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سخن سردبیر

اتیسم، مهاجرت های اجباری و تبعات آن
 

اتیســم، اختــالل فراگیــر رشــدی کــه ایــن روزهــا اســم آن را زیــاد می شــنویم، 
ــه  ــر ک ــر حاض ــالل عص ــن اخت ــاید پر چالش تری ــن و ش ــی از پر هزینه تری یک
خــود مســبب ایجــاد مشــکالت اقتصــادی و روانــی بســیاری بــرای خانواده هــا 

می باشــد. 
یکــی از دغدغه هــای بــزرگ خانواده هــای دارای فرزنــد طیــف اتیســم، 
مســئله ی مهاجــرت )مهاجــرت موقــت: ســفرهای یــک یــا چنــد روزه در هــر 
هفتــه یــا مــاه / مهاجــرت دائــم: تغییــر محــل زندگــی( می باشــد کــه هــدف 
اصلــی آن دســتیابی بــه امکانــات آموزشــی و درمانــی غنــی در کالن شــهر ها 
ــد  ــوردار باش ــتری برخ ــی بیش ــن مال ــواده از تمک ــه خان ــی ک ــت. در صورت اس
ــه  ــه شــکل مهاجــرت ب ــه و ب ــه خــود گرفت ــاد وســیع تری ب ــن موضــوع ابع ای

ــد.  ــه می باش ــعه یافت ــورهای توس کش
مهاجــرت از هــر نــوع کــه باشــد، چــه موقــت کــه جهــت مراجعــه بــه 
ــه  ــت و چ ــت اس ــا پایتخ ــتان ها و ی ــز اس ــی مرک ــز آموزش ــا و مراک کلینیک ه
ــراه  ــینی هم ــاره نش ــًا اج ــی و گاه ــل زندگ ــر مح ــا تغیی ــه ب ــم ک ــرت دائ مهاج
اســت، همــواره چالش هایــی را بــه دنبــال دارد کــه شــامل صــرف هزینه هــای 
ســنگین آموزشــی، هزینه هــای اســکان و رفــت و آمد هــای بیــن شــهری و 
درون شــهری، از دســت دادن شــغل دائــم و... کــه همگــی اقتصــاد خانــواده 

ــد.  ــرار می دهن ــود ق ــر خ ــت تأثی را تح
ــط  ــا محی ــری ب ــق پذی ــدم تطاب ــه ع ــوان ب ــرت می ت ــات مهاج ــر تبع از دیگ
ــه  ــنایان ک ــتان و آش ــرد. دوری از دوس ــام ب ــگ و آداب آن را ن ــد و فرهن جدی
ــر از  ــگ ت ــم رن ــی ک ــای اجتماع ــرکت در فعالیت ه ــود ش ــث می ش ــود باع خ
ــًا تنهایــی و  ــه گوشــه نشــینی و نهایت گذشــته شــده و ممکــن اســت منجــر ب

ــردد.  ــواده گ ــای خان ــردگی اعض افس
ــف اتیســم،  ــد طی ــواده دارای فرزن ــالت، خان ــن معض ــا ای ــی ب ــرای رویاروی ب
ــای  ــردارد و راهکار ه ــدم ب ــتری ق ــزی بیش ــت و برنامه ری ــا درای ــت ب می بایس
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــاب کن ــر را انتخ ــک پذیری کمت ــا ریس ــر ب کم هزینه ت
ــا  ــع و ب ــود مطل ــهر خ ــود در ش ــات موج ــق از امکان ــی تحقی ــا کم ــوان ب می ت
مطالعــه و شــرکت در دوره هــای آموزشــی، خانــواده را توانمنــد کــرد. بنابرایــن 
بهتــر اســت بــا رویکــرد توانبخشــی مبتنــی بــر خانــواده آشــنا شــد و مطابــق 
ــادی و  ــی اقتص ــیب های احتمال ــات و آس ــن صدم ــا کمتری ــت ت ــش رف آن پی

روانــی بــر خانــواده تحمیــل شــود.
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سخن مدیر عامل

انجمــن اتیســم ایران وارد ششــمین ســال رســمی از فعالیت خود شــده 
اســت. ســازمانی مــردم نهــاد کــه فعالیــت خــود را بــرای شــدیدترین 
ــناختی در  ــدی- ش ــردی- رش ــالل عملک ــف اخت ــن طی و پیچیده تری
دوران کودکــی تعریــف نمــوده اســت. یکــی از مهم تریــن وجــوه 
متمایــز کننــده ی انجمــن از دیگــر تشــکل ها، تعریــف ارائــه خدمــات 
بــرای والدیــن کــودکان اتیســم می باشــد. انجمــن از ابتــدا معتقــد بــود 
ــواده در  ــدی خان ــش کلی ــن نق ــر گرفت ــدون در نظ ــر ب ــالت مؤث مداخ
امــر آمــوزش و توانبخشــی کــودک اتیســم بــا محوریــت مــادر، عمــاًل 
نه تنهــا موفــق نبــوده بلکــه امــکان پذیــر نمی باشــد. از همیــن روی، 
ــن در  ــت انجم ــدای فعالی ــازی آن از ابت ــواده و توانمند س ــوزش خان آم
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. ســال 98، ســال بــاز طراحــی انجمــن 
ــدن  ــا گذران ــا ب ــی واحده ــال تمام ــد. امس ــدد می باش ــی مج و مهندس
دوره هــای آموزشــی خــاص تخصصــی و  عمومــی، بــه طراحــی 
ــد  ــر واح ــردی ه ــاخص های عملک ــه و ش ــود پرداخت ــای خ برنامه ه
جهــت بررســی پایــان ســال و ارزیابــی و اثربخشــی خدمــات تدویــن 
ــای  ــا، فرآینده ــتم ها و روش ه ــد سیس ــتقرار واح ــا اس ــت. ب ــده اس ش
ــه شــکلی مؤثــر و مطلــوب طراحــی  واحدهــا و تداخــالت ســازمانی ب
ــعب،  ــش ش ــوند. در بخ ــه ش ــازی و نهادین ــاری س ــد ج ــده و بای ش
همسوســازی کلیــه فعالیت هــا و ســاختار فعالیتــی بیــن شــعب و 
ــی  ــای آموزش ــعب در دوره ه ــران ش ــه مدی ــده و کلی ــان ش ــر یکس دفات
خــاص حضــور خواهنــد داشــت. ســال 98، ســال شــکوفا ســازی یــک 
ــه  ــه ب ــازمانی خیری ــوغ س ــه بل ــذر از مرحل ــاد در گ ــردم نه ــازمان م س

ــود. ــد ب ــاز خواه ــی ظرفیت س ــاد مدن ــمت نه س



حمایت از 
دانش آموزان طیف اتیسم

ــری  ــی در یادگی ــای خاص ــت نیازه ــن اس ــم ممک ــف اتیس ــوزان طی ــش آم دان
ــه  ــاده ب ــده ی س ــن ده ای ــند. ای ــته باش ــی داش ــی و ارتباط ــای اجتماع مهارت ه
مربیــان و معلمــان کمــک می کنــد تــا برخــی از ایــن نیازهــا را شناســایی کــرده و 

ــد. ــه دهن ــم ارائ ــوزان اتیس ــه دانش آم ــا را ب ــن راهنمایی ه بهتری
ــرای  ــتورالعملی ب ــچ دس ــه هی ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــر مربی ــه اکث ــی ک در حال
ــود  ــی وج ــًا راهنمایی های ــا قطع ــدارد، ام ــود ن ــوزان وج ــن دانش آم ــوزش ای آم
ــد  ــاص مفی ــا ی خ ــا نیازه ــوزان ب ــت از دانش آم ــرای حمای ــد ب ــه می توان دارد ک

باشــد.

با این ده ایده شما عاشق بچه های اتیسم خواهید شد! 

1- از خود یادگیرنده یاد بگیرید
ــود  ــوزان خ ــورد دانش آم ــی در م ــه اطالعات ــان ب ــب معلم اغل
نیــاز دارنــد، بــه همیــن دلیــل ســوابق تحصیلــی آن هــا را 
ــدرت  ــه ن ــناد، ب ــن اس ــه ای ــی ک ــرد. در حال ــد ک ــه خواهن مطالع
یــک منبــع اطالعاتــی مفیــد هســتند. معلمانــی کــه بــه دنبــال 
کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد یــک دانش آمــوز طیــف 
ــه  اتیســم می باشــند، بایــد از او بخواهنــد کــه اطالعاتــی را ارائ
ــد  ــی مــی توانن ــه راحت ــش آمــوزان ب ــن دان دهــد. بعضــی از ای
اطالعاتــی از خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد در حالیکــه بعضــی 
دیگــر ممکــن اســت بــرای صحبــت در مــورد خــود از اعضــای 
خانــواده کمــک بگیرنــد. معلمــان ممکــن اســت ایــن اطالعــات 
را از روش هــای متعــددی درخواســت کننــد. بــه عنــوان مثــال، 
آن هــا ممکــن اســت از دانش آمــوز بخواهنــد یــک نظرســنجی 
ــرکت  ــمی ش ــر رس ــه غی ــا در مصاحب ــد ی ــام دهن ــاه را انج کوت
ــود  ــم خ ــف اتیس ــوز طی ــم از دانش آم ــک معل ــال ی ــد. مث کنن
خواســته بــود تــا فهرســتی از نــکات آموزشــی کــه ممکــن اســت 
ــه  ــد را تهی ــد باش ــری مفی ــالالت یادگی ــا اخت ــی ب ــرای کودکان ب
ــه ی  ــار هم ــرد و در اختی ــر ک ــات را منتش ــپس اطالع ــد. س کن
معلمــان مدرســه قــرار داد. اگــر دانش آمــوز طیــف اتیســم 
ــد از  ــان می توانن ــود، معلم ــق نب ــات موث ــه اطالع ــه ارائ ــادر ب ق

ــد.  ــک گیرن ــا کم خانواده ه

2- آموزش جذاب
مربیــان بایــد در شــرایط نیــاز از نقــاط قــوت، مهــارت هــا، زمینــه 
هــای تخصــص دانــش آمــوزان و همچنیــن ارائــه مشــوق هایــی 
ــزه در  ــاد انگی ــرای ایج ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــا ب ــون هدای همچ

دانــش آمــوزان اســتفاده کننــد. 
3- به آنها فرصت صحبت کردن دهید

در برخــی از کالس هــای درس، تعــداد انگشــت شــماری از 
ــای  ــث ه ــک و بح ــی کوچ ــات گروه ــوزان در مکالم دانش آم
ــوزان  ــرای دانش آم ــه ب ــی ک ــد. در حال ــرکت می کنن ــی ش کالس
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پرحــرف  مهــم اســت کــه در کالس درس صحبــت کنند، بــرای دانش 
آمــوزان دیگــر )از جملــه دانش آمــوزان خجالتــی و آرام( نیــز داشــتن 
برانگیــز،  ایده هــای چالــش  اشــتراک گذاری  بــه  بــرای  فرصــت 
ــان از  ــرای اطمین ــت. ب ــم اس ــکار مه ــه اف ــخ و مبادل ــش و پاس پرس
ایــن کــه تمــام دانــش آمــوزان فرصت هایــی بــرای برقــراری ارتبــاط 
ــاد  ــی را ایج ــاختارها و فعالیت های ــد س ــان بای ــند، معلم ــته باش داش

ــا امــکان تعامــل فراهــم شــود. کننــد ت
ــه در  ــود ک ــده ب ــته ش ــوزان خواس ــک کالس درس، از دانش آم در ی
کالس بچرخنــد و بــا یکدیگــر صحبــت کننــد. بــرای مثــال یکــی از 
معلمیــن تاریــخ دبیرســتان از ایــن اســتراتژی در طــول ســال اســتفاده 
کــرد تــا خــودش کمتــر صحبــت کنــد و فرصــت  تدریــس دانش آموزان 
ــاه  ــخنرانی های کوت ــه س ــس از ارائ ــد. پ ــم کن ــر را فراه ــه یکدیگ ب
ــزده دقیقــه ای، او از دانش آمــوزان خواســت کــه کنــار هم کالســی  پان
دیگــر خــود برونــد و بــه یــک ســوال خــاص پاســخ دهنــد یــا مفهومی 

کــه آموختــه بودنــد را دوبــاره توضیــح دهنــد. 

4- به آن ها حق انتخاب دهید
ــوزان  ــی دانش آم ــرل در زندگ ــا باعــث احســاس کنت ــه تنه انتخــاب ن
می شــود، بلکــه فرصتــی اســت کــه خودشــان را بــه عنــوان افــرادی 
بشناســند.  می گیرنــد  یــاد  را  چیــزی  و  می کننــد  فعالیــت  کــه 
انتخــاب ممکــن اســت بــرای دانش آمــوزان طیــف اتیســم کــه 
نیازهــای ویــژه ای در زمینــه ی یادگیــری و ارتبــاط دارنــد، مفیــد 
باشــد. انتخــاب کــردن می توانــد تقریبــًا هــر روز اتفــاق بیفتــد. 
دانش آمــوزان می تواننــد انتخــاب کننــد کــه چــه ارزیابی هایــی را 
ــه  کامــل کننــد، کــدام نقــش را در یــک گــروه انتخــاب کننــد و چگون

ــد. ــت کنن ــخصی را دریاف ــت ش ــک و حمای کم

 نمونه هایی از گزینه های موجود در کالس های آموزشی 
عبارتند  از:

- پنج مورد از ده مشکل را حل کنید.
- انجام کار به صورت فردی یا همراه با یک گروه کوچک

- درس خواندن به صورت فردی یا با یک دوست 
- استفاده از مداد، خودکار یا کامپیوتر 

- یادداشت  برداری با استفاده از کلمات یا تصاویر
 

5- دست نوشته ها را به عنوان جایگزین در نظر بگیرید
ــوزان  ــرای دانش آم ــث ب ــش و بح ــی تن ــع اصل ــد منب ــتن می توان نوش
ــز  ــد همه چی ــوزان نمی توانن ــی از دانش آم ــد. بعض ــم باش ــف اتیس طی
ــت  ــن اس ــند، ممک ــد بنویس ــه می توانن ــم ک ــرادی ه ــند و اف را بنویس
بــرای نوشــتن، دشــواری زیــادی را ســپری کننــد. معلــم بایــد ســعی 
ــالش  ــتن ت ــرای نوش ــه ب ــی ک ــت از دانش آموزان ــور حمای ــد به منظ کن
ــن  ــن ممک ــان همچنی ــویق کند.معلم ــالش را تش ــن ت ــد، ای می کنن
ــی  ــا حت ــه ی ــک رایان ــا از ی ــد ت ــازه دهن ــوزان اج ــه دانش آم ــت ب اس
ــا  ــه درس ه ــا هم ــی ی ــتن بعض ــرای نوش ــی ب ــر قدیم ــین تحری ماش
اســتفاده کننــد. بــرای بعضــی از دانش آمــوزان، اســتفاده از یــک رایانــه 
در هنــگام نوشــتن بــه آن هــا کمــک می کنــد تــا بــه جــای تمرکــز بــر 

ــد.  ــز کنن ــوا( تمرک ــف )محت ــد( برتکالی ــی )فراین ــای حرکت مهارت ه

6- کمک به سازماندهی
در حالــی کــه برخــی از دانش آمــوزان طیــف اتیســم ســاختارمند 
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ناموفــق هســتند. ارائــه یــک محیــط یادگیــری 
آموزشــی  اســتراتژی  یــک  می توانــد  مناســب 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــه  ب ــد ک ــی باش ــزار آموزش ــا اب ی
شــناخته  دانش آمــوز  موفقیت هــای  اصلی تریــن 
ــتند،  ــم هس ــه دارای اتیس ــی ک ــود. دانش آموزان ش
ــی  ــری در مکان های ــرای یادگی ــتری ب ــی بیش آمادگ
ــته  ــت داش ــش و امنی ــد آرام ــی توانن ــه م ــد ک دارن
ــر  ــاد کالس راحت ت ــرای ایج ــی ب ــند. ایده های باش
ــه  ــرای نشســتن )ب ــه مکان هایــی ب عبارتنــد از: ارائ
ــای  ــادی و صندلی ه ــای ب ــال صندلی ه ــوان مث عن
صــورت  در  مســتقیم  نــور  کاهــش  متحــرک(؛ 
ــردازی  ــال، اســتفاده از نورپ ــه عنــوان مث امــکان )ب
ــوز  ــک دانش آم ــه ی ــر ب ــاالی ســقف، دادن چت در ب
ــدای  ــاندن ص ــل رس ــه حداق ــاس(؛ و ب ــیار حس بس
مزاحــم )بــه عنــوان مثــال، ارائــه هدفــون در طــول 

فعالیت هــای خــاص(.

9- زمانی برای استراحت بدهید
بیــن  کــه  زمانــی  دانش آمــوزان  از  بعضــی 
کارهایشــان اســتراحت و تفریــح کننــد بهتــر فعالیــت 
صرفــًا  یــا  درازکشــیدن،  رفتــن،  )راه  می کننــد 
ــه  ــوزان ب ــی از دانش آم ــردن کار(. برخ ــف ک متوق
ــه  ــد ثانی ــد از چن ــه می توان ــد ک ــاز دارن ــاده روی نی پی
تــا پانــزده یــا بیســت دقیقــه طــول بکشــد. بعضــی 
از دانش آمــوزان بایــد یــک یــا دو بــار راهــرو را بــاال 
ــاز  ــه مج ــی ک ــران در صورت ــد و دیگ ــن برون و پایی
بــه راه رفتــن در کالس باشــند، خســتگی از تنشــان 

ــی رود. ــرون م بی
معلمــی کــه اهمیــت ایــن اســتراحت های ســاختارمند 
را درک کنــد، تصمیــم می گیــرد کــه آن را بــه همــه ی 
ــه  ــب ب ــور مرت ــه  ط ــد. او ب ــه ده ــوزان ارائ دانش آم
ــز  ــه چی ــورد هم ــث در م ــت  بح ــوزان فرص دانش آم
ــه  ــال چ ــاره احتم ــال، درب ــوان مث ــه عن ــد )ب را می ده
ــت  ــه "صحب ــا را ب ــپس آن ه ــد؟( و س ــزی می دانی چی

ــد. ــت می کن ــت هدای ــک دوس ــا ی ــن" ب و راه رفت

10- درگیر کردن
رفتارهــای  مــی خواهیــم  دانش آمــوزان  بــه  اگــر 
مناســب را بیاموزیــم، بایــد آنهــا در محــدوده وســیعی 
ــان  ــه هم ساالنش ــنوند ک ــد و بش ــا ببینن ــد ت ــرار گیرن ق
چگونــه صحبــت و عمــل کننــد. اگر بــه دانش آمــوزان 
ــم،  ــاد دهی ــم مهارت هــای اجتماعــی را ی مــی خواهی
بایــد در فضایــی باشــند کــه بتواننــد بــه دیگرانی کــه در 
حــال تعامــالت اجتماعــی هســتند گــوش فــرا دهنــد و 

از آن هــا یــاد گیرنــد. 
اگــر ایــن موضــوع کــه بــا انجــام فعالیــت یــاد می گیریم 
درســت اســت، بهتریــن راه بــرای یادگیــری در مــورد 
ــدارس،  ــم در م ــف اتیس ــوزان طی ــت از دانش آم حمای

ایــن اســت کــه آن هــا را در فعالیت هــا درگیــر کنیــم.

ــرای پیــدا کــردن وســایل  هســتند، بعضــی دیگــر ب
خــود، مرتــب کــردن قفســه و میــز کار بــه حمایــت 
و کمــک نیــاز دارنــد. در ایــن افــراد اســتراتژی های 
پشــتیبانی کننــده ای کــه بــرای تمــام دانش آمــوزان 
ممکــن اســت مفیــد باشــند را بایــد در نظــر گرفــت. 
همــراه  می تواننــد  معلمــان  مثــال،  به عنــوان 
کننــد،  تکمیــل  را  تکالیــف  دانش آمــوزان  بــا 
دور  را  اضافــی  مــواد  ببندنــد،  را  کیف هایشــان 
بیاندازنــد و فضاهــای کاری را تمیــز کننــد. به وجــود 
ــوزان  ــام دانش آم ــه تم ــان در روز ب ــن زم آوردن ای
فرصتــی بــرای منظــم شــدن و تفکــر در مــورد 
نحــوه ی آمــاده شــدن آن هــا بــرای رفتــن از مدرســه 
را  خاصــی  مهارت هــای  می دهــد.  را  خانــه  بــه 
ــوان  ــه عن ــوزش داد )ب ــان آم ــن زم ــوان در ای می ت
اولویت بنــدی  ایجــاد لیســت های کاری،  مثــال، 

ــف(.  وظای

7- حمایت از جابه جایی
بــا  اتیســم  طیــف  دانش آمــوزان  از  بعضــی 
تغییــرات  از  برخــی  دارنــد.  جابه جایــی مشــکل 
محیطــی و تغییــر فعالیــت بــرای افــراد طیــف 
اتیســم، می توانــد بســیار دشــوار باشــد زیــرا باعــث 

می شــود.  جهت یابــی  اختــالل  و  اســترس 

ــوزان  ــش آم ــه دان ــی ک ــد ناراحت ــان می توانن معلم
ــتفاده از  ــا اس ــد را ب ــاس می کنن ــر احس ــگام تغیی هن

ــانند: ــل برس ــه حداق ــر ب ــای زی راه ه
ــه  ــوری ک ــداری، به ط ــر دی ــک تایم ــتفاده از ی - اس
ــول  ــود را در ط ــان خ ــد زم ــوزان می توانن دانش آم

ــد. یــک فعالیــت مدیریــت کنن
- یــادآوری بــه دانش آمــوزان قبــل از هــر گونــه 

یــی. به جا جا
- ارائــه یــک فعالیــت انتقالــی بــه  دانش آمــوز یــا بــه 
کل کالس ماننــد نوشــتن در دفتــر مشــق و یــا بــرای 
دانش آمــوزان کوچک تــر، خوانــدن آوازی کوتــاه 

در مــورد "تمیــز کــردن".
از هم ســاالن کــودکان بخواهیــد کــه در هنــگام 
تغییــر وضعیــت بــه او کمــک کننــد. در کالس هــای 
ابتدایــی، معلمــان می تواننــد از تمــام دانش آمــوزان 
بخواهنــد بــا یــک دوســت از یــک مــکان بــه مکانی 
ــطه و  ــای متوس ــد. در کالس ه ــت کنن ــر حرک دیگ
یــک  اســت  ممکــن  دانش آمــوزان  دبیرســتان، 
زمــان  طــول  در  تــا  کننــد  انتخــاب  را  دوســت 

جابه جایــی بــا هــم راه برونــد.
ــک  ــال )ی ــرای انتق ــی ب ــیله ی کمک ــک وس ــه ی ارائ

ــر(. ــک تصوی ــا ی ــیء ی ــک ش ــازی، ی ــباب ب اس

8- یک کالس راحت ایجاد کنید
ــا  ــی ی ــل ناراحت ــه دلی ــوزان ب ــات دانش آم گاهی اوق
احســاس ناامنــی یــا حتی تــرس در محیط آموزشــی 



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

ــي  ــش مهم ــي، بخ ــاي عفون ــه بیماري ه ــم ک ــل گفتی ــماره قب ــب ش در مطل
از بیماري هــاي انســان را تشــکیل مي دهنــد و بــه خصــوص در کــودکان 

ــند.  ــن باش ــرگ آفری ــي م ــي گاه ــاك و حت ــیار خطرن ــد بس مي توانن
ــد  ــه از عــادات خــوب ایراني هــا در تعطیــالت اســت. هــر چن ســفر و دور شــدن از خان
ــد  ــیار مفی ــي بس ــر روح ــد از نظ ــول مي توان ــي معم ــط زندگ ــت از محی ــدن موق دور ش
ــواب  ــر در خ ــي تغیی ــول و حت ــي معم ــم غذای ــوا و رژی ــر در آب و ه ــي تغیی ــد ول باش
ــاه ایــن  ــوأم باشــد. در صحبــت کوت ــا مشــکالتي ت ــد ب و اســتراحت گاهــي مي توان
شــماره بــه دو مشــکل شــایع گوارشــي کــه در مســافرت بیشــتر مشــاهده مي شــود 

مي پردازیــم.

گاستروانتریت)اسهال و استفراغ(:
اســتفراغ و اســهال از بیماري هــاي بســیار شــایع دوران کودکــي و گاهــی بزرگســالي 
مي باشــند. بســیاري از مــوارد اســهال و اســتفراغ ویروســي بــوده و بــه ســادگي 
منتقــل مي شــوند. مطالعــات نشــان داده کــه رعایــت اصــل ســاده بهداشــت دســت ها 

ــد. ــهال بکاه ــه اس ــال ب ــا 30% از ابت ــد ت مي توان
در نــوع ویروســي گاســتروانتریت کــه در مســافرت ها و در بیــن مســافران شــایع 
ــدام از  ــر ک ــي ه ــود ول ــاهده مي ش ــم مش ــا ه ــهال ب ــتفراغ و اس ــب اس ــد، اغل مي باش
ایــن بیماري هــا مي تواننــد بــه تنهایــي رخ دهنــد. بــه عبــارت دیگــر ابتــالي ویروســي 
روده هــا و معــده مي توانــد باهــم یــا جداگانــه رخ داده و بــه صــورت اســهال و اســتفراغ 
همزمــان یــا هــر کــدام از ایــن عالیــم بــه تنهایــي در بیمــار مشــاهده شــود. توجه داشــته 
باشــید کــه اســتفراغ و اســهال در اغلــب مــوارد خــود محــدود شــونده بــوده و بــه راحتــي 
درمــان مي شــوند ولــي در مــوارد خــاص بیمــار بایــد بــا دقــت و توجــه بیشــتر معاینــه 
ــه زنــگ  ــن مــوارد ک ــرد. ای ــر و اساســي تر فکــر ک ــل مهم ت ــه عل شــده و ب
خطــر را بــراي پزشــك بــه صــدا در مي آورنــد شــامل وجــود اســتفراغ 
خونــي یــا صفــراوي )ســبز پــر رنــگ(، درد قابــل توجــه شــکم، 
ــي متفــاوت  ــا اســهال خون ــاال، دفــع خــون خالــص )ب تــب ب
اســت( و اســتفراغ به عنــوان تنهــا عالمــت بیمــار مي باشــند. 
جــداي ایــن عالیــم خطــر، در یــك گاســتروانتریت ســاده 
ویروســي آنچــه بــه خصــوص در درمــان کــودك مبتــال 
ــدن  ــي در ب ــم آب ــاد ک ــگیري از ایج ــت پیش ــم اس مه
ــن  ــت بهتری ــي بهداش ــازمان جهان ــت. س ــار اس بیم
روش درمــان کــم آبــي را بــه دلیــل مزایــاي فــراوان، 
درمــان خوراکــي توصیــه نمــوده، هرچنــد در مــواردي 
ــه درمــان تزریقــي اســت. انجــام درمــان  نیــاز قطعــي ب
تزریقــي وظیفــه پزشــك اســت و تحــت نظــر پزشــك 
انجــام مي شــود ولــي در درمــان خوراکــي، بیمــار و خانــواده 
ــي  ــم آب ــوي ک ــا جل ــك آنه ــا کم ــته و ب ــارکت داش ــاًل مش کام
بــدن گرفتــه خواهــد شــد. محلول هــاي مصرفــي در مایــع 
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درمانــي، زمانــي بیشــترین اثــر بخشــي 
را دارنــد کــه نســبت گلوکــز بــه ســدیم در 
ــك باشــد. بســیاري از  ــه ی ــك ب ــا ی آن ه
ــور ســنتي در  ــه ط ــه ب ــیدني هایي ک نوش
اســهال و اســتفراغ توصیــه مي شــوند 
)ماننــد چــاي، آب میــوه و نوشــیدني هاي 
ورزشــي( کمبــود ســدیم داشــته و بیــش 
از حــد قنــد دارد کــه در جبــران کــم آبــي 
بــدن مفید نیســت. پــودرORS موجــود در 
داروخانه هــا، مخلــوط اســتاندارد درمــان 
کــم آبــي بــدن اســت کــه بایــد بــا توجــه 
بــه دســتور درج شــده بــر روي بســته بــا 
مقــدار کافــي و دقیــق آب مخلــوط شــده 
ــاد  ــب ایج ــت مناس ــا غلظ ــي ب و محلول
شــود. ســپس از ایــن محلــول بــا حجــم 
ــه  ــا ٥ دقیق ــر 2ت ــي، ه ــي س ــم -٥س ک
شــروع شــده و بــه تدریــج افزایــش 

مي یابــد.
از  مي تــوان  تهــوع  کنتــرل  جهــت 
نظــر  تحــت  ضداســتفراغ  داروهــاي 
پزشــك اســتفاده کــرد. بایــد دقــت کــرد 
ضداســتفراغ  داروهــاي  بعضــي  کــه 
ــل  ــه دلی ــد ب ــل متوکلوپرامی ــول مث معم
اصــاًل  کــودکان  در  شــدید  عــوارض 
توصیــه نمي شــود. همچنیــن در اطفــال 
مثــل  ضد اســهال  داروي  از  اســتفاده 
ــود.  ــه نمي ش ــن توصی ــد و کدئی لوپرامی
ــت  ــرب و ماس ــذاي کم چ ــتفاده از غ اس
مفیــد اســت و بهتــر اســت غــذا در حجــم 
ــود.  ــتفاده ش ــدد اس ــات متع ــم و دفع ک
نکتــه مهــم در مــورد گاســتروانتریت آن 
ــاري  ــن بیم ــوارد ای ــب م ــه اغل ــت ک اس
بــه مصــرف  نیــاز  و  بــوده  ویروســي 
آنتي بیوتیــك ندارنــد و حتــي در مــواردي 
بــا  مي توانــد  آنتي بیوتیــك  مصــرف 
شــدن  طوالنــي  و  مهــم  عــوارض 
بیمــاري همــراه باشــد. بنابرایــن بــه 
هیــچ عنــوان آنتــي بیوتیــك بــه صــورت 
ســرخود مصــرف نکنیــد و تصمیم گیــري 
در ایــن مــورد را بــه پزشــك واگــذار کنید. 
در مــواردي خــاص بــر حســب نــوع 
ــهال،  ــن اس ــه یافت ــدت ادام ــم و م عالی
ــك  ــز آنتي بیوتی ــه تجوی ــدام ب ــك اق پزش
مي نمایــد. نکتــه مهــم دیگــر آن اســت 
کــه گاهــي علیرغــم مصــرف داروي ضــد 
تهــوع، بیمــار اســتفراغ مکــرر داشــته و 
رژیــم غذایــي و کمــي مایعــات را تحمــل 
نمي کنــد. در ایــن مــوارد، شــاید نیــاز بــه 
بســتري و مایــع درمانــي تزریقــي باشــد.

یبوست:
یبوســت اختاللــي در حــرکات روده هــا در جهــت تخلیــه مــواد زایــد مي باشــد. بیشــتر 
افــراد مســن را مبتــال مي کنــد ولــي در مــوارد خــاص در کــودکان و افــراد جــوان نیــز 
ــدن  ــفر و دور ش ــا س ــرادي ب ــي در اف ــد گاه ــت بدانی ــب اس ــود. جال ــاهده مي ش مش
ــا  ــرکات روده ه ــل، ح ــل هت ــت مث ــاي موق ــکونت در محل ه ــي و س ــط زندگ از محی
بســیار کاهــش مي یابــد و یبوســت شــدید رخ مي دهــد. بدیهــي اســت مــوارد مزمــن 
ــه اي دارد و  ــاي زمین ــود بیماري ه ــر وج ــي از نظ ــه بررس ــاز ب ــت نی ــي یبوس و طوالن
بــا مراجعــه بــه پزشــك بایــد مــورد بررســي قــرار گیــرد. ولــي مــوارد زیــر در یبوســت 
ناشــي از کــم کاري روده هــا، مي توانــد عالیــم را کــم کنــد و بعنــوان روشــي مناســب 
و غیــر دارویــي جهــت بهبــود عالیــم بــه کار رود. نکتــه اول و شــاید مهمتریــن نکتــه 
مصــرف کافــي آب باشــد. هــر چــه بــدن کــم آب تــر باشــد، بــراي تأمیــن آب مــورد 
نیــاز از تمامــي منابــع موجــود بــدن از جملــه آب موجــود در دســتگاه گــوارش اســتفاده 
ــید.  ــاوب آب بنوش ــورت متن ــه بص ــت، روزان ــان یبوس ــراي درم ــن ب ــد. بنابرای مي کن
حداقــل مصــرف روزانــه یــك لیتــر آب در روز اســت، کــه از طریــق آب معمولــي یــا آب 
موجــود در غذاهــا و نوشــیدني هاي مختلــف تأمیــن مي شــود. نکتــه دیگــر مصــرف 
فیبرهــاي غذایــي اســت. فیبرهــا دســته اي از مــواد خوراکــي هســتند کــه در روده هــا 
جــذب نمي شــوند در نتیجــه حجــم مــاده دفعــي را افزایــش مي دهنــد. ســبزي جات، 
ــتند.  ــر هس ــاالي فیب ــر ب ــاوي مقادی ــات ح ــي و حبوب ــبوس هاي گیاه ــات، س میوه ج
ــاز  ــد. ب ــر روده هــا کمــك مي کن ــه حرکــت بهت ــز ب ــي مناســب نی ورزش و فعالیــت بدن
تأکیــد مي شــود کــه مــوارد بــراي اصــالح یبوســت فیزیولوژیــك یــا عملکــردي اســت 
ــا  ــا ملین ه ــت ب ــي یبوس ــان داروی ــد. درم ــي دارن ــه بررس ــاز ب ــك نی ــوارد پاتولوژی و م
ــش  ــي و افزای ــواد دفع ــم م ــش حج ــق افزای ــا از طری ــن داروه ــت. ای ــهل ها اس و مس
حــرکات روده عمــل مي کننــد. بایــد توجــه داشــت کــه مصــرف مــداوم ایــن داروهــا 
باعــث افــت عملکــرد فیزیولوژیــك روده هــا خواهــد شــد ومنجــر بــه وابســتگي مــداوم 
بــه ایــن داروهــا خواهــد شــد. در کــودکان تصمیم گیــري بــراي شــروع داروهــا را بــه 
ــوارض  ــا ع ــد ب ــودکان مي توان ــا در ک ــن داروه ــرف ای ــرا مص ــد زی ــذار کنی ــك واگ پزش

مهمــي همــراه باشــد.
بصــورت مختصــر در مــورد دو مشــکل مهــم گوارشــي توضیــح دادیــم. در شــماره هاي 

بعــدي بحــث بیماري هــاي عفونــي را ادامــه خواهیــم داد.
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چه زمانی شما باید آموزش دستشویی رفتن به فرزند خود را شروع کنید؟ 

نشــانه هایی را کــه نشــان می دهــد فرزنــد شــما بــرای اســتفاده از توالــت آمــاده اســت 
ــد. جســت وجو کنی

از جمله:
- احساس ادرار داشتن یا داشتن حرکات روده

- ابراز ناراحتی از خیس بودن پوشک
- زمانی که از  خواب روزانه با پوشک خشک بیدار می شود.

بهتــر اســت اول مشــکالت روده ماننــد اســهال یــا یبوســت را قبــل از آمــوزش 
ــر مســئله یــک بیمــاری مزمــن اســت از یــک  ــد. اگ ــن برطــرف کنی دستشــویی رفت

ــد. ــت کنی ــی دریاف ــک راهنمای پزش

چه می شود اگر فرزند شما این عالمت ها را نشان ندهد؟

اگــر شــرایط فرزنــد شــما بــه گونــه ای اســت کــه هیچ یــک از نشــانه ها را از خــود نشــان 
ــا فرزنــد شــما ســروکار دارنــد احتیــاج خواهیــد  نمی دهــد، بــه حمایــت افــرادی کــه ب
داشــت. والدیــن بایــد بــا همراهــی افــراد حرفــه ای راه هــای مختلــف بــرای حــل ایــن 

مشــکل امتحــان کننــد.

چه زمانی باید آموزش دستشویی 
رفتن به فرزندتان را شروع کنید؟

قبل از شروع
ــد  ــه می توانی ــی ک ــازه  زمان ــک ب - ی
بــا کودکتــان وقــت زیــادی بگذرانیــد 
ــه  ــد ک ــی باش ــد، زمان ــاب کنی را انتخ
مثــاًل  کــودک شــما خوشــحال اســت 
و  چیــزی حواســش را پــرت نمی کنــد 
ــروع  ــل ش ــترس زایی مث ــل اس و عام
مهدکــودک، جابه جایــی خانــه یــا 
جابه جایــی از تخــت کودکانــه بــِه 
ــع  ــن مقط ــاالن در ای ــت بزرگ س تخ

ــت. ــر اس ــد بهت ــی نباش زمان
ــی را انتخــاب  - مطمئــن باشــید زمان
ــرای خــود شــما هــم  ــه ب ــد ک می کنی
ــد  ــر باش ــاید بهت ــت. ش ــب اس مناس
ــه  ــک ب ــرای کم ــر ب ــر دیگ ــک نف ی

ــد. ــته باش ــما حضورداش ش
باشــد  زمان بــر  اســت  ممکــن   -
بگیــرد.  یــاد  شــما  کــودک   تــا 
بنابرایــن مطمئــن شــوید کــه برنامــه 
آموزشــی توالــت رفتــن می توانــد 
کــه  دیگــری  محل هــای  در 
کــودک شــما معمــواًل مــی رود ماننــد 
ــا مدرســه  ــازی ی ــودک، زمین ب مهدک
ــل انجــام باشــد. شــما بایــد  هــم قاب
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه هــر یــک 
از درمانگرهــا کــه بــا کــودک شــما کار 
اصــول  تمامــی  موافــق  می کننــد 
و روش هــا هســتند و آن را انجــام 

. هنــد می د
ــروع کار  ــه ش ــت ک ــی اس ــر خوب - فک
را در فصــل تابســتان قــرار دهیــد 
زیــرا شــما می توانیــد لباســی بــه 
کــودک بپوشــانید کــه ســریع از بــدن 
ــد  ــریع می توانی ــود و س ــارج می ش خ
بــه او بپوشــانید و اگــر هــم هــوا گــرم 
ــدون  ــد ب ــما می توان ــودک ش ــد ک باش
ــرون  ــلوار بی ــک و ش ــیدن پوش پوش

ــد. ــام ده ــود را انج ــرود و کار خ ب
ــودک  ــه ک ــی ک ــه زمان های ــًا ب - حتم
ــه  ــاز دارد ب ــت دارد و نی ــتر دوس بیش
ــر  ــد از ه ــد بع ــرود مانن ــویی ب دستش
ــدار  ــر بی ــد از ه ــا بع ــی ی ــده غذای وع

ــد. ــه کنی ــدن توج ش
ــه ای  ــه روزان ــد برنام ــما می توانی - ش
چیــزی  هــر  زمــان  تــا  بنویســید 
ــه  ــه روزان ــود. در برنام ــخص ش مش
می توانیــد از تصاویــر بــرای تشــویق 
کــودک کمــک بگیریــد )کــودک را بعد 
از هــر وعــده غذایــی نیــم ســاعت در 

ــد.(  ــرار دهی ــویی ق دستش

همــه ی کــودکان در مرحلــه ای از زندگــی خــود یــاد می گیرنــد کــه از دستشــویی 
ــه  ــن ب ــرای رفت ــالگی ب ــن دوس ــدود س ــودکان از ح ــتر ک ــد. بیش ــتفاده کنن اس

ــد. ــه نشــان می دهن دستشــویی عالق

 امــا کودکانــی بــا مشــکالت جســمی یــا اختــالالت یادگیــری ممکــن اســت 
در ایــن ســن آمادگــی الزم بــرای شــروع آن را نداشــته باشــند. حتــی ممکــن 
ــویی  ــتفاده از دستش ــوه ی اس ــن نح ــرای یادگرفت ــری ب ــان بیش ت ــت زم اس

بــرای آن هــا صــرف شــود.

ــه  ــق و چندگان ــالالت عمی ــه اخت ــی ک ــوص آن های ــودکان بخص ــی از ک بعض
ــد  ــتفاده کنن ــویی اس ــی از دستش ــد به تنهای ــز نتوانن ــت هرگ ــن اس ــد ممک دارن
امــا حتــی آن هــا نیــز احتیــاج دارنــد کــه یــک برنامــه ی آموزشــی دستشــویی 
رفتــن داشــته باشــند. )بــرای ایــن کار بایــد از کار درمانگــر یــا مربیــان خبــره 

کمــک گرفتــه شــود.(

ــد از  ــاد می گیرن ــا یکدیگــر متفــاوت هســتند و روشــی کــه آن هــا ی کــودکان ب
دستشــویی اســتفاده کننــد ممکــن اســت بــا شــرایط خاصــی کــه  دارنــد ارتبــاط 

مســتقیم داشــته باشــد.

بهتر است با کسانی که تجربه ی بیشتری دارند در ارتباط باشید.
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ــت  ــه توال ــه کاس ــوید ک ــن ش - مطمئ
بــرای کــودک راحــت اســت و کــودک 
می توانــد روی آن بــدون تــرس از 
افتــادن بنشــیند. کــودک بایــد بتوانــد 
ــی  ــن )جای ــود را روی زمی ــای خ پاه
کــه ظــرف هســت( بگــذارد یــا یــک 

ــد. ــته باش ــی داش ــیله جاپای وس
نشســتن  در  شــما  فرزنــد  اگــر   -
ــد،  ــته باش ــکل داش ــرف مش روی ظ
ــن کار  ــد در ای ــر بای ــک کاردرمانگ ی
ــر الزم  ــه اگ ــد ک ــک کن ــما کم ــه ش ب
ــه توالــت اضافــه  اســت وســیله ای ب
شــود و نهایتــًا بــرای اســتفاده کــودک 

شــود. راحت تــر 

هنگامی که شروع می کنید:
- صبــور باشــید و انتظــار نتیجه گیری 

بعدی را نداشــته باشــید.
رونــد  می توانیــد  کــه  هرانــدازه   -
برنامه ریزی شــده را ادامــه دهیــد.

هیــچ نشــانه ای از نگرانــی را از خــود 
بــروز ندهیــد. کــودک آن را احســاس 

می کنــد.
بــه  تمایلــی  شــما  فرزنــد  اگــر   -
ــد  ــد می توانی ــته باش ــتن نداش نشس
ــش  ــاب برای ــک کت ــا ی ــعر ی ــک ش ی
بخوانیــد. ایــن کار فقــط چنــد دقیقــه 
ــما  ــد ش ــا فرزن ــد، ت ــی کش ــول م ط

آرام روی ظــرف بنشــیند.
- هرگــز کــودک را بیشــتر از 5 دقیقــه 

روی کاســه تنهــا نگذاریــد.
- اگــر فرزنــد شــما بزرگ تــر بــود 
ــت  ــتفاده از توال ــرای اس ــی ب و تمایل
نشــان نمــی داد، مطمئــن شــوید کــه 
حداقــل هــر از گاهــی محیــط توالــت 
در  ببینــد.  را  آن  و  کنــد  بازدیــد  را 
ایــن مواقــع الزم اســت کــه شــما در 
ــای  ــی از کتاب ه ــت یک ــط توال محی
موردعالقــه اش یــا یــک عکــس یــا 
ــد و  ــرار دهی ــباب بازی را ق ــک اس ی
یــا یــک موزیــک کــه او دوســت دارد 
ــب  ــودک ترغی ــه ک ــد ک را پخش کنی
شــود بــه محیــط دستشــویی بــرود. 
-  ابتــدا فرزنــد خــود را بــرای نشــان 
توالــت،  بــه   عالقه منــدی  دادن 
تحســین کنید. ســپس بــرای هــر بار 
اســتفاده از توالــت، برای هر قســمت 
ــا  ــار ب ــن رفت ــد ای ــک از کار بای کوچ

ــود. ــران ش ــاداش جب پ
ــما  ــد ش ــه فرزن ــوید ک ــن ش - مطمئ

ــد کــه شــما دســت های خــود  می بین
از شســتنش، می شــویید.  بعــد  را 
ســپس ایــن تبدیــل می شــود بــه 
یــک قســمت از پروســه توالــت و در 

ذهــن کــودک می مانــد.
- اجــازه دهیــد کــه فرزنــد شــما قبــل 
ــود  ــت های خ ــت دس ــه توال از پروس

را بشــوید.

حرکت روده
ــودک  ــد ک ــر می کنی ــه فک ــی ک - زمان
بــه  را  او  دارد  دستشــویی  حالــت 
دستشــویی بــرده و تشــویق کنیــد 
بــه آهســتگی مدفــوع را از شــکم 
کاســه  در  را  کــودک  کنــد.  خــارج 
توالــت بنشــانید و او را تشــویق کنیــد 
ــه  ــن ب ــمت پایی ــه س ــی ب ــه به آرام ک
بــرای  کنــد،  وارد  فشــار  خــودش 
تشــویق کــردن می توانیــد ســعی 
ــک  ــا او در ی ــد ی ــد او را بخندانی کنی
ــد.  ــوت کن ــوت ف ــا س ــباب بازی ی اس
تشــویق کــودک بــه صــاف نشســتن 
کمــک خواهــد  روده  بــه جنبــش 

ــرد. ک
ــر  ــی بعدت ــاد، کم ــی نیفت ــر اتفاق - اگ
دوبــاره امتحــان کنیــد. ممکن اســت 
ــودکان  ــایر ک ــر از س ــی طوالنی ت خیل

باشــد، پــس صبــور باشــید.

کودکانی که برقراری ارتباط با آن ها 
دشوار است

ــی  ــه کــودک شــما زمان - مطمئــن شــوید ک
ــد  ــاج دارد می توان ــویی احتی ــه دستش ــه ب ک
بــا شــما ارتبــاط برقــرار کند)بــه شــما اطالع 

دهــد(
ــد،  ــت کنن ــد صحب ــه می توانن ــی ک - کودکان
می تواننــد نیــاز خــود را بیــان کننــد. بعضــی 
دیگــر ممکــن اســت نتواننــد بــرای اســتفاده 
از دستشــویی تقاضــا کننــد و ممکــن اســت 
ماننــد  دیگــری  از سیســتم  باشــد  نیــاز 
تصویــری  سیســتم  یــا  عالمت گــذاری 

ــد.  ــتفاده کنن اس
- مطمئــن شــوید کــه فرزنــد شــما می دانــد 
ــد  دستشــویی کجاســت و به راحتــی می توان
شــود.  خــارج  آن  از  یــا  و  وارد  آن  بــه 

)می توانیــد از تصویــر کمــک بگیریــد.(
ــی  ــرای زمان ــاص ب ــباب بازی خ ــک اس - ی
ــی رود  ــویی م ــه دستش ــما ب ــودک ش ــه ک ک
کمــک  او  بــه  کار  ایــن  کنیــد.  انتخــاب 
می کنــد کــه بــا ســرگرمی و تفریــح بــه 

توالــت بــرود و اســترس نداشــته باشــد.
- اگــر کــودک شــما احتیــاج دارد کــه 
بعــد از دستشــویی تمیــز شــود اطمینــان 
کار  او  بــا  کــه  کســی  کنیــد  حاصــل 
ــد و ایــن  ــد ایــن مســئله را می دان می کن
کار بایــد در یــک حمــام خصوصــی و 
توســط یــک فــرد مناســب انجــام شــود.

اگر کودک شما زمان زیادی می برد 
که استفاده از توالت را یاد بگیرد:

ــتفاده  ــی اس ــد از لباس های ــعی کنی - س
کنیــد کــه پوشــیدن و درآوردن و شســتن 

آن هــا راحــت و آســان باشــد.
بــزرگ،  ســایز  پوشــک های  از   -
ــش  ــاس و بال ــد آب، لب ــک های ض تش
هایــی کــه در داروخانــه در دســترس 

هســتند اســتفاده کنیــد.
 

آلوده و لکه دار کردن
بعضــی از کــودکان بــا ناتوانــی یادگیری و 
اختــالالت حســی، به وســیله ی مدفــوع 
خــود در دستشــویی کثیــف و لکــه دار 
می شــوند. بــرای ایــن کار ممکــن اســت 
ــی وجــود داشــته باشــد.  دالیــل متفاوت
ممکــن اســت بــه ایــن دلیــل باشــد کــه 
کــودک به ســادگی نمی توانــد متوجــه 
ــا آب  ــدن ب ــز ش ــه تمی ــه پروس ــود ک ش
ــی  ــت. بعض ــده اس ــتی انجام نش به درس
دیگــر از بافــت مدفــوع احســاس لــذت 
می کننــد و مــا می توانیــم بــا فراهــم 
ــد  ــن مانن ــت جایگزی ــک فعالی ــردن ی ک
ــس  ــه ح ــی ک ــازی و فعالیت های خمیرب
المســه را درگیــر می کنــد ایــن وضعیــت 
را برطــرف کنیــم. بعضــی از کــودکان از 
ایــن روش بــرای جلــب توجــه اســتفاده 
ــرای  ــه  ب ــد ک ــاد گرفته ان ــا ی ــد ی می کنن
ایــن رفتــار پاداشــی ماننــد یــک حمــام 

ــد.  ــت می کنن ــرم دریاف گ

اگرفرزند شما خودش را کثیف کرد:
- سعی کنید آرام بمانید

ایــن  بــرای  او  بــه  زیــاد  توجــه  از   -
کنیــد اجتنــاب  رفتــارش 

- بــا زیــاد تشــویق کــردن بــرای کارهایی 
کــه درســت انجــام می دهــد رفتارهــای 

خــوب را در آن هــا تقویــت کنیــد.
ــی  ــه الگوی ــد ک ــی ببری ــد پ ــعی کنی - س
ــا  ــرای ایــن رفتــار آن هــا وجــود دارد ی ب
ــه  ــد ک ــک کن ــما کم ــه ش ــون ب ــه، چ ن
ــوید. ــه ش ــار را متوج ــن رفت ــی ای چرای
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اختالالت کالمی
کودکان طیف اتیسم

   هانيه يارمند
| دکتري زبانشناسی
| مدرس دانشگاه

زبــان، پایــه و اســاس یادگیــری تعامــالت اجتماعــی و 
تکامــل شــخصیتی افــراد می باشــد. پدیــده  ی شــگفت انگیز 
ــن  ــودک، والدی ــی ک ــال های اول زندگ ــان در س ــری زب فراگی
ــردرگمی  ــاهده ی س ــن مش ــد؛ بنابرای ــادی می کن ــرق ش را غ
در  کــودک  توانایــی  عــدم  مقابــل  در  آن هــا  نگرانــی  و 
ــان تعجــب آور نیســت. علی رقــم تأثیــر عوامــل  فراگیــری زب
مختلــف بــر رشــد زبــان کــودک، کودکانــی کــه رشــد عــادی 
ــه صحبــت   ــن ســال زندگــی شــروع ب ــدای دومی ــد از ابت دارن
می کننــد امــا بســیاری از والدیــن کــودکان طیــف اتیســم 
ــان  ــد کودکش ــد رش ــاق در رون ــن اتف ــه ای ــد ک ــاره می کنن اش
ــف اتیســم  ــودکان طی ــب خانواده هــای ک ــاده  اســت. اغل نیفت
در 3 ســالگی بــرای اولیــن بــار بــا شــکایت از عــدم برقــراری 
ارتبــاط و تأخیــر در رشــد زبــان بیانــی بــه مراکــز گفتــار درمانی 
ــف  ــودکان طی ــان ک ــری زب ــد فراگی ــد. فرآین ــه می کنن مراجع
ــرای  اتیســم، متفــاوت از کــودکان عــادی می باشــد. آن هــا ب
ــی  ــه نوعــی گفتاردرمان ــاز ب ــادری خــود نی ــان م ــری زب فراگی
ــر و آســپرگر از اتیســم  ــد. در توصیفــات اولیــه ای کــه کان دارن
داشــتند، آن هــا بــه اختــالالت خــاص زبانــی در افــراد طیــف 
اتیســم اشــاره کردنــد؛ بــه عبــارت دیگــر اختــالالت کالمــی 
یکــی از بارزتریــن مشــخصه های افــراد طیــف اتیســم اســت 
کــه معمــواًل در ســه ســال اول زندگــی کــودک ظاهــر شــده و 
ــل وجــود تفاوت هــای  ــه دارد. به دلی ــی او ادام در طــول زندگ
ــم  ــا، از اتیس ــی از ناتوانایی ه ــاری، طیف ــدت بیم ــردی و ش ف
خفیــف تــا اتیســم شــدید درنظــر گرفتــه می شــود، کــه یکــی 
از تفاوت هــای اصلــی میــان ایــن دو بــه توانایی هــای زبانــی 
افــراد مربــوط اســت. در ایــن مقالــه بــه برخــی از اختــالالت 
زبانــی کــودکان طیــف اتیســم کــه در میــان ایــن افــراد 

ــم. ــاره می کنی ــتند اش ــایع تر هس ش
یــک کــودک از لحــاظ فطــری بــه گونــه ای برنامه ریــزی شــده 
کــه می توانــد بــه وســیله ی لبخنــد، تمــاس چشــمی، اصــوات 
و حــرکات )نظــام پیش-زبان شــناختی( ارتبــاط برقــرار نمایــد. 
بــا مشــاهده ی ایــن توانایی هــا ایــن فــرض مطــرح می شــود 
ــورد  ــا در م ــان را دارد، ام ــری زب ــی فراگی ــودک آمادگ ــه ک ک
ــودک  ــات ک ــه در ارتباط ــه ک ــالالت اولی ــه اخت ــم از جمل اتیس
ــت.  ــوق اس ــوارد ف ــی او در م ــدم توانای ــود ع ــاهده می ش مش
جملــه  از  زبــان  کاربردشــناختی  اختــالالت  همچنیــن 
مهمتریــن اختــالالت در کالم کــودکان طیــف اتیســم اســت. 

جنبه هــای  بــر  تحقیقــات  تمرکــز 
هفتــاد  بــه  زبــان  کاربردشناســی 
ــن  ــرا ای ــردد زی ــش برمی گ ــال پی س
مشــکالت در همــه مــوارد طیــف 
ــی از  ــود. یک ــاهده می ش ــم مش اتیس
بارزتریــن خصوصیات کاربردشناســی 
در اتیســم ایــن اســت کــه جنبه هایــی 
ــد  ــی رش ــه در ط ــود دارد ک در آن وج
و تغییــر، ثابــت هســتند. کــودکان 
ــه  ــان ب ــرد زب ــم در کارب ــف اتیس طی
ــا ســن و موقعیــت  شــکل متناســب ب
و نوبت گیــري مشــکل دارنــد. بــه 
پاســخ  نامناســب  ســکوت هاي 
مي دهنــد. گفتارشــان خیلــي زیــاد 
متوقــف مي شــود و بــه طــور ناگهانــي 
ــد  ــر مي دهن ــو را تغیی ــوع گفتگ موض
صحبــت  نامرتبــط  صــورت  بــه  و 
طیــف  کــودکان  اغلــب  مي کننــد. 
اتیســم انگیــزه ای بــرای مشــارکت در 
ارتبــاط ندارنــد و چنانچــه در مکالمــه 
شــرکت کننــد اغلــب جمالتــی بیــان 
ــوع  ــا موض ــط ب ــه نامرتب ــد ک می کنن
ــودکان  ــار ک ــًا گفت ــتند. اصطالح هس
طیــف اتیســم را گفتــار طوطــی وار 
اغلــب  آن هــا  کــه  می نامنــد چــرا 
کلمــات  کــردن  صحبــت  هنــگام 
معنــی  درک  بــدون  را  جمــالت  و 
ــراد  ــن اف ــد. ای ــه کار می برن ــا ب آن ه
ــس  ــه در پ ــده را ک ــد گوین ــب قص اغل
تشــخیص  را  اســت  نهفتــه  کالم 
بــه  پاســخ  در  مثــاًل  نمی دهنــد. 
ــه  ــاب را ب ــی کت ــت " می تون درخواس
ــه"،  ــد "بل ــط می گوین ــدی؟" فق ــن ب م

ــد. ــاب را نمی دهن ــا کت ام



شی
وز

 آم
ی و

لم
ع

97
ن 

ستا
زم

 و 
ییز

 پا
م |

شش
ره 

مـا
 ش

م |
دو

ل 
سـا

12

پژواک گویی یا تکرار:
ــم  ــا در اتیس ــود ام ــده می ش ــودکان دی ــه ک ــی در هم  پژواک گوی

خیلــی بیشــتر اســت و تــا ســال ها در ایــن کــودکان باقــی 
ــد. دلیــل ایــن امــر، روشــن نیســت امــا نشــان می دهــد  می مان
ــراری  ــرای برق ــان ب ــتفاده از زب ــی اس ــودکان، توانای ــن ک ــه ای ک

ــد. ــاط را ندارن ارتب
 

واژگونی ضمیر:
ــاّل  ــدارد مث ــن" ن ــر "م ــناختی از ضمی ــم، ش ــف اتیس ــودک طی  ک
به جــای اینکــه بگویــد "بــه مــن آب بــده" اســمش را بیــان می کند.

واژه سازی: 
ــمی  ــامی رس ــای اس ــه ج ــاختگی ب ــات س ــتفاده از کلم ــی اس یعن
اشــیاء مثــاًل کــودک طیــف اتیســم بــرای اشــاره بــه کتــاب از واژۀ 

ــد. ــتفاده می کن ــادادا" اس ــود "ب ــاختگی خ س

درک تحت اللفظی کالم:
 کــودک دارای اتیســم در درک کالم نیــز مشــکل دارد و اغلــب 
ــه  ــی گفت ــاًل وقت ــود؛ مث ــالت نمی ش ــی جم ــای ضمن ــه معن متوج
می شــود: "فالنــی ســرما خــورد"، کــودک دارای اتیســم فکــر 

ــت. ــی اس ــزی خوردن ــًا چی ــرما واقع ــد س می کن

ــن و  ــت، خش ــگ یکنواخ ــا آهن ــم ب ــف اتیس ــودکان طی ــتر ک بیش
بریــده بریــده صحبــت می کننــد. الگوهــای آهنگــی عجیــب 
یکــی از عالئــم بالینــی  قابــل درک در اتیســم اســت. شــایع ترین 
اشــکاالت آهنــگ کالم در کــودکان طیــف اتیســم، تــون یکســان 
کالم آن هــا اســت. به عبارتــی دیگــر، در کالم ایــن افــراد اشــکال 
ــای  ــی در جنبه ه ــش مهم ــه نق ــان ک ــی زب ــخصه های نوای در مش

ــود.   ــده می ش ــز دی ــد نی ــازی می کن ــان ب ــناختی زب ــرد ش کارب
نتایــج مطالعــات نشــان می دهنــد اســنادی دال بــر نقصــان تولیــد 
آواهــا در گروهــی از کــودکان طیــف اتیســم وجــود دارد. عــالوه بــر 
رشــد آوایــی بــا تأخیــر، تعــداد بیشــتری اشــتباهات تولیــدی آوایــی 

و بــد ادا کــردن آواهــا در افــراد اتیســم نســبت بــه کــودکان عــادی 
گــزارش شــده  اســت. کیلــگارد و همکارانــش )2001( اختالالتــی 

در پــردازش واجــی در کــودکان طیــف اتیســم یافتنــد، همچنیــن در 
ــز مشــاهده شــده  ــراد اتیســم، اختــالالت آوایی-واجــی نی ــار اف گفت

 اســت. بنابرایــن به نظــر می رســد  در عــده ای از افــراد طیــف 
اتیســم عــالوه بــر درک و تولیــد زبــان اشــکاالت آوایــی هــم وجــود 

دارد. تشــخیص به هنــگام اختــالل طیــف اتیســم و انجــام اقدامــات 
الزم جهــت توانبخشــی کالمــی ایــن کــودکان می توانــد تأثیــر 

مثبتــی در بهبــود وضعیــت کالمــی ایــن عزیزان داشــته باشــد.



13

سم
اتی

ن 
جم

 ان
لی

اخ
ر د

خبا
ا

97
ن 

ستا
زم

 و 
ییز

 پا
م|

شش
ره 

مـا
 ش

م |
دو

ل 
سـا

بازدید از مناطق زلزله زده

بازدیــد تیــم تخصصــی مشــاوره و توانبخشــی انجمــن 
اتیســم ایــران از مناطــق زلزله زده ســرپل ذهــاب و ثالث 

باباجانــی .2 الــی 4 مهــر 97

اخبار داخلی مهم

اکران مستند اختاللی به نام اتیسم

اکــران مســتند علمــی" اختاللــی به نام اتیســم" 
ــئولین  ــژه ی مس ــمس وی ــوان ش ــاالر ای در ت

فرهنگــی اجتماعــی مناطــق شــهرداری.
 28 مهر الی 3 آبان 97

گشایش سرای سمن های ایرانشهر

گشــایش رســمی ســرای ســمن های »ایرانشهر« 
با اســتقرار نماینــدگان انجمن های: تاالســمی، 
هموفیلــی، صــرع، شــیزوفرنی، دیابــت و 
اتیســم ایــران بــا ارائــه خدمــات مشــاوره ای در 
راســتای شناســایی و ارجــاع بــه مراکــز ذیربــط  

ــان 97 6 آب

برگزاری دوره آموزشی درمانگران 

برگــزاری دوره آموزشــی درمانگــران اختــالل طیف اتیســم با همکاری 
دانشــگاه علوم بهزیســتی و توانبخشــی . 25آبان الی 23 آذر 97 

برگزاری کارگاه شادی با اتیسم

برگــزاری کارگاه شــادی بــا اتیســم، ویــژه 
کابلــی  دکتــر  ســالن  در  گرامــی  مــادران 

97 17آذر  الــی   15 آتیــه.  بیمارســتان 

اکران مستند اختاللی به نام اتیسم

ــگاه  ــم" در دانش ــام اتیس ــه ن ــی ب ــتند "اختالل ــران مس اک
ــی  ــکده توانبخش ــی، دانش ــتی و توانبخش ــوم بهزیس عل
دانشــگاه تهــران و دانشــگاه علوم پزشــکی ایــران. آذر 97

 

مراسم رونمایی از کتاب

ــاب  ــی از دو کت ــم رونمای مراس
ــن"  ــای م "خط خطی هـــــــــ

ــاد  ــال ب ــه دنب ــه ب و " پســری ک
ــاغ کتــاب تهــران .  رفــت" در ب

6 دی 97

برگزاری کارگاه
آشنایی با اختالل طیف اتیسم

ــنایی  ــای آش ــزاری کارگاه ه برگ
اتیســم  طیــف  اختــالل  بــا 
مختلــف  نواحــی  ســطح  در 
شــهر   2 منطقــه  شــهرداری 
97 دی   30 1الــی   . تهــران 
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پروژه ویژه اتیسم ایرانشهر
ایــن پــروژه اولیــن بــار در شــهر ایرانشــهر بــه دلیــل دارا بــودن 
آمــار بــاالی زاد و ولــد و پیــش بینــی حداقــل 50 کــودک طیــف 
ــه  ــدک جامع ــی ان ــی و آگاه ــات توانبخش ــود امکان ــم و نب اتیس
محلــی از اتیســم بــا حمایــت دانشــگاه علــوم پزشــکی ایرانشــهر 

ــد. 20،21،22 دی 97 ــرا گردی ــت اج و وزارت بهداش

برگزاری همایش در شعبه کاشان

بــرای  بخــوان..."  نگاهــم  "از  همایــش  برگــزاری 
ــالع  ــدف اط ــا ه ــم ب ــف اتیس ــودکان طی ــت از ک حمای
رســانی وجلــب حمایــت خیریــن و بــا حضــور مســئولین 

ــان . 27 دی 97 ــعبه کاش ــان- ش ــهر کاش ش

برگزاری برنامه آگاهی از اتیسم
برگــزاری برنامــه آگاهــی از اتیســم در شــعب 
موسســه آمــوزش زبــان ایرانمهــر در ســطح 

تهــران . 1 الــی 8 بهمــن 97

اولین نقاشی دیواری کودکان اتیسم

ــودکان  ــواری ک ــی دی ــن نقاش ــیدن اولی ــر کش ــه تصوی ب
اتیســم بــر روی دیــوار هــای بوســتان کــودک در منطقــه 

ــن 97 ــران . 26 بهم ــهرداری ته 2 ش

افتتاح خانه امید 3
ــم  ــن اتیس ــدس، انجم ــهر ق ــد 3 در ش ــه امی ــاح خان افتت
ایــران بــه همــت جمعــی از خانــواده هــای محترم اتیســم 
ــدف  ــا ه ــرم ب ــن محت ــت خیری ــا حمای ــدس و ب ــهر ق ش
توانمندســازی والدیــن و توانبخشــی افــراد طیــف اتیســم 

ــاح شــد. 28 بهمــن 97 افتت

برگزاری کارگاه آشنایی با اختالل طیف اتیسم

کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا اختــالل طیــف اتیســم ویــژه 
کادر درمــان و پرســنل مجتمــع دارویــی و درمانــی هالل. 

28 بهمــن 97

راه اندازی شعبه انجمن اتیسم ایران در یزد

ســفر مدیرعامــل و نماینــدگان انجمــن اتیســم ایــران 
ــتای  ــفندماه 1397در راس ــورخ اول اس ــزد م ــتان ی ــه  اس ب
تجمیــع پتانســیل هــای اســتان در معرفــی طیــف اختــالل 
اتیســم، راه انــدازی شــعبه انجمــن اتیســم ایــران در اســتان 
ــا  ــه ب ــتان و جلس ــتانداری اس ــا اس ــه ب ــه معارف ــزد. جلس ی
ــتانداری،  ــی اس ــی فرهنگ ــت اجتماع ــان و معاون کارشناس
ــزد  ــتان ی ــتی اس ــی بهزیس ــت توانبخش ــا معاون ــه ب جلس

ــفند 97  ــت . 1 اس ــن معاون ــناس ای و کارش
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بــه  مورفــی  قانــون  فیلــم  اختصاصــی  اکــران 
ــینمایی  ــس س ــم در پردی ــف اتیس ــراد طی ــع اف نف
کــوروش، بــا حضــور رامبــد جــوان کارگــردان فیلــم. 

5 اســفند 97

اکران اختصاصی فیلم قانون مورفی

ــف  ــاالن طی ــط بزرگس ــکاری توس ــن روز درخت آیی
ــتان  ــه 2 در بوس ــهردار منطق ــور ش ــا حض ــم ب اتیس

ــفند 97 ــدک .14 اس ف

آیین روز درختکاری

ــان  ــداران و کارکن ــژه مهمان ــم وی ــف اتیس ــالل طی ــا اخت ــنایی ب ــی آش ــن کارگاه آموزش اولی
خدمــات پــرواز بــا همــکاری انجمــن شــرکت های هواپیمایــی. در ایــن کارگاه بیــش از 120 
ــی  ــرکت های هواپیمای ــن ش ــای انجم ــرواز اعض ــات پ ــان خدم ــداران و کارکن ــر از مهمان نف

حضــور داشــتند.  15 اســفند 97

کارگاه آشنایی با اختالل طیف اتیسم ویژه مهمانداران و کارکنان خدمات پرواز

ــش  ــازی و افزای ــدف توانمندس ــتای ه ــران در راس ــم ای ــن اتیس انجم
مهارت هــای اجتماعــی افــراد دارای اختــالل طیــف اتیســم، از مردادمــاه 
ســال 95 برنامــه ای بــا عنــوان دورهمــی را بنــا نهــاد کــه 140 نوجــوان 
و بزرگســال دارای ایــن اختــالل تا کنــون در بیــش از 200 جلســه از 
ــد.  ــی را آموخته ان ــای اجتماع ــته و مهارت ه ــرکت داش ــه ش ــن برنام ای
هــدف اصلــی ایــن برنامــه  افزایــش مهارت هــای اجتماعــی و شــناخت 
ــا  ــاه ب ــال 1397 م ــی س ــه ی دورهم ــم اختتامی ــت. مراس ــی اس اجتماع
ــم  ــن اتیس ــنل انجم ــم و پرس ــد اتیس ــای دارای فرزن ــور خانواده ه حض

ایــران در ســالن همایــش هــای بیمارســتان آتیــه برگــزار شــد.
- 20 اسفند 97

اختتامیه برنامه دورهمی
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خانــوم پوریامیــن چگونــه با 
اتیســم و بــا انجمــن اتیســم 

ایــران آشــنا شــدید؟
بــا ســالم بــه مخاطبیــن مجلــه ی آوای 
اتیســم، مــن از طریــق مدیــر عامــل 
انجمــن ، بــا ایــن ســازمان مــردم نهــاد 
ــاس  ــن تم ــا م ــان ب ــدم. ایش ــنا ش آش
ــا در  ــد ت ــوت کردن ــن دع ــد و از م گرفتن

ــم. ــدا کن ــور پی ــن حض انجم

اگــر بخواهیــد اختالل طیف اتیســم 
را تعریــف کنیــد چــه می گوییــد؟

ــالل  ــالل در مغز)اخت ــک اخت ــم ی اتیس
ــاد  ــه اعتق ــه ب عصــب رشــدی( اســت ک
ــان  ــوز درم ــت و هن ــناخته اس ــن ناش م
قطعــی بــرای آن وجــود نــدارد. آگاهــی 
خانواده هــا و جامعــه هــم نســبت بــه آن 

کــم اســت.

گفت و گو با سونیا پوریامین

رشــته ی  ی  دانش آموختــه  و  پوریامین  مجری و تهیه کننده تلویزیــون  ســونیا 
پژوهــش هنــر ، وی در ســال 1359 بــه تلویزیــون وارد شــد و نــام اولیــن 
ــون ســابقه ی  ــود. وی تاکن ــا جنگ" ب ــه اجــرا کرد "همــگام ب ــه ای ک برنام
اجــرا در برنامه هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و خانوادگــی 

را در کارنامــه خــود دارد.
خانــم پوریامیــن از ســفیران انجمــن اتیســم ایــران و حامــی همیشــگی 
افــراد طیــف اتیســم هســتند و ایــن موضــوع بهانــه ای شــد بــرای گفــت و 

گویــی صمیمانــه کــه در ادامــه می خوانیــد.

ــرای  ــی ب ــه فعالیت های ــون چ تاکن
افــراد طیــف اتیســم انجــام داده اید؟

ــدم در  ــنا ش ــم آش ــا اتیس ــه ب از روزی ک
ــوده در  ــه آن ب ــوط ب ــه مرب ــی ک مجامع
ــوان  ــه  عن ــردم و ب ــم شــرکت ک حــد توان
ــعی  ــوده ام. س ــال ب ــی فع ــفیر فرهنگ س
دارای  خانواده هــای  صــدای  کــردم 
ــئولین  ــوش مس ــه گ ــم را ب ــد اتیس فرزن

برســانم.

ــر  ــال حاض ــما در ح ــر ش ــه نظ ب
بزرگتریــن مشــکل افــراد طیــف 
اتیســم و خانواده هایشــان چیســت؟
مراکــز آموزشــی و نگهــداری مخصــوص 
اتیســم کــم و محــدود  افــراد طیــف 
ــدازی  ــه راه ان ــاز ب ــر نی ــن ام ــت. ای اس
ــوزش  ــن آم ــاص و همچنی ــزی خ مراک
ــن  ــراد ای ــا اف ــرب دارد ت ــای مج نیروه

طیــف بتواننــد ســاعاتی از روز را در آنجــا 
ــواده بخصــوص  ــد و خان ــوزش بگیرن آم
مــادر بتواننــد تجدیــد قــوا کننــد، چــون 
بیشــترین مســئولیت بــه دوش مــادر 
اســت و مراکــز موجــود فعلــی اغنــا کننده 

ــت. ــی نیس و کاف

ــای  ــه ه ــرای بچ ــما ب آرزوی ش
ــت؟ ــم چیس ــف اتیس طی

ــا هــر  ــد ب ــا می آی ــه دنی هرکودکــی کــه ب
بیمــاری و اختاللــی ماننــد ســایر کودکان 
ــد از  ــق نبای ــن ح ــی دارد و ای ــق زندگ ح
آن هــا گرفتــه شــود. ایــن کــودکان ذهــن 
ناشــناخته ای دارنــد و مــا بــه ایــن دلیــل 
کــه بــه خــود زحمــت نمی دهیــم آن هــا 

ــم. ــان می گذری ــیم، از کنارش را بشناس

مــردم و بــه ویــژه جامعــه ی هنــری 
ــای  ــت ه ــه فعالی ــدان چ و هنرمن
مثبتــی مــی تواننــد انجــام دهنــد؟

جامعــه ی هنــری مــی توانــد نقــش 
بــه  اتیســم  شناســاندن  در  موثــری 
جامعــه داشــته باشــد؛ مثــاًل یکــی از 
دارای  فیلــم  یــک  شــخصیت های 
اتیســم باشــد و نحــوه ی برخــورد بــا او در 
طــی داســتان فیلــم آمــوزش داده شــود.

ــم و  ــادران اتیس ــا م ــی ب ــه صحبت چ
ــم  ــه ی آوای اتیس ــن فصلنام مخاطبی

ــد؟ داری
بایــد بپذیریــم کــه مــا مــادران تکیــه گاه 
خانواده هــای  در  خانواده ایــم.  اصلــی 
فرزنــد  نه تنهــا  اتیســم  فرزنــد  دارای 
ــر و  ــدان دیگ ــگاه فرزن ــه ن ــم بلک اتیس
همســر بــه مــادر خانــواده معطــوف 

ــت. اس
مــادران زیــادی را دیــده ام کــه بــرای 
رســیدگی بیشــتر بــه فرزنــدان خــود 
ــکالت  ــد، مش ــرده ان ــا ک ــان را ره کارش
باعــث  اســت  ممکــن  راه  ایــن  در 
ــا  ــوند، ام ــی ش ــردگی و بی حوصلگ افس
مــا می توانیــم بــا آن هــا مقابلــه کنیــم تــا 
ــود  ــواده  شــاد باشــد و احســاس کمب خان

ــد. نکن

در پایــان بــه ایــن مــادران می گویــم 
ــه وجــود خودتــان برســید چراکــه  ب
شــما تکیــه گاه خانــواده ی خــود 

ــتید. هس
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ــد  ــا نبای ــت. م ــته اس ــر داش ــلمًا تأثی مس
ــادی،  ــورت اقتص ــه ص ــز را ب ــه چی هم
ــوژی در نظــر بگیریــم.  ــا تکنول مــادی ی
مهم تریــن  از  یکــی  افــراد  رضایــت 
بــه  می توانــد  کــه  اســت  عواملــی 
کارکنــان شــرکت انگیــزه بدهــد و مــا بــه 
ــن  ــزات الزم در ای ــن خاطــر، تجهی همی
ــه و  ــا روحی ــم ت ــم می کنی ــه را فراه زمین
انگیــزه ی پرســنل در ایــن راســتا افزایش 
پیــدا کنــد و شــاهد هســتید کــه رســپینا در 
ــچ  ــود از هی ــان خ ــت کارکن ــت رضای جه
ــرده  ــغ نک ــی دری ــک و همراه ــه کم گون

ــت. اس
 

شرکت داده پردازی 
رسپینا

و  اپراتــور  بزرگ تریــن  امــروز  کــه  رســپینا،  داده پــردازی  شــرکت 
ــمار  ــران به ش ــی در ای ــت اختصاص ــد اینترن ــای بان ــی پهن توزیع کننده
مــی رود، فعالیــت خــود را در ســال 1381آغــاز کــرد و از ابتــدا تمرکــز خود 
ــت.  ــری گذاش ــبکه های کامپیوت ــت و ش ــات اینترن ــه ی خدم را در ارائ
رســپینا یــک ســال بعــد، موفــق بــه اخــذ مجــوز ISP گردیــد و در ســال 94 
نیــز بــه عنــوان FCP شــناخته شــد. FCP نــام مجــوزی اســت کــه ســازمان 
ــده ی  ــه شــرکت های ارائه دهن ــی ب ــم مقــررات و ارتباطــات رادیوی تنظی
ــر  ــد ب ــه می دهــد. ایــن شــرکت  هــا قادرن خدمــات ارتباطــات ثابــت ارائ
ــه  ــد. مصاحب ــه کنن ــال داده ارائ ــات ارتباطــی و انتق بســتر شــبکه، خدم
ای بــا مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره )محمــد صادقیــن( و معاونــت 
اجرایی)میثــم قربانــزاده( ایــن شــرکت کــه از حامیــان افــراد طیف اتیســم 

ــد.  ــه در ادامــه می خوانی هســتند انجــام شــده اســت ک

ــنا  ــه آش ــم چگون ــف اتیس ــالل طی ــا اخت ــن ب ــای صادقی ــاب آق جن
ــدید؟ ش

بــا اختــالل اتیســم از خیلــی قبــل آشــنایی دارم ولــی از وجــود انجمــن اخیــراً مطلــع 
شــدم و در حــال حاضــر اطالعــات کمــی از آن دارم.

ــکاری  ــز هم ــا نی ــن ه ــایر انجم ــا س ــم ب ــن اتیس ــر از انجم ــه غی ــما ب ش
ــد؟ داری

قطعــًا همینطــور اســت. اصــواًل یکــی از کارهایــی کــه رســپینا بــه آن افتخــار می کنــد، 
کمــک بــه مؤسســات خیریــه و همراهــی بــا آن هــا، تا حــد امکانــات موجود در شــرکت 
اســت. بــه غیــر از کمــک هــای معمــول، ســایر کمک هــا در خصــوص پهنــای بانــد 
ــه  ــورد ارائ ــوع در م ــن موض ــم، ای ــه می دهی ــه ارائ ــه خیری ــه دوازده مؤسس ــگان ب رای

ســرویس های دیگــر هــم صــادق اســت.
ــد کاری شــرکت رســپینا داشــته  ــی  در رون ــن فعالیــت هــا چــه تاثیرات ای

ــت؟  اس

مصاحبه با معاون اجرایی 
شرکت  داده پردازی رسپینا

آقــای قربانزاده چطــور بــا انجمــن 
اتیســم ایران آشــنا شــدید؟

حــدود ســال 95 بــود کــه از طریــق 
فــروش  واحــد  همــکاران  پیگیــری 
ــم  ــن اتیس ــه انجم ــا مجموع ــرکت ب ش
ــد  ــی ش ــن باب ــدیم و ای ــنا ش ــران آش ای
بــرای ایجــاد همــکاری و اینکــه بتوانیــم 
کمکــی در ایــن راســتا بــه ایــن مجموعــه 
خیلــی خــوب و پرتــالش کــه بــرای 
کشــور و مــردم قطعــًا مفیــد خواهــد بــود 

ــیم. ــته باش داش

مجتمــع رســپینا در چــه زمینــه ای 
ــد؟ ــت می کن فعالی

شــرکت داده پــردازی رســپینا اپراتــور 
ارتباطــات ثابــت اســت کــه در ســال 
81 تاســیس شــده اســت. مثــل هــر 
ــا دو  ــا، م ــری در دنی ــت دیگ ــور ثاب اپرات
ــی  ــم، یک ــارز داری ــی و ب ــرویس اصل س
ارائــه ســرویس اینترنــت اختصاصــی بــه 
ســازمان ها و شــرکت ها مشــخصًا بــه 
صــورت B2B و همچنیــن ســرویس خــط 
تلفــن ثابــت کــه البتــه مــا ســرویس های 
ــت را در کشــور معرفــی  ــد ثاب نســل جدی



سبز
ن 

میا
حا

 و 
ن 

ری
خی

97
ن 

ستا
زم

 و 
ییز

 پا
م |

نج
ه پ

ـار
شم

 | 
وم

ل د
سـا

18

کردیــم بــا نــام تجــاری Next Phone و 
ــه  ــم ک ــرض کن ــان ع ــم خدمتت می خواه
شــرکت رســپینا بزرگتریــن توزیــع کننــده 
پهنــای بانــد اینترنــت اختصاصــی در 
ــم  ــر حج ــال حاض ــت و در ح ــور اس کش
و  نهادهــا  و  شــرکت ها  از  عظیمــی 
تــا  دولتــی  از  ســازمان ها  و  ارگان هــا 
خصوصــی ســرویس دهــی می کنــد و 
ــت.  ــه کارش اس ــر لوح ــم س ــت ه کیفی
ــم  ــن اتیس ــه ی انجم ــدوارم مجموع امی
از ســرویس های رســپینا  ایــران هــم 
ــی  ــرکت راض ــات ش ــت و خدم و از کیفی
بــوده باشــد و مــا ایــن قــول را مــی دهیــم 
ــر و  ــب بهت ــه مرات ــا ب ــرویس ه ــه س ک
مناســب تری را فراهــم و بــه انجمــن 

ــم. ــه دهی ارائ

ســایر  بــرای  توصیــه ای  چــه 
داریــد؟ همــکار  هــای  شــرکت 

مســئولیت  مــورد  در  کــه  همانطــور 
رســپینا  مجموعــه ی  اجتماعــی 
ــرم  ــه نظ ــردم، ب ــرض ک ــان ع خدمتت
ــن  ــرکت ها اولی ــایر ش ــورد س در م
ــت  ــن اس ــز همی ــان نی مسئولیت ش
کــه یــک شــناخت ابتدایــی از اختالل 
ــان  ــه ش ــم در مجموع ــف اتیس طی
ــد.  ــاد کنن ــان ایج ــرای همکارانش ب
افــراد دارای اختــالل  گمــان می کنــم 
اتیســم نگرشــی متفــاوت نســبت بــه 
ســایر افــراد دارنــد و می تواننــد حتــی 
کننــد،  کمــک  بشــریت  آینــده  بــه 
ــاد  ــان و اعتق ــئله ایم ــن مس ــه ای ــن ب م
بایــد  شــرکت ها  می کنــم  فکــر  دارم. 
قســمت هایی  و  بخش هــا  در  بتواننــد 
افــراد  قابلیت هــای  از  می تواننــد  کــه 
طیــف اتیســم اســتفاده کننــد کــه منجــر 
ــه خالقیــت آن هــا شــود و هــر کمــک  ب
دیگــری کــه بشــود از ایــن افــراد اســتفاده 
ــتخدام  ــد اس ــت بتوانن ــا در نهای ــود ت ش

ــوند. ش
و  کاالهــا  و  خدمــات  شــرکت ها، 
ســرویس هایی را بــه ایــن افــراد بــه 
صــورت رایــگان ارائــه دهنــد و شــرایطی 
را فراهــم کننــد کــه ایــن ســرویس ها 
ــن  ــار ای ــری در اختی ــیوه های دیگ ــه ش ب
ــا  ــد از آن ه ــا بتوانن ــرد ت ــرار گی ــراد ق اف

اســتفاده نماینــد.
مختلــف  مراســمات  و  همایــش  در 
ــود و  ــوت ش ــراد دع ــن اف ــد از ای می توان
ــی  ــه علم ــه در زمین ــی ک ــه های مجموع
ــان هســتند  مشــخصًا اتیســم دانــش بنی
ــد  ــالش مــی کنن ــواردی دیگــر ت ــا م و ی

ــد  ــش دهن ــود را افزای ــا ی خ ــت ه فعالی
تــا بتواننــد بــه افــراد اتیســم بــه صــورت 
اختصاصــی ســرویس بدهنــد. اگــر در 
ــی  ــود م ــتری ش ــر بیش ــه تفک ــن زمین ای
ــراد فعــال  ــر باشــد و اف ــد بســیار موث توان
در ایــن زمینــه هــم به عنــوان مســئولیت 
هایشــان راهــکار هــا و ســاز و کارهایــی 
پیشــنهاد بدهنــد کــه بــرای ســازمان هــا 

ــد.   ــد باش ــراد مفی ــن اف و ای

مــورد  در  رســپینا  مســئولیت 
اختــالل طیــف اتیســم چیســت؟
فکــر می کنــم اولیــن مســئولیتی کــه 
مــا داریــم ایــن اســت کــه ایــن اختــالل 
را بشناســیم و حداقــل در مجموعــه ی

 رســپینا اطــالع رســانی در مــورد اتیســم
 را انجــام دهیــم. چــون قطعــًا همــکاران 
ــرار  ــف ق ــن طی ــه در ای ــرادی ک ــا اف ــا ب م
می گیرنــد در ارتبــاط هســتند و ارائــه 
ــوص،  ــن خص ــی در ای ــات ابتدای اطالع
ــا  ــه ب ــی ک ــود رفتارهای ــه بهب ــد ب می توان
ــک  ــود کم ــه می ش ــراد در جامع ــن اف ای
ــن و  ــن بزرگ تری ــم ای ــر می کن ــد. فک کن
اصلــی تریــن مســئولیت رســپینا اســت. 
همچنیــن در قســمت هــا و بخش هایــی 
ــک  ــتان کم ــن دوس ــم از ای ــه می توانی ک
بگیریــم، آن هــا را دعــوت بــه کار کنیــم. 
و  ســرویس ها  بتوانیــم  همچنیــن  و 
ــورت  ــه ص ــا ب ــه آن ه ــان را ب ــات م خدم
رایــگان ارائــه دهیــم و حتــی شــرایط 
کنیــم  فراهــم  هــم  را  مطلوب تــری 
ــات  ــن خدم ــد از ای ــر بتوانن ــه راحت ت ک

در  و  کننــد  اســتفاده  ســرویس ها  و 
شــرایط  احیانــًا  اگــر  هــم  نهایــت 
تفریحــی را بــرای همــکاران خودمــان 
فراهــم می کنیــم مشــابه اش را، حتــی 
ــزان  ــن عزی ــرای ای ــن ب ــل انجم داخ
ــور  ــم فراخ ــر می کن ــم. فک ــزار کنی برگ
زمــان و شــرایط می تــوان از هــر کــدام 
ــًا  ــود و حتم ــتفاده ش ــوارد اس ــن م از ای
اگــر بیشــتر فکــر کنیــم مــوارد دیگــری 
ــید.   ــد رس ــان خواه ــن م ــه ذه ــم ب ه

ــا اتیســم آشــنایی  آیــا از قبــل ب
ــتید؟ داش

ــی  ــر، ول ــی خی ــورت تخصص ــه ص ب
ــا در  ــه ی م ــه هم ــه اینک ــه ب ــا توج ب
کــه  می کنیــم  زندگــی  جامعــه ای 
بــا ایــن افــراد در ارتبــاط هســتیم، 
ــه  ــت اینک ــدودی را باب ــات مح اطالع
ــی  ــب و صحیح ــاط مناس ــم ارتب بتوان
بــا ایــن دوســتان داشــته باشــم، قطعــًا 
ــک  ــه ی ــم ک ــد می دان ــن ح دارم. در ای
ــی رشــدی اســت  ــالل عصب ــوع اخت ن
کــه طیف هــای مختلفــی از خفیــف تــا 

شــدید دارد. 
 قطعــًا نیازمنــد ایــن هســتند کــه ماننــد 
ســایر افــراد و مــردم در جامعــه بتواننــد 
ــای  ــند و فعالیت ه ــته باش ــی داش زندگ
اجتماعــی خودشــان را انجــام دهنــد. 

صحبت پایانی شما
تمــام  بــه  می گویــم  تبریــک  مــن 
افــرادی کــه در ایــن انجمــن در حــال 
ــه همــه ی آن  هــا  تــالش هســتند و ب
خداقــوت و دســت مریــزاد می گویــم و 
معتقــدم کار بزرگــی در ایــن انجمــن در 
ــه در  ــدوارم ک ــت. امی ــام اس ــال انج ح
ــد  ــید و بتوانی ــق  باش ــیر موف ــن مس ای
ــرای افــرادی کــه در طیــف اختــالل  ب
اتیســم هســتند کمک هــای خوبــی 
ــاظ  ــم از لح ــی دان ــد و نم ــا کنی را مهی
علمــی چقــدر ایــن موضــوع قابــل 
محقــق شــدن اســت ولــی واقعــا آرزو 
می کنــم کــه اختــالل اتیســم بــه طــور 

ــد. ــان باش ــل درم ــل قاب کام
فکــر مــی کنــم ایــن آرزویــی اســت که 
ــیم و  ــته باش ــا می توانیم داش ــه م هم
بــرای محقــق شــدن آن تــالش کنیــم 

و بــه آن امیــدوار باشــیم.
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زبان آموز ویژه
ــه  ــدو ورود ب ــت. او در ب ــال 80  اس ــد س ــی، متول ــف زاده طرف ــی خل موس
دبســتان تشــخیص اتیســم گرفــت و بــه مدرســه اســتثنایی رفــت. در یکــی 
ــد  ــزار ش ــرورش برگ ــوزش پ ــرف آم ــه از ط ــی ک ــان انگلیس ــای زب از دوره ه
شــرکت کــرد و اســتعداد عجیبــی در یادگیــری زبــان انگلیســی از خــود نشــان 
ــد.  ــه مــی خوانی ــه در ادام ــادر او داشــتیم ک ــا موســی و م ــی ب داد... گفــت و گوی

خانــم حســنه طرفــی زاده متولــد ســال 1346، دارای 2 فرزنــد دختــر و 2 فرزنــد پســر 
اســت کــه موســی فرزنــد آخــر ایشــان اســت.

خانــم طرفــی زاده، از موســی برایمــان بگوییــد. از چــه زمانــی متوجه 
تفــاوت های موســی شــدید.

زمــان ســنجش مدرســه متوجــه شــدیم کــه موســی بــا هم ســاالنش متفــاوت اســت، 
ــاًل روی  ــی داد، مث ــام م ــادی انج ــادی زی ــر ع ــای غی ــود و کاره ــکاو ب ــی کنج او خیل
ــت در  ــی داد. در نهای ــام م ــت انج ــن دس ــی از ای ــت و کارهای ــون آب می ریخ تلویزی
ســنجش مدرســه عــادی قبــول نشــد و بــه ناچــار او را در مدرســه اســتثنائی ثبــت  نــام 

کردیــم.
چه عالئمی از اختالل اتیسم در رفتار او دیده می شد؟

عالئــم زیــادی داشــت بــه طــور مثــال بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار نمــی کــرد، مــداد 
ــه  ــود، ب ــرار ب ــی داد، بی ق ــام نم ــخصی اش را انج ــای ش ــت، کاره ــت نمی گرف در دس
کامپیوتــر و وســایل خــاص الکترونیکــی خیلــی عالقــه داشــت و حــرکات چرخشــی و 

تکــراری زیــادی هــم داشــت.
از استعدادهایش بگویید.

موســی هــوش باالیــی دارد، کار بــا کامپیوتــر را خیلــی ســریع و بــدون دردســر 
آموخــت، از کالس پنجــم هــم بــه زبــان انگلیســی عالقــه پیــدا کــرد و بــه ســرعت 

ــه داد. ــت و ادام ــاد گرف ی
چطور متوجه استعدادش در زبان شدید؟

ــرد و  ــگاه می ک ــاد ن ــار را زی ــه خصــوص اخب ــه شــبکه های خارجــی ب  موســی در خان
ــرد  ــی ک ــگاه م ــش را ن ــس های ــت و عک ــرش را بر می داش ــان خواه ــای زب ــاب ه کت
ــان  ــه زب ــه اش ب ــه عالق ــه متوج ــود ک ــا ب ــد. از این ج ــش را می خوان ــی کلمات و گاه

شــدیم.
برای پرورش این استعدادش چه تالشی کردید؟

در زبانکــده و کالس کامپیوتــر ثبت نامــش کردیــم و واقعــًا پیشــرفت کــرد و ســریع یــاد 
ــه  گرفــت. در حــال حاضــر هــم درکالس یازدهــم رشــته ریاضی فیزیــک مشــغول ب

تحصیــل اســت.
آموزش زبان چقدر در بهبود عملکرد او تأثیرگذار بود؟

ــه  ــود و ب ــرار می ش ــر بی ق ــم کمت ــه ه ــارج از خان ــط خ ــده، در محی ــر ش ــیار آرام ت بس
هــم می ریــزد و در اوقــات فراغــت هــم خــودش را بــا خوانــدن زبــان ســرگرم می کنــد 

بــه همیــن دلیــل رفتارهــای تکــراری و عجیــب کمتــری نشــان می دهــد.
در مدرسه با چه مشکالتی روبه رو است؟

ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــه برق ــی ب ــون او تمایل ــود، چ ــت نمی ش ــی دوس ــا موس ــی ب کس
دیگــران نــدارد، ســرو صــدای بچه هــا خیلــی آزارش می دهــد.

آرزوی شما برای موسی چیست؟
امیــدوارم بتوانــد مشــغول بــه کار شــود، مســتقل شــود و خــودش از عهــده زندگــی اش 

بربیاید.
صحبت شما با خانواده های دارای فرزند اتیسم چیست؟

ایــن بچــه هــا نیــاز بــه توجــه زیــادی دارنــد، خانــواده هــای دارای فرزنــد اتیســم نبایــد 
از کار زیــاد بــا ایــن بچــه  هــا غافــل شــوند تــا عملکــرد آن هــا ســریع تــر بهبــود پیــدا 

کنــد و بتواننــد وارد جامعــه شــوند. 

آقــا موســی لطفــًا خــودت را بــرای 
مــا معرفــی کن

موســی طرفــی خلــف زاده، فرزنــد ایــوب 
طرفــی خلــف زاده

چند سال داری؟
16 سال، متولد 1380/10/20

صحبــت  زبان هایــی  چــه  بــه 
؟ می کنــی

فارســی، عربــی و انگلیســی. بیشــتر 
می کنــم. صحبــت  انگلیســی 

چطور زبان یاد گرفتی؟
ــبکه  ــون و ش ــرم، از تلویزی ــده می زبانک
هــای خارجــی بــه انگلیســی عالقــه پیــدا 
کــردم، داســتان فیلــم را از روی حــرکات 

ــدم. ــه می ش ــران متوج بازیگ
زبان هــای  چــه  دوســت داری 

دیگــری یــاد بگیــری؟
زبــان  دومیــن  چــون  فرانســوی، 

. ســت نیا د
دوســت داری در آینــده چــه کاره 

ــوی؟ ش
دوســت دارم کمدیــن بشــوم و در خــارج از 

ایــران هــم اجــرا کنم.
تعریف خودت از اتیسم چیست؟

ــود  ــرد می ش ــم خ ــات اعصاب ــی اوق بعض
و داد زدن دیگــران باعــث بهم ریختگــی 
ــم  ــاس نمی کن ــا احس ــود، ام ــن می ش م

متفــاوت از دیگــران هســتم.
چــه صحبتی بــا خواننــدگان فصلنامه 

آوای اتیسم داری؟
گرچــه مــن 16 ســاله هســتم امــا عقلــم 
بیشــتر از ســنم اســت و دوســت دارم کــه 
ــراد دارای  ــا اف ــم. م ــته باش ــش داش آرام
اتیســم توانایی هــای بســیاری داریــم کــه 

بایــد در راه درســتش هدایــت شــویم. 
کنــم  تشــکر  مــادرم  از  می خواهــم  و 
کــه وقت هایــی کــه مــن بهم ریختــه 
ــد. ــل می کن ــوری تحم ــا صب ــوم ب می ش



گاهی با خودم 
می گویم این یک 
آزمایش الهی بود. 

به نظر من 
سخت ترین امتحان در 
زندگی، امتحان شدن 

با فرزند است.
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خانــم مــرادی عزیــز، بــه انجمــن اتیســم ایــران خــوش آمدید. لطفــا از 
ــان بگویید. خودت

ــادر ابوالفضــل و محمــد. حــدود 17 ســال  ــرادی هســتم، م مــن خدیجــه م
مشــکل نازایــی داشــتم و خیلــی هــم بــه پزشــک مراجعــه کــردم، 5 ســال هــم 
تحــت نظــر پژوهشــکدهی رویــان بــودم امــا متأســفانه نتیجــه ایــی نگرفتــم.
تــا جایــی کــه مــن و همســرم از درمــان ناامیــد شــدیم و تصمیــم گرفتیــم برای 
گرفتــن فرزنــد از شــیرخوارگاه اقــدام کنیم تــا هم کاری خداپســندانه انجــام داده 
باشــیم و هــم تنهایــی خــود را پــر کنیــم. بعــد از طــی مراحــل اداری و انتخــاب 
فرزنــد،  ســال 91، وقتــی ابوالفضــل 2 ســال و 1 ماهه بــود، سرپرســتی اورا بر 

عهــده گرفتیــم و او را از شــیر خــوار گاه آمنــه تحویــل گرفتیم.
از همــان ابتــدا متوجــه شــدم کــه او بــا هــم ســن و ســال هایش تفاوت هایــی 
ــتم.  ــی نداش ــم اطالع ــالل اتیس ــع از اخت ــم. آن موق ــدی نگرفت ــا ج دارد ام
گاهــی بــا خــودم مــی گویــم ایــن یــک آزمایــش الهــی بــود امــا گاهــی هــم بــه 
ایــن فکــر می کنــم کــه شــاید آن هــا می دانســتند ابوالفضــل ایــن مشــکل را 

دارد و بــه مــا نگفتنــد.
خانــم مــرادی درحالــی کــه حلقــه ی اشــک در چشــمانش ظاهــر شــد و ســعی 
در مخفــی کــردن ســنگینی بغــض ســال هــای بــدون فرزنــد را داشــت ادامــه 

داد: 
ــاد آوری  ــم از ی ــوز ه ــود و هن ــی ام ب ــن نازای ــی م ــزرگ زندگ ــکل ب ــن مش اولی

فراتر از فرشته
خانــم خدیجــه مــرادی، مــادر ابوالفضــل. او متولــد ســال 1356 و مــادر 
ــنیدنی و  ــیار ش ــرادی بس ــم م ــی خان ــتان زندگ ــت. داس ــد اس دو فرزن
منقلــب کننــده بــود بــه طــوری کــه در اولیــن مراجعــه ایشــان بــه انجمن 
ــا  ــدیم ت ــرآن ش ــی اش، ب ــیب زندگ ــراز و نش ــر ف ــتان پ ــنیدن داس و ش
نمونــه ی دیگــری از خودگذشــتگی و صبــوری مادران اتیســم را با شــما 

خواننــدگان فصلنامــه آوای اتیســم در میــان بگذاریــم. 

دومیــن  و  می شــوم  ناراحــت  آن 
ــرم  ــکل پس ــی ام مش ــکل زندگ مش
ابوالفضــل بــود، چــون بــه نظــر مــن 
ســخت ترین امتحــان در زندگــی، 
ــت.  ــد اس ــا فرزن ــدن ب ــان ش امتح
ــم  ــه ی عالئ ــًا هم ــل تقریب ابوالفض
ــز  ــه مراک ــن ب ــت. م ــم را داش اتیس
تــا  می کــردم  مراجعــه  مختلفــی 
ــه ی  ــا بقی ــرا  او ب ــوم چ ــه ش متوج
ــت  ــاوت اس ــنش متف ــودکان هم س ک
ــای  ــت: رفتاره ــرم می گف ــا همس ام
متفــاوت او بــه خاطــر شــرایط خاص 
ــنل  ــه پرس ــت. البت ــیرخوارگاه اس ش
ــه  ــور گفت ــا این ط ــه م ــیرخوارگاه ب ش
بودنــد و مــن هــم بــرای مدتــی ایــن 
بــاور  نمی خواســتم  و  پذیرفتــم  را 
کنــم کــه فرزنــدم مشــکلی دارد. 
می کــردم  ســعی  مــدت  ایــن  در 
)شــماتیک(  عملــی  بــه صــورت 
ــل  ــی مث ــل آموزش های ــه ابوالفض ب

ــم. ــوردن را بده ــذا خ ــه غ چگون
ــد  ــه مه ــالگی ب ــدود 4 س او را در ح
کــودک بــردم و پــس از مدتــی مربــی 
ــا  ــل ب ــت: ابوالفض ــن گف ــه م اش ب
ــاوت  ــد متف ــای مه ــه ی بچه ه بقی
ــی  اســت. آن روز مــن از حــرف مرب
ــه  ــن ک ــا ای ــدم. ت ــر ش ــیار دلگی بس
ــتان  ــک از دوس ــی ی ــور اتفاق ــه ط ب
قدیمــی ام را دیــدم. او هــم فرزنــدی 
هــم ســن ابوالفضــل داشــت. راجــع 
او  بــا  ابوالفضــل  مشــکالت  بــه 
صحبــت کــردم، او راهنمایــی ام کــرد 
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چــه مدتی اســت کــه بــا انجمن اتیســم 
ایران آشــنا شــدید؟

ــدیم  ــنا ش ــن آش ــا انجم ــی ب ــه تازگ ــا ب م
ــورد  ــی م ــاه خیل ــدت کوت ــن م ــا در ای ام
لطــف قــرار گرفتیــم و از خدمــات انجمــن 
اســتفاده کردیــم. مســیر خیلــی زیــادی را 
بایــد طــی کنیــم تــا بــه انجمــن برســیم 
ــم از  ــاد نمی توانی ــن زی ــر همی ــه خاط ب
کنیــم  اســتفاده  انجمــن  کالس هــای 
و ایــن واقعــًا باعــث تأســف ماســت. 
مطمئنــم اگــر از لحــاظ بیمــه، دولت 
ــویم  ــت ش ــی حمای ــن  کم و خیری
ابوالفضــل و امثــال ابوالفضــل حتمــًا 
ــت. ــد داش ــی خواهن ــده ی خوب آین

ــرد. ــی ک ــن معرف ــه م ــی را ب ــز توانبخش ــک مرک و ی
ابوالفضــل را بــه آن مرکــز بــردم. در آن جــا یکــی از روانشناســان بــه من گفت: 
پســر شــما دارای اختــالل اتیســم اســت. بــا اینکــه هیــچ اطالعاتــی در مــورد 
اتیســم نداشــتم بســیار شــوکه شــدم و احســاس کــردم تمــام آرزوهایــی کــه 

بــرای ابوالفضــل داشــتم نقــش بــر آب شــد.
بعــد از مدتــی ســعی کــردم ایــن مشــکل را بپذیــرم. همزمــان هــم ابوالفضل را 
بــه مراکــز توانبخشــی می بــردم و هــم تــالش می کــردم اطالعاتــم را راجــع 
ــان  ــم و روانشناس ــد اتیس ــادران دارای فرزن ــم و از م ــش ده ــم افزای ــه اتیس ب

ــم. ــی می گرفت راهنمای

 وقتــی متوجــه شــرایط ابوالفضــل شــدید بــه ذهنتــان رســید کــه او را بــه شــیر 
ــوار گاه برگردانید؟ خ

ــا  ــه م ــم ب ــان ه ــرد. اطرافی ــرح ک ــوع را مط ــن موض ــم ای ــرم ه ــه، همس بل
ــردن  ــول ک ــد قب ــا قص ــون م ــا چ ــم. ام ــکایت کنی ــا ش ــد ت ــنهاد می دادن پیش
فرزنــد دیگــری از شــیرخوارگاه داشــتیم ایــن کار را نکردیــم تــا مانعــی بــرای 
ــم  ــاور ه ــک مش ــا ی ــورد ب ــن م ــن در ای ــد. م ــش نیای ــد دوم پی ــن فرزن گرفت
صحبــت کــردم و او پیشــنهاد داد می توانیــم هــم ابوالفضــل را برگردانیــم و هم 
بــه جــای او فرزنــد دیگــری تحویــل بگیریــم، امــا مــن و همســرم تصمیــم 
ــه او وابســته شــده  ــه شــدت ب گرفتیــم او را پیــش خــود نگــه داریــم چــون ب
بودیــم و تصمیــم گرفتیــم کــودک دیگــری را بــه فرزنــدی بپذیریــم تــا شــاید 

او در آینــده تکیــه گاهــی بــرای ابوالفضل 
شــود. فرزنــد دوم مــا، محمــد، االن 
حــدود دو ســال دارد و بــا هــم رابطــه ی 
ــال  ــک س ــد. او را ی ــی دارن ــی خوب خیل
قبــل از شــیر خــوار گاه تحویــل گرفتیــم.
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ریتم زندگی امیرحسین

ــین  ــی امیرحس ــای کودک از روزه
بگوییــد... 

از دعــوت  ســالم و ممنــون  مــادر: 
شــما. امیرحســین بعــد از بــه دنیــا آمدن 
ــًا 3  ــد و تقریب ــیانوز و زردی ش ــار س دچ
تــا4 مــاه طــول کشــید تــا برطرف شــود. 
ــد  ــاه بع ــد م ــود. چن ــر ب ــف و الغ نحی
از تولــد امیرحســین، دختــر عمــه اش 
ــد او را  ــد رش ــی رون ــد. وقت ــا آم ــه دنی ب
ــین  ــر حس ــه امی ــدم ک ــه ش ــدم متوج دی
در رونــد رشــدش تأخیــر دارد. در حــدود 
یــک ســالگی اش بــه متخصــص مغــزو 
ــه  ــان مراجع ــودکان و نوجوان ــاب ک اعص
ــوار عصــب- کردیــم و پــس از گرفتــن ن

عضلــه و اســکن مغــزی متوجه مشــکل 
او  مغــزی  ارتباطــات  و  عضــالت  در 

ــدیم. ش
بعد از مشــخص شــدن مشــکل امیرحسین 
ــب  ــیدیم و او را مرت ــی پوش ــش آهن کف
بــه کالس هــای کاردرمانــی و گفتــار 

درمانــی می بردیــم.
آن زمــان هنــوز تشــخیص اتیســم 

ــد؟  ــه بودی نگرفت

بــرای اولیــن بار با امیرحســین 
در  هایــش  توانمنــدی  و 
مراســم اختتامیــه دوره جامــع 
ــم  ــران اتیس ــی درمانگ آموزش
آشــنا شــدیم. او جوانــی آرام و 
بســیار با اســتعداد در موســیقی 
اســت. زمانــی که امیرحســین 
بــه همــراه مــادر و پــدر گرامــی 
ــه،  ــام مصاحب ــرای انج اش ب
وارد انجمــن شــد لبخنــدی 
بــر لــب داشــت و بــه افــرادی 
کــه می دیــد بــه گرمــی ســالم 
ــای احوالشــان  ــرد و جوی می ک
مدت هــا  گویــا  شــد،  مــی 
اســت کــه بــا همــه آشناســت 
و ایــن حاکــی از مهربانــی او 
و عالقــه  اش بــه انجمــن و 

ــت. ــتانش اس دوس

نــه. حــدود دو ســال اســت کــه امیرحســین تشــخیص قطعــی اتیســم گرفتــه اســت. 
ــا پنــج ســالگی در گفتــار تأخیــر داشــت. دوســت  ــا دو ســالگی در راه رفتــن و ت امــا ت
داشــت کارهــای تکــراری انجــام دهــد، تمرکــز خوبــی نداشــت و در طــول روز خیلــی 

ــود. ــف ب ــرد و الغــر و نحی ــت می ک فعالی
ــن  ــد، بنابرای ــب بمان ــال هایش عق ــن و س ــم  س ــین از ه ــتم امیرحس ــن نمی خواس م
او را بــه دبســتان شــهید زارعــی کــه مختــص کــودکان کم تــوان ذهنــی اســت بــردم، 
ــدل 20  ــا مع ــم را ب ــت کالس پنج ــرد و توانس ــروع ک ــا را ش ــوزش ه ــا و آم کالس ه
بگذرانــد. امــا بــرای دوره ی بعــدی تحصیلــش مدرســه ی مناســبی پیــدا نکردیــم. او را 
ــا آن در کالس هــای موســیقی و ســواری  بــه مدرســه ای دولتــی بردیــم و هم زمــان ب

کاری شــرکت کــرد. همچنیــن کالس هــای توانبخشــی را  هــم ادامــه دادیــم.
بــه دلیــل مشــغله ای کــه امیــر حســین برایمــان ایجــاد کــرد تصمیــم گرفتیــم فرزنــد 

دیگــری نداشــته باشــیم.
پــدر: پــس از پیگیری هــای بســیار متوجــه شــدیم امیرحســین اتیســم دارد و 
ــل  ــی مث ــه کالس های ــت او را ب ــین داش ــر امیرحس ــه کاردرمانگ ــی ک ــا توصیه های ب
ــار  ــا رفت ــود ت ــده ب ــک کنن ــی کم ــه خیل ــم ک ــی بردی ــای گروه ــوارکاری و ورزش ه  س
ــی اش  ــای اجتماع ــر آموزش ه ــاکان درگی ــود و کم ــاد ش ــبی در او ایج ــی مناس اجتماع

ــتیم.  هس
چطور متوجه استعداد امیرحسین در موسیقی شدید؟

پــدر: در مدرســه متوجــه شــدیم کــه بــا ریتم هــا آشــنا اســت. در آن زمــان آمــوزش 
پیانــو را شــروع کردیــم امــا در ابتــدا موفــق نبــود. بــه توصیــه  یــک نوازنــده، تنبــک را 
شــروع کردیــم. او را در آموزشــگاه موســیقی نزدیــک منــزل ثبــت نــام کردیــم و پــس 
از6ســال آمــوزش، امــروز می توانــد همــراه اعضــای آموزشــگاه روی صحنــه بــرود و 

موســیقی اجــرا کنــد.
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درحــال حاضــر هــم یــک ســال اســت کــه در 
کنســرواتوار موســیقی تهــران دوره ای بــرای ایــن 
طیــف بــه نــام موســیقی رنگــی، کــه زیــر نظــر 
اســت.  شــده  گذاشــته  اســت،  عالــی  آمــوزش 
ــن دوره  ــه ای ــوط ب ــه مرب ــی ک امیرحســین در فراخوان
ــاتید  ــم اس ــر ه ــال حاض ــد و در ح ــه ش ــود پذیرفت ب

کار می کننــد. او  بــا  خوبــی 
امیــر حســین در موســیقی پیشــرفت خوبــی داشــته و 
ــادرش  ــان، م ــای متخصص ــل تالش ه ــه دلی ــن ب ای
ــی  ــالش خوب ــم ت ــودش ه ــه خ ــت. البت ــن اس و م
ــه  ــود این ک ــا وج ــک ب ــن تنب ــاًل در تمری ــت مث داش
مشــکل عضالنــی داشــت و اجــرا کــردن تکنیک هــا 
ــرد. ــرا گی ــود توانســت آن هــا را ف برایــش مشــکل ب

ــولفژ  ــم، س ــودی، ریت ــرواتوار، مل ــم در کنس االن ه
و... کار می کننــد. البتــه نیــاز بــه حمایــت و پیگیــری 
ــا بقیــه ی افــراد دارای ایــن اســتعداد در طیــف  دارد ت
ــد و  ــن امــکان اســتفاده کنن ــد از ای ــز بتوانن اتیســم نی
ــور  ــراد در کش ــن اف ــرای ای ــگاهی ب ــا دانش ــون م چ
بــرای رشــد  امــکان مناســبی  نداریــم می توانــد 
آن هــا باشــد، اگــر از ســوی نهاد هــا و ارگان هــا و 
ــت  ــران حمای ــم ای ــن اتیس ــل انجم ــی مث انجمن های

ــود. ش
ــای  ــا کاره ــی ی ــین در نقاش ــتعداد امیرحس اس

ــت؟ ــور اس ــر چط ــری دیگ هن
ــه  امیرحســین در تجســم فضایــی مشــکل دارد. البت
ــد و  ــوزش دی ــی را آم ــته ی قالیباف ــتان رش در دبیرس
پیشــرفت خوبــی هــم داشــته اســت. خــودش کمــی 

ــه ای. ــورت حرف ــه به ص ــا ن ــد ام ــی می کن نقاش
ــین دارای  ــوید امیرحس ــه ش ــه متوج ــل از اینک قب
اختــالل اتیســم اســت بــا ایــن اختــالل  آشــنا بودید؟
 بلــه آشــنا بودیــم امــا در نزدیکانمــان وجــود نداشــت. 
درمــورد مســائل اجتماعــی کنجــکاو هســتم و از 
ــن  ــودم، بنابرای ــرده ب ــد ک ــتثنایی بازدی ــدارس اس م

ــودم . ــنا ب آش
رفتار اطرافیان با امیرحسین چگونه است؟

اوایــل اطرافیانمــان احســاس ترحــم و دلســوزی 
ــم  ــه آن هــا بفهمانی ــم ب داشــتند امــا مــا ســعی کردی
کــه ایــن رفتــار اشــتباه اســت و بایــد بــا او هــم ماننــد 
ــخت  ــی س ــه خیل ــود. البت ــورد ش ــادی برخ ــراد ع اف

ــود. ب
ــودکان خــود  ــد اتیســم ک ــادران دارای فرزن بعضــی م
ــا خــودم  را منــزوی می کننــد امــا مــا امیرحســین را ب
ــا  ــه مکان هــای عمومــی و مهمانی هــا می بردیــم ت ب
ــا اینکــه  روابــط اجتماعــی را بــه او آمــوزش دهــم. ب
ــرار  ــاط برق ــم ارتب ــم ک ــت ک ــا توانس ــود ام ــکل ب مش

کنــد. 
درحال حاضر رفتار اطرافیانمان عادی است .

ــد تــالش مســتمر داشــته  ــواده بای ــه خان ــدر: البت  پ
باشــد و نقــش بســیار مهمــی دارد و تــا خانــواده 

ــل  ــودکان ح ــن ک ــکل ای ــد مش ــکل نباش ــرای مش پذی
ــت. ــدنی نیس ش

آیا امیرحسین زندگی شما را محدود کرد؟
ــد دار  ــا فرزن ــای م ــت ه ــی از محدودی ــه یک ــادر: بل م
شــدن مجددمــان بــود. مــا تصمیــم گرفتیــم  صاحــب 

ــد دیگــری نشــویم. فرزن
من به عنوان مادرش از شغلم صرف نظر کردم.

ــا  ــدم و ب ــدود ش ــی مح ــم در کارم کم ــن ه ــدر: م پ
کمــک مدیــر و همکارانــم اکثــر کارهایــم را تلفنــی انجام 

ــم. ــیدگی کن ــم رس ــین ه ــه امیرحس ــا ب ــم ت می ده
محدودیــت بعــدی ایــن اســت کــه اگرچــه او تــا حــدود 
ــر  ــا دو نف ــی از م ــد یک ــا بای ــت ام ــتقل اس ــادی مس زی

ــیم.  ــارش باش ــه در کن همیش
ــکل  ــا مش ــم ب ــت یابی ه ــه ی دوس ــراد در زمین ــن اف ای
ــای  ــا و دغدغه ه ــم از محدودیت ه ــن ه ــد و ای مواجه ان

ماســت.
ــورد  ــین در م ــده ی امیرحس ــرای آین ــان ب ــه ت برنام

ــت؟ ــی اش چیس ــتقالل مال ــیقی و اس موس
پــدر: امیدواریــم و رو بــه جلــو حرکــت می کنیــم، 
ــه  ــاز ب ــا نی ــد، ام ــد باش ــت کن ــن حرک ــه ای ــد ک هرچن
حمایــت دولــت و مجلــس در حــوزه هــای اجتماعــی، 
مالــی، اشــتغال و همچنیــن قوانیــن الزم بــرای زندگــی 
ــتغالش و  ــرای اش ــم ب ــان ه ــم. خودم ــادی اش داری ع

ــم.   ــی داری ــه های ــتقل  اش برنام ــی مس ــم زندگ ه
در حال حاضر دغدغه ی اصلی شما چیست؟

مــادر: ایــن کــه زندگــی بــدون مــا برایــش آســان باشــد 
و بــدون مشــکل زندگــی اش را اداره کنــد. بنابرایــن 
ســعی می کنیــم تــا روی پــای خــودش بایســتد و 

ــود. ــتقل ش مس

گفت و گو با امیر حسین

ــدگان  ــرای خوانن ــودت را ب ــا خ ــین... لطف  امیرحس
فصلنامــه آوای اتیســم معرفــی می کنــی؟

من امیر حسین عبدالهی هستم
برای موسیقی به کنسرواتوار می روم

ورزش اســب ســواری می کنــم، بــرای شــنا بــه اســتخر 
ــم. ــم و درس هــم می خوان مــی روم، تنبــک می زن

در اوقــات فراغــت بــه مهمانــی مــی روم و در کارهــای 
ــم. ــه هــم کمــک می کن خان

برنامــه ات بــرای آینده چیســت و چه شــغلی را دوســت 
داری انتخــاب کنی؟

ــده خوبــی  موســیقی را دوســت دارم و می خواهــم نوازن
شــوم.

آرزویت چیست؟
آرزو دارم در جهــان صلــح برقــرار شــود و جنــگ دیگــر 
وجــود نداشــته باشــد و همــه مــردم در آرامــش باشــند.
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ــی از  ــه عالئم ــد. چ ــان بگویی ــی فرزندت ــان کودک از زم
اتیســم داشــتند و در چــه ســنی تشــخیص اتیســم گرفتند؟
خانــم یــزدان پنــاه: مــن و پــدر محمدپارســا در حــدود 18 
ــرفت  ــورد و پس ــای بی م ــاهده خنده ه ــا مش ــا ب ــی محمدپارس ماهگ
تکلمــش بــه پزشــک مراجعــه کردیــم، البتــه چــون 20 ســال پیــش 
حتــی بیشــتر پزشــکان هــم اطالعــات و شــناخت زیــادی در مــورد 
ــد و مشــکالت  ــدا تشــخیص های اشــتباه دادن اتیســم نداشــتند، ابت
متابولیکــی را مطــرح کردنــد و نهایتــًا در 3 ســالگی تشــخیص اتیســم 

گرفتیــم.
ــی  ــه درکودک ــوان نمون ــه عن ــت ب ــم داش ــددی از اتیس ــم متع عالئ
بیشــتر روی پنجــه ی پــا راه می رفــت، مــدام کلیــد بــرق را خامــوش و 
روشــن می کــرد، بــی دلیــل می خندیــد یــا گریــه می کــرد و تکــرار را 
دوســت داشــت، مثــاًل یــک قســمت از کارتــن تــام و جــری یــا پلنگ 

صورتــی را بیشــتر از صــد بــار نــگاه می کــرد.
ــم  ــالگی عالئ ــم س ــدود دو ونی ــم از ح ــار ه ــان: به ــم مرادی خان
غیرعــادی داشــت مثــاًل دیــر صحبــت کــردن، جــواب نــدادن دقیــق 
بــه ســواالت و ...  بقیــه ی رفتارهایــش تقریبــًا طبیعــی بــود، مثــل 
چهاردســت و پــا رفتــن، راه رفتــن بــه موقــع، نداشــتن هرگونــه بــی 

ــوع.  ــرل ادرار و مدف ــراری، از همــه مهــم ترکنت ق
تــا اینکــه از ســه ســالگی بــه بعــد بــا پســرفت توانایــی هایــش کــه 
مهمترینشــان کــم شــدن کالم و عــدم تمایــل بــه برقــراری ارتبــاط 
ــا  ــود، مشــکلش مشــخص شــد ت ــادر ب ــدر و م ــی پ ــا دیگــران حت ب
ــم  ــخیص اتیس ــک تش ــاور و روانپزش ــه مش ــه ب ــا مراجع ــه ب این ک

ــم. گرفتی
خانــم یــزدان پنــاه، محمــد پارســا  در چــه زمینه هایــی اســتعداد 

ــد؟ ــت می کن دارد و فعالی
محمدپارســا عالقــه  ی زیــادی بــه آیین هــای مذهبــی دارد. حافــظ 

قــرآن اســت و هــر مطلبــی را بــا یکبــار شــنیدن حفــظ می کنــد.
عالقــه ی زیــادی هــم بــه تقویــم دارد. هــر تاریخــی را بــه او بگوییم 
ــری آن روز را  ــالدی و قم ــی، می ــخ شمس ــت تاری ــوت وق ــدون ف ب
ــم  ــبتش در تقوی ــت و مناس ــه اس ــدام روز هفت ــه ک ــد و این ک می گوی

چیســت.
در موســیقی و ریاضــی هــم اســتعداد زیــادی دارد. درحــال حاضــر در 
کالس یازدهــم و رشــته ی کامپیوتــر تحصیــل می کنــد و تــرم پاییــز 

را بــا معــدل 20 پشــت سر گذاشــت.
ــم و  ــم اتیس ــود عالئ ــدر در بهب ــواده چق ــما خان ــر ش ــه نظ ب
افزایــش توانمنــدی افــراد دارای ایــن اختــالل نقــش دارد؟
ــش را  ــن نق ــن و مهم تری ــواده اصلی تری ــاه: خان ــزدان پن ــم ی خان
ــن راه دارد. چــون کاردرمانگــر و گفتاردرمانگــر فقــط مســیر را  در ای

مادرانه های تـکرار در 
شهر مس های ایـران

) آشنایی با دفتــــر 
نمایندگی زنجــان(

ــر دارای 6  ــال حاض ــران در ح ــم ای ــن اتیس انجم
شــعبه ی رســمی و 22 دفتــر نمایندگــی در سراســر 

کشــور مــی باشــد.
دفتــر نمایندگــی انجمــن اتیســم ایــران در اســتان 
ــه همــت خانواده هــای  زنجــان اواخــر ســال 95 ب
ــرد.  ــه کار ک ــاز ب ــم آغ ــف اتیس ــد طی دارای فرزن
خانــم دکتــر دهنایــی بــه عنــوان نماینــده انجمــن 
اتیســم ایــران بــه همــراه چنــد تــن از خانــواده هــا 
ــده  ــر عه ــی را ب ــر نمایندگ ــن دفت ــئولیت ای و مس

ــد. دارن
گفــت و گویــی داشــتیم بــا دو مــادر بزرگــواری کــه 
در کنــار وظیفــه ی خطیــر مــادری ایــن فرشــتگان 
اتیســم  رســانی  اطــالع  حــوزه ی  در  زمینــی، 
در جامعــه نیــز دســت از فعالیــت برنداشــتند و 
ــن  ــا ای ــه ب ــنایی جامع ــرای آش ــب ب ــم قل از صمی

ــد.   ــی کنن ــالش م ــالل ت اخت
 خانــم زهــرا یــزدان پنــاه، مــادر محمدپارســا 
بهرامــی، جــوان 20 ســاله طیــف اتیســم و خانــم 
 14 نوجــوان  بهــار،  مــادر  مرادیــان،  سوســن 

ــم. ــف اتیس ــاله ی طی س

ــر  ــتر ب ــیر بیش ــن در مس ــش رفت ــد و پی ــخص می کنن مش
ــزل  ــبانه روز در من ــد ش ــه بای ــت ک ــواده اس ــده ی خان عه
تکــرار و تمریــن کننــد تــا نتیجــه مطلــوب حاصــل شــود.

ــزدان  ــم ی ــا خان ــد ب ــد درص ــم ص ــن ه ــان: م ــم مرادی خان
ــان کامــل  ــا اطمین ــاه موافــق هســتم و ایــن مســئله را ب پن
ــا  ــی ت ــرم ول ــده نمی گی ــر را نادی ــل دیگ ــم. عوام می گوی
زمانــی کــه خــود خانــواده مســتقیمًا به کــودک دارای اتیســم 

ــت. ــد داش ــری نخواه ــر تأثی ــل دیگ ــد عوام ــک نکن کم
چــه مــدت از افتتــاح دفتــر نمایندگــی انجمن اتیســم در 

ــذرد؟ ــان می گ زنج
خانــم یــزدان پنــاه: بصــورت غیــر رســمی مــا از تاریــخ 
ــل  ــا در اص ــم ام ــت کردی ــه فعالی ــروع ب 1395/11/23 ش
1397/11/10انجمــن اتیســم زنجــان ثبــت شــد و مــا کــد 

فعالیــت گرفتیــم.
از ابتدای شکل گیری دفتر زنجان بگویید. 

خانــم مرادیــان: دفتر زنجــان فعالیت خــود را بــا همکاری 
یکــی از خیریــن شــهر و چنــد نفــر از خانواده هــای اتیســم 
ــا  ــود. خانواده ه ــخت ب ــی س ــروع کار خیل ــرد. ش ــروع ک ش
ــوز  ــه هن ــد )البت ــان نمی دادن ــکاری نش ــرای هم ــی ب تمایل
ــری  ــم گی ــت چش ــکاری و فعالی ــت هم ــوان گف ــم می ت ه
ــواده کار  ــی 6 خان ــور 5 ال ــا حض ــن ب ــاًل انجم ــد(. عم ندارن
خــود را شــروع کــرد. ولــی همیــن تعــداد کــم هــم دســت از 

تــالش برنداشــتند.
خانــم یــزدان پنــاه: در ایــن راه بــا مشــکالت زیــادی هم 
ــراد  ــداد اف ــت تع ــتی می گف ــاًل بهزیس ــدیم مث ــه رو ش روب
دارای اتیســم در اســتان کــم اســت و انجمنــی نیــاز نــدارد! 
ــید  ــول کش ــال ط ــًا 2 س ــن دقیق ــد انجم ــن ک ــه گرفت پروس
ــر  ــد پیگی ــتیم، بای ــه داش ــکالتی ک ــه ی مش ــا هم ــا ب و م
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ــم. ــز می بودی ــن نی ــت انجم ــای ثب کاره
مکانــی نداشــتیم تــا جلســات اولیــه را در 
ــا ســالن  ــر ی ــم و از دفت ــزار کنی آن جــا برگ
می کردیــم،  اســتفاده  مدرســه  ورزش 
ــکان را  ــکل م ــن مش ــم ای ــه االن ه البت
ــالمت  ــن س ــع خیری ــون مجم ــم چ داری
ــار  ــاق در اختی ــک ات ــال ی ــدت 3 س به م
مــا قــرار دادنــد کــه چنــد مــاه دیگــر زمــان 
حضــور مــا در ایــن اتــاق تمــام می شــود و 

ــم... ــد بری ــا بای ــم کج نمی دانی

دفتــر  ایــن  در  فعالیت هایــی  چــه 
ــی انجــام می شــود و خانواده هــا  نمایندگ

ــد؟ ــت می کنن ــی دریاف ــه خدمات چ
ــر  ــن دفت ــات ای ــان: خدم ــم مرادی خان
ارائــه ی خدمــات توانبخشــی بــه کــودکان 
ــش  ــی و دان ــن توانای ــه والدی ــم )ک اتیس
کمک هــای  در  ندارنــد(  را  الزمــش 
بــه  ســبدکاال  اختصــاص  مالــی، 
ــت  ــت و کم بضاع ــای بی بضاع خانواده ه
خیریــن(،  جــذب  و  مشــارکت  بــا   (
برگــزاری جلســات آموزشــی و کارگاه های 
ــغ و  ــا، تبلی ــرای خانواده ه ــی ب توانبخش
ــه جامعــه از طریــق  شناســاندن اتیســم ب
عمومــی  مراکــز  در  بروشــور  پخــش 
ماننــد درمانگاه هــا، مطــب پزشــکان، 
ــر در  ــب بن ــگاه ها، نص ــدارس، نمایش م

ــت. ــهر اس ــف ش ــاط مختل نق
تکمیــل  در  پنــاه:  یــزدان  خانــم 
انعقــاد  مرادیــان  خانــم  صحبت هــای 
ــا  ــم ب ــتدار اتیس ــبکه دوس ــه ش تفاهم نام
ــه  ــا ب ــاع بچه ه ــی و ارج ــز توانبخش مراک
ــی  ــی و گفتاردرمان ــای کاردرمان کالس ه
رایــگان و یــا بــا حداقــل هزینــه )بــا 
توجــه بــه شــرایط مالــی خانواده هــا( 
ــع  ــی مان ــا مشــکالت مال هــم داشــتیم ت

زمــان  و  نشــود  بچه هــا  پیشــرفت 
ــد،  ــت ندهن ــری را از دس ــی یادگی طالی
هماهنگــی بــا داروخانه هــای ســطح 
ــک  ــگان پوش ــت رای ــرای دریاف ــهر ب ش
ــن  ــراد دارای ای ــاز اف ــای موردنی و داروه
اختــالل و همچنیــن  برگــزاری کارگاه 
آشــنایی بــا اتیســم و کارگاه بــازی و 
یادگیــری بــا کــوذکان اتیســم بــرای 

توانمندســازی والدیــن محتــرم.
خانواده هــای  از  خودتــان  شــما 
اتیســم هســتید، بیشــترین مشــکالت 
خانواده هــای اتیســم زنجــان چیســت؟
خانــم یــزدان پنــاه: به نظــر مــن 
خانواده هــای  مشــکل  بیشــترین 
ــن  ــه از ای ــی جامع ــدم آگاه ــم، ع اتیس
اختــالل هســت. چــون مــردم در مــورد 
اتیســم اطالعــات ندارنــد و برخــورد 
افــراد نمی کننــد.  ایــن  بــا  مناســبی 
آینــده ی  هــم  مشــکل  بزرگتریــن 
ــترک  ــوال مش ــت. س ــا س ــن بچه ه ای
همــه ی والدیــن ایــن اســت کــه وقتــی 
ــان  ــر فرزندانم ــر س ــه ب ــیم چ ــا نباش م
و  اســتاندارد  مرکــز  هیــچ  می آیــد؟ 
ــن  ــه مطمئ ــت ک ــادی نیس ــل اعتم قاب
ــه  ــا ب ــای م ــا از بچه ه ــد از م ــیم بع باش

می شــود. نگهــداری  درســتی 
ــتیم  ــان داش ــورد در زنج ــد م ــی چن حت
کــه بــه طــور مثــال پــدر خانــواده از دنیــا 
رفتــه و مــادر بایــد بــرای پیونــد مغــز و 
ــرده  ــفر می ک ــران س ــه ته ــتخوان ب اس
ــدش  ــه فرزن ــوده ک ــزی نب ــچ مرک و هی
نگهــداری کنــد. یــا مــورد دیگــری کــه 
مــادر فــوت شــده و پــدر ازدواج کــرده و 
ــودک اتیســم  ــن ک ــدر ای همســر دوم، پ
ــه  ــت ک ــی نیس ــه و هیچ جای را نپذیرفت
ــن  ــد. ای ــداری کن ــودک نگه ــن ک از ای
ــا  ــی خانواده ه ــه ذهن ــن دغدغ بزرگتری

ســت. 
داغ  دیــدن  تحمــل  مــادری  هیــچ 
فرزنــدش را نــدارد، امــا مــن همیشــه از 
خــدا خواســتم پارســا حتــی یــک دقیقــه 
قبــل از مــن، از ایــن دنیــا بــرود تــا 
ــا را  ــن دنی ــال ای ــش خی ــل در آرام الاق
ــدم  ــده ی فرزن ــم و نگــران آین ــرک کن ت

ــم. ــودم نباش ــد از خ بع
در  هــم  اتیســم  طیــف  افــراد  از 
فعالیت هــای انجمــن کمــک گرفتــه 

می شــود؟
اکثــر  البتــه  خانــم یــزدان پنــاه: 
و  هســتن  کوچــک  مــا  بچه هــای 
بــه ســنی نرســیدند کــه بتواننــد در 
ــک  ــا کم ــه م ــن  ب ــای انجم فعالیت ه

ــر در  ــا درحــال حاضــر دو دخت ــد. م کنن
ــر در  ــم و دو پس ــی داری ــع راهنمای مقط
مقطــع دبیرســتان و بقیــه ی بچه هــا 
ســن کمــی دارنــد. مــن تابســتان ها 
ــی آورم  ــن م ــر انجم ــه دفت ــا را ب پارس
کنــد  کمــک  مــا  بــه  کارهــا  در  تــا 
چــون ســرعت تایــپ خیلــی خوبــی 
دارد و چــون رشــته تحصیلــی اش در 
دبیرســتان کامپیوتــر اســت، در امــور 
اداری بــه مــن کمــک زیــادی می کنــد.

ســطح آگاهــی مــردم زنجــان نســبت 
بــه اتیســم چقــدر اســت؟

 در زنجــان ســطح آگاهــی مــردم نســبت 
ــت.  ــن اس ــاده پایی ــوق الع ــم ف ــه اتیس ب
برخــی از پزشــکان، دانشــجویان و مــردم 
ــی اســم اتیســم را نشــنیدند.  عــادی حت
دانشــگاه  در  زیــادی  برنامه هــای  مــا 
ــجویان  ــرای دانش ــوص ب ــه خص ــا، ب ه
روانشناســی، برگــزار کردیــم تــا بــا اتیســم 
آشــنا شــوند. چــون ایــن دانشــجویان در 
آینــده وارد بــازار کار شــده و بایــد بــا افــراد 

ــد.  ــم کار کنن دارای اتیس
ــم  ــرد اتیس ــد ف ــان چن ــهر زنج در ش

ــد؟ ــده ان ــایی ش شناس
طبــق آمــاری کــه بهزیســتی اعــالم 
کــرده اســت، درحــال حاضــر در زنجــان 
ــف  ــالل طی ــرد دارای اخت ــدود 200 ف ح
اتیســم هســتند کــه احیانــا خیلــی بیشــتر 
از ایــن تعــداد هســتند و متاســفانه هنــوز 

ــد. ــده ان ــایی نش شناس
ــک اتیســم  ــده ای نزدی ــم در آین امیدواری
در کشــور کلمــه ی شــناخته شــده ای 
شــود تــا افــراد دارای اتیســم هــم بــدون 
دغدغــه بتواننــد از حقــوق شــهروندی 

ــد. ــتفاده کنن ــود اس خ
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26

رفیقی به نام خواهر
ســارا صادقیــان، 30 ســاله، 
مدیریــت  ارشــد  کارشــناس 
ــر  ــات، خواه ــاوری اطالع فن
ــاله  ــه 20 س ــز ک ــرا ی عزی زه
اســت و دارای اختــالل طیــف 
ــرای  ــا را ب ــوت م ــم؛ دع اتیس
بــه  و  پذیرفتــه  مصاحبــه 
ــده  ــران آم ــم ای ــن اتیس انجم
ــم  ــرا و اتیس ــون زه ــا پیرام ت
ــوز  ــر دلس ــک خواه ــگاه ی از ن

ــم.  ــو کنی ــور گفتگ و صب

زهــرا 20 ســال اســت کــه بــا اختــالل اتیســم دســت و پنجــه 
نــرم مــی کنــد و شــما از نزدیــک ایــن اختــالل را درک کردیــد، 

از اتیســم و زهــرا برایمــان بگوییــد. 
از زمانــی کــه متوجــه اختــالل اتیســم زهــرا شــدیم تمــام ســعی مــان را کردیــم 
کــه در مــورد ایــن اختــالل بیشــتر اطالعــات کســب کنیــم. تــا آن موقــع اصــال 

اســمش را هــم نشــنیده بودیــم. 
ایــن موضــوع برمی گــردد بــه 17 ســال پیــش و تقریبــًا خیلــی از پــدر و 
مادر هــا و حتــی پزشــکان هــم بــا ایــن اختــالل آشــنا نبودنــد. اوایــل کــه زهــرا 
ــان انقــالب رفتــم کــه یــک کتــاب  تشــخیص گرفــت مــن یــک روز بــه خیاب
بــا موضــوع اتیســم پیــدا کنــم تــا بیشــتر بــا ایــن اختــالل آشــنا شــوم، تمــام 
ــا  ــه آی ــردم ک ــوال می ک ــتم و س ــالب را گش ــان انق ــاب خیاب ــگاه های کت فروش
کتابــی بــا موضــوع اتیســم دارنــد یــا خیــر. ســوال های عجیبــی می پرســیدند. 
یکــی می پرســید کــه چیســت؟ نویســنده یونانــی یــا نــام رمــان اســت؟ بعــد از 

ســاعت هــا جســتجو کتابــی در انتشــارات رشــد پیــدا کــردم! 
ــه  ــی ک ــم کتاب های ــی ه ــای توانبخش ــکده  ه ــای دانش ــی در کتابخانه ه حت
داشــتند فقــط یــک فصــل مربــوط بــه اتیســم بــود. خالصــه مــا خیلــی ســخت 
ــد و  ــه می ش ــل گفت ــه از قب ــه همیش ــزی ک ــا چی ــدیم، ام ــنا ش ــم آش ــا اتیس ب
ــه دیگــری  ــرد اتیســم نســبت ب ــه هــر ف ــن اســت ک درســت هــم هســت، ای
کامــاًل متفــاوت اســت. مــا بیشــتر آشــنایی مــان حــول مســائلی بــود کــه خــود 
زهــرا داشــت و بیشــتر اطالعاتمــان مربــوط بــه کارهــا و رفتارهــای منحصــر 

ــد. ــه او می ش ب
ــن  ــام ای ــتم تم ــه می دانس ــود ک ــد ب ــن ح ــم در ای ــورد اتیس ــم در م اطالعات
بچه هــا می تواننــد بــه یــک زندگــی عــادی برســند و اینکــه ممکــن اســت بــه 
یــک شــی وابســتگی زیــادی داشــته باشــند یــا مثاًل وقتــی یــک تاریــخ و زمان 
را بــرای انجــام کاری خــاص  تعییــن می کننــد دیگــر حتمــًا بایــد آن کار را انجــام 
ــنا  ــم آش ــن اتیس ــا انجم ــی ب ــد. وقت ــی دارن ــی کم ــاف خیل ــون انعط ــد چ دهن
شــدم و رفــت و آمــدم بیشــتر شــد و بچه هــای دیگــر را دیــدم از نزدیــک ایــن 
موضــوع را لمــس کــردم کــه هرکــدام بــا دیگــری فــرق دارد و بــرای شــناخت 
ــرژی  ــتر ان ــی بیش ــد خیل ــا بای ــن بچه ه ــدام از ای ــرای هرک ــتر ب ــاط بیش و ارتب
ــا بچه هــای دیگــر بیشــتر آشــنا  گذاشــت. مــن ایــن شــانس را نداشــتم کــه ب
شــوم و اطالعاتــم بیشــتر در مــورد بچه هایــی بــا اتیســم خفیف تــر بــود چــون 

ارتباطــم بیشــتر بــا زهــرا بــوده کــه اتیســم خفیــف دارد.
وقتــی متوجــه شــدید زهــرا دارای اختاللــی بــه نــام اتیســم اســت، 

خانــواده چــه شــرایطی داشــت؟
زهــرا  اتیســم،  تشــخیص  از  قبــل 
واقعــًا  مــا  کــه  داشــت  رفتار هایــی 
همیــن  و  نمی دانســتیم  را  علتــش 
بســیار  نمی دانســتیم،  را  علــت  کــه 
نگرانمــان کــرده بــود. بــه چنــد دکتــر و 
ــم  ــرده بودی ــه ک ــم مراجع ــناس ه روانش
ــن  ــا ای ــم، ت ــتی نگرفتی ــخ درس ــه پاس ک
ــرب  ــن مج ــی از متخصصی ــه یک ــه ب  ک
روانپزشــکی کــودک و نوجــوان رفتیــم، 
زهــرا،  رفتارهــای  توصیــف  از  بعــد 
بــدون درنــگ گفتنــد کــه زهــرا در طیــف 
اتیســم اســت و در مــورد اتیســم توضیــح 
دادنــد. از طرفــی خوشــحال بودیــم کــه 
معــدود متخصصیــن خوبــی در ایــن 
حــوزه داریــم و  حتمــًا راه حلــی هــم 
برایــش وجــود خواهــد داشــت. از طــرف 
ــود و  ــناخته ب ــی ناش ــم خیل ــر اتیس دیگ
واقعــًا نمی دانســتیم ســرانجام زهــرا چــه 
ــن ســال  ــا گذشــت همــه ای می شــود. ب
ــًا  ــم واقع ــی نمی دانی ــم حت ــا االن ه ه
آینــده چــه می شــود...  هــر چــه بیشــتر 
می شــد  بزرگتــر  زهــرا  و  می گذشــت 
مشــکالت و نگرانی هــا هــم بزرگتــر 
می شــد و همچنــان هــم نگرانی هــا 
ــود دارد.  ــل وج ــر از قب ــتر و بزرگت بیش
 از نظــر شــما زهــرا چــه تفاوتــی 
بــا دیگــران دارد؟ دنیــای او چگونــه 

اســت؟
 بــه نظــر مــن زهــرا خیلــی دنیــای 
خــودش را دوســت دارد. شــاید اگــر 
و عالیــق  دنیــا  بــر  آدم هــا  همــه ی 
خودشــان آنقــدر تمرکــز داشــتند خیلــی 
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بودنــد. موفق تــر 
ــت  ــه دوس ــیه هایی ک ــر حاش ــرا درگی  زه
حرف هایــی  گاهــی  نمی شــود.  نــدارد 
ــا  ــرای م ــی ب ــاًل اهمیت ــه اص ــد ک می زن
نــدارد، ولــی بــرای خــودش مهــم اســت 
و حاشــیه نیســت. بــرای دنیــای خــودش 
تــالش می کنــد و طــوری کــه دلــش 
جایــش  ســر  چیــز  همــه  می خواهــد 
اســت، خالقیت هــای خــاص خــودش را 
دارد و گاهــی هــم خیلی اغــراق آمیز روی 
یــک ســری مســائل حســاس می شــود و 
همیــن هــم خیلــی اذیتــش می کنــد و 

ــود.  ــراری اش می ش ــی ق ــث ب باع
از حشــرات خیلــی  بــه بعضــی  زهــرا 
ــت  ــرار داش ــی اص ــاًل خیل ــه دارد مث عالق
ــک  ــبیه سوس ــالش ش ــد امس ــک تول کی
ــد  ــه کن ــت تجرب ــش می خواس ــد! دل باش
ــیاه  ــود س ــک موج ــک ی ــه سوس ــاال ک ح
و ترســناک اســت و همــه از ایــن حشــره 
می ترســند و میخواهنــد او را بکشــند، 
اگــر بــه یــک خوراکــی بــا شــکل فانتــزی 
ــی خواهــد. مــن   ــل شــود چــه اتفاق تبدی
هــم بعــد از پیگیــری از قنــادی هــای 
مختلــف موفــق شــدم جایــی را پیــدا کنــم 
کــه ایــن کیــک را بــرای مــا آمــاده کــرد. 
ــرای زهــرا هیجــان آور  ــده هــم ب ــن ای ای
ــزه و  ــا م ــًا ب ــا واقع ــرای م ــم ب ــود و  ه ب
شــگفت انگیــز کــه یــک دختــر 20 ســاله 
ســفارش این چنیــن کیکــی را داده اســت.

ــد کار  ــعی کردی ــال س ــه ح ــا ب ت
حرفــه ای را بــه زهــرا آمــوزش 

دهیــد؟
بلــه، زیــاد. االن خیلــی یــادم نیســت ولی 
ــودش  ــرا خ ــه زه ــی ک ــواًل در کارهای معم
عالقــه نشــان مــی داد ســعی کــردم بــه او 
ــی  ــی، طراح ــل نقاش ــم. مث ــوزش ده آم
اینکــه خــودم  بــا  ناخــن و الک زدن، 
خیلــی ماهــر نبــودم امــا ســعی می کــردم 
ــه زهــرا  ــرم و ب ــاد بگی ــردن ی ــا ســرچ ک ب
هــم آمــوزش دهــم و واقعــًا خیلــی ســریع 
یــاد می گیــرد. مهارت هــا یــی هــم بــوده 
کــه چــون خــودش عالقــه ای نشــان 
ــد،  ــاده باش ــم س ــدر ه ــد، هرچق نمی ده
یــاد نمی گیــرد. مهارت هایــی مثــل حــرکات 

ورزشــی.
 کارهــای خانــه مثــل غذا درســت کــردن، 
ــاس، کمــد و... را هــم  ــردن لب ــب ک مرت
کــه همــه ی اعضــای خانــوده تــالش 

ــم. ــوزش دهی ــرا آم ــه زه ــم ب می  کنی
ــان و آشــنایان شــما  ــار اطرافی رفت

بــا زهــرا چگونــه اســت؟ 
تــا 15 یــا 16 ســالگی کســی نمی دانســت 

کــه زهــرا در طیــف اتیســم اســت. ولــی در 4 ســال گذشــته مشــکالتش بیشــتر شــد و 
اطرفیــان نزدیــک هــم متوجــه ایــن موضــوع شــدند، طبیعتــا اتیســم را نمــی شــناختند  
و از مــا خواســتن برایشــان توضیــح دهیــم و همــه کســایی کــه متوجــه شــدند گفتنــد 
ــعی  ــان س ــی از اطرافی ــم. خیل ــام دهی ــا انج ــد ت ــت بگویی ــاخته اس ــا س ــرکاری از م ه
ــری  ــا زهــرا تعامــالت بهت ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــار هــای خودشــان کار کنن ــد روی رفت کردن

داشــته باشــند. 
آیــا تــا بــه حــال احســاس کرده ایــد کــه بــه خاطــر زهــرا، در رونــد زندگــی 

ــده اید؟ ــدود ش مح
ــم  ــای اتیس ــی خانواده ه ــود دارد. زندگ ــادی وج ــای زی ــال محدودیت ه ــر ح ــه ه ب
متفــاوت اســت. متاســفانه بــا اعضــای خانــواده نمی توانیــم بــدون نگرانــی و 
ــای  ــه در خانواده ه ــن، ک ــتوران رفت ــینما و رس ــل س ــی مث ــک کار معمول ــترس ی اس
ــا  ــرای مــا دغدغــه اســت، ی عــادی دغدغــه ای نیســت، انجــام دهیــم. ایــن مــوارد ب
نمی توانیــم ایــن کارهــا را انجــام دهیــم و یــا خیلــی ســخت و بــا برنامــه ریــزی قبلــی 
کــه کجــا بنشــینیم، چــه روز و ســاعتی برویــم، از قبــل با مســئوالن رســتوران و ســینما 

ــود دارد.  ــکالت وج ــن مش ــه ی ای ــود. هم ــام می ش ــم و... انج ــت کنی صحب
حضور زهرا مشکلی در مسیر موفقیت های شما ایجاد کرده است؟ 

ــا متوجــه باشــم  ــه مــن آموختــه ت خیــر... هیــچ خللــی ایجــاد نکــرد. حتــی شــاید ب
همیشــه همــه چیــز آن طــور کــه فکــر می کنیــم نیســت و گاهــی بایــد قوانیــن ذهنــی را 
نادیــده بگیریــم و بدانیــم کــه انســان ها ممکــن اســت متفــاوت از یک دیگــر باشــند و 
مــن ایــن موضــوع را خیلــی خــوب درک کــرده ام. گاهــی پیــش آمــده کــه مــن در رابطــه 
بــا همکارانــم وقتــی احســاس می کنــم یــک نفــر رفتــارش غیــر عــادی اســت، مثــاًل 
زود عصبانــی می شــود و یــا زیــاد میخنــدد یــا هــر رفتــار دیگــری، مــن خیلــی راحــت 
بــا او کنــار می آیــم و جالــب اســت کــه همــه ارتباطشــان بــا مــن خیلــی نزدیــک  و راحت 
ــه  ــا ایــن خــاص بودنــش ب اســت و فکــر می کنــم ایــن را مدیــون زهــرا هســتم کــه ب
مــن فهمانــد کــه هرکســی ممکــن اســت متفــاوت از دیگــران باشــد. زهــرا نــه تنهــا در 
زندگــی شــخصی ام، بلکــه در برنامه هایــی کــه پیــش رو دارم و در موفقیــت هایــم نیــز 
هیــچ خللــی ایجــاد نکــرده اســت. علتــش هــم ایــن بــوده کــه پــدر، مــادر و برادرهایم، 
همیشــه همــراه زهــرا بودنــد، اگــه قــرار بــود مــن بــه تنهایــی از او حمایــت کنــم، بایــد 

وقــت بیشــتری اختصــاص مــی دادم و حتمــًا از زندگــی خــودم بــاز می مانــدم. 
رابطه ی دیگر اعضای خانواده با زهرا چگونه است؟

 خیلــی خیلــی خــوب. همــه خیلــی زهــرا را دوســت داریــم و ســعی می کنیــم همیشــه 
حالــش خــوب و خوشــحال باشــد.

زیباترین جمله ای که خواهرتان را با آن توصیف می کنید چیست؟
زهرا... دختری خاص، بی آالیش و بسیار دوست داشتنی است. 

آرزوی شما برای زهرا چیست؟
ــا  ــد ت ــرل کن ــده هســتند را کنت ــه برایــش اذیــت کنن ــد مســائلی ک آرزو دارم زهــرا بتوان
آرامــش بیشــتری داشــته باشــد و همــه ی مــا در کنــارش همیــن هــدف را داریــم کــه 
ــرا  ــرای زه ــن ب ــن آرزوی م ــن و اولی ــن مهمتری ــد. ای ــلط باش ــودش مس ــر خ ــرا ب زه

اســت.
صحبت پایانی

بیشــترین مشــکلی کــه در حــال حاضــر بــرای مــا وجــود دارد فعالیت هــای اجتماعــی 
اســت کــه می خواهیــم انجــام دهیــم، مثــاًل تفریــح، مهمانــی رفتــن، مهمانــی دادن 
ــی  ــرا چیزهای ــان زه ــون همچن ــت چ ــترس زا اس ــا اس ــرای م ــا ب ــه ی این ه و... هم
برایــش آزار دهنــده اســت و گاهــا عکــس العمــل هــای شــدید از خــود بــروز می دهــد و 

ایــن باعــث می شــود مــا بــه غیــر از محیــط خانــه کمتــر جایــی برویــم. 
همــه ی خانواده هــای اتیســم چــه خفیــف و چــه شــدید و در هــر ســنی، نگرانی هــای 
بســیار زیــادی در مــورد آینــده دارنــد. این کــه چــه اتفاقــی می  افتــد و اگــر خانــواده کنــار 
فرزنــد نباشــد چــه می شــود... بحــث شــغل و درآمــد مالــی بــرای بچــه هــا نیســت، 
ــر  ــدام و در ه ــا م ــه ی این ه ــت. هم ــان اس ــی ش ــودن زندگ ــدف دار ب ــث ه ــه بح بلک
ــود  ــث می ش ــن باع ــود دارد و ای ــم وج ــای اتیس ــه ی خانواده ه ــن هم ــه در ذه لحظ
ــود  ــث می ش ــت و باع ــده اس ــن آزار دهن ــد و ای ــته باش ــود داش ــترس وج ــه اس همیش

انــرژی  کار کــردن بــا بچــه از بیــن بــرود.



م 
یس

 ات
من

نج
د ا

کر
مل

ش ع
زار

گ
97

ن 
ستا

زم
 و 

ییز
|پا

م 
شش

ره 
مـا

 ش
م |

دو
ل 

سـا

28

دستاوردهای انجمن در گستره ملی
- درحالــی گــزارش عملکــرد انجمــن اتیســم ایــران در حــال تهیــه و تدویــن اســت کــه بــا کمــک تــک 
تــک مــردم عزیــز، حمایــت مســئولین محتــرم و مشــارکت فعاالنــه خانــواده هــای  دارای فرزنــد اتیســم 
و متخصصیــن، گام هایــی اساســی در زمینــه مطالبــه گــری و احقــاق حقــوق شــهروندی فرزندان اتیســم 

برداشــته شــده اســت.
- بــرای بــه ثمــر رســیدن ایــن نهــال نــو پــا، پایــداری و مشــارکت فعاالنــه تــر تمامــی ذینفعــان مــورد 
نیــاز بــوده تــا بتوانیــم در آینــده ای نــه چنــدان دور شــاهد جامعــه ای دوســتدار اتیســم بــا شــاخصه هــای 
تعریــف شــده ســازمان هــای بیــن المللــی و ملــی باشــیم، جامعــه ای کــه تمامــی افــراد آن از تعاریــف 

طیــف اختــال اتیســم و نیازمنــدی هــای ایــن کــودکان و خانــواده هــای آنــان مطلــع باشــند.

افزایش دانش و آگاهی جامعه نسبت به اختالل طیف اتیسم 

شناسایی و هدف گذاری 23 سازمانی که بایستی در مراحل قانون گذاری، سیاست گذاری، اجرایی و 
حمایت گری از کودکان طیف اتیسم و خانواده های آنان مطلع بوده و نقش خود را ایفا نمایند

فعال تر نمودن پتانسیل های سه سازمان اصلی:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و 
آموزش و پرورش استثنایی در راستای تغییر سیاست گذاری، افزایش کمی و کیفیت خدمات و اصالح تعاریف علمی 

طیف اتیسم

تهیه و تدوین برنامه ملی اتیسم تا مرحله تأیید توسط معاونین وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و آموزش 
و پرورش استثنایی

اجرایی شدن برنامه سطح یک غربالگری و ارزیابی طیف اختاالت اتیسم از طریق شبکه سالمت کشوری 
در استان اصفهان

معرفی اختالل اتیسم به نمایندگان مجلس شورای اسالمی از طریق برگزاری جلسالت مشترک و رایزنی، 
ارائه بروشور و مجله و مکاتبات

رایزنی های الزم در راستای اختصاص بیمه توان بخشی به اختالل طیف اتیسم و نهایتًا قرار گرفتن طیف 
اتیسم در لیست بیماری های خاص

افزایش دانش تخصصی و آشنایی کامل تر با نیازهای خانواده های دارای فرزند طیف  
اتیسم در بین  متخصصین
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اصالح آئین نامه معافیت از خدمت سربازی سازمان نظام وظیفه ناجا در خصوص افراد طیف اتیسم

تهیه و راه اندازی فاز اول سامانه کشوری " شناسایی کودکان اتیسم " در ناجا

ساخت اولین مستند علمی " اختاللی به نام اتیسم " با تهیه کنندگی انجمن اتیسم ایران و با حمیات وزارت 
بهداشت و سازمان بهزیستی کشور

عضویت در شورای مرکزی و هیئت مدیره " شبکه ملی توانبخشی "

هماهنگی های الزم جهت افزایش کمی و کیفی خدمات سازمان های همسو نسبت به رفع نیازهای طیف 
اتیسم، همچون راه اندازی مدرسه دخترانه اتیسم، را ه اندازی مدارس تلفیقی اتیسم، افزایش تعداد مراکز 

اتیسم و...

افزایش شعب و دفاتر انجمن در سطح استان ها 

گسترش ارائه خدمات با خرید طبقه همکف ساختمان اتیسم و دو دستگاه خودرو

عقد تفاهم نامه یا قرارداد با مراکز شبکه دوستدار اتیسم جهت ارائه خدمات توانبخشی، درمانی، ورزشی، 
تفریحی، فرهنگی و...به خانواده های محترم

ایجاد و راه اندازی خانه های امید 1 و، 2 و 3در سطح شهر تهران.)با ارائه خدمات توانبخشی اجتماعی و 
حرفه ای(

Autism Speaks ارتباط با سه مرکز تحقیقاتی و آموزشی بین المللی و  ارتباط رسمی با

اخذ گواهینامه ایزو 9001 جهت شناسایی فرایندها و تطبیق با استانداردها
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2.  شهرداری تهران  و مناطق 22 گانه
نتیجــه: اختصــاص بنرهــای پرتابــل بــا تواتــر 
ــاالی  ــداد ب ــه تع ــم ب ــا اتیس ــط ب ــبت های مرتب مناس
150 پرتابــل، همــکاری در تهیــه وســایل نقلیــه 
ایــاب و ذهــاب خانواده هــا  اتوبوس رانــی جهــت 
ــری و  ــی، هن ــز فرهنگ ــه مراک ــم ب ــودکان اتیس و ک
اجتماعــی متعلــق بــه شــهرداری، اختصــاص مراکــز 
ورزشــی در حــد امــکان بــا ســانس های ویــژه، 
کارگاه هــای  برگــزاری  جهــت  فضــا  اختصــاص 
ــای  ــک ه ــدای پ ــم و اه ــزاری مراس ــی و برگ آموزش
پذیرایــی یــا هدایــا بــه مناســبت های مختلــف، 
ایجــاد امــکان الزم بــرای آمــوزش در کلیــه خانه های 
ســالمت و فرهنگســراهای شــهر تهــران، اختصاص 
غرفه هــای اطــاع رســانی در کلیــه مناطــق بــه تعــداد 

ــه ــر 150 غرف ــغ ب بال

همیاری حامیان)جلب مشارکت(
ــات  ــن ارتباط ــارکت )Advocacy (  انجم ــب مش ــش جل در بخ
اجتماعــی  نهاد هــای  و  ســازمان ها  بــا  مؤثــری  بســیار 

1.  شــورای اســالمی شــهر  تهــران و ارتباط داشــته اســت، از مهمتریــن آن می تــوان بــه :
ــمن های  ــی س ــتاد توان افزای ــا س ــر ب مؤث

شــهر تهــران
ــاله،  ــداوم یکس ــات م ــزاری جلس ــه: برگ نتیج
ــن  ــنهادی انجم ــرح پیش ــی از 3 ط ــت مال حمای
ــاص  ــواده، اختص ــازی خان ــتای توانمند س در راس
اتیســم،  خانواده هــای  ویــژه  ی  متــرو  کارت 
اهــدای بــن خریــد شــهروند ویــژه خانــواده هــای 

ــار ــرای یکب ــرم ب محت

3.  وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــکی پزش

ــرم  ــر محت ــا وزی ــه ب ــزاری جلس ــه: برگ نتیج
ــارد تومــان  ــغ 4 میلی بهداشــت، اختصــاص مبل
ــرح  ــت از ط ــال 1397 ، حمای ــم در س ــه اتیس ب
 400 مبلــغ  اختصــاص  بــا  اتیســم  چــکاپ 

ــان ــون توم میلی

4.  معاونــت اجتماعــی وزارت بهداشــت، درمــان و 
ــکی آموزش پزش

ــی در ســاخت مســتند علمــی  ــت مال ــه: حمای نتیج
ــزاری  ــت در برگ ــم"، حمای ــام اتیس ــه ن ــی ب " اختالل
کارگاه هــای آموزشــی در اســتان ها و مناطــق محــروم 
ــارات  ــن اعتب ــب، تأمی ــای مناس ــاص فض ــا اختص ب
ــان و  ــت کارشناس ــاب، اقام ــاب و ذه ــت ای الزم جه
متخصصیــن، ســالن اجتماعــات، حمایــت مــادی و 
معنــوی و مشــاوره الزم بــه منظــور تشــکیل مقدمات 
ــراردادن  ــار ق ــا در اختی ــم ب ــی اتیس ــبکه مل ــن ش اولی

ــات الزم ــه امکان کلی

5. سازمان بهزیستی کل کشور
نتیجــه: برگــزاری جلســات مکــرر بــا معاونــت 
ــاوره های الزم  ــذ مش ــی و اخ ــرم توانبخش محت
جهــت بهبــود ارائــه خدمــات و افزایــش کیفیــت 
توانمند ســازی  طــرح  از  حمایــت  خدمــات، 
منظــور  بــه  مشــترک  همــکاری  والدیــن، 
ــی  ــبت روز جهان ــه مناس ــیع ب ــانی وس اطاع رس

ــم اتیس

6. وزارت فرهنگ و  ارشا د اسالمی
ــب  ــای ش ــم ه ــزاری مراس ــت در برگ ــه: حمای نتیج
یلــدا، جشــن نــوروز، جشــن آغــاز ســال تحصیلــی و 
چهارشــنبه ســوری بــا اختصــاص ســالن، پذیرایــی و 

اهــدای پــک هدایــا

7.  وزارت کشور
نتیجــه: حمایت و همســویی الزم در راســتای 
رســیدگی بــه نیازهــای خانواده هــای دارای 
اختیــار  در  و  تهیــه  اتیســم،  طیــف  فرزنــد 
گذاشــتن دســتور العمل هــای الزم در خصــوص 

ــا ــتان ه ــن در اس ــعب انجم ــدازی ش راه ان

شت،  معاونت اجتماعی وزارت بهدا

ردمان و آموزش زپشکی
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گزارشات مدیریتی

سازمان وزارت کشور 28 مکاتبه8 جلسه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش استثنایی

سازمان بهزیستی کشور

تعداد مکاتباتنام سازمانتعداد جلسات

40 مکاتبه30 جلسه

5 مکاتبه2 جلسه

15 مکاتبه10 جلسه

شهرداری تهران 60 مکاتبه5 جلسه

شورای اسالمی شهر تهران 10 مکاتبه3 جلسه

مجلس شورای اسالمی 210 مکاتبه5 جلسه

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 15 مکاتبه1 جلسه



آمار و اطالعات خدمات انجام شده
 در استان زلزله زده ی کرمانشاه  - سال 1396

شناسایی و ارائه خدمات
شناسایی 15  کودک و نوجوان 

مشاوره و ارزیابی
انجام بیش از 40 ســاعت مشاوره و آموزش 
حضــوری فــردی و گروهــی ویــژه والدیــن

مشاوره تلفنی  روانشناسی و مددکاری
انجام بیش از 50 جلســه مشــاوره تلفنی روانشناســی و 

مــددکاری بــه والدیــن کودکان طیف اتیســم

تهیه کانکس
ــواده  ــژه  10 خان ــه کانکــس وی ــری تهی پیگی
دارای فرزنــد طیف اتیســم و ارجــاع به خیرین

اهدای بسته غذایی، بهداشتی و پتو ...
برای  15خانواده  دارای فرزند اتیسم

مشاوره ی حضوری غیر از اتیسم
ارائه بیش از 50 مشاوره ی حضوری 

به سایر خانواده ها

واحد خدمات حمایتی 
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نیازهای توانبخشی
ارجاع لیست 15 کودک شناسایی شده به

 متخصص اعصاب و روان

اعزام متخصصین انجمن
شــامل 3 مشــاور کارشناس ارشــد کــودکان 
ــواده و  ــاوره ی خان ــک مش ــتثنایی و ی اس

ــالمت ــوزه ی س ح

کمک هزینه ی نقدی
کمــک بــه مبلــغ بیــش از یــک و نیــم میلیــون تومان 

از ســمت انجمــن اتیســم ایران

تشکیل پرونده
15 خانواده ی دارای فرزند  اتیسم

بازی درمانی
برگزاری سه برنامه بازی درمانی

 گروهی با بیش از 25 کودک

لوازم التحریر
ــه  ــر ب ــوازم التحری ــل ل ــته ی کام ــدود 80 بس ــداء ح اه
ــاه ــتان کرمانش ــه زده اس ــه ی زلزل ــودکان منطق ــایر ک 33س
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خدمات ارائه شده

حمایتی عیدانه
 904  بسته

کارت هدیه خرید
 164  نفر

حمایتی ماه رمضان
 777  بسته

پوشک
591 بسته

لوازم التحریر ویژه 
اعضای شهر تهران

1149 بسته

147 بسته
لوازم التحریر

ویژه شعب

حمایتی ماه محرم
60 بسته

 در سال های 96 و 97
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کارت هدیه خرید

پوشک

کارگاه های ویژه والدین برگزار شده

5 جلسهکارگاه مدیریت بحران در خانواده

8 جلسه تخلیه ی هیجانی برای مادران

47 جلسه مهارت های زندگی برای خواهران و برادران کودکان اتیسم

کارگاه بلوغ  4جلسه

3جلسه آشنایی با مسایل حقوقی

9 جلسه کارگاه تغذیه

76 جلسه مجموع

 افراد طیف اتیسم در سال 96 و 97

مبلغ)ریال( تاریخ

539.700.000 سال 96

2.444.054.000 سال 97

بیمارستان                   79 نفر پزشکان                   113 نفر

آزمایشگاه نیلو            61 نفرکلینیک های توانبخشی  554 نفر

دندانپزشکی غدیر     217 نفردندانپزشکی وردآورد        136نفر

دندانپزشکی تاج        40 نفر ورزشی - تفریحی          191نفر

سایر                       261نفردندانپزشکی تاف          20 نفر

35

نامه های ارجاعی  مربوط به

ارزش ریالی خدمات ارائه شده به خانواده 

در سال 96 و 97 در واحدخدمات حمایتی
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کمک هزینه های نقدی انجمن به خانواده ها

950.261.940 سال 96

368.532.496 سال 97

مبلغ)ریال(تاریخ

کمک هزینه های نقدی خیرین به طور مستقیم به خانواده 

690.255.000 سال 96

149.600.000 سال 97

مبلغ)ریال(تاریخ

اردوها

اردوی لواسان
1 روزه

اردوی شمال)صهاشهر(
4 روزه

باغ وحش ارم
1 روزه

ویژه افراد دارای
 طیف اتیسم

ویژه افراد دارای
 طیف اتیسم

ویژه خانواده های دارای
 فرزند طیف اتیسم
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خانه امید 1
تعداد نفراتعنوان کالس

 سال96
تعداد جلسات

 سال96
تعداد نفرات 

سال97
تعداد جلسات 

سال97
آمار بر اساس

 نفرساعت در سال96
آمار بر اساس

 نفرساعت در سال 97

12کالژدرمانی

نقاشی درمانی

موسیقی درمانی

ماساژ درمانی

تئاتردرمانی

رفتاردرمانی

بازی درمانی

سرود

دورهمی

20

30

76

50

20

45

37

110

170

400

280

96

8

25

25

71

48

35

78

36

57

91

190

198

350

220

180

855

388

250

444

2200

510

3040

1400

1920

230

728

2250

495

2485

1056

6300

1425

6669

1396

14 نفر 1397/2/2

1397/2/30

ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
 کودک و نوجوان  97

تعداد تاریخ

21 نفر

16 نفر 1397/5/15

16 نفر1397/6/11

23 نفر 1397/7/15

25 نفر1397/7/16

21 نفر 1397/7/17

18 نفر1397/7/18

22 نفر1397/3/28

13 نفر 1396/2/2

1396/2/25

ویزیت فوق تخصص روانپزشکی 
کودک و نوجوان  96

تعداد تاریخ

14 نفر

22 نفر 1396/5/17

20 نفر1396/6/28

17 نفر 1396/7/29

14 نفر1396/9/19

20 نفر 1396/11/1

24 نفر1396/11/16

24 نفر1396/3/30

15 نفر1396/12/14

)آموزش مهارت های اجتماعی(
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کالس های خانه امید 2

آمار بر اساس نفر تعداد جلسات تعداد نفراتتاریخعنوان کالس
ساعت

بهار 97اداری- دفتری

زیور آالت

7

5

4

12

12

24

24

24

84

60

96

192

240

بهار 97

8تابستان 97زیور آالت

10تابستان 97اداری- دفتری

پاییز 97زیور آالت

42496 پاییز 97 اداری- دفتری

آمار بر اساس نفر تعداد جلسات 
ساعت

30خیاطی

24

120

168

کالس های فنی و حرفه ای
تعداد نفراتتاریخعنوان کالس

ICDL

4

7

تابستان 97

تابستان 97

)توانبخشی حرفه ای(
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گزارش بخشی از فعالیت های 
واحد آموزش، پژوهش و توانبخشی

کارگاه های آموزشی برگزار شده

 ) سال های 96 و 97(

نفر ساعت
2050

1532 666

جامعه هدف:
والدین و کارشناسان

نفر ساعت
566

جامعه هدف:
شعب

جامعه هدف:
داوطلبین

نفر ساعتنفر ساعت
جامعه هدف:

آموزش اجتماع

کارگاه های آموزشی برگزار شده
در راستای توانمندسازی والدین

عنوان کارگاه

کالژدرمانی 2040مونا رجبی نسبفروردین196

تعدادمدرستاریخردیف
نفر ساعتشرکت کنندگان

پردازش شنیداری 1428الهه بهرامیاناردیبهشت296

جلسه پرسش و پاسخ 1020دکترکتایون خوشابیاردیبهشت396

راهکار های آموزشی الیزابت مینیو و ادقه خرداد496
2856) از کشور فرانسه(

تغذیه 1428سارا صرافی زادهتیر596

گفتار درمانی 1222اتابک وثوقیتیر696

هنر درمانی 816 دکتر کاوه مقدمتیر796

رفتار درمانی 1224صدیقه فراهانیتیر896
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عنوان کارگاه

مداخالت شناختی 1020عاطفه تقی زادهمرداد996

تعدادمدرستاریخردیف
نفر ساعتشرکت کنندگان

مهارت های روزمره زندگی 816بلقیس فیروزیمرداد1096

مداخالت ادراکی حرکتی 816خانم ندایی11

بهداشت روان خانواده 50100مرجان وثوقیمرداد1296

سانرایز  1326عسل مرواریدمرداد1396

سالمت روان خانواده 1224مرجان وثوقیشهریور1496

مشاوره تحصیلی 2244فرحناز عمراهیمهر1596

مداخالت گفتار درمانی 
در اتیسم 1122 دکتر هاشم فرهنگ دوستآبان1696

مدیریت مشکالت رفتاری 
کودکان در موقعیت های 

مختلف
1938مهتاب اسحاقیبهمن1796

آموزش مهارت های 
اجتماعی- شهروندی 1326سارا حاصلیبهمن1896

بلوغ 4386دکتر راضیه معصومیاردیبهشت97 19

2242مرداد97 20

اتیسم، آموزش، مدرسه 1020فرحناز عمراهیمهر 2197

شادی با اتیسم 1696مریم ماناآذر 2297

مرداد96

بلوغ

کارگاه های آموزشی داوطلبین

عنوان کارگاه

اتیسم 2448اردیبهشت196

تاریخردیف
تعداد

نفر ساعتشرکت کنندگان

بازی درمانی 1530خرداد296

مداخالت شناختی 31530

گفتار درمانی 918خرداد496

خرداد96

ادراکی شناختی 5

2550خرداد696 دارو درمانی

بهداشت روان خانواده 71428 تیر96

918خرداد96

دکتر راضیه معصومی
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عنوان کارگاه

گزارش نویسی 1632تیر896

تاریخردیف
تعداد

نفر ساعتشرکت کنندگان

آزمون تشخیصی 9

فرزند پروری 10

فن بیان 111428

روش تحقیق 12

اختالل طیف اتیسم 131632

سازمان مردم نهاد 14

1224

816تیر96

918تیر96

تیر96

تیر96

مرداد96

1530 مرداد96

گفتار درمانی 1734شهریور1596

خانواده 16

بهداشت روان خانواده 17

بازی  درمانی 18

مداخالت حرکتی 19

گزارش نویسی و مجله 20

پژوهش 21

1734شهریور96

1734شهریور96

1530شهریور96

1734شهریور96

1734شهریور96

1632شهریور96

1632شهریور96 فن بیان 22

توجیهی  23

کارگاه کشف توانمندی ها و بررسی 
34 نوع هوش موسسه گالوپ بر 

اساس نظریه هوش گاردنر
24

تئاتر و حرکت درمانی 25

نوروساینس 26

آبان و اسفند 96

1836اردیبهشت 97

2550مرداد97

1224شهریور96
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آموزش در راستای
 افزایش دانش و آگاهی جامعه

محل برگزاری

سرای محله پرواز

1

40تیر 96

تعدادتاریخردیف
نفر ساعتشرکت کنندگان

2

3

4

5

6

7

20

46مرداد 96سرای محله مینا 23

36مرداد 96سرای محله محصل 18

200اردیبهشت 96مدرسه دخترانه ربانی 100

50آذر 96سرای محله باغ فیض  25

300دی 96 مهدکودک تیام 150 8

9

دبستان شهید اشرفی اصفهانی 
)خانی اباد(

196دی 96 98

240بهمن 96دبستان پسرانه سروش )رباط کریم( 120

200اسفند 96دبستان استاد شهریار  )نازی آباد( 100

10

120دی 96 بیمارستان 501 ارتش  60

11

160دی 96فرودگاه امام خمینی 80

12

کارشناسان و بهورزان شبکه 
140آبان 96بهداشت شهرستان چابهار 70

عنوان تاریخردیف محل برگزاریموضوع

گفت و گو درشهر

1

مرداد97 بوستان تمدنکارگاه آموزشی

گفت و گو درشهر

2

مرداد97 بوستان میعادکارگاه آموزشی

گفت و گو درشهر

3

مرداد97 بوستان رضوانکارگاه آموزشی

فرهنگسرا ها

4

مرداد97 منطقه 22کارگاه آموزشی

آزمایشگاه عماد 

5

مرداد97 کارگاه آموزشی

موزه ملک

6

مرداد97 کارگاه آموزشی

سازمان صدا و سیما

7

مرداد97 غرفه فروش کتاب 8

رونمایی از کتاب 
به من نگاه کن

تیر97 ــوم سخنرانی ــمندان عل ــه اندیش خان
انسانی) انتشــارات ققنوس(
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آموزش 
جامعه

مهر 97

10مهد بی همتا

آموزش مربیان
 مهد کودک

تاریخ
تعداد

شرکت کنندگان مکان
نفر

ساعت جامعه هدف

10

20مهد پریان 20

5مهد امید ایران  5

7مهد گل یاس 7

مجتمع آموزشی 
75دخترانه مهدوی

6 کالس 
25 نفره

جمعاً 150نفر
آموزش دانش آموزان 

30مهر 97 30بوستان بانوان ریحانه چیتگر آموزش 
خانواده

غرفه

سالن شهید غرضیمهر 97
 بیمارستان میالد 

سی و پنجمین همایش سالیانه انجمن 
علمی روانپزشکان ایران 

باشگاه ورزشی دیهیم

سمینار روانپزشکی کودک و 
نوجوان،فرصت ها و چالش ها 

همایش فرهنگی، ورزشی و بهداشتی 
مرکز بهداشت شمال تهران 

مهر 97

دانشگاه شهید بهشتی آذر 97

60مهر 97

مراقبین سالمت )کارشناس و کاردان 
بهداشت خانواده و ماما( شاغل در 

پایگاه های سالمت شهری تحت 
پوشش مرکز بهداشت شمال 

30 کارگاه 
آموزشی

مرکز بهداشت 
شمال 
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مدرسه های 
مدرسه طبیعت

14 نفر شرکت کننده

)طبیعت، هنر، ورزش و بازی(

در مجموعه مدرسه طبیعت فشم 

مدرسه هنر

15 نفر شرکت کننده

باغ کتاب، کاخ گلستان، کاخ نیاوران

مدرسه طبیعت

15 نفر شرکت کننده

در پارک ساعی

مدرسه طبیعت

19 نفر شرکت کننده

در باغ پرندگان

مدرسه ورزش

16 نفر شرکت کننده

در باشگاه انقالب

جشنواره بازی

18 نفر شرکت کننده

در باغ کتاب

مدرسه طبیعت

12 نفر شرکت کننده

در باغ وحش ارم
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لیست کارگاه های برگزار شده شعب در سال 9۵  

مخاطبانتعداد نفراتکارگاهشهرردیف

خانواده وکارشناسان 70 نفریکپارچگی حسی و ماساژکاشان1

خانواده وکارشناسان 65 نفریکپارچگی حسی و ماساژکرمان2

خانواده وکارشناسان 120 نفریکپارچگی حسیخمینی شهر 3

خانواده وکارشناسان 120 نفربازی درمانیخمینی شهر 

مسئوالن40 نفرآشنایی با اتیسماصفهان۵

مسئوالن15 نفرآشنایی با اتیسمایرانشهر6

مسئوالن50 نفرآشنایی با اتیسمچابهار7

مسئوالن50 نفرآشنایی با اتیسمالبرز8

کارشناسان100 نفرهمایش ورزش و بیماری ها کیش

خانواده20 نفرآشنایی با اتیسم، عالیم و راهکارهاکیش

4

9

10
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لیست کارگاه های برگزار شده شعب در سال 96  

کارشناسان شبکه50 نفرمداخالت گفتاردرمانی در اتیسم ایرانشهر 1
 بهداشت 

50 نفرمداخالت توانبخشی در اتیسم ایرانشهر 2

120 نفرچابهار 3

120 نفر4

کارشناسان150 نفرهمایش منطقه ای اتیسمهمدان۵

خانواده وکارشناسان80 نفرتوجه و تمرکز دراتیسم همدان6

خانواده وکارشناسان80 نفریکپارچگی حسی همدان7

کارشناسان50 نفرمداخالت توانبخشی در اتیسمهمدان8

کارشناسان70 نفرهمایش منطقه ای اتیسمتبریز9

کارشناسان 80 نفرتبریز10

کارشناسان 100 نفرکار درمانی در اتیسم تبریز11

110 نفریکپارچگی حسیتبریز12

خانواده110 نفررفتاردرمانی تبریز13

خانواده وکارشناسان70 نفریکپارچگی حسی ارومیه 14

کارشناسان شبکه
 بهداشت 

کارشناسان شبکهمداخالت گفتاردرمانی در اتیسم 
 بهداشت 

کارشناسان شبکهمداخالت گفتاردرمانی در اتیسم چابهار 
 بهداشت 

گفتار درمانی در اتیسم 

خانواده

مخاطبانتعداد نفراتکارگاهشهرردیف
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70 نفریکپارچگی حسی ارومیه1۵

80 نفریکپارچگی حسی مازندران16

60 نفررشت 17

80 نفر18

کارگاه مداخالت توانبخشیایرانشهر 19
 در اتیسم 

کارشناسان150 نفر

کارشناسان150 نفرمداخالت گفتار در اتیسم ایرانشهر 20

کارشناسان80 نفرشناخت اتیسم چابهار21

کارشناسان150 نفرچابهار22

کارشناسان150 نفرچابهار23

خانواده وکارشناسان60 نفرکاشان24

کارشناسان 150 نفرکنگره ورزش وبیماریها کیش2۵

25 نفرآشنایی با اتیسم تبریز26

خانواده وکارشناسان120 نفریکپارچگی حسی اهواز27

خانواده وکارشناسان100 نفربازی درمانی )تئوری وعملی (اهواز 28

بهداشت روان خانواده

بازی درمانی )تئوری و عملی(رشت 

بازی درمانی تئوری وعملی 

خانواده وکارشناسان

خانواده وکارشناسان

خانواده وکارشناسان

خانواده وکارشناسان

خانواده وکارشناسان

کارگاه مداخالت توانبخشی
 در اتیسم 

گفتار درمانی در اتیسم 
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لیست کارگاه های برگزار شده شعب در سال 97  

خانواده وکارشناسان 80 نفربازی و یادگیری خرم آباد 1

خانواده 50 نفرآشنایی با اتیسم کرج2

خانواده وکارشناسان 30 نفربازی و یادگیری کیش3

خانواده وکارشناسان 30 نفرمداخالت گفتار درمانی در اتیسمکیش4

پرسنل فرودگاه 30 نفرآشنایی با اتیسمکیش۵

پزشکان وپرستاران 65 نفرآشنایی با اتیسمایرانشهر6

روانشناسان 25 نفرآشنایی با اتیسمایرانشهر7

خانواده وکارشناسان 80 نفربازی و یادگیری زنجان 8

خانواده وکارشناسان 50 نفربازی و یادگیری قم9

خانواده وکارشناسان 120 نفربازی و یادگیری یزد10

مخاطبانتعداد نفراتکارگاهشهرردیف
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کیان- 7 ساله

پانیذ نعمتی- 20 ساله   امیرعلی حیدری - 10 ساله

   محمد لطفی- 5 ساله

تورج سهرابی حق دوست - 42 ساله     تورج سهرابی حق دوست - 42 ساله  



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 میبرند  

   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  
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