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سخن سردبیر

سهم کودک اتیسم از بودجه بهداشت و درمان چقدر است!؟
بــی شــک همــه مــا بــه نوعــی درگیــر بحــران اقتصــادی کــه ایــن روزهــا در 
اثــر نوســانات قیمــت ارز و بــه دنبــال آن افزایــش بــی ســابقه قیمــت خدمــات 
و کاالهــا ی بــه وجــود آمــده هســتیم. از عــوارض معضــالت اقتصــادی مــی 
تــوان بــه بیــکاری، پاییــن آمــدن امنیــت شــغلی، کمرنــگ شــدن بیمــه هــای 
اجتماعــی، مشــکالت اســکان و پاییــن آمــدن کیفیــت و کمیــت تغذیــه و... 
نــام بــرد کــه ایــن هــا خــود باعــث مشــکالت روانــی افــراد جامعــه از جملــه 

اضطــراب و افســردگی خواهــد شــد. 
ســالمت روانــی یــک جامعــه قطعــًا بــه ســالمت ذهنــی و روانــی کــودکان و 
ــکالت  ــل مش ــه دلی ــم ب ــا نتوانی ــه م ــی ک ــت و زمان ــته اس ــان آن وابس نوجوان
ــی  ــم ب ــم کنی ــان فراه ــوزش فرزندانم ــرای آم ــبی را ب ــتر مناس ــادی بس اقتص
شــک بازخــورد ایــن کاســتی هــا را در آینــده ای نــه چنــدان دور شــاهد 

ــود.  ــم ب خواهی
ــه دارای  ــه ک ــد جامع ــم درآم ــا ک ــط ت ــای متوس ــواده ه ــان خان ــن می در ای
کودکانــی بــا نیازهــای خــاص هســتند بــا چالــش هــای عمیــق تــری مواجــه 
خواهنــد شــد. اختــالل اتیســم – اختــالل فراگیــری کــه آمــار آن در دنیــا روز 
ــال  ــن ح ــن و در عی ــه تری ــی از پرهزین ــت، یک ــش اس ــال افزای ــه روز در ح ب
مزمــن تریــن اختــالالت بــرای اقتصــاد خانــواده محســوب می گــردد. هزینــه 
ــه  ــته ب ــم، در گذش ــف اتیس ــودک طی ــک ک ــداری ی ــوزش و نگه ــان، آم درم
ــا توجــه بــه  طــور متوســط بیــن 1.5 تــا 3 میلیــون تومــان در مــاه بــود کــه ب
وضعیــت کنونــی جامعــه و باالرفتــن هزینه هــا از جملــه هزینــه رفــت و آمــد، 
دارو، رژیــم غذایــی خــاص، پرســتاری و مراقبــت، تــرک شــغل والدیــن و... 
ــر  ــن ام ــی، ای ــی و توانبخش ــات درمان ــتقیم جلس ــای مس ــالوه ی هزینه ه بع
بیــن  50 تــا 100 درصــد افزایــش خواهــد یافــت و خانواده هــای کــم درآمــد 
ــودک  ــان ک ــف درم ــًا توق ــی و گاه ــات توانبخش ــردن جلس ــم ک ــه ک ــور ب مجب
ــواده و جامعــه  ــرای خان ــر را ب ــی جــدی ت ــه ایــن معضل ــد شــد ک خــود خواهن

ــه همــراه دارد. ب
ــوز  ــن دلس ــز خیری ــی و نی ــازمان های دولت ــی س ــی برخ ــر حمایت ــه چت گرچ
همــواره بــر روی ایــن خانوادههــا گشــوده اســت ولــی متاســفانه بــا توجــه بــه 
ــن  ــد، ای ــپری می کنن ــی را س ــرایط بحران ــه ش ــی ک ــداد خانواده های ــرت تع کث
کمــک هــا بــه هیــچ وجــه کافــی نبــوده و همــواره بخــش عمــده ای از از ایــن 

ــد.  ــروم میمانن ــا مح ــودکان از حمایت ه ک
ــف اتیســم در بودجــه بهداشــت  ــراد طی ــده شــدن ســهم اف ــا دی ــم ب امیدواری
ــرده و  ــاال ب و درمــان بتوانیــم شــانس آمــوزش و پیشــرفت ایــن کــودکان را ب

ــم.  ــه کنی ــود را بیم ــه خ ــده جامع ــی آین ــالمت روان ــیله س بدینوس
   

   

گرانی دالر و هزینه سرسام آور توانبخشی و 
نگهداری کودکان طیف اتیسم
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سخن مدیر عامل

شــد: مطــرح  عنــوان  ایــن  بــا  امســال  اتیســم  جهانــی  روز   شــعار 

اتیســم« طیــف  اختــالل  دارای  زنــان  و  دختــران  ســازی   »توانمنــد 

دختران و زنان همواره در طول تاریخ در معرض آسیب های جدی بوده اند.
ــیب  ــن آس ــل ای ــن عوام ــی از مهمتری ــوان یک ــی ت ــیتی را م ــای جنس ــری ه نابراب
ــراد  ــه اف ــورد هم ــود در م ــای موج ــه کمبوده ــه ب ــا توج ــک ب ــی ش ــمرد. ب ــر ش ــا ب ه
ــورد  ــوص در م ــه خص ــیتی ب ــای جنس ــری ه ــه، نابراب ــوان در جامع ــم ت ــوان و ک نات
ــر  ــای منتش ــار ه ــه آم ــه ب ــا توج ــد. ب ــی کن ــدا م ــتری پی ــود بیش ــراد نم ــن اف ای
ــم  ــف اتیس ــالل طی ــه اخت ــران ب ــری پس ــار براب ــالی چه ــورد ابت ــده در م ش
ــه  ــت ک ــده اس ــوف ش ــا معط ــه آنه ــاره ب ــن ب ــتری در ای ــه بیش ــًا توج طبیعت
ــدان  ــت دوچن ــث غفل ــور باع ــای مذک ــری ه ــا نابراب ــوع ب ــن موض ــب ای ترکی
ــود.  ــف میش ــن طی ــان ای ــران و زن ــازی دخت ــد س ــه توانمن ــبت ب ــه نس  جامع

در  موجــود  قوانیــن  چنیــن  هــم  و  شــرعی  و  دینــی  تعاریــف  بــه  نظــر 
کشــور دقــت نظــر در مــورد محدودیــت هــای زنــان و دختــران طیــف 
ــط  ــت توس ــه بایس ــت ک ــواردی س ــه م ــا از جمل ــای آنه ــواده ه ــم و خان اتیس
ــرد. ــرار بگی ــژه ق ــه وی ــورد توج ــری م ــذار و مج ــت گ ــای سیاس ــه ه  مجموع

اصــالح یــا اضافــه کــردن تبصــره هایــی در قوانیــن و آشــنایی ضابطــان 
قضایــی و مجریــان قانــون بــا محدودیــت هــای مبتالیــان در خصــوص 
باعــث  زنــان  پوشــش  ماننــد  شــرعی  و  اجتماعــی  هنجارهــای  برخــی 
میشــود تــا ایــن خانــواده هــا کمتــر در معــرض محدودیــت و مشــکالت 
ــر  ــای فراگی ــوزش ه ــن آم ــم چنی ــد. ه ــرار بگیرن ــه ق ــور در جامع ــرای حض ب
ــر از  ــی دیگ ــد یک ــی توان ــان م ــا مبتالی ــط ب ــم مرتب ــج مفاهی ــه و تروی جامع
 راهکارهایــی باشــد کــه در کوتــاه مــدت آالم ایــن خانــواده هــا را کاهــش دهــد.

ــد بلــوغ و افزایــش و کاهــش هورمــون هــای مختلــف،  هــم چنیــن آغــاز رون
تغییرات متابولیک و شــروع عادت ماهیانه ســبب تشــدید مشــکالت در دختران 
و افزایــش ریســک آســیب های روانــی در خانــواده هــای دارای دختران اتیســم 
 می شــود کــه آمــوزش فراگیــر مهم ترین نقــش را در ایــن زمینه عهده دار اســت.

ــه  ــوط ب ــادی من ــد زی ــا ح ــال ت ــعار س ــدن ش ــق ش ــد محق ــی رس ــر م ــه نظ ب
همــکاری و همدلــی تمــام ارکان جامعــه در طبقــات مختلــف اســت و ســازمان 
ــی  ــای حاکمیت ــردم و نهاده ــال م ــه اتص ــوان حلق ــه عن ــاد ب ــردم نه ــای م ه
بایــد بکوشــند تــا بــا رایزنــی بــا مقامــات مســئول موانــع حضــور فعــال زنــان و 
دختــران طیــف اتیســم در جامعــه و بــه تبع آن قــرار گرفتــن در مســیر توانمندی 

را برطــرف کننــد.
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نوجوانــــی مرحلــــه گــــذار 
بــــه  کودکــــی  دوران  از 
بزرگ ســالی اســــت. محــدوده ی 
زندگــی  از  دوره  ایــن  ســنی 
 19 تــا   10 بیــن  به طورمعمــول 
ســالگی اســت. مهم تریــن اتفــــاقی 
ــی  ــه از زندگــ ــن مرحلــ ــه در ایــ ک
اســــت.  بلــــوغ  می دهــد  رخ 
ــروع  ــان شــ ــی زمــ ــت اصلــ علــ
ــا  ــت امــ ــخص نیســ ــوغ مشــ بلــ
عواملــــی نظیــر ژنتیــک، عوامــل 
جغرافیایــــی و تغذیــــه می تواند بــر 

آن مؤثــر باشــــد. 
جســمی،  مراحــل  دارای  بلــوغ 
ــت  ــی اس ــی و اجتماع ــی، جنس روان
کــه ایــن مراحــل بــا توجــه بــه 
جنســیت نوجــوان تجربــه می شــود. 
بلــــوغ  عالمــــت  مهم تریــن 
جســــمی جهــــش رشــــد قــــدی 
اســــت. در ایــن مقطــع از زندگــی 
بــــه علــــت فعــال شــــدن محــور 
و  عصبی-هورمورنــــی  مرکــــزی 
ــی،  ــای جنســ ــح هورمون ه ترشــ
هیجانــــات عاطفــــی قابل توجهــی 
تجربــــه می شــود و نوجــــوان ازنظر 
ــد.  ــدا می کن ــل پیــ ــی تکامــ روانــ
بلــــوغ جنســــی در دختران شــامل 
بــــروز صفــــات ثانویــــه جنســــی 
ازجملــه جوانــــه زدن پســتان ها، 
رشــد موهــــای ناحیــه زیــر بغــل 
و تناســــلی و ســرانجام بــروز عــادت 

ــت. ــی اس ــا قاعدگ ــه ی ماهان
بــه  بایــد  اینجــا  در  کــه  ســؤالی 
آن پاســخ داد ایــن اســت کــه آیــا 
طیــف  اختــالل  دارای  دختــران 
اتیســم بــا دختــران غیــر اتیســم 
ازنظــر گذرانــدن دوره نوجوانــی و 
فرآینــد بلــــوغ باهــم تفــاوت دارنــد؟ 
ــت.  ــت اس ــؤال مثب ــن س ــخ ای پاس
دختــران  آنکــه  بیشــتر  توضیــح 
نوجــوان دارای اختالل طیف اتیســم 
ازنظــر بلــوغ جســمی کــه عمدتــًا 
بــا  شــامل رشــد جســمی اســت 
نوجوانــان هــم ســن و همســان خــود 
ــد به عبارت دیگــر ایــن  تفاوتــی ندارن
ــود  ــی خ ــمی طبیع ــد جس ــراد رش اف
را خواهنــد داشــت امــا بــه علــت 
ــی،  ــل روان ــم، تکام ــه اتیس ــال ب ابت
ــار  ــا دچ ــی آن ه ــناختی و اجتماع ش
دوران  درنتیجــه  و  اختــالل شــده 
ــا  ــان ب نوجوانــی و بلــوغ ایــن نوجوان

ــت. ــراه اس ــتری هم ــای بیش چالش ه
دختــران نوجــوان دارای اتیســم بســته 
درک  اتیســم  اختــالل  به شــدت 
صحیحــی از هنجارهــای اجتماعــی 
ندارنــد. همچنیــن به علــت اختالل در 
برقــراری تعامــل قادر بــه ابــراز نیازها و 
خواســته های خــود به صــورت کالمــی 
نمی باشــند لــذا بیشــتر والدیــن ممکــن 
ــا  ــراد ب ــن اف ــوغ ای ــان بل ــت در زم اس
رفتارهایــی از آن هــا مواجــه شــوند کــه 
مقبولیــت و پذیــرش اجتماعــی نــدارد. 
ــی  ــب ناراحت ــر موج ــن ام ــه ای درنتیج
ــن و  ــرای والدی ــم ب ــرخوردگی ه و س
ــود. درک،  ــوان می ش ــرای نوج ــم ب ه
شــرایط  ایــن  مدیریــت  و  پذیــرش 
کــه  می شــود  ســخت تر  زمانــی 
نوجــوان در مرحلــه بلــوغ جنســی قــرار 
می گیــرد. والدیــن و اطرافیــان ممکــن 
اســت بــا بــروز رفتارهــای نابجــای 
مواجهــه  نوجــوان  دختــر  جنســی 
قاعــــده  یــــک  به عنــوان  شــوند. 
کلــــی بایــد گفــت بیــــن رفتارهــــای 
جنســــی بــــا تکامل شناختی و بلــوغ 
اجتماعــــی این افراد ارتبــــاط وجــــود 
دارد. بــه علــــت تأثیرپذیــری بلــوغ 
روانــــی و اجتماعــــی در نوجــــوان 
اتیســــم  طیــف  اختــالل  دارای 
ــان  ــای بیــ ــد مهارت ه ــدم رشــ )عــ
احساســــات و برقــــراری ارتبــاط بــا 
ســــایرین(، ایــــن دســــته از افــــراد 
ــی  ــن اجتماعــ ــا و قوانیــ از هنجارهــ
درک صحیــــح و کاملــــی نداشــــته و 
لــــذا ظهــــور طیفــــی از رفتارهــــای 
ــی،  ــود تحریک ــه خــ ــی ازجمل جنســ
نــــگاه بــــه دیگــــران و عالقــــه بــه 
بــــدن عریــــان، بازی های جنســی، 
ــدن  ــان شــ ــی، عریــ ــود ارضایــ خــ
ــس،  ــی، لمــ ــای عمومــ در محیط ه
بوســیدن، بغــــل کــردن و عالقه مند 
شــدن بــــه افــراد غریبــه قابل انتظار 
اســــت. اضطــــراب عامــــل مهــــم 
دیگــــری اســــت کــــه در نوجــــوان 
دارای اتیســــم می توانــد منجــــر بــــه 
تشــــدید بــــروز رفتارهــــای جنســی 
وی شــود. متأســفانه ســابقه قربانــی 
شــدن ازنظر جنســی در افــراد دارای 
اتیســــم تــــا 75% گزارش شده اســت؛ 
آســیب  احتمــال  به عبارت دیگــر 
ــر  ــا 3 براب ــراد 2 ت ــن اف ــی در ای جنس

ــت. ــی اس ــت عموم جمعی
ــود  ــرح می ش ــا مط ــه اینج ــؤالی ک س

بــا بلــوغ 
دختــران 
ــوان  نوج
طیــــــف 
اتیســـم 
چگونـــه 
برخــورد 
؟ کنیـــم

   دکتر راضیه معصومی              

| عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران
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ایــن اســت کــه والدیــن دختــران نوجــوان دارای 
اختــالل طیــف اتیســم چگونــه می تواننــد بــه نوجــوان 
خــود در ســپری کــردن ایــن دوران کمــک کنند؟ پاســخ 
ــم  ــت و آن ه ــه اس ــارت نهفت ــک عب ــؤال در ی ــن س ای
مهارت آمــوزی  طریــق  از  والدیــن  توانمندســازی 
اولیــن  والدیــن  ازآنجایی کــه  اســت.  ایشــان  بــه 
به ویــژه  نوجــوان  و  کــودک  مربیــان  مهم تریــن  و 
ــتند  ــان هس ــی ایش ــل جنس ــد و تکام ــه ی رش درزمین
ــوزش  ــق آم ــن از طری ــردن والدی ــد ک ــن توانمن بنابرای
ــا  ــه ب ــا در مواجه ــدی آن ه ــطح خودکارآم ــاء س و ارتق
دوران نوجوانــی و بلــوغ فرزنــد خــود بهتریــن راهــکار 
اســت. در همیــن راســتا  بــه چنــد اصــل کلــی در ایــن 

ــردد: ــاره می گ ــل اش ــرح ذی ــه ش ــاه ب ــخن کوت س
- ازآنجایی کــه آمــوزش تصویــری یکــی از کارآمدتریــن 
ــف  ــالل طی ــراد دارای اخت ــه اف ــی ب ــای آموزش راه ه
اتیســم اســت، لــذا آمــوزش اندام هــای مختلــف 
بــدن به ویــژه اندام هــای خصوصــی بــا اســتفاده از 

شــکل ها و تصاویــر شــماتیک توصیــه می شــود.
- ازآنجایی کــه افــراد دارای اختــالل طیــف اتیســم 
ــذا  ــد ل درک صحیحــی از هنجارهــای اجتماعــی ندارن
ــز عــدم  ــروز ســوء رفتارهــا و نی ــرای پیشــگیری از ب ب
ــی  ــد مفاهیم ــه بای ــراد غریب ــا اف ــاط ب ــراری ارتب برق
چــون حریــم خصوصــی، حریــم بیــن فــردی و حریــم 
ــن  ــرای ای ــود. ب ــوزش داده ش ــا آم ــه آن ه ــی ب عموم
منظــور والدیــن بایــد بــا آمــوزش مصداقــی هــر یــک 
ــادی  ــوان نم ــواب به عن ــل اتاق خ ــا مث ــن حریم ه از ای
از حریــم خصوصــی، حفــظ فاصلــه در نحــوه برقــراری 
ــواده به عنــوان حریــم  ارتبــاط اعضــای درجه یــک خان
بیــن فــردی و رعایــت فاصلــه در محیط هــای عمومــی 
مثــل اتوبــوس، تاکســی، خیابــان و ... به عنــوان 
حریــم عمومــی، ایــن مفاهیــم را بــرای نوجــوان خــود 

جــا بیندازنــد.

- فراهــم آوردن فضایــی بــرای نوجــوان در منــزل 
به عنــوان حریــم خصوصــی و آمــوزش اینکــه برخــی 
کارهــا و رفتارهــا نظیــر عــوض کــردن لبــاس و ... باید 

ــود. ــام ش ــی وی انج ــم خصوص در حری
- آمــوزش بــه دختــران نوجــوان دارای اختــالل طیــف 
اتیســم در زمینــه ی رعایــت بهداشــت دوران قاعدگــی 
ــام  ــادر انج ــط م ــت توس ــر اس ــوزش بهت ــن آم ــه ای ک
شــود. بــرای ایــن کار مــادر بایــد کلیــه مراحــل مربوطه 
ــتن  ــوه گذاش ــا نح ــه ت ــر گرفت ــض لباس زی را از تعوی
نــوار بهداشــتی، نحــوه برداشــتن و دور انداختــن نــوار 
دســت ها  شســتن  نیــز  و  استفاده شــده  بهداشــتی 
یــا در قالــب شــکل های  را به صــورت دیــداری و 

ــد. ــوزش ده ــوان آم ــه نوج ــماتیک ب ش
ــم و  ــیار مه ــل بس ــک عام ــراب ی ــه اضط - ازآنجایی ک
ــوأم  ــگرانه و ت ــای پرخاش ــروز رفتاره ــه در ب قابل توج
ــویی  ــت و از س ــی اس ــت در دوران نوجوان ــا عصبانی ب
درشــدت و تعــدد بــروز رفتارهــای جنســی ایــن دوران 
نیــز نقــش اساســی دارد لــذا نوجــوان و شــرایط زندگــی 
او بایــد ازنظــر اضطــراب بررســی شــود تــا چنانچــه این 
ــی و  ــات الزم رفتاردرمان ــد اقدام ــایی ش ــل شناس عام

دارودرمانــی انجــام شــود.
ــه اختــالل  - ازآنجایی کــه شــناخت عمومــی نســبت ب
طیــف اتیســم کــم اســت و اکثــر افــراد جامعــه در 
مواجهــه بــا چنیــن افــرادی بــه دلیــل عــدم اطالعــات 
برخــورد مناســبی بــا آن هــا نــدارد، والدیــن ایــن افــراد 
ــه  ــود ب ــوان خ ــات نوج ــراز احساس ــا اب ــه ب در مواجه
ســایرین بایــد بــه حــدی از جرئــت ورزی دســت یابنــد 
کــه بتواننــد بیمــاری فرزنــد خــود را به طــور صحیــح و 
بــه دوراز هرگونــه خجالــت و شــرم توضیــح دهنــد و بــه 
ایجــاد درک عمومــی نســبت بــه ایــن اختــالل کمــک 

کننــد.
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بیماری های اورژانسی و 
کودکان طیف اتیســــم

   دکتر لعبت ادیب 

| دستیار تخصصی طب اورژانس              
   با نظارت دکتر مهرداد اسماعیلیان

| دانش یار طب اورژانس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان

ــد.  ــکیل می دهن ــان را تش ــای انس ــاری ه ــیعی از بیم ــف وس ــا طی عفونت ه
ــای  ــن اعض ــا مهم تری ــه ت ــن گرفت ــت و ناخ ــدن از پوس ــای ب ــام ارگان ه تم
داخلــی بــدن مثــل قلــب و مغــز و کلیه هــا در شــرایطی خــاص مــورد دســت انــدازی 
ــد  ــه گاه می توان ــد ک ــاد می کنن ــی ایج ــاری های ــه و بیم ــرار گرفت ــی ق ــل عفون عوام
بســیار خطرنــاک، حتــی تهدیــد کننــده حیــات باشــد. همــان گونــه کــه بــدن از اعضــا و 
سیســتم های متعــددی تشــکیل شــده اســت، عفونــت اعضــای مختلــف نیــز بیمــاری 
هــای گوناگونــی ایجــاد می کنــد. از بیمــاری هــای ســاده و خــود محدودشــونده و بــی 
ــی  ــاک و حت ــا بیمــاری هــای بســیار خطرن ــه ت ــل ســرماخوردگی گرفت عارضــه ای مث
مــرگ آفریــن مثــل انســفالیت )عفونــت مغــز( و سپســیس )عفونــت خــون(. از طــرف 
دیگــر عوامــل ایجــاد کننــده بیمــاری هــای عفونــی بســیار متعددنــد و شــامل باکتــری 
ــخیص  ــن تش ــوند؛ بنابرای ــی می ش ــای مختلف ــا و انگل ه ــا، قارچ ه ــا، ویروس ه ه
و درمــان و چــاره اندیشــی بــرای رفــع عــوارض بیماریهــای عفونــی از مباحــث بســیار 
چالــش برانگیــز در پزشــکی اســت. از جانــب دیگــر بــا پیشــرفت علــم پزشــکی بــرای 
ــه در  ــده اند ک ــد ش ــف و تولی ــبی کش ــای مناس ــی داروه ــای عفون ــیاری از بیماریه بس
صــورت مصــرف بــه جــا و بــه موقــع بــه راحتــی می تــوان بیمــاری را کنتــرل و درمــان 

کــرد.
ــای  ــرور بیماریه ــا م ــم ب ــعی می کنی ــس، س ــب اورژان ــث ط ــله مباح ــه سلس در ادام
عفونــی مهــم، مــواردی را کــه حائــز اهمیــت بیشــتری هســتند گوشــزد کــرده و بــا ذکــر 

عالئــم هشــدار بــه تشــخیص و درمــان بــه موقــع بیمــاری کمــک کــرده باشــیم.

عفونت های سیستم اعصاب مرکزی
سیســتم اعصــاب مرکــزی بــدن شــامل مغــز، بصــل النخــاع و نخــاع می باشــد. ایــن 
سیســتم فرمــان دهنــده و تنظیــم کننــده کلیــه اعمــال بــدن اســت و نــا گفتــه پیداســت 
کــه در ســالمت و حیــات انســان نقــش بســیار مهمــی دارد. بــه همیــن دلیــل کل ایــن 

سیســتم در قفســه ای اســتخوانی شــامل 
جمجمــه و ســتون فقــرات حفاظت شــده 
ــی را  ــتم عصب ــا دور سیس ــت. دور ت اس
پرده هایــی احاطــه کــرده اســت کــه خــود 
از ســه الیــه تشــکیل شــده اند. بــه ایــن 
ــن  ــه بی ــم. فاصل ــژ میگویی ــا منن پرده ه
ــن پرده هــا و بافــت سیســتم اعصــاب  ای
ــه  ــرده ک ــفاف پرک ــی ش ــزی را مایع مرک
بــه آن مایــع مغــزی نخاعــی میگوییــم. 
زای  بیمــاری  عوامــل  و  عفونت هــا 
ــاب  ــتم اعص ــد سیس ــی می توانن مختلف
ــر محــل  ــه اگ ــد ک ــر کنن مرکــزی را در گی
ــه آن  ــد ب ــژ باش ــای منن ــری پرده ه درگی
مننژیــت و در صورتیکــه محــل درگیــری 
مغــز باشــد بــه ان انســفالیت مــی گوییم.

مننژیت
مننــژ  پرده هــای  عفونــت  مننژیــت 
مخاطــره  و  ســخت  بیمــاری  اســت. 
ــه  ــز کــه عــدم تشــخیص و درمــان ب آمی
موقــع آن متأســفانه بــه راحتــی بیمــار را 
بــه کام مــرگ می کشــاند و در صــورت 
زنــده مانــدن نیــز عــوارض وســیع و 
می گــذارد.  باقــی  ناپذیــری  جبــران 
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باکتری هــا،  بعضــی  آن  علــت 
ویروس هــا، ندرتــًا بعضــی عوامــل 
ــتعد  ــل مس ــند. عوام ــی می باش قارچ
ــال  ــج س ــر پن ــن زی ــامل س ــده ش کنن
و بــاالی 60 ســال، ســابقه بعضــی 
داســی  آنمــی  مثــاًل  بیماری هــا 
ــی،  ــالالت ایمن ــت، اخت شــکل، دیاب
پرحمعیــت  مکان هــای  در  حضــور 
بــه  ســفر  ســربازخانه ها،  مثــل 
ــا  ــاس ب ــت و تم ــج مننژی ــق رای مناط
بیمــار مننژیتــی می باشــد. عالیــم 
بالینــی اصلــی و اولیــه در مننژیــت 
عبارتنــد از تــب، ســردرد، واکنــش 
شــدید بــه نــور بصــورت تــرس از 
ــی  ــف و ب ــردن، ضع ــفتی گ ــور، س ن
اســتفراغ  تهــوع،  حالــت  حالــی، 
ناگفتــه پیداســت بســیاری  لــرز.  و 
را  عالیــم  ایــن  تمــام  بیمــاران  از 
جمــع  از  زودتــر  بســیار  ندارنــد. 
شــدن تمــام ایــن عالمتهــا بــه وجــود 
ــات  ــم و اقدام ــک می کنی ــت ش مننژی
تشــخیصی را انجــام می دهیــم. در 
صــورت عــدم تشــخیص و درمــان 
بــه تدریــج عالیــم بیمــار بدتــر شــده 
ــا  ــیاری، کم ــش هوش ــنج، کاه و تش
ســیر  ایــن  می دهــد.  رخ  مــرگ  و 
اغلــب ســریع بــوده و حتــی می توانــد 
ظــرف بیســت و چهــار ســاعت رخ 
طــب  متخصــص  بعنــوان  دهــد. 
اورژانــس، مــا حتــی در صــورت شــک 
ــد  ــه بع ــت، بالفاصل ــود مننژی ــه وج ب
تشــخیصی  گیری هــای  نمونــه  از 
را  بیوتیکــی  آنتــی  درمــان  الزم، 
آغــاز می کنیــم و فرصــت را بــرای 
آمــاده شــدن جــواب آزمایشــات از 
روش هــای  نمی دهیــم.  دســت 
ــش  ــامل آزمای ــاری ش ــخیص بیم تش
هــای خــون اختصاصــی، تصویــر 
ــامل  ــی ش ــتم عصب ــرداری از سیس ب
ســی تــی اســکن جهــت تعییــن علــل 
تشــخیص ها  ســایر  رد  و  زمینــه ای 
مایــع مغــزی  از  بــرداری  نمونــه  و 
نخاعــی اســت. نمونــه بــرداری از 
مایــع مغــزی نخاعــی اصلی تریــن 
روش تشــخیصی مننژیــت اســت و در 
ــت  ــود مننژی ــی وج ــات نهای ــع اثب واق

ــن روش  ــد. ای ــن روش می باش ــا ای ب
تشــخیصی کــه عامــه بــه آن کشــیدن 
آب کمــر مــی گوینــد برخــالف تصــور 
ــی  ــب ب بســیاری روشــی ســاده و اغل
ضــرر و درعیــن حال بســیار ضــروری 
ــردن  ــم ک ــت ک ــوان جه ــت. می ت اس
انجــام  حیــن  بیمــار  تــرس  و  درد 
پروســیجر، از روش هــای آرام ســازی 
دارویــی اســتفاده کــرد کــه همــان گونه 
کــه در مباحــث قبلــی گفتیــم ایــن 
کــودک  در  آرام ســازی  روش هــای 
ــاوت  ــراد متف ــه اف ــا بقی ــتیک ب اتیس
اســت و والدیــن حتمــًا می بایســت 
ــان  ــود آن در کودکش ــک را از وج پزش
آگاه ســازند. درمــان مننژیــت شــامل 
مصــرف  بیمارســتان،  در  بســتری 
بیوتیــک  آنتــی  مــدت  طوالنــی 
وریــدی می باشــد. درمــان ناقــص 
نیــز می توانــد عــوارض جــدی در 

ــذارد. ــی گ ــار باق بیم

انسفالیت
ــبیه  ــدی ش ــا ح ــفالیت ت ــم انس عالئ
ــه  ــن نکت ــر ای ــا ذک ــت ب ــت اس مننژی
کــه اغلــب بیمــاران بــه دلیــل درگیری 
ــروز  ــب ب ــای نامتناس ــزی، رفتاره مغ
ــه آن هــا توجــه  ــد ب می دهنــد کــه بای
کــرد هــر رفتــار غیرمعمــول و متفاوت 
ــب همــراه باشــد  ــا ت ــر ب ــودک اگ در ک
شــک بــه ایــن بیمــاری را برمــی 
ــع  ــرای رف ــک ب ــًا پزش ــزد و یقین انگی
تشــخیصی  اقدامــات  شــک  ایــن 
وقــوع  می کنــد.  اتخــاذ  مناســب 
ــزه  ــی لوکالی ــات عصب ــنج و ضایع تش
ــر  ــایع ت ــت ش ــفالیت از مننژی در انس
در  تشــخیصی  اقدامــات  اســت. 
انســفالیت مشــابه مننژیــت اســت 
ــری  ــت جلوگی ــه جه ــز ب ــان نی ودرم
آغــاز  ســریع  خیلــی  عــوارض  از 

. د می شــو
مننژیــت و انســفالیت از اورژانس های 
خطیــر می باشــند کــه تشــخیص و 
ــیعی  ــیار وس ــث بس ــان آن مبح درم
از کتــب پزشــکی اســت و حضــور 
ــت  ــس دق ــی در اورژان ــن بیماران چنی
و توجــه فــراوان پزشــک بــرای درمان 

آن هــا را طلــب می کنــد. واضــح اســت 
ــد  ــریع می توان ــیار س ــان بس ــه درم ک
نجات بخــش بــوده و بدیهــی اســت 
والدیــن عزیــز بــا دقــت در وقــوع 
ــش  ــگام نق ــه زودهن ــم و مراجع عالئ
بســیار مهمــی در نجــات جــان بیمــار 

ــد. دارن
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تماس چشمی،
اختالالت اجتماعی کودکان

طیف اتیسم را پیش بینی می کند

  عاطفه تقی زاده
| کاردرمانگر

یکــی  اجتماعــی  تعامــل 
ــی  ــادی زندگ از     جنبه هــای بنی
ــد  ــان در یافته ان ــد. محقق ــر می باش بش
نشــانه های  از  متنوعــی  تعــداد  کــه 
ارتباطــی وجــود دارنــد کــه شــدیداً 
رفتــار و تعامــل اجتماعــی مــا را تعییــن 
می کننــد. مــا اغلــب از طریــق کالم 
وارد رابطــه می شــویم، امــا می توانیــم 
دادن،  )دســت  برخوردمــان  نــوع  از 
فــرد  بــازوی  گذاشــتن دســت روی 
 )... و  گرفتــن  آغــوش  در  مقابــل، 
ارتبــاط  ایجــاد  در  هــم  چهــره  و 
ــاری  ــه در کالم ج ــم. آنچ ــره ببری به
کالمــی«  غیــر  »ارتبــاط  نمی شــود 
ــی بیــش  ــاط، اهمیت ــن ارتب اســت و ای
از آنچــه بــه نظــر می رســد دارد. یعنــی 
تعامــل اجتماعــی در کنــار کلمــات گفته 
ــی  ــر کالم ــر غی ــامل عناص ــده، ش ش
نیــز می باشــد کــه نقــش مهمــی در 
ــی  ــد. یک ــالت دارن ــن تعام ــت ای کیفی
از ایــن عناصــر غیــر کالمــی تأثیرگــذار 
در روابــط اجتماعــی، تمــاس چشــمی 
اســت کــه بــه عنــوان نخســتین گام در 
برقــراری ارتبــاط اجتماعــی محســوب 
طیــف  کــودکان  در  کــه  می شــود 
اتیســم دچــار اختــالل و مشــکالت 
ــات نشــان  عمــده ای می باشــد. مطالع
ــی  ــت یاب ــی جه ــه چگونگ ــد ک می ده
ــه ســمت صــورت  ــراد ب ــن اف توجــه ای
صــورت  کاوش  نحــوه  همچنیــن  و 
ــن  ــوده و ای ــاوت ب ــراد دیگــر متف ــا اف ب
تفــاوت، پایــه ی مشــکالت هســته ای 
افــراد طیــف اتیســم در تعامــالت و 
ارتباطــات اجتماعــی آن هاســت چراکــه 
ایــن افــراد در برقــراری و نگــه داشــتن 
پــردازش  بــرای  چشــمی  تمــاس 
ــار  ــم رفت ــره ای و تنظی ــات چه اطالع

اجتماعــی خــود مشــکل دارنــد. در 
واقــع عــدم ایجــاد تمــاس چشــمی 
از برجســته ترین عالئــم ایــن افــراد 
اســت و تمایــل کمتــر بــرای نــگاه 
کــردن بــه چهــره و نــگاه غیــر معمــول 
ــه  ــوزادان 12-9 ماه ــی در ن ــه آن حت ب
)کــه بعــداً تشــخیص اتیســم گرفته انــد( 

ــت. ــده اس ــزارش ش گ
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــل توجه ــه قاب مناقش
ــم  ــرکات چش ــوی ح ــن الگ ــاوت بی تف
کــودکان طیف اتیســم و کــودکان عادی 
هنــگام پــردازش تصویــر چهــره وجــود 
ــردازش چهــره  دارد. ایــن تفــاوت در پ
ــگاه  ــان ن ــدت زم ــاوت در م ــامل تف ش
ــه چهــره، تعــداد تثبیت هــای  کــردن ب
مــدت  چهــره1،  روی  شــده  ایجــاد 
روی  گرفتــه  انجــام  ســاکاد  زمــان 
ســاکاد2  تعــداد  همچنیــن  و  چهــره 
مطالعــات  مثــال،  بــرای  هاســت. 
در ایــن زمینــه نشــان داده انــد کــه 
ــا  کــودکان طیــف اتیســم در مقایســه ب
ــری  ــان کمت ــار زم ــه هنج ــودکان ب ک
را صــرف نــگاه کــردن بــه تصویــر 
ــن، در  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــره می کنن چه
صــورت کنتــرل متغیــر زمــان، کــودکان 
ــره ای  ــر چه ــه عناص ــم ب ــف اتیس طی
دیگــری بــه جــز ناحیــه چشــم ها نــگاه 
می کننــد. مطالعــات ردیابــی چشــم در 
افــراد طیــف اتیســم تأییــد کننــده ایــن 
ــان  ــراد در زم ــن اف ــه ای ــت ک ــه اس نکت
ــه اجــزاء  تعامــالت اجتماعــی بیشــتر ب
فرعــی در ارتبــاط توجــه می نماینــد 
ــم  ــن مه ــمی و ای ــاط چش ــه ارتب ــا ب ت
شــدت  دهنــده  نشــان  می توانــد 
اجتماعــی  و  ارتباطــی  اختــالالت 
کــودک طیــف اتیســم در آینــده باشــد.
ــان  ــر نش ــر زی ــه در تصوی ــور ک همانط

زمانــی  چشــمی  1.)تثبیــت 
ــبتًا  ــم ها درآن نس ــه چش ــت ک اس
ــی  ــد و حرکت ــی می مانن ــت باق ثاب

ندارنــد(
ــریع و  ــرکات س ــه ح ــاکاد ب 2. س
ــک  ــم در ی ــر دو چش ــان ه همزم
جهــت و یــا حــرکات ســریع بیــن 

تثبیت هــا گفتــه می شــود(
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طیــف  کــودکان  اســت،  شــده  داده 
اتیســم از نــگاه کــردن بــه چشــمها 
می کننــد  اجتنــاب  امــکان  حــد  تــا 
)تصویــر راســت(، در صورتــی کــه 
کــودکان ســالم بــه چشــم هــای افــراد 
نــگاه کــرده و حالــت خیرگــی نــگاه 
)تصویــر  می کننــد  حفــظ  را  خــود 
در  هــا  چشــم  حرکت هــای  چــپ( 
ــا رنــگ زرد نمایــش  ــن ب ــر پایی تصاوی
داده شــده و قســمتهایی کــه چشــم هــا 
ــا  ــت ب ــوده اس ــز ب ــر روی آن متمرک ب
ــده  ــش داده ش ــز نمای ــای قرم دایره ه

ــت. اس
ــون  ــه پیرام ــددی ک ــات متع در مطالع
ــه  ــت ب ــده اس ــام ش ــوع انج ــن موض ای
بــرای  رســیده اند.  مختلفــی  نتایــج 

مثــال، نتیجــه برخــی از مطالعــات 
ــف  ــراد طی ــااًل اف ــه احتم ــود ک ــن ب ای
اتیســم مســیر ویــژه ای بــرای پــردازش 
چهــره ندارنــد. دیگــر مطالعــات نشــان 
دادنــد کــه کــودکان طیــف اتیســم برای 
پــردازش تصویــر چهــره از نواحــی 
متفاوتــی از مغــز اســتفاده می کننــد. بــا 
وجــودی کــه نتایــج مطالعــات مختلــف 
در ایــن زمینــه یــک دســت نیســت 
ــته ای  ــکل هس ــص مش ــن نق ــی ای ول
افــراد طیــف اتیســم شــناخته شــده 
اســت و گفتــه می شــود کــه شــاید 
ــره از  ــردازش چه ــص در پ ــن نق همی

کودکــی، منجــر بــه عــدم عالقــه بــه 
ارتبــاط رودررو در آینــده می شــود.
آنجایی کــه مشــکل در  از  بنابرایــن 
پــردازش چهــره از زودهنگام تریــن 
عالئمــی اســت کــه در ایــن کــودکان 
شناســایی  بــا  می شــود،  آشــکار 
و  نقص هــا  پــردازش،  الگوهــای 
تفاوت هــای موجــود در ایــن الگــو 
شــاید بتــوان بــا مداخلــه به موقــع 
و  ارتباطــی  مشــکالت  از  بخشــی 
ــده  ــودکان را در آین ــن ک ــی ای اجتماع
ــا در  ــوان ب ــع می ت ــود. درواق ــع نم رف
نظــر گرفتــن ایــن نقــص در کــودکان 
طیــف اتیســم و شــروع زودهنــگام 
درمان هــای توان بخشــی، بخشــی 
ــوی  ــالح الگ ــرف اص ــان را ص از درم

نــگاه کــردن و حــرکات چشــم در 
ایــن کــودکان نمــود. بــرای مثــال 
ــق  ــم را از مناط ــودکان اتیس ــه ک توج
غیــر ارتباطــی چهــره بــه مناطــق 
و  کــرد  ارتبــاط معطــوف  در  مهــم 
ــی  ــع مهم ــورت، منب ــه ص ازآنجایی ک
ــالت  ــی در تعام ــات اجتماع از اطالع
ــه  ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــت، می ت اس
بــا بررســی تفاوت هــای شــناختی 
ــردازش و بازشناســی  ــراد در پ ــن اف ای
چهــره شــاید بتــوان گامــی ارزشــمند 
نقایــص  و  مشــکالت  بهبــود  در 
ــت. ــودکان برداش ــن ک ــی ای اجتماع
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راهـکارهایی
برای گفـــتار 
خود انگیخته
در افـــــــراد
طیف اتیسـم

  محمد خلیلی
| آسیب شناس گفتار و زبان

گفتــار و ارتبــاط از مهم تریــن 
مســائل و مشــکالت کــودکان 
دارای اتیســم اســت. در بحــث کالم و 
ارتبــاط یکــی از شــکایت های اصلــی 
ــودکان  ــن ک ــک ای ــار رباتی ــن، گفت والدی
و درصــد پاییــن گفتــار خودانگیختــه 

اســت.
ــه  ــر روزان ــار درمانگ ــک گفت ــوان ی به عن
هســتم  کودکانــی  شــاهد  نزدیــک  از 
ــه مکالمــات و نیازهــای  ــه در پاســخ ب ک
روزانــه توانایــی خالقیــت در زبــان و 
تنــوع در کالم را ندارنــد و در کنــار اشــاره 
کــردن به طــور محــدود از جمــالت و 
ــد.  ــتفاده می کنن ــه ای اس ــارات کلیش عب
ایــن کــودکان باوجــود کالم به نــدرت 

شــروع کننده ارتبــاط هســتند.
شــمار زیــادی از کــودکان اتیســم بــا 
دارای  خودانگیختــه؛  گفتــار  مشــکل 
کالم هســتند امــا بــه نظــر می رســد 
ــی  ــد کالم ــه تقلی ــدود ب ــا مح کالم آن ه
در  ارائه شــده  قبــاًل  مدل هــای  از 
ــاده و  ــالت س ــا جم ــی ی ــط آموزش محی
ــه  ــه ارائ ــوط ب ــه من ــت ک ــده ای اس پیچی

یــک تصویــر معیــن اســت.
بــر  مبتنــی  درمانــی  رویکردهــای 
ــب  ــود موج ــل ABA خ ــازی مث شرطی س
مشــکل  ایــن  تقویــت  و  افزایــش 
ــود  ــی باوج ــن روش درمان ــود. ای می ش
افزایــش عبارت هــا و کلمــات کــودک 
به صــورت کلیشــه ای موجــب کاهــش 
گفتــار خودانگیختــه  در  و محدودیــت 

. د می شــو
در طــول چنــد ســال تجربــه کار بــا 
کــودکان اتیســم چنــد راهــکار کاربــردی 
ــه در  ــار خودانگیخت ــش گفت ــت افزای جه

ــا  ــد ت ــه می توان ــه ام ک ــودکان یافت ــن ک ای
حــد زیــادی فرصــت گفتــار خودانگیختــه 
ــن  ــد. ای ــودکان فراهــم نمای ــن ک را در ای
ایده هــا کــه در پنــج مرحلــه عنــوان 
مورداســتفاده  می توانــد  می گــردد 

ــرد. ــرار گی ــران ق ــن و درمانگ والدی
1. استفاده از وسوسه کننده ها

2. استفاده از عناصر غافلگیرکننده
3. اشتباهات

4. استفاده از شوخی
5. بازی

1- اســتفاده از وسوســه کننده هــای 
ــی: ارتباط

ترغیــب  بــرای  روش هــای مختلفــی 
دارد.  وجــود  ارتبــاط  بــرای  کــودکان 
و  اولیــن  ارتبــاط  بــرای  انگیــزه 
برقــراری  جهــت  ابــزار  مهم تریــن 

اســت. ارتبــاط 
مهــم اســت در گام اول بــا عالیــق کودک 
کامــاًل آشــنا باشــیم تــا فعالیت هــا و 
اهــداف خــود را متناســب بــا عالیــق 

ــم. ــم نمایی ــودک تنظی ک

۲-استفاده از عناصر غافلگیرکننده:
ــایندتر از  ــز خوش ــودکان هیچ چی ــرای ک ب
هیجــان تــوأم بــا لــذت و خنــده نیســت. 
غافلگیرکننده هــا بــه تنــوع و حضــور 

ــد. ــاز دارن ــی و غیرمنتظــره نی اتفاق
ــه چنــد مــورد غافلگیرکننــده  در اینجــا ب

ــم: ــاره می کنی اش
حســی-حرکتی:  اســباب بازی های   •
ایــن وســایل کــه غالبــًا بــا حــرکات 
مــوزون و آهنــگ و نــور همــراه هســتند 
تأثیــر بســزایی در ایجــاد ارتبــاط دارنــد.
• تصادفــات و وقایــع: تصــادف افــراد 
را در معــرض خطــر قــرار می دهــد و 
دارد.  دنبــال  بــه  قــوی  واکنش هــای 
ــودکان  ــوری و صــدادار ک واکنش هــای ف
دیدنــی  بســیار  تصــادف  لحظــه  در 
ــا  ــل ی ــار از ری ــدن قط ــارج ش ــت. خ اس
ســقوط ماشــین اســباب بازی بــه دره 
ــز  ــادف هیجان انگی ــک تص ــد ی می توان

ــد. باش
اغلــب  جلســات  در  پنهــان:  اشــیاء   •
یــک کیســه جادویــی کــه محتــوی اشــیا 
جــذاب و جالــب اســت، همــراه دارم. 
قبــل از نمایــش محتــوی کیســه، کــودک 
را ترغیــب بــه کنجــکاوی می کنــم و 
می خواهــم کــه حــدس بزنــد داخــل 
کیســه چیســت و چــه اتفاقــی قــرار اســت 
ــب  ــخی از جان ــر پاس ــًا ه ــد. تقریب بیافت

ــت  ــرده و از آن حمای ــول ک ــودک را قب ک
ــعه آن  ــط و توس ــعی در بس ــم و س می کن

دارم.

3- اشتباهات: 
اشــتباهات  کــودکان  بــا  کار  حیــن  در 
عمــدی از جانــب مــا واکنــش آن هــا 
اشــتباهات  ایــن  دارد.  دنبــال  بــه  را 
مثــل  مختلــف  ســطوح  در  می توانــد 
اشــکال در تلفــظ، اشــکال در معنــی 
ــیا  ــت از اش ــتفاده نادرس ــا اس ــالت ی جم
و اســباب بازی ها باشــد. یــک اتفــاق 
ــود  ــن ب ــودم ای ــاهد آن ب ــه ش ــب ک جال
کــه اشــتباه کــودک در جلســه بعــد مشــابه 
اشــتباه مــن بــود کــه کــودک اصــرار 
داشــت مــن اشــتباه نکــردم بلکــه شــمارا 

دادم! فریــب 

4- استفاده از شوخی: 
ــب  ــات جال ــوخ طبعی و اقدام ــی ش توانای
کاله  از  اســتفاده  ماننــد  خنــده آور  و 
خنــده دار  ماســک های  یــا  حیوانــی 
یــا صداســازی های عجیــب و جالــب 
کــودک  اســتقبال  مــورد  می توانــد 
قرارگرفتــه و فرصــت گفتــار خودانگیخته 
از  اســتفاده  دهــد.  افزایــش  او  در  را 
ابزارهــای تغییــر صــدا هــم می توانــد در 
ایــن مــورد بــرای کــودکان بســیار جالــب 

ــد. باش

5- بازی: 
گفتــار  توســعه  بــرای  واقعــی  بــازی 
ــی  ــای اجتماع ــودی، مهارت ه خودبه خ
اســت.  امــری ضــروری  و خالقیــت 
نمی داننــد  کــودکان  ایــن  از  بســیاری 
چگونــه بــازی کننــد. آن هــا بــرای بــازی 
نیــاز بــه تجربــه بــازی و مدل هــای 
مناســب دارنــد. وقتــی بــرای اولیــن 
بــار شــروع بــه کار بــا ایــن بچه هــا 
ــازی، اســباب بازی ها  ــه اســم ب کــردم، ب
فکــر  را  آنچــه  و ســپس  برداشــتم  را 
ــی  ــت ول ــازی اس ــل و ب ــردم تعام می ک
ــازی مبنــی  درواقــع شــامل دســتورات ب
ــردار- ــده، ب ــرار بده-ن ــن، ق ــر بکن-نک ب

بگیــر و ... بــود را انجــام دادم؛ اما اکنون 
می دانــم آنچــه را مــن بــازی تلقــی 
می کــردم همه چیــز بــود جــز بــازی.
ــازی ممکــن اســت  در طــول جلســات ب
آن هــا را تشــویق کنیــم کــه مفاهیــم 
بیــان  را به صــورت واضــح  و کلمــات 
ــازی و  کننــد، ولــی درنهایــت انتخــاب ب

ــت. ــودکان اس ــا ک ــت آن ب هدای
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برنامه هــای  در  حضــور           
ــیما،  ــالمت س ــی و س ــری، اجتماع خب
ــزر  خبرگزاری هــای رســمی و پخــش تی

ســیما در  اتیســم 

گام
اول

دوم آوریــل مقــارن بــا 13 فروردیــن 
ــذاری  ــام گ ــم ن ــی اتیس ــاه، روز جهان م

ــت. ــده اس ش
راســتای  در  ایــران  اتیســم  انجمــن 
جامعــه  آگاهــی  و  دانــش  افزایــش 
ــی  ــله برنامه های ــم، سلس ــون اتیس پیرام
در  اتیســم”  بــا  گام   7 “ عنــوان  بــا  را 

داد. قــرار  خــود  کار  دســتور 

به مناسبت ماه جهانی اتیسم

برنامه تلویزیونی)همیشه خونه(، با موضوع دغدغه های اتیسم از شبکه آموزش

هفت گام با اتیسم

برنامه )لوتوس( از شبکه سالمت

ویژه برنامه اختالل اتیسم در برنامه نبض از رادیو جوان

ویژه برنامه اتیسم از شبکه خبر

برنامه موتور جست و جو از شبکه چهار

خبر 20 از شبکه چهار
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“پــل  کــردن  آبــی               
و  تهــران  آزادی”  طبیعت”و“بــرج 
بناهــای تاریخــی اســتانها هــم زمــان 

دنیــا برج هــای  بــا 

ــی  ــش علم ــزاری همای                   برگ
بــا مشــارکت “یونســکو” بــا موضــوع 

ــه” ــر جامع ــی ب ــی مبتن “توانبخش

گام
دوم

گام
چهارم

شــروع حرفــه آمــوزی                   
ــا مشــارکت ســازمان فنــی و حرفــه ای  ب
ــف  ــر طی ــر و پس ــان دخت ــژه نوجوان وی

اتیســم

               همایش پیاده روی خانوادگی با 
حضــور خانواده هــای عزیــز، هنرمنــدان 

و مســولین محترم

                  اکــران مســتند “اختاللــی 
بــه نــام اتیســم” و برگــزاری مراســم 
ــری  ــدف پیگی ــا ه ــی ب ــژه روز جهان وی

مطالبــات

 The importance of World Autism

 Day and the necessity of raising

 awareness about Autism for one

 month. World Autism Day is April

 which coincides with the end of  2

 Nowruz celebration (Persian new

year) in Iran

 Iran Autism Association have

 organized a series of plans for

 autism awerness month in Iran,

 Steps with  7‘  which is called

 Autism‘ to increase the society

 awareness about Autism for one

.month in Iran

 1st Step: Attending in local

 informative TV programs about

 ,4 the society and health (Channel

 Lotus Health Network, Education

(.Network, and etc

 2nd Step: Lighting two iconic

 places in Tehran (‘Tabi‘at Bridge‘

 and ‘Azadi Tower‘) and some other

 capital of provinces up blue in

 honor of Autism simultaneously

.with other international           towers

 3rd Step: Installing billboards and 

 urban banners aimed at informing

 about Autism in Tehran and the

 capital of provinces; Broadcasting

 the Autism teaser in Tehran Metro;

 Installing infographics in Health

Houses

 4th step: Organizing a scientific  

 conference in collaboration with

 UNESCO on “Community-based

.“Empowerment

 5th Step: Starting vocational  

 education in collaboration with

 Technical and Vocational Training

 Organization (TVTQ) designed for

 teenage boys and girls with Autism

.(Spectrum Disorder (ASD

 6th Step: Organizing a hiking  

 gathering with families, celebrities,

.and authority figures

 7th Step: Releasing ‘Autism  

 Disorder Documentary‘ and

 organizing a special ceremony for

 World Autism Day to follow up our

.d e m a n d s

گام
پنجم

گام
ششم

گام
هفتم

                    نصــب بیلبــورد و بنرهــای شــهری بــا هــدف اطــالع رســانی 
پیرامــون اتیســم در شــهر تهــران و مراکــز اســتانهای کشــور، پخــش تیــزر 
ــای  ــی در خانه ه ــای اینفوگراف ــتر ه ــب پوس ــران، نص ــرو ته ــم در مت اتیس

بهداشــت

گام
سوم
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فعالیت های شعب و دفاتر نمایندگی انجمن اتیسم ایران
 به مناسبت ماه جهانی اتیسم 1397

تبریزلرستان - خرم آباد

کرمان

نصــب بیلبــورد در ســطح شــهر، 
ــانی  ــورهای اطالع رس ــع بروش توزی
خانواده هــای  ویــژه ی  جشــن  و 

ــم اتیس

ارومیه

جشن روز جهانی ویژه ی خانواده ها

اهواز

اطالع رسانی اتیسم  در سطح شهر

خراسان جنوبی 

اتیســم  اطالع رســانی  همایــش 
ــردم ــوم م ــژه ی عم وی

نصب بنر اطالع رسانی در سطح شهر
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مازندران

همایــش آشــنایی بــا اتیســم و 
ایســتگاه اطالع رســانی اتیســم

رشت

جلســات  و  اطالع رســانی  ایســتگاه های  برگــزاری  بیلبــورد،  نصــب 
ــم ــا اتیس ــنایی ب آش

خراسان رضوی )مشهد(یزد

معرفی سفیران اتیسم

خوزستان )بهبهان(

بوکان

 اطالع رسانی و جلسه با مسئولین
آموزش وپرورش

همدان )نهاوند( 

برگزاری همایش اتیسم

گرگان

 ایستگاه اطالع رسانی اتیسم
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مازندران

گرگان

سیستان و بلوچستان )ایرانشهر(

غرفه ی اطالع رسانی اتیسم و جلسات آشنایی با اتیسم و صعود کوهنوردان با شعار ماه جهانی اتیسم

یاسوج

 جلسه آشنایی با اتیسم و جشن ویژه ی خانواده ها

کاشان

جشن خیریه مهرو ماه ویژه ی عموم مردم

اصفهان )خمینی شهر(

دفتــر خمینی شــهر در اقدامــی  بــه معرفــی  ده گام بــا اتیســم پرداخــت کــه هــرروز بــه محــوری از فعالیت هــا در حــوزه 
اتیســم  اختصاص داشــت .

روز اول: اتیسم و مردم
روز دوم: اتیسم و مسئولین 

روز سوم: اتیسم و خیرین 
روز چهارم: اتیسم و خانواده 

روز پنجم: اتیسم و کارآفرینی 

روز ششم:اتیسم و پزشکان 
روز هفتم: اتیسم و مدرسه

روز هشتم: اتیسم و سازمان بهزیستی 
روز نهم: اتیسم و دانشگاه 

روز دهم: اتیسم و همایش پیاده روی
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ــد طیــف اتیســم  ــر خانواده هــای دارای فرزن دغدغــه ی اکث
نگرانــی دربــاره ی آینــده ایــن افــراد اســت. آیــا ایــن افــراد 
می تواننــد حرفــه ای را بیاموزنــد؟ آیــا افــراد دارای اتیســم می تواننــد 
در آینــده کســب درآمــد کننــد؟ آیــا مــکان یــا ســازمانی وجــود دارد 
ــف  ــالل طی ــراد دارای اخت ــه اف ــغلی ب ــه ای و ش ــوزش حرف ــه آم ک

اتیســم داشــته باشــد؟
ــه در  ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه فعالیت های ــه ای ب ــی حرف توان بخش
ــوزان  ــش آم ــرای دان ــه ای ب ــغلی و حرف ــوزش ش ــه آم ــب برنام قال
ــه  ــن اســت ک ــن می شــود و هــدف ای دارای نیازهــای خــاص تدوی
ایــن افــراد بتواننــد در آینــده ایــن مهارت هــا را در بــازار کار اســتفاده 
و درنتیجــه کســب درآمــد داشــته باشــند و مســتقل زندگــی کننــد.

مفهــوم آمــوزش شــغلی، حرفــه ای بــرای دانــش آمــوزان 
دارای نیازهــای خــاص:

همــه ی فعالیت هایــی کــه در قالــب برنامه ریــزی شــغلی و حرفــه ای 
بــرای دانــش آمــوزان دارای نیازهــای خــاص، تدویــن و ارزشــیابی 
شــود باهــدف اینکــه آن هــا بتواننــد در آینــده ایــن مهارت هــا را در 
بــازار کار به کارگیرنــد، درآمــد کســب کننــد و زندگــی مســتقل داشــته 

. شند با

خانه امید2 
مأمن بزرگ ساالن اتیسم
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اهداف هر دوره 
آگاه سازی شغلی

اولیــن هــدف در ایــن مرحلــه رشــد مهارت هــای تحصیلــی پایــه 
مثــل خواندن، نوشــتن، حســاب کــردن و.. اســت.

دومیــن هــدف رشــد مفهــوم یــا شــناخت فــرد از اهمیــت 
ــت. ــودن اس ــاغل ب ــا ش ــغل ی ــتن ش ــخصی داش ــی و ش اجتماع

ســومین هــدف آگاهــی بخشــی فرد نســبت بــه جایــگاه خــود در 
جامعــه اســت کــه بــرای انتخــاب شــغل مهم اســت.

جهت گیری

هــدف اول: در اولیــن قــدم همــه مهارت هــای قبلــی در ســطح 
ــود. ــوزش داده می ش ــیع تر آم وس

هــدف دوم: فراهم ســازی شــرایط بــرای کســب تجربیــات 
واقعــی از طریــق ســفر بــه بخش هــای مختلــف صنعتــی و 

تجــاری و کارگاه هــا.

ــفندماه  ــده از اس ــداف ذکرش ــه اه ــل ب ــت نی ــد 2 در جه ــه امی خان
ــوزان  ــه آم ــود و حرف ــاز نم ــود را آغ ــه ای خ ــت حرف 1396 فعالی
بزرگ ســال دارای اختــالل طیــف اتیســم از ســن 14 ســال بــه باال 
را جهــت آمــوزش شــغلی و حرفــه ای در دو رشــته آموزش هــای 
اداری- دفتــری و آمــوزش ســاخت زیــورآالت آمــوزش می دهــد.

ــفره های  ــوص س ــی مخص ــای رنگ ــدان و تخم مرغ ه ــاخت گل س
هفت ســین از اولیــن فعالیت هــای خانــه امیــد 2 بــود کــه بــا 

ــد. ــام ش ــان انج ــد و مربی ــاالن توانمن ــک بزرگ س کم

در دوره بعــدی بــا همــکاری ســازمان 
ــای  ــور، دوره ه ــه ای کل کش ــی و حرف فن
آموزشــی ICDL و خیاطــی ویــژه افــراد 
خــاص در شــهر تهــران و ارومیــه برگــزار 

شــد.
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کتاب خوان 
و کتابداری

متفاوت
مصاحبه با پدرام میر عظیمی، مسئول کتابخانه اُتیسم

معرفــی  مــا  بــرای  خودتــو   
؟ می کنــی

 27 هســتم  میرعظیمــی  پــدرام  مــن 
ســالمه، فــوق لیســانس مدیریــت امــور 
فرهنگــی و مســئول کتابخانــه ســاختمان 
شــماره 2 انجمــن اتیســم ایــران هســتم.

پدرام از دوران تحصیلت برامون بگو.
مــی  درس  عــادی  مدرســه  در  مــن 
خونــدم. در مدرســه دوســتای زیــادی 
داشــتم ولــی بــه ســختی مــی تونســتم با 
اون هــا ارتبــاط برقــرار کنــم. از اختــالل 
ــه  ــور ک ــتم. همانط ــالع نداش ــودم اط خ
مــی دونیــد یکــی از عالئــم اُتیســم، 
نقــص در برقــراری ارتبــاط بــا دیگــراِن.
کــی متوجــه شــدی کــه در طیــف اتیســم 

؟ هستی
مــن اون زمــان بــه خیلــی از روانپزشــک 
تشــخیص  ولــی  کــردم  مراجعــه  هــا 

اتیســم نــدادن تــا اینکــه چنــد ســال 
پیــش یکــی از متخصصیــن بــه مــن 
گفــت کــه اتیســم دارم و از اون زمــان 
متوجــه شــدم در طیــف اتیســم هســتم و 

ــدم. ــنا ش ــالل آش ــن اخت ــا ای ب
خواهر و برادر هم داری؟

ــرای  ــه ب ــاله دارم ک ــر 18 س ــک خواه ی
ــه. ــی خون ــور درس م کنک

ــدی؟ از  ــنا ش ــن آش ــا انجم ــور ب چط
ــدی؟ ــن ش ــو انجم ــالی عض ــه س چ

ــناخت  ــو می ش ــه من ــناس ک ــک روانش ی
انجمــن رو بــه مــن معرفــی کــرد و از 
ــران  ــم ای ــن اتیس ــو انجم ــال 96 عض س

ــتم. هس
در مدتــی کــه در انجمــن بــودی چــه 

ــام دادی؟ ــی انج کارهای
ــد  ــوان توانمن ــب و ج ــوان داوطل ــه عن ب
ــتام  ــراه دوس ــه هم ــن ب ــم در انجم اتیس

امیــر مــرادی، فریــد دادجو و امیرحســین 
کــودکان طیــف  بــه  زاده  حــاج علــی 
ــد،  ــدیدتری دارن ــالل ش ــه اخت ــم ک اتیس

کمــک می کنــم.
ــش  ــز پی ــت مراک ــت لیس ــاًل در اینترن مث
پیــدا  رو  کودکســتان ها  و  دبســتانی 
ــرای  ــن ب ــای انجم ــا داوطلب ــم ت می کن
آمــوزش و اطــالع رســانی بــه ایــن مراکز 
ــاره اتیســم  ــراد جامعــه درب ــه اف ــرن و ب ِب

ــدن. ــی ِب آگاه
پــدرام؛ در برنامــه طبیــب کــه 3 
ــه  ــبکه س ــته از ش ــال گذش ــفند س اس
ــتی؛ از اون  ــور داش ــد حض ــش ش پخ

ــو. ــون بگ ــه برام برنام
بلــه بــه همــراه آقــای توکلــی بــه برنامــه 
ــالش  ــم ت ــدیم و من ــوت ش ــب دع طبی
ــه  ــم رو ب ــه اتیس ــرف جامع ــا ح ــردم ت ک

ــونم. ــردم برس ــوش م گ
مــن در برنامــه طبیــب خواســتم کــه 
ــم  ــد 2 باش ــه امی ــه خان ــئول کتابخان مس
برنامــه  اون  از  بعــد  خداروشــکر  کــه 
ــا  ــد. )ب ــه کردن ــئول کتابخان ــن رو مس م

خوشــحالی(
چــرا خواســتی کــه مســئول کتابخانــه 

باشــی؟
کتابخوانــی  و  مطالعــه  خــودم  چــون 
رو دوســت دارم و مــی خــوام از ایــن 
ــا  ــتر ب ــم بیش ــای اتیس ــق خانواده ه طری
ــات  ــن و اطالع ــنا بش ــالل آش ــن اخت ای

بیشــتری داشــته باشــن.
مراســم افتتــاح کتابخانــه چطــور 
برگــزار شــد و چــه کســایی در مراســم 

ــتن؟ ــور داش حض
کتابخانــه  کــه  بــود  مــاه  خــرداد  اول 
ــی  ــن خیل ــرای م ــد. ب ــاح ش ــم افتت اتیس
روز بزرگــی بــود و خیلــی خــوب مراســم 
برگــزار شــد. خانــم فاطمــه گــودرزی 
ــفیران  ــی از س ــی خان ــبنم قل ــم ش و خان
انجمــن، مســئولین و خبرنــگاران زیادی 
در مراســم بــودن. بعــد از افتتاحیــه هم از 
روزنامــه همشــهری، همشــهری محله، 
ــه  ــت ب ــبکه هف ــهروند و ش ــه ش روزنام
کتابخانــه اومــدن و گــزارش تهیــه کردن. 
چــه آرزو و برنامه هایــی بــرای کتابخانه 

داری؟ اتیسم 
خّیریــن  و  اتیســم  هــای  خانــواده  از 
درخواســت می کنــم تــا از نظــر مالــی 
ــک  ــت کم ــون هس ــدر در توانش ــر چق ه
ــورد  ــای م ــم کتاب ه ــا بتونی ــا م ــن ت کن
ــم و  ــه کنی ــه رو تهی ــرای کتابخان ــاز ب نی
همــه بتونــن از کتــاب هــا اســتفاده کنــن. 
انجمــن  مدیــره  هیئــت  از  همچنیــن 
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اتیســم ایــران هــم می خــوام بــا ناشــرانی 
کــه کتاب هــای مرتبــط بــا اتیســم را 
چــاپ می کنــن مذاکــره کنــن تــا مــا 
ــه  بتونیــم کتاب هــای مــورد نیــاز کتابخان

رو راحت تــر تهیــه کنیــم.
دوســت دارم کــه کتابخانــه انجمــن رو 
گســترش بــدم و بزرگــش کنــم وبــاز 
هــم از هیئــت مدیــره محتــرم و خّیریــن 
نقاضــا دارم کــه در تجهیــز کتابخانــه 

همــکاری کنــن.
خودت اهل کتاب و مطالعه هستی؟

بله هستم؛ خیلی زیاد
چه کتاب هایی میخونی؟

ــاره  ــتر درب ــم و بیش ــاد میخون ــاب زی کت
تاریخــی  و  روانشناســی  موضوعــات 

می کنــم. مطالعــه 
در دوران تحصیــل هــم کتاب غیردرســی 

میخوندی؟
ــی  ــی م ــاب درس ــتر کت ــاد؛ بیش ــه زی ن

خونــدم.
 چــه افــرادی مــی تونــن از کتابخانــه 

انجمــن اســتفاده کنــن؟
ــاد و  ــه بی ــت میتون ــه خواس ــی  ک هرکس

ــه. ــره و بخون ــت بگی ــه امان ــاب ب کت
خانــواده ات از اینکــه مســئول کتابخانه 

شــدی اســتقبال کردن؟
 بله خیلی زیاد.

ــاب در  ــد کت ــد جل در حــال حاضــر چن
ــود داره؟ ــن وج ــه انجم کتابخان

ــم  ــر کن ــمردم؛ فک ــق نش ــم دقی نمیدون
حــدود 700 جلــد.

ــرد  ــوان یــک ف ــه عن ــدرام؛ شــما ب پ
ــه  ــا چ ــم، ب ــف اتیس ــال طی دارای اخت
مشــکاتی در جامعــه روبــه رو هســتی؟
 یکی از مشــکالت من و ســایر دوســتانم 
اینــه کــه آگاهــی از ایــن اختــالل در 
جامعــه هنــوز کمــه و بــه انــدازه کافــی از 
افــراد اتیســم حمایــت نمیشــه. مشــکل 
ــکالت  ــی از مش ــه و خیل ــربازی، بیم س
ــدوارم  ــه امی ــود داره ک ــوز وج ــه هن دیگ

ــر حــل بشــه. زودت
بــه عنــوان ســؤال پایانــی، چــه 
صحبتــی بــا خواننــدگان فصلنامــه آوای 

داری؟ اتیســم 
از شــما میخــوام کــه درخواســت منــو 
در مجلــه چــاپ کنیــد تــا خّیریــن و 
ــن  والدیــن کــودکان اتیســم اون رو بخون
ــه رو  ــم کتابخان ــک ه ــا کم ــم ب ــا بتونی ت

ــم. ــل کنی تکمی
ممنــون کــه وقتــت رو در اختیارمــا  
ــی ــق باش ــدرام عزیز!موف ــراردادی پ ق
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اولیــن دوره آموزشــی ویــژه کادر درمانی و پزشــکی 
کشــور در بیمارســتان امــام رضــا )ع( )501 ارتــش( 

-  16 دی96

نشســت تخصصــی اتیســم ویــژه معلمــان 
شــهرری -   24 آذر96

نشست تخصصی اتیسم

نشست تخصصی اتیسم 

نشســت بــا محوریــت چالش هــای نوجوانــان طیــف 
اتیســم در ششــمین کنگــره علــوم اعصــاب، پایــه و 

ــی- 29 آذر96 بالین

ــور  ــا حض ــادر ب ــام واالی م ــیم مق ــرار در ترس ــش تک ــن همای اولی
هنرمنــدان و مســئولین کشــور- 25 دی 96

اولین همایش تکرار

ــفید  ــر س ــدی چت ــش کم ــی نمای ــرای اختصاص اج
ــودکان و  ــرای ک ــه ای ب ــدی عموهــای فتیل ــا هنرمن ب

خانواده هــای اتیســم -  4 دی96

نمایش چتر سفید

ــن  ــم در انجم ــادران اتیس ــا م ــی ب ــه هم اندیش جلس
در خصــوص مشــکالت عدیــده،  ایــران  اتیســم 
96 دی   9  - دغدغه هــا  و  اجتماعــی  آســیب های 

بــا حضــور ســفیر محتــرم انجمــن ســرکار خانم 
ــقایق دهقان ش

جلسه هم اندیشی با مادران اتیسم 

دوره آموزشی در بیمارستان امام رضا

اخبار داخلی مهم
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اولین جلسه رسمی تکرار تا روز جهانی اتیسم

ــن و  ــه والدی ــوزش ب ــت آم ــوع اهمی ــا موض ــواز ب ــم در اه ــش اتیس ــزاری همای برگ
ضــرورت تشــکیل شــبکه ی اتیســم  و حضــور آقــای دکتــر ســاری نماینــده مــردم 
ــوزش و  ــت آم ــی ریاس ــر ممبین ــای دکت ــالمی، آق ــورای اس ــس ش ــواز در مجل اه
ــا  پــرورش اســتثنایی، آقــای باباپــور عضــو شــورای شــهر، آقــای دکتــر کریمــی کی

ــن 96 ــش - 4 بهم ــتانداري در همای ــی اس ــر اداره اجتماع مدی

همایش اتیسم در اهواز 
با موضوع اهمیت آموزش به والدین

دیــدار اعضــاي انجمن اتیســم ایــران و 
انجمــن خوزســتان بــا اســتاندار محترم 
خوزســتان، آقــای دکتــر شــریعتی و 
ــاي داراي  ــواده ه ــات خان ــان مطالب بی

فرزنــد طیــف اتیســم- 4 بهمــن96

دیدار اعضای انجمن اتیسم با 
استاندار محترم خوزستان

کارگاه یکپارچگــي حســي بــا حضــور 
200 والــد، کارشــناس و مربــي در ســالن 
همایــش کتابخانــه مرکــزي شــهر اهــواز- 

ــن96 5 بهم

کارگاه یکپارچگی حسی

اطالع رسانی در راهپیمایی
حضــور انجمــن اتیســم ایــران بــه همــراه داوطلبیــن و جوانــان 
توانمنــد اتیســم جهــت اطالع رســانی در راهپیمایی بیســت ودو 

ــن- 22بهمن96 بهم

جلســه جمعــی از نماینــدگان انجمــن اتیســم ایــران در سراســر کشــور بــا حضــور 
ــیون  ــو کمیس ــس و عض ــرم مجل ــده محت ــی، نماین ــر جمال ــای دکت ــاب آق جن

بهداشــت - 26 دی 96
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بازدیــد نماینــدگان مرکــز بهداشــت شــمال تهــران از انجمن اتیســم 
ایــران - 9 اســفند  96

بازدید نمایندگان مرکز بهداشت 
از انجمن اتیسم ایران

برپایــی غرفه هــای انجمــن اتیســم 
ــی )ع(  ــام عل ــه ی ام ــران در بازارچ ای
ــادران  ــازه های م ــت س ــروش دس و ف

ــم  اتیس
 13 اسفند 96

برپایی غرفه 

در  ایــران  اتیســم  انجمــن  حضــور 
ــاغ  ــز در ب ــه آگاهــی از مغ ــه هفت اختتامی

اســفند96 تهــران- 13  کتــاب 

حضور در هفته آگاهی از مغز

درختــکاری  آییــن  داشــت  گرامــی 
انجمــن اتیســم ایــران در پــارک ســاحل 
ــا همــکاری شــهرداری منطقــه پنــج-  ب

15 اســفند96

گرامیداشت آیین درختکاری

توان بخشی حرفه بزرگساالن
مرکــز  برنامه ریــزی  جلســه ی  دومیــن 
خانــه امیــد 2 بــرای توان بخشــی حرفــه ای 
بزرگ ســاالن طیــف اتیســم- 22بهمــن96

عملــي  و  تئــوري  کارگاه  برگــزاری 
ــد  ــور 80 وال ــا حض ــي ب ــازي درمان ب
و کــودك در مدرســه بهشــت شــهر 

اهــواز- 5 بهمــن96

کارگاه تئوری و عملی بازی درمانی

حضور در برنامه زنده طبیب
آمــوزش،  واحــد  سرپرســت  حضــور 
ــم  ــن اتیس ــی انجم ــش و توان بخش پژوه
ــدرام میــر عظیمــی بزرگ ســال  ایــران و پ
ــب  ــده طبی ــه زن ــم در برنام ــد اتیس توانمن

شــبکه 3- 5 اســفند96

حضور نماینده یونیسف و تیم همراه در انجمن اتیسم ایران
حضــور آقــای ویــل پارکس نماینــده یونیســف در ایــران و تیم همــراه، در 

انجمــن اتیســم ایران- 6 اســفند96
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اختتامیه برنامه دورهمی

اختتامیــه برنامــه دورهمــی انجمــن 
اتیســم ایــران بــا حضــور نوجوانــان 
و  گرامــی  والدیــن  اتیســم،  طیــف 

اســفند96  21 داوطلبیــن- 

بــه  عیدانــه  هــای  بســته  ارســال 
کرمــان،  همــدان،  شهرســتانهای 
چابهار و ایرانشــهر  - 27 و 28 فروردین  

97

ارسال بسته های
عیدانه شهرستان ها

ــن  ــتان انجم ــل و سرپرس ــدار مدیرعام دی
ــت  ــری، معاون ــر اکب ــا دکت ــران ب اتیســم ای
محتــرم ســازمان های مردم نهــاد وزارت 

ــفند 96 ــور- 28 اس کش

دیدار با معاونت سازمان مردم نهاد
وزارت کشور

تجلیــل انجمــن اتیســم ایــران از هیئــت 
اســکواش شــهر تهــران بــرای برگــزاری 
ــراد  ــژه اف ــکواش وی ــی اس کالس آموزش

ــف اتیســم ــالل طی دارای اخت
 24 فروردین 97

تجلیل از هیئت اسکواش

توان بخشی حرفه بزرگساالن

و  رنگــی  تخم مرغ هــای  کــردن  آمــاده 
ــد 2  ــه امی ــوروز، در خان ــژه ن گلدان هــای وی

ــفند96 ــران- 15 اس ــم ای ــن اتیس انجم

حضــور نماینــدگان انجمــن اتیســم ایــران در نخســتین مجمــع ســالمت 
اســتان تهــران و گفتگــو بــا آقــای دکتــر هاشــمی وزیــر بهداشــت و جنــاب 
دکتــر مقیمــی اســتاندار تهــران پیرامــون پیگیــری مســائل و مشــکالت 

ــت  97 ــم  - 3 اردیبهش ــای اتیس خانواده ه

حضور در نخستین مجمع سالمت استان تهران

توزیع بسته های عیدانه
توزیــع بســته های عیدانــه بیــن خانواده های 

اتیســم- 5 اسفند96
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24

بازدیــد معاونــت محترم اجتماعــی وزارت کشــور 
ــی از  ــر عابدین ــم دکت ــری و خان ــر اکب ــای دکت آق

ــران- 19 اردیبهشــت  97 انجمــن اتیســم ای

بازدید معاونت محترم اجتماعی 
وزارت کشور

غرفــه انجمــن اتیســم ایــران در نمایشــگاه 
کتــاب تهــران- 12 اردیبهشــت  97

غرفه در نمایشگاه کتاب

بازدیــد معاونــت توان بخشــی بهزیســتی کشــور جنــاب دکتــر نحــوی نــژاد، 
معاونــت توان بخشــی اســتان تهــران جنــاب آقــای اســدی بــه همــراه خانــم دکتــر 
صفــاری، خانــم دکتــر فضلــی، دکتــر غنیمــی، آقــای رحمانــی و خانــم مهرآبــادی 

ــران- 4 اردیبهشــت 97 از انجمــن اتیســم ای

بازدید معاونت توانبخشی بهزیستی کشور و معاونت توانبخشی استان تهران 

بازارچــه خیریــه حمایــت از کــودکان طیــف اتیســم بــا همــکاری 
انجمــن اتیســم ایــران و انجمن اســالمی دانشــکده پیراپزشــکی 
ــی  ــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی تهــران- 8 ال دانشــگاه عل

10 اردیبهشــت 97

بازارچه خیریه حمایت از کودکان طیف اتیسم

جلســه مشــترک انجمن اتیســم ایران و ریاســت محترم دانشــگاه علوم بهزیستی 
و توان بخشــی بــا محوریــت همکاری هــای مشــترک آموزشــی و اجرایــی شــدن 

همکاری هــای فی مابیــن- 19 اردیبهشــت  97

جلسه مشترک با ریاست محترم دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

افتتاح اولین کتابخانه تخصصی اتیسم
افتتــاح اولیــن کتابخانــه تخصصی اتیســم 
در خانــه امیــد 2 بــا حضــور هنرمنــدان و 

خبرنــگاران - 1 خــرداد  97
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ــتانی و  ــئولین اس ــا مس ــران ب ــم ای ــن اتیس ــل انجم ــا و مدیرعام ــدار اعض دی
نماینــدگان انجمــن اتیســم لرســتان )معاونــت اجتماعــی، معاونــت درمــان، 
ــی  ــت توانبخش ــتان، معاون ــکی لرس ــوم پزش ــگاه عل ــعه، دانش ــت توس معاون
بهزیســتی لرســتان، شــهردار و مدیــر ســازمان فرهنگــی هنــری شــهرداری 
ــتثنایی  ــرورش اس ــوزش و پ ــس آم ــهر و رئی ــورای ش ــو ش ــتان و عض لرس

ــت97 ــا(- 20 اردیبهش ــم یکت ــز اتیس ــد از مرک ــتان و بازدی لرس

دیدار با مسئولین و نمایندگان استان لرستان

مصوبات جلسه: 
1-فرهنگ ســازی در حــوزه اتیســم )نصــب بیلبــورد و بنرهــای اطالع رســانی 
در حــوزه اتیســم، ســاخت تیــزر، کلیــپ، فیلــم در جهــت شناســاندن اتیســم 

بــه جامعــه(
اتیســم  طیــف  افــراد  خصــوص  در  شــهروندی  حقــوق  2-رعایــت 
).... رفاهــی  امکانــات  پارک هــا،  شــهری،  فضــای  )مناسب ســازی 

3-اختصــاص ســالن ورزشــی و اســتخر جهــت اســتفاده افــراد دارای اتیســم 
ــان ــای آن و خانواده ه

 4-استفاده رایگان از حمل ونقل عمومی

5-همکاری ویژه در روز جهانی اتیسم و اطالع رسانی وسیع
6-حضور انجمن اتیسم در هفته فرهنگی خرم آباد و معرفی اتیسم

7-دعــوت از مســئوالن و ترغیــب آنــان بــه حضــور فعــال در محافــل ویــژه 
اتیســم

در  تهرانــی  و  خرم آبــادی  خانواده هــای  )تبــادل  اتیســم  8-گردشــگری 
خصــوص بازدیــد و تورهــای ویــژه اتیســم در کشــور و تقبــل هزینــه اقامــت و 

ــاد( ــم در خرم آب ــواده  اتیس ــی از 20 خان پذیرای
9-برگزاری جشن ها و مراسم های ویژه اتیسم )از ابتدا تا انتها(

ــران – ــم ای ــن اتیس ــه انجم ــد و معرفی نام ــا تأیی ــوردی ب ــای م 10- کمک ه
ــه خانواده هــای اســتان لرســتان ــی لرســتان ب ــر نمایندگ دفت

ــترک  ــی مش ــوری و عمل ــزاری کارگاه تئ برگ
ــاد - 21  بــازی، خنــده و یادگیــری در خرم آب

اردیبهشــت  97

برگزاری گارگاه تئوری و عملی بازی، 
خنده و یادگیری در خرم آباد

نمایشــگاه آثــار نقاشــی هنرمنــدان 
انجمــن اتیســم ایــران در گالــری هنــر 
کاخ مــوزه نیــاوران - 28 اردیبهشــت  

97

برگزاری نمایشگاه نقاشی

شروع دوره های فنی و حرفه ای
شــروع دوره هــای آمــوزش فنــی و 
حرفــه ای ویــژه بزرگ ســاالن اتیســم 
ــه  ــای هفت گان ــته مهارت ه در دو رش
کامپیوتــر  و خیاطــی در مرکــز آموزش 
فنــی و حرفــه ای شــهر تهــران و 

ــت  97 ــه - 26 اردیبهش ارومی
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غرفــه انجمــن اتیســم ایــران در نمایشــگاه 
ــی 31 خــرداد   بیــن المللــی اســب  - 28 ال

97

برگزاری غرفه در نمایشگاه 
بین المللی اسب

ــودک و نوجــوان  ــات ک گرامــی داشــت روز ادبی
بــا حضــور آقــای هوشــنگ مــرادی کرمانــی در 

خانــه امیــد2 - 19 تیــر 97

روز ادبیات کودک و نوجوان

قدمــی  دکتــر  آقــای  بازدیــد 
پــرورش  و  آمــوزش  ریاســت 
اســتثنایی کشــور از انجمن اتیسم 

ایــران - 9 مــرداد 97

بازدید ریاست آموزش و پرورش

حضــور انجمــن اتیســم ایــران در فســتیوال تشــکل هــای غیردولتــی ســالمت محــور بــا 
هــدف افزایــش دانــش و آگاهــی جامعــه در 10 منطقــه شــهرداری تهــران - 22 مــرداد 97

فستیوال تشکل های غیر دولتی سالمت

توزیــع بســته هــای حمایتــی بــه خانــواده 
هــای دارای نیــاز هــای خــاص - 26 

اردیبهشــت  97

توزیع بسته های حمایتی ماه رمضان

نشســت »توان بخشــی مبتنــی بــر جامعــه« ویــژه 
اختــالل طیــف اتیســم دانشــگاه علوم بهزیســتی 
نماینــدگان  کلیــه  حضــور  بــا  توان بخشــی 
ســازمان ها، انجمن هــای علمــی و گروه هــای 

ــت  97 ــم - 7 اردیبهش ــا اتیس ــط ب ــی مرتب علم

نشست توانبخشی مبتنی بر جامعه

حضور نمایندگاه ســازمان بهزیســتی 
ــران و  ــم ای ــن اتیس ــور در انجم کش
گفــت و گــو بــا خانــواده هــای اتیســم 

ــت  97 - 10 اردیبهش

حضور نمایندگان سازمان 
بهزیستی کشور

ســفیران  رســمی  جلســه  اولیــن 
ــر 97 ــران - 6 تی ــم  ای ــن اتیس انجم

جلسه رسمی سفیران

طبیعــت  روزه  یــک  اردوی 
ویــژه  ارم  وحــش  بــاغ  در 
اختــالل  دارای  کــودکان  ی 
ــر 97 ــم - 12 تی ــف اتیس طی

اردوی طبیعت

گلگشت یک روزه لواسان 
ویژه خانواده های اتیسم - 21 تیر 97

گلگشت لواسان
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حضــور انجمــن اتیســم ایــران در ســومین جشــنواره فیلــم ســالمت بــا اکــران مســتند اختاللــی بــه نــام اتیســم بــه کارگردانــی بیــژن 
همدرســی و تهیــه کنندگــی انجمــن اتیســم ایــران و موسســه خیریــه حامیــان اتیســم گیــالن 

ســومین جشــنواره فیلــم ســالمت بــا حضــور 809 اثــر در بخــش هــای مختلــف در پردیــس ســینمایی چارســو برگــزار شــد. جایــزه 
ــام اتیســم " اهــدا گردیــد. ــه ن ــه فیلــم هــای" دســت هــای آبــی"، "مامــان" و" اختاللــی ب  انجمــن اتیســم توســط نماینــده انجمــن ب

- 4 شهریور 97

رســانه ورزش تیــم فوتبــال خبرنــگاران، عکاســان و گزارشــگران ورزشــی ایــران اســت کــه فعالیــت خــود را از آبــان مــاه 1368 
بــه کاپیتانــی عــادل فردوســی پــور آغــاز کــرده اســت. ایــن تیــم تاکنــون بــازی هــای متعــددی بــرای انتفــاع مراکــز خیریــه برگــزار 

نمــوده اســت.
 اعضــای ایــن تیــم بــا حضــور در انجمــن اتیســم ایــران از قســمت هــای مختلــف ایــن انجمــن بازدیــد کردنــد. خانــواده هــای 
ــا صــدای اتیســم را از طریــق  ــدار ضمــن تشــکر از حضــور اعضــای تیــم رســانه ورزش از آن هــا خواســتند ت اتیســم در ایــن دی
رســانه هــا بــه جامعــه برســانند. همچنیــن مقــرر شــد بــازی خیرخواهانــه ای بیــن تیــم هــای رســانه ورزش و اتیســم برگــزار شــود.
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 )دستت را به من بده، 
شادی های من برای تو(

جشنواره بازی

از آنجایــی کــه کــودکان طیــف اتیســم در برقــراری ارتبــاط و مهــارت 
هــای اجتماعــی و ارتبــاط بــا هــم ســن و ســاالن خــود دچــار مشــکل 
ــای  ــارت ه ــده مه ــت کنن ــک تقوی ــوان ی ــه عن ــازی ب ــند. ب ــی باش م
ــد.  ــک کن ــا کم ــه ه ــه بچ ــد ب ــا میتوان ــس ه ــک ح ــی و تحری  ارتباط

بــازی وســیله خوبــی بــه منظــور خــارج کــردن کــودکان از در خــود در 
 ماندگــی و وارد کــردن آن هــا بــه دنیای واقعی و تعامل مشــترک اســت.  

ــث  ــزار و باع ــر برگ ــداف زی ــا اه ــازی در 5 روز و ب ــنواره ب ــع جش در واق
شــادی بچــه هــا و خانــواده هــا، کــه نکته بــی نهایــت مهمــی در زندگی 
آنهــا اســت، شــد. و حتــی گاهــی بســاط درمــان بــه طــور نامحســوس 
و مؤثــر هــم شــکل گرفــت و مــوارد آموزشــی، بــه طــور غیــر مســتقیم 

بــرای خانــواده هــا بازگــو گردیــد.
و  کــودکان  اجتماعــی   و  ارتباطــی  هــای  مهــارت  افزایــش   -1

اتیســم نوجوانــان 
2- ایجاد شادی و نشاط در کودکان و نوجوانان اتیسم

3-  ایجاد شادی و نشاط در بین خانواده ها
ــی در  ــی حس ــاء یکپارچگ ــی و ارتق ــای حس ــک ه ــاد تحری 4- ایج

ــم. ــان اتیس ــودکان و نوجوان ــن ک بی
ــان  ــودکان و نوجوان ــن ک ــاری بی ــکاری و همی ــردن هم ــاال ب 5- ب

ــم اتیس
6- تخلیه هیجانات شرکت کننده ها و ... .



سم
اتی

ن 
جم

ی ان
اخل

ر د
خبا

ا

29

97
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

| ب
جم 

 پن
اره

شمـ
م | 

دو
ال 

سـ

کــودکان دارای اتیســم در مقایســه بــا کــودکان دیگــر فعالیــت کمتــری دارنــد و ایــن افراد 
ــه دلیــل  ــه دیابــت، چاقــی و بیمــاری هــای قلبــی ب بیشــتر در معــرض خطــر ابتــال ب
ســبک زندگــی کــم تحــرک هســتند و ورزش مــی توانــد در کاهــش ایــن بیمــاری هــا 

کمــک کنــد.
ــی  ــرد اجتماع ــاری و عملک ــالالت رفت ــی، اخت ــکالت حرکت ــود مش ــه بهب ــک ب کم
ــا و  ــی آن ه ــای خودتحریک ــه ای و رفتاره ــای کلیش ــش رفتاره ــن در کاه و همچنی
همچنیــن ایجــاد تمرکــز، تعــادل و شــناخت حــس عمقــی و نیز آگاهــی دادن نســبت به 

ــت. ــم اس ــف اتیس ــالل طی ــراد دارای اخت ــد ورزش در اف ــدن از فوای ــای ب اعض
انجمــن اتیســم ایــران مدرســه تابســتانه ورزش و اتیســم را از تاریــخ 23 تیرمــاه بــا هدف 
نشــان دادن اثــر بخشــی تمرینــات ورزشــی بــر بهبــود مهــارت هــای رفتــاری، حیطــه 
هــای عاطفــی، هیجانــی و اجتماعــی کــودکان دارای اتیســم، برگــزار کــرد. این مدرســه 
در پنــج روز برگــزار شــد وکــودکان و نوجوانــان دارای اختــالل طیــف اتیســم هــر روز بــا 

یــک ورزش آشــنا شــدند.
روز اول:

ــا  ــود و بچــه هــا ب ــی در اختــالل طیــف اتیســم ب هــدف روز اول اهمیــت اســب درمان
ــن ورزش آشــنا شــدند.  ــا ای حضــور در باشــگاه ســوارکاری ب

روز دوم:
روز دوم مدرســه در ســالن ملــی المپیــک باشــگاه ورزشــی انقــالب برگــزار شــد وبچــه 
هــا میزبــان اعضــای تیــم ملــی جودو بــه عنــوان مهمانــان ویــژه بودنــد و بــا ورزش دو و 

میدانــی آشــنا شــدند.
روز سوم:

مدرسه تابستانه ورزش و اتیسم در روز سوم با ورزش اسکواش پیگیری شد.
ایــن ورزش مــی توانــد در بهبــود مهــارت هــای حرکتــی درشــت و تعقیــب چشــمی و 

رعایــت نوبــت افــراد طیــف اتیســم کمــک کننــده باشــد.
روز چهارم:

در روز چهارم هم بچه ها باهم بسکتبال بازی کردند.
ورزش بســکتبال مــی توانــد در بهبــود مهــارت هــای حرکتــی درشــت، بــازی بــا تــوپ 
و حرکــت بــا آن تأثیــر گــذار باشــد و همچنیــن افــراد دارای اختــالل طیــف اتیســم مــی 

تواننــد همــکاری در یــک تیــم را تمریــن کننــد.

اختتامیه مدرسه ورزش و اتیسم 
تابســتانه  مدرســه  بخــش  پایــان 
ــابقه  ــزاری مس ــم، برگ ورزش و اتیس
فوتبــال بیــن دو تیــم بزرگســاالن 
دارای اتیســم و تیــم هنرمنــدان بــود 
و تماشــاچیان ایــن مســابقه هــم 
خانــواده هــا و برخــی از هنرمنــدان و 

ــد. ــئولین بودن مس
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با همکاری سازمان فنی و حرفه ای کشور

 مدتــی اســت کــه انجمــن اتیســم ایــران بــا همــکاری 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور اقــدام 
ــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی در رشــته هــای خیاطــی و  ب
ــا هــدف  ــر )ICDL( ب ــا کامپیوت ــه کار ب مهــارت هــای هفــت گان
آمــوزش مهــارت و کســب درآمــد در آینــده بــرای بزرگســاالن 

اتیســم کــرده اســت. 
ایــن طــرح بــه صــورت آزمایشــی و بــا آمــوزش 11 بزرگســال 
در اســتان آذربایجــان غربــی و 18 بزرگســال اتیســم در شــهر 

تهــران در هــر دو رشــته آغــاز شــده اســت.
ــی و  ــازمان فن ــده س ــا نماین ــی ب ــت و گوی ــه گف ــن بهان ــه ای ب

ــد. ــی خوانی ــه م ــه در ادام ــتیم ک ــه ای داش حرف
ممنــون از وقتــی کــه در اختیــار ما قــرار دادیــد، لطفــا خودتان 

را معرفــی کنید.
ــازمان  ــما در س ــور ش ــت حض ــی جه ــد گوی ــوش آم ــن خ ضم
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور؛ اینجانــب بهمــن پارســائیان 
رئیــس گــروه اجرایــی دفتــر راهبــردی اجــرای آمــوزش 

ــتم. ــه ای هس ــی و حرف ــازمان فن س
ــال  ــن اخت ــا ای ــت؟چگونه ب ــم چیس ــما از اتیس ــف ش تعری

ــدید؟ ــنا ش ــدی آش ــب رش عص
ــالل  ــوع اخت ــک ن ــت ی ــاری نیس ــک بیم ــم ی ــرم اتیس ــه نظ ب
مغــزی اســت کــه ســبب ایجــاد اختــالل در برقــراری ارتبــاط بــا 
دیگــران و یــا صحبــت کــردن مــی شــود و بــا تکــرار بیــش از 
حــد برخــی رفتارهــا و حــرکات مشــخص مــی شــود و احســاس 

شــدید ناراحتــی از تغییــر یــک روال طبیعــی اســت.
قبــاًل تابلــو انجمــن اتیســم را دیــده بــودم و گاهــی در رســانه ها 
ایــن واژه را شــنیده بــودم. بطــور دقیــق از اواخــر ســال 96 بــا 
حضــور در انجمــن اتیســم و تشــکیل جلســات متعــدد بــا ایــن 
انجمــن و اختــالل اتیســم آشــنا شــدم. بــا توجــه بــه مکاتبــه 
انجمــن بــا ریاســت محتــرم ســازمان و دســتور پیگیــری 
موضــوع مبنــی بــر همــکاری بــا انجمــن، بــا حضــور در محــل 
انجمــن عالقمنــد بــه همــکاری اجرایــی بــا مجموعــه شــدم.

برنامــه هــای ســازمان فنــی حرفــه ای بــرای مهــارت آموزی 
بزرگســاالن اتیســم و توانبخشی شــغلی چیست؟

بــا توجــه بــه بحــث در خصــوص مهــارت آمــوزی بزرگســاالن 
ــوت در دو  ــورت پایل ــوع بص ــدا موض ــد ابت ــرر گردی ــم مق اتیس
اســتان آذربایجــان غربــی و تهــران شــروع شــود تــا مشــکالت 
و چالــش هــای پیــش رو مشــخص شــود و بعــد از رفــع آنهــا 
مهــارت آمــوزی بــرای بزرگســاالن اتیســم در تمامــی اســتانها 

اجــرا شــود.

آغاز دوره آموزش
مهارت های  شـغلی 

ــای  ــتان ه ــره اس ــان خب ــور مربی ــا حض ــم ب ــا اتیس ــنایی ب ــه آش جلس
ــور  ــد و بط ــکیل ش ــن تش ــل انجم ــران در مح ــی و ته ــان غرب آذربایج
ــنایی  ــه آش ــد از جلس ــم. بع ــدا کردی ــنایی پی ــالل آش ــن اخت ــا ای ــل ب کام
در خصــوص نــوع دوره آموزشــی مذاکراتــی بعمــل آمــد. مقــرر شــد دو 
رشــته آشــنایی بــا کامپیوتــر و دوخــت پارچــه در ابتــدا آمــوزش داده شــود 
تــا بــه مــرور تعــداد دوره هــا افزایــش یابــد و هــم راســتا بــا تعــداد دوره 

ــد. ــز افزایــش یاب ــوزان نی ــداد کارآم هــا تع
نحــوه ی حمایــت ســازمان فنــی و حرفــه ای از انجمن و بزرگســاالن 

اتیســم چگونه اســت؟
حمایــت ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور از انجمــن اتیســم، 
ــا  ــل و ب ــور کام ــن بط ــاز انجم ــورد نی ــی م ــای مهارت ــوزش ه ــام آم انج
اســتفاده از مربیــان مجــرب و تجهیــزات اســت و بــا توجــه بــه اســتفاده از 
اســتاندارد هــای بیــن المللــی آمــوزش چنانچــه دوره بطــور کامــل اجــرا 
شــود و در آزمــون هــای پایــان دوره نمــرات حــد نصــاب را اخــذ نماینــد 
گواهینامــه مهــارت اعطــا خواهــد شــد کــه بــا ایــن گواهینامــه مــی تواننــد 
ــکیل  ــا تش ــد و ب ــتفاده کنن ــد اس ــی امی ــدوق کارآفرین ــهیالت صن از تس
تعاونــی هــای تولیــدی بــا حضــور یــک پشــتیبان؛ کارگاه هــای تولیــدی 

راه انــدازی کننــد.
آینده  این طرح را چگونه می بینید؟

ــئولین و  ــت مس ــت و زحم ــش و هم ــا کوش ــط ب ــرح فق ــن ط ــده ای آین
ــی  ــی ب ــد. ول ــد ش ــخص خواه ــی مش ــتگاه اجرای ــان دو دس کارشناس
شــک توانمنــد ســازی بزرگســاالن اتیســم و حمایــت مــادی از مهــارت 
ــاند. ــد رس ــادی خواه ــی اقتص ــه خودکفای ــزان را ب ــن عزی ــوزان، ای آم

ــه مقصــد نخواهــد  ــه تنهایــی ب ــا ســازمان و انجمــن ب ــه فقــط کار ب البت
رســید و نیازمنــد حمایــت ســایر دســتگاه هــا از جملــه بانــک هــا و انجمن 
هــای صنفــی مــی باشــد همچنیــن صبــوری و ممارســت خانــواده هــا و 
همــکاری بــا انجمــن در همراهــی فرزنــدان و کمــک انجمــن با ســازمان 
ــت  ــز اهمی ــی حائ ــای آموزش ــزان در کالس ه ــن عزی ــور ای ــرای حض ب

اســت.
ــالش  ــت و ت ــت و ممارس ــه هم ــته ب ــودکان بس ــن ک ــده ای ــام آین  تم
کارشناســان و مســئولین دو ســازمان اجرایــی دارد. هــم ســازمان فنــی 
ــگام  ــم هم ــد باه ــه بتوانن ــم؛ ک ــن اتیس ــم انجم ــور و ه ــه ای کش و حرف
ــم  ــن اتیس ــه ای و انجم ــی و حرف ــای فن ــازمان ه ــار س ــند. در کن باش
نقــش خانــواده هــا خیلــی مهــم اســت مــا نهایــت ســعی و تالشــمان و در 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور داریــم کــه بــا کمــک مربیــان 
خبــره و تجهیــزات و امکانــات کامــل در خدمــت ایــن عزیــزان باشــیم. 

در حال حاضر اجرای طرح مهارت آموزی در چه مرحله ای است؟
ــا  ــه ج ــرده ک ــروع ک ــی کار را ش ــان غرب ــته آذربایج ــه گذش ــی هفت ط
ــددی  ــای م ــاب آق ــه ای اســتان جن ــی حرف ــرم فن ــرکل محت دارد از مدی
ــر و تشــکر داشــته باشــم.  ــان خــوب اســتان تقدی و کارشناســان و مربی
بزرگســاالن اتیســم از مرکــز فنــی و حرفــه ای بازدیــد نمودنــد امــروز هــم 
مدیــرکل محتــرم بــا مــن تمــاس تلفنــی داشــتند و آمادگــی خــود را بــرای 

ــا تمــام امکانــات اعــالم نمودنــد. شــروع دوره هــا ب
ادامــه کار مربــوط بــه اســتان تهــران اســت کــه مــا آمادگــی کامــل بــرای 
شــروع دوره را داریــم و امیــد بــه خــدا همــگام بــا آذربایجــان غربــی کار 

را پیــش مــی بریــم. 
آرزوی شما برای خانواده ها و افراد طیف اتیسم چیست؟

ــد  ــا بای ــه آن ه ــتند ک ــرم هس ــز و محت ــم عزی ــف اتیس ــراد طی ــدر اف آنق
بــرای مــا آرزو کننــد کــه خــدا مــارا بــه راه راســت هدایــت کنــد و یــاری 

ــراد باشــد.  ــن اف ــا در راه مهــارت آمــوزی ای ــر م گ
آرزو دارم هیــچ کــودک آســیب دیــده و بــه خصــوص هیــچ کــودک دارای 

اتیســم بــدون مهــارت و مصــرف کننــده نباشــد.
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لطفــًا بفرماییدچطــور با اختال اتیســم و  
ــدید؟ ــنا ش ــران آش ــم ای ــن اتیس انجم

بــا ســالم و عــرض ادب، سپاســگزارم، 
ــا  ــی ب ــم الدن طباطبای ــق خان مــن از طری
انجمــن اتیســم ایــران آشــنا شــدم، اولیــن 
دعــوت را ایشــان از مــن بــه عمــل آوردنــد 
و انجمــن اتیســم هــم از مــن دعــوت کــرد 

ــم. ــرکت کن ــان ش ــا در برنامه هایش ت
اگــر بخواهیــد اختــال اتیســم را تعریف 

کنیــد چــه می گوییــد؟
خیلــی کوتــاه می تــوان گفــت: افــراد دارای 
نمی تواننــد  معمــواًل  اتیســم  اختــالل 
ماننــد دیگــر افــراد بــا محیــط پیرامونشــان 
ارتبــاط برقــرار کننــد و در ایــن موردنیــاز به 

کمــک دارنــد.
ــن  ــای انجم ــدام برنامه ه ــون در ک تاکن
شــرکت داشــتید و چــه فعالیت هایــی 
بــرای افــراد دارای اختــال طیــف اتیســم 
ــن  ــره ای از ای ــه خاط ــد و چ ــام دادی انج

بچه هــا در ذهــن داریــد؟

کتابخانه ای به وسعت اتیسم
گفت و گو با فاطمه گودرزی

ــه  ــی ک ــم در برنامه های ــعی می کن ــن س م
از طــرف انجمــن اتیســم دعــوت می شــوم 
و  مــن  حضــور  چــون  کنــم  شــرکت 
ــا  ــن بچه ه ــود ای ــث می ش ــم باع همکاران
اجتماعــی شــوند و روابــط اجتماعــی را 
ــد. مــن در برنامــه ی افتتاحیــه  ــاد بگیرن ی
ــردم و  ــرکت ک ــم ش ــه ی اتیس ی کتابخان
ــتعداد  ــیار بااس ــا بس ــن بچه ه ــر م ــه نظ ب
در  آن هــا  از  بعضــی  بودنــد.  خــالق  و 
موســیقی مهــارت داشــتند و فکــر می کنــم 
ــه  ــد ک ــدن دارن ــت ش ــه هدای ــاز ب ــط نی فق
ــه  ــن زمین ــی را در ای ــش اصل ــواده نق خان

بــازی می کنــد.
ــا  ــدر ب ــن، چق ــا انجم ــنایی ب ــل از آش قب
اختــال اتیســم و افــراد ایــن طیــف آشــنا 

ــد؟ بودی
قبــل از اینکــه بــه انجمــن اتیســم دعــوت 
شــوم اطــالع کافــی نداشــتم و دقیقــًا 
ــد از  ــم بع ــالل اتیس ــا اخت ــن ب ــنایی م آش
ــا انجمــن اتیســم شــروع شــد. آشــنایی ب

ــه  ــما در افتتاحی ــد ش ــه گفتی ــور ک همانط
کتابخانه اتیســم حضور داشــتید، از آن روز 

برایمــان بگوییــد.
بچه هــای  کتابخانــه  ی  افتتاحیــه  در   
اتیســم از مــن و خانــم شــبنم قلــی خانــی 
ــاط  ــد و ارتب ــتقبال کردن ــوب اس ــی خ خیل
خــوب و صمیمانــه ای بیــن مــا ایجاد شــد، 
ــی  ــم به راحت ــردم بتوانی ــر نمی ک ــن فک م
باهــم ارتبــاط برقــرار کنیــم. آن هــا کامــاًل 
داشــتند  دوســت  می شــناختند،  را  مــا 
ــا اظهــار  ــد و از حضــور م ــپ بزنن ــا گ ــا م ب
ــه را  ــن نکت ــا ای ــد؛ ام ــنودی می کردن خش
ــای  ــه بچه ه ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــم نبای ه
اتیســم حاضــر در مراســم از بزرگ ســاالن 
ــا آن هــا  ــد و ب ــد طیــف اتیســم بودن توانمن

ــود. ــده ب ــتر کارش بیش
ــال  ــراد دارای اخت ــرای اف ــما ب آرزوی ش
می کنیــد  فکــر  و  چیســت؟  اتیســم 
و  افــراد  ایــن  مشــکل  بزرگ تریــن 
خانواده هــا در حــال حاضــر چیســت؟

مشــکل  بزرگ تریــن  می کنــم  فکــر 
ــت  ــغل اس ــتن ش ــم نداش ــای اتیس بچه ه
و بایــد از طریــق خیریــن و در بخــش 
ــه ی  ــی در زمین ــی دولت ــا حت خصوصــی ی
کارهایــی کــه می تواننــد انجــام دهنــد 
ــا  ــه آن ه ــغل و ب ــاد ش ــا ایج ــرای آن ه ب
صــورت  ایــن  غیــر  در  شــود.  اعتمــاد 
آینــده ی نگران کننــده ای خواهنــد داشــت.

ــن  ــه ای ــد ب ــی می توانن ــه کمک ــردم چ م
بچه هــا کننــد؟ توصیــه ی شــما بــه 

ــت؟ ــر چیس ــدان دیگ هنرمن
توصیــه ی مــن بــه مــردم و هنرمنــدان این 
اســت کــه ارتبــاط بیشــتری بــا افــراد دارای 
ــه  ــا توج ــد، ب ــرار کنن ــم برق ــالل اتیس اخت
ــراد  ــا اف ــی ب ــوان به راحت ــه نمی ت ــه اینک ب
ایــن طیــف ارتبــاط برقــرار کــرد اول بایــد 
ــن  ــد. همچنی ــاد بگیرن ــارت را ی ــن مه ای
ــری  ــش مؤث ــد نق ــم می توانن ــانه ها ه رس
در آمــوزش بــه مــردم داشــته باشــند و 
ــا ایــن افــراد  ــاط ب نحــوه ی برقــراری ارتب

ــد. ــن خــود بیاموزن ــه مخاطبی را ب
چــه صحبتــی بــا مــادران اتیســم و 
ــد؟ ــم داری ــه آوای اتیس ــن مجل مخاطبی
ــد اتیســم  ــادران دارای فرزن مــن دســت م
را می بوســم و ســر تعظیــم فــرود مــی آورم 
بــه  آمــوزش  و  کــردن  کار  بــرای  کــه 
کودکانشــان ســخت تــالش می کننــد و 

ــت. ــکل اس ــیار مش ــن کار بس ای
در پایــان هــم از شــما بــرای تهیــه ی ایــن 
گــزارش تشــکر می کنــم و عذرخواهــی 
می کنــم کــه نتوانســتم زودتــر در خدمتتــان 

باشــم موفــق و پیــروز باشــید.

ــودرزی در تهــران زاده شــد. وی از ســال 1361دوره ی دو ســاله ی  فاطمــه گ
تئاتــر را در اداره ی بازیگــری گذرانــد. نخســتین بــازی او در تلویزیــون در ســال 
1367 در ســریال"گالش های مادربــزرگ" بــود و اولیــن حضــور خــود در ســینما 
ــرد. او  ــه ک ــال 1369 تجرب ــز در س ــه چی ــر هم ــه خاط ــم ب ــازی در فیل ــا ب را ب
تاکنــون موفــق بــه دریافــت ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن 
بــرای بــازی در فیلــم "غــزال" و دو نامــزدی ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر 
نقــش اول )1377( و نقــش مکمــل زن ســال )1370( در جشــنواره فیلــم فجــر 

شــده اســت.
فاطمــه گــودرزی از ســفیران انجمــن اتیســم ایــران هســتند و همیــن بهانــه ای 

بــرای گفت وگویــی صمیمانــه بــا ایــن هنرمنــد کشــورمان شــد.
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حامی سبز اتیسم

ــی  ــون از وقت آقــای عطــاران ممن
ــد،  ــرار دادی ــا ق ــار م ــه در اختی ک
بفرماییــد مجموعــه شــما در چــه زمینه ای 

ــد؟ ــت می کن فعالی
ــن در  ــان زمی ــان ایرانی ــه بازاریاب مجموع
ســال 1389 باهــدف فعالیــت در زمینــه ی 
ــه اشــتغال  بازاریابــی شــبکه ای و کمــک ب
ــن  ــه ای ــد. ب ــیس ش ــه تأس ــال در جامع فع
صــورت کــه افــراد مختلــف در ســایت مــا 
ــا  ــه م ــو مجموع ــد و عض ــام می کنن ثبت ن
می شــوند. ایــن افــراد از کاالهــای موجــود 
در ســایت شــرکت بــرای مصرف شــخصی 
خــود و یــا معرفــی بــه دوســتان و آشــنایان 
درصورتی کــه  و  می کننــد  اســتفاده 
رضایتمنــدی از کاال بــاال باشــد شــروع بــه 
بازاریابــی آن کاال می کننــد. اکثــر اعضــای 
مجموعــه بیــز افــراد 18 تــا 30 ســال 

هســتند.
ــران،  ــم ای ــن اتیس ــراز انجم ــه  غی ب
ــکاری  ــم هم ــری ه ــمن های دیگ ــا س ب

می کنیــد؟
ــمن ها را  ــا س ــکاری ب ــدا هم ــا ابت ــه م بل
ــروع  ــت ش ــن دیاب ــن MS و انجم ــا انجم ب
کردیــم و حــدود 3 ســال هــم هســت 
ــکاری  ــران هم ــم ای ــن اتیس ــا انجم ــه ب ک

اتیســم  انجمــن  بــه  البتــه  می کنیــم. 
ــون  ــم چ ــگاه می کنی ــری ن ــد دیگ ــا دی ب
معتقدیــم ایــن بچه هــا مثــل فرزنــدان 
ــه را  ــور در جامع ــق حض ــتند و ح ــا هس م
ــی  ــر توان بخش ــی ب ــد از کودک ــد و بای دارن
و درمــان آن هــا تمرکــز شــود تــا در آینــده 
ــا  ــند. این ه ــته باش ــدی نداش ــکل ج مش
ــتند  ــن هس ــاع در زمی ــته هایی بی دف فرش
و بــه همیــن دلیــل بیشــتر راغــب هســتیم 

ــم. ــت کنی ــا حمای ــه از آن ه ک
ــران  ــم ای ــن اتیس ــا انجم ــور ب چط

ــدید؟ ــنا ش آش
نــام  بــا  بخشــی  شــرکت  در  مــا 
مشــارکت های مردمــی و خیریــه تشــکیل 
داده ایــم کــه مدیریــت ایــن بخــش را یکــی 
از فرزنــدان مــن بــه نــام مبیــن بــر عهــده 
دارد. او بــا ارتباطــی کــه بــا انجمــن اتیســم 
ــم  ــف اتیس ــالل طی ــا اخت ــرد، ب ــرار ک برق
آشــنا شــد و به تدریــج مــن را مجــاب کــرد 
ــک  ــوان ی ــم به عن ــن اتیس ــه انجم ــه ب ک
انجمــن مردم نهــاد کــه نیازمنــد توجــه 

ــم. ــگاه کنی ــت ن ــتری اس بیش
در چــه زمینه هایــی از انجمــن حمایــت 

ــد؟ می کنی
گفتنــش درســت نیســت امــا از کمک هــای 

مجموعه بازاریابان ایرانیان زمین

مجموعــه بازاریابــان ایرانیــان 
 95 ســال  از  )بیــز(  زمیــن 
به عنــوان حامــی ســبز اتیســم، 
ــن  ــا انجم ــود ب ــکاری خ هم
ــرده  ــاز ک ــران را آغ ــم ای اتیس
بهانــه  ایــن  بــه  اســت. 
غالمرضــا  بــا  گفت وگویــی 
ایــن  مدیرعامــل  عطــاران 
در  کــه  داشــتیم  مجموعــه 

می خوانیــد. ادامــه 

این ها فرشته هایی 
بی دفاع در زمین 

هستند و به همین 
دلیل بیشتر راغب 
هستیم که از آن ها 

حمایت کنیم.
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مراســم ها  برگــزاری  تــا  گرفتــه  مالــی 
مثــل  مناســبتی  کاالیــی  و کمک هــای 
بســته های حمایتــی نــوروزی و بســته های 
از  حمایــت  همچنیــن  و  لوازم التحریــر 
مراســم افتتاحیــه کتابخانــه تخصصــی 

ــد. ــزار ش ــراً برگ ــه اخی ــم ک اتیس
مســئولیت اجتماعــی مجموعــه بیز در 

قبــال اختــال طیف اتیســم چیســت؟
ــم  ــم ه ــالل اتیس ــف اخت ــراد دارای طی اف
کــه  زمانــی  از  و  مــا هســتند  فرزنــدان 
تشــخیص اتیســم می گیرنــد بایــد بــه 
ــود،  ــاص ش ــه خ ــیدگی و توج ــا رس آن ه
ــد  ــاص نبای ــه خ ــن توج ــه ای ــن اینک ضم
ــد  ــراد تصــور کنن ــن اف ــه ای باعــث شــود ک
مشــکل بزرگــی دارنــد و یــا بیمــار هســتند 
از جامعــه دور بماننــد. درحالی کــه در  و 
بطــن جامعــه و در داخــل خانــواده هســتند 
بایــد بــه آن هــا رســیدگی شــود، مــا بــرای 
ــم وارد  ــن اتیس ــا انجم ــوع ب ــن موض همی
همــکاری شــدیم و ســعی می کنیــم تــا 
جایــی کــه در حــد تــوان مــا باشــد حامــی 
ایــن افــراد و انجمــن اتیســم ایران باشــیم.

ــه و  ــه مجموع ــی ب ــن کار کمک ــا ای آی
ــت؟ ــرده اس ــما ک ــد کاری ش رون

 همــه ی ایــن فعالیت هایــی کــه انجــام 
مــا  خــود  روحیــه  در  هــم  می شــود 
ــود  ــث می ش ــم باع ــت و ه ــذار اس تأثیرگ
ــه  ــد ک ــاور کنن ــرکت ها ب ــایر ش ــردم و س م
هنــوز فاصلــه آن هــا از کار خیــر خیلــی 
مشــغله های  درحالی کــه  نشــده.  زیــاد 
اجتماعــی مــا بســیار زیــاد شــده و هرکســی 
ــه  ــت و ب ــودش اس ــخصی خ ــر کار ش درگی
کار دیگــران نمی پــردازد، درصورتی کــه 
در احــکام اســالم هــم آمــده اســت کــه باید 
ــه مشــکالت  ــوع خــود توجــه و ب ــه همن ب
نســل  حداقــل  کنیــم.  رســیدگی  هــم 
ــده کار  ــه ادامه دهن ــرد ک ــاد می گی ــوان ی ج
مــا باشــد. فقــط دیــن اســالم نیســت کــه 
بــه انجــام کار خیــر ســفارش کــرده اســت، 
حتــی بیــل گیتــس هــم قســمتی از درآمــد 
ــورهایی  ــه در کش ــور خیری ــه ام ــود را ب خ
ــا در  ــت. م ــاص داده اس ــی اختص آفریقای
زیــادی  خیریه هــای  خودمــان  کشــور 
کشــورهای  بــه  نداریــم  نیــاز  و  داریــم 
ــن  ــم. ای ــک کنی ــت کم ــه و دوردس بیگان
حــس خودیابــی اســت کــه بــه انســان 

می دهــد.  دســت 
مــا اعتقــاد داریــم کــه انجــام کار خیــر 
ــا  ــب وکار م ــی و کس ــد در زندگ 100 درص
روایــات  و  احادیــث  اســت.  تأثیرگــذار 
زیــادی وجــود دارد کــه هرکســی قســمتی 
از درآمــد خــودش را بــه کار خیــر اختصاص 

ــردد. ــودش برمی گ ــمت خ ــه س ــرش ب ــد خی ده
چه توصیه ای برای سایر مجموعه های مشابه مجموعه خود دارید؟

 اگــر مــا قســمتی از درآمــد خــود را بــه کار خیــر اختصــاص دهیــم آن را هزینــه نمی دانیــم 
بلکــه ازنظــر مــا نوعــی ســرمایه گذاری اســت. ایــن حــس بایــد در مجموعه هــای 
دیگــر هــم تقویــت شــود. توصیــه ی مــن ایــن اســت کــه هــر شــرکتی کــه تــوان مالــی و 
امکانــات الزم را دارد قســمتی از درآمــد خــود را بــه کارهــای خیــر )هرجایــی کــه خودشــان 
تشــخیص می دهنــد( اختصــاص دهــد و مطمئــن باشــند کــه خیــر و برکتــش در همیــن 

دنیــا بــه آن هــا خواهــد رســید خیروبرکــت آخــرت کــه جــای خــودش را دارد.
ــتید،  ــم نداش ــن اتیس ــم و انجم ــورد اتیس ــی در م ــه اطاعات ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــدید؟ ــب ش ــت از آن داوطل ــرای حمای ــور ب چط
مبیــن مســئولیت کارهــای خیریــه شــرکت را بــر عهــده دارد، بعــد از پرس وجــو و تحقیــق 
در مــورد انجمــن اتیســم ایــران بــه ایــن نتیجــه رســید کــه انجمــن اتیســم یــک انجمــن 
جــوان و نــو پــا اســت و مثــل ســایر انجمن هــا ســابقه طوالنــی نــدارد و خیریــن زیــادی 
نیســتند کــه بــه ایــن انجمــن کمــک کننــد و پیشــنهاد داد کــه مــا وارد همــکاری شــویم و 

از ابتــدا کنــار انجمــن اتیســم ایــران باشــیم.
 صحبت پایانی شما.

ــد،  ــرف کن ــا را برط ــکالت م ــه ی مش ــا هم ــه دولت ه ــیم ک ــته باش ــار داش ــد انتظ ــا نبای م
قســمتی از آن بــر عهــده ی خــود ماســت. بایــد هــر یــک از مــا تــالش کنیــم انجــام کار 

خیــر را در جامعــه نهادینــه کنیــم.
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بخشی از فعالیت  های شعب انجمن

اردوی آموزشی و تفریحی- فروردین ماه 97

ــان  ــرکت بهس ــا ش ــن ب ــکاری انجم هم
کیفیــت آســیا جهــت برگــزاری همایــش 

حضــور اعضــای انجمــن اتیســم ایــران 
شــعبه ی ارومیــه در همایــش تکــرار 

ــور  ــا حض ــان ب ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــی کان ــه میزبان ــدا ب ــن یل جش
فرشــتگان اتیســم

ارومیه

آموزش پرسنل فرودگاهی

انجمــن  اطــالع رســانی  غرفــه ی 
ــر زن  ــران در برنامــه ی تئات اتیســم ای

ــه  ــک هفت ــدت ی ــه م ــاری ب اجب

ــزی  ــی "چی ــگاه نقاش ــزاری نمایش برگ
بگــو "در 21 مهرمــاه بــه مناســبت روز 
جهانــی کــودک با حضــور مســئولین در 

هتــل آنــای ارومیــه 
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خالصه گزارش سفر مدیر شعب و دفاتر نمایندگی انجمن اتیسم 
ایران و حضور در دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

ــارکت های  ــئول مش ــاق مس ــکده به اتف ــع دانش ــت مناب ــعه و مدیری ــاون توس ــا مع ــدار ب 1- دی
اجتماعــی، مدیــر بودجــه و مدیــر پشــتیبانی دانشــکده و عقــد تفاهم نامــه همــکاری در اجــرای 
ــم و  ــودکان اتیس ــژه ی ک ــاص و وی ــرایط خ ــی ش ــران و بررس ــم ای ــن اتیس ــژه ی انجم ــروژه وی پ

ــم ــوزه اتیس ــی در ح ــی بخش ــوص آگاه ــه در خص ــازی در منطق ــزوم فرهنگ س ل

ــزی  ــران و برنامه ری ــالمت مک ــمن های س ــرای س ــم در س ــن اتیس ــعبه انجم ــد از ش 2- بازدی
ــتان ــل تابس ــی فص ــی و رفاه ــی تفریح ــای آموزش فعالیت ه

ــا مســئول مشــارکت های اجتماعــی دانشــکده در خصــوص بررســی مشــکالت و  3- نشســت ب
چالش هــای کــودکان دارای اتیســم و هــم اندیشــی جهــت بــاال بــردن ســطح کیفــی فعالیت هــا 
ــرای دیگــر مناطــق  ــن الگوســازی ســرای ســمن های مکــران ب در مناطــق محــروم و همچنی

محــروم کشــور
4- دیدار با خانواده های اتیسم و بررسی مسائل و مشکالت آن ها
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دســتاوردهای  از  ای  غرفــه  برپایــی 
مددجویــان  حرفه آمــوزی  و  هنــری 
حضــور  بــا  فجــر  دهــه  در  اتیســم 
ــام  شــهروندان و مســئولین شــهر در ای

ــر ــه فج ده

ــار  ــوکار در کن ــوی نیک ــد بان ــن تول جش
اتیســم- 26  بچه هــای دارای طیــف 

ــفند 96 اس

بازدیــد مســئولین بهزیســتی اســتان تهــران در راســتای صــدور مجــوز مرکــز 
96 25آذرمــاه  شــبانه روزی-  نگهــداری 

خمینی شهر

جشــن گل ریــزان خیریــه اتیســم 
خیریــن،  از  جمعــی  حضــور  بــا 
خانواده هــای  و  شــهر  مســئولین 
ــاه 96 ــم - 25آذرم ــان اتیس مددجوی

 حضور و بازدید خیرین محبوب شهر از خیریه اتیسم- دی ماه 96

ــد  ــی متول ــته های زمین ــد فرش تول
ــاه ــن م فروردی

ــوروزی از  ــگاه های ن ــی نمایش برپای
دســتاوردهای مددجویــان اتیســم
15 اسفند 96 الی 5 فروردین 97

جشن نوروز با حضور مسئولین شهر، کارکنان و خانواده های اتیسم- 21 اسفند 96
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و  آگاه ســازی  برپایــی غرفه هــای 
اطالع رســانی بــه مناســبت مــاه 
ــی اتیســم در ســطح شــهر- جهان

فروردیــن 97

دســتاوردهای  غرفــه  برپایــی 
مددجویــان اتیســم در جشــن فضــای 

الدر گردشــگری  منطقــه  برتــر 
 11 فرودین 97

بازدید و حضور مســئولین آموزش وپرورش 
آقابابائــی  و  شــفیعی  آقــای  جنــاب 
ــاه  ــبت م ــه مناس ــم ب ــه اتیس از خیری

ــم ــی اتیس جهان

بازدیــد جامعــه پزشــکی از خیریــه 
ــت و  ــبکه بهداش ــس ش ــم و رئی اتیس
درمــان آقــای باقــری در مــاه جهانــی 

اتیســم

اداره  رئیــس  بازدیــد  و  حضــور 
بهزیســتی شهرســتان آقــای ترابــی از 
خیریــه اتیســم در مــاه جهانــی اتیســم

برگــزاری کارگاه آموزشــی در راســتای 
افزایــش آگاهــی دانشــجویان دانشــگاه 

آزاد واحــد خمینی شــهر

همایــش بــزرگ پیــاده روی خانوادگــی بــه 
مناســبت بزرگداشــت روز جهانــی اتیســم 
ســرای  اتیســم  خیریــه  همــکاری  بــا 
پــاکان، اداره بهزیســتی و شــهرداری - 18 

ــت 97 اردیبهش

برگــزاری جلســه هم اندیشــی بــا مدیــرکل بهزیســتی اصفهــان ســرکار خانــم فرشــاد 
در راســتای پیشــبرد اهــداف آموزشــی و توان بخشــی در مــاه جهانــی اتیســم

نشســتی صمیمانــه بــا معاونــت امــور 
ــاب آقــای  مشــارکت های مردمــی جن

شــاه زیــدی در مــاه جهانــی اتیســم
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ــای  ــاب آق ــا جن ــه ب ــزاری جلس برگ
فیــاض معاونــت امــور توان بخشــی 
اهــداف  راســتای  در  بهزیســتی 

توان بخشــی و  آموزشــی 

اتیســم در  نواختــه شــدن زنــگ 
مــدارس شــهر در راســتای اطالع رســانی 

اتیســم

شــهردار  بــا  جلســه  برگــزاری 
حــاج  آقــای  جنــاب  شهرســتان 
ــانی و  ــون اطالع رس ــدری پیرام حی

اتیســم آگاه ســازی 

حضــور و بازدیــد فرمانــدار شهرســتان خمینی شــهر جنــاب آقــای محمــود مســلم زاده از 
خیریــه اتیســم در مــاه جهانــی اتیســم

جلسه و سمینار آموزشی با مسئولین مراکز اتیسم اصفهان در ماه آگاه سازی اتیسم بازدیــد ســرکار خانــم شــاهوران نماینده 
ــه  ــان از خیری ــتان اصفه ــتی اس بهزیس
ــت 97 ــهر - اردیبهش ــم خمینی ش اتیس

برگــزاری جلســه هیئت امنــا و گــزارش 
ــال 96 عملکرد س

بــا  اتیســم  خیریــه  گل ریــزان  جشــن 
حضــور اقشــار مختلــف شــهر و مســئولین

 10 خردادماه 97

حضور در مراســم و جلســات مذهبی 
هم زمــان بــا شــب های قــدر

ــا  ــان ب ــاز هم زم ــدن نم ــوزش خوان  آم
ــان  ــه مددجوی ــان ب ــارک رمض ــاه مب م

اتیســم توســط درمانگــران



39

سو
هم

تر 
دفا

 و 
عب

 ش
بار

اخ
97

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
| ب

جم 
 پن

اره
شمـ

  | 
وم

ل د
سـا

کرمان

ــوزش  ــی آم ــزاری کارگاه تلگرام برگ
ــو،  ــش از 3800 عض ــا بی ــم ب اتیس
اتوبوس هــای  راننــدگان  ویــژه ی 
بیــن شــهری بــا هماهنگــی اداره کل 
ــتان  ــای اس ــل و پایانه ه ــل و نق حم

ــان کرم

ــنتی  ــه س ــل و بازارچ ــازار وکی ــانی در ب ــالع رس ــت اط ــور جه ــع بروش ــاپ و توزی چ
کرمــان و ....

تهیــه و توزیــع بســته عیدانــه ویــژه 
ــد  ــد دارای فرزن ــای نیازمن خانواده ه

اتیســم

فعــال  اعضــا  جلســات  برگــزاری 
به صــورت هفتگــی

هماهنگــی جهــت اختصــاص پــارک 
بــه خانــواده و کــودکان اتیســم و 
برگــزاری برنامه هــای شــاد و مفــرح

برگــزاری چنــد نوبــت کارگاه اطــالع 
رســانی در فــرودگاه کرمــان 

برگزاری کالس های بازی درمانی در بیمارستان شهید بهشتی ویژه کودکان اتیسم

عقــد تفاهم نامــه بــا مراکــز توان بخشــی جهــت ارائــه خدمــات مطلــوب بــا هزینــه ی  
کــم بــرای کــودکان اتیســم

اطالع رســانی پیرامــون اتیســم در 
ــگری  ــق گردش ــا و مناط بازارچه ه

کرمــان در ایــام نــوروز
ــه کــودکان  ــد از مراکــزی کــه ب بازدی

ــد ــه می کنن ــات ارائ ــم خدم اتیس
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مازندران

تعامــل نزدیــک بــا معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران و حســاس 
ــم  ــرم اتیس ــای محت ــه خانواده ه ــبت ب ــوزه نس ــان آن ح ــت و کارشناس ــودن ریاس نم

ــه پیشــنهاد ایجــاد یــک کلینیــک تخصصــی اتیســم ازجمل

معــاون  بــا  جلســه  برگــزاری 
ــوم  ــگاه عل ــان دانش ــرم درم محت
پزشــکی مازنــدران و تأکیــد بــر 
ــگام  ــه زودهن ــری و مداخل غربالگ

کــودکان اتیســم

ــالم  ــدران و اع ــم مازن ــن اتیس ــره انجم ــای هیئت مدی ــا اعض ــه ای ب ــزاری جلس برگ
ــن  ــر دو انجم ــیل های ه ــی پتانس ــران و معرف ــم ای ــن اتیس ــی انجم ــت های کل سیاس
ــودکان  ــژه ی ک ــه وی ــک مدرس ــاخت ی ــه س ــر ازجمل ــا یکدیگ ــتر ب ــل بیش ــرای تعام ب

ــاری ــهر س ــم در ش اتیس

برگــزاری جلســه ای بــا حضــور 
معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم 
به منظــور  مازنــدران  پزشــکی 
بــا خیریــن ســالمت  نزدیکــی 
یــک  ســاخت  جهــت  اســتان 
مدرســه ویــژه ی کــودکان اتیســم

برگــزاری جلســه ای بــا خیریــن 
ســالمت  خیریــن  و  مدرسه ســاز 
ش  ر و پر ش و ز مو آ ، ن ســتا ا
ســازمان  اســتان،  اســتثنایی 
معاونــت  اســتان،  بهزیســتی 
ــگاه  ــتانداری و دانش ــی اس اجتماع
کــه  مازنــدران  پزشــکی  علــوم 
ســخنرانی  طــی  جلســه  آن  در 
اتیســم  انجمــن  توســط رئیــس 
ضــرورت  بــر  مبنــی  مازنــدران 
ــژه ی  ــه وی ــیس مدرس ــود تأس وج
کــودکان اتیســم بیــان شــد و در 
ادامــه ســایر مدعویــن نیــز نظــرات 
ایــن  در  مربوطــه  ســازمان های 
فرمودنــد. اعــالم  را  خصــوص 

برگــزاری جلســه ای بــا همــکاری 
اعضــای  بــا  اســتان  بهزیســتی 
محتــرم کادر پــرواز فــرودگاه ســاری 
برخــورد  ی  نحــوه  خصــوص  در 
بــا والدیــن و کــودکان اتیســم در 

هوایــی مســافرت های 

حضور و همکاری در برگزاری جشن روز جهانی اتیسم در استان مازندران
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پسر اتیسمی که معلم شد
نویسنده: فرید دادجو

ــت،  ــال داش ــه س ــان س ــه آرم ــی ک زمان
او متوجــه شــده اند کــه  پــدر و مــادر 
پسرشــان بــا دیگــر بچه هــای هــم ســن 
و ســالش متفــاوت اســت. آن هــا آرمــان 
را نــزد روان پزشــک بردنــد، دکتــر بــرای 
ــم داد،  ــالل اتیس ــخیص اخت ــان تش آرم
آن هــا بســیار ناراحــت و نگــران شــدند و 
فکــر می کردنــد کــه دنیــا بــرای آرمــان و 

ــت. ــده اس ــر تمام ش ــواده اش دیگ خان
شــد  بیشــتر  زمانــی  آن هــا  ناراحتــی 
ــرا  ــان ف ــن آرم ــه رفت ــگام مدرس ــه هن ک
رســید، آرمــان بــا توجــه بــه این کــه 
شــدت بیمــاری اش زیــاد نبــود توانســت 
معلم هایــش  و  خانــواده  کمــک  بــا 
درســش را تمــام کنــد و وارد دانشــگاه 

ــود. ش
آرمــان آرزو داشــت معلــم شــود اکنــون او 

معلــم بچه هــای اتیســم اســت.
آرمــان و خانــواده اش بــرای رســیدن 
ــد.  ــالش کردن ــیار ت ــدف بس ــن ه ــه ای ب
هدفشــان  بــه  را  آن هــا  کــه  چیــزی 
ــود. ــدا ب ــه خ ــوکل ب ــد و ت ــاند، امی رس

ــن  ــی در بدتری ــا نبایــد هیــچ گاه، حت م
را  خــدا  بــه  تــوکل  و  امیــد  شــرایط، 
فرامــوش کنیــم. بایــد بدانیــم هیــچ 
چیــزی ناممکــن نیســت و بــا کوشــش و 
تــالش و صبــر می توانیــم حتــی ســنگ 

ــم. ــر کنی را خمی

داستانک

بزرگسال توانمند اتیسم
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ژینا
ــر  ــد از ظه ــک 2 بع ــاعت نزدی س
ــا  ــه ژین ــود ک ــاری ب ــک روز به ی
بــرای  مــادرش  همــراه  بــه 
انجمــن  وارد  مصاحبــه  انجــام 
ــاله  ــری 12 س ــا دخت ــدند. ژین ش
ــا  ــیار ب ــم و بس ــف اتیس دارای طی
اســتعداد اســت. مــادر ژینــای 
عزیــز در گفــت و گویــی صمیمانــه 
العــاده  خــارق  اســتعدادهای  از 

دختــرش برایمــان گفــت.

ــؤال، از  ــن س ــوان اولی ــه عن ب
ــد. ــان بگویی ــان برایم خودت

مــادر  هســتم  گرگانــی  ســمیه  مــن 
ــا  ــه دنی ــا ب ــودم کــه ژین ــا.21 ســاله ب ژین
ــل از  ــا قب ــت. ت ــد ماس ــا فرزن ــد و تنه آم
بــه دنیــا آمــدن ژینــا تــا مقطــع کاردانــی 
ــل  ــاری تحصی ــی معم ــته مهندس در رش
کــردم امــا بعــد از تولــد ژینــا و بــه دلیــل 
مشــکالتی کــه وجــود داشــت ادامــه 

تحصیــل نــدادم.
ــا در  ــه ژین ــدید ک ــه ش ــور متوج چط

ــرار دارد؟ ــم ق ــف اتیس طی
کــه  بــود  ماهــه   6-5 حــدوداً  ژینــا   
ــرق دارد،  ــران ف ــا دیگ ــدیم ب ــه ش متوج
آن زمــان اصــاًل نمی دانســتیم اتیســم 
یعنــی چــه و اســمش را هــم نشــنیده 
بودیــم امــا متوجــه تفاوت هــای ژینــا 
شــده بودیــم. تمــاس چشــمی نداشــت، 
ــا او  ــی ب ــود و وقت ــودش ب ــای خ در دنی
ــی  ــس العمل ــاًل عک ــردم اص ــازی می ک ب
نشــان نمــی داد ولــی در تنهایــی خــودش 
باعــث  رفتارهــا  و همیــن  می خندیــد 
ــه متخصــص مغــز  شــد شــک کنیــم و ب
ــان  ــم و آن زم ــه کردی ــاب مراجع و اعص
ــود کــه ژینــا تشــخیص اتیســم گرفــت  ب
و از 2 ســالگی درمــان و توانبخشــی ژینــا 
ــف  ــا در طی ــان ژین ــد. آن زم ــروع ش ش
شــدید اتیســم بــود و حــال خوبی نداشــت 
حتــی دکتــرش گفــت کــه اصــاًل آمــوزش 
ــد  ــت نگذاری ــش وق ــت و برای ــر نیس پذی

امــا مــن بــدون توجــه بــه ایــن موضــوع  
ــار  ــردم. در کن ــا را شــروع ک ــوزش ژین آم
کالس هــای توانبخشــی، خــودم هــم در 
خانــه روزانــه بیــش از 10 ســاعت بــا ژینا 
ــالگی  ــدود 4 س ــا ح ــردم ت ــن می ک تمری
کــه جهشــی در درونــش بــه وجــود آمــد 
و متوجــه جهــان بیــرون شــد و کــم کــم 
ــرعت  ــر روز س ــد و ه ــر ش ــوزش پذی آم
یادگیــری اش بیشــتر شــد تــا االن کــه 12 

ــت. ــاله اس س
ــا  ــا ژین ــن ب ــرای تمری ــما ب ــود ش خ

ــد؟ ــی دیدی ــوزش خاص آم
ــا  ــدم ام ــه اصــاًل آمــوزش خاصــی ندی  ن
ــا  ــد ب ــتم بای ــگار می دانس ــی ان ــه نوع ب
ژینــا چطــور رفتــار و تمریــن کنــم، هیــچ 
شــناختی از اتیســم نداشــتم بــا ژینــا 

اتیســم را یــاد گرفتــم و شــناختم.
ــور  ــران چط ــم ای ــن اتیس ــا انجم ب

ــدید؟ ــنا ش آش
 از طریــق یکــی از دوســتانم می دانســتم 
ــام وجــود دارد و  ــن ن ــه ای ــه انجمنــی ب ک
ــک روز  ــه ی ــن ک ــا ای ــد ت ــت می کن فعالی
بــه طــور اتفاقــی تابلــوی انجمــن را 
دیــدم و بــا ژینــا بــه انجمــن آمدیــم، بــا 
خانــم فیــروزی مشــاوره کردیــم و عضــو 

ــدیم. ــن ش ــواده انجم خان

بــرای آمــوزش ژینا بــا چه مشــکاتی 
ــه رو بودید؟ روب

اصــاًل  و  بــود  بی قــرار  خیلــی  ژینــا 

برویــم  بیــرون  او  بــا  نمی توانســتیم 
چــون به شــدت جیــغ مــی زد و گریــه 
می کــرد مــن هــم بــرای اینکــه بــه ژینــا 
یــاد بدهــم کــه جیــغ نزنــد هــرروز باهــم 
ــم و  ــف می رفتی ــای مختل ــه بازارچه ه ب
ــم  ــا کم ک ــغ مــی زد ام ــان جی ــا همچن ژین
ــادی  ــش ع ــد برای ــز خری ــه مرک ــن ب رفت
ــه  ــک نمون ــن ی ــد رفت ــز خری ــد. مرک ش
بــود.  ژینــا  و  مــن  تمرین هــای  از 
ژینــا  بــا  هــم  دیگــری  تمرین هــای 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــی اینک ــتیم یک داش
ژینــا شــناگر ماهــری اســت و خیلــی 
حرفــه ای ایــن رشــته را دنبــال مــی کنــد 
امــا طبیعتــًا از اول این طــور نبــود و از آب 
می ترســید وقتــی بــه اســتخر می رفتیــم 
ــور  ــه مجب ــوری ک ــی زد ط ــغ م ــط جی فق
را هــم  بــودم هــر هفتــه اســتخرش 
عــوض کنــم کــه افــرادی کــه از اســتخر 
اســتفاده می کننــد اذیــت نشــوند. مــا 
ــتخر  ــه اس ــب ب ــور مرت ــال به ط ــک س ی
ــغ  ــرد جی ــاد بگی ــا ی ــه ژین ــم ک می رفتی
ــوزش  ــدازآن آم ــد بع ــد و از آب نترس نزن
آمــوزش  بــرای  شــد.  شــروع  شــنا 
خیلــی  همین طــور،  هــم  اســکیت 
ــغ  ــرد جی ــاد بگی ــه ی ــم ک ــالش کردی ت
ــه  ــم ب ــم گرفتی ــه تصمی ــی ک ــد. زمان نزن
بدهیــم،  یــاد  دوچرخه ســواری  ژینــا 
جمــع  را  خانــه  فرش هــای  همــه ی 
کردیــم و فقــط یــک مــاه دســتانم را روی 
پاهــای ژینــا می گذاشــتم تــا یــاد بگیــرد 
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نداریــم چــون آن هــا ژینــا را کامــاًل پذیرفتنــد و درک می کننــد. )بــا خنــده( بــه 
مــن می گوینــد تــو وزیــر جنــگ ژینــا هســتی و کســی جرئــت نمی کنــد بــا ژینــا 

ــاری کند. بدرفت
ژینا به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کند؟

ــه  ــر اینک ــوند مگ ــت ش ــران اذی ــه دیگ ــد ک ــام نمی ده ــی انج ــا کار خاص ژین
گریــه کنــد. در غیــر ایــن صــورت خیلــی خــوب بــا دیگــران ارتبــاط می گیــرد. 
بی دلیــل و به شــدت گریــه می کنــد و مــن دلیــل ایــن گریه هــا رو هنــوز کشــف 
نکــردم حتــی آزمایــش هــای خــاص هــم از ژینــا گرفتیــم کــه قــرار اســت بــه 
ــا را  ــای ژین ــل بی قراری ه ــم دلی ــود و امیدواری ــخص ش ــه اش مش زودی نتیج

بفهمیــم تــا بتوانیــم کمکــش کنیــم.
ــا چــه مشــکاتی  ــه ارزیابــی می کنیــد؟ و در حــال حاضــر ب ــا را چگون ژین

روبــه رو هســتید؟
ــای  ــی در کاره ــت و حت ــتقل اس ــاًل مس ــر کام ــک دخت ــا ی ــر ژین ــال حاض در ح
خانــه هــم خیلــی بــه مــن کمــک می کنــد، پهــن کــردن، تــا کــردن و جابه جــا 
کــردن لبــاس هــا، شســتن ظــرف و حتــی درســت کــردن غــذا و خیــس کــردن 
برنــج و در انجــام کارهــا هــم کامــاًل محتــاط اســت و اصــاًل خطــا نــدارد چــون 
ــه در  ــم دارد البت ــی ه ــی خوب ــری خیل ــم و یادگی ــدودش نکردی ــی مح از کودک
ــه وجــود مــی آورد، مثــاًل وقتــی ظــرف  کودکــی مشــکالت زیــادی برایمــان ب
یــا لباســی می شســت همــه خانــه را خیــس می کــرد و... تنهــا چیــزی کــه در 
ــا را اذیــت می کنــد گریه هــای بی دلیــل اوســت.  حــال حاضــر مــن و خــود ژین
ژینــا خلــق پایینــی دارد، بــا وجــود اینکــه همــه شــرایط برایــش مهیــا اســت امــا 
خوشــحال نیســت و وضــوح کالم پایینــی هــم دارد؛ امــا مهم تریــن مشــکل مــا 
گریه هــای ژیناســت کــه اگــر برطــرف شــود مشــکل جــدی دیگــری نخواهیــم 
داشــت. ژینــا همــه ی کارهــای شــخصی اش را خــودش انجــام می دهــد و مــن 

ــم. ــه او نمی کن اصــاًل کمکــی ب
آرزوی شما برای ژینا چیست؟

ــه دل  ــًا از ت ــه واقع ــن اســت ک ــا دارم ای ــرای ژین ــه دل ب ــه از ت ــی ک ــا آرزوی تنه
ــد. ــحال باش خوش

از استعداد ژینا در موسیقی بگویید.
ژینــا پیانیســت خیلــی ماهــری اســت در مســابقه بهتریــن شــو )شــبکه دو( بــا 
ــن 6000  ــه از بی ــو زد ک ــته پیان ــا چشم بس ــرد و ب ــت ک ــادی رقاب ــای ع بچه ه
ــه عنــوان برتریــن هــا انتخــاب شــدند کــه ژینــا هــم  شــرکت کننده، 30 نفــر ب
جــزء آن هــا بــود، باهــم رقابــت کردنــد و بــا رأی مــردم ژینــا جــزء 15 نفــر اول 
شــد و بازهــم باهــم مســابقه دادنــد و بــارأی مــردم ژینــا جــزء 5 نفــر اول شــد.

چگونــه بــه اســتعداد ژینــا در موســیقی پــی بردیــد؟ موســیقی کمکــی بــه 
بهبــود عملکــرد ژینــا داشــته اســت؟

ــا کار  ــا ژین ــی ب ــا کل ــم ام ــیقی بردی ــه کالس موس ــا را ب ــش ژین ــال پی ــد س چن
ــی موســیقی  ــا مرب ــا اینکــه پارســال ب ــد ت ــی آمــوزش نمی دادن ــد و نت می کردن
او آشــنا شــدیم کــه از پایــه، نــت خوانــی را بــا ژینــا تمریــن کــرد و به نوعــی او 

ــرد. ــا در موســیقی را کشــف ک اســتعداد ژین
 موســیقی تــا حــدودی دنیــای او را تغییــر داده و خــودش احســاس خوبــی دارد و 

وقــت زیــادی را بــه تمریــن پیانــو مشــغول اســت.
ــا چــه مشــکاتی  ــوغ قــرار دارد، ب ــا در ســن بل ــه اینکــه ژین ــا توجــه ب ب

مواجــه هســتید؟
ژینــا حــدود 3 مــاه اســت کــه وارد دوران بلــوغ شــده ولــی چــون دختــر کامــاًل 
مســتقلی اســت ایــن دوران هیــچ مشــکلی برایــش ایجاد نکــرده و خیلی ســریع 
ــا  ــت؛ ام ــی اس ــی از زندگ ــه جزئ ــده ک ــه ش ــده و متوج ــار آم ــه کن ــن قضی ــا ای ب

ــا در آینــده فکــر کنــم. ــه مشــکالت بلــوغ ژین می ترســم کــه ب
دغدغه ای که فکرتان را مشغول خود می کند چیست؟

بــه اینکــه ژینــا بعــد از مــن چــه زندگــی خواهــد داشــت بســیار فکــر میکنــم. 
همیشــه از خــدا خواســتم کــه اول ژینــا نباشــد بعــد مــن نباشــم. شــاید فــرق مــا 
مــادران اتیســم بــا مــادران عــادی ایــن اســت کــه مــا دوســت داریــم بچه هــای 

ــا  ــد ت ــت بده ــود را حرک ــای خ پاه
اینکــه ســال گذشــته در المپیــک 
کــودکان  ویــژه  دوچرخه ســواری 

ــد. ــور ش ــان کش ــتثنایی قهرم اس
جیــغ  بــه  مــردم  واکنــش 
زدن هــای ژینــا چــه بــود؟ شــما را 

نمی کــرد؟ ناراحــت 
مــردم  می رفتیــم  بیــرون  وقتــی 
اعتــراض  ژینــا  جیغ هــای  بــه 
ــد  ــگاه می کردن ــی ن ــد، خیل می کردن
و غــر می زدنــد و فکــر می کردنــد 
مــن مربــی و یــا حتــی نامــادری 
ژینــا هســتم و گاهــی حتــی بــه 
ــن  ــا م ــد؛ ام ــن می کردن ــن توهی م
اصــاًل اهمیــت نمــی دادم انــگار کــه 
ــمم  ــنید و چش ــم نمی ش ــاًل گوش اص
ــم  ــردم از اتیس ــی م ــد. آگاه نمی دی

ــود. ــم ب ــیار ک بس

شــما  از  اطرافیــان  و  خانــواده 
حمایــت می کننــد؟

بلــه، بخصــوص همســرم، پــدر ژینا 
ــه  ــد و عالق ــت می کن ــی حمای خیل
خاصــی بــه ژینــا دارد حتی بیشــتر از 
عالقــه مــن بــه ژینــا عالقــه پــدرش 
ــن  ــت م ــه دس ــت. همیش ــه اوس ب
را بــاز گذاشــته و محــدود نبودیــم 
ــت  ــدام درحرک ــا م ــن و ژین ــون م چ
خاطــر  بــه  ژینــا  پــدر  هســتیم. 
مشــغله کاری زیــاد فرصــت آمــوزش 
ژینــا و همراهــی بــا مــن را نــدارد امــا 
ــن  ــه م ــد و ب ــت می کن ــی حمای خیل

دلگرمــی می دهــد.
بــا خانــواده  و اطرافیــان هم مشــکلی 

هیچ شناختی 
از اتیسم 
نداشتم با 

ژینا اتیسم را 
یاد گرفتم و 

شناختم.
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ــادران  ــا م ــند ام ــا نباش ــر از م ــا زودت م
پیش مــرگ  دارنــد  دوســت  عــادی 
مــا  چــون  شــوند.  بچه هایشــان 
ــا خیــال راحــت ایــن  دوســت داریــم ب
ــر مــن نباشــم  ــرک کنیــم. اگ ــا را ت دنی
شــاید خیلــی زندگــی ژینــا تغییــر کنــد 
ــت  ــته اس ــن وابس ــه م ــاًل ب ــون کام چ
و هیچ کــس مثــل مــن نمی توانــد از 
پســش بربیایــد حتــی پــدرش بــا همــه 

ــه او دارد. ــه ب ــه ای ک ی عالق
 در نبــودم، نمی دانــم چــه آینــده ای در 

ــت. انتظار ژیناس
ــد  ــی داری ــا مادران ــی ب چــه صحبت

ــد؟ ــر اتیســم دارن ــه دخت ک
بــا ایــن کــه درصــد دختــران دارای 
اتیســم از پســران کم تــر اســت امــا 
بیشــتر  اتیســم در دختــران  شــدت 
طــرف  از  اتیســم  دختــران  اســت. 
ــوند  ــت ش ــًا حمای ــد واقع ــواده بای خان
ایــن بچه هــا نبایــد رهــا شــوند و مــدام 
بایــد در حــال آموزش باشــند. مــادران 
نبایــد ناامیــد شــوند. ایــن بچه هــا نیــاز 
دارنــد کــه برایشــان عشــق و صبــوری 
و حوصلــه بــه خــرج داده شــود تــا 

موفق تــر شــوند.
ــم  ــن ه ــه م ــاده ک ــاق افت ــی اتف گاه
ــب  ــوم و ش ــد ش ــا ناامی ــرایط ژین از ش
ــح  ــا صب ــم ام ــده باش ــه خوابی ــا غص ب
ــدم و راه را  ــدار ش ــتر بی ــرژی بیش باان
ادامــه دادم. بایــد خــدا را شــاکر باشــم 
بــه خاطــر ایــن انــرژی و انگیــزه ای که 

ــن داده. ــه م ب
ــا  ــودم ام ــه ب ــق بچ ــی عاش ــن خیل م
ــه  ــد ک ــا آم ــه دنی ــرایطی ب ــا ش ــا ب ژین
ــگار  ــتیم و ان ــارش را نداش ــاًل انتظ اص
ژینــای امــروز را مــا خودمــان ســاختیم 
چــون در کودکــی بســیار بی قــرار و 

ــود. ــا اآلن ب ــاوت ب متف
دختــران اتیســم در کشــور بیشــتر 
بــا چــه مشــکاتی روبــه رو هســتند؟

ــاًل  ــا اص ــم م ــران اتیس ــفانه دخت متأس
دیــده نمی شــوند. هــدف اصلــی مــن 
بــرای شــرکت دادن ژینا در مســابقه ی 
ــران  ــه دخت ــود ک ــن ب ــو ای ــن ش بهتری
اتیســم دیــده شــوند و فرهنگ ســازی 
ــه  ــار ب ــک بیم ــم ی ــه چش ــه ب ــود ک ش

آن هــا نــگاه نکننــد.
ــای  ــرایط بچه ه ــد ش ــر می کنی فک
اتیســم در خــارج از ایــران چقــدر 

ــت؟ ــاوت اس متف
ــارج از  ــا در خ ــتان ژین ــی از دوس بعض

ــات  ــی از امکان ــتند و وقت ــران هس ای
می کننــد  تعریــف  آنجــا  شــرایط  و 
می گوینــد کــه تمرکــز اصلــی بــر روی 
زندگــی مســتقل و شــاد ایــن بچه هــا 
اســت تــا آمــوزش آن هــا. ازنظــر 
آموزشــی ایــران بهتــر از بســیاری 
متأســفانه  امــا  اســت  کشــورها 
ــده  ــا دی ــور م ــم در کش ــران اتیس دخت
نشــده انــد و امکانــات زیــادی ندارنــد. 
مثــاًل مدرســه ی مخصــوص دختــران 
اتیســم نداریــم و اآلن ژینا در مدرســه 
ــنوا درس  ــران کم ش ــوص دخت مخص
ــی  ــالن ورزش ــک س ــا ی ــد. ی می خوان
ــود  ــم وج ــای اتیس ــوص بچه ه مخص
نــدارد شــاید همه شــرایط ما را نداشــته 
باشــند و نتواننــد در ســطح شــهر مــدام 
ــز جامعــی  ــر مرک درحرکــت باشــند. اگ
داشــته  وجــود  اتیســم  مخصــوص 
باشــد خیلــی بــه آمــوزش ایــن بچه هــا 

کمــک می شــود.
ــناخت  ــه ش ــه ب ــما جامع ــر ش ازنظ

ــت؟ ــیده اس ــم رس ــی از اتیس کاف
مــن معتقــدم رفتــار جامعــه بــه رفتــار 
خــود مــا وابســته اســت. مــن بــا 
ــا  ــا را همه ج ــاال ژین ــس ب اعتمادبه نف
از  او هــم عضــوی  می بــرم چــون 
ایــن جامعــه اســت و حــق دارد از هــر 
امکاناتــی کــه مــا اســتفاده می کنیــم، 
ــر  ــن را بهت ــه ای ــد. جامع ــتفاده کن اس
مــی توانــد بپذیــرد تــا اینکــه مــا 
ــرای  ــیم و ب ــت بکش ــم خجال بخواهی
ــران  ــا از دیگ ــن بچه ه ــار ای ــر رفت ه
ــورت  ــن ص ــم در ای ــی کنی عذرخواه
می شــود.  بیشــتر  سوءاســتفاده ها 
ــاوت  ــا را متف ــط دنی ــا فق ــن بچه ه ای
می بیننــد و ایــن دلیــل نمی شــود کــه 
برچســب بیمــار بــه آن هــا زده شــود. 
ــورد  ــانی در م ــدر اطالع رس اآلن آن ق
اتیســم زیــاد شــده کــه کمتــر مردمــی 
هســتند کــه ایــن اختــالل را نشناســند 
ــؤاالت  ــه س ــاًل ب ــن از اول اص ــا م ام
کلیشــه ای مــردم توجهــی نکــردم 
ــوزش  ــن آم ــی م ــدف اصل ــون ه چ
ژینــا بــوده و اینکــه ژینــا به جایــی 
ــم  ــه هدف ــا حــدودی هــم ب برســد. ت

ــیدم. رس
از تجربــه حضــور در برنامــه ی مــاه 
عســل بگوییــد. چــه تأثیری بــر روی 

ژینــا داشــت؟
هــدف ازحضــور در برنامــه ی مــاه 
مشــکالت  کــردن  عنــوان  عســل 
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طیــف  فرزنــد  دارای  هــای  خانــواده 
ــه  ــان اینکــه بچــه هــا ب ــود. بی اتیســم ب
ــد و  ــی بینن ــوزش نم ــاوی آم ــور مس ط
ــی کــه دارد  ــوان مال ــه ت ــواده بســته ب خان
ــد.  ــی ده ــوزش  م ــود آم ــد خ ــه فرزن ب
مشــکالت مــادی تأثیــر زیــادی در رونــد 

ــا دارد.  ــه ه ــود بچ بهب
اگــر شــرایط خانــواده مناســب باشــد بچه 
هــای اتیســم میتواننــد خیلــی موفــق 
باشــند )البتــه بچــه هایــی کــه بهــره 
ــند( ورزش  ــته باش ــن نداش ــی پایی هوش
در  زیــادی  تأثیــر  و موســیقی  و هنــر 
بچــه هــا دارد. مثــاًل موســیقی کــه یــک 
مکمــل درمانــی  اســت و ژینــا پیانــو زدن 
ــی  ــًا وقت ــت دارد خصوص ــی دوس رو خیل
کــه جایــی اجــرا کنــد و همیــن خیلــی بــه 

ــد. ــی ده ــش م او آرام
ــه ای  ــا حرف ــه ژین ــی ک از ورزش های
دنبــال مــی کنــد بــرای مخاطبیــن مجلــه 

ــد. بگویی
و  اســت  حرفــه ای  شــنا  در  بلــه   
ــه کار  ــم دوچرخ ــه ای ه ــورت حرف به ص
می کنــد. اســکیت نمایشــی را کامــاًل 
وارد اســت، بدمینتــون را تــازه شــروع 
کــرده امــا در ایــن مــدت کوتــاه پیشــرفت 
زیــادی داشــته، ورزش بوچــی )کــه یــک 
ــد و  ــت( را کار می کن ــی اس ورزش اروپای
اســکواش هــم در برنامــه آمــوزش دارد.

ــرده  ــروع ک ــالگی ش ــه را از 3 س دوچرخ
ادامــه  آکادمیــک  به صــورت  اآلن  و 
بــا  آزادی  اســتادیوم  در  و  می دهــد 
اســت. تیــم  هــم  عــادی  بچه هــای 

ــته ی  ــرگان در رش ــژه گ ــک وی  در المپی
بوچــی شــرکت کــرد و تنهــا بــا چنــد 
دوم  نفــر  توانســت  تمریــن  جلســه 

شــود. مســابقات 
ایــن  در  را  خــودش  اســتعداد  ژینــا 
هــم  مــا  و  داده  نشــان  ورزش هــا 
پــرورش دادیــم مثــاًل  را  اســتعدادش 
ــرد و  ــروع ک ــک ش ــا بادکن ــون را ب بدمینت

کــرده. پیشــرفت  خیلــی  اآلن 
در کنار ورزش نقاشی هم کار می کند.

در درس چطور است؟
در درس هــای حفظــی همیشــه نمــره 
بــاال می گیــرد امــا در علــوم و درس هایــی 
کــه نیــاز بــه درک دارنــد ضعیــف اســت.

از برنامه هایــی کــه انجمــن برگــزار 
می کنیــد؟ اســتفاده  می کنــد 

 بلــه در برنامه هــای آموزشــی - تفریحــی 
ــی هــم  ــم و خیل انجمــن شــرکت می کنی
ــه  ــون هم ــذرد چ ــوش می گ ــا خ ــه ژین ب

از جنــس هــم هســتند. در مدرســه اجتماعــی - شــهروندی ســال گذشــته شــرکت 
کردیــم و ژینــا چیزهــای زیــادی یــاد گرفــت.

ارتباط شما با خانواده های دارای فرزند اتیسم چگونه است؟
 چــون مــا هــم درد هســتیم همیشــه ارتبــاط خیلــی خوبــی باهــم داشــتیم و اآلن 

هــم باهــم دوســت و در ارتبــاط هســتیم مثــل خانــم ســراجی مــادر محمــد.

زمــان گفت وگــو بــا ژینــا رســید و بــا کمــک خانــم گرگانــی توجــه او را بــه ســؤاالت 
جلــب کردیــم.

خودتو معرفی می کنی؟ ژینا گرگانی
چندسالته؟ 12 سالمه

کاس چندمی؟ کالس چهارم
مدرســه رو دوســت داری؟ بی توجــه بــه ســؤال مــن گفــت جشــِن، خانــم گرگانــی 
ــا  ــه ب ــن کاف ــه داونتیســم اســت ای ــه کاف ــرای افتتاحی ــردا ب گفــت منتظــر جشــن ف
همــکاری 10 نفــر از بچه هــای دارای ســندرم داون و اتیســم اداره می شــود و 
ژینــا هــم قــرار اســت در ایــن کافــه مشــغول بــه کار شــود. کافــه داونتیســم بــرای او 
جنبــه ی توان بخشــی دارد و روی روابــط اجتماعــی اش خیلــی تأثیرگــذار خواهــد بــود. 
ژینــا در کافــه پیانــو میزنــد گاهــی شســتن ظرف هــا و پذیرایــی هــم بــر عهــده ی ژینــا 

اســت.
ژینا خانم چه ورزش هایی انجام میدی؟ اسکیت، شنا، دوچرخه، بدمینتون

ــو چــه آهنگ هایــی می زنــی؟ شــوپن، خواب هــای طالیــی، جــان مریــم،  ــا پیان ب
گل گلــدون مــن

در کارهــای خونــه بــه مامــان کمــک می کنــی؟ خونــه تمیــز می کنــم، جــارو 
می کنــم درســت  برنــج  می کشــم، 

چه غذاهایی رو دوست داری؟ کباب، برنج، گوجه
اســم چنــد تــا از دوســتاتو مــی گــی؟ شــیدا، شــکوفه، حنانــه، ریحانــه، بــا لیلــی 

ــم ــواری می کنی ــارک و دوچرخه س ــم پ ــی ری م
با نسیم جون بوچی بازی می کنیم
با صبا جون بدمینتون کار می کنیم

پیانو و دوچرخه رو خیلی دوست دارم
چه شنایی انجام میدی؟ قورباغه، پروانه، موج
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پایان تکرار درد ها و رنج ها...
نویسنده: اشرف دژند 

ــدی ســال و تکــرار دردهــا و رنج هــای بی شــمار  و امــروز بعــد از گذشــت ســی و ان
و دویــدن و دویــدن بــه اینجــا رســیدم. اینجــا کــه »انجمــن اتیســم ایــران« اســت.

جایــی کــه تمامــی اعضــای آن بــا جــان ودل و با هــر آنچــه در تــوان دارند می کوشــند 
کــه فقــط اتیســم را بــه جامعــه ایرانــی معرفــی کننــد، تــا در هــر ارگان کلمــه اتیســم 
یــک اســم آشــنا باشــد، اســمی که بــه گوششــان خــورده باشــد و بعــد در مــورد آن  به 
قضــاوت بنشــینند کــه اگــر درمــان زخمــی نیســتند نمکــی هــم بــردل زخم خــورده و 

پررنج مــادران نباشــند.
ــی  ــه پایان ــات نقط ــود امکان ــتی ها و نب ــم  وکاس ــام ک ــا تم ــا را ب ــن اینج ــروز م و ام
ــر رنج هــای سی ســاله ام کــه حداقــل جــوان توانمنــد، برومنــد و تنهــای  می بینــم ب
مــن از انــزوای دیــروز خــود بیــرون آمــده، امــروز و در ایــن انجمــن بــه خودبــاوری 
رســیده، بــه اینکــه دوســتانی دارد از جنــس خــودش، پــاک، ســاده، بی آالیــش کــه 
بــا صداقــت کامــل حرفــش را می فهمنــد، باهــم تعامــل دارنــد بــه خواســته های هــم 
ــد و  ــه درکــش می کنن ــد و اعضــای انجمــن فرشــتگانی هســتند ک ــرام می گذارن احت
عاشــقانه و از ســر مهــر و باصداقــت او را در جمــع خــود می پذیرنــد و ایــن بــرای مــن 
مــادر کــه درگــذر زمــان توانــم کــم شــده آرامشــی عظیــم بــه همــراه دارد کــه ســال ها 
ــزدم و فقــط و فقــط خــدا خــدا کــردم. امــروز بی نهایــت  ــودم و دم ن در حســرتش ب
ــی  ــی و دل ــا دســتان خال ــه ب ــد ک ــوز وجــود دارن ــه انســان های واال هن خوشــحالم ک
ــا  ــانیت را معن ــانی و انس ــام واالی انس ــا مق ــند ت ــا می کوش ــه دریاه ــعت هم ــه وس ب

ــد. ــادران بزداین ــج م ــردرد و رن ببخشــند و رنج هــای بی شــماری را از دل هــای پ

با آرزوی توفیق روزافزون برای این انجمن دردآشنا

دلنوشته

مادر امیرمرادی بزرگ سال توانمند طیف اتیسم
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در پشت آن دو چشمت، چشمان یک فرشته
عاشق تویی یا من، در سرنوشت نوشته
از وقتی آمدی تو، من محو آن نگاهت 
لبخند تو چه کرده، در این دلم چه ِکشته

تو آمدی برایم، یا من شدم برایت 
افسون این جهان ست آنچه به ما گذشته

آرام من تو هستی، آرامش تو هستم 
کی این چنین ُپر لطف جان تو را سرشته؟

خاموش روبرویم، فارغ ز هر کالمی 
ِکی مهر تو شیرین، بر جان من نشسته 

دنیای تو چه پاک است، این در ُرخت عیان است
قانون و نظم عالم با چون تویی شکست

زهرا سادات رضوی مترجم و شاعر 
مادر مبینا یعقوبی، دختر طیف اتیسم
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ــورده  ــمان نخ ــه گوش ــم ب ــه ی اتیس ــاًل کلم ــان اص ــد پرنی ــل از تول ــا قب ت
ــا  ــه مربی ه ــار کاری ک ــن در کن ــتیم. م ــم نداش ــناختی از اتیس ــچ ش ــود، هی ب
ــن  ــان تمری ــا پرنی ــه ب ــر در خان ــد براب ــد چن ــام می دادن ــا انج ــت ه و تراپیس

می کــردم.
ــان  ــادر پرنی ــی م ــی بخش ــاز عل ــم مهن ــای خان ــی از صحبت ه ــا بخش این ه

اســت. دختــر 15 ســاله ای کــه دارای اختــالل طیــف اتیســم اســت.

خانم علی بخشی از تحصیات و فعالیت هایتان بگویید؟
 فــارق التحصیــل رشــته شــیمی هســتم. تــا قبــل از ایــن کــه پرنیــان بــه دنیــا 
ــا  ــان تنه ــتم، پرنی ــم داش ــی ه ــغلی خوب ــت ش ــودم و موقعی ــاغل ب ــد ش بیای
فرزنــد ماســت و بــه علــت شــرایط خاصــی کــه داشــت ترجیــح دادم بیش تــر 

بــه او رســیدگی کنــم. درحــال حاضرخانــه دار هســتم.
ــف  ــان در طی ــدید پرنی ــه ش ــی متوج ــد؛ از ک ــان بگویی ــی پرنی از کودک

ــت؟ ــم اس اتیس
پرنیــان، یــک مــاه و نیــم زود بــه دنیــا آمــد ولــی علی رغــم جثــه ضعیــف و 
نحیفــی کــه داشــت، خیلــی بچــه تیــز و زبلــی بــود، زودتــر از هم ســن های 
خــودش راه افتــاد، ســیر تکاملــی رشــدش را خیلــی خوب طــی کرد، در ســنی 
کــه بچه هــای دیگــر نمی توانســتند خــوب صحبــت کننــد پرنیــان شــعرها و 
ــان حــدوداً  ــود. پرنی ــد ب ــد و شــمارش بل کتاب هــای چندصفحــه ای می خوان
سه ســاله بــود کــه او را در کالس ژیمناســتیک ثبت نــام کــردم آن زمــان 
بــود کــه متوجــه شــدم وقتــی کنــار بچه هــای دیگــر حضــور دارد رفتارهــای 
غیرعــادی انجــام می دهــد تــا قبــل از آن متوجــه ایــن رفتارهــا نشــده بــودم 
ــم.  ــان مقایســه اش کن ــا پرنی ــه ب ــود ک ــچ بچــه ای در اطرافمــان نب چــون هی
مربــی مــا را بــه یــک کار درمــان معرفــی کــرد و ایشــان بــا احتمــال اختــالل 

ــد و  ــه متخصــص ارجــاع دادن ــا را ب اتیســم، م
پرنیــان تشــخیص اتیســم گرفــت.

چــه عائــم و رفتارهایــی در پرنیــان وجــود 
داشــت کــه تشــخیص اتیســم گرفــت؟

مــی داد  انجــام  غیرعــادی  حــرکات 
ــت.  ــرکات را نداش ــن ح ــاًل ای ــه قب درصورتی ک
و  می چرخیــد  خــودش  دور  مــی زد،  جیــغ 
ــام  ــاًل در تم ــرد مث ــدن می ک ــه دوی ــروع ب ش
ــد  ــالن می دوی ــدام در س ــا م ــدت مهمانی ه م
و وســایل را پرتــاب می کــرد و کارهایــی از ایــن 

ــی داد. ــام م ــل انج قبی
ــواده و اقــوام  ســابقه ایــن اختــال در خان

شــما وجــود داشــت؟
ــا  ــود ت ــالل نب ــن اخت ــاًل ای ــل اص ــه. در فامی ن
ــم  ــه ی اتیس ــاًل کلم ــان اص ــد پرنی ــل از تول قب
ــناختی  ــچ ش ــود و هی ــورده ب ــمان نخ ــه گوش ب
ــاید  ــه ش ــزی ک ــا چی ــتیم. تنه ــم نداش از اتیس
ــدش  ــرایط تول ــد، ش ــاق باش ــن اتف ــل ای دلی

ــد. ــا آم ــه دنی ــان زود ب ــوده. پرنی ب
ــه دنیــا  مــادرم می گفتنــد پرنیــان زمانــی کــه ب
آمــد بایــد بالفاصلــه زیــر اکســیژن می رفــت؛ 
امــا پرنیــان را روی تخــت گذاشــتند و مدتــی در 

راهــروی بیمارســتان ســرگردان بــود. 
پرنیــان تنهــا فرزنــد شــما اســت، زمانــی 
ــی  ــه حس ــد چ ــم گرفتی ــخیص اتیس ــه تش ک

داشــتید؟
ــان  ــی؛ و از هم ــد، خیل ــد ش ــان ب ــی حالم خیل
موقــع تصمیــم گرفتیــم فرزنــد دومــی نداشــته 

باشــیم.
ــم  ــد دوم ه ــه فرزن ــیدم ک ــن می ترس ــم از ای ه
ــرایط  ــن ش ــا ای ــه ب ــم از این ک ــد ه ــم باش اتیس
توانایــی مراقبــت از دو فرزند را نداشــته باشــم.

پرنیان کاس چندم است؟
درس  عــادی  مدرســه  در  و  هشــتم  کالس 
می خوانــد. البتــه از کالس هفتــم بــه بعــد 
بــرای پرنیــان غیرحضــوری اســت و فقــط 
بــرای امتحــان دادن بــه مدرســه مــی رود.

ــادر در  ــوص م ــواده و به خص ــما خان ــر ش ازنظ
توان بخشــی و بهبــود عملکــرد افــراد دارای 
ــذار  ــدر تأثیرگ ــم چق ــف اتیس ــال طی اخت

ــت؟ اس
ــواده اســت. چــون  ــر عهــده خان ۱۰۰٪ نقــش ب

ــت  ــا و تراپیس ــه مربی ه ــار کاری ک ــن در کن م
هــا انجــام می دادنــد چنــد برابــر در خانــه 
پرنیــان تمریــن می کــردم. مخصوصــًا  بــا 
کــه تشــخیص گرفتیــم،  اولــی  ســال های 
می بــرد.  زمــان  خیلــی  پرنیــان  آمــوزش 
ــا و  ــا کار درمان ه ــاوره ب ــق مش ــتر از طری بیش
گفتــار درمان هــا اطالعــات خــودم را درزمینــه 

ی اتیســم افزایــش مــی دادم.
چــه مــدت اســت کــه بــا انجمــن اتیســم 

ایــران آشــنا شــدید؟

تکــــرار مادرانـــــــه
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ــش از  ــاه پی ــد م ــدود چن ــن ح ــا انجم ب
طریــق یکــی از دوســتان آشــنا شــدیم. 
دوســت  خیلــی  را  انجمــن  پرنیــان 
دارد. عالقــه ای بــه کالس کاردرمانــی 
فقــط  چــون  نــدارد  گفتاردرمانــی  و 
ــای  ــا در کالس ه ــتند؛ ام ــی هس آموزش
ــازی و  ــار ب ــوزش در کن ــون آم ــا چ اینج
در قالــب دورهمــی هــای بچه هــا اســت 

خیلــی باعالقــه شــرکت می کنــد.
فاصلــه خیلــی طوالنــی از خانــه بــه 
ــط  ــل فق ــن دلی ــه همی ــم ب ــن داری انجم
در برنامــه دورهمــی شــرکت می کنــد 
حتمــًا  بــود  نزدیک تــر  مســیر  اگــر 
اســتفاده  هــم  دیگــر  کالس هــای  از 

. یــم د می کر
در حــال حاضــر بزرگ تریــن مشــکل 

ــت؟ پرنیان چیس
تعامــل زیــادی نــدارد. البتــه خداراشــکر 
یعنــی خــودش  بهتــر شــده؛  خیلــی 
متوجــه اشــتباهات گذشــته اش می شــود 
ــت:  ــن گف ــه م ــش ب ــد روز پی ــاًل چن مث
ــه  ــا ک ــالن ج ــال ف ــن پارس ــان! م "مام

رفتــه بــودم، به صــورت یــک خانــم 
خیلــی نزدیــک شــدم و گفتــم شــما 
فالنــی هســتی و اون خانــم ناراحــت 
را  کار  ایــن  دیگــر  اآلن  ولــی  شــد. 
انجــام نمــی دم؛ و یــا اون یکــی رو هــل 
ــی دم".  ــش نم ــر اآلن هل ــا دیگ دادم ام
ــود  ــتباهاتش می ش ــه اش ــودش متوج خ
اصــالح  را  رفتــارش  یکی یکــی  و 
ــادی  ــکالت زی ــوز مش ــا هن ــد؛ ام می کن

ــم. ــا او کارکنی ــد ب ــه بای ــت ک هس
پرنیــان در ســن بلــوغ اســت، آیــا در 

ایــن زمینــه بــه مشــکلی برخوردید ؟
خداراشــکر تــا اآلن به صــورت جــدی 
بــا مشــکالت بلــوغ مواجــه نشــدیم. 
حــدود ســه ســال اســت کــه پرنیــان بــه 
ــن  ــا ای ــت ب ــی راح ــیده و خیل ــوغ رس بل
قضیــه کنــار آمــده. قبــاًل خیلــی دلهــره و 
نگرانــی داشــتم در مــورد ایــن قضیــه امــا 

ــت. ــکلی نداش ــکر مش خداراش
برنامــه ی شــما بــرای آینــده پرنیان 

؟ چیست
تمــام دغدغــه مــن و پــدرش آینــده 
پرنیــان اســت. چــون مــا خانــواده خیلــی 
ــی  ــًا هیچ کس ــتیم و تقریب ــی هس کوچک
ــه  ــه دارد ک ــک خال ــان ی ــم. پرنی را نداری
ــه  ــدارد و یــک عمــو ک ــدی ن ــوز فرزن هن
او هــم ایــران نیســت، پــدر و مــادر مــن 
ــد و  ــادی دارن ــن زی ــم س ــرم ه و همس
ــد.  ــان برنمی آی ــادی از دستش ــک زی کم
مــا همیشــه بــه ایــن فکــر می کنیــم کــه 

ــد. ــه می افت ــن بچ ــرای ای ــی ب ــه اتفاق ــیم چ ــا نباش ــر م اگ
ــع  ــک منب ــه ی ــم ک ــت. می دانی ــن اس ــط همی ــی فق ــا در زندگ ــی م ــن نگران بزرگ تری
ــه  ــه چ ــن بچ ــتی ای ــی سرپرس ــت ول ــدرش هس ــوق پ ــره حق ــدی دارد، باالخ درآم
ــد از پــس  ــد پرنیــان را سرپرســتی کنــد؟ هیچ کــس نمی توان می شــود؟ کســی می توان

پرنیــان بربیایــد.
حتــی مدتــی تصمیــم داشــتیم پرنیــان را بــه خــارج از کشــور ببریــم امــا شــرایط محیــا 

 . نشد
رفتار جامعه با پرنیان، یا به  طورکلی با اتیسم چگونه است؟

آگاهــی مــردم خیلــی کــم اســت و مشــکالت در ایــن مــورد فــراوان اســت. مــا پــارک 
و بازارچــه نمی توانیــم برویــم، در کل مکان هــای عمومــی نمی توانیــم برویــم چــون 
ــی  ــا حت ــار می کشــند ی ــد خودشــان را کن ــان را می بینن ــی لحــن حــرف زدن پرنی وقت

ــد. ــه می گیرن جبه
ــد  ــم دارن ــف اتیس ــال طی ــر دارای اخت ــه دخت ــی ک ــا والدین ــما ب ــت ش صحب

ــت؟ چیس
مشــکالت همــه مثــل هــم اســت. اتیســم بــودن یک طــرف، دختــر بودنشــان هــم 
یک طــرف، دخترهــا را یک لحظــه هــم نمی شــود بــه حــال خودشــان رهــا کــرد و بــه 
نظــر مــن مراقبــت بیشــتری می خواهنــد. وقتــی جایــی مــی روم و پرنیــان یک لحظــه 
ــی  ــت حت ــن اس ــی ناام ــه خیل ــرزد. جامع ــم می ل ــام بدن ــود، تم ــارم دور می ش از کن
بــرای بچه هــای عــادی چــه برســد بــه بچه هــای اتیســم. مــا مــادران اتیســم واقعــًا 
همدردیــم، خــدا بــه مــا صبــر بدهــد، امیــدوارم مشــکالت مــا روزبــه روز کمتــر شــود.

از استعدادهای پرنیان برایمان بگویید.
ــز را  ــی به ســرعت همه چی ــادی دارد و خیل ــر اســتعداد زی ــه ی کامپیوت ــان درزمین پرنی
یــاد می گیــرد و از سیســتم ســردرمی آورد بــدون اینکــه آموزشــی دیــده باشــد. مثــاًل 
اگــر یــک گوشــی تلفــن همــراه بــه او بدهیــم و قبــاًل مثــل ایــن گوشــی را ندیــده باشــد 
ــمت  ــدام قس ــه ک ــه کاری ب ــرای چ ــت ب ــور اس ــرز کارش چط ــد ط ــی می فهم به راحت

بایــد بــرود مثــاًل تایــپ کــردن، دانلــود کــردن، پیــدا کــردن فایل هــا.
ــرفت  ــوب پیش ــد خ ــرج بده ــه خ ــه ب ــر حوصل ــم اگ ــی ه ــان انگلیس ــوزش زب  در آم

می کنــد.
پدر پرنیان هم در این راه همراه شما هستند؟

ســال های اول، کامــاًل مخالــف بودنــد و معتقــد بودنــد کــه پرنیــان مشــکل خاصــی 
نــدارد فقــط کمــی شــیطنت دارد، امــا کم کــم بــا درمانگــران صحبــت کردنــد و مجــاب 
شــدند کــه پرنیــان نیــاز بــه کمــک دارد. اآلن کامــاًل پشــتیبان هســتند و آمــوزش بــر 

عهــده مــن اســت.
خانواده  و اطرافیان هم این موضوع را پذیرفتند؟

ــم  ــان قابل هض ــان برایش ــای پرنی ــد و رفتاره ــا درک نمی کنن ــد ام ــر پذیرفتن در ظاه
ــی روم،  ــرم م ــا همس ــودم ی ــادر خ ــدر و م ــه پ ــه خان ــدرت ب ــی به ن ــن خیل ــت. م نیس
ــه  ــا ناراحتــی ب ــم وقتــی مــی روم فقــط بایــد پرنیــان را کنتــرل کنــم و ب چــون می دان

ــه برگــردم. خان
آرزوی شما برای پرنیان چیست؟

آرزوی مــن بــرای دختــرم ایــن اســت کــه مشــکالتش حــل شــود و یــک آینــده امــن 
داشــته باشــد، امنیــت از همه چیــز برایــش مهــم تراســت.

حرف آخر
امیــدوارم شــناخت و درک مــردم جامعــه نســبت بــه اتیســم بیشــتر شــود. بچه هــای 
مــا، بچه هــای بی ادبــی نیســتند، خیلی هــا فکــر می کننــد ایــن  بچــه هــا بی ادب انــد. 
واقعــًا خــود مــن یــا پــدر و مادرهــای دیگــر چنــد برابــر بچه هــای عــادی بــرای ایــن 
ــر  ــرای بچه هــا بیش ت ــدوارم کالس هــای آموزشــی ب ــت گذاشــته ایم. امی بچه هــا وق
ــه  ــردی ک ــت، ف ــا باالس ــًا هزینه ه ــون واقع ــر. چ ــای کمت ــا هزینه ه ــد و ب ــا باش مهی
کارمنــد اســت و مســتأجر هــم هســت خیلــی نمی توانــد بــرای کالس هــای آموزشــی 
هزینــه کنــد و ممکــن اســت کــودک اتیســم درجــا بزنــد و حتــی افــت کنــد. داشــتن 
ــده  ــرای آین ــم ب ــری ه ــًا فک ــه حتم ــت و این ک ــی اس ــا الزام ــن بچه ه ــرای ای ــه ب بیم
ایــن بچه هــا بشــود کــه در آینــده یــک بچــه بی سرپرســت، چــه سرنوشــتی خواهــد 

داشــت.
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مــژگان دختــری 27 ســاله اســت کــه در 5 ســالگی تشــخیص اتیســم گرفــت. بــه گفتــه آقــای 
ــه امیــد( او دختــری آرام و ســاکت اســت. ــازی درمانگــر کلینیــک خان هــادی گل )ب

گفت و گویی داشتیم با مینا، خواهر صبور و مهربان مژگان، که در ادامه می خوانید.
ممنــون از اینکــه دعــوت مــارا قبــول کردیــد و بــا وجــود مشــغله کاری و درســی زیــاد 

بــه انجمــن آمدیــد. از خودتــان برایمــان بگوییــد.
 مــن فرزنــد اول خانــواده هســتم و بــه غیــر از مــژگان دو خواهــر دیگــر دارم. مــژگان فرزنــد آخــر 

خانــواده اســت.
 مــن  در حــال حاضــر دانشــجوی دوره تخصص)رزیدنت( داروســازی هســتم، یکــی از خواهرانم 

فــارغ التحصیــل رشــته حقــوق و خواهــر دیگــرم فــارغ التحصیل رشــته مدیریت اســت.
شــما 12 ســاله بودیــد کــه مــژگان بــه دنیــا آمــد، رفتــار او در کودکــی چطــور بود؟چــه 

عائمــی داشــت؟
بیشتر رفتار پرخاشگرانه و تهاجمی داشت.

ارتباط مژگان با شما چطور است؟
ــاط  ــا هــم داشــتیم و مشــکلی از نظــر ارتب ــاط صمیمــی، خــوب و عاطفــی ب از همــان اول ارتب

نداشــتیم.
بــا توجــه بــه اینکــه شــما تحصیــات باالیــی داریــد و فــرد موفقــی هســتید، تــا بــه 
حــال فکــر کردیــد کــه حضــور مــژگان شــما را در رســیدن بــه موفقیــت هــا محــدود 

کــرد ه اســت؟
خیــر؛ اصــاًل اینطــور نبــوده وحضــور مــژگان تأثیــر منفــی در برنامــه هــا، اهــداف و زندگی نــه تنها 
مــن، بلکــه هیــچ کــدام از اعضــای خانــواده نداشــته اســت. بــرای همــه مــا مــژگان بــه عنــوان 
ــواده بــه حســاب مــی آیــد و معمــواًل مصالــح مــژگان را بــه منافــع خــود  عزیزتریــن عضــو خان

ترجیــح مــی دهیــم.
سعی کردید به او آموزش هایی بدهید؟

ــا  ــه او مــی دادیــم مثــل آمــوزش الفب ــواده ب بلــه در دوره کودکــی آمــوزش هــای اولیــه را در خان
و لغــات و کلمــات انگلیســی، پایتخــت کشــورها و... بزرگتــر هــم کــه شــد در مهدکــودک ویــژه 
کــودکان کــم تــوان ذهنــی ثبــت نامــش کردیــم و تحــت آمــوزش مربیــان مرکــز قــرار گرفــت.

تــا حــاال شــده کــه دنیــا را از دیــد مــژگان ببینیــد؟ تصــور مــی کنیــد دنیــای اتیســم 
چگونــه اســت؟

فکــر مــی کنــم در نظــر مــژگان دنیــا خیلــی شــلوغ و پــر ســر و صــدا اســت. مــژگان تنهایــی را 
بیشــتر دوســت دارد و مــن احســاس مــی کنــم شــلوغی و آشــفتگی دنیــای مــا او را بــی قــرار 

مــی کنــد.
شــناخت جامعــه از اتیســم در چــه حــدی اســت؟ بــا چــه مشــکاتی در جامعــه روبــه 

هستید؟ رو 
عمــده مشــکل مــا عــدم شــناخت دقیــق مــردم و جامعــه از ایــن اختــالل اســت. آگاهــی جامعــه 

نســبت بــه اختــالل طیــف اتیســم بســیار کــم اســت.
صحبت پایانی شما با خوانندگان فصلنامه آوای اتیسم چیست؟

امیــدوارم آگاهــی خانــواده هــا و مــردم آنقــدر افزایــش پیــدا کنــد کــه شــاهد رفتــار هــای طبیعــی 
تــری نســبت بــه افــراد دارای اختــالل اتیســم و خانــواده هایشــان باشــیم، همچنیــن بــا تدبیــر 
دولــت مراکــز آموزشــی بــا تجهیــزات کامــل در ســطح کشــور احــداث شــود تــا ایــن افــراد هــم 

بتواننــد از حداقــل حقــوق شــهروندی بهــره منــد شــوند.

خواهرانه
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ــرای  ــه ب ــای برنام مزیت ه
زنان دارای اتیســــــــم:

توانمندســازی شــرکت کنندگان    -
نقش هــای  آوردن  دســت  بــه  در 
و  دانــش  افزایــش  بــرای  فعــال 
نشــان دادن ویژگی هــای مثبــت 

زنــان دارای اتیســم در جامعــه
-  فراهــم نمــودن محیــط حمایتی و 
مثبــت از طریــق برگــزاری کارگاه هــا 
گذاشــتن  اشــتراک  بــه  بــرای 
ــط  ــتراتژی ها توس ــتان ها و اس داس

شــرکت کنندگان
ــا،  ــتن یافته ه ــتراک گذاش ــه اش -  ب

اضافــه کــردن و ایجــاد منابــع.
خروجی ها:

ــه در  ــر از 12 زن انگلیســی ک 10 نف
ــارکت  ــی مش ــم صورت ــرح اتیس ط
ــی  ــای آموزش ــتند، در کارگاه ه داش
ــات  ــا تجربی ــد. آن ه ــرکت کردن ش
خــود را بــه اشــتراک می گذارنــد 
و مــا آنچــه را کــه مــی آموزیــم 
و  ســاختاری  اطالعــات  بــه  را 
قابل دســترس تبدیــل می کنیــم.

داده انــد  نشــان  تحقیقــات 
کــه ممکــن اســت 5 میلیــون 
نفــر در اروپــا دارای اتیســم باشــند. 
در بســیاری از افــراد، تشــخیص 
مشــکل اســت امــا در مــورد زنــان،  
گرفتــه  نادیــده  اغلــب  اتیســم 
ــر تشــخیص داده  ــا دی می شــود و ی
ــاور پذیرفته شــده  ــک ب می شــود. ی
ــران  ــم در پس ــه اتیس ــود دارد ک وج
بیشــتر  برابــر  چهــار  آقایــان،  و 
بــا  اســت.  زنــان  و  دختــران  از 
ــان  ــر نش ــات اخی ــال تحقیق این ح
زنــان  و  دختــران  کــه  می دهــد 
ــی  ــه تصــور قبل بیشــتری نســبت ب

ــد. ــرار دارن ــم ق ــف اتیس در طی
ــک  ــی” ی ــم صورت ــروژه ی “ اتیس پ
ــه  ــن اتحادی ــه بی ــکاری نوآوران هم
اروپــا و چهــار ســازمان اروپایــی 
مرتبــط بــا اتیســم اســت کــه بــرای 
انجــام تحقیقــات دربــاره اتیســم در 

زنــان تنظیم شــده اســت.
ایــن برنامــه بــه شــیوع اتیســم 
کشــورهای  در  زنــان  میــان  در 
ــردازد  ــه می پ ــرکت کننده در برنام ش
ــان دارای  ــای زن ــف و نیازه و تعاری
ــه  ــا ب ــد ت ــی می کن ــم را ارزیاب اتیس
حمایــت و آمــوزش زنــان و دختران 
مراقبیــن  همچنیــن  و  اتیســم 
مراقبت هــای  در  معلمانشــان  و 

ــد. ــک کن ــی کم اجتماع
برگــزاری  بــا  پــروژه  ایــن  در 
به منظــور  آموزشــی  کارگاه هــای 
ــورد  ــانی در م ــه اطالع رس ــک ب کم
توســعه رویکرد جدیــد در یادگیری، 
ــی  ــم مهارت های ــان دارای اتیس زن
را کــه بــرای مقابلــه بــا مســائلی 
ماننــد ســالمت، اســتاندارد زندگــی 

ــد  ــه می توان ــخصی، ک ــط ش و رواب
بــرای آن هــا چالش برانگیــز باشــد، 

می بیننــد. آمــوزش  را 
فــاز دوم پــروژه اتیســم صورتــی 
بانــام “ اتیســم  پشــت ماســک ” 

اســت. شناخته شــده 
ــری  ــک: پیگی ــت ماس ــم پش اتیس
زنــان انگلیســی کــه قبــاًل در پــروژه 
ــتند.  ــرکت داش ــی ش ــم صورت اتیس
ــان و  ــاد ج ــط بنی ــروژه توس ــن پ ای

ــود. ــن می ش ــن تأمی ــا وی لورن
اهداف:

-  افزایــش درک و آگاهــی زنــان 
اتیســم. دارای 

هــای  درزمینــه  کــردن  کاوش    -
ــم  ــروژه اتیس ــط پ ــده توس آشکارش
ــا  ــاط ب ــًا در ارتب ــی  مخصوص صورت
“رفتارهــای تقلیــدی” و “پوشــش 

ــاری”  رفت
- اســتفاده از پرسشنامه های تعیین شده 
بــرای ارزیابی ســطوح درک اضطــراب و 

شخصی  سالمت 
-  آمــوزش نحــوه زندگــی کــردن 
پایــان  در  شــرکت کنندگان  بــرای 

»اتیســم صورتــی«
-  استعدادیابی شرکت کنندگان.

اتیسم صورتی
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یافته های مطالعاتی ویژگی های 
اتیســــم بر اساس جنسیت

ــم در  ــه اتیس ــت ک ــوم اس ــن مفه ــی از ای ــده، حاک ــر ش ــراً منتش ــه اخی ــق ک دو تحقی
ــناخت را در  ــخیص و ش ــوع، تش ــن موض ــت و همی ــران اس ــاوت از پس ــران متف دخت
ــه  ــت ک ــی اس ــه تحقیقات ــات در جامع ــن مطالع ــت. ای ــرده اس ــخت تر ک ــران س دخت
تفــاوت اســاس زیســت شناســی و تجربیــات دختــران دارای اتیســم را منعکــس مــی 

کنــد.

ــی روانپزشــکی  ــارس نشــریه »آکادمــی آمریکای ــه در شــماره ی م ــه ک ــن مطالع اولی
ــران و  ــن پس ــالف بی ــعی دارد اخت ــت، س ــده اس ــر ش ــان« منتش ــودکان و نوجوان ک

ــد. ــل کن ــه و تحلی ــالل را تجزی ــن اخت ــران دارای ای دخت

محققــان گــزارش می دهنــد کــه ویژگی هــای اتیســم در دختــران بســتگی بــه ســطح 
ــد در  ــک کلیولن ــم در کلینی ــز اتیس ــر مرک ــر، مدی ــاس فریزی ــا دارد. توم ــوش آن ه ه
اوهایــو، می گویــد: »در ســطح پایین تــر طیــف، آن هــا معمــواًل اختــالالت ارتباطــی- 
ــالل  ــن اخت ــران دارای ای ــه پس ــبت ب ــری نس ــناختی پایین ت ــی ش ــی و توانای اجتماع

دارنــد. در ســطوح بــاالی ایــن طیــف، آن هــا عالیــق محدودتــری دارنــد.«
ــرای  ــران را ب ــم در دخت ــانه های اتیس ــخیص نش ــت تش ــن اس ــا ممک ــن تفاوت ه ای
والدیــن، معلمــان و پزشــکان دشــوار کنــد. ایــن امــر بــه ایــن دلیــل اســت کــه اتیســم 

در گذشــته بــه عنــوان یــک مشــکل بــرای 
پســران مطــرح شــده اســت:تعداد پســران 
ــالل 4  ــن اخت ــده در ای ــخیص داده ش تش

برابــر دختــران اســت.
جیــن مــک گیلــوری، اســتاد روانشناســی 
دانشــگاه دیکیــن در ویکتوریــای اســترالیا 
ــی  ــان طوالن ــرای مــدت زم ــد: »ب می گوی
اختالفــات جنســیتی بــه عنــوان یــک 
گرفتــه  قــرار  بحــث  مــورد  واقعیــت، 

اســت.« 
ــه  ــد ک ــان داده ان ــات نش ــی از مطالع برخ
دختــر بــودن  ممکــن اســت بــه طــور 
ژنتیکــی از رشــد اتیســم محافظــت کنــد. 
ــد کــه اتیســم در  دیگــر محقققــان معتقدن
دختــران کمتــر از آن چیــزی اســت کــه در 
واقعیــت تشــخیص داده می شــود - بــه 
ــب  ــکان اغل ــه پزش ــت ک ــی اس ــن معن ای
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موفــق بــه تشــخیص ایــن اختــالل، 
بــه ویــژه در دخترانــی کــه دارای هــوش 

نرمــال هســتند، نمی شــوند.
ــر روی اطالعــات 304  اولیــن مطالعــه ب
دختــر و 1141 پســر دارای اتیســم در 
ثبــت   )Simons Simplex SSC( مجموعــه 
ــراد  ــگاه داده ای از اف ــه پای شــده اســت ک
خواهــران  والدیــن،  اتیســم،  دارای 

وبــرادران آن هــا اســت.
ــراد  ــان اف ــه در می ــد ک ــان دریافتن محقق
ــر  ــوش )IQ( پایین ت ــه ه ــم ک دارای اتیس
ــد، دختــران بیشــتر از پســران  از 70 دارن
دارای  اختــالالت ارتباطــی -  اجتماعــی 
هســتند. دختــران در ایــن گــروه بــه طــور 
 IQ ــران دارای ــه پس ــبت ب ــن نس میانگی

ــند. ــی باش ــری نیزم پایین ت
قبلــی  مطالعــات  بــا  یافته هــا  ایــن 
مطابقــت دارد کــه نشــان می دهــد زنانــی 
کــه دارای اختالل اتیســم هســتند بیشــتر 
از مــردان تحــت تأثیــر ایــن اختــالل قرار 
ــن  ــاس ای ــر اس ــن ب ــد. همچنی می گیرن
ــه وجــود آمــدن  ــه مطــرح شــده ب فرضی
دگرگونــی  بــه  نیــاز  زنــان  در  اتیســم 

بیشــتری دارد.
ــن  ــان همچنی ــه محقق ــت ک ــب اس جال
دریافتنــد کــه صــرف نظــر از IQ، دختران 
و  پذیــری  تحریــک  اتیســم  دارای 
رفتارهای کلیشــه ای را بیشــتر از پســران 
نشــان می دهنــد کــه ایــن باعــث تعجــب 
ــه  ــار بیرونــی معمــواًل ب ــرا رفت اســت، زی
ــمار  ــه ش ــرانه ب ــار پس ــک رفت ــوان ی عن

ــی رود. م
ــاالی  ــا IQ ب ــراد ب ــرای اف ــت، ب در نهای
70، شــایع ترین تفــاوت قابــل توجــه 
ــم،  ــران دارای اتیس ــران و پس ــن دخت بی
داشــتن عالیــق محــدود دختران نســبت 

ــت. ــران اس ــه پس ب
برخــی از محققــان مــی گوینــد ایــن یافته 
اخیــر بــا تجربــه بالینــی مطابقــت نــدارد. 
ــاری و  ــوم رفت ــد اســکوز، اســتاد عل دیوی
مغــز در دانشــگاه کالــج لنــدن می گویــد: 
»دختــران دارای اتیســم منافــع و عالیــق 
ــق  ــا عالی ــد، ام ــدود کرده ان ــود را مح خ
اجتماعــی  لحــاظ  بــه  آنهــا  محــدود 
مناســب اســت و مشــکل ایــن اســت 
ــور  ــه ط ــم، ب ــف اتیس ــوه تعری ــه نح ک
ــت.« ــه اس ــه مردان ــک کلیش ــول، ی معم

ــه تحلیــل  هــا  ــد ک ــان مــی کن ــزر بی فری
نشــان دهنــده تفاوت بســیاری در ســطح 
عالیــق محــدود بیــن پســران و دختــران 
اســت کــه ایــن تفــاوت هــا احتمــااًل 

ــت.  ــی اس واقع
اکثــر  می گویــد،  او  همچنیــن 
ــطح  ــده س ــوزش دی ــان آم متخصص
ــد  ــاال کــه در پایــگاه عضــو شــده ان ب
ممکــن اســت رفتارهــای کلیشــه ای 
ــت  ــوان عالم ــه عن ــران را ب در دخت
و  باشــند  کــرده  انتخــاب  اتیســم 
قــرار  مدنظــر  را  عالئــم  برخــی 
ــران  ــدود دخت ــق مح ــد. عالی ندهن
صحبــت  فقــط  اســت  ممکــن 
ــه  ــد ک ــه باش ــی زنان ــای اختصاص ه
مــا در داده هــا آن را مدنظــر قــرار 
می گویــد:  فریزیــر  نداده ایــم. 
نتایــج نشــان می دهــد کــه پزشــکان 
ــدود  ــای مح ــب عالقه ه ــد مراق بای
در دختــران باشــند. در غیــر ایــن 
عملکــرد  بــا  دختــران  صــورت، 
ــالل  ــت دارای اخت ــن اس ــاال ممک ب
ارتباطــات اجتماعــی تشــخیص داده 
شــوند. یــک گــروه تشــخیصی جدید 
شــامل اختــالالت اجتماعــی اســت، 
امــا عالیــق محــدود و رفتارهــای 

کلیشــه ای اتیســم را نــدارد.
همچنیــن ممکــن اســت بــه اشــتباه 
دختــران بــا ضریــب هوشــی کــم 
هوشــی  توانــی  کــم  دارای   ،)IQ(
تشــخیص داده شــوند. در هــر دو 
مداخــالت  دختــران  ایــن  مــورد، 
آن  طریــق  از  کــه  را  رفتــاری 
اجتماعــی  نقص هــای  می تواننــد 
ــت  ــند، از دس ــود ببخش ــود را بهب خ

. هنــد می د

منشور زنان:
نشــان  همچنیــن  دوم  مطالعــه 
اتیســم  تشــخیص  کــه  می دهــد 
و  پنهــان  دختــران  در  می توانــد 
و  گیلیــوری  مــک  باشــد.  دشــوار 
دوســتی  پرسشــنامه  همکارانــش 
را روی 25 دختــر و 25 پســر دارای 
ــاله  ــا 16 س ــه 10 ت ــه هم ــم ک اتیس
ــب  ــای تعج ــرا کردند.ج ــد، اج بودن
دریافتنــد  محققــان  کــه  نیســت 
کــه افــراد دارای اتیســم در بحــث 
گــروه  از  امتیــاز کمتــری  دوســتی 

کنتــرل کســب کردنــد.
در گــروه کنتــرل، پســران کمتــر از 
دختــران امتیــاز گرفتنــد، مطابــق بــا 
ــای  ــران مهارت ه ــه دخت ــن نتیج ای
در  دارنــد.  باالتــری  اجتماعــی 
ــرات  ــم، نم ــراد دارای اتیس ــان اف می

از نظــر جنســیتی متفاوتنــد: دختــران 
ــری از  ــرات باالت ــم دارای نم دارای اتیس
ــا  ــتند، ام ــالل هس ــن اخت ــران در ای پس
از دختــران در  پایین تــر  آنهــا  نمــرات 
ــب توجــه  ــرل اســت.نکته جال ــروه کنت گ
ایــن اســت کــه دختــران دارای اتیســم به 

ــد. ــبیه بودن ــردان ش ــی م ــد معمول رش
ــد  ــه جدی ــد: »دو مطالع ــر می گوی فریزی
ــا  ــت م ــن اس ــه ممک ــد ک ــان می ده نش
ــتفاده  ــه اس ــاز ب ــا نی ــی ابزاره ــرای برخ ب
ــته  ــیتی داش ــاص جنس ــای خ از هنجاره

ــیم.« باش
ــی عالقه هــای محــدود  ــه جــای ارزیاب ب
دختــران و یــا مهارت هــای اجتماعــی در 
مقیــاس قطعــی، محقــق بایــد نمراتــش 
را بــا دختــران عــادی در همــان ســن 

مقایســه کنــد.
ممکــن اســت دخترانــی کــه دارای نقــص 
ــخیص  ــتند، تش ــان هس ــی پنه اجتماع
ــع  ــرا در واق ــند، زی ــه باش ــم نگرفت اتیس
ایــن اختــالل در آن هــا وجــود نــدارد. بــا 
ــن حــال بســیاری از پزشــکان اصــرار  ای
می ورزنــد کــه بســیاری از دختــران دارای 
ــه  ــه ب ــد ک ــالل هســتند، هرچن ــن اخت ای
زحمــت چرایــی آن را توضیــح می دهنــد. 
مــک گیلــوری می گویــد مکالمــه بــا ایــن 
دختــران  فقــط ایــن کیفیــت را نــدارد کــه 
ــه ســختی  ــن ب ــر شــوند،  ای ــاًل درگی کام
ــی  ــان م ــود. متخصص ــخص می ش مش
ــرای فهمیــدن تفاوت هــای  ــد کــه ب گوین
در  پیشــرفت  و  اتیســم  در  جنســیتی 
تشــخیص ایــن اختــالل در دختــران، 
آن هــا بایــد مشــخص کننــد کــه چــه چیز 
غیرعــادی در رفتــار ایــن دختــران وجــود 

دارد.
محققــان همچنیــن ممکن اســت نیــاز به 
طراحــی در مطالعاتــی داشــته باشــند کــه 
شــامل دخترانــی بــا مشــکالت اجتماعی 
پنهــان اســت کــه دارای اختــالل اتیســم 
ــه همیــن خاطــر موضــوع در  نیســتند. ب
حــال حاضــر مشــکل مــرغ و تخم مــرغ 
ــردن  ــخص ک ــرای مش ــالش ب ــت. ت اس
ویژگی هــای اتیســم در دختــران بامطالعــه 
دختــران تشــخیص داده شــده بــا توجــه به 

معیارهــای پســران اســت.
ــک زن  ــپ ی ــه فنوتی ــما ب ــه ش ــی ک زمان
ــرد  ــک م ــگاه ی ــر از ن ــد، اگ ــگاه می کنی ن
اتیســم  مردانــه  ویژگی هــای  بنگریــد 
را مشــاهده خواهیــد کــرد. اســکوس 
)Skuse( می گویــد شــما فقــط آنچــه را کــه 

را می بینیــد. ببینیــد  می خواهیــد 
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تأثیر سن پدر در ابتالی دختران 
به اختالل طیف اتیسم

طبــق یــک مطالعــه جدیــد، 
اتیســم  دارای  دختــران 
ــا  ــد )ب ــن تری دارن ــدران مس ــه پ ک
ــتر از  ــال( بیش ــط 41 س ــن متوس س
دختــران بــا پــدران جوانتــر احتمــال 
دارد تنهــا فرزنــد دارای اتیســم در 

ــند. ــواده باش خان
ــه در روز  ــده ک ــت آم ــه دس ــج ب نتای
ایــن  شــد،  منتشــر  دســامبر   16
کــه  می کنــد  تقویــت  را  فرضیــه 
ســلول های  در  کــه  جهش هایــی 
اســپرم انســان ایجــاد می شــوند، 
بــه  ابتــال  خطــر  اســت  ممکــن 
اتیســم را در کــودکان افزایــش دهــد.

جرمی ســیلورمن، اســتاد روانپزشــکی 
در   Sina کــوه  پزشــکی  دانشــکده 
ــان  ــن نش ــد: »ای ــورک، می گوی نیوی
دارای  دختــران  در  کــه  می دهــد 
اتیســم کــه پدرانشــان ســن باالتــری 
ــی  ــاد اختالل ــال زی ــه احتم ــد ب دارن
ایجــاد مــی شــود کــه بــه دلیــل 
ارثــی  غیــر  رویدادهــای  برخــی 

ــد.« ــی افت ــاق م اتف
یافته هــا بــر اهمیــت مطالعــه در 
مــورد دختــران دارای اختــالل تأکیــد 
می کننــد، حتــی اگــر تعــداد آنهــا 
کمتــر از پســران دارای ایــن اختــالل 

باشــد.
ریتــا کانتــور، اســتاد ژنتیــک انســان 
در دانشــگاه کالیفرنیــا می گویــد: 
» تمرکــز ایــن مطالعــه بــر زنــان 
اســت و مــدل بالقــوه ای را ایجــاد 
دار  معنــی  بســیار  کــه  می کنــد 

اســت.«

 تعــداد پســرها حــدود 4 برابر بیشــتر 
ــا  از دختــران دارای اتیســم اســت. ب
ــی  ــبت جنس ــن نس ــال، ای ــن ح ای
ــدران مســن  ــا پ ــودکان ب ــان ک در می
ــد  ــان می ده ــد و نش ــش می یاب کاه
کــه برخــی از مکانیســم هایی کــه در 
پســران و دختــران بــه طور مســاوی 
ــت در  ــن اس ــذارد، ممک ــر می گ تأثی

ایــن گــروه باشــد.
ــد  ــان دریافتن ــن، محقق ــر ای ــالوه ب ع
ســابقه  کــه  اتیســمی  دارای  افــراد 
خانوادگــی ایــن اختــالل را دارنــد، دارای 
تغییــرات غیــر ارثــی )CNVs( بیشــتری 
نســبت بــه افــراد  دارای اتیســمی  
هســتند کــه در خانواده هــای ســالم 
زندگــی می کننــد. CNV هــا یــک نــوع 
جهش هســتند کــه در آن مــواد ژنتیکی 

ــوند. ــذف می ش ــا ح ــر ی تکثی
جداسازی ساده:

و  ســیلورمن  جدیــد،  مطالعــه  در 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــش اطالع همکاران
677 کــودک دارای اتیســم را از 340 
ــم  ــات اتیس ــه در مطالع ــواده، ک خان
در کــوه Sina ثبــت نــام کرده انــد، 
تجزیــه و تحلیــل کردنــد. ســیلورمن 
ــل از  ــه قب ــن مطالع می نویســد: » ای
اینکــه مــا عالقــه منــد بــه ســن پــدر 
و مــادر شــویم انجــام شــد و بنابراین 
مــا بســیار مطمئــن هســتیم کــه 
ــبت  ــی نس ــب ذات ــه تعص ــچ گون هی
بــه پــدر و مــادر بزرگتــر وجــود دارد.«
خانــواده   90 خانواده هــا،  ایــن  از 
ــن  ــه ای ــتند، ب ــمی هس ــک اتیس ت
معنــی کــه آنهــا یــک کــودک دارای 
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ــرادران آن  ــران و ب ــن و خواه ــا روی والدی ــد، ام ــم دارن اتیس
ــواده هــا چنــد اتیســمی  هــا تأثیــری نداشــته است.ســایر خان
هســتند، یعنــی حداقــل دو کــودک در خانــواده دارای ایــن 

ــتند. ــالل هس اخت
محققــان کــودکان را بــر اســاس ســن پدرانشــان به چهــار گروه 
ــط  ــن متوس ــا س ــدران ب ــد پ ــا دریافتن ــد. آن ه ــیم می کنن تقس
ــای  ــی از خانواده ه ــه بخش ــال دارد ک ــتر احتم ــال،  بیش 41 س
تــک اتیســمی باشــند در مقایســه بــا کســانی کــه بــا جوانتریــن 

ــا میانگیــن ســن 27.5 ســال. پــدران متولــد شــده اند، ب
ــدران  ــن پ ــدی، جوان تری ــروه بن ــوان گ ــه عن ب
دختــران دارای اتیســم بیــن 22 تــا 30 
ســالگی و جوانتریــن پــدران پســران بین 
ــن ترین  ــد. مس ــال بودن ــا 29 س 20 ت
پــدران دختــران بیــن 38 تــا 52 ســاله 
و مســن ترین پــدران پســران بیــن 
37 تــا 62 ســاله بودنــد؛ امــا ســیلورمن 
ــه  ــوان ب ــج را نمی ت ــد، »نتای ــاره می کن اش
ــه  ــوان ب ــه می ت ــبت داد  بلک ــادی نس ــداد زی تع

ــا ســن بســیار باالنســبت داد.« ــدر ب ــد پ چن
 محققــان دریافتنــد  ارتبــاط بیــن ســن بــاالی 
پــدر بــا  اتیســم در دختــران، بســیار بیشــتر اســت. 
همچنیــن احتمــال اتیســم در پســرانی  کــه پــدران 
مســن دارنــد، در مقایســه بــا پســران دارای پدرجوان 
یــک و نیــم برابــر بیشــتر اســت. در مقابــل، ایــن 
احتمــال در دختــران دارای اتیســمی کــه پــدر مســن تــری 
ــد بیــش  ــدر جــوان دارن ــه پ ــی ک ــه دختران ــد نســبت ب دارن
از شــش برابــر اســت. ایــن نتیجــه نشــان مــی دهــد کــه 
جهش هــای جدیــد در اســپرم مردانــی بــا ســن بــاال جمــع  
ــان  ــم را در دخترانش ــه اتیس ــال ب ــر ابت ــود و خط ــی ش م
افزایــش دهــد، حتــی اگــر ســابقه خانوادگــی ایــن اختــالل 

وجــود نداشــته باشــد.
ایــن یافته هــا، جهش هــای جدیــدی از اتیســم در پســران  را 
انــکار نمــی کنــد. ســیلورمن می گویــد رابطــه بیــن ســن پــدر 
ــه  ــرای پســران در نظــر گرفت و اتیســم فقــط ممکــن اســت ب
شــود، زیــرا در پســران ایــن اختــالل بیشــتر وجــود دارد و تنوع 

عوامــل ایجــاد کننــده بیشــتر اســت.

ویژگی های مشترک:

ایــن مطالعــه محــدود اســت و بایــد در یــک نمونــه بزرگتــر 
تأییــد شــود.

ــی کــه  ــادآور می شــوند، در حال کارشناســان همچنیــن ی

نتایــج بــرای جهش هــای جدیــد، نقــش 
ــد،  ــا می کنن ــم ایف ــاد اتیس ــی را در ایج مهم
لیــزا  نمی کننــد.  رد  را  دیگــر  گزینه هــای 
کــرون، مدیــر برنامــه تحقیقاتــی اتیســم 
می گویــد:  کالیفرنیــا  بهداشــتی  بیمــه  در 
ــوط  ــردان مرب ــه ســن م ــل دیگــری ب »عوام
می شــود کــه می تواننــد توضیحــی بــرای  

ایــن یافته هــا باشــند.«
ســایر عوامــل مرتبــط بــا ســن می توانــد 
شــامل اثــرات زیســت محیطــی یــا تغییــرات 
اپــی ژنتیکــی باشــد کــه بــدون تغییــر نتیجــه 

ــذارد. ــر می گ ــر ژن تأثی ــی، ب اصل
داده هــای برخــی از مطالعــات جامــع کــه 
مــواد ژنتیکــی و اطالعــات مربــوط بــه اثرات 
ــه  ــد ب ــرد،  می توان ــر می گی ــی را در ب محیط

تأییــد نتایــج جدیــد کمــک کنــد.
ــا  ــه آی ــد ک ــی کن ــد دارد بررس ــیلورمن قص س
ــران دارای  ــرای دخت ــری ب ــای دیگ ویژگی ه
اتیســم کــه پــدران پیــر دارنــد، ماننــد الگــو یــا 

شــدت عالئــم آنهــا وجــود دارد؟
 Dolores ســال گذشــته، محققــان بــه رهبــری
Malaspina دریافتنــد کــه زنــان مبتــال بــه 

ــر  ــن ت ــدران مس ــه دارای پ ــکیزوفرنی ک اس
هســتند و ســابقه خانوادگــی ایــن بیمــاری را 
دارنــد در مقایســه بــا دیگــر زنــان مبتــال بــه 
اســکیزوفرنی، عالئــم شــدیدتری دارنــد. 
خطــر ابتــال بــه اســکیزوفرنی ماننــد اتیســم، 
ــر  ــان پیرت ــه پدرانش ــی ک ــردان و کودکان در م

ــت. ــتر اس ــتند بیش هس
ســیلورمن می گویــد یافته هــای گروهــش 
بــه محققــان اتیســم و  کســانی کــه به کشــف 
چگونگــی انتقــال اتیســم بــه نســل ها ی 
ــد  ــک می کن ــتند، کم ــد هس ــر عالقه من دیگ
تــا بــه خــرده مقیاس هایــی کــه ممکــن اســت 
ــت  ــد دس ــد باش ــا مفی ــات آن ه ــرای مطالع ب
ــل  ــه مای ــانی ک ــال، کس ــد. به عنوان مث یابن
بــه درک نقــش عوامــل غیــر ارثــی در اتیســم 
ــران دارای  ــر روی دخت ــد ب ــتند می توانن هس
ــز  ــد تمرک ــر دارن ــدران مســن  ت ــه پ اتیســم ک

کننــد.
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حقیقت های علمی
 درباره ی اتیســم

 در زنان
ــان،  ــم در زن ــخیص اتیس ــم تش 1. عالئ
ممکــن اســت مناســب و کافــی نباشــد. 
ــه  ــد ک ــار کرده ان ــان اظه ــی از محقق برخ
اتیســم در زنــان ممکــن اســت به شــکلی 
ــا،  ــه معیاره ــد. اگرچ ــروز کن ــاوت ب متف
مفاهیــم و شــیوه های تشــخیص اتیســم 
کــه در حــال حاضــر اســتفاده می شــوند، 
بــه شــکل متعــارف، بــر مبنــای عالئــم 

مــردان دارای اتیســم اســت.
ــدد  ــات متع ــات: مطالع ــوگیری اثب 2. س
ــه اتیســم بیشــتر در  نشــان داده اســت ک
ــم  ــیک اتیس ــم کالس ــان دارای عالئ زن
تشــخیص  هوشــی  ناتوانی هــای  و 
اتیســم  درحالی کــه  اســت،  داده شــده 
ــا دارای  ــر ی ــه دارای IQ باالت ــی ک در زنان
عالئــم شــدید کمتــری هســتند، یــا 
ســن  در  یــا  نشــده  داده  تشــخیص 
ــه نســبت پســران تشــخیص  باالتــری ب
کــه  مــواردی  در  اســت.  داده  شــده 
ــی  ــی و ارتباط ــم اجتماع ــران عالئ دخت
ــران  ــه پس ــبت ب ــری نس ــاوت و کمت متف
ــان و  ــن، معلم ــد، والدی ــان می دهن نش
متخصصیــن پزشــکی ممکــن اســت 
ایــن عالئــم را به اشــتباه خجالــت یــا 
اضطــراب تفســیر کننــد. عــالوه بــر این، 
ــم  ــف اتیس ــردان دارای طی ــه م درحالی ک
رفتارهــای  دادن  نشــان  بــه  تمایــل 
ــی  ــش فعال ــد بی ــتری مانن ــی بیش بیرون
ــف  ــان دارای طی ــد، زن ــی دارن و تکانش
رفتارهــای  ابــراز  بــه  تمایــل  اتیســم 
ــردگی  ــراب و افس ــد اضط ــر مانن درونی ت

ــد. دارن
دختــران بــا مشــکالت درونــی، کمتــر از 
پســرانی کــه بــا مشــکالت مشــابه مواجه 
مراجعــه  متخصصــان  بــه  هســتند، 
می کننــد، شــاید بــه ایــن دلیــل کــه 
ایــن رفتارهــا در زنــان "طبیعــی" در نظــر 

ــیر  ــتباه تفس ــا به اش ــود و ی ــه می ش گرفت
عالئــم  تفســیر  در  اشــتباه  می شــود. 
می توانــد منجــر بــه تشــخیص نادرســت 

ــود. ش
ــاری  ــای رفت ــه دارای ویژگی ه ــی ک زنان
مشــابه اتیســم هســتند، بیشــتر احتمــال 
تأخیــر  ماننــد  شــرایطی  بــا  کــه  دارد 
ــخصیت  ــالل ش ــراب، اخت ــی، اضط زبان
ــتباه  ــوردن، اش ــالالت خ ــی و اخت اجتناب

ــوند. ــه ش گرفت
می دهــد،  نشــان  مطالعــات  اگرچــه 
داده  تشــخیص  اتیســم  هنگامی کــه 
شــرایط  شــدت  یــا  نــوع  در  شــد، 
ــران و پســران  ــا اتیســم در دخت همــراه ب
ایــن  دارد.  کمــی وجــود  تفاوت هــای 
نشــان می دهــد ســوگیری اثبــات، یــک 
مشــکل واقعی در شناســایی زنــان دارای 

ــت. ــم اس ــف اتیس طی
بــه  مربــوط  کــه  اســتتار  فرضیــه   .3
ســوگیری اثبــات اســت، حاکــی از آن 
ــردان دارای  ــا م ــه در مقایســه ب اســت ک
طیــف اتیســم، زنــان دارای ایــن طیــف 
ممکــن اســت بهتــر قــادر باشــند یــا 
گرایــش بیشــتری بــرای جبــران یــا 
ــم اتیســم نشــان  تعدیــل برخــی از عالئ
دهنــد. ایــن رفتــار "پوشــاندن یــا پنهــان 
کــردن" نیــز نامیــده می شــود. درنتیجــه، 
رفتارهــای ایــن دختــران منجــر بــه 
معلمــان،  کــه  نمی شــود  مســئله ای 
والدیــن و متخصصــان پزشــکی ممکــن 
باشــد بــرای تشــخیص احتمالــی اتیســم 

ــد. ــر بگیرن در نظ
کــه  می دهــد  نشــان  تحقیقــات 
کــه  دارد  وجــود  زیــادی  روش هــای 
دختــران و زنــان دارای طیــف اتیســم 
ــا  ــت ه ــودآگاه محدودی ــا ناخ ــه ی آگاهان
ــی،  ــم اجتماع ــود در فه ــکالت خ و مش
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ارتباطــات اجتماعــی و تخیــل اجتماعــی 
می کننــد. پنهــان 

همان طــور کــه آن هــا در خودآگاهــی 
رشــد  تفاوت هایشــان  شــناخت  و 
می کننــد، ممکــن اســت دختــران بــرای 
ــان،  ــه خودش ــه ب ــری از جلب توج جلوگی
تــالش بیشــتری بــرای مثــاًل آرام بودن، 
رفتــار خــوب و ســازگار در مدرســه داشــته 

ــند. باش
دختــران ممکــن اســت بیشــتر از طریــق 
مشــاهده از رفتارهــای اجتماعــی پیــروی 
کننــد. آن هــا ممکــن اســت هنگامی کــه 
اجتماعــی  خطــای  یــک  مرتکــب 
ــد  ــی کنن ــریع تر عذرخواه ــوند، س می ش
و آرام تــر شــوند و احتمــال این کــه رفتــار 
غیرعــادی آن هــا توســط دیگــران نادیده 
گرفتــه شــود یــا فرامــوش شــود، بیشــتر 

می شــود.
دختــران اغلــب ازنظــر اجتماعــی آگاه تــر 
هســتند و مهــارت هــای اجتماعــی در آن 
ــازی و  ــال ب ــه دنب ــت و ب ــتر اس ــا بیش ه
تعامــالت بــا دیگــران هســتند، البتــه ایــن 
بــه صــورت خــود انگیختــه نیســت) اغلب 
توســط همســاالن هدایــت مــی شــوند و 
خودشــان شــروع کننــده روابــط و فعالیــت 
ــک  ــا نیســتند( آن هــا ممکــن اســت ی ه
دوســت خــاص داشــته باشــند کــه بــا آن ها 
یــک رابطــه شــدید و گاهــی وابســته را بــه 

اشــتراک می گــذارد.
ــیده  ــات رس ــه اثب ــه ب ــن نظری ــراً  ای اخی
ــم  ــاری اتیس ــای رفت ــه ویژگی ه ــت ک اس
در دختــران و زنــان متفــاوت از پســران و 

ــل  ــه، تجزیه وتحلی ــت. اگرچ ــردان اس م
بیســت مطالعــه ی جداگانــه در مــورد 
تأثیــر جنســیت در عالئــم اتیســم، نشــان 
ــم  ــدت عالی ــاوت در ش ــد تف ــه چن داده ک
ــان وجــود دارد،  ــن مــردان و زن اتیســم بی

به عنوان مثــال:
اتیســم  مــردان و زنــان دارای طیــف 
ــی  ــار اجتماع ــابهی را در رفت ــم مش عالئ
ــد. بااین حــال، چنــد تفــاوت  نشــان دادن

ــر شــد: ــز ذک نی
ــبت  ــم  نس ــف اتیس ــران دارای طی دخت
بــه پســران، عالقــه بیشــتری بــه روابــط 
اجتماعــی و همچنیــن انجــام بازی هــای 
تخیلــی نشــان می دهنــد کــه ممکــن 
ــازی  ــرار ب ــا تک ــد ی ــی از تقلی ــت ناش اس
یــا موقعیت هــای اجتماعــی کــه قبــاًل بــا 

ــد. ــد، باش ــرو بوده ان ــا روب آن ه
دختــران طیــف اتیســم بیشــتر قــادر بــه 
نشــان دادن احساســات پیچیــده نســبت 

بــه پســران هســتند.
- دختــران دارای ایــن طیــف اغلــب دچار 
ــی  ــی زمان ــتند، یعن ــی هس ــژواک گوی پ
کــه فــرد آنچــه بــه او گفتــه می شــود 
را تکــرار می کنــد. در ســنین پایین تــر 
ــوان  ــتباه به عن ــت به اش ــن اس ــن ممک ای
پیشــرفته تر  ارتباطاتــی  مهارت هــای 

ــود. ــده ش دی
- به طورکلــی دختــران، عالیــق، رفتارهــا 
بــه  کمتــری  محــدود  کلیشــه های  و 
نســبت پســران از خــود نشــان مــی دهنــد. 
ــد  ــاص )مانن ــدید خ ــق ش ــه، عالی اگرچ
پیــروی  و  مشــهور  افــراد  حیوانــات، 

ــران  ــب در دخت ــالت( اغل ــردن از تخی ک
کــه  دیده شــده  اتیســم  طیــف  دارای 
جریــان،  ایــن  بــه  بیشــتری  تمایــل 
ــت. ــف اس ــن طی ــران ای ــه پس ــبت ب نس
- دختــران دارای طیــف اتیســم مشــکالت 
خــواب و اضطــراب یا افســردگی بیشــتری 

نســبت بــه پســران دارند.
دلیــل  بــه  اســت  ممکــن  بنابرایــن 
در  اتیســم  کــه  مختلفــی  شــیوه های 
زنــان و مــردان خــود را نشــان می دهــد، 
همــراه بــا رفتــار مخفــی کاری زنــان، 
والدیــن، معلمــان و پزشــکان ممکــن 
اســت نتواننــد طیــف وســیعی از رفتارهــا 
ــراب و  ــل اضط ــائلی مث ــن مس و همچنی
افســردگی را به عنــوان عالئــم اتیســم در 

ــد. ــخیص دهن ــان تش زن

به طورکلی دختران، 
عالیق، رفتارها و 

کلیشه های محدود 
کمتری به نسبت 

پسران از خود نشان 
می دهند. 
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مطالعه دوقلوها نشان می دهد 
که دختران از خطر اتیسم 

محافظت می شوند
ــه از  ــر آنک ــد. مگ ــم را ندارن ــبه اتیس ــای ش ــران رفتاره ــد، دخت ــات جدی ــاس مطالع ــر اس ب
خانواده هایــی متولــد شــوند کــه خطــر ابتــال بــه ایــن اختــالل در آن هــا بــاال باشــد. مقایســه 
رفتارهــای شــبه اتیســم در نزدیــک بــه 10000 جفــت از دو قلوهــا نشــان می دهــد کــه دختــران 

ــوند. ــت می ش ــالل محافظ ــن اخت ــوی از ای ــه نح ب
یافته هــای منتشرشــده در 19 فوریــه در »مجموعــه آکادمــی ملــی علــوم« تــا حــدی می توانــد 
ــت.  ــر اس ــر رایج ت ــار براب ــران چه ــه دخت ــبت ب ــران نس ــم در پس ــرا اتیس ــه چ ــد ک ــح ده توضی

ــت. ــه اس ــن زمین ــار در ای ــن آم ــن و گیج کننده تری ــی از قدیمی تری این یک
ــی و  ــای اجتماع ــه، مهارت ه ــص در مکالم ــد نق ــم مانن ــای اتیس ــه، ویژگی ه ــن مطالع در ای
رفتارهــای کلیشــه ای و تکــراری در کــودکان در جمعیــت عمومــی آن هــا اندازه گیــری شــد. ایــن 
مطالعــه نشــان داد از میــان بچه هایــی کــه تعــداد زیــادی از عالئــم اتیســم را دارنــد، دختــران 

بیشــتر از پســران احتمــال دارد کــه دارای صفــات و عالئــم اتیســم باشــند.
سرپرســت مطالعــه، آنجلیــکا رونالــد، پژوهشــگر ارشــد علــوم روان شــناختی دانشــگاه بیرکبــک 
در لنــدن می گویــد: »یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه دختــران دارای ســطح پایــه ای از 
محافظــت هســتند و بســیاری از ویژگی هــا و صفــات اتیســم را نشــان نمی دهنــد. مگــر اینکــه 

آن هــا دخترانــی بــا عالئــم پرخطــر باشــند«.
او می گویــد: فاکتورهــای خطرســاز در ایــن خانواده هــا ممکــن اســت شــامل عوامــل ژنتیکــی، 

تأثیــرات محیطــی یــا ترکیبــی از هــردو باشــد.
ــد،  ــی ممکــن اســت کار کن ــر حفاظت ــن اث ــه ای ــه چگون ــن ســؤال ک ــه ای ــه ب ــن مطالع ــه ای البت
پاســخ نمی دهــد. ممکــن اســت ایــن اثــر حفاظتــی بــه تفاوت هــای زیســتی بیــن جنســیت ها 
بســتگی داشــته باشــد. یــا اینکــه ممکــن اســت اصــاًل مربــوط بــه مســئله حفاظــت نباشــد. 
بلکــه نتیجــه بی توجهــی و خطــا در ارزیابــی و تشــخیص اختــالل، باعــث آن شــود. 
ــر در  ــن و متخصصــان ممکــن اســت نشــانه های خفیــف اتیســم را کمت ــال، والدی به عنوان مث

ــه دنبــال ایــن عالئــم در میــان پســرها باشــند. ــا بیشــتر ب دختــران متوجــه شــوند ی
ــم  ــر می کن ــن فک ــد: »م ــاروارد می گوی ــگاه ه ــتاد دانش ــگر و اس ــون، پژوهش ــس رابینس آلی
داشــتن درک بهتــر از تفاوت هــای جنســی در اتیســم می توانــد بــه مــا در پاســخ بــه ایــن ســؤال 

کمــک کنــد«.
شباهت خانوادگی:

محققــان از مدت هــا پیــش تــالش کردنــد تــا تأثیــر جنســیت بــر روی اتیســم را توضیــح دهنــد. 
ــاال بــودن ســطح تستوســترون در پســران، آن هــا را آســیب پذیر کــرده  ــد کــه ب برخــی معتقدن
اســت. برخــی دیگــر معتقدنــد کــه دختــران ممکــن اســت از طریــق یــک مکانیســم ژنتیکــی 

مرتبــط بــا کرومــوزوم x محافظــت شــوند.
ــای  ــران در جمعیت ه ــا دخت ــه آی ــد ک ــی کردن ــد بررس ــون و رونال ــد، رابینس ــه جدی در مطالع

ــوند؟ ــت می ش ــا محافظ ــم در خانواده ه ــه اتیس ــال ب ــر ابت ــل خط ــی از عوام عموم
ــری  ــک دوره اندازه گی ــم را در ی ــای اتیس ــی، ویژگی ه ــخیص قطع ــای تش ــه بج ــن مطالع ای
کــرد. به عنوان مثــال، یــک کــودک ممکــن اســت برخــی از رفتارهــای تکــراری و کلیشــه ای را 

داشــته باشــد بــدون اینکــه تشــخیص قطعــی اتیســم داده شــود.
محققــان بــه دو نمونــه بــزرگ از دوقلوهــا متمرکز شــدند: 3842 جفــت از مطالعه رشــد زودرس 
دوقلوهــا در انگلیــس و 6040 جفــت از مطالعــه دوقلوهــای کــودک و نوجــوان در ســوئد. هــردو 
ــار و  ــر گفت ــد تأخی ــرای اندازه گیــری صفــات اتیســم، مانن ــا اســتفاده از پرسشــنامه ب مطالعــه ب
زبــان، یــا مشــکل برقــراری ارتبــاط و مکالمــه در دوقلوهــا انجام شــده بــود. محققــان بــر روی 

جفت هایــی تمرکــز کردنــد کــه یکــی از دوقلوهــا در پرونــده پنــج درصــد امتیــاز اتیســم بــود.
ــانه های  ــده نش ــود در پرون ــث موج ــودکان مؤن ــای ک ــه هم نژاده ــد ک ــان دادن ــات نش تحقیق

ــتند. ــده داش ــود در پرون ــر موج ــودکان مذک ــای ک ــه هم نژاده ــبت ب ــتری نس ــم بیش اتیس
ایــن نشــان می دهــد کــه دختــران رفتارهــای شــبه اتیســم ندارنــد مگــر آنکــه از خانواده هــای 
ــد  ــه پســران می توانن ــد شــده باشــند. درحالی ک ــه ایــن اختــالل متول ــاالی ابتــال ب ــا خطــر ب ب

خانواده هــای  در  حتــی  را  صفــات  ایــن 
ــند. ــته باش ــز داش ــر نی کم خط

روان پزشــکی  اســتاد  وایــس،  لــورن 
ــر  ــه اث ــد: » فرضی ــا می گوی دانشــگاه کالیفرنی
ــه خیلــی مطــرح اســت. امــا  محافظتــی زنان
ــادی در دســترس نیســت.  ــًا شــواهد زی واقع
مــن فکــر می کنــم ایــن مطالعــه شــواهد 

بســیار خوبــی را نشــان می دهــد«.
محافظت:

ــود  ــای موج ــه داده ه ــد: اگرچ ــد می گوی رونال
ــان  ــی زن ــر محافظت ــه تأثی به شــدت از فرضی
ــر  ــی دیگ ــا به طورکل ــد، ام ــتیبانی می کنن پش
ــال،  ــد. به عنوان مث ــات را رد نمی کنن توضیح
اندازه گیــری  بــرای  پرسشــنامه هایی  از 
ــای  ــاس رتبه بندی ه ــر اس ــم ب ــات اتیس صف
فرهنگــی  مشــکالت  دارای  کــه  والدیــن 
بــر  هســتند، اســتفاده می شــود. عــالوه 
ــتفاده  ــورد اس ــای م ــیاری از ابزاره ــن، بس ای
ــبه  ــم و ش ــانه های اتیس ــی نش ــرای ارزیاب ب
پســران  از  گروه هایــی  بــرای  اتیســم، 
ــم  ــت عالئ ــن اس ــه ممک ــده اند ک طراحی ش
اتیســم را متفــاوت از دختــران نشــان دهنــد.
ایــن داده هــا بــه ســبب مطالعــات قدیمی تــر 
دختــران  در  خطــر  فاکتورهــای  مــورد  در 

ــت. ــده اس ــدودی گیج کنن ــا ح ــم ت اتیس
مطالعــات قدیمــی نشــان دادنــد کــه دختــران 
ــتر  ــران، بیش ــه پس ــبت ب ــم نس دارای اتیس
خــودی  بــه  خــود  جهش هــای  دچــار 
جهش هــا  ایــن  ازآنجایی کــه  و  می شــوند 
ــد  ــان می ده ــوند، نش ــرده نمی ش ــه ارث ب ب
کــه دختــران کمتــر احتمــال دارد کــه صفــات 
اتیســم را نشــان دهنــد، دقیقــًا برخــالف 

جدیــد. یافته هــای 
بــا این حــال رابینســون می گویــد کــه بــه 
ــه خــودی  ــت اینکــه جهش هــای خــود ب عل
ــار  ــتند، انتظ ــادر هس ــی ن ــت عموم در جمعی
نمــی رود کــه نقــش معنــی داری در ایــن 

ــد. ــا کنن ــه ایف نمون
ــی در  ــه محافظت ــر فرضی ــه اگ ــد ک او می گوی
زنــان درســت باشــد، بایــد عوامــل خطرســاز 

را در پســران بیشــتر از دختــران ببینیــم.
از  اتیســم  حیطــه  کــه  موافق انــد  همــه 
دختــران  مــورد  در  بیشــتری  مطالعــات 
دارای اختــالل برخــوردار اســت کــه ازلحــاظ 

اســت. گرفته شــده  نادیــده  تاریخــی 
رونالــد می گویــد: درک تفــاوت جنســیت بــه 
پســران و دختــران کمــک می کنــد. ایــن 
بخشــی از کل ســازوکاری اســت کــه اتیســم 

را توســعه می دهــد.
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زن نابـغه
 اتیســـم

 تمپــل گرندیــن یکــی از بزرگتریــن اســاتید علــوم دامــی در 
ــش  ــم بخ ــرد: » اتیس ــار ک ــا Maker اظه ــی ب ــه ای مصاحب
مهمــی از هویــت مــن اســت. مــن منطــق خــود را دوســت 
دارم و قصــد تغییــر آن را نــدارم امــا در درجــه اول یــک 
ــتم«.  ــات هس ــی حیوان ــار شناس ــص رفت ــمند ومتخص دانش
ــا  ــه اتیســم از کودکــی تشــخیص داده شــد. او ب ابتــالی او ب
بــه کارگیــری روش هــای درمانــی انســان انقالبــی عظیــم در 

ــود آورد.  ــه وج ــداری ب ــت دام صنع
ــون بدســت   او موفقیت هــای بســیاری در زمینه هــای گوناگ
آورد بــه عنــوان مثــال وی نائــل بــه دریافــت درجــه دکتــری 
ــی  ــی او فیلم ــاس زندگ ــر اس ــد. ب ــوی ش ــگاه ایلین از دانش
ــزه  ــده جای ــه برن ــد ک ــاخته ش ــس س ــر دان ــش کل ــا درخش ب
Emmy)یــک جایــزه آمریکایــی بــرای تولیــدات تلویزیونــی 

ــون  ــرای تلویزی ــکار ب ــادل اس ــوان مع ــه عن ــًا ب ــه عموم ک
ــان  ــی از زن ــن یک ــع گرندی ــد. در واق ــود( ش ــته می ش دانس
ــه  ــا غلب ــر محدودیت ه ــت ب ــه توانس ــود ک ــمی ب دارای اتیس
کنــد. او در زمینه هــای گوناگــون از انســان شناســی تــا 
ــت.  ــت یاف ــمگیری دس ــای چش ــه موفقیت ه ــرگرمی ب س
بــا وجــود اینکــه بســیاری از موقعیت هــا کامــاًل ناعادالنــه از 
آنهــا دریــغ شــد امــا ایــن افــراد ثابــت کردنــد کــه هیــچ چیــز 
ــتی  ــود. براس ــد نمی ش ــت دارن ــه دوس ــام کاری ک ــع انج مان

ــتند. ــان برداش ــع را از می ــا و موان ــا محدودیت ه آن ه

تمپل گرندین

ــب  ــک داوطل ــل )ی ــوزان بوی ــال 2009 س ــل س  در آپری
میانســال کلیســا از شــهر کوچکــی در اســکاتلند( بــا آهنــگ 
ــابقه  ــتم " در مس ــی داش ــام " رؤیای ــا ن ــه اش ب ــورد عالق م
ــط  ــو توس ــن ویدئ ــرد. ای ــرکت ک ــا ش ــتعدادیابی بریتانی اس
200 میلیــون نفــر دیــده شــد. او بــه دلیــل صــدای فــوق 
العــاده و شــخصیت متواضــع اش بســیار مــورد توجــه قــرار 
گرفــت. اگرچــه او در ایــن برنامــه برنــده نشــد اما بعــد از آن 
هفــت آلبــوم منتشــر کــرد. آهنــگ " رؤیایــی داشــتم " وی 
ــریع ترین  ــورد دار س ــد رک ــر ش ــال 2009 منتش ــه در س ک
فــروش آلبــوم اولــی شــد و نــام او در صــدر بیلبوردهــا قــرار 

گرفــت.
 شــهرت بــرای ســوزان کــه اغلــب توســط کــودکان دیگــر 
مــورد آزار و اذیــت قــرار می گرفــت بســیار شــگفت انگیــز 
بــود. او در ســال 1961 متولــد شــد و در ســن 51 ســالگی 
تشــخیص آســپرگر گرفــت. ســوزان بویــل تاکنــون جشــن 
هــای بیــن المللــی بســیاری برگــزار کــرده اســت. او بــرای 

ملکــه انگلیــس نیــز برنامــه اجــرا کــرده اســت.

سوزان بویل



فتر
طر

ن 
ی آ

کم
97

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
| ب

جم 
 پن

اره
شمـ

م | 
دو

ال 
سـ

60

دریــل هانــا بازیگــر آمریکایــی در فیلم هایــی بــا عنــوان 
وال اســتریت، اســپلش، بیــل را بکــش نقــش آفرینــی 
ــه  ــت ک ــان داش ــال 2013 وی اذع ــت. در س ــرده اس ک
سالهاســت بــه ســندرم آســپرگر مبتالســت وایــن مســئله 
باعــث ایجــاد تنــش در روابــط اجتماعــی وی شــده 
اســت. ایــن اختــالل زمانــی کــه کوچــک بــود تشــخیص 
داده شــد. او داروهــای متعــدد و حتی پیشــنهاد پزشــکان 
ــه  ــر دارد. او ب ــه خاط ــدنش را ب ــتری ش ــر بس ــی ب مبن
جــای تمرکــز بــر بیمــاری خــود بــه دنبــال عالیقــش در 
ــن  ــکیل کمپی ــه، تش ــه بال ــف از جمل ــای مختل زمینه ه

ــرای حفاظــت از محیــط زیســت و بازیگــری رفــت. ب

دریل هانا
ــن زن دارای  ــوان اولی ــه عن ــود ب ــه او 15 ســاله ب ــی ک زمان
اتیســم برنــده مــدال طــالی پارالمپیــک در بریتانیــا 
شــناخته شــد. او برنــده مــدال طــالی 200 متــر آزاد زنــان 
در المپیــک لنــدن شــد. همچنیــن یــک ســال بعــد برنــده 
ــرال  ــی جهــان IPC مونت ســه مــدال در مســابقات قهرمان
ــر آزاد، مــدال نقــره در 200  شــد. مــدال طــال در 200 مت

ــر آزاد. ــز در 100 مت ــدال برن ــدادی و م ــر ام مت
 او کــه متولــد ســال 1996 اســت بــرای اولیــن بــار زمانــی 
ــرار  ــتخر ق ــادرش در اس ــط م ــود توس ــه ب ــد ماه ــه چن ک
گرفــت. در ســن 10 ســالگی وارد مســابقات شــد و بــه طور 
مکــرر رکــورد شــکنی کــرد. تمامــی شــناگران در سرتاســر 

ــد. ــا داســتان الهــام بخــش او را نقــل می کنن بریتانی

جسیکا جین اپلگات

 بــا انتشــار داســتان لوســی بــه نــام اتیســم و ماجراهــای 
ــدون کالم  ــنده ب ــن نویس ــال 2001 او اولی ــر در س دیگ
ــورن  ــال 1978 در ملب ــت. او در س ــب گرف ــترالیا لق اس
متولــد شــد. لوســی بــه نــدرت صحبــت می کــرد امــا در 
دوران نوجوانــی آرامــش را در ارتبــاط نوشــتاری )تایپــی( 
یافــت. او از دانشــگاه Deakin در زمینــه مطالعــات 
ــود  ــات خ ــت احساس ــه در آن می توانس ــی ک ادبی_جای
ــه  ــن درج ــا باالتری ــد _ب ــان کن ــاالت بی ــق مق را از طری
فــارغ التحصیــل شــد. او همچنــان بــه نــدرت صحبــت 
ــد. ــوش می رس ــه گ ــدای او ب ــی ص ــی گاه ــد ول می کن

لوسی بلک من
ــام  ــا ن ــو او ب ــه ویدئ ــت ک ــم اس ــاالن اتیس ــی از فع او یک
ــان مــن " در ســال 2007 بــه طــور گســترده ای در  ــه زب "ب
یوتیــوب منتشــر شــد. در ایــن ویدئــو او از طریــق ایجــاد 
ــکان  ــکان دادن ســریع ورق هــای کاغــذ، ت هــم همــه، ت
دادن دســتگیره در، صداهایــی تولیــد کــرد وســپس بــرای 
ــه داد و آن را  ــی ارائ ــه ای ــا ترجم ــن صداه ــدام از ای ــر ک ه
ــردن  ــت ک ــرای صحب ــه ب ــد. او ک ــی نامی ــان اختصاص زب
ــد  ــاز دارد می گوی ــتگاه صداس ــا دس ــر و ی ــه کامپیوت ــاز ب نی
ــانه های  ــا نش ــات و ی ــی لغ ــال طراح ــه دنب ــن ب ــان م " زب
بصــری بــه منظــور درک توســط دیگــران نیســت بلکــه به 
دنبــال ارتبــاط دائــم بــا تمامــی اجــزای محیــط پیرامــون 

مــن اســت "

آماندا بگز
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شــد.  متولــد  اســترالیا  در   1963 ســال  در  ویلیامــز 
در کودکــی اغلــب گیــج، کــر و یــا احمــق خطــاب 
ــه  ــالگی ب ــم در 25 س ــخیص اتیس ــی تش ــد. در پ می ش
خــود و توانایی هایــش ایمــان آورد. در ســال 1992 
ــچ  ــس هی ــچ ک ــام "هی ــا ن ــود ب ــاب خ ــن کت پرفروش تری
کجــا " را منتشــر کــرد. ایــن اثــر یــک اتوبیوگرافــی 
ــت  ــم اس ــرد دارای اتیس ــک ف ــم ی ــه قل ــه ب ــل توج قاب
ــش در  ــتقالل و موفقیت های ــتان اس ــل داس ــه نق ــه ب ک
زمینه هــای گوناگــون می پــردازد. او دو کتــاب دیگــر 
ــک  ــه ی ــه ب ــه رفت ــرد و رفت ــر ک ــم منتش ــه اتیس در زمین
ــد. ــل ش ــم تبدی ــاور اتیس ــی و مش ــن الملل ــخنران بی س

دونا ویلیامز
ــا  ــال 1994 ب ــد س ــی متول ــر بریتانیای ــزی کالرک بازیگ لی
بــازی در فیلــم تلویزیونــی Dustbin Baby بــه شــهرت 
رســید. او در نقــش پاپــی کــه دارای ســندرم آســپرگر بــود 
ظاهــر شــد. ایــن نخســتین بــاری بــود کــه دختــری دارای 
آســپرگر چنیــن نقشــی را ایفــا می کــرد کــه ایــن مســئله در 
نهایــت موجــب شــد که مــادر لیــزی بــا راه انــدازی کمپینی 
ــراد دارای  ــای نقــش بازیگــران ســالم در نقــش اف ــه ایف ب
اتیســم اعتــراض کنــد. کمپیــن " مــن رو بــازی نکــن، بــذار 
بــازی کنــم "بــه عنــوان مرجعــی بــرای بازیگــران بــا بهــره 
هوشــی پاییــن اســت. ایــن کمپیــن بــا همــکاری مــدارس 
ــی ذهنــی را  ــا ناتوان ــی ب ــا دانــش آموزان ــد ت تــالش می کن

بــه بازیگــری تشــویق کنــد.

لیزی کالرک

ــی  ــرآوازه جهان ــاعر پ ــد و ش ــنده، هنرمن ــت نویس  هنری
ــد 27 اکتبــر 1980 اســت. او دختــر بســیار  اســت. او متول
در  خالقانــه اش  مهارت هــای  کــه  اســت  مســتعدی 
بســیاری از زمینه هــا از دیگــران پیشــی گرفتــه اســت. در 
ــعر  ــالگی ش ــت، در 9 س ــوت می نواخ ــالگی فل ــن 8 س س
ــرای  ــددی ب ــز متع ــالگی جوائ ــن 19 س ــرود و در س می س
ســبک سورئالیســتی در نقاشــی و شــعر در زادگاهــش 
مجارســتان بدســت آورد؛ امــا او ایــن افتخــارات را آســان 
بدســت نیــاورد. زمانــی کــه هریــت کــودک بــود بــه دلیــل 
ــاط  ــراری ارتب ــدم برق ــاط و ع ــراری ارتب ــکل در برق مش
چشــمی از ورود بــه مــدارس ابتدایــی منــع می شــد. حــاال 
ــت  ــتان اس ــندگان مجارس ــهورترین نویس ــی از مش او یک
ــش گذاشــته  ــه نمای ــار نقاشــی او در سراســر کشــور ب و آث

می شــود.

هنریت ست
لیــان کــه در ســن 35 ســالگی دریافت کــه دارای ســندرم 
آســپرگر اســت تــا کنــون کتاب هــای متعــددی در زمینــه 
خودیــاری بــرای افــراد دارای اتیســم تألیــف کــرده 
ــس  ــگاه تدری ــال در دانش ــدت 15 س ــه م ــت. وی ب اس

کــرده اســت.
او بــه درجــه دکتــری در رشــته روانشناســی نائــل آمــد. 
ــد ســال 1959 اســت. در دوران کودکــی حضــور  او متول
در مکان هــای ناشــناس، برخــی صداهــا و یــا نزدیکــی 
ــاال او  ــی داد. ح ــدت آزار م ــراد وی را به ش ــد اف بیش ازح
ــع  ــرام اســت. درواق ــک ســخنران انگیزشــی قابل احت ی
او یکــی از حامیــان اســب درمانــی اســت و برایــن بــاور 
اســت کــه رســالت او گــردآوری انســان ها باوجــود 

تفاوت هــای آن هاســت.

لیان هایدی ویلی
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پیش به سوی 
توانمند سازی 
دختـران دارای 
تیســـــــــــم ا

امروزه حدود 80% از بزرگساالن طیف اتیسم بیکار هستند.
ــترس  ــاد اس ــدون ایج ــه ب ــت ک ــی اس ــن محیط ــت »Girl AGain« اولی در حقیق
ــالش  ــط کار, ت ــور در محی ــرای حض ــی ب ــاد آمادگ ــوان و ایج ــان ج ــوزش زن ــرای آم ب
ــتفاده  ــه اس ــن زمین ــوزش در ای ــای آم ــن روش ه ــه از مؤثرتری ــن مؤسس ــد. ای می کن
می کنــد و کارفرمایانــی کــه افــراد طیــف اتیســم را اســتخدام می کننــد نیــز می تواننــد 

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــن تکنیک ه از ای
ــا   ــپس آن ه ــد و س ــاده می کنن ــته بندی و آم ــوالت را دس ــان »Girl AGain« محص  کارکن
ــالوه  ــا ع ــد. آن ه ــرار می دهن ــگاه ق ــروش در فروش ــرای ف ــرده و ب ــذاری ک را قیمت گ
بــر آمــوزش در مــورد رفتــار مناســب در محیــط کار، همــکاری و تصمیم گیــری درزمینه 
ــه  ــه لیســت از اجنــاس، فــروش و خدمــات  ب ــی، تهی ــد تحقیــق، بازاریاب هایــی مانن

ــد. ــز آمــوزش می بینن مشــتریان را نی
 Girl« در فروشــگاه های »YES SHE CAN« از پــروژه نتایــج حاصــل  محصــوالت و 
ــاب و محصــوالت  ــن محصــوالت شــامل عروســک، کت AGain«عرضــه می شــود. ای

ــت. ــده اس ــورک واقع ش ــگاه در نیوی ــن فروش ــت. ای ــی اس جانب
دختــران عــادی بــا افزایــش ســن، عالقــه خــود را بــه عروســک ها از دســت می دهنــد،  
ــتن  ــار گذاش ــرای کن ــی را ب ــی قابل توجه ــار اجتماع ــم فش ــف اتیس ــران طی ــا دخت ام
عروســک های خــود تجربــه نمی کننــد. تعــدادی از کارآمــوزان در ایــن مؤسســه 
هم زمــان بــا کســب مهــارت در زمینــه ی تولیــد ایــن عروســک ها, اشــتیاق اولیــه خــود 
ــای  ــراد در زمینه ه ــارت اف ــد. مه ــت نداده ان ــک ها از دس ــن عروس ــه ای ــبت ب را نس
مختلــف می توانــد به عنــوان زیــر بنایــی بــرای گســترش دیگــر مهارت هــای 
اجتماعــی باشــد و همچنیــن زمینــه را بــرای ورود بــه عرصــه رقابــت ایجــاد می کنــد.

ممکــن اســت کــه در ابتــدا تمــام کارآمــوزان بــا قوانین مؤسســه آشــنایی نداشــته باشــند 
ــد  ــن رون ــا ای ــد ب ــام می دهن ــه انج ــن مؤسس ــه در ای ــی ک ــال فعالیت های ــه دنب ــی ب ول
ــم  ــان دارای اتیس ــی زن ــه توانای ــت ک ــدف آن اس ــوند. ه ــنا می ش ــل آش ــور کام به ط
ــده آل داشــته باشــند و در آن بدرخشــند و یکــی  ــد شــغلی ای ــا بتوانن ــد ت ــش یاب افزای
ــه در آن چندیــن ردیــف  از جنبه هــای مثبــت تجارت هایــی این چنینــی ایــن اســت ک
ــغل  ــد ش ــود می توان ــای خ ــه توانایی ه ــه ب ــا توج ــس ب ــر ک ــود دارد و ه ــغلی وج ش

مناســب خــود را بیابــد.
مشــتریان ایــن فروشــگاه ها شــامل کســانی می شــود کــه بــرای اولیــن بــار عروســک 
ــتریان  ــر مش ــه اکث ــا اینک ــد. ب ــک ها را دارن ــی از عروس ــا مجموع های ــد و ی می خرن
دختــران 7 تــا 10 ســال هســتند ولــی مشــتریان زن،مــرد، پســر و دختــر نوجــوان نیــز 
از ایــن فروشــگاه ها بازدیــد می کننــد و احتــرام خاصــی بــرای کارآمــوزان ایــن مؤسســه 

قائــل هســتند.

شــرکت "YES SHE CAN" یــک مؤسســه 
ــه از ســال 2013  ــر انتفاعــی اســت ک غی

ــرد. ــه کار ک آغــاز ب
ــد مؤسســه  ــور یکــی از چن  شــرکت مذک
ی  درزمینــه  به تازگــی  کــه  اســت 
کارآفرینــی افــراد طیــف اتیســم فعالیــت 
بــرای  فروشــگاهی  درواقــع  و  دارد 
فــروش عروســک ها، کتــاب و دیگــر 
ــران آمریکایــی"  ــد "دخت محصــوالت برن
اســت. هــدف این مؤسســه تــالش برای 
بهبــود مهارت هــای بنیــادی و اجتماعــی 
اختــالالت  ویــا  اتیســم  دارای  زنــان 
مشــابه در محیــط کار اســت و از دختــران 
ــم  ــف اتیس ــوان طی ــان ج ــوان و زن نوج
در فروشــگاه های"Girl AGain" به عنــوان 
کارمنــد اســتفاده می کنــد. ایــن مؤسســه 
ــذاری  ــس پایه گ ــری مدفی ــط مارج توس
شــد. وی دختــری دارای اتیســم داشــت 
و پــس از 30 ســال خدمــت در زمینــه ی 
ایــن  بــزرگ  شــرکت های  بازاریابــی 
پــروژه را شــروع کــرد. ایــن کار را نه تنهــا 
ــه خاطــر اشــتیاق بیش ازحــد دختــرش  ب
ــه  ــه ب ــی" بلک ــران آمریکای ــه برند"دخت ب
ــن  ــوالت ای ــه محص ــازار ب ــاز ب ــل نی دلی

ــرد. ــاز ک ــی آغ کمپان
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والری پارادیز

دکتــر والــری پارادیــز کــه فرزنــدش elijah را بــا تشــخیص اختــالل طیــف اتیســم بــه دنیــا 
آورد؛ خــود در 40 ســالگی تشــخیصی آســپرگر را گرفــت.

ارائه دهنــده  و  مشــاوره ای  شــرکت  یــک  کــه  اســت  پارادیــز  والــری  مدیــر  والــری 
همیاری هــای فنــی آموزشــی و راهبردهــای توســعه بــه مــدارس، دانشــگاه ها، انجمن هــا 
ــا  ــر ناتوانی ه ــم و دیگ ــالل اتیس ــه اخت ــردی درزمین ــورت ف ــه به ص ــت ک ــی اس و نهادهای

فعالیــت داشــته اند.
دکتــر والــری پارادیــز عضــو بــورد ملــی و همچنیــن رئیــس کمیتــه خدمــات خانــواده اســت. 
ــی  ــر اجرای ــا و مدی ــم در اریوون ــی اتیس ــاد مل ــر نه ــوان مدی ــت به عن ــورت پاره وق او به ص
»ابتــکار جهانــی اتیســم« )AGI( کــه یــک شــاخه از نهــاد تحقیــق اتیســم اســت مشــغول 

بــه کار اســت.
دکتــر پارادیــز مقاله نویــس بنیــاد ســیمون ها نیــز هســت. در ســال 2010 او کتــاب راه یافتــه 

بــه بخــش پایانــی جایــزه بین المللــی کتــاب درزمینــه ی آمــوزش را تألیــف کــرد.
آنچــه از ایشــان در ســال 2016 منتشرشــده شــامل دو کتــاب: اتیســم و تفاوت هــای 
یادگیــری )کیــت آموزشــی فعــال، چالش هــا و فرصت هــای پیشــرو اختــالل طیــف اتیســم 
در جوانــی و بزرگ ســالی( یــک خاطــره ازElijah's Cup )یــک ســفر خانوادگــی بــه اجتمــاع 
ــارات  ــاال( از انتش ــرد ب ــا عملک ــپرگر ب ــم و آس ــف اتیس ــالل طی ــراد دارای اخت ــگ اف و فرهن

جســیکا گینســکلی اســت.
دکتــر پارادیــز به منظــور حمایــت از فرزنــدش در ســال 2002 مدرســه ای را در مقطــع 
راهنمایــی و دبیرســتان بــرای کــودکان طیــف اتیســم بنیــان نهــاد. در ســال 2006 او 
ــر  ــه او مدی ــی ک ــورک انجــام داد. جای ــه را در مؤسســه آســپرگر دانشــگاه نیوی ــن برنام همی
آمــوزش در ســال های 2007_2006 بــود. در طــول ایــن مــدت او در تحقیقــی در رابطــه بــا 
بزرگ ســاالن دارای اختــالل اتیســم در مرکــز پزشــکی NYC شــرکت کــرد و خــود تشــخیص 

اختــالل ســندرم آســپرگر را گرفــت.

 autism speaksعضو هیئت مدیره                         آمریکا
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  تورج سهرابی حق دوست  تورج سهرابی حق دوست

  آسنا مهدوی

آسنا مهدوی

مایسا عباسی

  آسنا مهدوی
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 علیرضا  علیرضا

کیان  شهریار فرامرزی

صباح صدقی  صباح صدقی



مبلغ اشتراک یکساله)پست سفارشی  شهرستان(: 350/000ریال

ــت)  ــک مل ــماره 5800000075 بان ــاب ش ــه حس ــر را ب ــورد نظ ــتراک م ــغ اش • مبل
ــل  ــوده و اص ــز نم ــران واری ــم ای ــن اتیس ــام انجم ــه ن ــزی( ب ــتقل مرک ــعبه مس ش
ــه پســت  ــا ب ــه آدرس پســتی ی ــه همــراه فــرم اشــتراک تکمیــل شــده ب فیــش را ب

ــد. ــال نمایی ــن ارس ــی انجم الکترونیک

www.irautism.org • Info@irautism.org

فرم اشتراک
فصــــــلنامه



عالئــــم 
اتیســـم

   خنده های بی دلیل  

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

     عدم واکنش به درد  
)انگار درد را نمی فهمد(  

  رفتارهای غیرمعمول مثل پریدن
و تکان دادن دست ها 

   تکرار کلمه ها یا عبارت ها )اکواللیا(  

   از چرخاندن اشیاء لذت می رند  

   عدم پیروی از آداب اجتماعی  

   اجتناب از ارتباط چشمی  

     برای بیان خواسته هایش   
دست بزرگساالن را می کشد  

 تمایل به یکسانی در عادات روزمره
  و عدم تمایل به تغییر  

   عدم درک ترس و موقعیت خطرناک  

   فقدان بازی های وانمودی یا بازی های 
  وانمودی نامتعارف و تکراری 

   عالقه  های زیاد و نامتعارف به اشیاء خاص  

   مشارکت نکردن در بازی های گروهی
بازی نکردن با سایر کودکان  

   پرتحرکی یا کم تحرکی غیرمعمول  

   اجتناب از لمس شدن و بغل کردن  

   واکنش نشان ندادن به اسم خود  

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

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

 عدم پاسخگویی به سیستم آموزش معمولی




