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اتیســم ،اختــال فراگیــر رشــدی کــه ایــن روزهــا اســم آن را زیــاد میشــنویم،
یکــی از پرهزینهتریــن و شــاید پرچالشتریــن اختــال عصــر حاضــر کــه
خــود مســبب ایجــاد مشــکالت اقتصــادی و روانــی بســیاری بــرای خانوادههــا
میباشــد.
یکــی از دغدغههــای بــزرگ خانوادههــای دارای فرزنــد طیــف اتیســم،
مســئلهی مهاجــرت (مهاجــرت موقــت :ســفرهای یــک یــا چنــد روزه در هــر
هفتــه یــا مــاه  /مهاجــرت دائــم :تغییــر محــل زندگــی) میباشــد کــه هــدف
اصلــی آن دســتیابی بــه امکانــات آموزشــی و درمانــی غنــی در کالنشــهرها
اســت .در صورتــی کــه خانــواده از تمکــن مالــی بیشــتری برخــوردار باشــد
ایــن موضــوع ابعــاد وســیعتری بــه خــود گرفتــه و بــه شــکل مهاجــرت بــه
کشــورهای توســعه یافتــه میباشــد.
مهاجــرت از هــر نــوع کــه باشــد ،چــه موقــت کــه جهــت مراجعــه بــه
کلینیکهــا و مراکــز آموزشــی مرکــز اســتانها و یــا پایتخــت اســت و چــه
مهاجــرت دائــم کــه بــا تغییــر محــل زندگــی و گاهــ ًا اجــاره نشــینی همــراه
اســت ،همــواره چالشهایــی را بــه دنبــال دارد کــه شــامل صــرف هزینههــای
ســنگین آموزشــی ،هزینههــای اســکان و رفــت و آمدهــای بیــن شــهری و
درون شــهری ،از دســت دادن شــغل دائــم و ...کــه همگــی اقتصــاد خانــواده
را تحــت تأثیــر خــود قــرار میدهنــد.
از دیگــر تبعــات مهاجــرت میتــوان بــه عــدم تطابــق پذیــری بــا محیــط
جدیــد و فرهنــگ و آداب آن را نــام بــرد .دوری از دوســتان و آشــنایان کــه
خــود باعــث میشــود شــرکت در فعالیتهــای اجتماعــی کــم رنــگ تــر از
گذشــته شــده و ممکــن اســت منجــر بــه گوشــه نشــینی و نهایت ـ ًا تنهایــی و
افســردگی اعضــای خانــواده گــردد.
بــرای رویارویــی بــا ایــن معضــات ،خانــواده دارای فرزنــد طیــف اتیســم،
میبایســت بــا درایــت و برنامهریــزی بیشــتری قــدم بــردارد و راهکارهــای
کمهزینهتــر بــا ریســکپذیری کمتــر را انتخــاب کنــد .بــه عنــوان مثــال
میتــوان بــا کمــی تحقیــق از امکانــات موجــود در شــهر خــود مطلــع و بــا
مطالعــه و شــرکت در دورههــای آموزشــی ،خانــواده را توانمنــد کــرد .بنابرایــن
بهتــر اســت بــا رویکــرد توانبخشــی مبتنــی بــر خانــواده آشــنا شــد و مطابــق
آن پیــش رفــت تــا کمتریــن صدمــات و آســیبهای احتمالــی اقتصــادی و
روانــی بــر خانــواده تحمیــل شــود.

سخن مدیر عامل

اخبار داخلی انجمن اتیسم

سـال دوم | شمـاره ششم| پاییز و زمستان 97

انجمــن اتیســم ایران وارد ششــمین ســال رســمی از فعالیت خود شــده
اســت .ســازمانی مــردم نهــاد کــه فعالیــت خــود را بــرای شــدیدترین
و پیچیدهتریــن طیــف اختــال عملکــردی -رشــدی -شــناختی در
دوران کودکــی تعریــف نمــوده اســت .یکــی از مهمتریــن وجــوه
متمایــز کننــدهی انجمــن از دیگــر تشــکلها ،تعریــف ارائــه خدمــات
بــرای والدیــن کــودکان اتیســم میباشــد .انجمــن از ابتــدا معتقــد بــود
مداخــات مؤثــر بــدون در نظــر گرفتــن نقــش کلیــدی خانــواده در
امــر آمــوزش و توانبخشــی کــودک اتیســم بــا محوریــت مــادر ،عمـ ً
ا
نهتنهــا موفــق نبــوده بلکــه امــکان پذیــر نمیباشــد .از همیــن روی،
آمــوزش خانــواده و توانمندســازی آن از ابتــدای فعالیــت انجمــن در
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت .ســال  ،98ســال بــاز طراحــی انجمــن
ومهندســی مجــدد میباشــد .امســال تمامــی واحدهــا بــا گذرانــدن
دورههــای آموزشــی خــاص تخصصــی وعمومــی ،بــه طراحــی
برنامههــای خــود پرداختــه و شــاخصهای عملکــردی هــر واحــد
جهــت بررســی پایــان ســال و ارزیابــی و اثربخشــی خدمــات تدویــن
شــده اســت .بــا اســتقرار واحــد سیســتمها و روشهــا ،فرآیندهــای
واحدهــا و تداخــات ســازمانی بــه شــکلی مؤثــر و مطلــوب طراحــی
شــده و بایــد جــاری ســازی ونهادینــه شــوند .در بخــش شــعب،
همسوســازی کلیــه فعالیتهــا و ســاختار فعالیتــی بیــن شــعب و
دفاتــر یکســان شــده وکلیــه مدیــران شــعب در دورههــای آموزشــی
خــاص حضــور خواهنــد داشــت .ســال  ،98ســال شــکوفا ســازی یــک
ســازمان مــردم نهــاد در گــذر از مرحلــه بلــوغ ســازمانی خیریــه بــه
ســمت نهــاد مدنــی ظرفیتســاز خواهــد بــود.

3

حمایت از
دانش آموزان طیف اتیسم

با این ده ایده شما عاشق بچههای اتیسم خواهید شد!
منبع:

http://www.readingrockets.org

دانــش آمــوزان طیــف اتیســم ممکــن اســت نیازهــای خاصــی در یادگیــری
مهارتهــای اجتماعــی و ارتباطــی داشــته باشــند .ایــن ده ایــدهی ســاده بــه
مربیــان و معلمــان کمــک میکنــد تــا برخــی از ایــن نیازهــا را شناســایی کــرده و
بهتریــن راهنماییهــا را بــه دانشآمــوزان اتیســم ارائــه دهنــد.
در حالــی کــه اکثــر مربیــان بــر ایــن باورنــد کــه هیــچ دســتورالعملی بــرای
آمــوزش ایــن دانشآمــوزان وجــود نــدارد ،امــا قطعــ ًا راهنماییهایــی وجــود
دارد کــه میتوانــد بــرای حمایــت از دانشآمــوزان بــا نیازهــای خــاص مفیــد
باشــد.
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 -1از خود یادگیرنده یاد بگیرید
اغلــب معلمــان بــه اطالعاتــی در مــورد دانشآمــوزان خــود
نیــاز دارنــد ،بــه همیــن دلیــل ســوابق تحصیلــی آنهــا را
مطالعــه خواهنــد کــرد .در حالــی کــه ایــن اســناد ،بــه نــدرت
یــک منبــع اطالعاتــی مفیــد هســتند .معلمانــی کــه بــه دنبــال
کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد یــک دانشآمــوز طیــف
اتیســم میباشــند ،بایــد از او بخواهنــد کــه اطالعاتــی را ارائــه
دهــد .بعضــی از ایــن دانــش آمــوزان بــه راحتــی مــی تواننــد
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 روشهــای متعــددی درخواســت کننــد .بــه عنــوان مثــال،
آنهــا ممکــن اســت از دانشآمــوز بخواهنــد یــک نظرســنجی
کوتــاه را انجــام دهنــد یــا در مصاحبــه غیــر رســمی شــرکت
کننــد .مثــا یــک معلــم از دانشآمــوز طیــف اتیســم خــود
خواســته بــود تــا فهرســتی از نــکات آموزشــی کــه ممکــن اســت
بــرای کودکانــی بــا اختــاالت یادگیــری مفیــد باشــد را تهیــه
کنــد .ســپس اطالعــات را منتشــر کــرد و در اختیــار همــهی
معلمــان مدرســه قــرار داد .اگــر دانشآمــوز طیــف اتیســم
قــادر بــه ارائــه اطالعــات موثــق نبــود ،معلمــان میتواننــد از
خانوادههــا کمــک گیرنــد.
 -2آموزش جذاب
مربیــان بایــد در شــرایط نیــاز از نقــاط قــوت ،مهــارت هــا ،زمینــه
هــای تخصــص دانــش آمــوزان و همچنیــن ارائــه مشــوق هایــی
همچــون هدایــا بــه عنــوان ابــزاری بــرای ایجــاد انگیــزه در
دانــش آمــوزان اســتفاده کننــد.
 -3به آنها فرصت صحبت کردن دهید
در برخــی از کالسهــای درس ،تعــداد انگشــت شــماری از
دانشآمــوزان در مکالمــات گروهــی کوچــک و بحــث هــای
کالســی شــرکت میکننــد .درحالــی کــه بــرای دانشآمــوزان

پرحــرف مهــم اســت کــه در کالس درس صحبــت کنند ،بــرای دانش
آمــوزان دیگــر (از جملــه دانشآمــوزان خجالتــی و آرام) نیــز داشــتن
فرصــت بــرای بــه اشــتراکگذاری ایدههــای چالــش برانگیــز،
پرســش و پاســخ و مبادلــه افــکار مهــم اســت .بــرای اطمینــان از
ایــن کــه تمــام دانــش آمــوزان فرصتهایــی بــرای برقــراری ارتبــاط
داشــته باشــند ،معلمــان بایــد ســاختارها و فعالیتهایــی را ایجــاد
کننــد تــا امــکان تعامــل فراهــم شــود.
در یــک کالس درس ،از دانشآمــوزان خواســته شــده بــود کــه در
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 دانشآموزان
بــه یکدیگــر را فراهــم کنــد .پــس از ارائــه ســخنرانیهای کوتــاه
پانــزده دقیق ـهای ،او از دانشآمــوزان خواســت کــه کنــار همکالســی
دیگــر خــود برونــد و بــه یــک ســوال خــاص پاســخ دهنــد یــا مفهومی
کــه آموختــه بودنــد را دوبــاره توضیــح دهنــد.
 -4به آنها حق انتخاب دهید
انتخــاب نــه تنهــا باعــث احســاس کنتــرل در زندگــی دانشآمــوزان
میشــود ،بلکــه فرصتــی اســت کــه خودشــان را بــه عنــوان افــرادی
کــه فعالیــت میکننــد و چیــزی را یــاد میگیرنــد بشناســند.
انتخــاب ممکــن اســت بــرای دانشآمــوزان طیــف اتیســم کــه
نیازهــای ویــژهای در زمینــهی یادگیــری و ارتبــاط دارنــد ،مفیــد
باشــد .انتخــاب کــردن میتوانــد تقریبــ ًا هــر روز اتفــاق بیفتــد.
دانشآمــوزان میتواننــد انتخــاب کننــد کــه چــه ارزیابیهایــی را
کامــل کننــد ،کــدام نقــش را در یــک گــروه انتخــاب کننــد و چگونــه
کمــک و حمایــت شــخصی را دریافــت کننــد.

نمونههایی از گزینههای موجود در کالسهای آموزشی
عبارتنداز:
 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 -یادداشتبرداری با استفاده از کلمات یا تصاویر

علمی و آموزشی

 -6کمک به سازماندهی
درحالــی کــه برخــی از دانشآمــوزان طیــف اتیســم ســاختارمند
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 -5دست نوشتهها را به عنوان جایگزین در نظر بگیرید
نوشــتن میتوانــد منبــع اصلــی تنــش و بحــث بــرای دانشآمــوزان
طیــف اتیســم باشــد .بعضــی از دانشآمــوزان نمیتواننــد همهچیــز
را بنویســند و افــرادی هــم کــه میتواننــد بنویســند ،ممکــن اســت
بــرای نوشــتن ،دشــواری زیــادی را ســپری کننــد .معلــم بایــد ســعی
کنــد بهمنظــور حمایــت از دانشآموزانــی کــه بــرای نوشــتن تــاش
م یکننــد ،ایــن تــاش را تشــویق کند.معلمــان همچنیــن ممکــن
اســت بــه دانشآمــوزان اجــازه دهنــد تــا از یــک رایانــه یــا حتــی
ماشــین تحریــر قدیمــی بــرای نوشــتن بعضــی یــا همــه درسهــا
اســتفاده کننــد .بــرای بعضــی از دانشآمــوزان ،اســتفاده از یــک رایانــه
در هنــگام نوشــتن بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا بــه جــای تمرکــز بــر
مهارتهــای حرکتــی (فراینــد) برتکالیــف (محتــوا) تمرکــز کننــد.

5
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هســتند ،بعضــی دیگــر بــرای پیــدا کــردن وســایل
خــود ،مرتــب کــردن قفســه و میــز کار بــه حمایــت
و کمــک نیــاز دارنــد .در ایــن افــراد اســتراتژیهای
پشــتیبانی کننــدهای کــه بــرای تمــام دانشآمــوزان
ممکــن اســت مفیــد باشــند را بایــد در نظــر گرفــت.
بهعنــوان مثــال ،معلمــان میتواننــد همــراه
بــا دانشآمــوزان تکالیــف را تکمیــل کننــد،
کیفهایشــان را ببندنــد ،مــواد اضافــی را دور
بیاندازنــد و فضاهــای کاری را تمیــز کننــد .بهوجــود
آوردن ایــن زمــان در روز بــه تمــام دانشآمــوزان
فرصتــی بــرای منظــم شــدن و تفکــر در مــورد
نحــوهی آمــاده شــدن آنهــا بــرای رفتــن از مدرســه
بــه خانــه را میدهــد .مهارتهــای خاصــی را
میتــوان در ایــن زمــان آمــوزش داد (بــه عنــوان
مثــال ،ایجــاد لیســتهای کاری ،اولویتبنــدی
وظایــف).

ناموفــق هســتند .ارائــه یــک محیــط یادگیــری
مناســب میتوانــد یــک اســتراتژی آموزشــی
یــا ابــزار آموزشــی باشــد کــه بــه عنــوان یکــی از
اصلیتریــن موفقیتهــای دانشآمــوز شــناخته
شــود .دانشآموزانــی کــه دارای اتیســم هســتند،
آمادگــی بیشــتری بــرای یادگیــری در مکانهایــی
دارنــد کــه مــی تواننــد آرامــش و امنیــت داشــته
باشــند .ایدههایــی بــرای ایجــاد کالس راحتتــر
عبارتنــد از :ارائــه مکانهایــی بــرای نشســتن (بــه
عنــوان مثــال صندلیهــای بــادی و صندلیهــای
متحــرک)؛ کاهــش نــور مســتقیم در صــورت
امــکان (بــه عنــوان مثــال ،اســتفاده از نورپــردازی
در بــاالی ســقف ،دادن چتــر بــه یــک دانشآمــوز
بســیار حســاس)؛ و بــه حداقــل رســاندن صــدای
مزاحــم (بــه عنــوان مثــال ،ارائــه هدفــون در طــول
فعالیتهــای خــاص).

 -7حمایت از جابهجایی
بعضــی از دانشآمــوزان طیــف اتیســم بــا
جابهجایــی مشــکل دارنــد .برخــی از تغییــرات
محیطــی و تغییــر فعالیــت بــرای افــراد طیــف
اتیســم ،میتوانــد بســیار دشــوار باشــد زیــرا باعــث
اســترس و اختــال جهتیابــی میشــود.

 -9زمانی برای استراحت بدهید
بعضــی از دانشآمــوزان زمانــی کــه بیــن
کارهایشــان اســتراحت و تفریــح کننــد بهتــر فعالیــت
میکننــد (راه رفتــن ،درازکشــیدن ،یــا صرفــ ًا
متوقــف کــردن کار) .برخــی از دانشآمــوزان بــه
پیــادهروی نیــاز دارنــد کــه میتوانــد از چنــد ثانیــه
تــا پانــزده یــا بیســت دقیقــه طــول بکشــد .بعضــی
از دانشآمــوزان بایــد یــک یــا دو بــار راهــرو را بــاال
و پاییــن برونــد و دیگــران در صورتــی کــه مجــاز
بــه راه رفتــن در کالس باشــند ،خســتگی از تنشــان
بیــرون مــیرود.
معلمــی کــه اهمیــت ایــن اســتراحتهای ســاختارمند
را درک کنــد ،تصمیــم م یگی ــرد کــه آن را بــه همـهی
دانشآمــوزان ارائــه دهــد .او بــهطــور مرتــب بــه
دانشآمــوزان فرصــت بحــث در مــورد همــه چیــز
را م یدهــد (بــه عنــوان مثــال ،دربــاره احتمــال چــه
چی ــزی م یدانی ــد؟) و س ــپس آنهــا را بــه "صحب ــت
و راه رفتــن" بــا یــک دوســت هدایــت م یکنــد.

معلمــان میتواننــد ناراحتــی کــه دانــش آمــوزان
هنــگام تغییــر احســاس میکننــد را بــا اســتفاده از
راههــای زیــر بــه حداقــل برســانند:
 اســتفاده از یــک تایمــر دیــداری ،بهطــوری کــهدانشآمــوزان میتواننــد زمــان خــود را در طــول
یــک فعالیــت مدیریــت کننــد.
 یــادآوری بــه دانشآمــوزان قبــل از هــر گونــهجابهجایــی.
 ارائــه یــک فعالیــت انتقالــی بــه دانشآمــوز یــا بــهکل کالس ماننــد نوشــتن در دفتــر مشــق و یــا بــرای
دانشآمــوزان کوچکتــر ،خوانــدن آوازی کوتــاه
در مــورد "تمیــز کــردن".
از همســاالن کــودکان بخواهیــد کــه در هنــگام
تغییــر وضعیــت بــه او کمــک کننــد .در کالسهــای
ابتدایــی ،معلمــان میتواننــد از تمــام دانشآمــوزان
بخواهنــد بــا یــک دوســت از یــک مــکان بــه مکانی
دیگــر حرکــت کننــد .در کالسهــای متوســطه و
دبیرســتان ،دانشآمــوزان ممکــن اســت یــک
دوســت را انتخــاب کننــد تــا در طــول زمــان
جابهجایــی بــا هــم راه برونــد.
ارائــه یــک وســیلهی کمکــی بــرای انتقــال (یــک
اســباب بــازی ،یــک شــیء یــا یــک تصویــر).
 -8یک کالس راحت ایجاد کنید
گاهیاوقــات دانشآمــوزان بــه دلیــل ناراحتــی یــا
احســاس ناامنــی یــا حتی تــرس در محیط آموزشــی

 -10درگیر کردن
اگــر بــه دانشآمــوزان مــی خواهیــم رفتارهــای
مناســب را بیاموزیــم ،بایــد آنهــا در محــدوده وســیعی
قــرار گیرنــد تــا ببیننــد و بشــنوند کــه همساالنشــان
چگونــه صحبــت و عمــل کننــد .اگر بــه دانش آمــوزان
مــی خواهیــم مهارتهــای اجتماعــی را یــاد دهیــم،
بایــد در فضایــی باشــند کــه بتواننــد بــه دیگرانی کــه در
حــال تعامــات اجتماعــی هســتند گــوش فــرا دهنــد و
از آنهــا یــاد گیرنــد.
اگــر ایــن موضــوع کــه بــا انجــام فعالیــت یــاد میگیریم
درســت اســت ،بهتریــن راه بــرای یادگیــری در مــورد
حمایــت از دانشآمــوزان طیــف اتیســم در مــدارس،
ایــن اســت کــه آنهــا را در فعالیتهــا درگیــر کنیــم.

دکتر لعبت ادیب
| دستیار تخصصی طب اورژانس
با نظارت دکتر مهرداد اسماعیلیان
| دانش یار طب اورژانس دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

بیماری های اورژانسی و
کودکان طیف اتیســــم
در مطلــب شــماره قبــل گفتيــم كــه بيماريهــاي عفونــي ،بخــش مهمــي
از بيماريهــاي انســان را تشــكيل ميدهنــد و بــه خصــوص در كــودكان
ميتواننــد بســيار خطرنــاك و حتــي گاهــي مــرگ آفريــن باشــند.
ســفر و دور شــدن از خانــه از عــادات خــوب ايرانيهــا در تعطيــات اســت .هــر چنــد
دور شــدن موقــت از محيــط زندگــي معمــول ميتوانــد از نظــر روحــي بســيار مفيــد
باشــد ولــي تغييــر در آب و هــوا و رژيــم غذايــي معمــول و حتــي تغييــر در خــواب
و اســتراحت گاهــي ميتوانــد بــا مشــكالتي تــوأم باشــد .در صحبــت كوتــاه ايــن
شــماره بــه دو مشــكل شــايع گوارشــي كــه در مســافرت بيشــتر مشــاهده ميشــود
ميپردازيــم.

گاستروانتريت(اسهال و استفراغ):

علمی و آموزشی
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اســتفراغ و اســهال از بيماريهــاي بســيار شــايع دوران كودكــي و گاهــی بزرگســالي
ميباشــند .بســياري از مــوارد اســهال و اســتفراغ ويروســي بــوده و بــه ســادگي
منتقــل ميشــوند .مطالعــات نشــان داده كــه رعايــت اصــل ســاده بهداشــت دس ـتها
ميتوانــد تــا  %٣٠از ابتــا بــه اســهال بكاهــد.
در نــوع ويروســي گاســتروانتريت كــه در مســافرتها و در بيــن مســافران شــايع
ميباشــد ،اغلــب اســتفراغ و اســهال بــا هــم مشــاهده ميشــود ولــي هــر كــدام از
ايــن بيماريهــا ميتواننــد بــه تنهايــي رخ دهنــد .بــه عبــارت ديگــر ابتــاي ويروســي
رودههــا و معــده ميتوانــد باهــم يــا جداگانــه رخ داده و بــه صــورت اســهال و اســتفراغ
همزمــان يــا هــر كــدام از ايــن عاليــم بــه تنهايــي در بيمــار مشــاهده شــود .توجه داشــته
باشــيد كــه اســتفراغ و اســهال در اغلــب مــوارد خــود محــدود شــونده بــوده و بــه راحتــي
درمــان ميشــوند ولــي در مــوارد خــاص بيمــار بايــد بــا دقــت و توجــه بيشــتر معاينــه
شــده و بــه علــل مهمتــر و اساس ـيتر فكــر كــرد .ايــن مــوارد كــه زنــگ
خطــر را بــراي پزشــك بــه صــدا در ميآورنــد شــامل وجــود اســتفراغ
خونــي يــا صفــراوي (ســبز پــر رنــگ) ،درد قابــل توجــه شــكم،
تــب بــاال ،دفــع خــون خالــص (بــا اســهال خونــي متفــاوت
اســت) و اســتفراغ بهعنــوان تنهــا عالمــت بيمــار ميباشــند.
جــداي ايــن عاليــم خطــر ،در يــك گاســتروانتريت ســاده
ويروســي آنچــه بــه خصــوص در درمــان كــودك مبتــا
مهــم اســت پيشــگيري از ايجــاد كــم آبــي در بــدن
بيمــار اســت .ســازمان جهانــي بهداشــت بهتريــن
روش درمــان كــم آبــي را بــه دليــل مزايــاي فــراوان،
درمــان خوراكــي توصيــه نمــوده ،هرچنــد در مــواردي
نيــاز قطعــي بــه درمــان تزريقــي اســت .انجــام درمــان
تزريقــي وظيفــه پزشــك اســت و تحــت نظــر پزشــك
انجــام ميشــود ولــي در درمــان خوراكــي ،بيمــار و خانــواده
كامــ ً
ا مشــاركت داشــته و بــا كمــك آنهــا جلــوي كــم آبــي
بــدن گرفتــه خواهــد شــد .محلولهــاي مصرفــي در مايــع
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درمانــي ،زمانــي بيشــترين اثــر بخشــي
را دارنــد كــه نســبت گلوكــز بــه ســديم در
آنهــا يــك بــه يــك باشــد .بســياري از
نوشــيدنيهايي كــه بــه طــور ســنتي در
اســهال و اســتفراغ توصيــه ميشــوند
(ماننــد چــاي ،آبميــوه و نوشــيدنيهاي
ورزشــي) كمبــود ســديم داشــته و بيــش
از حــد قنــد دارد كــه در جبــران كــم آبــي
بــدن مفيد نيســت .پــودر ORSموجــود در
داروخانههــا ،مخلــوط اســتاندارد درمــان
كــم آبــي بــدن اســت كــه بايــد بــا توجــه
بــه دســتور درج شــده بــر روي بســته بــا
مقــدار كافــي و دقيــق آب مخلــوط شــده
و محلولــي بــا غلظــت مناســب ايجــاد
شــود .ســپس از ايــن محلــول بــا حجــم
كــم ٥-ســي ســي ،هــر ٢تــا  ٥دقيقــه
شــروع شــده و بــه تدريــج افزايــش
مييابــد.
جهــت كنتــرل تهــوع ميتــوان از
داروهــاي ضداســتفراغ تحــت نظــر
پزشــك اســتفاده كــرد .بايــد دقــت كــرد
كــه بعضــي داروهــاي ضداســتفراغ
معمــول مثــل متوكلوپراميــد بــه دليــل
عــوارض شــديد در كــودكان اصــ ً
ا
توصيــه نميشــود .همچنيــن در اطفــال
اســتفاده از داروي ضداســهال مثــل
لوپراميــد و كدئيــن توصيــه نميشــود.
اســتفاده از غــذاي كمچــرب و ماســت
مفيــد اســت و بهتــر اســت غــذا در حجــم
كــم و دفعــات متعــدد اســتفاده شــود.
نكتــه مهــم در مــورد گاســتروانتريت آن
اســت كــه اغلــب مــوارد ايــن بيمــاري
ويروســي بــوده و نيــاز بــه مصــرف
آنتيبيوتيــك ندارنــد و حتــي در مــواردي
مصــرف آنتيبيوتيــك ميتوانــد بــا
عــوارض مهــم و طوالنــي شــدن
بيمــاري همــراه باشــد .بنابرايــن بــه
هيــچ عنــوان آنتــي بيوتيــك بــه صــورت
ســرخود مصــرف نكنيــد و تصميمگيــري
در ايــن مــورد را بــه پزشــك واگــذار كنيد.
در مــواردي خــاص بــر حســب نــوع
عاليــم و مــدت ادامــه يافتــن اســهال،
پزشــك اقــدام بــه تجويــز آنتيبيوتيــك
مينمايــد .نكتــه مهــم ديگــر آن اســت
كــه گاهــي عليرغــم مصــرف داروي ضــد
تهــوع ،بيمــار اســتفراغ مكــرر داشــته و
رژيــم غذايــي و كمــي مايعــات را تحمــل
نميكنــد .در ايــن مــوارد ،شــايد نيــاز بــه
بســتري و مايــع درمانــي تزريقــي باشــد.

يبوست:

يبوســت اختاللــي در حــركات رودههــا در جهــت تخليــه مــواد زايــد ميباشــد .بيشــتر
افــراد مســن را مبتــا ميكنــد ولــي در مــوارد خــاص در كــودكان و افــراد جــوان نيــز
مشــاهده ميشــود .جالــب اســت بدانيــد گاهــي در افــرادي بــا ســفر و دور شــدن
از محيــط زندگــي و ســكونت در محلهــاي موقــت مثــل هتــل ،حــركات رودههــا
بســيار كاهــش مييابــد و يبوســت شــديد رخ ميدهــد .بديهــي اســت مــوارد مزمــن
و طوالنــي يبوســت نيــاز بــه بررســي از نظــر وجــود بيماريهــاي زمينــهاي دارد و
بــا مراجعــه بــه پزشــك بايــد مــورد بررســي قــرار گيــرد .ولــي مــوارد زيــر در يبوســت
ناشــي از كــم كاري رودههــا ،ميتوانــد عاليــم را كــم كنــد و بعنــوان روشــي مناســب
و غيــر دارويــي جهــت بهبــود عاليــم بــه كار رود .نكتــه اول و شــايد مهمتريــن نكتــه
مصــرف كافــي آب باشــد .هــر چــه بــدن كــم آبتــر باشــد ،بــراي تأميــن آب مــورد
نيــاز از تمامــي منابــع موجــود بــدن از جملــه آب موجــود در دســتگاه گــوارش اســتفاده
ميكنــد .بنابرايــن بــراي درمــان يبوســت ،روزانــه بصــورت متنــاوب آب بنوشــيد.
حداقــل مصــرف روزانــه يــك ليتــر آب در روز اســت ،كــه از طريــق آب معمولــي يــا آب
موجــود در غذاهــا و نوشــيدنيهاي مختلــف تأميــن ميشــود .نكتــه ديگــر مصــرف
فيبرهــاي غذايــي اســت .فيبرهــا دســتهاي از مــواد خوراكــي هســتند كــه در رودههــا
جــذب نميشــوند در نتيجــه حجــم مــاده دفعــي را افزايــش ميدهنــد .ســبزيجات،
ميوهجــات ،ســبوسهاي گياهــي و حبوبــات حــاوي مقاديــر بــاالي فيبــر هســتند.
ورزش و فعاليــت بدنــي مناســب نيــز بــه حركــت بهتــر رودههــا كمــك ميكنــد .بــاز
تأكيــد ميشــود كــه مــوارد بــراي اصــاح يبوســت فيزيولوژيــك يــا عملكــردي اســت
و مــوارد پاتولوژيــك نيــاز بــه بررســي دارنــد .درمــان دارويــي يبوســت بــا ملينهــا
و مســهلها اســت .ايــن داروهــا از طريــق افزايــش حجــم مــواد دفعــي و افزايــش
حــركات روده عمــل ميكننــد .بايــد توجــه داشــت كــه مصــرف مــداوم ايــن داروهــا
باعــث افــت عملكــرد فيزيولوژيــك رودههــا خواهــد شــد ومنجــر بــه وابســتگي مــداوم
بــه ايــن داروهــا خواهــد شــد .در كــودكان تصميمگيــري بــراي شــروع داروهــا را بــه
پزشــك واگــذار كنيــد زيــرا مصــرف ايــن داروهــا در كــودكان ميتوانــد بــا عــوارض
مهمــي همــراه باشــد.
بصــورت مختصــر در مــورد دو مشــكل مهــم گوارشــي توضيــح داديــم .در شــمارههاي
بعــدي بحــث بيماريهــاي عفونــي را ادامــه خواهيــم داد.

چه زمانی باید آموزش دستشویی
رفتن به فرزندتان را شروع کنید؟
همـهی کــودکان در مرحلـهای از زندگــی خــود یــاد میگیرنــد کــه از دستشــویی
اســتفاده کننــد .بیشــتر کــودکان از حــدود ســن دوســالگی بــرای رفتــن بــه
دستشــویی عالقــه نشــان میدهنــد.
امــا کودکانــی بــا مشــکالت جســمی یــا اختــاالت یادگیــری ممکــن اســت
در ایــن ســن آمادگــی الزم بــرای شــروع آن را نداشــته باشــند .حتــی ممکــن
اســت زمــان بیشتــری بــرای یادگرفتــن نحــوهی اســتفاده از دستشــویی
بــرای آنهــا صــرف شــود.
بعضــی از کــودکان بخصــوص آنهایــی کــه اختــاالت عمیــق و چندگانــه
دارنــد ممکــن اســت هرگــز نتواننــد بهتنهایــی از دستشــویی اســتفاده کننــد
امــا حتــی آنهــا نیــز احتیــاج دارنــد کــه یــک برنام ـهی آموزشــی دستشــویی
رفتــن داشــته باشــند( .بــرای ایــن کار بایــد از کار درمانگــر یــا مربیــان خبــره
کمــک گرفتــه شــود).
کــودکان بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند و روشــی کــه آنهــا یــاد میگیرنــد از
دستشــویی اســتفاده کننــد ممکــن اســت بــا شــرایط خاصــی کــه دارنــد ارتبــاط
مســتقیم داشــته باشــد.
بهتر است با کسانی که تجربهی بیشتری دارند در ارتباط باشید.

چه زمانی شما باید آموزش دستشویی رفتن به فرزند خود را شروع کنید؟

اگــر شــرایط فرزنــد شــما بــه گونــه ای اســت کــه هیچیــک از نشــانهها را از خــود نشــان
نمیدهــد ،بــه حمایــت افــرادی کــه بــا فرزنــد شــما ســروکار دارنــد احتیــاج خواهیــد
داشــت .والدیــن بایــد بــا همراهــی افــراد حرفـهای راههــای مختلــف بــرای حــل ایــن
مشــکل امتحــان کننــد.

علمی و آموزشی

چه میشود اگر فرزند شما این عالمتها را نشان ندهد؟
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نشــانههایی را کــه نشــان میدهــد فرزنــد شــما بــرای اســتفاده از توالــت آمــاده اســت
جس ـتوجو کنیــد.
از جمله:
 احساس ادرار داشتن یا داشتن حرکات روده ابراز ناراحتی از خیس بودن پوشک زمانی که از خواب روزانه با پوشک خشک بیدار میشود.بهتــر اســت اول مشــکالت روده ماننــد اســهال یــا یبوســت را قبــل از آمــوزش
دستشــویی رفتــن برطــرف کنیــد .اگــر مســئله یــک بیمــاری مزمــن اســت از یــک
پزشــک راهنمایــی دریافــت کنیــد.

قبل از شروع

 یــک بــازهزمانــی کــه میتوانیــدبــا کودکتــان وقــت زیــادی بگذرانیــد
را انتخــاب کنیــد ،زمانــی باشــد کــه
مثـ ً
ا کــودک شــما خوشــحال اســت
وچیــزی حواســش را پــرت نمیکنــد
و عامــل اســترسزایی مثــل شــروع
مهدکــودک ،جابهجایــی خانــه یــا
جابهجایــی از تخــت کودکانــه ِ
بــه
تخــت بزرگســاالن در ایــن مقطــع
زمانــی نباشــد بهتــر اســت.
 مطمئــن باشــید زمانــی را انتخــابمیکنیــد کــه بــرای خــود شــما هــم
مناســب اســت .شــاید بهتــر باشــد
یــک نفــر دیگــر بــرای کمــک بــه
شــما حضورداشــته باشــد.
 ممکــن اســت زمانبــر باشــدتــا کــودک شــما یــاد بگیــرد.
بنابرایــن مطمئــن شــوید کــه برنامــه
آموزشــی توالــت رفتــن میتوانــد
در محلهــای دیگــری کــه
کــودک شــما معمــو ً
ال م ـیرود ماننــد
مهدکــودک ،زمینبــازی یــا مدرســه
هــم قابــل انجــام باشــد .شــما بایــد
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه هــر یــک
از درمانگرهــا کــه بــا کــودک شــما کار
میکننــد موافــق تمامــی اصــول
و روشهــا هســتند و آن را انجــام
مید هنــد .
 فکــر خوبــی اســت کــه شــروع کاررا در فصــل تابســتان قــرار دهیــد
زیــرا شــما میتوانیــد لباســی بــه
کــودک بپوشــانید کــه ســریع از بــدن
خــارج میشــود و ســریع میتوانیــد
بــه او بپوشــانید و اگــر هــم هــوا گــرم
باشــد کــودک شــما میتوانــد بــدون
پوشــیدن پوشــک و شــلوار بیــرون
بــرود و کار خــود را انجــام دهــد.
 حتمــ ًا بــه زمانهایــی کــه کــودکبیشــتر دوســت دارد و نیــاز دارد بــه
دستشــویی بــرود ماننــد بعــد از هــر
وعــده غذایــی یــا بعــد از هــر بیــدار
شــدن توجــه کنیــد.
 شــما میتوانیــد برنامــه روزانــهایبنویســید تــا زمــان هــر چیــزی
مشــخص شــود .در برنامــه روزانــه
میتوانیــد از تصاویــر بــرای تشــویق
کــودک کمــک بگیریــد (کــودک را بعد
از هــر وعــده غذایــی نیــم ســاعت در
دستشــویی قــرار دهیــد).

9

 مطمئــن شــوید کــه کاســه توالــتبــرای کــودک راحــت اســت و کــودک
میتوانــد روی آن بــدون تــرس از
افتــادن بنشــیند .کــودک بایــد بتوانــد
پاهــای خــود را روی زمیــن (جایــی
کــه ظــرف هســت) بگــذارد یــا یــک
وســیله جاپایــی داشــته باشــد.
 اگــر فرزنــد شــما در نشســتنروی ظــرف مشــکل داشــته باشــد،
یــک کاردرمانگــر بایــد در ایــن کار
بــه شــما کمــک کنــد کــه اگــر الزم
اســت وســیله ای بــه توالــت اضافــه
شــود و نهایتـ ًا بــرای اســتفاده کــودک
راحتتــر شــود.

هنگامیکهشروعمیکنید:
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علمی و آموزشی
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 صبــور باشــید و انتظــار نتیجهگیریبعدی را نداشــته باشــید.
 هرانــدازه کــه میتوانیــد رونــدبرنامهریزیشــده را ادامــه دهیــد.
هیــچ نشــانهای از نگرانــی را از خــود
بــروز ندهیــد .کــودک آن را احســاس
میکنــد.
 اگــر فرزنــد شــما تمایلــی بــهنشســتن نداشــته باشــد میتوانیــد
یــک شــعر یــا یــک کتــاب برایــش
بخوانیــد .ایــن کار فقــط چنــد دقیقــه
طــول مــی کشــد ،تــا فرزنــد شــما
آرام روی ظــرف بنشــیند.
 هرگــز کــودک را بیشــتر از  ۵دقیقــهروی کاســه تنهــا نگذاریــد.
 اگــر فرزنــد شــما بزرگتــر بــودو تمایلــی بــرای اســتفاده از توالــت
نشــان نمـیداد ،مطمئــن شــوید کــه
حداقــل هــر از گاهــی محیــط توالــت
را بازدیــد کنــد و آن را ببینــد .در
ایــن مواقــع الزم اســت کــه شــما در
محیــط توالــت یکــی از کتابهــای
موردعالق ـهاش یــا یــک عکــس یــا
یــک اســباببازی را قــرار دهیــد و
یــا یــک موزیــک کــه او دوســت دارد
را پخشکنیــد کــه کــودک ترغیــب
شــود بــه محیــط دستشــویی بــرود.
 ابتــدا فرزنــد خــود را بــرای نشــاندادن عالقهمنــدی بــ ه توالــت،
تحســین کنید .ســپس بــرای هــر بار
اســتفاده از توالــت ،برای هر قســمت
کوچــک از کار بایــد ایــن رفتــار بــا
پــاداش جبــران شــود.
 -مطمئــن شــوید کــه فرزنــد شــما

میبینــد کــه شــما دس ـتهای خــود
را بعــد از شســتنش ،میشــویید.
ســپس ایــن تبدیــل میشــود بــه
یــک قســمت از پروســه توالــت و در
ذهــن کــودک میمانــد.
 اجــازه دهیــد کــه فرزنــد شــما قبــلاز پروســه توالــت دســتهای خــود
را بشــوید.

حرکت روده

 زمانــی کــه فکــر میکنیــد کــودکحالــت دستشــویی دارد او را بــه
دستشــویی بــرده و تشــویق کنیــد
بــه آهســتگی مدفــوع را از شــکم
خــارج کنــد .کــودک را در کاســه
توالــت بنشــانید و او را تشــویق کنیــد
کــه بهآرامــی بــه ســمت پاییــن بــه
خــودش فشــار وارد کنــد ،بــرای
تشــویق کــردن میتوانیــد ســعی
کنیــد او را بخندانیــد یــا او در یــک
اســباببازی یــا ســوت فــوت کنــد.
تشــویق کــودک بــه صــاف نشســتن
بــه جنبــش روده کمــک خواهــد
کــرد.
 اگــر اتفاقــی نیفتــاد ،کمــی بعدتــردوبــاره امتحــان کنیــد .ممکن اســت
خیلــی طوالنیتــر از ســایر کــودکان
باشــد ،پــس صبــور باشــید.

کودکانی که برقراری ارتباط با آنها
دشوار است

 مطمئــن شــوید کــه کــودک شــما زمانــیکــه بــه دستشــویی احتیــاج دارد میتوانــد
بــا شــما ارتبــاط برقــرار کند(بــه شــما اطالع
دهــد)
 کودکانــی کــه میتواننــد صحبــت کننــد،میتواننــد نیــاز خــود را بیــان کننــد .بعضــی
دیگــر ممکــن اســت نتواننــد بــرای اســتفاده
از دستشــویی تقاضــا کننــد و ممکــن اســت
نیــاز باشــد از سیســتم دیگــری ماننــد
عالمتگــذاری یــا سیســتم تصویــری
اســتفاده کننــد.
 مطمئــن شــوید کــه فرزنــد شــما میدانــددستشــویی کجاســت و بهراحتــی میتوانــد
بــه آن وارد و یــا از آن خــارج شــود.
(میتوانیــد از تصویــر کمــک بگیریــد).
 یــک اســباببازی خــاص بــرای زمانــیکــه کــودک شــما بــه دستشــویی مــیرود
انتخــاب کنیــد .ایــن کار بــه او کمــک
میکنــد کــه بــا ســرگرمی و تفریــح بــه

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

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

 ســعی کنیــد از لباسهایــی اســتفادهکنیــد کــه پوشــیدن و درآوردن و شســتن
آنهــا راحــت و آســان باشــد.
 از پوشــکهای ســایز بــزرگ،تشــکهای ضــد آب ،لبــاس و بالــش
هایــی کــه در داروخانــه در دســترس
هســتند اســتفاده کنیــد.

آلوده و لکهدار کردن

بعضــی از کــودکان بــا ناتوانــی یادگیری و
اختــاالت حســی ،بهوســیلهی مدفــوع
خــود در دستشــویی کثیــف و لکــهدار
میشــوند .بــرای ایــن کار ممکــن اســت
دالیــل متفاوتــی وجــود داشــته باشــد.
ممکــن اســت بــه ایــن دلیــل باشــد کــه
کــودک بهســادگی نمیتوانــد متوجــه
شــود کــه پروســه تمیــز شــدن بــا آب
بهدرســتی انجامنشــده اســت .بعضــی
دیگــر از بافــت مدفــوع احســاس لــذت
میکننــد و مــا میتوانیــم بــا فراهــم
کــردن یــک فعالیــت جایگزیــن ماننــد
خمیربــازی و فعالیتهایــی کــه حــس
المســه را درگیــر میکنــد ایــن وضعیــت
را برطــرف کنیــم .بعضــی از کــودکان از
ایــن روش بــرای جلــب توجــه اســتفاده
میکننــد یــا یــاد گرفتهانــد کــه بــرای
ایــن رفتــار پاداشــی ماننــد یــک حمــام
گــرم دریافــت میکننــد.
اگرفرزند شما خودش را کثیف کرد:
 سعی کنید آرام بمانید از توجــه زیــاد بــه او بــرای ایــنرفتــارش اجتنــاب کنیــد
 بــا زیــاد تشــویق کــردن بــرای کارهاییکــه درســت انجــام میدهــد رفتارهــای
خــوب را در آنهــا تقویــت کنیــد.
 ســعی کنیــد پــی ببریــد کــه الگویــیبــرای ایــن رفتــار آنهــا وجــود دارد یــا
نــه ،چــون بــه شــما کمــک کنــد کــه
چرایــی ایــن رفتــار را متوجــه شــوید.

اختالالت کالمی
کودکان طیف اتیسم

علمی و آموزشی

تمرکــز تحقیقــات بــر جنبههــای
کاربردشناســی زبــان بــه هفتــاد
ســال پیــش برمیگــردد زیــرا ایــن
مشــکالت در همــه مــوارد طیــف
اتیســم مشــاهده میشــود .یکــی از
بارزتریــن خصوصیات کاربردشناســی
در اتیســم ایــن اســت کــه جنبههایــی
در آن وجــود دارد کــه در طــی رشــد
و تغییــر ،ثابــت هســتند .کــودکان
طیــف اتیســم در كاربــرد زبــان بــه
شــكل متناســب بــا ســن و موقعيــت
و نوبتگيــري مشــكل دارنــد .بــه
ســكوتهاي نامناســب پاســخ
ميدهنــد .گفتارشــان خيلــي زيــاد
متوقــف ميشــود و بــه طــور ناگهانــي
موضــوع گفتگــو را تغييــر ميدهنــد
و بــه صــورت نامرتبــط صحبــت
ميكننــد .اغلــب کــودکان طیــف
اتیســم انگیــزهای بــرای مشــارکت در
ارتبــاط ندارنــد و چنانچــه در مکالمــه
شــرکت کننــد اغلــب جمالتــی بیــان
میکننــد کــه نامرتبــط بــا موضــوع
هســتند .اصطالحــ ًا گفتــار کــودکان
طیــف اتیســم را گفتــار طوطــیوار
مینامنــد چــرا کــه آنهــا اغلــب
هنــگام صحبــت کــردن کلمــات
و جمــات را بــدون درک معنــی
آنهــا بــه کار میبرنــد .ایــن افــراد
اغلــب قصــد گوینــده را کــه در پــس
کالم نهفتــه اســت را تشــخیص
نمیدهنــد .مثــ ً
ا در پاســخ بــه
درخواســت " میتونــی کتــاب را بــه
مــن بــدی؟" فقــط میگوینــد "بلــه"،
امــا کتــاب را نمیدهنــد.
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زبــان ،پایــه و اســاس یادگیــری تعامــات اجتماعــی و
تکامــل شــخصیتی افــراد میباشــد .پدیــدهی شــگفتانگیز
فراگیــری زبــان در ســالهای اول زندگــی کــودک ،والدیــن
را غــرق شــادی میکنــد؛ بنابرایــن مشــاهدهی ســردرگمی
و نگرانــی آنهــا در مقابــل عــدم توانایــی کــودک در
فراگیــری زبــان تعج ـبآور نیســت .علیرقــم تأثیــر عوامــل
مختلــف بــر رشــد زبــان کــودک ،کودکانــی کــه رشــد عــادی
دارنــد از ابتــدای دومیــن ســال زندگــی شــروع بــه صحب ـت
میکننــد امــا بســیاری از والدیــن کــودکان طیــف اتیســم
اشــاره میکننــد کــه ایــن اتفــاق در رونــد رشــد کودکشــان
نیفتــادهاســت .اغلــب خانوادههــای کــودکان طیــف اتیســم
در  3ســالگی بــرای اولیــن بــار بــا شــکایت از عــدم برقــراری
ارتبــاط و تأخیــر در رشــد زبــان بیانــی بــه مراکــز گفتــار درمانی
مراجعــه میکننــد .فرآینــد فراگیــری زبــان کــودکان طیــف
اتیســم ،متفــاوت از کــودکان عــادی میباشــد .آنهــا بــرای
فراگیــری زبــان مــادری خــود نیــاز بــه نوعــی گفتاردرمانــی
دارنــد .در توصیفــات اولی ـهای کــه کانــر و آســپرگر از اتیســم
داشــتند ،آنهــا بــه اختــاالت خــاص زبانــی در افــراد طیــف
اتیســم اشــاره کردنــد؛ بــه عبــارت دیگــر اختــاالت کالمــی
یکــی از بارزتریــن مشــخصههای افــراد طیــف اتیســم اســت
کــه معمــو ً
ال در ســه ســال اول زندگــی کــودک ظاهــر شــده و
در طــول زندگــی او ادامــه دارد .بهدلیــل وجــود تفاوتهــای
فــردی و شــدت بیمــاری ،طیفــی از ناتواناییهــا ،از اتیســم
خفیــف تــا اتیســم شــدید درنظــر گرفتــه میشــود ،کــه یکــی
از تفاوتهــای اصلــی میــان ایــن دو بــه تواناییهــای زبانــی
افــراد مربــوط اســت .در ایــن مقالــه بــه برخــی از اختــاالت
زبانــی کــودکان طیــف اتیســم کــه در میــان ایــن افــراد
شــایعتر هســتند اشــاره میکنیــم.
یــک کــودک از لحــاظ فطــری بــه گونـهای برنامهریــزی شــده
کــه میتوانــد بــه وســیلهی لبخنــد ،تمــاس چشــمی ،اصــوات
و حــرکات (نظــام پیش-زبانشــناختی) ارتبــاط برقــرار نمایــد.
بــا مشــاهدهی ایــن تواناییهــا ایــن فــرض مطــرح میشــود
کــه کــودک آمادگــی فراگیــری زبــان را دارد ،امــا در مــورد
اتیســم از جملــه اختــاالت اولیــه کــه در ارتباطــات کــودک
مشــاهده میشــود عــدم توانایــی او در مــوارد فــوق اســت.
همچنیــن اختــاالت کاربردشــناختی زبــان از جملــه
مهمتریــن اختــاالت در کالم کــودکان طیــف اتیســم اســت.

هانيه يارمند
| دكتري زبانشناسی
| مدرس دانشگاه
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پژواکگویی یا تکرار:

پژواکگویــی در همــه کــودکان دیــده میشــود امــا در اتیســم
خیلــی بیشــتر اســت و تــا ســالها در ایــن کــودکان باقــی
میمانــد .دلیــل ایــن امــر ،روشــن نیســت امــا نشــان میدهــد
کــه ایــن کــودکان ،توانایــی اســتفاده از زبــان بــرای برقــراری
ارتبــاط را ندارنــد.

واژگونی ضمیر:

کــودک طیــف اتیســم ،شــناختی از ضمیــر "مــن" نــدارد مثــ ّ
ا
بهجــای اینکــه بگویــد "بــه مــن آب بــده" اســمش را بیــان میکند.

واژهسازی:

یعنــی اســتفاده از کلمــات ســاختگی بــه جــای اســامی رســمی
اشــیاء مث ـ ً
ا کــودک طیــف اتیســم بــرای اشــاره بــه کتــاب از واژۀ
ســاختگی خــود "بــادادا" اســتفاده میکنــد.

درک تحتاللفظی کالم:

کــودک دارای اتیســم در درک کالم نیــز مشــکل دارد و اغلــب
متوجــه معنــای ضمنــی جمــات نمیشــود؛ مثــ ً
ا وقتــی گفتــه
میشــود" :فالنــی ســرما خــورد" ،کــودک دارای اتیســم فکــر
میکنــد ســرما واقعــ ًا چیــزی خوردنــی اســت.
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علمی و آموزشی
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بیشــتر کــودکان طیــف اتیســم بــا آهنــگ یکنواخــت ،خشــن و
بریــده بریــده صحبــت میکننــد .الگوهــای آهنگــی عجیــب
یکــی از عالئــم بالینــی قابــل درک در اتیســم اســت .شــایعترین
اشــکاالت آهنــگ کالم در کــودکان طیــف اتیســم ،تــون یکســان
کالم آنهــا اســت .بهعبارتــی دیگــر ،در کالم ایــن افــراد اشــکال
در مشــخصههای نوایــی زبــان کــه نقــش مهمــی در جنبههــای
کاربــرد شــناختی زبــان بــازی میکنــد نیــز دیــده میشــود.
نتایــج مطالعــات نشــان میدهنــد اســنادی دال بــر نقصــان تولیــد
آواهــا در گروهــی از کــودکان طیــف اتیســم وجــود دارد .عــاوه بــر
رشــد آوایــی بــا تأخیــر ،تعــداد بیشــتری اشــتباهات تولیــدی آوایــی
و بــد ادا کــردن آواهــا در افــراد اتیســم نســبت بــه کــودکان عــادی
گــزارش شــدهاســت .کیلــگارد و همکارانــش ( )2001اختالالتــی
در پــردازش واجــی در کــودکان طیــف اتیســم یافتنــد ،همچنیــن در
گفتــار افــراد اتیســم ،اختــاالت آوایی-واجــی نیــز مشــاهده شــده
اســت .بنابرایــن بهنظــر میرســد در عــدهای از افــراد طیــف
اتیســم عــاوه بــر درک و تولیــد زبــان اشــکاالت آوایــی هــم وجــود
دارد .تشــخیص بههنــگام اختــال طیــف اتیســم و انجــام اقدامــات
الزم جهــت توانبخشــی کالمــی ایــن کــودکان میتوانــد تأثیــر
مثبتــی در بهبــود وضعیــت کالمــی ایــن عزیزان داشــته باشــد.

بازدید از مناطق زلزله زده

اخبار داخلی مهم

بازدیــد تیــم تخصصــی مشــاوره و توانبخشــی انجمــن
اتیســم ایــران از مناطــق زلزله زده ســرپل ذهــاب و ثالث
باباجانــی  2.الــی  4مهــر 97

اکران مستند اختاللی به نام اتیسم
اکــران مســتند علمــی" اختاللــی به نام اتیســم"

در تــاالر ایــوان شــمس ویــژهی مســئولین
فرهنگــی اجتماعــی مناطــق شــهرداری.
 28مهر الی  3آبان 97
گشایش سرای سمن های ایرانشهر

گشــایش رســمی ســرای ســمنهای «ایرانشهر»
با اســتقرار نماینــدگان انجمنهای :تاالســمی،
هموفیلــی ،صــرع ،شــیزوفرنی ،دیابــت و
اتیســم ایــران بــا ارائــه خدمــات مشــاوره ای در
راســتای شناســایی و ارجــاع بــه مراکــز ذیربــط
 6آبــان 97

برگزاری دوره آموزشی درمانگران

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

برگزاری کارگاه شادی با اتیسم

برگــزاری کارگاه شــادی بــا اتیســم ،ویــژه
مــادران گرامــی در ســالن دکتــر کابلــی
بیمارســتان آتیــه 15 .الــی 17آذر 97

اکران مستند اختاللی به نام اتیسم

مراســم رونمایــی از دو کتــاب

"خطخطیهـــــــــــای مــن"
و " پســری کــه بــه دنبــال بــاد
رفــت" در بــاغ کتــاب تهــران .

 6دی 97

برگــزاری کارگاههــای آشــنایی
بــا اختــال طیــف اتیســم
در ســطح نواحــی مختلــف
شــهرداری منطقــه  2شــهر
تهــران 1 .الــی  30دی 97

اخبار داخلی انجمن اتیسم

مراسم رونمایی از کتاب

برگزاری کارگاه
آشنایی با اختالل طیف اتیسم
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برگزاری همایش در شعبه کاشان

برگــزاری همایــش "از نگاهــم بخــوان "...بــرای
حمایــت از کــودکان طیــف اتیســم بــا هــدف اطــاع
رســانی وجلــب حمایــت خیریــن و بــا حضــور مســئولین
شــهر کاشــان -شــعبه کاشــان  27 .دی 97
پروژه ویژه اتیسم ایرانشهر

ایــن پــروژه اولیــن بــار در شــهر ایرانشــهر بــه دلیــل دارا بــودن
آمــار بــاالی زاد و ولــد و پیــش بینــی حداقــل  50کــودک طیــف
اتیســم و نبــود امکانــات توانبخشــی و آگاهــی انــدک جامعــه
محلــی از اتیســم بــا حمایــت دانشــگاه علــوم پزشــکی ایرانشــهر
و وزارت بهداشــت اجــرا گردیــد 20،21،22 .دی 97

اولین نقاشی دیواری کودکان اتیسم

بــه تصویــر کشــیدن اولیــن نقاشــی دیــواری کــودکان
اتیســم بــر روی دیــوار هــای بوســتان کــودک در منطقــه
 2شــهرداری تهــران  26 .بهمــن 97

برگزاری برنامه آگاهی از اتیسم

برگــزاری برنامــه آگاهــی از اتیســم در شــعب
موسســه آمــوزش زبــان ایرانمهــر در ســطح
تهــران  1 .الــی  8بهمــن 97
برگزاری کارگاه آشنایی با اختالل طیف اتیسم

کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا اختــال طیــف اتیســم ویــژه
کادر درمــان و پرســنل مجتمــع دارویــی و درمانــی هالل.
 28بهمــن 97

اخبار داخلی انجمن اتیسم
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راه اندازی شعبه انجمن اتیسم ایران در یزد

ســفر مدیرعامــل و نماینــدگان انجمــن اتیســم ایــران
بــه اســتان یــزد مــورخ اول اســفندماه 1397در راســتای
تجمیــع پتانســیل هــای اســتان در معرفــی طیــف اختــال
اتیســم ،راه انــدازی شــعبه انجمــن اتیســم ایــران در اســتان
یــزد .جلســه معارفــه بــا اســتانداری اســتان و جلســه بــا
کارشناســان و معاونــت اجتماعــی فرهنگــی اســتانداری،
جلســه بــا معاونــت توانبخشــی بهزیســتی اســتان یــزد
وکارشــناس ایــن معاونــت  1 .اســفند 97

افتتاح خانه امید 3
افتتــاح خانــه امیــد  3در شــهر قــدس ،انجمــن اتیســم
ایــران بــه همــت جمعــی از خانــواده هــای محترم اتیســم
شــهر قــدس و بــا حمایــت خیریــن محتــرم بــا هــدف
توانمندســازی والدیــن و توانبخشــی افــراد طیــف اتیســم
افتتــاح شــد 28 .بهمــن 97

اکران اختصاصی فیلم قانون مورفی

اکــران اختصاصــی فیلــم قانــون مورفــی بــه
نفــع افــراد طیــف اتیســم در پردیــس ســینمایی
کــوروش ،بــا حضــور رامبــد جــوان کارگــردان فیلــم.
 5اســفند 97

آیین روز درختکاری

آییــن روز درختــکاری توســط بزرگســاالن طیــف
اتیســم بــا حضــور شــهردار منطقــه  2در بوســتان
فــدک  14.اســفند 97

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

اولیــن کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا اختــال طیــف اتیســم ویــژه مهمانــداران و کارکنــان
خدمــات پــرواز بــا همــکاری انجمــن شــرکتهای هواپیمایــی .در ایــن کارگاه بیــش از 120
نفــر از مهمانــداران و کارکنــان خدمــات پــرواز اعضــای انجمــن شــرکتهای هواپیمایــی
حضــور داشــتند 15 .اســفند 97

اخبار داخلی انجمن اتیسم

انجمــن اتیســم ایــران در راســتای هــدف توانمندســازی و افزایــش
مهارتهــای اجتماعــی افــراد دارای اختــال طیــف اتیســم ،از مردادمــاه
ســال  95برنام ـهای بــا عنــوان دورهمــی را بنــا نهــاد کــه  140نوجــوان
و بزرگســال دارای ایــن اختــال تاکنــون در بیــش از  200جلســه از
ایــن برنامــه شــرکت داشــته و مهارتهــای اجتماعــی را آموختهانــد.
هــدف اصلــی ایــن برنامـ ه افزایــش مهارتهــای اجتماعــی و شــناخت
اجتماعــی اســت .مراســم اختتامی ـهی دورهمــی ســال  1397مــاه بــا
حضــور خانوادههــای دارای فرزنــد اتیســم و پرســنل انجمــن اتیســم
ایــران در ســالن همایــش هــای بیمارســتان آتیــه برگــزار شــد.
 20 -اسفند 97
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گفت و گو با سونیا پوریامین
ســونیا پوریامین  مجری و تهیهکننده تلویزیــون و دانشآموختــه ی رشــتهی
پژوهــش هنــر  ،وی در ســال  1359بــه تلویزیــون وارد شــد و نــام اولیــن
برنام ـهای کــه اجــرا کرد "همــگام بــا جنگ" بــود .وی تاکنــون ســابقهی
اجــرا در برنامههــای 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 بهانـهای شــد بــرای گفــت و
گویــی صمیمانــه کــه در ادامــه میخوانیــد.

طیــف بتواننــد ســاعاتی از روز را در آنجــا
آمــوزش بگیرنــد و خانــواده بخصــوص
مــادر بتواننــد تجدیــد قــوا کننــد ،چــون
بیشــترین مســئولیت بــه دوش مــادر
اســت و مراکــز موجــود فعلــی اغنــا کننده
و کافــی نیســت.
آرزوی شــما بــرای بچــه هــای
طیــف اتیســم چیســت؟
هرکودکــی کــه بــه دنیــا میآیــد بــا هــر
بیمــاری و اختاللــی ماننــد ســایر کودکان
حــق زندگــی دارد و ایــن حــق نبایــد از
آنهــا گرفتــه شــود .ایــن کــودکان ذهــن
ناشــناختهای دارنــد و مــا بــه ایــن دلیــل
کــه بــه خــود زحمــت نمیدهیــم آنهــا
را بشناســیم ،از کنارشــان میگذریــم.
مــردم و بــه ویــژه جامعـهی هنــری
و هنرمنــدان چــه فعالیــت هــای
مثبتــی مــی تواننــد انجــام دهنــد؟
جامعــهی هنــری مــی توانــد نقــش
موثــری در شناســاندن اتیســم بــه
جامعــه داشــته باشــد؛ مثــ ً
ا یکــی از
شــخصیتهای یــک فیلــم دارای
اتیســم باشــد و نحــوهی برخــورد بــا او در
طــی داســتان فیلــم آمــوزش داده شــود.

خیرین و حامیان سبز
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خانــوم پوریامیــن چگونــه با
اتیســم و بــا انجمــن اتیســم
ایــران آشــنا شــدید؟
بــا ســام بــه مخاطبیــن مجلــه ی آوای
اتیســم ،مــن از طریــق مدیــر عامــل
انجمــن  ،بــا ایــن ســازمان مــردم نهــاد
آشــنا شــدم .ایشــان بــا مــن تمــاس
گرفتنــد و از مــن دعــوت کردنــد تــا در
انجمــن حضــور پیــدا کنــم.

تاکنــون چــه فعالیتهایــی بــرای
افــراد طیــف اتیســم انجــام دادهاید؟
از روزی کــه بــا اتیســم آشــنا شــدم در
مجامعــی کــه مربــوط بــه آن بــوده در
حــد توانــم شــرکت کــردم و ب ـ ه عنــوان
ســفیر فرهنگــی فعــال بــودهام .ســعی
کــردم صــدای خانوادههــای دارای
فرزنــد اتیســم را بــه گــوش مســئولین
برســانم.

اگــر بخواهیــد اختالل طیف اتیســم
را تعریــف کنیــد چــه میگوییــد؟
اتیســم یــک اختــال در مغز(اختــال
عصــب رشــدی) اســت کــه بــه اعتقــاد
مــن ناشــناخته اســت و هنــوز درمــان
قطعــی بــرای آن وجــود نــدارد .آگاهــی
خانوادههــا و جامعــه هــم نســبت بــه آن
کــم اســت.

بــه نظــر شــما در حــال حاضــر
بزرگتریــن مشــکل افــراد طیــف
اتیســم و خانوادههایشــان چیســت؟
مراکــز آموزشــی و نگهــداری مخصــوص
افــراد طیــف اتیســم کــم و محــدود
اســت .ایــن امــر نیــاز بــه راه انــدازی
مراکــزی خــاص و همچنیــن آمــوزش
نیروهــای مجــرب دارد تــا افــراد ایــن

چــه صحبتــی بــا مــادران اتیســم و
مخاطبیــن فصلنامــهی آوای اتیســم
داریــد؟
بایــد بپذیریــم کــه مــا مــادران تکی ـهگاه
اصلــی خانوادهایــم .در خانوادههــای
دارای فرزنــد اتیســم نهتنهــا فرزنــد
اتیســم بلکــه نــگاه فرزنــدان دیگــر و
همســر بــه مــادر خانــواده معطــوف
اســت.
مــادران زیــادی را دیــدهام کــه بــرای
رســیدگی بیشــتر بــه فرزنــدان خــود
کارشــان را رهــا کــرده انــد ،مشــکالت
در ایــن راه ممکــن اســت باعــث
افســردگی و بیحوصلگــی شــوند ،امــا
مــا میتوانیــم بــا آنهــا مقابلــه کنیــم تــا
خانــواد ه شــاد باشــد و احســاس کمبــود
نکنــد.
در پایــان بــه ایــن مــادران میگویــم
بــه وجــود خودتــان برســید چراکــه
شــما تکیــهگاه خانــوادهی خــود
هســتید.

شرکت دادهپردازی
رسپینا
شــرکت دادهپــردازی رســپینا ،کــه امــروز بزرگتریــن اپراتــور و
توزیعکنندهــی پهنــای بانــد اینترنــت اختصاصــی در ایــران بهشــمار
مـیرود ،فعالیــت خــود را در ســال 1381آغــاز کــرد و از ابتــدا تمرکــز خود
را در ارائــه ی خدمــات اینترنــت و شــبکههای کامپیوتــری گذاشــت.
رســپینا یــک ســال بعــد ،موفــق بــه اخــذ مجــوز  ISPگردیــد و در ســال 94
نیــز بــه عنــوان  FCPشــناخته شــد FCP .نــام مجــوزی اســت کــه ســازمان
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــه شــرکتهای ارائهدهنــده ی
خدمــات ارتباطــات ثابــت ارائــه میدهــد .ایــن شــرکتهــا قادرنــد بــر
بســتر شــبکه ،خدمــات ارتباطــی و انتقــال داده ارائــه کننــد .مصاحبــه
ای بــا مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره (محمــد صادقیــن) و معاونــت
اجرایی(میثــم قربانــزاده) ایــن شــرکت کــه از حامیــان افــراد طیف اتیســم
هســتند انجــام شــده اســت کــه در ادامــه میخوانیــد.

مســلم ًا تأثیــر داشــته اســت .مــا نبایــد
همــه چیــز را بــه صــورت اقتصــادی،
مــادی یــا تکنولــوژی در نظــر بگیریــم.
رضایــت افــراد یکــی از مهمتریــن
عواملــی اســت کــه میتوانــد بــه
کارکنــان شــرکت انگیــزه بدهــد و مــا بــه
همیــن خاطــر ،تجهیــزات الزم در ایــن
زمینــه را فراهــم میکنیــم تــا روحیــه و
انگیــزهی پرســنل در ایــن راســتا افزایش
پیــدا کنــد و شــاهد هســتید کــه رســپینا در
جهــت رضایــت کارکنــان خــود از هیــچ
گونــه کمــک و همراهــی دریــغ نکــرده
اســت.

مصاحبه با معاون اجرایی

شرکت داده پردازی رسپینا
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جنــاب آقــای صادقیــن بــا اختــال طیــف اتیســم چگونــه آشــنا
شــدید؟
بــا اختــال اتیســم از خیلــی قبــل آشــنایی دارم ولــی از وجــود انجمــن اخیــراً مطلــع
شــدم و در حــال حاضــر اطالعــات کمــی از آن دارم.
شــما بــه غیــر از انجمــن اتیســم بــا ســایر انجمــن هــا نیــز همــکاری
داریــد؟
قطعـ ًا همینطــور اســت .اصــو ً
ال یکــی از کارهایــی کــه رســپینا بــه آن افتخــار میکنــد،
کمــک بــه مؤسســات خیریــه و همراهــی بــا آنهــا ،تا حــد امکانــات موجود در شــرکت
اســت .بــه غیــر از کمــک هــای معمــول ،ســایر کمکهــا در خصــوص پهنــای بانــد
رایــگان بــه دوازده مؤسســه خیریــه ارائــه میدهیــم ،ایــن موضــوع در مــورد ارائــه
ســرویسهای دیگــر هــم صــادق اســت.
ایــن فعالیــت هــا چــه تاثیراتــی در رونــد کاری شــرکت رســپینا داشــته
اســت؟

مجتمــع رســپینا در چــه زمین ـهای
فعالیــت میکنــد؟
شــرکت داده پــردازی رســپینا اپراتــور
ارتباطــات ثابــت اســت کــه در ســال
 81تاســیس شــده اســت .مثــل هــر
اپراتــور ثابــت دیگــری در دنیــا ،مــا دو
ســرویس اصلــی و بــارز داریــم ،یکــی
ارائــه ســرویس اینترنــت اختصاصــی بــه
ســازمانها و شــرکتها مشــخص ًا بــه
صــورت  B2Bو همچنیــن ســرویس خــط
تلفــن ثابــت کــه البتــه مــا ســرویس های
نســل جدیــد ثابــت را در کشــور معرفــی
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آقــای قربانزاده چطــور بــا انجمــن
اتیســم ایران آشــنا شــدید؟
حــدود ســال  95بــود کــه از طریــق
پیگیــری همــکاران واحــد فــروش
شــرکت بــا مجموعــه انجمــن اتیســم
ایــران آشــنا شــدیم و ایــن بابــی شــد
بــرای ایجــاد همــکاری و اینکــه بتوانیــم
کمکــی در ایــن راســتا بــه ایــن مجموعــه
خیلــی خــوب و پرتــاش کــه بــرای
کشــور و مــردم قطع ـ ًا مفیــد خواهــد بــود
داشــته باشــیم.

17

کردیــم بــا نــام تجــاری  Next Phoneو
میخواهــم خدمتتــان عــرض کنــم کــه
شــرکت رســپینا بزرگتریــن توزیــع کننــده
پهنــای بانــد اینترنــت اختصاصــی در
کشــور اســت و در حــال حاضــر حجــم
عظیمــی از شــرکتها و نهادهــا و
ارگانهــا و ســازمانها از دولتــی تــا
خصوصــی ســرویس دهــی میکنــد و
کیفیــت هــم ســر لوحــه کارش اســت.
امیــدوارم مجموعــهی انجمــن اتیســم
ایــران هــم از ســرویسهای رســپینا
و از کیفیــت و خدمــات شــرکت راضــی
بــوده باشــد و مــا ایــن قــول را مــی دهیــم
کــه ســرویس هــا بــه مراتــب بهتــر و
مناســبتری را فراهــم و بــه انجمــن
ارائــه دهیــم.

خیرین و حامیان سبز
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چــه توصیــهای بــرای ســایر
شــرکت هــای همــکار داریــد؟
همانطــور کــه در مــورد مســئولیت
اجتماعــی مجموعــهی رســپینا
خدمتتــان عــرض کــردم ،بــه نظــرم
در مــورد ســایر شــرکتها اولیــن
مسئولیتشــان نیــز همیــن اســت
کــه یــک شــناخت ابتدایــی از اختالل
طیــف اتیســم در مجموعــه شــان
بــرای همکارانشــان ایجــاد کننــد.
گمــان میکنــم افــراد دارای اختــال
اتیســم نگرشــی متفــاوت نســبت بــه
ســایر افــراد دارنــد و میتواننــد حتــی
بــه آینــده بشــریت کمــک کننــد،
مــن بــه ایــن مســئله ایمــان و اعتقــاد
دارم .فکــر میکنــم شــرکتها بایــد
بتواننــد در بخشهــا و قســمتهایی
کــه میتواننــد از قابلیتهــای افــراد
طیــف اتیســم اســتفاده کننــد کــه منجــر
بــه خالقیــت آنهــا شــود و هــر کمــک
دیگــری کــه بشــود از ایــن افــراد اســتفاده
شــود تــا در نهایــت بتواننــد اســتخدام
شــوند.
شــرکتها ،خدمــات و کاالهــا و
ســرویسهایی را بــه ایــن افــراد بــه
صــورت رایــگان ارائــه دهنــد و شــرایطی
را فراهــم کننــد کــه ایــن ســرویسها
بــه شــیوههای دیگــری در اختیــار ایــن
افــراد قــرار گیــرد تــا بتواننــد از آنهــا
اســتفاده نماینــد.
در همایــش و مراســمات مختلــف
میتوانــد از ایــن افــراد دعــوت شــود و
مجموعــه هایــی کــه در زمینــه علمــی
مشــخص ًا اتیســم دانــش بنیــان هســتند
و یــا مــواردی دیگــر تــاش مــی کننــد

فعالیــت هــا ی خــود را افزایــش دهنــد
تــا بتواننــد بــه افــراد اتیســم بــه صــورت
اختصاصــی ســرویس بدهنــد .اگــر در
ایــن زمینــه تفکــر بیشــتری شــود مــی
توانــد بســیار موثــر باشــد و افــراد فعــال
در ایــن زمینــه هــم به عنــوان مســئولیت
هایشــان راهــکار هــا و ســاز و کارهایــی
پیشــنهاد بدهنــد کــه بــرای ســازمان هــا
و ایــن افــراد مفیــد باشــد.
مســئولیت رســپینا در مــورد
اختــال طیــف اتیســم چیســت؟
فکــر میکنــم اولیــن مســئولیتی کــه
مــا داریــم ایــن اســت کــه ایــن اختــال
را بشناســیم و حداقــل در مجموعــهی

رســپینا اطــاع رســانی در مــورد اتیســم
را انجــام دهیــم .چــون قطعـ ًا همــکاران
مــا بــا افــرادی کــه در ایــن طیــف قــرار
میگیرنــد در ارتبــاط هســتند و ارائــه
اطالعــات ابتدایــی در ایــن خصــوص،
میتوانــد بــه بهبــود رفتارهایــی کــه بــا
ایــن افــراد در جامعــه میشــود کمــک
کنــد .فکــر میکنــم ایــن بزرگتریــن و
اصلــی تریــن مســئولیت رســپینا اســت.
همچنیــن در قســمت هــا و بخشهایــی
کــه میتوانیــم از ایــن دوســتان کمــک
بگیریــم ،آنهــا را دعــوت بــه کار کنیــم.
و همچنیــن بتوانیــم ســرویسها و
خدمــات مــان را بــه آنهــا بــه صــورت
رایــگان ارائــه دهیــم و حتــی شــرایط
مطلوبتــری را هــم فراهــم کنیــم
کــه راحتتــر بتواننــد از ایــن خدمــات

و ســرویسها اســتفاده کننــد و در
نهایــت هــم اگــر احیانــ ًا شــرایط
تفریحــی را بــرای همــکاران خودمــان
فراهــم میکنیــم مشــابهاش را ،حتــی
داخــل انجمــن بــرای ایــن عزیــزان
برگــزار کنیــم .فکــر میکنــم فراخــور
زمــان و شــرایط میتــوان از هــر کــدام
از ایــن مــوارد اســتفاده شــود و حتمــ ًا
اگــر بیشــتر فکــر کنیــم مــوارد دیگــری
هــم بــه ذهــن مــان خواهــد رســید.
آیــا از قبــل بــا اتیســم آشــنایی
داشــتید؟
بــه صــورت تخصصــی خیــر ،ولــی
بــا توجــه بــه اینکــه همــهی مــا در
جامعــهای زندگــی میکنیــم کــه
بــا ایــن افــراد در ارتبــاط هســتیم،
اطالعــات محــدودی را بابــت اینکــه
بتوانــم ارتبــاط مناســب و صحیحــی
بــا ایــن دوســتان داشــته باشــم ،قطعـ ًا
دارم .در ایــن حــد میدانــم کــه یــک
نــوع اختــال عصبــی رشــدی اســت
کــه طیفهــای مختلفــی از خفیــف تــا
شــدید دارد.
قطعـ ًا نیازمنــد ایــن هســتند کــه ماننــد
ســایر افــراد و مــردم در جامعــه بتواننــد
زندگــی داشــته باشــند و فعالیتهــای
اجتماعــی خودشــان را انجــام دهنــد.

صحبت پایانی شما
مــن تبریــک میگویــم بــه تمــام
افــرادی کــه در ایــن انجمــن در حــال
تــاش هســتند و بــه هم ـهی آنهــا
خداقــوت و دســت مریــزاد میگویــم و
معتقــدم کار بزرگــی در ایــن انجمــن در
حــال انجــام اســت .امیــدوارم کــه در
ایــن مســیر موفــق باشــید و بتوانیــد
بــرای افــرادی کــه در طیــف اختــال
اتیســم هســتند کمکهــای خوبــی
را مهیــا کنیــد و نمــی دانــم از لحــاظ
علمــی چقــدر ایــن موضــوع قابــل
محقــق شــدن اســت ولــی واقعــا آرزو
میکنــم کــه اختــال اتیســم بــه طــور
کامــل قابــل درمــان باشــد.
فکــر مــی کنــم ایــن آرزویــی اســت که
همــه مــا میتوانیم داشــته باشــیم و
بــرای محقــق شــدن آن تــاش کنیــم
و بــه آن امیــدوار باشــیم.

زبان آموز ویژه
موســی خلــف زاده طرفــی ،متولــد ســال  80اســت .او در بــدو ورود بــه
دبســتان تشــخیص اتیســم گرفــت و بــه مدرســه اســتثنایی رفــت .در یکــی
از دوره هــای زبــان انگلیســی کــه از طــرف آمــوزش پــرورش برگــزار شــد
شــرکت کــرد و اســتعداد عجیبــی در یادگیــری زبــان انگلیســی از خــود نشــان
داد ...گفــت و گویــی بــا موســی و مــادر او داشــتیم کــه در ادامــه مــی خوانیــد.

فرشتگان اتیسم

آقــا موســی لطفـ ًا خــودت را بــرای
مــا معرفــی کن
موســی طرفــی خلــف زاده ،فرزنــد ایــوب
طرفــی خلــف زاده
چند سال داری؟
 16سال ،متولد 1380/10/20
بــه چــه زبانهایــی صحبــت
میکنــی ؟
فارســی ،عربــی و انگلیســی .بیشــتر
انگلیســی صحبــت میکنــم.
چطور زبان یاد گرفتی؟
زبانکــده میــرم ،از تلویزیــون و شــبکه
هــای خارجــی بــه انگلیســی عالقــه پیــدا
کــردم ،داســتان فیلــم را از روی حــرکات
بازیگــران متوجــه میشــدم.
دوســتداری چــه زبانهــای
دیگــری یــاد بگیــری؟
فرانســوی ،چــون دومیــن زبــان
د نیا ســت .
دوســتداری در آینــده چــه کاره
شــوی؟
دوســت دارم کمدیــن بشــوم و در خــارج از
ایــران هــم اجــرا کنم.
تعریف خودت از اتیسم چیست؟
بعضــی اوقــات اعصابــم خــرد میشــود
و داد زدن دیگــران باعــث بهمریختگــی
مــن میشــود ،امــا احســاس نمیکنــم
متفــاوت از دیگــران هســتم.
چــه صحبتی بــا خواننــدگان فصلنامه
آوای اتیسم داری؟
گرچــه مــن  16ســاله هســتم امــا عقلــم
بیشــتر از ســنم اســت و دوســت دارم کــه
آرامــش داشــته باشــم .مــا افــراد دارای
اتیســم تواناییهــای بســیاری داریــم کــه
بایــد در راه درســتش هدایــت شــویم.
و میخواهــم از مــادرم تشــکر کنــم
کــه وقتهایــی کــه مــن بهمریختــه
میشــوم بــا صبــوری تحمــل میکنــد.
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خانــم حســنه طرفــی زاده متولــد ســال  ،1346دارای  2فرزنــد دختــر و  2فرزنــد 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 همســاالنش متفــاوت اســت،
او خیلــی کنجــکاو بــود و کارهــای غیــر عــادی زیــادی انجــام مــیداد ،مثــ ً
ا روی
تلویزیــون آب میریخــت و کارهایــی از ایــن دســت انجــام مــیداد .در نهایــت در
ســنجش مدرســه عــادی قبــول نشــد و بــه ناچــار او را در مدرســه اســتثنائی ثبــتنــام
کردیــم.
چه عالئمی از اختالل اتیسم در رفتار او دیده میشد؟
عالئــم زیــادی داشــت بــه طــور مثــال بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار نمــی کــرد ،مــداد
در دســت نمیگرفــت ،کارهــای شــخصیاش را انجــام نمــیداد ،بیقــرار بــود ،بــه
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
یــاد گرفــت و ادامــه داد.
چطور متوجه استعدادش در زبان شدید؟
موســی در خانــه شــبکههای خارجــی بــه خصــوص اخبــار را زیــاد نــگاه میکــرد و
کتــاب هــای زبــان خواهــرش را برمیداشــت و عکــس هایــش را نــگاه مــی کــرد
و گاهــی کلماتــش را میخوانــد .از اینجــا بــود کــه متوجــه عالقــه اش بــه زبــان
شــدیم.
برای پرورش این استعدادش چه تالشی کردید؟
در زبانکــده و کالس کامپیوتــر ثبتنامــش کردیــم و واقعـ ًا پیشــرفت کــرد و ســریع یــاد
گرفــت .در حــال حاضــر هــم درکالس یازدهــم رشــته ریاضیفیزیــک مشــغول بــه
تحصیــل اســت.
آموزش زبان چقدر در بهبود عملکرد او تأثیرگذار بود؟
بســیار آرام تــر شــده ،در محیــط خــارج از خانــه هــم کمتــر بیقــرار میشــود و بــه
هــم میریــزد و در اوقــات فراغــت هــم خــودش را بــا خوانــدن زبــان ســرگرم میکنــد
بــه همیــن دلیــل رفتارهــای تکــراری و عجیــب کمتــری نشــان میدهــد.
در مدرسه با چه مشکالتی روبه رو است؟
کســی بــا موســی دوســت نمیشــود ،چــون او تمایلــی بــه برقــراری ارتبــاط بــا
دیگــران نــدارد ،ســرو صــدای بچههــا خیلــی آزارش میدهــد.
آرزوی شما برای موسی چیست؟
امیــدوارم بتوانــد مشــغول بــه کار شــود ،مســتقل شــود و خــودش از عهــده زندگـیاش
بربیاید.
صحبت شما با خانوادههای دارای فرزند اتیسم چیست؟
ایــن بچــه هــا نیــاز بــه توجــه زیــادی دارنــد ،خانــواده هــای دارای فرزنــد اتیســم نبایــد
از کار زیــاد بــا ایــن بچ ـ ه هــا غافــل شــوند تــا عملکــرد آنهــا ســریع تــر بهبــود پیــدا
کنــد و بتواننــد وارد جامعــه شــوند.

19

فراتر از فرشته
خانــم خدیجــه مــرادی ،مــادر ابوالفضــل .او متولــد ســال  1356و مــادر
دو فرزنــد اســت .داســتان زندگــی خانــم مــرادی بســیار شــنیدنی و
منقلــب کننــده بــود بــه طــوری کــه در اولیــن مراجعــه ایشــان بــه انجمن
و شــنیدن داســتان پــر فــراز و نشــیب زندگــی اش ،بــرآن شــدیم تــا
نمونــه ی دیگــری از خودگذشــتگی و صبــوری مادران اتیســم را با شــما
خواننــدگان فصلنامــه آوای اتیســم در میــان بگذاریــم.

خانــم مــرادی عزیــز ،بــه انجمــن اتیســم ایــران خــوش آمدید .لطفــا از
خودتــان بگویید.

پناهگاه امن خانه
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مــن خدیجــه مــرادی هســتم ،مــادر ابوالفضــل و محمــد .حــدود  17ســال
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  ،91وقتــی ابوالفضــل  2ســال و  1ماهه 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 ســالهایش تفاوتهایــی
دارد امــا جــدی نگرفتــم .آن موقــع از اختــال اتیســم اطالعــی نداشــتم.
گاهــی بــا خــودم مــی گویــم ایــن یــک آزمایــش الهــی بــود امــا گاهــی هــم بــه
ایــن فکــر میکنــم کــه شــاید آنهــا میدانســتند 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:
اولیــن مشــکل بــزرگ زندگــی مــن نازایــیام بــود و هنــوز هــم از یــادآوری

گاهی با خودم
می گویم این یک
آزمایش الهی بود.
به نظر من
سختترین امتحان در
زندگی ،امتحان شدن
با فرزند است.

آن ناراحــت میشــوم و دومیــن
مشــکل زندگــیام مشــکل پســرم
ابوالفضــل بــود ،چــون بــه نظــر مــن
ســختترین امتحــان در زندگــی،
امتحــان شــدن بــا فرزنــد اســت.
ابوالفضــل تقریبــ ًا همــه ی عالئــم
اتیســم را داشــت .مــن بــه مراکــز
مختلفــی مراجعــه میکــردم تــا
متوجــه شــوم چــرا او بــا بقیــه ی
کــودکان همســنش متفــاوت اســت
امــا همســرم میگفــت :رفتارهــای
متفــاوت او بــه خاطــر شــرایط خاص
شــیرخوارگاه اســت .البتــه پرســنل
شــیرخوارگاه بــه مــا اینطــور گفتــه
بودنــد و مــن هــم بــرای مدتــی ایــن
را پذیرفتــم و نمیخواســتم بــاور
کنــم کــه فرزنــدم مشــکلی دارد.
در ایــن مــدت ســعی میکــردم
بــه صــورت عملــی (شــماتیک)
بــه ابوالفضــل آموزشهایــی مثــل
چگونــه غــذا خــوردن را بدهــم.
او را در حــدود  4ســالگی بــه مهــد
کــودک بــردم و پــس از مدتــی مربــی
اش بــه مــن گفــت :ابوالفضــل بــا
بقیــه ی بچههــای مهــد متفــاوت
اســت .آن روز مــن از حــرف مربــی
بســیار دلگیــر شــدم .تــا ایــن کــه
بــه طــور اتفاقــی یــک از دوســتان
قدیمـیام را دیــدم .او هــم فرزنــدی
هــم ســن ابوالفضــل داشــت .راجــع
بــه مشــکالت ابوالفضــل بــا او
صحبــت کــردم ،او راهنمایـیام کــرد

و یــک مرکــز توانبخشــی را بــه مــن معرفــی کــرد.
ابوالفضــل را بــه آن مرکــز بــردم .در آنجــا یکــی از روانشناســان بــه من گفت:
پســر شــما دارای اختــال 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 میبــردم و هــم تــاش میکــردم اطالعاتــم را راجــع
بــه اتیســم افزایــش دهــم و از مــادران دارای فرزنــد اتیســم و روانشناســان
راهنمایــی میگرفتــم.
وقتــی متوجــه شــرایط ابوالفضــل شــدید بــه ذهنتــان رســید کــه او را بــه شــیر
خــوار گاه برگردانید؟

بلــه ،همســرم هــم ایــن موضــوع را مطــرح کــرد .اطرافیــان هــم بــه مــا
پیشــنهاد میدادنــد تــا شــکایت کنیــم .امــا چــون مــا قصــد قبــول کــردن
فرزنــد دیگــری از شــیرخوارگاه داشــتیم ایــن کار را نکردیــم تــا مانعــی بــرای
گرفتــن فرزنــد دوم پیــش نیایــد .مــن در ایــن مــورد بــا یــک مشــاور هــم
صحبــت کــردم و او پیشــنهاد داد میتوانیــم هــم ابوالفضــل را برگردانیــم و هم
بــه جــای او فرزنــد دیگــری تحویــل بگیریــم ،امــا مــن و همســرم تصمیــم
گرفتیــم او را پیــش خــود نگــه داریــم چــون بــه شــدت بــه او وابســته شــده
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
خیلــی خوبــی دارنــد .او را یــک ســال
قبــل از شــیر خــوار گاه تحویــل گرفتیــم.
چــه مدتی اســت کــه بــا انجمن اتیســم
ایران آشــنا شــدید؟

مــا بــه تازگــی بــا انجمــن آشــنا شــدیم
امــا در ایــن مــدت کوتــاه خیلــی مــورد
لطــف قــرار گرفتیــم و از خدمــات انجمــن
اســتفاده کردیــم .مســیر خیلــی زیــادی را
بایــد طــی کنیــم تــا بــه انجمــن برســیم
بــه خاطــر همیــن زیــاد نمیتوانیــم از
کالسهــای انجمــن اســتفاده کنیــم
و ایــن واقعــ ًا باعــث تأســف ماســت.
مطمئنــم اگــر از لحــاظ بیمــه ،دولت
و خیریــن کمــی حمایــت شــویم
ابوالفضــل و امثــال ابوالفضــل حتم ـ ًا
آینــده ی خوبــی خواهنــد داشــت.
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ریتم زندگی امیرحسین
بــرای اولیــن بار با امیرحســین
و توانمنــدی هایــش در
مراســم اختتامیــه دوره جامــع
آموزشــی درمانگــران اتیســم
آشــنا شــدیم .او جوانــی آرام و
بســیار با اســتعداد در موســیقی
اســت .زمانــی که امیرحســین
بــه همــراه مــادر و پــدر گرامــی
اش بــرای انجــام مصاحبــه،
وارد انجمــن شــد لبخنــدی
بــر لــب داشــت و بــه افــرادی
کــه میدیــد بــه گرمــی ســام
میکــرد و جویــای احوالشــان
مــی شــد ،گویــا مدتهــا
اســت کــه بــا همــه آشناســت
و ایــن حاکــی از مهربانــی او
و عالقــ ه اش بــه انجمــن و
دوســتانش اســت.

از روزهــای کودکــی امیرحســین
بگوییــد...

پناهگاه امن خانه

سـال دوم | شمـاره ششم| پاییز و زمستان 97

22

مــادر :ســام و ممنــون از دعــوت
شــما .امیرحســین بعــد از بــه دنیــا آمدن
دچــار ســیانوز و زردی شــد و تقریبــ ًا 3
تــا 4مــاه طــول کشــید تــا برطرف شــود.
نحیــف و الغــر بــود .چنــد مــاه بعــد
از تولــد امیرحســین ،دختــر عمــهاش
بــه دنیــا آمــد .وقتــی رونــد رشــد او را
دیــدم متوجــه شــدم کــه امیــر حســین
در رونــد رشــدش تأخیــر دارد .در حــدود
یــک ســالگیاش بــه متخصــص مغــزو
اعصــاب کــودکان و نوجوانــان مراجعــه
کردیــم و پــس از گرفتــن نــوار عصــب-
عضلــه و اســکن مغــزی متوجه مشــکل
در عضــات و ارتباطــات مغــزی او
شــدیم.
بعدازمشــخصشــدنمشــکل امیرحسین
کفــش آهنــی پوشــیدیم و او را مرتــب
بــه کالس هــای کاردرمانــی و گفتــار
درمانــی میبردیــم.
آن زمــان هنــوز تشــخیص اتیســم
نگرفتــه بودیــد؟

نــه .حــدود دو ســال اســت کــه امیرحســین تشــخیص قطعــی اتیســم گرفتــه اســت.
امــا تــا دو ســالگی در راه رفتــن و تــا پنــج ســالگی در گفتــار تأخیــر داشــت .دوســت
داشــت کارهــای تکــراری انجــام دهــد ،تمرکــز خوبــی نداشــت و در طــول روز خیلــی
فعالیــت میکــرد و الغــر و نحیــف بــود.
م ســن و ســالهایش عقــب بمانــد ،بنابرایــن
مــن نمیخواســتم امیرحســین از هــ 
او را بــه دبســتان شــهید زارعــی کــه مختــص کــودکان کمتــوان ذهنــی اســت بــردم،
کالسهــا و آمــوزش هــا را شــروع کــرد و توانســت کالس پنجــم را بــا معــدل 20
بگذرانــد .امــا بــرای دورهی بعــدی تحصیلــش مدرسـهی مناســبی پیــدا نکردیــم .او را
بــه مدرس ـهای دولتــی بردیــم و همزمــان بــا آن در کالسهــای موســیقی و ســواری
کاری شــرکت کــرد .همچنیــن کالسهــای توانبخشــی را هــم ادامــه دادیــم.
بــه دلیــل مشــغله ای کــه امیــر حســین برایمــان ایجــاد کــرد تصمیــم گرفتیــم فرزنــد
دیگــری نداشــته باشــیم.
پــدر :پــس از پیگیریهــای بســیار متوجــه شــدیم امیرحســین اتیســم دارد و
بــا توصیههایــی کــه کاردرمانگــر امیرحســین داشــت او را بــه کالسهایــی مثــل
ســوارکاری و ورزشهــای گروهــی بردیــم کــه خیلــی کمــک کننــده بــود تــا رفتــار
اجتماعــی مناســبی در او ایجــاد شــود و کمــاکان درگیــر آموزشهــای اجتماعــیاش
هســتیم.
چطور متوجه استعداد امیرحسین در موسیقی شدید؟

پــدر :در مدرســه متوجــه شــدیم کــه بــا ریتمهــا آشــنا اســت .در آن زمــان آمــوزش
پیانــو را شــروع کردیــم امــا در ابتــدا موفــق نبــود .بــه توصیـ ه یــک نوازنــده ،تنبــک را
شــروع کردیــم .او را در آموزشــگاه موســیقی نزدیــک منــزل ثبــت نــام کردیــم و پــس
از6ســال آمــوزش ،امــروز میتوانــد همــراه اعضــای آموزشــگاه روی صحنــه بــرود و
موســیقی اجــرا کنــد.

درحــال حاضــر هــم یــک ســال اســت کــه در
کنســرواتوار موســیقی تهــران دورهای بــرای ایــن
طیــف بــه نــام موســیقی رنگــی ،کــه زیــر نظــر
آمــوزش عالــی اســت ،گذاشــته شــده اســت.
امیرحســین در فراخوانــی کــه مربــوط بــه ایــن دوره
بــود پذیرفتــه شــد و در حــال حاضــر هــم اســاتید
خوبــی بــا او کار میکننــد.
امیــر حســین در موســیقی پیشــرفت خوبــی داشــته و
ایــن بــه دلیــل تالشهــای متخصصــان ،مــادرش
و مــن اســت .البتــه خــودش هــم تــاش خوبــی
داشــت مثــ ً
ا در تمریــن تنبــک بــا وجــود اینکــه
مشــکل عضالنــی داشــت و اجــرا کــردن تکنیکهــا
برایــش مشــکل بــود توانســت آنهــا را فــرا گیــرد.
االن هــم در کنســرواتوار ،ملــودی ،ریتــم ،ســولفژ
و ...کار میکننــد .البتــه نیــاز بــه حمایــت و پیگیــری
دارد تــا بقی ـهی افــراد دارای ایــن اســتعداد در طیــف
اتیســم نیــز بتواننــد از ایــن امــکان اســتفاده کننــد و
چــون مــا دانشــگاهی بــرای ایــن افــراد در کشــور
نداریــم میتوانــد امــکان مناســبی بــرای رشــد
آنهــا باشــد ،اگــر از ســوی نهادهــا و ارگانهــا و
انجمنهایــی مثــل انجمــن اتیســم ایــران حمایــت
شــود.

اســتعداد امیرحســین در نقاشــی یــا کارهــای
هنــری دیگــر چطــور اســت؟

امیرحســین در تجســم فضایــی مشــکل دارد .البتــه
در دبیرســتان رشــتهی قالیبافــی را آمــوزش دیــد و
پیشــرفت خوبــی هــم داشــته اســت .خــودش کمــی
نقاشــی میکنــد امــا نــه بهصــورت حرفــهای.

قبــل از اینکــه متوجــه شــوید امیرحســین دارای
اختــال اتیســم اســت بــا ایــن اختــال آشــنا بودید؟

بلــه آشــنا بودیــم امــا در نزدیکانمــان وجــود نداشــت.
درمــورد مســائل اجتماعــی کنجــکاو هســتم و از
مــدارس اســتثنایی بازدیــد کــرده بــودم ،بنابرایــن
آشــنا بــودم .
رفتار اطرافیان با امیرحسین چگونه است؟

آیا امیرحسین زندگی شما را محدود کرد؟

مــادر :بلــه یکــی از محدودیــت هــای مــا فرزنــد دار
شــدن مجددمــان بــود .مــا تصمیــم گرفتیــم صاحــب
فرزنــد دیگــری نشــویم.
من به عنوان مادرش از شغلم صرف نظر کردم.
پــدر :مــن هــم در کارم کمــی محــدود شــدم و بــا
کمــک مدیــر و همکارانــم اکثــر کارهایــم را تلفنــی انجام
میدهــم تــا بــه امیرحســین هــم رســیدگی کنــم.
محدودیــت بعــدی ایــن اســت کــه اگرچــه او تــا حــدود
زیــادی مســتقل اســت امــا بایــد یکــی از مــا دو نفــر
همیشــه در کنــارش باشــیم.
ایــن افــراد در زمینــهی دوســتیابی هــم بــا مشــکل
مواجهانــد و ایــن هــم از محدودیتهــا و دغدغههــای
ماســت.

برنامــه تــان بــرای آینــدهی امیرحســین در مــورد
موســیقی و اســتقالل مالــیاش چیســت؟

پــدر :امیدواریــم و رو بــه جلــو حرکــت میکنیــم،
هرچنــد کــه ایــن حرکــت کنــد باشــد ،امــا نیــاز بــه
حمایــت دولــت و مجلــس در حــوزه هــای اجتماعــی،
مالــی ،اشــتغال و همچنیــن قوانیــن الزم بــرای زندگــی
عــادی اش داریــم .خودمــان هــم بــرای اشــتغالش و
ل اش برنامــه هایــی داریــم.
هــم زندگــی مســتق 
در حال حاضر دغدغهی اصلی شما چیست؟

مــادر :ایــن کــه زندگــی بــدون مــا برایــش آســان باشــد
و بــدون مشــکل زندگــیاش را اداره کنــد .بنابرایــن
ســعی میکنیــم تــا روی پــای خــودش بایســتد و
مســتقل شــود.

گفت و گو با امیر حسین
امیرحســین ...لطفــا خــودت را بــرای خواننــدگان
فصلنامــه آوای اتیســم معرفــی میکنــی؟

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

موســیقی را دوســت دارم و میخواهــم نوازنــده خوبــی
شــوم.
آرزویت چیست؟

آرزو دارم در جهــان صلــح برقــرار شــود و جنــگ دیگــر
وجــود نداشــته باشــد و همــه مــردم در آرامــش باشــند.

پناهگاه امن خانه

من امیر حسین عبدالهی هستم
برای موسیقی به کنسرواتوار می روم
ورزش اســب ســواری میکنــم ،بــرای شــنا بــه اســتخر
م ـیروم ،تنبــک میزنــم و درس هــم میخوانــم.
در اوقــات فراغــت بــه مهمانــی مــی روم و در کارهــای
خانــه هــم کمــک میکنــم.
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اوایــل اطرافیانمــان احســاس ترحــم و دلســوزی
داشــتند امــا مــا ســعی کردیــم بــه آن هــا بفهمانیــم
کــه ایــن رفتــار اشــتباه اســت و بایــد بــا او هــم ماننــد
افــراد عــادی برخــورد شــود .البتــه خیلــی ســخت
بــود.
بعضــی مــادران دارای فرزنــد اتیســم کــودکان خــود
را منــزوی میکننــد امــا مــا امیرحســین را بــا خــودم
بــه مکانهــای عمومــی و مهمانیهــا میبردیــم تــا
روابــط اجتماعــی را بــه او آمــوزش دهــم .بــا اینکــه
مشــکل بــود امــا توانســت کــم کــم ارتبــاط برقــرار
کنــد.
درحال حاضر رفتار اطرافیانمان عادی است .
پــدر :البتــه خانــواده بایــد تــاش مســتمر داشــته
باشــد و نقــش بســیار مهمــی دارد و تــا خانــواده

پذیــرای مشــکل نباشــد مشــکل ایــن کــودکان حــل
شــدنی نیســت.
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مادرانه های تـکرار در
شهر مس های ایـران
( آشنایی با دفتــــر
نمایندگیزنجــان)
از زمــان کودکــی فرزندتــان بگوییــد .چــه عالئمــی از
اتیســم داشــتند و در چــه ســنی تشــخیص اتیســم گرفتند؟

خانــم یــزدان پنــاه :مــن و پــدر محمدپارســا در حــدود 18
ماهگــی محمدپارســا بــا مشــاهده خندههــای بیمــورد و پســرفت
تکلمــش بــه پزشــک مراجعــه کردیــم ،البتــه چــون  20ســال پیــش
حتــی بیشــتر پزشــکان هــم اطالعــات و شــناخت زیــادی در مــورد
اتیســم نداشــتند ،ابتــدا تشــخیصهای اشــتباه دادنــد و مشــکالت
متابولیکــی را مطــرح کردنــد و نهایتـ ًا در  3ســالگی تشــخیص اتیســم
گرفتیــم.
عالئــم متعــددی از اتیســم داشــت بــه عنــوان نمونــه درکودکــی
بیشــتر روی پنجـهی پــا راه میرفــت ،مــدام کلیــد بــرق را خامــوش و
روشــن میکــرد ،بــی دلیــل میخندیــد یــا گریــه میکــرد و تکــرار را
دوســت داشــت ،مثـ ً
ا یــک قســمت از کارتــن تــام و جــری یــا پلنگ
صورتــی را بیشــتر از صــد بــار نــگاه میکــرد.
خانــم مرادیــان :بهــار هــم از حــدود دو ونیــم ســالگی عالئــم
غیرعــادی داشــت مثـ ً
ا دیــر صحبــت کــردن ،جــواب نــدادن دقیــق
بــه ســواالت و  ...بقیـهی رفتارهایــش تقریبـ ًا طبیعــی بــود ،مثــل
چهاردســت و پــا رفتــن ،راه رفتــن بــه موقــع ،نداشــتن هرگونــه بــی
قــراری ،از همــه مهــم ترکنتــرل ادرار و مدفــوع.
تــا اینکــه از ســه ســالگی بــه بعــد بــا پســرفت توانایــی هایــش کــه
مهمترینشــان کــم شــدن کالم و عــدم تمایــل بــه برقــراری ارتبــاط
بــا دیگــران حتــی پــدر و مــادر بــود ،مشــکلش مشــخص شــد تــا
اینکــه بــا مراجعــه بــه مشــاور و روانپزشــک تشــخیص اتیســم
گرفتیــم.

پناهگاه امن خانه
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خانــم یــزدان پنــاه ،محمــد پارســا در چــه زمینههایــی اســتعداد
دارد و فعالیــت میکنــد؟

24

محمدپارســا عالقــهی زیــادی بــه آیینهــای مذهبــی دارد .حافــظ
قــرآن اســت و هــر مطلبــی را بــا یکبــار شــنیدن حفــظ میکنــد.
عالقـهی زیــادی هــم بــه تقویــم دارد .هــر تاریخــی را بــه او بگوییم
بــدون فــوت وقــت تاریــخ شمســی ،میــادی و قمــری آن روز را
میگویــد و اینکــه کــدام روز هفتــه اســت و مناســبتش در تقویــم
چیســت.
در موســیقی و ریاضــی هــم اســتعداد زیــادی دارد .درحــال حاضــر در
کالس یازدهــم و رشــتهی کامپیوتــر تحصیــل میکنــد و تــرم پاییــز
را بــا معــدل  20پشــت سرگذاشــت.

بــه نظــر شــما خانــواده چقــدر در بهبــود عالئــم اتیســم و
افزایــش توانمنــدی افــراد دارای ایــن اختــال نقــش دارد؟

خانــم یــزدان پنــاه :خانــواده اصلیتریــن و مهمتریــن نقــش را
در ایــن راه دارد .چــون کاردرمانگــر و گفتاردرمانگــر فقــط مســیر را

انجمــن اتیســم ایــران در حــال حاضــر دارای 6
شــعبه ی رســمی و  22دفتــر نمایندگــی در سراســر
کشــور مــی باشــد.
دفتــر نمایندگــی انجمــن اتیســم ایــران در اســتان
زنجــان اواخــر ســال  95بــه همــت خانوادههــای
دارای فرزنــد طیــف اتیســم آغــاز بــه کار کــرد.
خانــم دکتــر دهنایــی بــه عنــوان نماینــده انجمــن
اتیســم ایــران بــه همــراه چنــد تــن از خانــواده هــا
و مســئولیت ایــن دفتــر نمایندگــی را بــر عهــده
دارنــد.
گفــت و گویــی داشــتیم بــا دو مــادر بزرگــواری کــه
در کنــار وظیفـهی خطیــر مــادری ایــن فرشــتگان
زمینــی ،در حــوزهی اطــاع رســانی اتیســم
در جامعــه نیــز دســت از فعالیــت برنداشــتند و
از صمیــم قلــب بــرای آشــنایی جامعــه بــا ایــن
اختــال تــاش مــی کننــد.
خانــم زهــرا یــزدان پنــاه ،مــادر محمدپارســا
بهرامــی ،جــوان  20ســاله طیــف اتیســم و خانــم
سوســن مرادیــان ،مــادر بهــار ،نوجــوان 14
ســالهی طیــف اتیســم.
مشــخص میکننــد و پیــش رفتــن در مســیر بیشــتر بــر
عهــدهی خانــواده اســت کــه بایــد شــبانه روز در منــزل
تکــرار و تمریــن کننــد تــا نتیجــه مطلــوب حاصــل شــود.
خانــم مرادیــان :مــن هــم صــد درصــد بــا خانــم یــزدان
پنــاه موافــق هســتم و ایــن مســئله را بــا اطمینــان کامــل
میگویــم .عوامــل دیگــر را نادیــده نمیگیــرم ولــی تــا
زمانــی کــه خــود خانــواده مســتقیم ًا به کــودک دارای اتیســم
کمــک نکنــد عوامــل دیگــر تأثیــری نخواهــد داشــت.

چــه مــدت از افتتــاح دفتــر نمایندگــی انجمن اتیســم در
زنجــان میگــذرد؟

خانــم یــزدان پنــاه :بصــورت غیــر رســمی مــا از تاریــخ
 1395/11/23شــروع بــه فعالیــت کردیــم امــا در اصــل
1397/11/10انجمــن اتیســم زنجــان ثبــت شــد و مــا کــد
فعالیــت گرفتیــم.
از ابتدای شکلگیری دفتر زنجان بگویید.

خانــم مرادیــان :دفتر زنجــان فعالیت خــود را بــا همکاری
یکــی از خیریــن شــهر و چنــد نفــر از خانوادههــای اتیســم
شــروع کــرد .شــروع کار خیلــی ســخت بــود .خانوادههــا
تمایلــی بــرای همــکاری نشــان نمیدادنــد (البتــه هنــوز
هــم میتــوان گفــت همــکاری و فعالیــت چشــم گیــری
ندارنــد) .عمــ ً
ا انجمــن بــا حضــور  5الــی  6خانــواده کار
خــود را شــروع کــرد .ولــی همیــن تعــداد کــم هــم دســت از
تــاش برنداشــتند.
خانــم یــزدان پنــاه :در ایــن راه بــا مشــکالت زیــادی هم
روبــه رو شــدیم مثــ ً
ا بهزیســتی میگفــت تعــداد افــراد
دارای اتیســم در اســتان کــم اســت و انجمنــی نیــاز نــدارد!
پروســه گرفتــن کــد انجمــن دقیقــ ًا  2ســال طــول کشــید
و مــا بــا همــهی مشــکالتی کــه داشــتیم ،بایــد پیگیــر

کارهــای ثبــت انجمــن نیــز میبودیــم.
مکانــی نداشــتیم تــا جلســات اولیــه را در
آنجــا برگــزار کنیــم و از دفتــر یــا ســالن
ورزش مدرســه اســتفاده میکردیــم،
البتــه االن هــم ایــن مشــکل مــکان را
داریــم چــون مجمــع خیریــن ســامت
بهمــدت  3ســال یــک اتــاق در اختیــار
مــا قــرار دادنــد کــه چنــد مــاه دیگــر زمــان
حضــور مــا در ایــن اتــاق تمــام میشــود و
نمیدانیــم کجــا بایــد بریــم...

چــه فعالیتهایــی در ایــن دفتــر
نمایندگــی انجــام میشــود و خانوادههــا
چــه خدماتــی دریافــت میکننــد؟

شــما خودتــان از خانوادههــای
اتیســم هســتید ،بیشــترین مشــکالت
خانوادههــای اتیســم زنجــان چیســت؟

از افــراد طیــف اتیســم هــم در
فعالیتهــای انجمــن کمــک گرفتــه
میشــود؟

خانــم یــزدان پنــاه :البتــه اکثــر
بچههــای مــا کوچــک هســتن و
بــه ســنی نرســیدند کــه بتواننــد در
فعالیتهــای انجمــن بــه مــا کمــک

ســطح آگاهــی مــردم زنجــان نســبت
بــه اتیســم چقــدر اســت؟

در زنجــان ســطح آگاهــی مــردم نســبت
بــه اتیســم فــوق العــاده پاییــن اســت.
برخــی از پزشــکان ،دانشــجویان و مــردم
عــادی حتــی اســم اتیســم را نشــنیدند.
مــا برنامههــای زیــادی در دانشــگاه
هــا ،بــه خصــوص بــرای دانشــجویان
روانشناســی ،برگــزار کردیــم تــا بــا اتیســم
آشــنا شــوند .چــون ایــن دانشــجویان در
آینــده وارد بــازار کار شــده و بایــد بــا افــراد
دارای اتیســم کار کننــد.

در شــهر زنجــان چنــد فــرد اتیســم
شناســایی شــده انــد؟

طبــق آمــاری کــه بهزیســتی اعــام
کــرده اســت ،درحــال حاضــر در زنجــان
حــدود  200فــرد دارای اختــال طیــف
اتیســم هســتند کــه احیانــا خیلــی بیشــتر
از ایــن تعــداد هســتند و متاســفانه هنــوز
شناســایی نشــده انــد.
امیدواریــم در آینــده ای نزدیــک اتیســم
در کشــور کلمــه ی شــناخته شــده ای
شــود تــا افــراد دارای اتیســم هــم بــدون
دغدغــه بتواننــد از حقــوق شــهروندی
خــود اســتفاده کننــد.

پناهگاه امن خانه

خانــم یــزدان پنــاه :بهنظــر مــن
بیشــترین مشــکل خانوادههــای
اتیســم ،عــدم آگاهــی جامعــه از ایــن
اختــال هســت .چــون مــردم در مــورد
اتیســم اطالعــات ندارنــد و برخــورد
مناســبی بــا ایــن افــراد نمیکننــد.
بزرگتریــن مشــکل هــم آینــدهی
ایــن بچههــا ســت .ســوال مشــترک
هم ـهی والدیــن ایــن اســت کــه وقتــی
مــا نباشــیم چــه بــر ســر فرزندانمــان
میآیــد؟ هیــچ مرکــز اســتاندارد و
قابــل اعتمــادی نیســت کــه مطمئــن
باشــیم بعــد از مــا از بچههــای مــا بــه
درســتی نگهــداری میشــود.
حتــی چنــد مــورد در زنجــان داشــتیم
کــه بــه طــور مثــال پــدر خانــواده از دنیــا
رفتــه و مــادر بایــد بــرای پیونــد مغــز و
اســتخوان بــه تهــران ســفر میکــرده
و هیــچ مرکــزی نبــوده کــه فرزنــدش
نگهــداری کنــد .یــا مــورد دیگــری کــه
مــادر فــوت شــده و پــدر ازدواج کــرده و
همســر دوم ،پــدر ایــن کــودک اتیســم
را نپذیرفتــه و هیچجایــی نیســت کــه
از ایــن کــودک نگهــداری کنــد .ایــن
بزرگتریــن دغدغــه ذهنــی خانوادههــا
ســت.
هیــچ مــادری تحمــل دیــدن داغ
فرزنــدش را نــدارد ،امــا مــن همیشــه از
خــدا خواســتم پارســا حتــی یــک دقیقــه
قبــل از مــن ،از ایــن دنیــا بــرود تــا
الاقــل در آرامــش خیــال ایــن دنیــا را
تــرک کنــم و نگــران آینــدهی فرزنــدم
بعــد از خــودم نباشــم.
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خانــم مرادیــان :خدمــات ایــن دفتــر
ارائـهی خدمــات توانبخشــی بــه کــودکان
اتیســم (کــه والدیــن توانایــی و دانــش
الزمــش را ندارنــد) در کمکهــای
مالــی ،اختصــاص ســبدکاال بــه
خانوادههــای بیبضاعــت و کمبضاعــت
( بــا مشــارکت و جــذب خیریــن)،
برگــزاری جلســات آموزشــی و کارگاههای
توانبخشــی بــرای خانوادههــا ،تبلیــغ و
شناســاندن اتیســم بــه جامعــه از طریــق
پخــش بروشــور در مراکــز عمومــی
ماننــد درمانگاههــا ،مطــب پزشــکان،
مــدارس ،نمایشــگاهها ،نصــب بنــر در
نقــاط مختلــف شــهر اســت.
خانــم یــزدان پنــاه :در تکمیــل
صحبتهــای خانــم مرادیــان انعقــاد
تفاهمنامــه شــبکه دوســتدار اتیســم بــا
مراکــز توانبخشــی و ارجــاع بچههــا بــه
کالسهــای کاردرمانــی و گفتاردرمانــی
رایــگان و یــا بــا حداقــل هزینــه (بــا
توجــه بــه شــرایط مالــی خانوادههــا)
هــم داشــتیم تــا مشــکالت مالــی مانــع

پیشــرفت بچههــا نشــود و زمــان
طالیــی یادگیــری را از دســت ندهنــد،
هماهنگــی بــا داروخانههــای ســطح
شــهر بــرای دریافــت رایــگان پوشــک
و داروهــای موردنیــاز افــراد دارای ایــن
اختــال و همچنیــن برگــزاری کارگاه
آشــنایی بــا اتیســم و کارگاه بــازی و
یادگیــری بــا کــوذکان اتیســم بــرای
توانمندســازی والدیــن محتــرم.

کننــد .مــا درحــال حاضــر دو دختــر در
مقطــع راهنمایــی داریــم و دو پســر در
مقطــع دبیرســتان و بقیــهی بچههــا
ســن کمــی دارنــد .مــن تابســتانها
پارســا را بــه دفتــر انجمــن مــیآورم
تــا در کارهــا بــه مــا کمــک کنــد
چــون ســرعت تایــپ خیلــی خوبــی
دارد و چــون رشــته تحصیلــیاش در
دبیرســتان کامپیوتــر اســت ،در امــور
اداری بــه مــن کمــک زیــادی میکنــد.

25

رفیقی به نام خواهر
ســارا صادقیــان 30 ،ســاله،
کارشــناس ارشــد مدیریــت
فنــاوری اطالعــات ،خواهــر
زهــرا ی عزیــز کــه  20ســاله
اســت و دارای اختــال طیــف
اتیســم؛ دعــوت مــا را بــرای
مصاحبــه پذیرفتــه و بــه
انجمــن اتیســم ایــران آمــده
تــا پیرامــون زهــرا و اتیســم
از نــگاه یــک خواهــر دلســوز
و صبــور گفتگــو کنیــم.

خواهرانه
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زهــرا  20ســال اســت کــه بــا اختــال اتیســم دســت و پنجــه
نــرم مــی کنــد و شــما از نزدیــک ایــن اختــال را درک کردیــد،
از اتیســم و زهــرا برایمــان بگوییــد.
از زمانــی کــه متوجــه اختــال اتیســم زهــرا شــدیم تمــام ســعی مــان را کردیــم
کــه در مــورد ایــن اختــال بیشــتر اطالعــات کســب کنیــم .تــا آن موقــع اصــا
اســمش را هــم نشــنیده بودیــم.
ایــن موضــوع برمیگــردد بــه  17ســال پیــش و تقریبــ ًا خیلــی از پــدر و
مادرهــا و حتــی پزشــکان هــم بــا ایــن اختــال آشــنا نبودنــد .اوایــل کــه زهــرا
تشــخیص گرفــت مــن یــک روز بــه خیابــان انقــاب رفتــم کــه یــک کتــاب
بــا موضــوع اتیســم پیــدا کنــم تــا بیشــتر بــا ایــن اختــال آشــنا شــوم ،تمــام
فروشــگاههای کتــاب خیابــان انقــاب را گشــتم و ســوال میکــردم کــه آیــا
کتابــی بــا موضــوع اتیســم دارنــد یــا خیــر .ســوالهای عجیبــی میپرســیدند.
یکــی میپرســید کــه چیســت؟ نویســنده یونانــی یــا نــام رمــان اســت؟ بعــد از
ســاعت هــا جســتجو کتابــی در انتشــارات رشــد پیــدا کــردم!
حتــی در کتابخانههــای دانشــکد ه هــای توانبخشــی هــم کتابهایــی کــه
داشــتند فقــط یــک فصــل مربــوط بــه اتیســم بــود .خالصــه مــا خیلــی ســخت
بــا اتیســم آشــنا شــدیم ،امــا چیــزی کــه همیشــه از قبــل گفتــه میشــد و
درســت هــم هســت ،ایــن اســت کــه هــر فــرد اتیســم نســبت بــه دیگــری
کامـ ً
ا متفــاوت اســت .مــا بیشــتر آشــنایی مــان حــول مســائلی بــود کــه خــود
زهــرا داشــت و بیشــتر اطالعاتمــان مربــوط بــه کارهــا و رفتارهــای منحصــر
بــه او میشــد.
اطالعاتــم در مــورد اتیســم در ایــن حــد بــود کــه میدانســتم تمــام ایــن
بچههــا میتواننــد بــه یــک زندگــی عــادی برســند و اینکــه ممکــن اســت بــه
یــک شــی وابســتگی زیــادی داشــته باشــند یــا مث ً
ال وقتــی یــک تاریــخ و زمان
ص تعییــن میکننــد دیگــر حتمـ ًا بایــد آن کار را انجــام
را بــرای انجــام کاری خــا 
دهنــد چــون انعطــاف خیلــی کمــی دارنــد .وقتــی بــا انجمــن اتیســم آشــنا
شــدم و رفــت و آمــدم بیشــتر شــد و بچههــای دیگــر را دیــدم از نزدیــک ایــن
موضــوع را لمــس کــردم کــه هرکــدام بــا دیگــری فــرق دارد و بــرای شــناخت
و ارتبــاط بیشــتر بــرای هرکــدام از ایــن بچههــا بایــد خیلــی بیشــتر انــرژی
گذاشــت .مــن ایــن شــانس را نداشــتم کــه بــا بچههــای دیگــر بیشــتر آشــنا
شــوم و اطالعاتــم بیشــتر در مــورد بچههایــی بــا اتیســم خفیفتــر 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؟
قبــل از تشــخیص اتیســم ،زهــرا
رفتارهایــی داشــت کــه مــا واقعــ ًا
علتــش را نمیدانســتیم و همیــن
کــه علــت را نمیدانســتیم ،بســیار
نگرانمــان کــرده بــود .بــه چنــد دکتــر و
روانشــناس هــم مراجعــه کــرده بودیــم
کــه پاســخ درســتی نگرفتیــم ،تــا ایــن
کــه بــه یکــی از متخصصیــن مجــرب
روانپزشــکی کــودک و نوجــوان رفتیــم،
بعــد از توصیــف رفتارهــای زهــرا،
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 حتمــ ًا راه حلــی هــم
برایــش وجــود خواهــد داشــت .از طــرف
دیگــر اتیســم خیلــی ناشــناخته بــود و
واقعـ ًا نمیدانســتیم ســرانجام زهــرا چــه
میشــود .بــا گذشــت همــه ایــن ســال
هــا االن هــم حتــی نمیدانیــم واقعــ ًا
آینــده چــه میشــود ...هــر چــه بیشــتر
میگذشــت و زهــرا بزرگتــر میشــد
مشــکالت و نگرانیهــا هــم بزرگتــر
میشــد و همچنــان هــم نگرانیهــا
بیشــتر و بزرگتــر از قبــل وجــود دارد.
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
همــهی آدمهــا بــر دنیــا و عالیــق
خودشــان آنقــدر تمرکــز داشــتند خیلــی
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موفقتــر بودنــد.
زهــرا درگیــر حاشــیههایی کــه دوســت
نــدارد نمیشــود .گاهــی حرفهایــی
میزنــد کــه اصــ ً
ا اهمیتــی بــرای مــا
نــدارد ،ولــی بــرای خــودش مهــم اســت
و حاشــیه نیســت .بــرای دنیــای خــودش
تــاش میکنــد و طــوری کــه دلــش
میخواهــد همــه چیــز ســر جایــش
اســت ،خالقیتهــای خــاص خــودش را
دارد و گاهــی هــم خیلی اغــراق آمیز روی
یــک ســری مســائل حســاس میشــود و
همیــن هــم خیلــی اذیتــش میکنــد و
باعــث بــی قــراریاش میشــود.
زهــرا بــه بعضــی از حشــرات خیلــی
عالقــه دارد مثــ ً
ا خیلــی اصــرار داشــت
کیــک تولــد امســالش شــبیه سوســک
باشــد! دلــش میخواســت تجربــه کنــد
حــاال کــه سوســک یــک موجــود ســیاه
و ترســناک اســت و همــه از ایــن حشــره
میترســند و میخواهنــد او را بکشــند،
اگــر بــه یــک خوراکــی بــا شــکل فانتــزی
تبدیــل شــود چــه اتفاقــی خواهــد .مــن
هــم بعــد از پیگیــری از قنــادی هــای
مختلــف موفــق شــدم جایــی را پیــدا کنــم
کــه ایــن کیــک را بــرای مــا آمــاده کــرد.
ایــن ایــده هــم بــرای زهــرا هیجــان آور
بــود و هــم بــرای مــا واقعــ ًا بــا مــزه و
شــگفت انگیــز کــه یــک دختــر  20ســاله
ســفارش اینچنیــن کیکــی را داده اســت.
تــا بــه حــال ســعی کردیــد کار
حرفــه ای را بــه زهــرا آمــوزش
دهیــد؟
بلــه ،زیــاد .االن خیلــی یــادم نیســت ولی
معمــو ً
ال در کارهایــی کــه زهــرا خــودش
عالقــه نشــان مـیداد ســعی کــردم بــه او
آمــوزش دهــم .مثــل نقاشــی ،طراحــی
ناخــن و الک زدن ،بــا اینکــه خــودم
خیلــی ماهــر نبــودم امــا ســعی میکــردم
بــا ســرچ کــردن یــاد بگیــرم و بــه زهــرا
هــم آمــوزش دهــم و واقعـ ًا خیلــی ســریع
یــاد میگیــرد .مهارتهــا یــی هــم بــوده
کــه چــون خــودش عالقــهای نشــان
نمیدهــد ،هرچقــدر هــم ســاده باشــد،
یــاد نمیگیــرد .مهارتهایــی مثــل حــرکات
ورزشــی.
کارهــای خانــه مثــل غذا درســت کــردن،
مرتــب کــردن لبــاس ،کمــد و ...را هــم
کــه همــهی اعضــای خانــوده تــاش
میکنیــم بــه زهــرا آمــوزش دهیــم.
رفتــار اطرافیــان و آشــنایان شــما
بــا زهــرا چگونــه اســت؟
تــا  15یــا  16ســالگی کســی نمیدانســت

کــه زهــرا در طیــف اتیســم اســت .ولــی در  4ســال 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
هــرکاری از مــا ســاخته اســت بگوییــد تــا انجــام دهیــم .خیلــی از اطرافیــان ســعی
کردنــد روی رفتــار هــای خودشــان کار کننــد تــا بتواننــد بــا زهــرا تعامــات بهتــری
داشــته باشــند.
آیــا تــا بــه حــال احســاس کردهایــد کــه بــه خاطــر زهــرا ،در رونــد زندگــی
محــدود شــدهاید؟
بــه هــر حــال محدودیتهــای زیــادی وجــود دارد .زندگــی خانوادههــای اتیســم
متفــاوت اســت .متاســفانه بــا اعضــای خانــواده نمیتوانیــم بــدون نگرانــی و
اســترس یــک کار معمولــی مثــل ســینما و رســتوران رفتــن ،کــه در خانوادههــای
عــادی دغدغ ـهای نیســت ،انجــام دهیــم .ایــن مــوارد بــرای مــا دغدغــه اســت ،یــا
نمیتوانیــم 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
صحبــت کنیــم و ...انجــام میشــود .همــهی ایــن مشــکالت وجــود دارد.
حضور زهرا مشکلی در مسیر موفقیتهای شما ایجاد کرده است؟
خیــر ...هیــچ خللــی ایجــاد نکــرد .حتــی شــاید بــه مــن آموختــه تــا متوجــه باشــم
همیشــه همــه چیــز آنطــور کــه فکــر میکنیــم نیســت و گاهــی بایــد قوانیــن ذهنــی را
نادیــده بگیریــم و بدانیــم کــه انســانها ممکــن اســت متفــاوت از یکدیگــر باشــند و
مــن ایــن موضــوع را خیلــی خــوب درک کــردهام .گاهــی پیــش آمــده کــه مــن در رابطــه
بــا همکارانــم وقتــی احســاس میکنــم یــک نفــر رفتــارش غیــر عــادی اســت ،مث ـ ً
ا
زود عصبانــی میشــود و یــا زیــاد میخنــدد یــا هــر رفتــار دیگــری ،مــن خیلــی راحــت
ک و راحت
بــا او کنــار میآیــم و جالــب اســت کــه همــه ارتباطشــان بــا مــن خیلــی نزدیـ 
اســت و فکــر میکنــم ایــن را مدیــون زهــرا هســتم کــه بــا ایــن خــاص بودنــش بــه
مــن فهمانــد کــه هرکســی ممکــن اســت متفــاوت از دیگــران باشــد .زهــرا نــه تنهــا در
زندگــی شــخصی ام ،بلکــه در برنامههایــی 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 مـیدادم و حتمـ ًا از زندگــی خــودم بــاز میمانــدم.
رابطهی دیگر اعضای خانواده با زهرا چگونه است؟
خیلــی خیلــی خــوب .همــه خیلــی زهــرا را دوســت داریــم و ســعی میکنیــم همیشــه
حالــش خــوب و خوشــحال باشــد.
زیباترین جمله ای که خواهرتان را با آن توصیف میکنید چیست؟
زهرا ...دختری خاص ،بیآالیش و بسیار دوست داشتنی است.
آرزوی شما برای زهرا چیست؟
آرزو دارم زهــرا بتوانــد مســائلی کــه برایــش اذیــت کننــده هســتند را کنتــرل کنــد تــا
آرامــش بیشــتری داشــته باشــد و هم ـهی مــا در کنــارش همیــن هــدف را داریــم کــه
زهــرا بــر خــودش مســلط باشــد .ایــن مهمتریــن و اولیــن آرزوی مــن بــرای زهــرا
اســت.
صحبت پایانی
بیشــترین مشــکلی کــه در حــال حاضــر بــرای مــا وجــود دارد فعالیتهــای اجتماعــی
اســت کــه میخواهیــم انجــام دهیــم ،مث ـ ً
ا تفریــح ،مهمانــی رفتــن ،مهمانــی دادن
و ...همــهی اینهــا بــرای مــا اســترس زا اســت چــون همچنــان زهــرا چیزهایــی
برایــش آزار دهنــده اســت و گاهــا عکــس العمــل هــای شــدید از خــود بــروز میدهــد و
ایــن باعــث میشــود مــا بــه غیــر از محیــط خانــه کمتــر جایــی برویــم.
هم ـهی خانوادههــای اتیســم چــه خفیــف و چــه شــدید و در هــر ســنی ،نگرانیهــای
بســیار زیــادی در مــورد آینــده دارنــد .اینکــه چــه اتفاقــی میافتــد و اگــر خانــواده کنــار
فرزنــد نباشــد چــه میشــود ...بحــث شــغل و درآمــد مالــی بــرای بچــه هــا نیســت،
بلکــه بحــث هــدفدار بــودن زندگــی شــان اســت .همــهی اینهــا مــدام و در هــر
لحظــه در ذهــن همــهی خانوادههــای اتیســم وجــود دارد و ایــن باعــث میشــود
همیشــه اســترس وجــود داشــته باشــد و ایــن آزار دهنــده اســت و باعــث میشــود
ی کار کــردن بــا بچــه از بیــن بــرود.
انــرژ 
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دستاوردهای انجمن در گستره ملی
 درحالــی گــزارش عملکــرد انجمــن اتیســم ایــران در حــال تهیــه و تدویــن اســت کــه بــا کمــک تــکتــک 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 مــوردنیــاز 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
افزایش دانش تخصصی و آشنایی کامل تر با نیازهای خانواده های دارای فرزند طیف
اتیسم در بین متخصصین
شناسایی و هدفگذاری  23سازمانی که بایستی در مراحل قانونگذاری ،سیاستگذاری ،اجرایی و
حمایتگری از کودکان طیف اتیسم و خانوادههای آنان مطلع بوده و نقش خود را ایفا نمایند
فعالتر نمودن پتانسیلهای سه سازمان اصلی :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان بهزیستی و
آموزش و پرورش استثنایی در راستای تغییر سیاستگذاری ،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
گزارش عملکرد انجمن اتیسم
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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 توانبخشی به اختالل طیف اتیسم و نهایت ًا قرار گرفتن طیف
اتیسم در لیست بیماریهای خاص

اصالح آئیننامه معافیت از خدمت سربازی سازمان نظام وظیفه ناجا در خصوص افراد طیف اتیسم
تهیه و راهاندازی فاز اول سامانه کشوری " شناسایی کودکان اتیسم " در ناجا
ساخت اولین مستند علمی " اختاللی به نام اتیسم " با تهیهکنندگی انجمن اتیسم ایران و با حمیات وزارت
بهداشت و سازمان بهزیستی کشور
عضویت در شورای مرکزی و هیئت مدیره " شبکه ملی توانبخشی "

هماهنگیهای الزم جهت افزایش کمی و کیفی خدمات سازمانهای همسو نسبت به رفع نیازهای طیف
اتیسم ،همچون راهاندازی مدرسه دخترانه اتیسم ،را هاندازی مدارس تلفیقی اتیسم ،افزایش تعداد مراکز
اتیسم و...
افزایش شعب و دفاتر انجمن در سطح استانها
گسترش ارائه خدمات با خرید طبقه همکف ساختمان اتیسم و دو دستگاه خودرو

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

گزارش عملکرد انجمن اتیسم

ارتباط با سه مرکز تحقیقاتی و آموزشی بینالمللی و ارتباط رسمی با Autism Speaks
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ایجاد و راهاندازی خانههای امید  1و 2 ،و 3در سطح شهر تهران(.با ارائه خدمات توانبخشی اجتماعی و
حرفه ای)

اخذ گواهینامه ایزو  9001جهت شناسایی فرایندها و تطبیق با استانداردها

29

همیاری حامیان(جلب مشارکت)
در بخــش جلــب مشــارکت ( ) Advocacyانجمــن ارتباطــات
بســیار مؤثــری بــا ســازمانها و نهادهــای اجتماعــی
داشــته اســت ،از مهمتریــن آن میتــوان بــه :

 .2شهرداری تهران و مناطق 22گانه
نتیجــه :اختصــاص بنرهــای پرتابــل بــا تواتــر
مناســبتهای مرتبــط بــا اتیســم بــه تعــداد بــاالی
 150پرتابــل ،همــکاری در تهیــه وســایل نقلیــه
اتوبوسرانــی جهــت ایــاب و ذهــاب خانوادههــا
و کــودکان اتیســم بــه مراکــز فرهنگــی ،هنــری و
اجتماعــی متعلــق بــه شــهرداری ،اختصــاص مراکــز
ورزشــی در حــد امــکان بــا ســانسهای ویــژه،
اختصــاص فضــا جهــت برگــزاری کارگاههــای
آموزشــی و برگــزاری مراســم و اهــدای پــک هــای
پذیرایــی یــا هدایــا بــه مناســبتهای مختلــف،
ایجــاد امــکان الزم بــرای آمــوزش در کلیــه خانههای
ســامت و فرهنگســراهای شــهر تهــران ،اختصاص
غرفههــای اطــاع رســانی در کلیــه مناطــق بــه تعــداد
بالــغ بــر  150غرفــه

 .1شــورای اســامی شــهر تهــران و ارتباط
مؤثــر بــا ســتاد توانافزایــی ســمنهای
شــهر تهــران
نتیجــه :برگــزاری جلســات مــداوم یکســاله،
حمایــت مالــی از  3طــرح پیشــنهادی انجمــن
در راســتای توانمندســازی خانــواده ،اختصــاص
کارت متــرو ویــژهی خانوادههــای اتیســم،
اهــدای بــن خریــد شــهروند ویــژه خانــواده هــای
محتــرم بــرای یکبــار

 .3وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی
نتیجــه :برگــزاری جلســه بــا وزیــر محتــرم
بهداشــت ،اختصــاص مبلــغ  4میلیــارد تومــان
بــه اتیســم در ســال  ، 1397حمایــت از طــرح
چــکاپ اتیســم بــا اختصــاص مبلــغ 400
میلیــون تومــان

معاونت اجتماعی وزارت بهدا شت،
ردمان و آموزش زپشکی

گزارش عملکرد انجمن اتیسم
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 .4معاونــت اجتماعــی وزارت بهداشــت ،درمــان و
آموزش پزشــکی
نتیجــه :حمایــت مالــی در ســاخت مســتند علمــی
" اختاللــی بــه نــام اتیســم" ،حمایــت در برگــزاری
کارگاههــای آموزشــی در اســتانها و مناطــق محــروم
بــا اختصــاص فضــای مناســب ،تأمیــن اعتبــارات
الزم جهــت ایــاب و ذهــاب ،اقامــت کارشناســان و
متخصصیــن ،ســالن اجتماعــات ،حمایــت مــادی و
معنــوی و مشــاوره الزم بــه منظــور تشــکیل مقدمات
اولیــن شــبکه ملــی اتیســم بــا در اختیــار قــراردادن
کلیــه امکانــات الزم

 .6وزارت فرهنگ و ارشا د اسالمی
نتیجــه :حمایــت در برگــزاری مراســم هــای شــب
یلــدا ،جشــن نــوروز ،جشــن آغــاز ســال تحصیلــی و
چهارشــنبه ســوری بــا اختصــاص ســالن ،پذیرایــی و
اهــدای پــک هدایــا

.5سازمانبهزیستیکلکشور
نتیجــه :برگــزاری جلســات مکــرر بــا معاونــت
محتــرم توانبخشــی و اخــذ مشــاورههای الزم
جهــت بهبــود ارائــه خدمــات و افزایــش کیفیــت
خدمــات ،حمایــت از طــرح توانمندســازی
والدیــن ،همــکاری مشــترک بــه منظــور
اطاعرســانی وســیع بــه مناســبت روز جهانــی
اتیســم

 .7وزارت کشور
نتیجــه :حمایت و همســویی الزم در راســتای
رســیدگی بــه نیازهــای خانوادههــای دارای
فرزنــد طیــف اتیســم ،تهیــه و در اختیــار
گذاشــتن دســتور العملهــای الزم در خصــوص
راه انــدازی شــعب انجمــن در اســتان هــا

گزارشات مدیریتی
تعداد جلسات

نام سازمان

تعداد مکاتبات

 8جلسه

سازمان وزارت کشور

 28مکاتبه

 30جلسه

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 40مکاتبه

 2جلسه

وزارت آموزش و پرورش استثنایی

 5مکاتبه

 10جلسه

سازمان بهزیستی کشور

 15مکاتبه

 5جلسه

شهرداری تهران

 60مکاتبه

 3جلسه

شورای اسالمی شهر تهران

 10مکاتبه

 5جلسه

مجلس شورای اسالمی

 210مکاتبه

 1جلسه

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

 15مکاتبه

گزارش عملکرد انجمن اتیسم
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واحد خدمات حمایتی

آمار و اطالعات خدمات انجام شده
در استان زلزله زدهی کرمانشاه  -سال 1396
شناسایی و ارائه خدمات

شناسایی  15کودک و نوجوان

مشاوره و ارزیابی

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

مشاوره تلفنی روانشناسی و مددکاری

انجام بیش از 50جلســه مشــاوره تلفنی روانشناســی و
مــددکاری بــه والدیــن کودکان طیف اتیســم

تهیهکانکس

پیگیــری تهیــه کانکــس ویــژه  10خانــواده
دارای فرزنــد طیف اتیســم و ارجــاع به خیرین

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

مشاورهی حضوری غیر از اتیسم

32

ارائه بیش از  50مشاورهی حضوری
بهسایرخانوادهها

نیازهای توانبخشی

ارجاع لیست  15کودک شناسایی شده به
متخصص اعصاب و روان

اعزام متخصصین انجمن
شــامل 3مشــاور کارشناسارشــد کــودکان
اســتثنایی و یــک مشــاورهی خانــواده و
حــوزهی ســامت

کمک هزینهی نقدی
کمــک بــه مبلــغ بیــش از یــک و نیــم میلیــون تومان
از ســمت انجمــن اتیســم ایران

تشکیل پرونده
 15خانوادهی دارای فرزند اتیسم

گزارش عملکرد انجمن اتیسم
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بازی درمانی
برگزاری سه برنامه بازیدرمانی
گروهی با بیش از  25کودک

لوازم التحریر

اهــداء حــدود  80بســتهی کامــل لــوازم التحریــر بــه
ســایر کــودکان منطقــهی زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه
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خدمات ارائه شده

در سال های  96و 97

حمایتی ماه رمضان
حمایتی عیدانه

 777بسته

 164نفر

 904بسته

 60بسته
حمایتی ماه محرم
گزارش عملکرد انجمن اتیسم
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کارت هدیه خرید

 591بسته
 147بسته

لوازم التحریر
ویژه شعب

 1149بسته
لوازم التحریر ویژه
اعضای شهر تهران

پوشک

کارگاه های ویژه والدین برگزار شده
در سال  96و  97در واحدخدمات حمایتی
کارگاه مدیریت بحران در خانواده

 5جلسه

تخلیهی هیجانی برای مادران

 8جلسه

مهارت های زندگی برای خواهران و برادران کودکان اتیسم  47جلسه
کارگاه بلوغ

4جلسه

آشنایی با مسایل حقوقی

3جلسه

کارگاهتغذیه

 9جلسه

مجموع

 76جلسه

نامههای ارجاعی مربوط به
افراد طیف اتیسم در سال  96و 97
پزشکان

 113نفر

کلینیکهای توانبخشی  554نفر

بیمارستان

 79نفر

آزمایشگاه نیلو

 61نفر

دندانپزشکی تاف

 20نفر

دندانپزشکی تاج
سایر

261نفر

ارزش ریالی خدمات ارائه شده به خانواده
تاریخ

مبلغ(ریال)

سال 96

539.700.000

سال 97

2.444.054.000

گزارش عملکرد انجمن اتیسم

ورزشی  -تفریحی

191نفر

 40نفر
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دندانپزشکی وردآورد

136نفر

دندانپزشکی غدیر  217نفر

35

اردوها

اردوی لواسان
 1روزه
ویژه افراد دارای
طیف اتیسم

اردوی شمال(صهاشهر)

باغ وحش ارم
 1روزه

 4روزه
ویژه خانواده های دارای
فرزند طیف اتیسم

ویژه افراد دارای
طیف اتیسم

کمک هزینه های نقدی انجمن به خانواده ها

گزارش عملکرد انجمن اتیسم
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تاریخ

مبلغ(ریال)

سال 96

950.261.940

سال 97

368.532.496

کمک هزینه های نقدی خیرین به طور مستقیم به خانواده
تاریخ

مبلغ(ریال)

سال 96

690.255.000

سال 97

149.600.000

خانه امید 1
عنوان کالس

آمار بر اساس
تعداد نفرات تعداد جلسات تعداد نفرات تعداد جلسات آمار بر اساس
سال96
سال97
نفرساعت در سال 96نفرساعت در سال 97
سال97
سال96

کالژدرمانی

12

37

8

91

444

728

نقاشیدرمانی

20

110

25

190

2200

2250

موسیقیدرمانی

78

855

6669

ماساژ درمانی

36

388

1396

تئاتردرمانی

30

170

25

رفتاردرمانی

76

400

بازی درمانی

71

سرود
دورهمی

(آموزش مهارت های اجتماعی)

198

510

495

350

3040

2485

50

280

48

220

1400

1056

20

96

35

180

1920

6300

57

250

230

1425

45

ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
کودک و نوجوان 97
تاریخ

تعداد

1397/3/28

 22نفر

1397/5/15

 16نفر

1397/6/11

 16نفر

1397/7/15

 23نفر

1397/7/16

 25نفر

1397/7/17

 21نفر

1397/7/18

 18نفر

1396/2/2
1396/2/25
1396/3/30
1396/5/17
1396/6/28
1396/7/29

تعداد
 13نفر
 14نفر
 24نفر
 22نفر
 20نفر
 17نفر

1396/9/19

 14نفر

1396/11/1

 20نفر

1396/11/16
1396/12/14

 24نفر
 15نفر

گزارش عملکرد انجمن اتیسم

1397/2/30

 21نفر

تاریخ
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1397/2/2

 14نفر

ویزیت فوق تخصص روانپزشکی
کودک و نوجوان 96

37

کالس های خانه امید 2
(توانبخشی حرفه ای)

گزارش عملکرد انجمن اتیسم
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عنوان کالس

تاریخ

تعداد نفرات تعداد جلسات آمار بر اساس نفر
ساعت

اداری -دفتری

بهار 97

7

12

84

زیور آالت

بهار 97

5

12

60

زیور آالت

تابستان 97

8

24

192

اداری -دفتری تابستان 97

10

24

240

زیور آالت

پاییز 97

4

24

96

اداری -دفتری

پاییز 97

4

24

96

کالس های فنی و حرفه ای
عنوان کالس

تاریخ

تعداد نفرات تعداد جلسات آمار بر اساس نفر
ساعت

خیاطی

تابستان 97

4

30

120

ICDL

تابستان 97

7

24

168

واحد آموزش ،پژوهش و توانبخشی

گزارش بخشی از فعالیت های ( سال های 96و)97
جامعه هدف:
والدین و کارشناسان

جامعه هدف:
شعب

نفر ساعت

نفر ساعت

2050

566

کارگاه های آموزشی برگزار شده
666

1532

نفر ساعت

نفر ساعت

جامعه هدف:
داوطلبین

جامعه هدف:
آموزش اجتماع

کارگاه های آموزشی برگزار شده
در راستای توانمندسازی والدین

2

پردازششنیداری

اردیبهشت96

الهه بهرامیان

14

28

3

جلسه پرسش و پاسخ

اردیبهشت96

دکترکتایون خوشابی

10

20

4

راهکار های آموزشی

خرداد96

الیزابت مینیو و ادقه
( از کشور فرانسه)

28

56

5

تغذیه

تیر96

سارا صرافی زاده

14

28

6

گفتار درمانی

تیر96

اتابک وثوقی

12

22

7

هنر درمانی

تیر96

دکتر کاوه مقدم

8

16

8

رفتار درمانی

تیر96

صدیقه فراهانی

12

24

گزارش عملکرد انجمن اتیسم

1

کالژدرمانی

فروردین96

مونا رجبی نسب

20

40
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ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

مدرس

تعداد
شرکت کنندگان

نفر ساعت

39

مدرس

تعداد
شرکت کنندگان

نفر ساعت

عاطفه تقی زاده

10

20

8

16
16

ردیف

عنوان کارگاه

9

مداخالت شناختی

مرداد96

10

مهارت های روزمره زندگی

مرداد96

بلقیس فیروزی

11

مداخالت ادراکی حرکتی

مرداد96

خانم ندایی

8

12

بهداشت روان خانواده

مرداد96

مرجان وثوقی

50

100

13

سانرایز

مرداد96

عسل مروارید

13

26

14

سالمت روان خانواده

شهریور96

مرجان وثوقی

12

24

15

مشاوره تحصیلی

مهر96

فرحناز عمراهی

22

44

16

مداخالت گفتار درمانی
در اتیسم

آبان96

دکتر هاشم فرهنگ دوست

11

22

17

مدیریتمشکالترفتاری
کودکان در موقعیت های
مختلف

بهمن96

مهتاب اسحاقی

19

38

18

آموزش مهارت های
اجتماعی -شهروندی

بهمن96

سارا حاصلی

13

26

19

بلوغ

اردیبهشت97

دکتر راضیه معصومی

43

86

20

بلوغ

مرداد97

دکتر راضیه معصومی

22

42

21

اتیسم ،آموزش ،مدرسه

مهر 97

فرحناز عمراهی

10

20

22

شادی با اتیسم

آذر 97

مریم مانا

16

96

تاریخ

کارگاه های آموزشی داوطلبین
گزارش عملکرد انجمن اتیسم
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تعداد
شرکت کنندگان

نفر ساعت

24

48
30

ردیف

عنوان کارگاه

1

اتیسم

اردیبهشت96

2

بازی درمانی

خرداد96

15

3

مداخالت شناختی

خرداد96

15

30

4

گفتار درمانی

خرداد96

9

18

5

ادراکی شناختی

خرداد96

9

18

6

دارو درمانی

خرداد96

25

50

7

بهداشت روان خانواده

تیر96

14

28

تاریخ

تعداد
شرکت کنندگان

نفر ساعت

16

32
16

ردیف

عنوان کارگاه

8

گزارش نویسی

تیر96

9

آزمونتشخیصی

تیر96

8

10

فرزند پروری

تیر96

9

18

11

فن بیان

تیر96

14

28

12

روش تحقیق

تیر96

12

24

13

اختالل طیف اتیسم

مرداد96

16

32

14

سازمان مردم نهاد

مرداد96

15

30

15

گفتار درمانی

شهریور96

17

34

16

خانواده

شهریور96

17

34

17

بهداشت روان خانواده

شهریور96

17

34

18

بازی درمانی

شهریور96

15

30

19

مداخالت حرکتی

شهریور96

17

34

20

گزارش نویسی و مجله

شهریور96

17

34

21

پژوهش

شهریور96

16

32

22

فن بیان

شهریور96

16

32

23

توجیهی

آبان و اسفند 96

کارگاه کشف توانمندیها و بررسی

24

 34نوع هوش موسسه گالوپ بر

تاریخ

اردیبهشت 97

18

36

26

نوروساینس

شهریور96

12

24

گزارش عملکرد انجمن اتیسم

25

تئاتر و حرکت درمانی

مرداد97

25

50
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اساس نظریه هوش گاردنر

41

آموزش در راستای

افزایش دانش و آگاهی جامعه
ردیف

محل برگزاری

تاریخ

1

مدرسه دخترانه ربانی

اردیبهشت 96

100

200

2

سرای محله پرواز

تیر 96

20

40

3

سرای محله مینا

مرداد 96

23

46

4

سرای محله محصل

مرداد 96

18

36

5

كارشناسان و بهورزان شبكه
بهداشت شهرستان چابهار

آبان 96

70

140

6

سرای محله باغ فیض

آذر 96

25

50

دی 96

98

196

8

مهدکودک تیام

دی 96

150

300

9

بیمارستان 501ارتش

دی 96

60

120

10

فرودگاه امام خمینی

دی 96

80

160

11

دبستانپسرانهسروش(رباطکریم)

بهمن 96

120

240

12

دبستان استاد شهریار (نازیآباد)

اسفند 96

100

200

7

ردیف

گزارش عملکرد انجمن اتیسم
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تعداد
شرکت کنندگان

نفر ساعت

دبستانشهیداشرفیاصفهانی
(خانیاباد)

عنوان

محل برگزاری

موضوع

تاریخ

سخنرانی

تیر97

خانــه اندیشــمندان علــوم
انسانی( انتشــارات ققنوس)

مرداد97

بوستان تمدن
بوستان میعاد

1

رونمایی از کتاب
به من نگاه کن

2

گفت و گو درشهر

کارگاه آموزشی

3

گفت و گو درشهر

کارگاه آموزشی

مرداد97

4

گفت و گو درشهر

کارگاه آموزشی

مرداد97

بوستان رضوان

5

فرهنگسراها

کارگاه آموزشی

مرداد97

منطقه 22

6

آزمایشگاهعماد

کارگاه آموزشی

مرداد97

7

موزه ملک

کارگاه آموزشی

مرداد97

8

سازمان صدا و سیما

غرفه فروش کتاب

مرداد97

جامعه هدف

آموزش
جامعه

آموزش مربیان
مهد کودک

آموزش دانش آموزان

آموزش
خانواده

غرفه

کارگاه
آموزشی

مکان

تاریخ

مهر 97

تعداد
نفر
شرکتکنندگان ساعت

مهد بی همتا

10

10

مهد پریان

20

20

مهد امید ایران

5

5

مهد گل یاس

7

7

مجتمعآموزشی
دخترانهمهدوی

 6کالس
 25نفره
جمع ًا150نفر

75

30

30

مهر 97

بوستان بانوان ریحانه چیتگر

سی و پنجمین همایش سالیانه انجمن
علمی روانپزشکان ایران

مهر 97

سالن شهید غرضی
بیمارستان میالد

همایش فرهنگی ،ورزشی و بهداشتی
مرکز بهداشت شمال تهران

مهر 97

باشگاه ورزشی دیهیم

سمینار روانپزشکی کودک و
نوجوان،فرصت ها و چالش ها

آذر 97

دانشگاه شهید بهشتی

مراقبین سالمت (کارشناس و کاردان

بهداشت خانواده و ماما) شاغل در
پایگاه های سالمت شهری تحت
پوشش مرکز بهداشت شمال

مهر 97

مرکز بهداشت
شمال

30

60

گزارش عملکرد انجمن اتیسم
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مدرسه های (طبیعت ،هنر ،ورزش و بازی)
مدرسه طبیعت
در مجموعه مدرسه طبیعت فشم
 14نفر شرکت کننده

مدرسه هنر
باغ کتاب ،کاخ گلستان ،کاخ نیاوران
 15نفر شرکت کننده

مدرسه طبیعت
در پارک ساعی
 15نفر شرکت کننده

مدرسه طبیعت
در باغ پرندگان
 19نفر شرکت کننده

مدرسه ورزش
در باشگاه انقالب
 16نفر شرکت کننده
گزارش عملکرد انجمن اتیسم
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جشنواره بازی
در باغ کتاب
 18نفر شرکت کننده

مدرسه طبیعت

44

در باغ وحش ارم
 12نفر شرکت کننده

لیست کارگاه های برگزار شده شعب در سال ۹۵

2

کرمان

یکپارچگی حسی و ماساژ

 65نفر

خانواده وکارشناسان

3

خمینی شهر

یکپارچگی حسی

 120نفر

خانواده وکارشناسان

4

خمینی شهر

بازی درمانی

 120نفر

خانواده وکارشناسان

5

اصفهان

آشنایی با اتیسم

 40نفر

مسئوالن

6

ایرانشهر

آشنایی با اتیسم

 15نفر

مسئوالن

7

چابهار

آشنایی با اتیسم

 50نفر

مسئوالن

8

البرز

آشنایی با اتیسم

 50نفر

مسئوالن

9

کیش

همایش ورزش و بیماری ها

 100نفر

کارشناسان

10

کیش

آشنایی با اتیسم ،عالیم و راهکارها

 20نفر

خانواده

گزارش عملکرد انجمن اتیسم

1

کاشان

یکپارچگی حسی و ماساژ

 70نفر

خانواده وکارشناسان
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ردیف

شهر

کارگاه

تعداد نفرات

مخاطبان

45

لیست کارگاه های برگزار شده شعب در سال 96
ردیف

مداخالت گفتاردرمانی در اتیسم

 50نفر

کارشناسان شبکه
بهداشت

2

ایرانشهر

مداخالت توانبخشی در اتیسم

 50نفر

کارشناسان شبکه
بهداشت

3

چابهار

مداخالت گفتاردرمانی در اتیسم

 120نفر

کارشناسان شبکه
بهداشت

4

چابهار

مداخالت گفتاردرمانی در اتیسم

 120نفر

کارشناسان شبکه
بهداشت

5

همدان

همایش منطقه ای اتیسم

 150نفر

کارشناسان

6

همدان

توجه و تمرکز دراتیسم

 80نفر

خانواده وکارشناسان

7

همدان

یکپارچگی حسی

 80نفر

خانواده وکارشناسان

8

همدان

مداخالت توانبخشی در اتیسم

 50نفر

کارشناسان

9

تبریز

همایش منطقه ای اتیسم

 70نفر

کارشناسان

10

تبریز

گفتار درمانی در اتیسم

 80نفر

کارشناسان

11

تبریز

کار درمانی در اتیسم

 100نفر

کارشناسان

12

تبریز

یکپارچگی حسی

 110نفر

خانواده

13

تبریز

رفتاردرمانی

 110نفر

خانواده

14

ارومیه

یکپارچگی حسی

 70نفر

خانواده وکارشناسان

1

گزارش عملکرد انجمن اتیسم
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شهر

کارگاه

تعداد نفرات

مخاطبان

ایرانشهر

17

رشت

بهداشت روان خانواده

 60نفر

خانواده وکارشناسان

18

رشت

بازی درمانی (تئوری و عملی)

 80نفر

خانواده وکارشناسان

19

ایرانشهر

کارگاه مداخالت توانبخشی
در اتیسم

 150نفر

کارشناسان

20

ایرانشهر

مداخالت گفتار در اتیسم

 150نفر

کارشناسان

21

چابهار

شناخت اتیسم

 80نفر

کارشناسان

22

چابهار

کارگاه مداخالت توانبخشی
در اتیسم

 150نفر

کارشناسان

23

چابهار

گفتار درمانی در اتیسم

 150نفر

کارشناسان

24

کاشان

بازی درمانی تئوری وعملی

 60نفر

خانواده وکارشناسان

25

کیش

کنگره ورزش وبیماریها

 150نفر

کارشناسان

26

تبریز

آشنایی با اتیسم

 25نفر

خانواده وکارشناسان

27

اهواز

یکپارچگی حسی

 120نفر

خانواده وکارشناسان

28

اهواز

بازی درمانی (تئوری وعملی )

 100نفر

خانواده وکارشناسان

گزارش عملکرد انجمن اتیسم

16

مازندران

یکپارچگی حسی

 80نفر

خانواده وکارشناسان
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15

ارومیه

یکپارچگی حسی

 70نفر

خانواده وکارشناسان

47

لیست کارگاه های برگزار شده شعب در سال 97

گزارش عملکرد انجمن اتیسم
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ردیف

شهر

کارگاه

تعداد نفرات

مخاطبان

1

خرم آباد

بازی و یادگیری

 80نفر

خانواده وکارشناسان

2

کرج

آشنایی با اتیسم

 50نفر

خانواده

3

کیش

بازی و یادگیری

 30نفر

خانواده وکارشناسان

4

کیش

 30نفر

خانواده وکارشناسان

5

کیش

آشنایی با اتیسم

 30نفر

پرسنل فرودگاه

6

ایرانشهر

آشنایی با اتیسم

 65نفر

پزشکان وپرستاران

7

ایرانشهر

آشنایی با اتیسم

 25نفر

روانشناسان

8

زنجان

بازی و یادگیری

 80نفر

خانواده وکارشناسان

9

قم

بازی و یادگیری

 50نفر

خانواده وکارشناسان

10

یزد

بازی و یادگیری

 120نفر

خانواده وکارشناسان

مداخالت گفتار درمانی در اتیسم

پانیذ نعمتی 20 -ساله

کیان 7 -ساله

امیرعلی حیدری  10 -ساله

محمد لطفی 5 -ساله

نقاشی
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تورج سهرابی حق دوست  42 -ساله

تورج سهرابی حق دوست  42 -ساله

فرم اشتراک
فصــــــلنامه

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

www.irautism.org • Info@irautism.org

خندههای بیدلیل

واکنش نشان ندادن به اسم خود

عالقههای زیاد و نامتعارف به اشیاء خاص

عدم پیروی از آداب اجتماعی

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

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

مشارکت نکردن در بازیهای گروهی
بازی نکردن با سایر کودکان

اجتناب از ارتباط چشمی

تکرار کلمهها یا عبارتها (اکواللیا)

از چرخاندن اشیاء لذت میبرند

عالئــــم
اتیســـم

عدم واکنش به درد
(انگار درد را نمیفهمد)

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

پرتحرکی یا کم تحرکی غیرمعمول

رفتارهای غیرمعمول مثل پریدن
و تکاندادن دستها

عدم پاسخگویی به سیستم آموزش معمولی

اجتناب از لمس شدن و بغل کردن

عدم درک ترس و موقعیت خطرناک

فقدان بازیهای وانمودی یا بازیهای
وانمودی نامتعارف و تکراری

برای بیان خواستههایش
دست بزرگساالن را میکشد

تمایل به یکسانی در عادات روزمره
و عدم تمایل به تغییر

دفتر مرکزی ( خانه امید :)1تهران  ،اتوبان ستاری جنوب  ،بعد از پل همت ،ضلع جنوبی بلوار الله  ،پالک 8

تلفن48085 :

خانه امید :2تهران ،خیابان جمهوری ،خیابان برادران یاسری ،نبش دیلمان ،پالک 2

تلفن 66924359 :

قالیچی ،پالک12

تلفن 46887865 :

خانه امید  :3شهر قدس ،خیابان مصلی ،خیابان مفتح جنوبی ،بعد از آبرسانی ،کوچهی جانبازان ،کوچهی شــهید قالیچی ،روبروی پارک

