را تــا چــه انــدازه در جامعــه
الزم مــی دانیــد؟

مــن موافـ ـ ـ ـ ــق هســتم کــه س ـ ـ ـ ـ ـــازمانهای
خصوصــی شــکل بگیرنــد و خصوصیســازی
بشــود .خصوصیســازی هــم ســبب کاهــش
یشــود.
هزینههــا و هــم افزایــش کارآیــی م 
ســازمانهای مــردم نهــاد نوعــی خصوصــی
ســازی هســتند .امــا چیــزی کــه آفــت ایــن نــوع
موسســات اســت عــدم فرهنگســازی اســت.
فرهنــگ ســازی بــا ایجــاد ایــن موسســات
در کشــور بــه وجــود میآیــد امــا نیازمنــد یــک
مدیریــت کالن اســت .ســازمانهای مــردم
نهــاد بایــد شــکل گیرنــد و در کنارشــان نیــز
فرهنگســازی انجــام شــود تــا مــردم بداننــد
کــه چگونــه بایــد کار و کمــک کننــد ،خانــواده
بایــد بدانــد چگونــه در صحنــه حضــور داشــته
باشــد .موضــوع دیگــر ایــن اســت مــوازی کاری
در بیــن ســازمانها نبایــد صــورت گیــرد.
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مجیــد وشــاره ،پــدر مهبــد وشــاره۴۲ ،
ســاله اســت ۳ .فرزنــد دارد .مهبــد ۱۳
ســاله دارای اتیســـــــــــم اســت .ایشــان مهنــدس
مکانیــک و مدیــر عامــل یــک شــرکت خصوصــی
هســتند ۱۶ .ســال اســت کــه ازدواج کردنــد.
در رابطه با شرایط مهبد میگویند:
مهبــد چهــار دســت و پــا راه نرفــت و حتــی گاهــی
عقــب عقــب میرفــت امــا چیــزی کــه بیشــتر از
همــه مــا را نگــران کــرد صحبــت نکــردن مهبــد
بــود .ابتــدا بــه شنواییشناســـــــــی مراجعـــــــــــه
کردیـم ،ایشــان مــا را بــه بیمارســتان روزبــه ارجــاع
دادنــد و در نهایــت روانپزشــک کــودک و نوجــوان
تشــخیص اتیســم را گذاشــتند.

آمــوزی را ایجــاد کنیــم .میخواهیــم افــراد را
شناســایی کنیــم و بــر اســاس تواناییهایی که
دارنــد مهارتهایــی را بــه آنهــا جهــت اشــتغال
آمــوزش دهیــم.
دوســت دارم کارگاه یــا کارخانــهای بــرای
بســتهبندی ایجــاد کنــم کــه بچههای اتیســم
در آنجــا اســتخدام شــوند .از درآمــدی کــه آنجــا
ایجــاد شــود دوســت دارم هــم حقوقــی بــه
بچههــای اتیســم بدهــم و هــم ســایر درآمــد را
خــرج تواناییهــای کــودکان اتیســم کنــم.

خانوادههایــی ماننــد مــن نــه تضعیفــش
هســت و نــه زمیــن زدنــش .پــس هــرکاری
کــه بتوانــم بایــد بــرای ارتقایــش بکنــم کــه در
نهایــت آن چــه بــرای فرزندانمــان بایــد بشــود،
انجــام شــود.
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اتیسم تفاوت نیست،
اختالل است
مصاحبه :پریسا شمشیریپور

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رئیس انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

بــه عنــوان ســوال اول ،اتیولــوژی و
علــت اختــال اتیســم چیســت ؟

هنــوز علــت مشــخصی بــرای آن شــناخته
نشــده ولــی مســلما اتیســم یــک اختــال
عصبــی  -تحولــی اســت و ایــن یعنــی اتیســم
در ارتبــاط بــا رشــد مغــز شــکل میگیــرد و
مغــز در مناطــق مرتبــط بــا ارتبــاط اجتماعــی
وهیجانــی افــراد (مغــز اجتماعــی و مغــز
هیجانــی) تکامــل کافــی نــدارد و بــه عبــارت
دیگــر ارتباطــات کالمــی و غیــر کالمــی درافــراد
دارای اتیســم تکامــل یافتــه نیســت.
علــل متعــدی را مطــرح کردنــد کــه مهمترین
آنهــا ژنتیــک اســت (خانوادههــای دارای
فــرد اتیســم بــا احتمــال بیشــتری دارای
فرزنــد اتیســتیک میشــوند) .
ولــی همــهی علتهــا در ژنتیــک خالصــه
نمیشــود بلکــه امــروزه عوامــل دیگــری مثــل
یشــوند کــه
عوامــل محیطــی هــم مطــرح م 
خیلــی اثبات شــده نیســتند ،مثــل آلودگیهای
محیطــی.
برخــی عواملــی کــه در دوران زایمــان یــا
بــارداری ایجــاد میشــوند (مثــل ضربــه بــه
مغــز در هنــگام تولــد) هــم میتواننــد موثــر
باشــند .ولــی مــواردی هــم وجــود دارنــد کــه
بــدون وجــود هیــچ یــک از عوامــل نامبــرده
ایجــاد شــده اســت.
شــما چنــد ســال اســت کــه بــا بچههــای
طیــف اتیســم آشــنا هســتید و در ایــن زمینــه
فعالیــت میکنیــد؟

درحــدود  20ســال از زمانــی کــه بعــد از فــوق
تخصــص بــه ایــران بازگشــتم .

آیــا در ایــن ســالها شــیوع و بــروز اتیســم
افزایــش پیــدا کــرده ؟

طبیعتــا نســبت بــه  20ســال پیــش تعــداد
مراجعیــن افزایــش پیــدا کــرده ولــی ایــن کــه
شــیوع افزایــش یافتــه و یــا تشــخیص بهتــری
امــروزه صــورت میگیــرد کامــا مشــخص
نیســت و در واقــع در ایــران آمــار دقیقــی در
ایــن رابطــه نداریــم.
ولــی در دنیــا شــیوع اتیســم بــه مراتــب
افزایــش پیــدا کــرده.
بــه هــر حــال مســلم اســت کــه امــروزه دیگــر
اتیســم را بــه عنــوان یــک اختــال نــادر
نمیشنا ســیم .
آیــا وجــود آمــار دقیــق اتیســم در ایــران بــه
برنامهریــزی بــرای ارائــه خدمــات بــه ایــن
افــراد کمــک نمیکنــد؟ مســئولیت عــدم وجــود
ایــن آمارهــا بــر عهــدهی چــه نهــادی اســت؟

ً
قطعــا ایــن مطالعــات بــر عهــدهی جامع ـهی
دانشــگاهی و روانپزشــکان اســت ولــی
ایــن مطالعــات بایــد در ســطح ملــی انجــام
ً
شــوند و طبیعتــا بودجــه هــم در ســطح ملــی
بــرای چنیــن مطالعاتــی نیــاز اســت و بنابرایــن
نهادهایــی مثــل وزارت بهداشــت بایــد بودجــه
بــرای ایــن گونــه مطالعات اختصــاص بدهند.
اگرچــه در  2ســال اخیــر بــه ایــن مســاله توجــه
بیشــتری شــده ،ســعی وزارت بهداشــت هــم
بــر ایــن اســت کــه بودجههایــی را اختصــاص
ً
دهــد .طبیعتــا بایــد ســرمایهگذاری از
تولیــت ســامت صــورت بگیــرد و گروههــای
دانشــگاهی بــه عنــوان بــازوی اجرایــی کمــک
کننــد.

تعریف عامیانهی اتیسم چیست؟
ا گــر خانــواده بخواهــد اتیســم را بــرای عمــوم
جامعــه تعریــف کنــد بایــد چــه بگویــد؟

آیــا اتیســم یــک تفــاوت اســت؟ یــا بایــد
بــه عنــوان یــک اختــال تلقــی شــود؟ هــدف
درمــان چیســت؟ بایــد بــه کــدام نقطــه برســیم
کــه معتقــد باشــیم درمــان موثــر بــوده اســت؟

اتیســم یــک تفــاوت نیســت بلکــه یــک
اختــال اســت .در شــرایط طبیعــی یــک
فــرد رونــد رشــدی کامــل را طــی میکنــد کــه
ارتباطــات اجتماعــی و کالمــی هنجــار را
منجــر میشــود و ضعــف در ایــن حوزههــا
یــک اختــال اســت نــه تفــاوت و بــه همیــن
دلیــل بایــد درصــدد درمــان و توانبخشــی آن
بربیاییــم.
ا گــر بــه اتیســم بــه عنــوان یــک تفــاوت نــگاه
کنیــم ،ممکــن اســت در ذهــن خانوادههــا
و حتــی مســئولین ایــن دیــدگاه ایجــاد شــود
کــه اگــر تفــاوت اســت پــس مثــل تفــاوت
شــخصیت افــراد مختلــف میشــود آن
را تلقــی کــرد و نیــاز بــه بررســی بیشــتر
نــدارد .بنابرایــن اتیســم یــک تفــاوت طیــف
شــخصیتی نیســت بلکــه نیازمنــد مداخلــه
اســت .ســطوح ایــن مداخــات هــم بایــد بــر
اســاس شــدت ایــن اختــال باشــد.
ً
مثــا گاهــی ممکــن اســت عــدم تکلــم در فــرد
دیــده شــود بنابرایــن بخشــی از درمــان بایــد
بــه شــکلدهی ارتباطــات کالمــی و حتــی غیــر
کالمــی او معطــوف شــود و گاهــی هــم ممکــن
اســت تکلــم وجــود داشــته باشــد ولــی فــرد در
برقــراری ارتبــاط اجتماعــی دچار مشــکل باشــد
کــه در ایــن صــورت بایــد توانمندیهــای
اجتماعــی افــراد را بــاال بــرد.
در واقــع بیشــترین کاری کــه بایــد بــرای اتیســم
صــورت گیــرد ،بــاال بــردن توانایــی برقــراری
ارتبــاط اجتماعــی و تقویــت آن اســت (مثــا
تشــخیص هیجانــات در چهــرهی افــراد،
خوشــحال یــا غمگیــن بــودن مخاطــب ،ســام
کــردن در هنــگام ورود و خداحافظــی در هنــگام
خــروج و یــا بــاال و پاییــن بــردن تــون صــدا).

امر وزه دیگر
اتیسم را به عنوان
یک اختالل نادر
نمیشناسیم
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اتیســم اختاللــی اســت کــه برحــوزهی
ارتباطــات اجتماعــی افــراد تاثیــر میگــذارد و
ایــن مهمتریــن شــاخصی اســت کــه در طیــف
اتیســم مطــرح اســت و درکنــار آن هــم یــک
ســری رفتارهــای ناهنجــار و کلیشــهای و
عالیــق خــاص و محــدود در ایــن بچههــا
دیــده میشــود.
ایــن اختــال در ســیر تحــول مغــز صــورت
میگیــرد و در واقــع یــک اختــال رشــدی
اســت کــه روابــط اجتماعــی را تحــت تاثیــر
قــرار میدهــد.

بخشــی از درمــان هــم بــه تقویــت شــناخت
اجتماعــی افــراد معطــوف اســت یعنــی اینکــه
فــرد محرکهــا و ســرنخ هــای اجتماعــی و
هیجانــی را بشناســد و در مراحــل بعــدی
بتوانــد آنهــا را در موقعیــت درســت بــه کار
بگیــرد.
بنابرایــن قســمت عمــدهی توانمندســازی
و درمــان در اتیســم بــه ایــن حــوزه معطــوف
اســت و بخــش دیگــری از درمــان هــم مربــوط
بــه کــم کــردن مشــکالت رفتــاری افــراد دارای
اتیســم اســت مثــل رفتارهــای تکــراری و
کلیش ـهای ،عالیــق محــدود کــه تــا حــدی در
طــول درمــان آنهــا را کــم میکنیــم و بخــش
دیگــری از درمــان هــم بایــد بــه رفــع عالئــم
فرعــی اتیســم معطــوف باشــد  ،مثــل تحریــک
پذیــری زودهنــگام ،پرخاشــگری ،آســیب بــه
خــود ،آســیب بــه دیگــران ،پرتحرکــی و بیــش
فعالــی.
چــرا کــه ایــن گونــه رفتارهــا بــا شــرایط زندگــی
ایــن افــراد و ارتبــاط آنهــا بــا دیگــر افــراد مرتبط
اســت و بایــد عنــوان یــک هــدف درمانــی
طــرح شــود.
بنابرایــن بــرای درمــان و توانبخشــی کــودک
دارای اتیســم بایــد جنبههــای متنوعــی را
درنظــر بگیریــم از جملــه تکلــم ،ارتبــاط غیــر
کالمــی ،ارتبــاط هیجانــی و اجتماعــی و کــم
کــردن مشــکالت رفتــاری.
بخشــی از درمانهــا دارویــی هســتند کــه
بــه بهبــود بعضــی عالئــم و افزایــش آمــوزش
پذیــری فــرد و کــم شــدن مشــکالت رفتــاری
آنهــا منجــر میشــود.
ولــی بخــش عمــدهی درمــان ،غیــر دارویــی
اســت مثــل بهبــود مهارتهــای کالمــی ،رفتــاری
و شــناختی  .بنابرایــن درمــان بایــد بــه صــورت
تیمــی انجــام شــود.

7
در ر وانپزشکی
واژهی بیماری برای
اتیسم کمتر
استفاده میشود

اتیسم یک بیماری است یا اختالل؟

در روانپزشــکی واژهی بیماری کمتر اســتفاده
میشــود بلکــه اختــال بیشــتر مــورد اســتفاده
اســت .بــه ایــن علــت کــه سببشناســی
مشــخصی بــرای آن نداریــم .اتیســم هــم از
ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و چــون علــت
مشــخصی بــرای آن هنــوز پیــدا نشــده ،آن را
یــک اختــال مــی دانیــم مثــل اســکیزوفرنی یــا
 ADHDو...
وجــه تمایــز اتیســم بــا عقــب ماندگــی ذهنــی
چیســت؟ و از لحــاظ آموزشپذیــری و درمــان
کــدام در نقط ـهی بهتــری هســتند؟

آنچــه کــه وجــه تمایــز اتیســم را بــا دیگــر
اختــاالت روانپزشــکی مشــخص میکنــد،
هســتهی مرکــزی اختــال اتیســم اســت کــه

بعضی از
درمانهای غیر دار ویی ،
مثل همیوپاتیها
غیر موثر هستند
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هنوز به صورت
جدی نظارت علمی
و آ کادمیک بر ر وی
مراکزی که
خدمات غیر علمی
ارائه می دهند
وجود ندارد

8

دو عالمــت کلــی را در برمیگیــرد:
.1اختالل در ارتباطات کالمی و اجتماعی
.2رفتار های کلیشهای و گاه ناهنجار
عقبماندگــی ذهنــی جــز عالیــم تشــخیصی
اتیســم نیســت .عقبماندگــی ذهنــی بیشــتر
یشــود.
بــه عنــوان یــک ســندرم تلقــی م 
یعنــی مجموعــهای از عالیــم کــه اختــاالت
متعــددی ممکــن اســت در پــس آن وجــود
داشــته باشــد.
بنابرایــن واژهی عقــب مانــدهی ذهنــی تنهــا
از لحــاظ فنومنولــوژی (پدیــدار شناســی)
اســتفاده میشــود.
یعنــی مســلما فــرد از لحــاظ  IQپاییــن اســت
ولــی دالیــل متعــددی بــرای آن میتوانــد
وجــود داشــته باشــد.
ً
مثــا اختــاالت ژنتیکــی ،محیطــی و...
کــه هرکــدام میتواننــد اختــاالت ویــژهای
همــراه بــا عقبماندگــی ذهنــی ایجــاد کننــد
کــه یکــی از آنهــا هــم اختــال اتیســم اســت
 .اتیســم میتوانــد بــا عقبماندگــی ذهنــی
ً
هــم همــراه باشــد ولــی نــه لزومــا.
در عقبماندگــی ذهنــی اختــال در روابــط
اجتماعــی و رفتارهــای کلیش ـهای وجــود
نــدارد .ایــن دو مشــخصه بایــد در تشــخیص
افتراقــی اختــال اتیســم و  MRمــد نظــر
باشــد و مســیر درمــان هــم در طیــف اتیســم و
 MRمتفــاوت اســت چــون در درمــان اتیســم
بیشــتر بــر توانمندیهــای اجتماعــی کار
میکنی ـم .توانمندیهــا هرچــه زودتــر تقویــت
شــود میتوانــد تاثیــرات پایدارتــری را ایجاد کند،
و بــا توجــه بــه پالستیســیته و تغییرپذیــری
نتــر  ،هرچــه زودتــر
بیشــتر مغــز در ســنین پایی 
بتوانیــم ایــن توانمندیهــا را بهبــود بدهیــم
بهتــر اســت و بــه همیــن دلیــل امــروزه بــه
دنبــال عالئــم زودهنــگام اتیســم هســتیم کــه
بتوانیــم آن را حتــی قبــل از  1ســال تشــخیص
دهیــم.
آیــا قــادر بــه تشــخیص زود هنــگام اتیســم
در زیــر یــک ســال هســتیم؟

باید
یک سند ملی
تدوین شود
که تولیت
اتیسم را
مشخص کند

عالئمــی وجــود دارد کــه از آنهــا به عنــوان پرچم
قرمز یا  red flagیاد میکنیم.
در صــورت وجــود ایــن عالیــم امــکان
مشــکوک شــدن بــه اتیســم زیــر یــک ســال
هــم وجــود دارد .بــرای مثــال بچ ـهای
کــه تمــاس چشــمی نــدارد .خیرهشــدن یــا
 gazingاو دچــار مشــکل اســت.
اینهــا میتواننــد بــه عنــوان زنــگ خطــر
باشــند .زمانــی کــه مشــکوک شــدیم بایــد
مداخــات اولیــه را آغــاز کنیــم .ولــی برخــی از
افــراد طیــف زیــر یــک ســالگی ممکــن اســت
عالئــم جــدی را نشــان ندهنــد و بعــد ازیــک

و نیــم ســالگی عالئــم بــارز داشــته باشــند .در
ایــن صــورت بایــد در همــان زمانــی کــه عالئــم
شــکل میگیــرد درمــان را آغــاز کــرد.
آیــا بــرای اتیســم دارویــی وجــود دارد یــا
ً
صرفــا از عالمــت درمانــی اســتفاده میکنی ـم؟

در مــورد اتیســم درمــان شفابخشــی وجــود
نــدارد .بنابــر ایــن هــدف درمــان ایــن اســت
کــه فــرد را بــه یــک یــا چنــد پلــه باالتــر از وضــع
فعلــی منتقــل کنیــم و امــکان تطابــق فــرد را
بــا شــرایط محیطــی بهتــر کنیــم .
بخــش عمــدهی اقدامــات بــر درمانهــای
غیردارویــی و آمــوزش متمرکــز اســت و بخــش
دیگــر درمــان هــم اســتفاده از داروهاســت .
دســتهای از داروهــا طــی مطالعاتــی کــه
صــورت گرفتــه بــرای اتیســم ســودمند تلقــی
میشــوند .مثــل آنتــی ســایکوتیکها (البتــه
ایــن دارو هــا ممکــن اســت بــرای اختــاالت
دیگــری هــم اســتفاده شــود).
مثــا رســپیریدون چندیــن ســال اســت کــه
یشــود و مطالعــات پیشــین
اســتفاده م 
بیــان داشــتهاند کــه ایــن دارو میتوانــد بــر
روی عالیــم اصلــی اتیســم اثــر داشــته باش ـد،
روابــط اجتماعــی را بهبــود دهــد و رفتارهــای
کلیش ـهای را کــم کنــد.
آریپیپــرازول هــم در ســالهای اخیــر مــورد
توجــه قــرار گرفتــه .درمانهــای دارویــی بــه
خصــوص زمانیکــه کــودک بــه ســن مدرســه
میرســد در بهبــود توجــه و تمرکــز موثــر اســت.
بعضــی از داروهــا ماننــد ریتالیــن در کودکانــی
کــه از لحــاظ هوشــی عــادی هســتند بــرای
بهبــود تمرکــز قابــل اســتفاده اســت ولــی
در کودکانــی کــه از لحــاظ هوشــی در ردهی
پایینــی هســتند ،ریتالیــن کمــک کننــده
نیســت بلکــه آنتیســایکوتیکها بیشــتر
موثر نــد.
ً
اتوموکســتین هــم دارویــی اســت کــه اخیــرا
در اختــال بیشفعالــی هــم تجویــز میشــود
و بــر روی سیســتم نوروآدرنرژیــک اثــر دارد .
ایــن دارو هــم بــرای بهبــود مشــکالت توجــه و
تمرکــز میتوانــد ســودمند باشــد .
گاهــی اوقــات افــراد اتیســم بــا عملکــرد بــاال در
ســنین نوجوانــی رفتارهــای وسواســی دارنــد
کــه در چنیــن مــواردی SSRIهایــی مثــل
ســیتالوپرام یــا فلوکســتین میتوانــد تــا حــدی
کمککننــده باشــد ولــی گاهــی اوقــات الزم
اســت کــه ایــن داروهــا همــراه بــا دیگــر آنتــی
ســایکوتیکها بــا هــم اســتفاده شــود.
عــوارض ایــن داروهــا چیســت؟ و آیــا قطــع
دارو بــه دلیــل نگرانــی از عــوارض آن منطقــی
اســت؟

اشــتباهات رایــج خانواد ههــا بعــد از گرفتــن
تشــخیص اتیســم در فرزندشــان چیســت؟

گاهــی ممکــن اســت ایــن موضــوع مرتبــط بــا
بیاطالعــی خانوادههــا و عــدم آ گاهــی کافــی
باشــد  .گاهــی هــم بــه رونــد تشــخیصی بــر
میگــردد کــه خانوادههــا انتخــاب میکننــد.
تشــخیص اتیســم بایــد توســط روانپزشــک
کــودک و نوجــوان صــورت گیــرد .متاســفانه
ممکــن اســت خانــواده بعــد از تشــخیص بــه
یــک روانشــناس یــا یــک تراپیســت مراجعــه
کنــد و آنهــا بگوینــد کــه فرزنــدش دارای
اتیســم نیســت و خانــواده رونــد درمانــی را
متوقــف کنــد.
لــذا بایــد تشــخیص بــه تیــم تخصصــی
وا گــذار شــود تــا یــک رونــد درمانــی مناســب
بــکار گرفتــه شــود .همچنیــن ممکــن اســت
فــرد بــه ســمت درمانهــای جایگزیــن مثــل
همیوپاتــی بــرود کــه متاســفانه ایــن موضــوع
در اختاللــی مثــل اتیســم کــه هنــوز درمــان
شفابخشــی بــرای آن وجــود نــدارد زیــاد دیــده
میشــود.
توصیــه مــن ایــن اســت کــه تشــخیص بایــد
از رونــد علمــی صــورت بگیــرد ،و درمانهــای
دارویــی و غیــر دارویــی بــرای اتیســم وجــود
دارد کــه بعضــی از درمانهــای غیــر دارویـی،

چــرا جلــوی همیوپاتیهــا و درمانهــای غیــر
موثــر گرفتــه نمیشــود ؟مســئولیت ایــن امــر بــر
عهــدهی چــه نهــادی اســت؟

بایــد مســیرهای نظارتــی تقویــت شــوند،
نقــش مــا بــه عنــوان انجمــن روانپزشــکان
کــودک و نوجــوان ارشــادی اســت و نقــش
اجرایــی نداریــم.
البتــه بــا ایــن حــال هــم تالشهایــی در ایــن
ً
زمینــه صــورت گرفتــه مثــا برخــی مرا کــز کــه
بــه صــورت غیــر علمــی کار میکردنــد ،بــا
نامهنــگاری بــه وزارت بهداشــت ارجــاع داده
شــدند و انتظــار مــا هــم ایــن اســت کــه وزارت
بهداشــت در ایــن حــوزه ورود کنــد .تعامالتــی
بــا وزارت بهداشــت در ایــن حــوزه صــورت
گرفتــه ولــی هنــوز بــه صــورت جــدی نظــارت
علمــی و آ کادمیــک بــر روی مراکــزی کــه
خدمــات غیــر علمــی ارائــه میدهنــد وجــود
نــدارد.

تفــاوت مــا بــا دنیــا در حــوزهی تشــخیص و
توانبخشــی چیســت؟

درحــوزهی تشــخیص تفــاوت چندانــی بــا
دنیــا نداریــم ولی زمانی که تشــخیص اتیســم
داده شــد ،روانپزشــک اطفــال بــه تنهایــی
نمیتوانــد کاری انجــام بدهــد و کارگروهــی
الزم اســت و هنــوز سیســتمی بــرای نظــارت
بــر رونــد درمــان اتیســم نداریــم و بنابرایــن
مشــخص نیســت کــه ایــن بچــه بایــد کجــا
بــرود ،هزینــه درمانــش چگونــه تامیــن شــود،
یعنــی زمانــی کــه کودکــی تشــخیص اتیســم
میگیــرد خانــوادهاش بایــد تحــت پوشــش
دولــت قــرار بگیــرد و یــک تیــم معیــن متشــکل
از کاردرمانگــر ،گفتاردرمانگــر ،روانشــناس
و مــددکار و روانپزشــک و نورولوژیســت و
متخصص اطفال وجود داشته باشد.
ضعــف مــا هــم در درمــان اتیســم در همیــن
زمینــه اســت و بــه همیــن دلیــل اســت کــه
هنــوز نتوانســتهایم بــه طــور همــه جانبــه
اتیســم را درمــان کنیــم.
متاســفانه مــا هنــوز درمانگــران اتیســم زیــادی
نداریــم( .کســانی کــه درحــوزه اتیســم آمــوزش
دیده باشــند).

NGOهــا ا گــر بخواهنــد ایــن مشــکل را
برطــرف کننــد بایــد بــه ســمت کــدام نهــاد
برونــد؟ بهزیســتی ،وزارت بهداشــت ،مجلس
یــا...؟

در حــال حاضــر متاســفانه هــر کــس کارخودش
را انجــام میدهــد چــون تولیــت خاصــی وجــود
نــدارد .

بــه نظــر شــما نقــش انجمــن اتیســم ایــران
در ایــن زمینــه چیســت؟

نقــش ســازمانهای مــردم نهــادی مثــل
انجمــن اتیســم ایــران میتوانــد ایــن باشــد
کــه ســطح توقــع و آ گاهــی را بــاال ببرنــد و ایــن
تقاضــا و توقــع بــه سیســتم ســامت منعکــس
شــود و حساســیت نســبت بــه اتیســم بــاال
بــرود و وزارت بهداشــت و یــا رفــاه تولیــت
آن را بــر عهــده بگیرنــد و بــه دنبــال آن هــر
نهــادی بتوانــد نقــش خــود را ایفــا کنــد.

نظــر شــما در مــورد انجمــن اتیســم ایــران
چیســت وچــه توصیـهای بــرای انجمــن داریــد؟

همانطــور کــه اشــاره کــردم بایــد آ گاهــی عمــوم
جامعــه و مســئولین را بــاال ببریــد کــه در ایــن
میــان آ گاهــی مســئولین اهمیــت بیشــتری
دارد .انجمــن اتیســم ایــران هــم در ایــن زمینه
کارهــای مفیــدی انجــام داده اســت.
بایــد بیشــتر بــه ســمت مســئولین رفــت تــا در
ایــن زمینــه ســرمایهگذاری کننــد و پوشــش
بیم ـهای و زیــر ســاختها و نیــروی انســانی
و ...تقویــت شــوند.

ســخن آخــر ،توصی ـهی شــما خطــاب بــه
کارشناسان و خانوادهها چیست؟

خانوادههــا بعــد از تشــخیص از مســیر
علمــی بایــد درمــان را پیگیــر باشــند چــرا کــه
اســتمرار در درمــان حــرف اول را میزنــد و
ً
طبیعتــا بچههــا بــا صبــر و اســتمرار میتواننــد
پیشــرفتهای قابــل مالحظ ـهای داشــته
با شــند.
کارشناســان و متخصصیــن هــم بایــد آ گاهــی
خــود را نســبت بــه اتیســم افزایــش دهنــد
و راهکارهــای درمانــی موفــق را کــه در
کتــب مرجــع مطــرح شــدهاند و مــورد تاییــد
متخصصیــن دنیــا هســتند مطالعــه و بــه کار
گیر نــد.
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ً
خیــر .طبیعتــا پزشــک مســئولیت ایــن قضیــه
را برعهــده میگیــرد و خانــواده را هــم آ گاه
میکنــد .
عــوارض دارویــی بــرای همــهی داروهــا
حتــی اســتامینوفن مطــرح اس ـت .آنچــه کــه
اهمیــت دارد ایــن اســت کــه آیــا مزایــای دارو
بــر معایــب آن میچربــد یــا نــه .یعنــی پزشــک
در تشــخیص و جمعبنــدی خــود گاه بــه ایــن
نتیجــه میرســد کــه مصــرف دارو بــر عــدم
مصــرف آن مزیــت دارد .گــر چــه ممکــن اســت
برخــی عــوارض وجــود داشــته باشــد .
عــاوه بــر ایــن امــروزه داروهایــی بــا حداقــل
عــوارض ارائــه میشــوند .مثــا داروهــای
آنتیســایکوتیک  40ســال پیــش هــم وجــود
داشــتند ولــی امــروزه نســل دوم ایــن داروهــا
بــا عــوارض بســیار کمتــر مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد.
و همچنیــن عــوارض دارویــی در همـهی افــراد
بــروز نمیکنــد ولــی شــرکت دارویــی موظــف
اســت کــه همـهی آنهــا را اعــام کنــد و پزشــک
هــم بــه ایــن عــوارض واقــف اســت و مقــدار
و دوز دارو و دوره ی درمــان آن هــم تحــت
کنتــرل پزشــک اســت .مثــا بســته بــه نــوع
دارو گاهــی ممکــن اســت آنزیمهــای کبــدی
بررســی شــوند تــا اگــر تغییــری در آن ایجــاد
شــده بــود در رونــد درمــان تجدیــد نظــر شــود.

مثــل همیوپاتیهــا غیــر موثــر هســتند.

بنابرایــن بایــد در وهل ـهی اول تولیــت آن
مشــخص شــود کــه چــه تیمــی از لحــاظ
اجرایــی بایــد ایــن مســئولیت را بــر عهــده
بگیــرد؟؟
بنابرایــن بایــد یــک ســند ملــی تدویــن شــود
کــه تولیــت اتیســم را مشــخص کنــد.

9
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وز یر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در نخستین همایش ملی  20+3همراه با اتیسم

طر ح مراقبت از کودکان اتیســم
در منز ل اجرایی میشود
نخســتین همایــش ملــی  ٢٠+٣همــراه بــا اتیســم ،
بــا حضــور مســئولین دولتـی ،پزشــکان متخصــص
و درمانگــران ،معلمــان ،افــراد دارای اتیســم و
خانوادههــای ایشــان ،هنرمنــدان ،ورزشــكاران
و ...در ســالن همایشهــای بــرج میــاد تهــران
برگــزار شــد.

دکتــر ربیعــی در بزرگتریــن اجتمــاع انجمــن
اتیســم ایــران در حضــور افــراد دارای اتیســم
و خانوادههــای آنــان اظهــار داشــت :امــروز
متولیــان بهزیســتی و وزارت بهداشــت بایــد
غربالگــری را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد
تــا دیگــر کودکــی بــه دلیــل عــدم دریافــت
برنامههــای توانبخشــی در انــزوای بیشــتری
فــرو نــرود و بــا تســهیل شــرایط ورود ایــن
افــراد بــه جامعــه ســازگاری آنــان بــا ســایرین
بیشــتر شــده و گــذر موفقــی از کودکــی بــه
بزرگســالی داشــته باشــند.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه در ســالهای
آینــده بســته بــه تــوان جســمی و ذهنــی و
رفتــاری ایــن افــراد شــرایط حضــور آنــان
در مــدارس فنــی و حرفــهای و حضــور در
مــدارس عــادی بــا همــت وزارتخانههــای

ذیربــط را شــاهد باشــیم.
دکتــر ربیعــی در جمــع خانوادههایــی کــه
همگــی بــه دعــوت انجمــن اتیســم ایــران
در ســالن همایشــهای بــرج میــاد حاضــر
شــده بودنــد گفــت :در بخشهــای حمایتــی
دولــت شــاید مهمتریــن کار مــا زنجیــره کردن
یــک دســته از فعالیتهاســت.
امــروز جهــان بــا پدیــدهی نوعــی انــزوا طلبــی
اجتماعــی روبــرو شــده و ایــن مســاله حرکــت
راحــت در جامعــه را بــرای افــراد دارای
اتیســم مختــل میکنــد.
اگــر بیشــترین تمرکــز خــود را روی برداشــتن
محدودیتهــا بگذاریــم شــاید بــه زودی
زنجیــره فعالیتهــای ســازمانهای مختلــف
در زمینه اتیسم فراهم شود.
وی خاطــر نشــان کــرد :تمــام تالشــم بــه
عنــوان وزیــر ایــن کشــور ایــن اســت کــه بتوانــم
بچههــای دارای اتیســم را بــه جامعــه بازگردانم
و فعالیتهایمــان طــوری برنامهریــزی شــود
کــه اتصالــی بیــن خانوادههــای آنــان و جامعــه
بوجــود بیاوریــم.
دکتــر ربیعــی آ گاهیرســانی بــه مــردم را کــه
مهمتریــن فعالیــت انجمــن خیریــه اتیســم

ایران است قابل تامل خواند و گفت:
ایجــاد آ گاهــی حتــی بــرای خانوادههــای
اتیســم نیــز از ضروریــات اســت .زیــرا آ گاهــی
نداشــتن خانــواده نســبت بــه بیمــاری
فرزندشــان ســبب شــده اســت کــه اختــال
اتیســم در آنــان بــه معلولیتهــای ذهنــی
کشــیده شــود.
دکتــر ربیعــی گفــت :بعــد از آ گاهــی دادن
بــه خانوادههــا و ســایر افــراد جامعــه بایــد
بتوانیــم بــا غربالگــری ،کــودکان اتیســم را در
ســنین کــم شناســایی کــرده و شــرایط را برای
توانبخشــی آنــان تــا حــد قابــل مالحظــهای
تســهیل کنیــم.
وی آمــاده کــردن محیطهــای عمومــی و
ایجــاد رشــتههای تخصصــی توانبخشــی
بــرای اتیســم در دانشــگاهها را از دیگــر مــوارد
مهمــی خوانــد کــه بایــد توســط نهادهــای
دیگــر مــورد پیگیــری قــرار گیــرد.
وی در انتهــای ســخنان خــود از همــه
حاضریــن خواســت کــه هرگــز از داشــتن
فرزنــدی بــا اختــال اتیســم ناراحــت و دلگیــر
نباشــند و بــه خاطــر داشــتن فرزندانــی زیبــا و
متفــاوت خداونــد را شــاکر باشــند.

نخستین همایش ملی

20+3

همراه با اتیسـم

ســرهنگ ابراهیمــی 0بــه نمایندگــی از ناجــا در همایــش  ٢٠+٣همــراه بــا اتیســم حضــور
داشتند؛ایشــان بــرای خانوادههــا از اجــرای طــرح شناســایی افــراد دارای اتیســم و چگونگــی
خدماترســانی از ســوی ناجــا بــه آنــان توضیحاتــی ارائــه داد.

دكتــر ایــازی؛ قائممقــام وقــت وزیــر
بهداشـ ـ ـ ــت در امــور مشارکـ ـ ـ ـ ـتهای
اجتماعـ ـ ــی و سازمـ ـ ـــانهای مـ ـ ـ ــردم
نهــاد ،از انجمــن اتیســم ایــران تشــکر
و قدردانــی ک ـ ــرد کــه توانس ـ ـ ــته اســت
بــا کمــک ســایر نهادهــای غیردولتــی
فعــال در زمینــه اتیســم نگاههــا را بــه
ســمت ایــن اختــال جــذب کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه عنــوان
یکــی از خادمی ـ ـ ـ ــن ملــت تمامـ ـ ـ ـ ــی
خواست ـ ــههای خانواد هه ـ ـ ـــای دارای
فرزنــد اتیســم را شــنیده اســت گفــت:
دولتـ ـیهـ ـــا بایــد خ ـ ــود را بــرای رف ـ ـ ــع
مشــکالت افــراد طیــف اتیســم موظــف
بداننــد و امــروز اتیســم دغدغــه جــدی
وزارت بهداشــت اســت.

دکتر محسنی بندپی ،رئیس سازمان
بهزیستی کشور

حمایت ملیپوشان
اسکیت هاکی ایران از
کودکان اتیسم
تیم ملی اسكیت هاكی ایران ،همراه
كودكان اتیسم و سفیر انجمن اتیسم ایران
در مسابقات جهانی ایتالیا
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اســتاد مهــدی صفایــی  ،قهرمــان كیــك بوكــس جهــان  ،مدیــر گــروه تشــریفاتی كانســپت ،
همــراه و حامــی اتیســم

تشکر قائم مقام
وز یر بهداشت از
انجمن اتیسم
ایران
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اجرای موسیقی
توسط کودکان اتیسم
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اجرای زیبای موسیقی سنتی توسط كودكان اتیسم در همایش ملی اتیسم به سرپرستی
مهندس خدایی ،موسیقی درمان و مسئول گروه موسیقی آموزشگاه مهر آیین
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اجرای آهنگ زیبای «دركم كن»
توسط رضا یزدانی
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درانســان چش ـمها دریچ ـهی شــناخت دنیــا
هســتند  .انســان بــرای کاوش محیــط و
کســب اطالعــات از چشــمهایش بــه همــراه
ســایر حــواس اســتفاده میکنــد.
شــاید بــه ترتیــب اهمیــت و کارکــرد مهمتریــن
حــس انســان ،بینایــی اســت .هرچشــم
در انســان توســط  3جفــت عضلــه ظریــف
کنتــرل میشــود .ایــن عضــات بــا برنام ـهی
دقیــق چشــم را بــه ســمت بــاال و پاییــن و
طرفیــن حرکــت میدهنــد .ایــن حرکتهــا
ظریفتریــن و دقیقتریــن حــرکات چشــم
هســتند .درکنتــرل حــرکات چشــم چندیــن
بخــش از مغــز انســان ،از مخچــه تــا جلــوی
پیشــانی دخالــت دارنــد .مغــز ســه جفــت
عصــب ویــژه بــرای کنتــرل حــرکات چشــم
دارد.
ایــن حــرکات شــامل توانایــی فیکــس کــردن
چشــم روی یــک شــی ،توانایــی پــرش و
تغییــر نقطــه دیــد از یــک شــی بــه شــی دیگــر،
توانایــی جســتجوی دیــــــــداری یــک شـــــــی،

فائـــزه دهقـــان
کاردرمانگر ،دانشجوی دکتری نوروساینس

توانایــــــــی تعقیــب حرکــت شــی درمحیــط و توانایــی تعقیــب یــک خــط یــا شــی اســت .زمانــی
یشــوند ،تصویــر آن شــی روی
کــه چشــمها روی یــک نقطــه درمیــدان بینایــی فیکــس م 
حســاسترین و دقیقتریــن نقطــه شــبکیه چشــم میافتــد تــا جزییــات آن مــورد بررســی قــرار
گیرد.
حــال ناگهــان درمحیــط شــی جدیــدی حضــور پیــدا میکنــد کــه مــا میخواهیــم بدانیــم چیســت .یــا
احســاس خطــر میکنیــم ،چشــم مــا ســریع یــک پــرش یــا ســاکاد انجــام میدهــد و روی هــدف جدیــد
یشــود .اگرحرکــت
متوقــف میشــود بــه همــراه ایــن پــرش نقطـهای کانــون توجــه مــا نیــز جــا بــه جــا م 
یپــرد وکــم کــم مغــز میتوانــد مــکان بعــدی
شــی بصــورت پرشــی ادامــه یابــد ،چشــم مــا هــم م 
شــی را حــدس بزنــد وحــرکات ســاکاد بعــدی را هدایــت کنــد.
حــرکات ســاکاد کجــا اهمیــت دارنــد؟ ایــن حــرکات در ایجــاد توجــه و هدایــت توجه نقــش زیادی
دارنــد .در ایجــاد ارتباطــات اولیــه اجتماعــی نیــز نقــش دارنــد ،زمانــی که شــی ماننــد یک جغجغه
درجلــوی صــورت نــوزاد اســت و بعــد جابهجــا مــی شــود ،نــوزاد بــا حرکــت ســاکاد یــک و بعدهــا
حرکتهــای پیچید هتــر آن را دنبــال میکنــد و توجــه اشــتراکی را شــکل میدهــد .شــما بــه شــی
اشــاره میکنیــد و میگوییــد میــز .بعــد بــه شــی دیگــری اشــاره میکنیــد میگوییــد تــوپ .کــودک
یشــود بعــد
بایــد چشــمش را ابتــدا روی میــز فیکــس کنــد مــی فهمــد بــه ایــن شــی میــز گفتــه م 
اشــاره دســت شــما را تعقیــب میکنــد و بــه نقطــه جدیــد (تــوپ) نــگاه میکنــد ا گــر ایــن تعقیــب و
پرشهــا نباشــند کــودک فقــط کلماتــی را شــنیده بــدون ایــن کــه مــا بــه ازای دیــداری بــرای آنهــا
یشــود ،جــدا میشــود
گرفتــه باشــد .در سیســتم توجــه هــم همیــن اتفــاق میافتــد .توجــه درگیــر م 
و پــرش میکنــد و در جــای جدیــد درگیــر میشــود.
حرکــت تعقیــب درچشــم یعنــی چشــم بصــورت پیوســته دنبــال محــرک مــی رود .هــم گام بــا
آن حرکــت میکنــد یعنــی میبینــد کــه کجــا م ـیرود .ایــن حــرکات ازجملــه حرکتهــای بســیار
ضــروری اســت کــه بــرای تعقیــب اتفاقــات محیطــی و ادامــه دادن ارتباطــات و درک آنچــه رخ
داده ،مهــم اســت.
اگــر کودکــی نتوانــد حرکــت پیوســته تــوپ را از بازیکنــی بــه بازیکــن دیگرتعقیــب کنــد ،نمــی توانــد در
نهایــت بفهمــد چــه کســانی در تیــم بودنــد؟ اصــا تــوپ چــه شــد و...
حــرکات تعقیبــی ،پرشهــا و فیکسهــای چشــم در یادگیــری تحصیلــی اهمیــت زیــادی دارنــد.
بــرای خوانــدن نیازمنــد ســه حرکــت ،فیکــس کــردن (ادراک کلمــه) ،پــرش چشــم بــه قســمت
دیگرکلمــه یــا جملــه و حرکــت دادن چشــم دریــک خط(ادامــه دادن خوانــدن) هســتیم.
اگرکودکــی درحــرکات چشــم ضعیــف اســت چــه عالیمــی دارد؟ اگرتوانایــی فیکــس کــردن چشــم
ضعیــف باشــد کــودک نمیتوانــد بــرای مــدت طوالنــی و مناســب بــه یــک نقطــه نــگاه کنــد.
ایــن نقطــه میتوانــد صــورت فــرد مقابــل ،تختــه کالس و یــا تابلــو باشــد .درنتیجــه درهــر بــار کــه
فیکــس قطــع میشــود تــا دوبــاره انجــام شــود اطالعــات زیــادی از دســت رفتــه اســت.
اگــر توانایــی ســاکادها وجــود نداشــته باشــد ،جابهجایــی توجــه وجــود نــدارد و جســتجوی
محیــط نیــز ضعیــف خواهــد بــود .ایــن محیــط میتوانــد یــک اتــاق یــا یــک صفحــه کاغــذ باشــد
ً
کــه کــودک در آن بــه دنبــال شــکل خاصــی میگردد .معموال در بچههای اتیســم مشــکل گیــر کردن
در یــک نقطــه را داریــم کــه بــه اصطــاح بیــش از اندازه فوکوس میکنند .این عالمــت را به ضعف در
حرکات پرشــی چشــم نســبت میدهند.هنگامی که توانایی تعقیب درمحیط ضعیف باشــد کودک
یشــود .یادگیــری حــرکات
از دنبــال کــردن اتفاقــات ناتــوان میمانــد ،متوجــه توالــی رخ دادههــا نم 
جدیـد ،رفتارهــای جدیــد ،تواناییهــای ترســیمی تــا حــد زیــادی وابســته بــه ایــن حــرکات چشــم
اســت.
اگــر ایــن بریــده بریــده باشــد الگــوی صحیــح حرکــت شــکل نمیگیــرد در نتیجــه مغــز الگویــی
کامــل بــرای تقلیــد کــردن نخواهــد داشــت .کــودک کــه توانایــی تعقیــب نــدارد ،حــرکات افــراد
درمحیط(بچههایــی کــه در پــارک میدونــد) یــا حرکــت ســریع خــودش درمحیط.زمانــی کــه
ســوار تــاب اســت یــا در ماشــین نشســته) میتوانــد برایــش ترســناک باشــد.در ایــن مواقــع مغــز
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نمیتوانــد تصویــر را روی شــبکه چشــم تثبیــت کنــد.

کنش پر یشی در اتیسم
(دیس پراکسی)

یکــی از رایجتریــن اختــاالت عملکــردی کــه معموال همراه بــا اختالالتی
نظیــر اختــال در پــردازش و یــا یکپارچگــی حسـی ،اختــال هماهنگــی
در رشــد ،مشــکالت توجــه و تمرکــز  ،اختــال نقــص توجــه  -بیــش
فعالــی ،اتیســم ،مشــکالت اضطرابــی و  ..در کلینیکهــا مشــاهده
میشــود کنشپریشــی اســت .ا گــر درمانگــر در مــورد دیسپراکســی یــا
کنشپریشــی چیــزی ندانـد ،تصــور میکنــد کــودک لجبــاز ،یــا خجالتـی،
یــا مضطــرب ،یــا گیــج و یــا عقبمانــده ذهنــی اس ـت .در صورتــی کــه
ً
ممکــن اســت کــودک واقعــا قصــد همــکاری داشــته باشــد امــا نتوانــد
ایــدهی انجــام کار را در ذهنــش بطــور برنامهریــزی شــده و مرحلــه بــه
مرحلــه حالجــی کنــد و نتوانــد آن ایــده را بــه حرکــت تبدیــل کنــد و یــا
نتوانــد آن حرکــت را بــه شایســتگی انجــام دهــد .
درمانگرانــی کــه بــا دیسپراکســی مواجــه میشــوند ،ممکــن اســت
گیــج شــوند چــون وقتــی از کــودک میخواهیــم کاری را انجــام دهــد
نمیتوانــد ،امــا وقتــی آزاد گذاشــته میشــود و احســاس میکنــد کــه
تحــت ارزیابــی و مشــاهده نیســت ممکــن اســت خیلــی راحــت بتوانــد
اتوماتیــک آن کار هــا را انجــام دهــد .
ارزیابــی مهارتهــای حرکتــی( )Motor skillکــودکان اتیســم نشــان
دهنــده ی اختــاالت مختلفــی میباشــد کــه در بیــن آنهــا میتــوان
ً
بــه اختــال دیــس پراکســی( )Dyspraxiaاشــاره نمــود کــه اخیــرا از آن
بــه عنــوان موضوعــی مهــم در طیــف کــودکان دارای اختــال اتیســم
یــاد میشــود.
ً
اصطــاح دیــس پراکســی اختــال رشــدی بــوده و معمــوال بــرای
کــودکان بــه کار رفتــه و در مقابــل آپراکســی کــه اختاللــی اکتســابی
اســت قــرار میگیــرد .کــودکان دارای اتیســم در تواناییهــای حرکتــی
و مهارتهــای نورولوژیکــی ضعــف دارنــد .بــه گون ـهای کــه در80تــا90
درصــد آنهــا مشــکالت حرکتــی مشــاهده میگــردد و ایــن اختــاالت
حرکتــی بــه عنــوان یــک فنوتایــپ و ویژگــی ظاهــری اصلــی در ایــن
کــودکان شــناخته میشــود .ایــن اختــاالت بــر حــرکات ظریــف کــودکان
تاثیــر گــذار بــوده و ممکــن اســت از آنهــا بــه عنــوان دســت و پــا چلفتــی
و  ...یــاد شــود.
وجــود ایــن اختــاالت در ســطح حــرکات مربــوط بــه گفتــار منجــر بــه
ایجــاد دیــس پراکســی گفتــاری میگــردد کــه توســط آسیبشــناس
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گفتــار و زبــان مــورد ارزیابــی و درمــان قــرار میگیــرد .دیــس پراکســی
گفتــاری یــک اختــال صداهــای گفتــاری نورولوژیکــی در دوران
کودکــی (پیــش از زبــان آمــوزی )اســت کــه درآن بــدون وجــود نقایــص
عصبی-ماهیچهای(مثــل رفلکــس هــای غیرطبیعــی ،تونومیت ـهی
غیرطبیعی)دقــت و درســتی حــرکات گفتــاری آســیب دیدهانــد.
مطالعــات متعــددی تفاســیر نورولوژیکــی بــرای وجــود ایــن اختــاالت
حرکتــی در کــودکان اتیســم ارائــه نمودهانــد کــه وجــود دیس پراکســی را
بــه طــور قــوی مرتبــط بــا مشــکالت رفتــاری ،اجتماعــی و ارتباطــی آنها
میدانــد .علــی رغــم اختــاالت حرکتــی( )Motorکــه منجــر بــه ایجــاد
دیــس پراکســی میگــردد ،مطالعــات نورولوژیکــی در کــودکان اتیســم
نشــان دهنــدهی رشــد غیرطبیعــی مخچــه و افزایــش حجــم مــادهی
ســفید پــره موتــور و قشــر حرکتــی اولیــه نیمکــره چــپ میباشــد و هرچــه
فتــر در
مــادهی ســفید مغــز بیشــتر باشــد بــا مهــارت هــای حرکتــی ضعی 
کــودکان دارای اتیســم ارتبــاط مثبــت دارد.
یتــوان بــه کاهــش فعالیــت و
از ســایر علــل یــاد شــده در ایــن زمینــه م 
ارتبــاط نیمکرههــای مغــزی ،ضعــف مکانیســم حســی  -حرکتــی ناشــی
از نورونهــای آینــهای مغز،عملکــرد اجرایــی ضعیــف کــه منجــر بــه
ناتوانــی در برنامهریــزی حــرکات در ایــن کــودکان میشود،اشــاره کــرد.
ایــن ایــده کــه مســأله تقلیــد در اتیســم ممکــن اســت از دیــس پراکســی
(کنــش پریشــی) ناشــی شــود ،اولیــنبــار بــه وســیله دمایــر ،هینگتگــن
و جکســون در ســال  ۱۹۸۱ارائــه گردیــد .ایــن صاحبنظــران ادعــا
ش پریشــی در اتیســم ،آن قــدر شــدید اســت کــه مانـ ِـع شــرکت
کردنــد کنـ 
یشــود.
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بــه عبــارت دیگــر ،نقــص در برنامهریــزی و اجــرای حــرکات جدیــد
یشــود افــراد دارای اتیســم در انجــام
و پیچیــده اســت کــه باعــث م 
تکالیــف تقلیــدی ناموفــق باشــند.
اگــر میگوییــم افــراد دارای اتیســم در تکالیــف تقلیــدی مشــکل دارنــد
آیــا مشــکالت ایشــان در همــه انــواع تکالیــف تقلیــدی بــه یــک انــدازه
اســت؟
بــه عنــوان مثــال ،اســتون ،اوســلی و لیتلپــورد ( ،)۱۹۹۷در تحقیقــی
دریافتنــد میــزان مشــکالت کــودکان دارای اتیســم در تقلیــد اعمالــی
ادامــه در صفحــه 35

علیرضا را هدیهای
الهی میدانیم
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علیرضــا متولــد ســال  ۱۳۶۵و در ســه ســالگی
تشــخیص اتیســم گرفتــه اســت .پــدرش کارمنــد
بازنشســته اداره برق اصفهان،مادرش بازنشســته
آمــوزش و پــرورش و بــرادرش عرفــان دانشــجوی
کارشناســی ارشــد متالــوژی مــواد اســت .علیرضــا
مــدت  ۲مــاه اســت کــه بــه عنــوان تایپیســت در
انجمــن اتیســم ایــران مشــغول بــه کار شــده اســت.
به بهانه اولین شــغل مســتقل علیرضا مصاحبهای
را بــا او و پــدر گرامـیاش انجــام دادهایم.

آقای کالنتری از چه زمان و چگونه متوجه تفاوت علیرضا شدید؟

علیرضــا ســه ســاله بــود .یــک ســری کارهــای تکــراری انجــام مــیداد .بــه
ً
عنــوان مثــال:چنــد تــا پلــه داشــتیم کــه او مرتبــا ایــن پلههــا را بــاال و پاییــن میرفــت،
بــا ســایر کــودکان ارتباطــی برقــرار نمیکــرد ،بــه اشــیا خاصــی عالقــه داشــت و بازیهــای
تکــراری خاصــی را انجــام م ـیداد.
همیــن فعالیتهــای تکراریــش مــا را حســاس کــرد .بــه پزشــکی در بیمارســتان
شــریعتی اصفهــان مراجعــه کردیــم کــه ایشــان یکــی از احتمــاالت را اتیســم گذاشــت
امــا تشــخیص قطعــی نــداد .تــا دو ســال پیــش هیــچ تشــخیص قطع ـیای نگرفتــه
بودیــم تــا در تهــران تشــخیص قطعــی را دادنــد.
برخورد شما و همسرتان با علیرضا چگونه بود؟
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مــا ســعی میکردیــم محیــط را برایــش آرام نگــه داریــم ،همراهــش باشــیم و تمــام
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همســرم علیرضــا را یــک هدیــه الهــی میدانیــم.
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با خانوادههای دیگری که فرزند اتیسم داشته باشند آشنا هستید؟

تــا حــدی ایــن یکــی دو ســال اخیــر کــه تهــران آمدهایــم و در چنــد برنامــه انجمــن
شــرکت کردهایــم ،بــا چنــد خانــواده آشــنا شــدیم امــا رفــت و آمــد خاصــی نداریــم.
چرا به تهران مهاجرت کردید؟

بــرای علیرضــا .معتقــد بودیــم تهــران امکانــات بیشــتر اســت و میتوانــد موفقتــر
باشــد ،البتــه پســر دیگــرم هــم تهــران دانشــگاه قبــول شــد.
رابطهی بچهها با یکدیگر چگونه است؟

رابط ـهی خوبــی بــا هــم دارنــد و یکدیگــر را دوســت دارنــد .از تفریحــات مشترکشــان
ایــن اســت کــه بــا یکدیگــر بــه اســتخر میرونــد.
از چه طریق با انجمن اتیسم ایران آشنا شدید؟

دو ســالی هســت بــا اینجــا آشــنا هســتیم ،از اینترنــت اینجــا را پیــدا کردیــم .بعــد
همســرم پیگیــری کردنــد و وقــت مشــاوره گرفتنــد.
چه شد که علیرضا اینجا مشغول به کار شد؟

در یکــی از جلســات مشــاوره مــا عنــوان کردیــم کــه علیرضــا میتوانــد تایــپ کنــد.
گفتنــد یــک جلســه بــرای تســت او را بیــاورم .بعــد از جلســه ارزیابــی قبــول کردنــد کــه
اینجــا مشــغول بــه کار شــود.
روحیهی علیرضا از وقتی در انجمن مشغول به فعالیت شده ،چگونه است؟

بــا عالقـهی فــراوان بــه انجمــن میآیــد .همـهی بچههــا را دوســت دارد و بــه نســبت
جاهــای دیگــری کــه قبــا میرفت،خیلــی اشــتیاق بیشــتری نشــان میدهــد.
مهارتهایی که کسب کرده است را از چه کسی یاد گرفته است؟

علیرضــا یــک مــدت فنی-حرف ـهای میرفــت .مــن بعــد از بازنشســتگی یــک شــرکت
راهانــدازی کــردم و در آن چنــد ســال علیرضــا هــم در دفتــرم مشــغول بــه کار بــود.
ســعی میکــردم کارهــای تایپــی و دفتــر نویســی را بــه علیرضــا محــول کنــم .آمــوزش
ً
اولیــه ایــن مهارتهــا را در فنــی -حرف ـهای دیــد و بعــد از آن عمــا بیشــتر خــودم بــه
او آمــوزش دادم.

از مسئولین
انتظار دار م
که از خانوادهها
و انجمن حمایت
بیشتری کنند
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توقعم این است
که سازمانها
در جهت آموزش و به
کارگیری استعدادهای
افراد اتیسم
گام بردارند
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نظرتــان دربــاره ی عملکــرد انجمــن اتیســم
ایــران چیســت؟

مــن خیلــی راضــی هســتم .نســبت بــه ۲۰
ســالی کــه مــن در اصفهــان بــودم احســاس
میکنــم شــرایط خیلــی بهتــر و متفاوتتــر
شــده و قابــل مقایســه نیســت.
احســاس میکنــم بعــد از آنکــه بــا اینجــا آشــنا
شــدیم علیرضــا بــه نوعــی وارد جامعــه شــده و
بیشــتر بــا افــراد ارتبــاط برقــرار میکنــد.
برخــورد پرســنل انجمــن بســیار خــوب
اســت ،جاهــای دیگــر علیرضــا نــه تنهــا فضــا
را نمیپذیرفــت بلکــه تــا حــدی مقاومــت
هــم نشــان مــی داد امــا اینجــا را خیلــی راحــت
پذیرفتــه اســت .ایــن نشــان دهنــدهی ایــن
موضــوع اســت کــه کســانی کــه اینجــا هســتند
اتیســم را شــناختهاند و امثــال علیرضــا را درک
میکننــد.
انجمــن گامهــای خوبــی تــا االن برداشــته
اســت امــا بــا توجــه بــه تعــداد بیمارانــی کــه
در ســطح ایــران اســت ایــن گامهــا کافــی
نیســت.
البتــه انجمــن در حــد توانــش کارهایــی را
کــه بایــد انجــام داده اســت و ایــن مســئولین
هســتند کــه بایــد وقــت بیشــتری بگذارنــد .از

مســئولین انتظــار دارم کــه از خانوادههــا و
انجمــن حمایــت بیشــتری کننــد.
از نظــر شــما حضــور ســازمانهای مــردم
نهــاد در جامعــه تــا چــه انــدازه اهمیــت دارد؟

خیلــی مهــم اســت ،در درجــه اول دلگرمــی و
انگیــزهای بــرای خانوادههاســت و خدمــات
بیشــتر و بهتــری بــرای خانوادههــا ایجــاد
میکننــد.
توقعــم از ایــن ســازمانها و بــه خصــوص
انجمــن اتیســم ایــران ایــن اســت کــه بیشــتر
در جهــت آمــوزش و بررســی توانمنــدی
ایــن افــراد و بــه کارگیــری ایــن اســتعدادها
گام بردارنــد و فضاهــای بیشــتری را در
شهرســتانها ایجــاد کننــد.

پــارک مــی روم و بدمینتــون بــازی میکنــم.
بعــد از گرفتــن دیپلــم چــه کاری انجــام
داد یــد؟

 ۲تــرم در دانشــگاه در رشــتهی کامپیوتــر
تحصیــل کــردم امــا نیمــه کاره رهایــش کردم.
بــه کمــک پــدرم و چیزهایــی کــه در دانشــگاه
یــاد گرفتــم تســلط کافــی بــه برنامههــای ورد
و اکســل دارم.
قبل از آن که در انجمن اتیسم ایران مشغول
به کار شــوید جای دیگری کار میکردید؟

بلــه ،اصفهــان کــه بودیــم در شــرکت پــدرم
مشــغول بــه کار بودم.کارهــای تایپــی انجــام
م ـیدادم و دفاتــر اداری را مینوشــتم.
به چه سبک کتابهایی عالقه دارید؟

بعــد از مصاحب ـ ه بــا پــدر علیرضــا یــک مصاحب ـهی
کوتــاه نیــز بــا علیرضــا بــه عنــوان تایپیســت انجمــن
اتیســم ایــران انجــام شــد کــه در ادامــه ایــن مصاحبه
را میخوانیــد.
لطفا خودتان را معرفی کنید.

مــن علیرضــا کالنتــری ،متولــد  ۱۵تیرمــاه
۱۳۶۵هســتم.
چــه فعالیتهایــی را در طــول هفتــه انجــام
میدهیــد؟

در انجمــن اتیســم ایــران به عنوان تایپیســت
مشــغول بــه فعالیــت هســتم .ســه روز در
هفتــه را در انجمــن هســتم .دو روز دیگــر را بــه
کاردرمانــی مــی روم.
اوقــات فراغتــم را هــم بــه مطالعــه ،پیــادهروی
یپــردازم .گاهــی
و ورزش بدمینتــون و شــنا م 
اوقــات هــم جزوههــای مربــوط بــه درسهــای
کامپیوتــرم را دوره میکنــم.
ا گــر حوصلــه داشــته باشــم بعدازظهرهــا

کتابهای مربوط به تاریخ ایران و جغرافیا.
رابطهات با اعضای خانواده چگونه است؟

بــا بــرادرم عرفــان خوبــم خیلــی .عرفــان
دانشــجوی متالــوژی مــواد اســت .بــا پــدر
و مــادرم هــم رابط ـهی خیلــی خوبــی دارم.
مــادرم را دائمــا بغــل میکنــم و میبوســم و
پــدرم را هــم وقتــی نمــاز میخوانــد دســت بــه
ســرش میکشــم کــه یعنــی خیلــی دوستشــان
دارم.
چنــد وقــت اســت در انجمــن اتیســم ایــران
مشــغول بــه کار هســتید؟

تقریبا  ۲ماه

چــه احساســی از کار در انجمــن اتیســم
ایــران داریــد؟

محیــط و پرســنل انجمــن را خیلــی دوســت
دارم .اینجــا مشــغول بــه کارم و حوصلــهام
ســر نم ـیرود.
تا چه اندازه مستقل هستید؟

مســیرهایی کــه بخواهــم را خــودم میتوانــم
تنهــا بــروم ،البتــه گاهــی بــرادر و پــدرم نیــز
همراه ـیام مــی کننــد و یــا دنبالــم میآینــد.
گاهــی خریــد منــزل را انجــام میدهــم ماننــد:
خریــد نــان و ســبزی و میــوه.
آشــپزی هــم تــا حــدودی بلــدم .میتوانــم
ماکارانــی ،خورشــت قیمــه و برنــج بپــزم.
تهران را دوست دارید؟

از ســال  ۸۳کــه بــرای دیــدن عم ـهام بــه
تهــران میآمدیــم تهــران را دوســت داشــتم.
اصفهــان را هــم خیلــی دوســت دارم امــا
تهــران بیشــتر باعــث پیشــرفتم میشــود
بــرای همیــن بیشــتر دوســتش دارم.

بخشی از فعالیتهای انجمن

شماره 8بهـ ـ ـ ــار 1395

19

شماره 8بهـ ـ ـ ـ ــار 1395

تامیــن داروهــای صــد و پنجــاه خانــواده
مــورد تاییــد واحــد حمایتــی انجمــــــن
اتیســــــــم ایــران بــه مــدت یــك ســــال
بــا همكـــــــاری داروخـــــانه ســیزده آبــان
انجــام گرفــت.
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واحــد آموزش،پژوهــش و توانبخشــی انجمــن
اتیســم ایــران بــه دنبــال همــكاری شــهرداری
مناطــق مختلــف شــهر تهــران و در راســتای
افزایــش دانــش و آ گاهــی جامعــه از اختــاالت
طیــف اتیســم،آموزش هایــی ویــژه بانــوان
عالقمنــد در خانــه هــای ســامت و ســراهای
محــات آغــاز كــرد

حضور انجمـــــــن
اتیســــــم ایران
در چهاردهمیـــــــــن
همایش گفتادرمانـــــــی
ایــــــران

تیم ملی اینالین هاكــــــــی ایران
حامی كودكان اتیســــــم و سفیر انجمن اتیس ـ ـ ــم ایران
در مسابقات جهانـــــــی ایتالیا

كارگـــــــاه ستــــــادی
مدیریت فرایندهای كاری،مستندسازی،شاخص نویسی و خطمشینویسی
در انجمــــــن اتیســـــــم ایران برگزار شد

کارگـــــاه
یکپارچگـــیحســــی و ماســـــاژ
اســتقبال بیــش از  ٦٠نفــر از والدیــن و
كارشناســان از كارگاه یكپارچگــی حســی و
ماســاژ
مدرس :ســینا توکلی/کاردرمانگر،کارشناس
ارشــد مدیریت توانبخشــی
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طرح هدیه رمضان

اهدای بستههای هدیه در ماه مبارک
رمضان به تعدادی از اعضای محترم
انجمن اتیسم ایران
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حسن علیشیری ،ترانهسرای
قطعه درکم کن
یادداشت حسن علیشیری،پیرامون ترانه درکم کن

بــه همــت انجمــن اتیســم ایــران قطعــه «درکــم کــن» بــا صــدای رضــا یزدانــی بــه صورت
اختصاصــی از ســایت موســیقی مــا منتشــر شــد.با تشــکر از الدن طباطبایی،علــی اوجــی
و همــه هنرمندانــی کــه مــا را در ســاخت ایــن قطعــه همراهــی کردنــد.
قصـهی ترانـهی «درکــم کــن!» بــرای مــن از پیشــنهاد خانــم مهســا حریــری و در ادامــه جلسـهای بــا خانــم
ـال مبتالیــان
ـان حـ ِ
ُالدن طباطبایــی و رضــا یزدانــی عزیــز شــروع شــد .قــرار شــد قطع ـهای بســازیم کــه زبـ ِ
اتیســم باشــد و توجــه مــردم را بــه ســوی ایــن موضــوع حــاد اجتماعــی جلــب کنــد .در همــان جلســه دقایقی
ُ
پــای صحبتهــای بینهایــت تاثیرگــذار خانــم طباطبایــی دربــارهی معضــات مبتالیــان اتیســم در ایــران
و مشــکالت خانوادههایشــان نشســتیم ...مــن و رضــا هــر دو پدریــم و آنچــه میشــنیدیم را بــا اعمــاق
وجودمــان حــس میکردیــم .از همــان روز ماموریــت مــن بــرای ســرودن تران ـهای بــا ایــن موضــوع شــروع
شــد ،کاری کــه بیشــتر شــبیه انجــام یــک پــروژهی پژوهشــی بــود تــا شــعر گفتــن .عــاوه بــر منابعــی کــه
خانــم طباطبایــی معرفــی کــرده بودنــد ،دههــا صفحــه مقالــه خوانــدم و چندیــن فیلــم مســتند و ســینمایی
ُ
بــا موضــوع اتیســم را دیــدم ،چندیــن صفحــه یادداشـتبرداری کــردم و در نهایــت از میــان یادداشـتهایم
بــه کلیدواژههــا و تصاویــری کــه حضورشــان در ترانــه الزامــی بــود رســیدم .بــا رضــا تصمیــم گرفتــه بودیــم
ُ
ُ
ترانــه فضایــی عاشــقانه داشــته باشــد،به صــورت مســتقیم بــه اتیســم اشــاره نکنیم و شــعار انجمن اتیســم
ـطر ترانــه از ایــن یادداشــت آمــد« :برخــی مبتالیــان بــه
ُ«درکــم کــن» هــم در ترجیعبنــد تکــرار شــود .اولیــن سـ ِ
اتیســم دوســت ندارنــد کســی آنهــا را بغــل کند»...بــا ایــن کــه میگریــزم از آغــوش گرمــت امــا پناهــی جــز
تــو و دســتات ندارم...ســرودن ادامـهی ترانــه چنــد ســاعتی بیشــتر طــول نکشــید .طــی روزهــای بعــد ،رضــا
ملــودی را بــه زیبایــی ســاخت و تنظیمــش را بــه بهــروز پایــگان عزیــز ســپرد .بهــروز هــم بــا درک درســتی کــه
از موضــوع ترانــه داشــت تنظیــم ایــن قطعــه را بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــه انجام رســاند .در تمــام مراحل
ســاخت و انتشــار ایــن اثــر دوســت عزیــزم «علــی اوجــی» بــه عنــوان تهیهکننــده ،رونــد تولیــد را مدیریت کرد
و تــا جایــی کــه میدانــم در تــدارک ســاخت ویدیویــی برایــش اســت .ســرکار خانــم غفــاری ،مدیــر انجمــن
نیــز تــاش زیــادی بــرای بــه ثمــر نشســتن ایــن پــروژه کردنــد.در همیــن چنــد روزی کــه «درکــم کــن» منتشــر
ُ
شــده ،آنقــدر واکنــش مثبــت و قدرشناســانه از ســوی خانوادههــای کــودکان و افــراد اتیســتیک دریافــت
کــردهام کــه ایــن اثــر را بــه دوستداشــتنیترین ترانـهای کــه ســرودهام تبدیــل کــرده .مــن و تمــام عوامــل
ُ
تولیــد ایــن اثــر امیدواریــم شــنیدن «درکــم کــن» باعــث شــود همـهی مــا دربــارهی اتیســم بیشــتر بخوانیم و
ُ
بدانیــم تــا دیگــر مــادری از حضــور فرزنــد اتیســتیکش در جمــع و جامعــه احســاس معــذب بــودن نکنــد و در
نــگاه مــردم چیــزی جــز همدلــی و مهربانــی نبینــد .در نهایــت ترانـهی ایــن اثــر را بــا احتــرام بــه ســرکار خانــم
الدن طباطبایــی و فرشــتهی زیبایشــان ،ســهای نازنیــن ،تقدیــم میکنــم.

آغاز به کار شورای علمـ ــی انجمن اتیســــم ایران
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شــورای علمــی انجمــن اتیســم ایــران بــا هــدف سیاس ـتگذاری و نظــارت بــر فعالیتهــای علمی-آموزشی،پژوهشــی و توانبخشــی -درمانــی ایــن
ســازمان مــردم نهــاد آغــاز بــه كار كــرد .اعضــای محتــرم شــورا :دكتــر جغتایی(مشــاور توانبخشــی وزیــر بهداشــت ،نوروساینتیســت) | دكتــر تنكابنی(فــوق
تخصــص مغــز و اعصــاب كــودكان) | دكتــر رازجویان(فــوق تخصــص روانپزشــكی كــودك و نوجــوان) | دكتــر اســامی(فوق تخصــص روانپزشــكی كــودك و
نوجــوان) | دكتــر علــی زاده(كاردرمانگر،دكتــری نوروســاینس) | دكتــر فرهنــگ دوســت(گفتاردرمانگر،دكتری نوروســاینس) | خانــم صالــح غفــاری( مدیــر
عامــل انجمــن اتیســم ایــران) | ریاســت شــورا :دكتــر رازجویــان | دبیــر شــورا :ســینا توكلــی (كاردرمانگر،ارشــد مدیریــت توانبخشــی)
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همراهی و حمایت دانش آموزان نخبه ایران زمین از دوستان اتیسم خود
در پنجمین سمینار علمی دانش آموزی كشور

كالسها و دورههای ویــــــــژه برای كودكــان طیف اتیســــم

ائتالف برای اتیس ـ ــم
جلســات ائتــاف بــرای اتیسـ ـ ــم در انجمــن اتیســم ایــران بــا حضــور خانمهــا غفاری،مرواریــد،
فراهانــی،اوالدی ،فیروزی،كریمپــور ،مهاجــری و صالحــی و آقایــان هیــدارن ،وشــاره،
همامــی و تیــرداد از گروههــا و ســازمانهای بنیــاد خیریــه اتیســم،حامیان اتیســم ،جزیــره
فرشــتگان،انجمن اتیســم ایــران و گــروه پــدران برگــزار شــد

غرفه انجمــــن اتیســـــــم
در پارک پــــــرواز
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بازدیــد خانــم دکتــر راســتگو(عضو محتــرم
شــورای شــهر و رئیــس ســتاد توانافزایــی
و حمایــت از فعالیتهـــــــــای سمنهـــــای
شــهر تهــران ) و دكتـــــــر ایـــــــــــازی (قائــم
مقــام محتــرم وزیــر بهداشــت در امــور
مشــارکتهای اجتماعــی ،ســازمانهای
مــردم نهــاد و خیریههــای حــوزه ســامت
کشــور) از غرفــه انجمــن اتیســم ایــران در
پــارك پــرواز
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اهــدای وام های قرض الحســنه
دو و پنــج میلیونــی مجموعــا بــه
مبلــغ صــد و ده میلیــون تومــان
بــه چهــل خانــواده مــورد تاییــد
كارگــروه حمایتــی انجمــن اتیســم
ایــران انجــام گرفــت

پرسش و پاسخ با دكتــــــر كتایون خوشابــــــی
فلوشیپ روانپزشکـــی کودک و نوجوان
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24
مصاحبه با دکتر مصطفی تبر یزی

هر چقدر سالمتر و شادابتر باشید،

بیشــتر میتوانید به کودک خود کمک کنید
مصاحبه :کیانا تقیخان.جواد صدیقی

دکتــر مصطفــی تبریــزی از اســتادان
معــروف و بــه نــام در حــوزه ی کــودکان
استثنایی و خانواده درمانی در ایران است.
ایشــان اســتاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــوده و
در آن زمــان مــدرس درسهــای خانوادهدرمانــی،
زوج درمانــی و اختــاالت یادگیــری در مقطــع
دکتـــــــــری و مولــــف و مترجـــــــم  32جلد کتـــــاب
ً
عمدتــا در زمینـهی خانــواده درمانــی ،مشــکالت و
اختــاالت کــودکان هســتند.
حــوزهی مــورد بحــث مــا بــا شــما در زمینـهی
ً
خانواد ههــای دارای فرزنــد اتیســم اســت .لطفــا
ابتــدا توصیفــی از خانواد ههــای دارای فرزنــد
اتیســم بــرای خواننــدگان مــا بفرماییــد.

اکثــر خانوادههــای دارای فرزنــد اتیســم در
یشــوند کــه فرزنــد مــا
ابتــدا منکــر ایــن قضیــه م 
مشــکلی دارد و بــا ایــن انــکار کار درمــان را بــه
تاخیــر میاندازنــد.
یشــوند
برخــی خانوادههــا دچــار اضطــراب م 
و ایــن اضطــراب مانــع رفتارهــای صحیــح و
یشــود .درعیــن حــال
علمــی بــا بچههــا م 

خیلــی از خانوادههــا از ایــن مراحــل عبــور
کــرده و احســاس نیــاز میکننــد کــه بــه کمــک
احتیــاج دارنــد امــا نمیداننــد بــه کجــا بایــد
مراجعــه کننــد.
گاهــی بــه متخصصینــی مراجعــه میکننــد کــه
دانایــی کافــی ندارنــد و اضطــراب و احســاس
گنــاه را افزایــش میدهنــد.
یکــی از مادرانــی کــه بــه مــن مراجعــه کــرده بــود
ً
عنــوان کــرد کــه قبــا بــه متخصــص دیگــری
مراجعــه کــرده و ایشــان علــت اتیســتیک بودن
کــودک را ناخواســته بــاردار شــدن ایــن مــادر
دانســته .ایــن مــادر بــه شــدت احســاس گنــاه
ً
و دائمــا خــود را بابــت ایــن موضــوع ســرزنش
میکــرد.
ایــن اطالعــات غلط حتــی در بین متخصصان
نیــز وجــود دارد .مــا هنــوز هــم متخصصــان
و خانوادههایــی را داریــم کــه شــناخت و
اطالعــات درســت و کافــی در زمینــه اتیســم
ندارنــد .امــا بیشــترخانوادههایی کــه مــن
مشــاهده کردم ،آمیختگی عاطفی منفیای با
فرزنــد خــود دارنــد یعنــی به قــدری عواطفشــان

از نظــر شــما بــه عنــوان یــک متخصــص،
کار تیمــی والدیــن و حضــور پــدر درکنــار مــادر
چقــدر میتوانــد بــا اهمیــت باشــد؟

این کودکان
سهمی در ثر وت
کشور دارند
و باید
برایشان
پرداخت شود.
خانواده ها
نباید
نگرانهز ینهها
باشند
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در برخــی خانواد ههــای دارای فرزنــد
اتیســم خواهــر و بــرادری حضــور دارندکــه
ســالم هســتند .والدیــن گاهــی اوقــات بــا
ایــن کــودکان ســالم بــه افــراط یــا تفریــط رفتــار
میکننــد .شــما در برخــورد بــا مراجعانتــان
چقــدر بــا ایــن قضیــه مواجــه شــدهاید ؟ ایــن
موضــوع چقــدر بــرای کــودک ســالم یــا کــودک
دارای اتیســم آســیبزا اســت؟

ً
معمــوال در ایــن شــرایط مــا بــا دو ســبک
خانــواده مواجــه میشــویم .یــک خانــواده از
کــودک ســالم غفلــت میکننــد و هم ـهی هــم
و غــم خــود را بــرای کــودک دارای اتیســم بــه
کار میبرنــد .ایــن هــا نــه تنهــا مشــکل کــودک
دارای اتیســم را حــل نمیکننــد ،بلکــه
مشــکلی بــرای فــرد ســالم نیــز ایجــاد میکننــد.
برخــی اوقــات عکــس ایــن موضــوع هــم اتفــاق
میافتــد یعنــی خانــواده از داشــتن یــک کــودک
دارای اتیســم احســاس بــدی دارنــد و خیلــی
تــاش میکننــد کــه کــودک معمولیشــان
بــه صــورت مبالغهآمیــز پیشــرفت کنــد بــه
صورتــی کــه بــا نمایــش موفقیتهــای او
مشــکل کــودک دارای اتیســم را بپوشــانند.
ایــن درحالــی اســت کــه خانوادههــا بایــد
قبــول کننــد فــرد دارای اتیســم یــک انســان
اســت .انســانی کــه متفــاوت از ماســت و
چیــزی از مــا کــم نــدارد.
ارزشــمندی ایــن کــودک بــا مــا و هیــچ کــودک
دیگــری تفاوتــی نــدارد.
کــودک دارای اتیســم بــا عینــک متفاوتــی
جهــان را میبینــد و مــا بــا یــک عینــک دیگــر
جهــان را میبینــم.
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درهــم آمیختــه شــده اســت کــه همــراه بــا رنــج
بچــه رنــج میرنــد و همــراه بــا اضطــراب آنهــا
مضطــرب میشــوند.
ایــن نــوع رفتــار بــه هیــچ عنــوان صحیــح
نیســت .فــرض کنیــد اگــر بچ ـهی شــما ســل
گرفتــه باشــد لزومــی نــدارد شــما هــم ســل
بگیریــد.
شــما بــه عنــوان یــک والــد بایــد ســالم و شــاداب
باشــید .هــر چقــدر ســالمتر و شــادابتر باشــید،
بیشــتر میتوانیــد بــه کودک خــود کمک کنید.
زمانــی کــه خانــواده بــا مشــکلی بــه نــام اتیســم و
یــا هــر مشــکل دیگــری در خانــه مواجــه اس ـت،
بایــد تمــام خــرد خــود را بــکار بیانــدازد و تمــام
حــس و تــوان خــود را بــکار گیــرد تــا ضمــن آن
کــه زندگــی خــود را بــه بهتریــن نحــو ادامــه
میدهــد و درمــان کــودک را دنبــال میکنــد،
شــادابیهایی نیــز داشــته باشــد و از گــردش و
تفریــح غافــل نباشــد.
زمانــی کــه خانــواده ایــن فعالیتهــا را انجــام
دهد ،سود بیشتری به بچه میرسد.
والدیــن توانمنــد توانایــی بیشــتری بــرای
ســرویسدهی بــه فرزنــد خــود دارنــد تا خانــواده
هایــی کــه بــا فرزندشــان درهــم آمیختگــی
منفــی پیــدا کردهانــد.
یــک ســری خانوادههــا نیــز فلســفهباف
هســتند .یعنــی بــدون آنکــه اطالعاتــی
نســبت بــه موضــوع داشــته باشــند خودشــان
ً
یــا عوامــل اجتماعــی را مقصــر میدانند.دائمــا
دنبــال مقصــر هســتند و خیلــی نمیتواننــد
کمــک کننــد.
برخــی خانوادههــا نگــران هســتند و ایــن
نگرانــی طبیعــی اســت چــون درمــان ایــن
بچهها زمان طوالنی را می طلبد.
گرچــه اتیســم یــک طیــف اســت امــا همـهی
خانوادههــا بــدون توجــه به ســطح فرزندشــان
مجبــور هســتند هزینههــای زیــادی را تقبــل
کننــد و نگــران ایــن هســتند کــه هزینههــا را
چگونــه و از کجــا تامیــن کننــد.
مــن معتقــد هســتم کــه موسســات دولتــی
ایــن هزینههــا را بایــد بــه عنــوان یــک حــق
بــه خانــواده بدهنــد .البتــه وجــود همــهی
موسســات خیریــه و نیکــوکار غنیمــت و بســیار
مثبــت اســت امــا چــرا خانوادههــا بایــد
نیازمنــد دریافــت کمــک از طــرف موسســات
خیریــه باشــند.
ایــن کــودکان ســهمی در ثــروت کشــور دارنــد
و بایــد برایشــان پرداخــت شــود .خانوادههــا
نبایــد نگــران هزینههــا باشــند.

نــه تنهــا در حــوزه اتیســم بلکــه در تمامــی
مــوارد پــدر و مــادر بــه عنــوان یــک واحد تلقی
ً
میشــوند ،نــه چیــزی جــدا از هــم .اصطالحــا
مــا میگوییــم والدیــن یعنــی هــر دو نفــر و هــر
دو نفــری کــه بــا هــم هســتند .ا گــر بخواهــم
برایتــان یــک مثــال ســاده بیــاورم بــه یــک
تخممــر غ نــگاه کنیــد ،تخــم مــر غ یــک
واحــد اســت اگرچــه ســفیده و زرده مجــزا
ً
هســتند .زوج یــک واحــد اســت .خصوصــا
بــه عنــوان والدیــن یــک کــودک یــک واحــد
هســتند .اگرچــه مــادر یــک هویــت مســتقل و
پــدر یــک هویــت مســتقل و مجــزا دارد.
درتمــام مســائل تربیتــی کــودکان والدیــن
هــر دو در داخــل یــک قایــق هســتند و بایــد
بــا هــم پــارو بزننــد .ا گــر یکــی پــارو بزنــد و
دیگــری نزنــد ،قایــق منحــرف میشــود و اگــر
هــر کــدام از ایــن دو نفــر در جهــت مخالــف
هــم پــارو بزننــد قایــق ســرنگون میشــود.
همــکاری ایــن دو نفــر بــا یکدیگــر یــک
ضــرورت صــد در صــد اســت.

درتمام
مسائلتربیتی
کودکانوالدین
هر دو
در داخل یک قایق
هستند
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آرزوی من این است
قوانینی
داشتهباشیم
که بی آنکه کسی
دستی دراز کند،
حق و حقوق
طبیعیاش
پرداختشود

26
ً
یقینــا شــما از آدمهایــی کــه عینکهــا یــی
بــا رنگهــای مختلــف میزننــد ایــراد نمــی
گیریــد .ایــن کــودکان نیــز بــا عینــک متفاوتــی
جهــان را میبیننــد و بــا مــا تفــاوت دارنــد.
ترحم و دلســوزی کارهای منفیای هســتند.
زیــرا زمانــی کــه مــا ترحــم یــا دلســوزی میکنیم
یعنــی فــرد را در جایــگاه پایینــی قــرار میدهیــم
و ایــن بــه هیــچ عنــوان درســت نیســت.
چــه راهکارهایــی را در ایــن زمینــه پیشــنهاد
میکنیــد؟

والدیــن بایــد همــهی شــرایط را متعــادل و

همــه جانبــه بــرای هــر دو کــودک آمــاده کنند.
کــودکان دارای اتیســم و کــودکان عــادی هــر
کــدام نیازهــا و خواســتههای متفاوتــی دارنــد.
وجــود انجمنهایــی ماننــد انجمــن اتیســم
ایــران را در جامعــه تــا چــه انــدازه موثــر میدانیــد؟

مــن فکــر میکنــم ایــن گونــه موسســات بســیار
موثرهســتند ،بــه خصــوص ا گــر انجمنهــای
مختلف با هم تعامل داشــته باشــند و کارهای
مــوازی انجــام ندهنــد تــا انــرژی درچنــد جا تلف
نشــود.
وقتــی تمــام ایــن انجمنهــا یــک هدف انســان
دوســتانه داشــته باشــند و به اهدافشــان وفادار
باشــند ،فکــر میکننــد چــه کارهایــی بایــد
انجــام دهنــد تــا بــرای خانوادههــای دارای
فرزنــد اتیســم مفیــد واقــع شــوند.
امــا آرزوی مــن ایــن نیســت کــه هــر خانــوادهای
منتظــر باشــد کــه کســی دســتش را بگیــرد و بــه
آنهــا کمــک کنــد .آرزوی من این اســت قوانینی
داشــته باشــیم کــه بــی آنکــه کســی دســتی دراز
کنــد ،حــق و حقوق طبیعـیاش پرداخت شــود.
بــرای کســانی کــه فرزنــد دارای اتیســم در
آشــنایان خــود دارنــد چــه صحبتــی داریــد؟

تمــام کســانی کــه بــا فــرد دارای اتیســم تعامــل
دارنــد حتــی تمام افراد جامعه ما نیازمنــد آموزش
کافــی هســتند کــه توســط مجــات ،رســانه
هــای گروهــی و ...بایــد صــورت گیــرد .کــه بــه
درســتی رفتــار کنن ـد ،مثــا ترحــم و دلســوزی
و ...مضــر هســتند .اینهــا افــرادی نیســتند
کــه قابــل ترحــم باشــند بلکــه افــرادی هســتند
کــه بــا مــا متفاوتنــد.
هیــچ کســی قابــل ترحــم ودلســوزی نیســت.

مــا همــه بــا هــم متفاوتیــم .ممکــن اســت
کــودکان دارای اتیســم در بعضــی جنبــه
هــا از مــا ناتوانتــر باشــند امــا ایــن دلیلــی
بــر برتــری فــردی بــر فــرد دیگــر نیســت .مــا
همــه افــرادی هســتیم بــا تفاوتهــای
فــردی فــراوان امــا بایــد بدانیــم کــه بــه حکــم
انســان بــودن همــه از یــک شــان و منزلــت
برخورداریــم.
چــه پیشــنهادهایی بــرای خانــواده هایــی
کــه بــه تازگــی بــرای فرزندشــان تشــخیص
اتیســم گرفتهانــد داریــد؟

خانوادههایــی کــه تــازه تشــخیص گرفتهانــد
بــه درمانگــران متبحــری کــه دانــش کافــی
دارنــد مراجعــه کننــد و درمــان را ســریعا آغــاز
کننــد .درســت اســت کــه مــا بایــد همــهی
تــاش خــود را بــرای درمــان وکمــک بــه فــرد
انجــام دهیــم امــا اجــازه نداریــم خودمــان
را بــه یــک فــرد افســرده تبدیــل کنیــم کــه
یــک مشــکل تبدیــل بــه دو مشــکل بشــود.
مــا بایــد زندگــی خودمــان را داشــته باشــیم
درعیــن حــال تمــام تــاش خــود را بــرای
کــودک دارای اتیســم نیــز انجــام دهیــم.
پیشــنهاد دیگــرم ایــن اســت کــه موسســاتی
ماننــد انجمــن اتیســم ایــران و یــا موسســات
مشــابه علمــی بایــد دانــش خانوادههــا را
افزایش دهند .خیلیها آ گاه نیستند.
آ گاهــی فقــط در ایــن نیســت کــه بداننــد
اتیســم چیســت و چگونــه شــناخته میشــود،
خانوادههــای دارای فرزنــد اتیســم و جامعــه به
طــور کلــی بایــد آ گاهــی همــه جانبـهای نســبت
بــه اتیســم و ویژگیهــای ایــن کــودکان داشــته
باشــد.

تغذیه و اتیسم
گــردآوری و ترجمه :فاطمــــه نادری

پروتئیــن

منابــع پروتئیــن ،آمینواســید هــای ضــروری
مثل لوســین ،ایزو لوسین ،والین ،تریپتوفان،
ترئونین ،متیونین ،فنیل االنین ،هیستیدین
و لیزیــن را فراهــم میکننــد.
چربیهــا نیــز اســیدهای چــرب ضــروری
شــامل لینولئیــک اســید و آلفــا لینولئیــک
اســید را فراهــم میکننــد کــه در رشــد و ایمنــی
و عملکــرد اعصــاب نقــش مهمــی دارنــد.
توجــه بــه ایــن مــاده مغــذی در دوران نــوزادی،
کودکــی و نوجوانــی و بلــوغ کــه کــودکان در حال
رشــد ســریع هســتند بســیار اهمیت دارد .
بــدن از پروتئینهــا بــرای ســاخت انــواع

نشانههای کمبود پروتئین :

توقف رشد
توده ماهیچه ای ضعیف
ِادم
موهای نازک و شکننده
کاهــش هوشــیاری روانــی  ،درک مطلــب
و تمرکــز

روزانه چه میزان پروتئین باید دریافت شود ؟

میــزان پروتئیــــــن الزم طبــق جــــــــــدول
Recommended Dietary allowance
بــرای کــودکان در ســنین مختلــف تعییــن
گردیــده اســت کــه توصیــه میشــود بــرای
بررســی وضعیــت تغذیــهای کودکتــان و
نیــاز هــای بــدن وی ،بــه متخصــص تغذیــه
مراجعــه کنیــد تــا در صــورت لــزوم بــا انجــام
آزمایشهــای الزم وضعیــت پروتئیــن بــدن
نیــز مشــخص گــردد.
توجــه داشــته باشــید کــه در زمــان ابتــاء بــدن
بــه بیماریهــا ،عفونتهــا ،اســترسها و
یــا گاهــی بــه دالیــل وراثتــی نیــاز بــدن بــه
پروتئیــن افزایــش مییابــد.

منابــع حــاوی پروتئیــن کامــل کــه دارای
هم ـهی آمینواســیدهای ضــروری هســتند:
س) ،ماهـی،
گوشــت گاو ،ماکیــان (مــرغ و خــرو 
شــیر ســویا ،پنیـر ،تخــم مــر غ ،ماسـت ،شــیر.
منابــع حــاوی پروتئیــن ناکامــل کــه یــک یــا
چنــد آمینواســید ضــروری را ندارنــد:
دانهه ـا ،غــات ،لوبی ـا ،نخــود ،آجیــل (مغــز
هــا ).
پروتئینهــای ناکامــل در ترکیــب بــا یکدیگــر
میتواننــد نیــاز کــودک بــه همـهی آمینواســید
هــای ضــروری را پوشــش دهنــد و در واقــع
مکمــل هــم هســتند.
بــه عنــوان مثــال :ترکیــب لوبیاهــا بــا برنــج
قهــوهای ،گندم،آجیـل ،دانــه یــا ذرت و یــا برنــج
قهــوهای بــا لوبیاه ـا ،دانههــا یــا آجیله ـا.

زمان تغذیه کودک با پروتئین

در تمــام طــول روز الزم اســت کــه پروتئیــن
کافــی دریافــت شــود کــه ایــدهآل آن در طول 3
وعــده اصلــی و  2میــان وعــده اس ـت(.منظور
از منابــع پروتئینــی فقــط گوشــت نیســت)
علــت ایــن امــر نگهداشــتن ســطح گلوکــز در
حــد پایــدار اســت بــرای اینکــه کــودک دچــار
افــت قنــد خــون (هیپوگلیســمی) و یــا افزایــش
قنــد خــون (هایپــر گلیســمی) نشــود .
برخــی کــودکان دارای اتیســم کــه رژیــم
ً
غذایــی متنــوع دریافــت نمیکننــد غالبــا دچــار
یشــوند .اگرکــودک تمایلــی
کمبــود پروتئیــن م 
بــه خــوردن منابــع پروتئینــی نــدارد و شــما در
ایــن امــر دچــار مشــکل هســتید ،اســتفاده از
مکملهــای پروتئینــی میتوانــد کمکتــان
کنــد.
میتوانیــد از برن ـج ،نخــود ،ســویا ومکمــل
پروتئیــن اســتفاده کنیــد.
یکــه کــودک بــا اســتفاده
همچنیــن در صورت 
از برخــی مــواد غذایــی دچــار آلــرژی و یــا
یشــود میتوانیــد از پروتئیــن بــا
حساســیت م 
پای ـهی فاقــد آمینــو اســید بهرهمنــد شــوید.
بهتــر اســت افــزودن پروتئیــن بــه غــذای
کودکتــان را از میــزان کــم شــروع کنیــد و
بــه تدریــج بــه میــزان آن بیفزاییــد تــا ا گــر
حساســیتی در وی بــروز کــرد بتوانیــد متوجــه
عامــل حساســیتزا شــده و آن را حــذف و
مــاده دیگــری جایگزیــن نمائی ـد.
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همانطــور کــه می دانید تغذیه نقش
بســیار مهــم و تعیینکننــدهای در
رشــد ذهنــی و جســمی کــودکان دارد و امــروزه
تأثیــر آن بــر رفتــار و عملکــرد کــودکان مبتــا بــه
اتیســم نیــز مشــاهده شــده اســت .
اگــر کــودک شــما دچــار کمبــود مــواد مغــذی
اساســی باشــد ،مغــز  ،سیســتمهای ایمنــی
و گــوارش بــدن وظایــف خــود را بــه خوبــی
انجــام نخواهــد داد ،لــذا توجــه بــه اینکــه قد و
وزن کودکتــان در محــدودهی اســتاندارد قــرار
دارد یــا ن ـه ،حائــز اهمیــت اســت.
کودک ممکن اســت کالــری مورد نیــاز روزانهاش
را از غذاهــای فاقــد ارزش تغذی ـهای تامیــن کنــد
کــه در ایــن صــورت بــدن از لحــاظ نیــاز بــه مــواد
غذایــی ضــروری دچــار کمبــود خواهــد بــود.
متأســفانه خــوردن غذاهــای فقیــر از ریــز
مغذیهــای اساســی از اشــتباهات رایــج میــان
کــودکان دارای اتیســم اســت کــه از جملــه این
غذاهــا میتــوان بــه فســت فوده ـا ،شــیرینی
هــا ،آبمیوههــای صنعتــی ،نوشــابه و دیگــر
خوراکیهــای از ایــن قبیــل اشــاره نمــود.
ایــن گــروه از مــواد غذایــی از نظــر پروتئیــن
 ،کلســیم ،فیبــر ،اســیدهای چــرب ،آب،
ویتامینهــا و مــواد مغــذی کــه دریافتشــان
بــرای رشــد و ســامت بــدن ضــروری اســت،
فقیرنــد.
مــواد مغــذی بــه شــش گــروه پروتئیــن،
کربوهیــدرات ،چربی ،ویتامینها ،مواد معدنی
و آب طبقهبنــدی میشــوند کــه در ایــن شــماره
بــه پروتئیــن کــه یکــی از اساســی تریــن منابــع
مــورد نیــاز بــدن اســت میپردازیــم.

ی بادیهـا ،آنزیمهـا ،بافــت ها
هورمونهـا ،آنتـ 
 ،نوروتراســمیترها و همچنیــن بــرای بازســازی
ســلولهای بــدن یــا ســاخت مجــدد آنهــا
اســتفادهمیکند.
همچنیــن در مواقعــی کــه بــدن بــه انــرژی
نیــاز دارد و کربوهیــدرات در دســترس بــدن
نمیباشــد ،میتوانــد پروتئیــن را بــه گلوکــز
تبدیــل کنــد و بدیــن ترتیــب انــرژی الزم را
تامیــن نمایــد.
دلیــل دیگــر نیــاز بــدن بــه پروتئینهــا ایــن اســت
که آنها را به آمینواســید میشــکند ودر ساختمان
بــدن و عضلهســازی اســتفاده میکنــد .
بــرای ســاخت آنزیمهــا و آنتیبادیهــا نیــز
بــه پروتئینهــا نیــاز مــی باشــد تــا در زمــان
بیمــاری از بــدن دفــاع کننــد.
آمینواســیدها همچنیــن در فعالیتهایــی
مثــل یادگیــری ،حافظــه و تعییــن عصبهــا
در توســعه مغــز نقــش دارنــد .
یــک رژیــم غذایــی کــم ارزش ،حــاوی مقادیــر
ناکافــی از گوشــت یــا امتناع از خوردن گوشــت
ممکــن اســت ســبب کمبــود پروتئیــن بــدن
کــودک بشــود .

بهترین منابع پروتئین

27

ا گــر ایــن جــا نبــودم از دعــای خیــر بچههــا
محــروم بــودم و خــدا را شــاکرم کــه اولیــن
تجرب ـهی کاریام را در یــک خیریــه بدســت
آوردم.
ارتبــاط شــما بــا کــودکان دارای اتیســم بــه
چــه صــورت اســت؟

گفت و گو با
سمانه جعفرآبادی،
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مسئول دفتر انجمن اتیسم ایران

28

مصاحبه :سوگند احمدی

کار در انجمن

حال من را دگرگون کرد
خواهــش میکنــم بــه طــور مختصــر خودتــان
را بــرای مخاطبــان مجلــه معرفــی کنیــد.

مــن فار غالتحصیــل رشــته ســختافزار و
مســئول دفتــر انجمــن اتیســم ایــران هســتم.
ا گــر امــکان دارد از فعالیتهایــی کــه در
انجمــن داریــد بفرماییــد و اینکــه اولیــن بــار بــا
چــه هــدف و انگیــزهای وارد انجمــن شــدید؟

مدتــی بــود کــه بــه دنبــال یــک کار در یــک
محیــط خــوب و بــا همــکاران مجــرب بــودم،
توســط یکــی از آشــنایان بــا انجمــن آشــنا
شــدم.
راســتش همــان بــار اول کــه وارد انجمــن
شــدم و فرشــتههای دارای اتیســم را دیــدم
جــذب محیــط شــدم و دیگــر نتوانســتم
انجمــن را تــرک کنــم و االن نزدیــک بــه ده
مــاه اســت کــه خدمتگــزار انجمــن هســتم و بنا
بــه رشــتهی تحصیل ـیام بیشــتر در زمین ـهی
کارهــای اداری فعالیــت دارم.
انجمــن در ابتــدا بــه چــه صــورت بــود و
االن کجاســت ،بــه نظرشــما انجمــن در چــه
مســیری در حرکــت اســت؟

روزهــای اول انجمــن مراجعیــن کمتــری
داشـت ،تعــداد پرســنل هــم بــه نســبت کمتــر
بــود ،در واقــع همزمــان بــا ورودم چنــد مدیــر و
کارشــناس هــم بــه انجمــن آمدنــد.
روزهــای اولــی کــه آمــدم فعالیتهــا و پروژههــای
در دستاجرایانجمن کمتربودوخوشبختانه
امــروز بســیاری از آن پروژههــا اجــرا شــده و دیگر
طر حهــا و برنامههــا در دســت اجــرا اســت.
بخشهــای مختلفــی در انجمــن تشــکیل

شــده کــه هــر کــدام دارای زیــر مجموعههایــی
هســتند و بــه صــورت گروهــی و منســجم
فعالیــت میکننــد.
از حــس و حــال کار کــردن در یــک انجمــن
خیریــه  ،از ســختیها و خوبیهایــی کــه دارد و
از حجــم کارتــان بفرماییــد.

حــال و هــوای خیلــی خوبــی دارد بــه طــوری
کــه هرکــس کــه وارد اینجــا شــده نتوانســته
اینجــا را رهــا کنــد.
در انجمــن بــا وجــود نیروهــای داوطلــب بــاز
هــم حجــم کار باالســت امــا ســختی کار در
اینجــا مفهومــی نــدارد و بــه هیــچ وجــه بــرای
مــن خســتگی نــدارد ،بــا دیــدن لبخنــد یــک
کــودک میتــوان تمــام خســتگیها را زمیــن
گذاشــت.
در واقــع بــا بچههــا بــودن و خیریــه بــودن
اینجــا یــک بعــد معنــوی بــه کار مــن اضافــه
کــرده کــه بســیار شــیرین اســت و تمــام ســختی
کار را جبــران میکنــد.
ً
مــن اصــا فکــر نمیکــردم کار در انجمــن بــه
ایــن شــکل حــال مــن را دگرگــون کنــد.
اینجــا اگــر ســطح درآمــد پاییــن باشــد بــه
جــرات میتوانــم بگویــم کــه آنقــدر برکاتــش
زیــاد بــوده کــه مــن را پــای بنــد ایــن جــا کــرده
و اصــا نمیتوانــم فکــر کنــم کــه روزی کار در
یــک خیریــه را رهــا کنــم و به کار در یک شــرکت
خصوصــی بپــردازم .مــن ایــن بــرکات را بــه
عیــن در زندگــی خــودم دیــدم .عیــد بــرای پدرم
اتفاقــی افتــاد کــه میدانــم از دعــای خیر بچهها
و خانوادههــای عزیــز بــود کــه دوبــاره پــدرم را
بدســت آوردم.

ارتبــاط خیلــی خوبــی دارم  ،یــک ارتبــاط
متفــاوت ،یــک ارتبــاط قلبــی و بســیار عمیــق
کــه شــاید در دنیــای خــارج از ایــن جــا خیلــی
کــم پیــدا بشــود.
همــان طــور کــه میدانیــد یکــی از تفــاوت
هــای افــراد دارای اتیســم در حــوزهی ارتبــاط
اســت .مــن در ایــن جــا متوجــه شــدم کــه آن
ً
عالقــه و دوســت داشــتن در ایــن افــراد کامــا
وجــود دارد و فقــط شــکل و رنگــش تغییــر
کــرده کــه بــرای مــن بســیار جــذاب و دوســت
داشــتنی اســت و از طــرف بچههــا حــس
یشــود.
خوبــی بــه مــن منتقــل م 
همــکاران در انجمــن بــه هم ـهی بچههــا
ً
واقعــا وابســته هســتند .همدیگــر را دوســت
داریــم و مثــل یــک خانــواده هســتیم.
شــما قبــل از اینکــه وارد انجمــن شــوید
چــه اطالعاتــی در مــورد اتیســم داشــتید و
االن اطالعاتتــان بــه چــه صــورت اســت .آیــا
فعالیــت جدا گان ـهای در ایــن حــوزه داریــد؟

اولیــن بــار بــا مشــاهده برنام ـهی زنــده بــاد
زندگــی در شــبکه دو کــه از خانــم فیــروزی
همــراه بــا فرزندانشــان آقایــان تورج و هوشــنگ
ســهرابی دعــوت شــده بــود ،بــا اتیســم آشــنا
ً
شــدم .ولــی االن طبیعتــا اطالعــات جامعتــری
دارم.
فعالیــت جداگانـهای در ایــن زمینــه نــدارم و
فقــط در برنامههــا و همایشهــای انجمــن
فعالیــت میکنــم.
ا گر صحبتی با خانوادهها دارید ،بفرمایید.

از خانوادههــای عزیــز خواهــش میکنــم
کــه زود خســته نشــوند ،راه را ادامــه دهنــد و
بــه صــورت تمــام وقــت بــا کودکانشــان ارتبــاط
ً
بگیرنــد و کار کنن ـد ،قطعــا آینــده روشــنی در
انتظــار فرزندشــان اســت.
اعضــای خانــواده دســت بــه دســت هــم دهند
تــا بــار مســئولیت تقســیم شــود و فقــط بــه یک
نفــر فشــار نیایــد .امیــدوارم خــوش بیــن باشــند
و هرگــز نــا امیــد نشــوند.
مــا اعضــای انجمــن اتیســم ایــران همیشــه در
کنــار خانوادههــای عزیــز خواهیــم بــود.
در آخــر میخواهــم از مدیــر عامــل محتــرم و
همـهی همــکاران عزیزم تشــکر کنــم و آرزوی
موفقیــت و شــادی بــرای تــک تکشــان دارم.

بخشی از فعالیتهای شعب انجمن
استان آذربایجان غربی | ار ومیه
جلسات گروه مشاورین
انجمن اتیسم ایران-ارومیه

سوارکــــاری

به همت انجمن اتیسم ایران-ارومیه؛ جلسه اول آموزش ارتباط با اسب
برای مربیان كودكان اتیسم؛ با حضور رئیس و نائب رئیس هیئت سوار کاری استان برگزار شد.

ایــن جلســات هــر ده روز یــک بــار بــا
حضــور داوطلبــان مربوطــه اجــرا میشــود
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افطاری انجمن
حضــور انجمــن اتیســم ایران-ارومیــه در
برنامــه فــروش غــذای افطــاری انجمن امید

خبرنگاران همیار اتیسم

گروه رسانهای خبرنگاران همیار اتیسم در ارومیه شکل گرفت در این جلسه که با حضور خبرگزاریهای
مختلف در دفتر ارومیه برگزار شد خبرگزاران آمادگی خود را برای کمک به پروسه شناخت اختالل
اتیسم در جامعه و اطالع رسانی در این زمینه اعالم کردند.

استان فارس | شیراز
نشست ستادی انجمن اتیســــم ایران
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اولیــن نشســت ســتادی انجمــن اتیســم ایــران در ســال  ٩٥بــا حضــور دكتــر جغتایی(مشــاور توانبخشــی
وزیــر بهداشــت و رئیــس هیــات مدیــره انجمــن ) ،ســركار خانــم غفاری(مدیــر عامــل انجمــن) مدیــران
ســتاد و مســولین محتــرم شــعب انجمــن در اســتانهای كشــور در شــیراز برگــزار شــد.
مهمانان ویژه این همایش:
مهنــدس حمیدرضــا آذری (رئیــس کل آمــوزش و پــرورش فــارس) | رســتم اکبــری زاده (رئیــس آمــوزش و
پــرورش اســتثنایی فــارس) | دکتــر محمــد نامــی (مدیــر گــروه علــوم اعصــاب دانشــگاه شــیراز) | مهناز ظهیر
امامــی (مدیــر عامــل شــرکت فراســان ) | علــی اكبــر گنجــور (مدیــر باشــگاه علــوی) | دکتــر وحیــد شــیبانی
(رئیــس مرکــز تحقیقــات علــوم اعصــاب دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان) | فاطمــه مشكســار (از مســولین
انجمــن كــودكان عقــب مانــده ذهنــی) | ســید منصــور تقــوی(از شــهرداری شــیراز)

همایــش دوچرخــه ســواری در پــارک آزادی بــا
همــکاری هیئــت ورزش هــای همگانی شــیراز
در روز جهانــی آی دی هــا
کوهپیمایــی بــه همــراه چنــد تــن از مربیــان
ورزش باشــگاه علــوی و مخابــرات

بــا تشــكر از حامیــان ایــن نشســت  :دانشــگاه علــوم پزشــكی شــیراز ،شــورای محتــرم شــهر شــیراز و اداره
آب و فاضــاب شــیراز
شــرکت در برنامــه رادیــوی رنــگ زندگــی بــه
همــراه چنــد تــن از خانــواده هــا بــا کارشناســی
دکتــر ســالم جعفــری
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برگــزاری کارگاه اختــاالت خــواب طیــف
اتیســم بــا همکاری دانشــکده علــوم و فناوری
هــای نویــن دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز

برگزاری کارگاههای سفال ،نقاشی و شناخت رنگ با همکاری آموزشگاه هنری چیستا

برگــزاری کارگاه هــای سفال،نقاشــی و
شــناخت رنــگ بــا همــکاری آموزشــگاه هنــری
چیســتا
برگــزاری جلســات رایــگان آمــوزش حــرکات
بنیادیــن ورزشــی بــا همــکاری باشــگاه ورزشــی
علــوی و مربــی گــری اســتاد مجیــد نورایــی پور

برگزاری جلسه آموزش طراحی و خطاطی ویژه والدین
توسط اساتید مجرب آموزشگاه هنری چیستا

استان گیالن | رشت
جشن بزرگ اتیســــم گیالن
همایــش اتیســم گیــان بــا همــکاری موسســه خیریــه اتیســم ،بهزیســتی و شــهرداری رشــت در تاریــخ
 95/5/24در ســالن نیــروی انتظامــی رشــت بــا هــدف آ گاه ســازی جامعــه برگــزار شــد.
ایــن جلســه بــا حضــور هنرمندان،ورزشــکاران و مســئولین محتــرم کشــوری و اســتانی از جملــه  ،دکتــر
نحــوی نــژاد (معاونــت محتــرم توانبخشــی بهزیســتی کل کشــور) آقــای پارســی (مدیــر کل بهزیســتی
اســتان گیــان)  ،شــهردار محتــرم رشــت ،چنــد تــن از اعضــای شــورای شــهر ،شــهردار منطقــه  3رشــت ،
نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی شــهرهای رشــت و رودبــار برگــزار شــد.

جلســات متعــدد انجمــن اتیســم ایــران-
گیالن با شــهردار رشــت و مســئولین شــهرداری
و همچنیــن اعضــای شــورای شــهر رشــت
جلســه بــا هنرمنــدان عزیــز اســتان بــرای
تهیــه کلیــپ معرفــی اتیســم
جلســه بــا هنرمنــدان عزیــز اســتان بــرای
تهیــه کلیــپ معرفــی اتیســم

طــی جلســات متعــدد اعضــای انجمــن
اتیســم ایران-گیــان بــا شــهردار منطقــه ســه
رشــت ســرکار خانــم رســتگار  ،پــارک نــارون
رشــت هفتــه ای دو روز بــه کــودکان و خانــواده
هــای اتیســم اختصــاص یافــت.

نشست ستادی انجمن اتیســــم ایران
برگــزاری جلســه هماندیشــی انجمــن اتیســم ایران-گیــان بــا گــروه توانبخشــی اســتان بــا حضــور شــهردار
منطقــه ســه  ،دکتــر رســولی از اعضــای شــورای شــهر و نماینــدگان بهزیســتی برگــزار شــد  .در ایــن جلســه
مباحثــی در رابطــه بــا اتیســم و امکانــات شــهری کــه بایــد در اختیــار کــودکان قــرار بگیــرد توســط نماینــده
کاردرمانــان و گفتاردرمانــان اســتان مطــرح شــد.

استان همدان | همدان
حضــور چنــد تــن از اعضــای انجمــن اتیســم
ایــران -همــدان در مدرســه بنفشــه و بررســی
مشــکالت ایــن مدرســه اتیســم

اولیــن گردهمایــی والدین دارای کودک اتیســم
در ســال  95بــا حضــور دکتــر کنانــی بــا موضــوع دارو
درمانی در اتیســم
همــکاری دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان بــا انجمن اتیســم ایــران  -همــدان جهت
افزایــش آ گاهیهـــــای دانشجــــــــویان پیرامـــــون
اتیســم

حضــور فرشــتههای اتیســم در شــهربازی
رنگیــن کمــان ( الزم بذکــر اســت ایــن برنامــه بیــش
از یکســال اســت کــه هــر هفتــه و بطــور مســتمر
زیــر نظــر انجمــن اتیســم ایــران  -همــدان برگــزار
میگــردد)

دو تــن از دانشــجویان کاردرمانــی ســرکار خانــم
مهدیــس عــرب و ســارا عزیــزی
یــک روز مفــرح و شــاد بــا فرشــته هــای اتیســم و
خانوادههایشــان در مدرســه طبیعــت نســیم

نشســت اعضــای هیئــت مدیــرهی انجمــن
و چنــد تــن از والدیــن بــا ســرکار خانــم قربانیــان
(مســئول آمــوزش و پــرورش اســتثنایی اســتان
همــدان) در خصــوص مدرســه خــاص کــودکان
اتیســم در شــهر همــدان
گردهمایــی خانوادههــای اتیســم بــا مســئولین
آمــوزش و پــرورش همــدان در ارتبــاط بــا ارتقــا
مدرســه بنفشــه و اختصــاص ایــن مدرســه بــه
کــودکان دارای اتیســم

حضــور فرشــتههای اتیســم در ســالن ورزشــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان بــه همــراه مربــی
ورزشــی در روزهــای پنــج شــنبه هــر هفتــه بصــورت
مــداوم و مســتمر
برگزاری کارگاه یکپارچگی حسی برای والدین
مــدرس کارگاه :ســرکار خانــم قرباغــی بــه همــراه

صــدور کارت بــرای کــودکان دارای اتیســم در
شــهر همــدان
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شرکت در برنامه تلویزیونی خانه مهرشبکه
اســتانی بــاران در جهــت ارتقا آ گاهی جامعه
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گر وه داوطلبان
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انجمن اتیسم ایران
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گــروه داوطلبیــن انجمــن اتیســم ایــران از
زمســتان ســال گذشــته کار خــود را بــه شــکل
رســمی و منســجم آغــاز کــرده اســت.
این گروه با برگزاری چندین جلســه هم اندیشــی
بــه چنــد کمیته تخصصی تقســیم شــده اســت
کمیتههــای :آمــوزش و پژوهــش ،رســانه،
فرهنــگ و هنــر ،اداری ،مشــاوره و مــددکاری
و. ...
از مهمتریــن فعالیتهــای گروهــی بخــش
ن فعالیــــــت در برنامــه
داوطلبیــــــــن میتــوا 
خنــــــدوانه ،همایــــــش 20+3همراه با اتیسم،
مجلــه آوای اتیســم ،آموزش شــبکه دوســتدار،
ترجمــه متــون علمــی و ...را نــام بــرد.
در حــال حاضــر گــروه داوطلبیــن انجمــن
اتیســم ایــران دارای یــک اتــاق اســت کــه
داوطلبیــن عزیــز طبــق هماهنگــی قبلــی در
روز و ســاعت مشــخصی در ایــن فضــا مشــغول
فعالیــت هســتند.
انجمــن اتیســم ایــران کمــاکان نیــاز بــه
داوطلبیــن بــا انگیــزه ،شــاداب و مجربــی بــرای
خدمترســانی بیشــتر و بهتــر بــه افــراد دارای
اتیســم و خانوادههــای محترمشــان دارد.

کیــم میل ــر

برخی از فعالیتهای کیممیلر:

ســه اثــر هنــری منتخــب از ســوی جامعــه اتیســم بــرای تهیــه
تقویــم ایالــت اورگان آمریــکا در ســال  ،۲۰۰۵برنــده جایــزهی
تحصیلــی ســال  ،۲۰۰۶تالیــف کتــاب دختــری کــه بــه وســیله
تصاویــر صحبــت میکــرد بــه همــراه ایلیــن میلــر.
او همچنیــن تصویرســازی چنــد کتــاب را هــم برعهــده داشــته
اســت.

امــی ســکوینزیا یــک فعال
اجتماعــی در رابطــه بــا
ناتوانیهــای مختلــف و
نویســندهای آمریکایــی
اســت.
او یــک فــرد اتیســتیک
ب ـیکالم اســت .وی در
رابطــه بــا حقــوق ناتوانــی ،حقــوق مدنــی و حقــوق بشــر مطالبــی
را مینویســد .وی شــاعر نیــز هســت.
او در بســیاری از کنفرانسهــای داخــل و خــارج آمریــکا
ســخنرانی کــرده اســت.
از دیگــر فعالیتهــای او نوشــتن فصــل هــای متعــدد دربــارهی
اتیســم و ناتوانــی داخــل کتابهــای مختلــف اســت.
وی همچنیــن دســتیار ویراســتار در کتــاب هــای صداهــای بلنــد
و کلمــات تایــپ شــده اســت.
او بســیار بــه درمانهــای اتیســم معتــرض اســت و معتقــد اســت
اتیســم بخشــی جداییناپذیــر از شــخصیت یــک فــرد اســت .
او از تمامــی روشهایــی کــه بــه یــک فــرد ناتــوان در برقــراری
ارتبــاط کمــک میکنــد و خــود شــخص آن روش را بــرای ارتبــاط
برقــرار کــردن انتخــاب کــرده اســت حمایــت میکنــد.
او عــاوه بــر اتیســتیک بــودن بــه صــرع ،فلــج مغــزی و بیخوابــی
مزمــن مبتال اســت.
وی همچنیــن از تالشهــای مختلــف در زمینــه صــرع نیــز دفــاع
میکنــد.

مدرسه بر وکن بر و
مدرســه برکــن بــرو یــک مدرســه خیریــه در
کشــور انگلســتان اســت کــه در ســال 1934
توســط یــک روانپزشــک تاســیس شــده
اســت .ایــن مدرســه مخصــوص پســران
دارای طیــف اتیســم ،دارای اختــاالت

رفتــاری و بیــش فعــال -نقــص توجــه
اســت .افــراد مــورد پذیــرش پســران  9تــا 19
ســال هســتند .مدرســه برکــن بــرو بــه دنبال
ایجــاد یــک محیــط حمایتــی و پرورشــی
مناســب بــرای کــودکان بــوده و در نهایــت

ممعرفی
در سه
بــه دنبــال ایجــاد احتــرام ،درک ،بردبــاری
و بخشــش در سراســر جامعــه اســت.
بزرگتریــن هــدف ایــن مجموعــه ،دادن
فرصتهایــی بــه کــودکان بــرای یافتــن
خودشــان اســت ،مدیــر ایــن مجموعــه بــه
دنبــال شناســایی عالیــق و توانمندیهــای
ایــن کــودکان اســت و ســعی میکنــد آنهــا را
بــرای چالشهــای پی ـشرو آمــاده کنــد.
برخی از خدمات این مدرسه عبارتند از:
برنامههــای انفــرادی و جمعــی بــرای
آمــوزش بــه کــودکان
برگــزاری برنامههــای مشــترک بیــن
خانوادههــا و فرزنــدان
حضــور کارشناســان متخصــص در
مجموعــه بــرای کمــک بــه کــودکان و آ گاه
ســاختن آنهــا در حیطههــای مختلــف
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کیــم میلــر متولــد ســال ۱۹۸۸اســت،
او یــک هنرمنــد آمریکایــی اســت کــه
در ســال  ۱۹۹۱تشــخیص اتیســم
کالســیک را گرفتــه اســت .کار
هنــریاش را از ســن  ۳ســالگی و
قبــل از آنکــه بتوانــد صحبــت کنــد
شــروع کــرد و کارهــای هنــری او
بیانگــر حــاالت درونــی یــک کــودک اتیســتیک بــوده اســت.
بعــد از چنــد ســال تاخیــر درگفتــار او بــا اســتفاده از زبــان اشــاره
و روش پکــس (اســتفاده از کارتهــای مختلــف) آغــاز بــه
صحبــت کــرد.
ا گــر چــه او اســتفاده از افعــال را یــاد گرفــت ،امــا ایــن کار برایــش
بســیار خســتهکننده و وقتگیــر بــوده اســت.
نقاشــی برایــش راهــی کوتــاه بــرای بیــان افــکار ،احساســات
و نیازهایــش بــود .کارهــای هنــری او شــامل نقاشــیهای
اکریلیــک ،مجسمهســازی و ...اســت .کیممیلــر توانایــی
نقاشــی در ســبکهای مختلــف را دارد.

ام ـــــــــــــــــــــــــــــــی
سکوینز یا

نوابغ
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ربات ویژهی کودکان اتیسم

ب اخبار
ی

نالملل

اولین پارک
مخصوص کودکان
اتیستیک
در شهر تبر یز
افتتاح شد
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تنظیمکننده :مریمالسادات مجتبوی
دانشجــــــــوی کارشناســی روانشناســی
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 Lekaنــام رباتــی اســت کــه توســط یــک کمپانــی
آمریکایــی ،بــه عنــوان دوســت تــازهی کــودکان
اتیســتیک ســاخته شــده اســت.
ایــن ربــات گویــی درخشــان بــا چشــمان درشــت
اســت کــه بــا کــودکان بــازی میکنــد و ســعی
میکنــد بــه آنهــا اســتقالل بیامــوزد ،هــوش
هیجانــی را در آنهــا پــرورش دهــد و در مجمــوع
مهارتهایــی کــه در کــودکان اتیســتیک ضعیــف
است را تقویت کند.
ایــن ربــات کــه نســبت بــه اســباببازیهای
هوشــمند دیگــر مقــرون بــه صرفــه اســت ،تمــام
فعالیتهایــش توســط برنامـهای که بر گوشـیهای
اندرویــد و  iosریختــه میشــود قابــل کنتــرل اســت.
لــکا میتوانــد بــا کــودک قایــم باش ـکبازی کنــد؛
بــه ایــن صــورت کــه والدیــن لــکا را در جایــی مخفــی
میکننــد و کــودک بایــد آن را پیــدا کنــد .زمانــی کــه
کــودک آن را پیــدا میکنــد ،ربات شــروع به درخشــش
میکنــد و چشــمهایش بــه نشــانهی خوشــحالی بــاز
میشــوند.
بــه ایــن طریــق عــاوه بــر مهارتهــای حرکتــی،

اخبار

داخلݡی

قابلیتهــای دیگــر کــودک ماننــد تعامــل ،رعایــت
نوبــت ،قــدرت تخیــل و آ گاهــی از زمــان و مــکان نیز
پــرورش مییابنــد.
همچنیــن برنامــهی  traveling Lekaبوســیلهی
ایــن اســباببازی قابــل اســتفاده اســت .والدیــن
بوســیلهی ایــن برنامــه ،وســایلی بــا رنگهــای
متفــاوت را در نقــاط مختلــف اتــاق قــرار میدهنــد
و کــودک بایــد وســیلهای کــه بــا رنگــی کــه لــکا در
آن لحظــه بــا آن میدرخشــد هماهنــگ اســت را
پیــدا کنــد .اگــر کــودک در ایــن کار موفــق باشــد،
لــکا لبخنــد میزنــد.
از دیگــر قابلیتهــای آن ،بینگــوی تصویــری
اســت کــه کــودک بایــد یــک شــی واقعــی را کــه لــکا
بــه آن اشــاره میکنــد ،بیابــد.
ایــن ربــات همچنیــن میتوانــد نقــش چــراغ
خــواب ،ســاعت و مربــی فعالیتهــای روزانــهی
کــودک را ایفــا کنــد .کــودکان اتیســتیک کــه بــرای
انجــام ســادهترین امــور بــه والدیــن یــا پرســتاران
خــود وابســته هســتند ،میتواننــد بــرای انجــام
ایــن امــور از لــکا آمــوزش ببیننــد.

محققان دانشگاه تهران برای کودکان
اتیستیک ر وبات طوطینما ساختند.

دانشــجویان هــوش ماشــین
و روبــات دانشــگاه تهــران بــا
حمایــت ســتاد توســعه علــوم و
فناوریهــای شــناختی موفــق
بــه ســاخت روباتــی شــدند کــه به
شــکل طوطــی و وســیلهای برای
آمــوزش ،ســرگرمی و توانبخشــی
کــودکان اتیســتیک اســت.
بدنــهی ایــن روبــات یــک
حرکــت کلــی دارد ،بالهایــش
بــاز و بســته میشــود ،ســرش بــه
ســمت باال ،پایین ،راســت و چپ
مــیرود و و دهــان و چشــمانش
نیــز در صــورت نزدیــک شــدن

دســت کــودک بــه او ،بــاز و بســته
میشــوند.
ایــن طوطــی عــاوه بــر توانایــی
خنــده ،حالــت خــواب هــم دارد
کــه بــه محــض بســته شــدن
چشــم هایــش شــروع بــه خــر و
پــف میکند .توانایی تشــخیص
گفتــار نیــز بــرای ایــن روبــات در
نظــر گرفتــه شــده اســت؛ بــه ایــن
صــورت کــه هنــگام صحبــت
کــودک ،بــا یکســری واژههــای
محــدود بــه او پاســخ میدهــد
و همچنیــن بــه کــودک کمــک
میکنــد هنــگام صحبــت نوبــت

را رعایــت کنــد .از دیگــر قابلیــت
هــای ایــن روبــات ،تشــخیص
رنــگ و چهــره ی هــر فــرد بــه
صــورت خــاص اســت؛ ایــن
طوطــی بــه محــض دیــدن
صــورت افرادی که اطالعاتشــان
بــه نــرم افــزار داده شــده اســت،
آنهــا را صــدا میزنــد.

اولیــن پــارک ویــژهی کــودکان اتیســتیک بــا
حضــور شــهردار محتــرم تبریــز و چنــد تــن دیگــر
از مســئولین افتتــاح شــد.
ایــن پــارک امکانــات ویــژهای دارد کــه بــا
توجــه بــه شــرایط خــاص روحــی و روانــی
ایــن کــودکان مکانــی آرام و ســرگرم کننــده
را بــرای کــودکان اتیســتیک فراهــم آورده
اســت .وســایل بــازی ،ماســه و آب از جملــه
امکاناتــی اســت کــه بــرای ایــن کــودکان مهیــا
شــده اســت .بــا توجــه بــه عالئــق کــودکان
اتیســتیک و بــه منظــور زیباســازی ایــن پــارک
بــر روی تنـهی درختــان خشــکیده المانهای
مختلــف حیوانــات شــامل طوطــی ،خرگــوش،
دلفین ،خروس و  ...حک شده است.
ایــن طــرح کــه توســط نماینــدهی یونیســف
در ایــران تقدیــر شــد ،آغــازی اســت بــرای
ایجــاد امکانــات اختصاصــی بیشــتر بــرای ایــن
کــودکان و همچنیــن فراهــم آوردن شــرایط
تلفیــق ایشــان در جامعــه.

اینجا پسری است
نویسنده :جودی بارون و شان بارون
مترجم :دکتر مصطفی تبریزی
و علی علوینیا | انتشارات :فراروان

ادامه از صفحه ( 15کنشپریشی در اتیسم)

کــه بــر روی اشــیاء انجــام میپذیــرد بــا تقلیــد
اعمالــی کــه بــدون شــی ،توســط بــدن و یــا
حــرکات چهــره صــورت میگیــرد متفــاوت اســت.

بــه عــاوه ،هــر یــک از دو نــوع تقلیــد فوقالذکــر،
بــا رشــد مهارتهــای متفاوتــی ارتبــاط دارنــد.
توانایــی تقلیــد حــرکات بدنــی و چهــرهای بــا
تواناییهــای آتــی کــودک در گفتــار ،و تقلیــد
اعمــال بــا اشــیاء ،با تحول مراحل بازی همبســتگی
دارد  .ایــن یافتــه از آن جهــت مهــم اســت کــه
نشــان میدهــد نقــص تقلیــد در اتیســم را نبایــد
یــک پدیــده یکپارچــه و واحــد در نظــر گرفــت.
درمطالعــه استــــــــــــون و همــکاران ،کـــــــــــودکان
اتیســتیک در تقلیــد اعمــال کاربــردی بــر روی
اشــیاء بهتــر از تقلیــد حــرکات بــدن و چهــره عمــل
کردنــد.
هابســون و لــی ( )۱۹۹۹گــزارش کردنــد کــودکان
دارای اتیســم در تقلیــد اعمــال کارکــردی با اشــیاء،
آســیب ویــژهای ندارنــد ولــی در تقلیــد اعمــال
هیجانــی آزمونگــر بــه شــدت ضعــف دارنــد.
برخــاف تقلیــد اعمــال بــر روی اشــیاء،
ادامه از صفحه ( 14حرکات چشمی)

در کــودکان اتیســم مطالعــات زیــادی درمــورد
حــرکات چشــم و ارتبــاط آن بــا توجــه ،شــناخت
ً
و روابــط اجتماعــی انجــام شــده اســت .معمــوال
آنچــه در تحقیقــات گــزارش شــده درمــورد کودکان
بــا عملکــرد باال اســت .زیــرا هنــوز ابزارهــای ارزیابی
آنقــدر کارآمــد نشــدهاند کــه درکــودکان اتیســم
عملکــــــرد پاییــن قـــدرت بــه کارگیـــــــری داشــته

ویژه کودکان با طیف اختالالت اتیسم
نویسنده :تارا دالنــی | مترجم :نرگس محمــودی | انتشارات :بعثــت

ایــن کتــاب بــرای اولیــن بــار توســط واحــد آمــوزش،
پژوهــش و توانبخشــی انجمــن اتیســم ایــران و بــا هــدف
ارتقــای مهارتهــای خانوادههــا و کارشناســان ترجمــه و
یشــود.
بــه بــازار عرضــه م 
کتــاب حاضــر عــاوه بــر مطــرح نمــودن ویژگیهــای
کــودکان طیــف اتیســم و چالشهــای حســی آنهــا ،بــه
معرفــی  101بــازی و فعالیــت بــرای تقویــت حــواس و
مهارتهــای کــودکان میپــردازد.
ایــن بازیهــا منجر به تقویت مهارتهای کــودکان میگردند
و یکپارچگی حسی را در آنها تسهیل میکند.
مترجــم ایــن کتــاب ســرکار خانــم محمــودی از مترجمــان
بــه نــام در حــوزهی کــودکان اســت.

گزارشهــای متعــددی دربــاره نقــص در تقلیــد
حــرکات دهانــی -چهــرهای در افــراد دارای اتیســم
وجــود دارد .پــاگ و بوچــر گروهــی از کــودکان
دارای اتیســم بــا عملکــرد پاییــن را از نظــر تکالیــف
تقلیــدی و تکالیــف حرکتــی غیرتقلیــدی آزمودنــد
و گــزارش دادنــد کــه نقــص دهانــی -حرکتــی در
اتیســم شــیوع بیشــتری از مشــکالت حرکتــی دارد.
در ایــن تحقیــق شــیوع نقایــص حرکتــی -دهانــی
 %۷۹و مشــکالت حرکتــی دســت  %۵۵و مشــکالت
حرکتــی غیرظریــف  %۱۸بــود.)۱۹۹۸( .
ارزیابــی مهارتهــای حرکتــی و تقلیــدی کــودکان
دارای اتیســم بســته بــه ســن و ســطح روانشــناختی
آنهــا متفــاوت اســت .امــا در مداخــات درمانــی
مربــوط بــه مشــکالت حســی و حرکتــی کــودکان
دارای اتیســم رویکــرد هــای زیــر پیشــنهاد میشــود:
.1رویکردهــای مربــوط بــه یکپارچگــی حســی
کــه در آن هــا بایــد بــه نــکات زیــر توجــه نمــود تــا
ســریعتر بــه درمــان دســت یافــت:
فراهــم نمــودن تحریکات حســی در چندین مدالیته
حسی(لمس،وســتیبوالر،عمقی) ارائــه تکالیــف نــه
چنــدان ســخت و نــه چنــدان راحــت  ،هماهنگــی
تکالیــف بــا فعالیــت انتخــاب شــده توســط کــودک،

ایجــاد فرآینــد خــود ســازماندهی در کــودک ،اطمینــان
از فراهم شــدن ســطح هوشــیاری مناســب در محیط
درمــان ،ایجــاد انگیــزش درونــی و لــذت درحیــن
انجــام تکالیــف از طریــق بازی،بزرگنمایــی
موفقیــت کــودک ،رعایــت امنیــت ،ایجــاد محیــط
مناســب درمــان.
.2ســایر رویکردهــای حســی شــامل تحریــکات
لمسی،حســــی ،وستیبــــــــــوالر ،ماســاژ فشــــــــــاری
عمیق،جویــدن آدامس،مســواک کــردن ،شــانه
زدن و...
.3رویکردهــای اکتســابی کــه در آن یادگیــری بــا
تکــرار و تمریــن و بــا تقویت صحیح در یک محیط
مناســب صــورت میگیرد.بهتــر اســت تکالیــف بــه
قســمتهای کوچکتــر منطقــی تقســیم گــردد و
مــورد تقویــت صحیــح قــرار گیــرد .یادگیــری در
نتیجــه توانایــی کــودک ،ســطح تکلیــف و حمایت
محیــط رخ مــی دهــد.
رویکردهایــی هــم مثــل stimulation-approach،
prompt ،rhythmic-melodic method ، gestural
 therapyو ...در درمــان دیــس پراکســی گفتــاری
وجــود دارنــد کــه بــه صــورت تخصصــی توســط
آســیب شــناس گفتــار و درمــان انجــام میگیــرد.

باشــند.
نتایــج مطالعــات نشــان میدهــد کــه حــرکات
فیکــس کــردن و تعقیبب کردن درکودکان اتیســم
ضعیــف اســت و ایــن در عملکردهــای شــناختی
و اجتماعــی آنهــا تاثیــر میگــذارد .ارتقــا عملکــرد
چشــم نیازمنــد توانبخشــی دقیقــی اســت .ایــن
ارزیابــی شــامل بررســی حــرکات چشــم ،بررســی
نمایــه حســی ،ارزیابــی عملکـــــــرد تحصیلــی و
رفتــاری کــودک اســت.

کاردرمانگرانــی کــه در ایــن حیطه کار میکنند باید
قبــل از اقــدام بــه طــرح درمــان ،یــک تاریخچــه
کامــل از وضعیــت عصبــی کــودک مانند تشــنجها،
آســیبهای مغــزی و انحــراف چشــم بگیرنــد.
ایــن درمــان میتوانــد هــم در اتاقــی تاریــک و هــم
در اتاقــی روشــن بــا ابزارهــای مــداد قلمــی و غیــره
انجــام شــود .انتخــاب ابزارهــای درمانــی بســتگی
بــه ســطح کــودک ،عالقمندیهــای او و تســلط
درمانگــر دارد.
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ایــن کتــاب تــاش خانــوادهای اســت کــه قصــد
دارنــد بــه فرزند دارای اتیسمشــان کمک کنند
و عاشــقانه بــرای ایــن موضــوع کمــر همــت
بســتهاند .ایــن کتــاب از دو منظــر بــه اتیســم
مینگرد .یک منظـــــــر دیــــــــــــدگاه والدیــــــــــن،
تالشهــــــــــــا و کشــمکشهایی که خانواده با
آن مواجــه هســتند را نشــان میدهــد و دیــدگاه
دیگــر از منظــر خــود فــرد دارای اتیســم بــه ایــن
موضــوع مینگــرد و تمامــی تفکــر فــرد اتیســم را
نشــان میدهــد.
مترجــم ایــن کتــاب دکتــر مصطفــی تبریــزی،
عضــو ســابق هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه
اســت کــه سالهاســت در حــوزه خانوادههــا و
کــودکان اتیســم مشــغول بــه فعالیــت اســت.

 101بــازی و فعالیت

معرفی
کتاب
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شبكه دوستدار اتیسم

Autism friendly network
شــبکه دوســتدار اتیســم شــبکهای اســت
در سراســر ایــران کــه دعوتکننــده تمامــی
افــراد جامعــه جهــت فراهــم نمــودن زندگــی
شایســته فــار غ از هرگونــه تبعیــض و جدایــی
بــرای کــودکان دارای اتیســم اســت.
هــر یــک از افــراد حقیقــی و یــا ســازمانهای
خصوصــی و دولتــی بــا همــکاری
بخشهــای غیــر دولتــی میتواننــد بــه
شــبکه دوســتدار اتیســم پیوســته و عضــوی
از آن باشــند.
پیوســتن بــه شــبکه دوســتدار اتیســم
یعنــی تعهــد بــه ایــن کــه در هــر ســمت و
شــغلی کــه هســتیم و در هــر کجــا کــه بــه
ســر میبریــم بــرای بهبــود زندگــی کــودکان
اتیســم بکوشــیم.
ایــن حمایــت میتوانــد بــه شــکل ارائــه
خدمــات در حیطــه تخصصــی ،اطالعرســانی
در زمینــه اتیســم و هرگونــه حمایــت مالــی یــا
معنــوی از کــودکان اتیســم باشــد.
بــرای پیوســتن بــه شــبکه دوســتدار
اتیســم بــا انجمــن خیریــه اتیســم ایــران در
ارتبــاط باشــید.
09386688281

بــه لطــف خــدا و بــا تالشهــای انجــام شــده در ماههــای اخیــر تــا كنــون مرا كــز
متعــددی عضــو شــبكه دوســتدار اتیســم شــدهاند ،ایــن مرا كــز شــامل موسســات
درمانـی ،مرا كــز خدماتــی ،مجموعههــای ورزشــی و تفریحــی و ...هســتند كــه آمادگــی
خــود را بــرای ارائــه خدمــات ویــژه بــه كــودكان طیــف اتیســم و خانوادههــای ایشــان
اعــام نمودهانــد.
الزم بــه ذكــر اســت كادر محتــرم ایــن مرا كــز توســط كارشناســان انجمــن اتیســم ایــران
آموزشهــای الزم پیرامــون اختــال اتیســم و نحــوه رفتــار صحیــح بــا افــراد طیــف
اتیســم را فــرا میگیرنــد.
بــرای اســتفاده از خدمــات مجموعــه شــبكه دوســتدار داشــتن كارت عضویــت
ن یــا معرفــی نام ـهای از طــرف انجمــن الزم اســت.
انجمــن اتیســم ایــرا 
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علیرضا کالنتری

ملیکا شیخی 9 .ساله

نقاشی
رضا شریفــی

نیلیا سیف

رضا شریفــی
مریم نخستین 8 .ساله .تقدیم به بچههای اتیسم

علی افشار16 .ساله

امیرعلی عرباسدی 10 .ساله

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

AUTISM

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

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

www.irautism.org • Info@irautism.org

خندههایبیدلیل

توانایی بیشتر در انجام کارهایی که نیاز به
درکاجتماعیندارند.

تکرار کلمهها یا عبارتها (اکواللیا)

از چرخاندن اشیاء لذت میبرند

واکنش نشان ندادن به شنیدن اسم خود

عالقههای زیاد و نامتعارف به اشیاء خاص

عدم پیروی از آداب اجتماعی

مشارکت نکردن در بازیهای گروهی بازی
نکردن با سایر کودکان

اجتناب از ارتباط چشمی

ݘݦ ݦ ٮݧݑݩ
ع
ى
الݣ ݣمݠاݣ ݫݬݔ ݡس
ىم

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

عدم درک ترس و موقعیت خطرناک

فقدان بازیهای وانمودی و یا بازیهای
وانمودی نامتعارف و تکراری

ترجمه و تنظیم :سینا توکلی

عدم واکنش به درد
(انگار درد را نمیفهمد)

رفتارهایغیرمعمولمثلپریدن
و تکان دادن دستها

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

پرتحرکییا کمتحرکیغیرمعمول

عدمپاسخگوییبهسیستمآموزشمعمولی

اجتناب از لمس شدن و بغل کردن

برایبیانخواستههایش
دست بزرگساالن را میکشد

تمایل به یکسانی در عادات روزمره و عدم
تمایلبهتغییر

