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داستان خانوادهها را به تصویر درآوریم ،گف 
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خیابان کنجد ،اتیسم را به تماشاگرانش معرفی میکند

A U T I S M
Its time to listen

علــی ذوالفقـــاری |  5سالــه

اتیســم نوعــی اختــال رشــدی اســت .عالئــم ایــن اختــال تــا پیــش از ســه
ّ
ســالگی بــروز میکنــد و علــت اصلــی آن ناشــناختهاســت .ایــن اختــال در
پســران شــایعتر از دختــران اســت .وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی ،ســبک
زندگــی و ســطح تحصیــات والدیــن نقشــی در بــروز اتیســم نــدارد.
اتیســم بــر رشــد طبیعــی مغــز در حیطــه تعامــات اجتماعــی و مهارتهــای
یگــذارد .کــودکان و بزرگســاالن اتیســتیک،در ارتباطــات
ارتباطــی تأثیــر م 
کالمــی و غیرکالمــی ،تعامــات اجتماعــی و فعالیتهــای مربــوط بــه بــازی،
مشــکل دارنــد .ایــن اختــال ،ارتبــاط بــا دیگــران و دنیــای خــارج را بــرای
آنــان دشــوار میســازد .در ایــن افــراد حــرکات تکــراری (دســت زدن ،پریــدن)
پاسـخهای غیرمعمــول بــه افــراد ،دلبســتگی بــه اشــیا و مقاومــت در مقابــل
یشــود و ممکــن اســت در حــواس پنجگانــه (بینایــی،
تغییــر نیــز دیــده م 
شــنوایی ،بســاوایی ،بویایــی و چشــایی) نیــز حساســیتهای غیــر معمــول
دیــده شــود.
تعــداد افــراد اتیســم از ســال  ۱۹۸۰میــادی تــا کنــون بــه شــدت در حــال
افزایــش اســت و ایــن امــر میتوانــد بــه دلیــل بهبــود تشــخیص باشــد ولــی
ایــن پرســش کــه آیــا شــیوع نیــز افزایش یافتهاســت ،همچنان جــای تحقیق
دارد.برخــی بــرای اتیســم در پــی درمــان ویــژه هســتند و برخــی معتقدنــد کــه
بــه ایــن پدیــده بایــد بــه چشــم تفــاوت و نــه اختــال نگریســت...
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• از دریافــت مقــاالت تخصصــی ،تحلی ـل ،یادداشــت و تجــارب کارشناســان،
صاحبنظــران و خانوادههــای محتــرم با نگارش ســاده و روان ،ذکر منبع،مشــخصات
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آموزش مهارت های اجتماعی و شهر وندی
به نوجوانان طیف اتیسم
و افزایش دانش و آ گاهی جامعه پیرامون اتیسم
راه حل تلفیق افراد طیف اتیسم در جامعه
سینا توکلــــی | کارشناس ارشد مدیریت توانبخشــی | مدیر واحــد آموزش ،پژوهــش و توانبخشــی انجمن اتیســم ایران

یکــی از مشــکالت عدیــدهای کــه نوجوانــان و بزرگســاالن طیــف اتیســم بــا آن روبــرو هســتند مهارتهــای پاییــن ایشــان بــرای
زندگــی اجتماعــی و ارتبــاط بــا شــهروندان اســت .از ســوی دیگــر دانــش و آ گاهــی پاییــن جامعــه از اتیســم نیــز ســبب عــدم
پذیــرش افــراد طیــف اتیســم در جامعــه میشــود!
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ً
تقریبــا از قــرن نوزدهــم کــه دولتهــای جدیــدی بــه وجــود آمدنــد کــه مشــروعیت خــود را از مــردم یــا ملــت میگرفتنــد واژه «شــهروند»
بــه معنــی واحــد تشــکیل دهنــده «مــردم» یــا «ملــت» شــکل گرفــت .افــراد طیــف اتیســم نیــز همچــون ســایر شــهروندان از حقــوق مدنــی
برخــوردار هســتند و نبایــد بیــن آنهــا و ســایر افــراد تبعیــض قائــل شــد ،آنتونــی گیدنــز (جامعــه شــناس) میگویــد :حقــوق مدنــی ،حقــوق
قانونــی همـهی شــهروندانی اســت کــه در اجتمــاع ملــی معینــی زندگــی میکننــد.
امــا ســوال اینجاســت چقــدر جامعـهی مــا بــرای احتــرام بــه حقــوق ایــن افــراد ،برقــراری ارتبــاط درســت بــا آنهــا و فراهــم کــردن بســتری
مناســب بــرای اســتفاده عادالنــه از امکانــات شــهروندی توســط ایشــان آمــوزش دیــده اســت؟
یکــی از فعالیتهایــی کــه انجمــن اتیســم ایــران در دســتور کار خــود قــرار داده اســت آمــوزش مهارتهــای ارتباطــی ،اجتماعــی
و شــهروندی بــه نوجوانــان طیــف اتیســم اســت ،مــا در ایــن آموزشهــا درتالشــیم مهارتهــای روزمــره زندگــی زندگــی را بــه ایشــان
آمــوزش دهیــم ،از اثــرات اتیســم در دروان بلــوغ و نوجوانــی پیشــگیری کنیــم ،عملکــرد جســمی و روانــی فــرد را بــاال ببریــم ،آشــنایی بــا
مشــاغل و آموزشهــای پیــش حرفــه ای را برایشــان داشــته باشــیم و اعتمــاد بــه نفــس آنهــا بــرای حضــور در جامعــه را بــاال ببریــم تــا دیــد
مثبتــی نســبت بــه خــود داشــته باشــند و ســعی کننــد بــر مشکالتشــان غالــب گشــته وتواناییهــا وقابلیتهــای خــود را ب ـهکار گیرنــد.
از طــرف دیگــر بایــد بســتری مناســب بــرای حضــور افــراد طیــف اتیســم در جامعــه فراهــم کنیــم تــا مــردم ،بخصــوص نوجوانــان بــا حقــوق
شــهروندی ایــن افــراد آشــنا باشــند ،همانطــور کــه در بســیاری از کشــورها افــراد طیــف اتیســم در کنــار ســایر افــراد بــه زندگــی خــود ادامــه
میدهنــد وافــراد جامعــه در صــدد کمــک ویــاری بــه آنــان میباشــند.
یتــوان آن را تعلیــم و آمــوزش
یکــی از مســائل مهمــی کــه در رابطــه بــا مفهــوم شــهروند و شــهروندی وجــود دارد ایــن اســت کــه چگونــه م 
داد تــا بــر اســاس آن شــاهد اجــرای صحیــح آن در جامعــه و شــناخت وظایــف و تکالیــف مبتنــی بــر آن بــود .در ایــن رابطــه صاحــب
نظــران مدرســه را بهتریــن مــکان بــرای آمــوزش و تعلیــم ایــن مقولــه میداننــد .چــون مدرســه بعــد از خانــه دومیــن محیطــی اســت
کــه کــودکان و نوجوانــان قســمت اعظــم وقــت خــود را در آن ســپری میکننــد و نقــش مهمــی در رشــد شــخصیت و انتقــال دانــش و
مهارتهــای زندگــی بــه آنهــا دارد در نتیجــه آشــنایی بــا شــهروند و شــهروندی نیــز از جملــه مهارتهایــی اســت کــه در مدرســه بایــد
آمــوزش داده شــود و دانشآمــوزان ردههــای مختلــف تحصیلــی بایــد تکالیــف و مســئولیتهای شــهروندی همچــون حقــوق انســانی،
اخــاق و ارزشهــا ،صلــح و همدلــی ،برابــری اجتماعــی ،حرمــت نهــادن بــه تفاوتهــا را فــرا بگیرنــد ،یکــی از ایــن آموزشهــا آشــنایی بــا
حقــوق افــراد طیــف اتیســم و مهمتــر از آن برقــراری ارتبــاط درســت و موثــر بــا آنهــا اســت.
بنابرایــن تمامــی افــراد جامعــه بایــد افــراد طیــف اتیســم راتحــت حمایــت قــرار دهنــد وبــه آنــان کمــک کننــد ونیازهایشــان را برطــرف
ســازند .داشــتن چنیــن دیدگاهــی ســبب میشــود افــراد طیــف اتیســم بــر تواناییهــای خــود تاکیــد کننــد نــه بــر ناتوانیهایشــان! ایــن
دیــدگاه بایــد در جامعــه فرهنگســازی شــود وتمامــی افــراد جامعــه خــود را در قبــال ایــن گــروه از افــراد مســئول دانســته وآنــان را
همچــون ســایر افــراد جامعــه دریابنــد وبــه حقــوق آنــان توجــه کافــی داشــته باشــند.
مــا بــر آنیــم تــا در ســال آینــده بــا آموزشهــای گســترده در مــدارس بــه دانشآمــوزان آمــوزش دهیــم تــا شــهروندانی مســئول ،مشــارکت
کنندگانــی فعــال در امــور زندگــی اجتماعــی و دوســتدار و پذیــرای اتیســم باشــند.

جامعهی اتیسم کشور

پیش ر و
و چالشهای
ِ

سیعده صالح غفــاری | مدیرعامل انجمن اتیسم ایران

بهمــن مــاه  ۹۶اســت و مقــارن بــا چهارمیــن ســالگرد تأســیس انجمــن خیریــه اتیســم ایران.انجمنــی کــه در ابتــدا بــا نــام هگمتانــه
و گســتره اســتانی فعالیــت خــود را از دل بیمارســتان صــارم و باهمــت جمعــی از متخصصــان آغــاز نمــود.
اهداف  ۵سال اول تأسیس انجمن عبارتند از :
البیگری و مطالبهگری
اطالعرسانی و افزایش دانش و آ گاهی جامعه
توانمندسازی و آموزش خانواده

یرعامل
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وجــود محــور فعالیــت یعنــی طیــف اختــاالت اتیســم ،پیچیــده و بغرنجتریــن اختــال در دوران کودکــی ،از طرفــی ناشــناخته بــودن کامــل
ایــن اختــال توســط جامعــه ،چالــش و ســختی فعالیــت را دو چنــدان مینمود.آمــار رو بــه افزایــش و فزاینــدهی مراجعیــن ،درخواسـتهای
مکــرر از سراســر ایــران و از طــرف خــود خانوادههــا ،درخواسـتهای مکــرر کارشناســان و عــدم وجــود جایــگاه سیاســتی ،بهداشــتی ،درمانــی،
توانبخشــی ،آموزشــی و اجتماعــی فرهنگــی درســت در ســطوح سیاسـتگزاری و اجرایــی ،همگــی از دیگــر مســائل مهــم و پیــش روی انجمــن
بــوده اســت.در گــذری کوتــاه بــر عملکــرد چهارســالهی انجمــن اتیســم ایــران ،میتــوان بــه دســتاوردهای زیــر اشــاره نمــود:
ایجاد جریان اطالعاتی مقدماتی در بطن جامعه در معرفی اتیسم.
ایجاد جریان اطالعاتی اولیه در مسئولین قوای مقننه و مجریه.
ایجاد جریان اطالعاتی اولیه در بین هنرمندان و چهرههای تأثیرگزار جامعه.
ایجاد جریان اطالعاتی اولیه در سطح رسانهی ملی.
ایجاد جایگاه طیف اختالالت اتیسم در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
ایجاد جایگاه اجتماعی در سطوح دانشگاهی و در سازمانهای اجتماعی و فرهنگی
ایجاد پل ارتباطی تعریف شده بین سه سازمان اصلی در زمینه کار با کودکان اتیسم و تقویت اضالع این سه ضلع از مثلث اتیسم.
غربالگری طیف اختالالت اتیسم از طریق شبکهی سالمت کشوری در استان پایلوت در سطح اول غربال.
تالش در راستای تدوین برنامهی ملی اتیسم در سطوح سیاستگزاری ،تهیه و تدوین آن .
ایجاد سامانه کشوری شناسایی کودکان اتیسم با همکاری ناجا و تالش در راهاندازی سامانه
از طریق سازمان بهزیستی کل کشور.
اجرای بزرگترین کمپین سالمت ملی و خرید دو طبقه از ساختمان فعلی انجمن به نام اتیسم.
ایجاد شبکه ارتباطی اولیهی ملی اتیسم و تالش در تشکیل شبکهی ملی در راستای همافزایی و همسویی فعالیتها.
ایجاد  ۶شعبه در شش استان کشور در امر اطالع رسانی ،شناسایی خانوادههای اتیسم ،نیازسنجی و آموزش.
شناسایی محرومترین نقاط کشور و راهاندازی شعبه در استان سیستان و بلوچستان  -شهر ایرانشهر.
ً
ایجاد جایگاه ویژه برای خانواده ،خصوصا مادران دارای فرزند اتیسم،
با رویکرد پیشگیرانه از آسیبهای جسمی و روانی و حفظ سالمت روان خانواده.
پــر واضــح اســت بــا رویکــرد انجمــن مبنــی بــر کار مشــارکتی و همافزایــی فعالیتهــا ،دســتاوردهای اشــاره شــده در بســتری مشــارکتی و خــرد
جمعــی حاصــل شــده اســت .در حــال حاضــر انجمــن بــا دارابــودن ســامانهی ثبتنامــی تحــت سیســتم وب و بــا دارابــودن ۱۳۰۰مددجــودر
ســطح اســتان تهــران و بیــش از ۱۰۰۰مددجــو در کل کشــور ،در آســتانهی پنجمیــن ســال فعالیــت خــود خواســتار توجــه ویژهتــر جامعــه،
خیریــن ،مســئولین ،متخصصــان و خــود خانوادههــای اتیســم اســت.
در حــال حاضــر جامع ـهی اتیســم کشــور بــا چالشــی جــدی روبروســت .از طرفــی ســن بزرگســالی اتیســم و افزایــش آمــار ایــن افــراد را شــاهد
هســتیم و از طرفــی افزایــش آمــار متولدیــن طیــف اتیســم .چــه تمهیداتــی اندیشــیدهایم و آیــا اســتراتژی و سیاس ـتگزاری خاصــی در
رســیدگی بــه نیازهــای بزرگســاالن اتیســم و خانوادههــای آنــان وجــود دارد؟آیــا ایــران نیازمنــد مرا کــز جامــع گســترده در ســطح کشــور نیســت؟
آیا نیازمند سامانهای کشوری برای ثبت اطالعات آماری اتیسم نمیباشیم؟
امیــد اســت بــا تقویــت فعالیتهــای شــبکهای ،بیــش و بیشــتر از گذشــته ،پیشــگام در شــناخت اتیســم ،و پیشــگام در رســیدگی بــه نیازهــای
ایــن جامعـهی ناشــناخته باشــیم.
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مهــارت اجتماعــی بــه مجموعــه رفتارهــای فراگرفتــه قابــل قبولــی گفتــه میشــود کــه
فــرد را قــادر میســازد بــا دیگــران رابطــه موثــر داشــته واز عکسالعملهــای نامعقــول
اجتماعی خوداری کند.
کــودکان ونوجوانــان اتیســم بــرای آنکــه بتواننــد خودشــان را بــا اجتماعــی کــه در آن زندگــی
میکننــد ،ســازگارتر کننــد بایــد مهارتهــای اجتماعــی گوناگونــی را بیاموزنــد.
یشــود کــودکان خــاص ،مثــل کــودکان اتیســم ،محبوبیــت
یکــی از دالیــل اصلــی کــه ســبب م 
اجتماعــی نداشــته باشــند ،ایــن اســت کــه ایــن کــودکان مهارتهــای اجتماعــی مناســبی کــه
میتوانــد آنهــا را دوســت داشــتنی جلــوه دهــد ندارنــد ،آنهــا فرصتــی بــرای تمریــن مهــارت
اجتماعــی نمییابنــد و آنهایــی کــه در مهارتهــای اجتماعــی ضعیــف هســتند ،قــادر بــه برقــراری
دوســتی و ارتبــاط شــهروندی مطلــوب نیســتند.
دورهمــی برنامــهای هفتگــی اســت کــه بــه نوجوانــان طیــف اتیســم مهارتهــای اجتماعــی را
آمــوزش میدهــد .
در روش آموزش مهارتهای اجتماعی چهار مفهوم آموزش داده میشود:
همــکاری (بــرای مثــال نوبــت گرفتــن ،تقســیم مــواد و ارائــه پیشــنهاد در جریــان بازیهــا)،
مشــارکت (بــرای مثــال شــرکت کــردن ،شــروع کــردن ،توجــه کــردن در جریــان بــازی)،
ارتب ـ ـ ــاط (بــرای مثــال صحبــت کــردن بــا دیگــران ،پرســیدن ،صحبــت کــردن دربــارهی خــود ،
مهارتهــای گــوش دادن ،برقــراری تمــاس چشــمی و بــه کار بــردن اســم کــودکان دیگــر) و
اعتبــار یابــی ( بــرای مثــال توجــه کــردن بــه دیگــران ،گفتــن چیزهای خــوب به دیگــران ،لبخند
زدن).
ایــن دوره در هشــت جلســه صــورت میگیردکــه در آن بــا اهــداف مختلــف ،از اما کــن گوناگــون
بازدیــد میشــود .ســاعت حــدود پنــج عصــر ،روز ســه شــنبه  17مردادمــاه اســت و اعضــای
تیــم دورهمــی ،کــه شــامل ده نفــر از کــودکان اتیســم بــه همــراه خانوادهایشــان و پنــج مربــی
هســتند ،درتکاپــوی آمــاده شــدن بــرای حرکــت بــه ســمت ســینما کــورش ،مقصد ســومین برنامه
دورهمــی ،هســتند.
حضــور و غیــاب بچههــا توســط ســامان پرهیــزگاری ،از کــودکان دارای اختــال اتیســم (البتــه با
یشــود.
کمــک آقــای هــادی گل) ،انجــام م 
آقــای هــادی گل (بــازی درمانگــر انجمــن اتیســم ایــران) درحالــی کــه مشــغول توضیــح برنامــه
امــروز بــه بچههــا و مرتــب کــردن صــف آنهــا بــرای دریافــت بلیــط اســت ،هــدف برنامــه امــروز را
آمــوزش ایســتادن درصــف ،انتظــار کشــیدن ،پرداخــت پــول ،تهیــه بلیــط و محاســبه هزینههــا،
مراقبــت از بلیــط وحتــی امضــاء کــردن رســید دریافــت بلیــط خــود ،بــه بچههــا بیــان میکنــد.
برنامــه دورهمــی امــروز میزبــان چنــد مهمــان ویــژه هــم بــود ،مهمانانــی کــه تخصــص اصلــی آنهــا
ً
نشــاندن لبخنــد برلبــان مــردم شــهر بــود .درگــروه لبخنــد شــهر کــه بــه صــورت کامــا داوطلبانــه
و خیریــه فعالیــت میکننــد ،هنرمندانــی حضــور دارنــد کــه یــا کار پرفورمنــس (بازیگــری بــا گریــم

و لبــاس ســفید ومشــکی کــه کالم نــدارد و فقــط بــا رفتــار و حــرکات بــدن منظــور خــود رابیــان
میکنــد) انجــام میدهنــد و یــا نقــش دلقکهایــی را بــازی میکننــد کــه بــا لبــاس وظاهــری
یشــوند .هــدف از حضــور ایــن گــروه در
شــاد و خنــدهدار و تقلیــد صــدا باعــث شــادی بچههــا م 
دورهمــی امــروز ،تنهــا خوشــحال کــردن بچههــا و کمــک بــه برقــراری ارتبــاط اجتماعــی بهتــر
آنهــا بــود.
گــروه لبخنــد باتشــویق وهیجــان بچههــا بــه جمــع آنهــا پیوســتند وبعــد از گرفتــن عکسهــای
دســته جمعــی و تکــی بچههــا ،بــا اعضــای ایــن گــروه ،دورهمــی امــروز بــه ســمت ســینما کــورش
حرکــت کــرد.
بعــد از رســیدن بــه مقصــد بچههــا بلیطهایــی را کــه تهیــه کــرده بودنــد ،بــه مســئول ســینما
تحویــل داده و درصندلــی خــود نشســتند و مشــغول تماشــای فیلــم شــدند.
و اینــک زمــان مناســبی بــود بــرای مصاحبــه بــا مســئول ســینما .آقــای دریــاب کــه فــردی جــوان
بــود ،از رفتــار بچههــا در ســینما ابــراز رضایــت کــرد و گفــت :ایــن بچههــا آنقــدر مهربــان هســتند
کــه انســان دوســت دارد هــرکاری کــه میتوانــد برایشــان انجــام دهــد .ایــن بچههــا فرشــتههای
هســتند کــه از آســمان بــه زمیــن آمدنــد تــا دیــد مــا را نســبت بــه زندگــی تغییــر دهنــد .او امیــدوار
بــود کــه درک مــردم مــا از ایــن اختــال ،آن قــدر پیشــرفت کنــد کــه بتوانیــم همــه ایــن بچههــا را
بــه آرزوهایشــان برســانیم .ایــن مســئول جــوان معتقــد بــود کــه ســایتهای اجتماعــی ،تلویزیون
وســایتهای خبــری بایــد بطــور گســتردهتر بــه معرفــی اختــال اتیســم بپردازنــد تــا مــردم ایــن

این بچهها آنقدر
مهربانهستند
که انسان دوست دارد
هرکاری که میتواند
برایشان انجام دهد.
این بچهها
فرشتههایهستند
که از آسمان
به زمین آمدند
تا دید ما را
نسبت به زندگی
تغییردهند.
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اختــال را بشناســند و افــراد طیــف اتیســم را بهتــر درک کننــد.
در بیــن نوجوانــان اتیســم کــه در دورهمــی امــرز شــرکت کــرده بودنــد ،مرتضــی موســوی نوجــوان
بــا اســتعدادی کــه پانــزده ســاله اســت و در کالس نهــم مشــغول بــه تحصیــل اســت نیــز حضــور
داشــت .او از حــدود هشــت مــاه پیــش ،بــه همــراه مــادرش بــرای گرفتــن خدمــات بــه انجمــن
میآیــد.
مــادر مرتضــی درحالــی کــه لبخنــد بــروی لــب داشــت گفــت :انجمــن باعــث شــد کــه مــن مرتضــی
را پیــدا کنــم .مرتضــی نقــاش خیلــی ماهــری شــده اســت وبــه غیراز نقاشــی پیشــرفتهای زیادی
ً
در برنامههــای دیگــر هــم داشــته و او از ایــن بابــت واقعــا خوشــحال بــود .
مــادر مرتضــی از تجربیــات خــود تــا قبــل از آشــنا شــدن بــا انجمــن اتیســم ایــران برایمــان گفــت و
اینکــه مرتضــی در ایــن هشــت مــاه کــه عضــو انجمــن شــده ،پیشــرفتهای بســیار چشـمگیری
داشــته اســت.
خانــم موســوی باوجــود اینکــه مســافت زیــادی را از خانــه تــا رســیدن بــه انجمــن طــی میکــرد ،اما
خــود را خســتگیناپذیر از مســیر توصیــف کــرد و انجمــن را امیــد خیلــی خوبــی بــرای خــود و دیگــر
خانوادههــای اتیســم دانســت.
او از برنامههــای دورهمــی انجمــن گفــت و از اینکــه بعــد از شــرکت فرزنــدش درایــن برنامههــا
اعتمــاد بــه نفــس او بــاال رفتــه ،رفتــار اجتماعــی مناســب و درک باالیــی از اجتمــاع پیــدا کــرده ابــراز
خوشــحالی و رضایــت کــرد ،وبــا لبخنــدی بــر لــب ،غــرور و ســربلندی فرزنــد خــود را درآینــده یــک
اســتاد نقاشــی و یــا یــک مــدرس زبــان انگلیســی تصــور کــرد .
وقتــی از مرتضــی در مــورد اینکــه درانجمــن چــه چیزهــای یــاد میگــرد پرســیدم ،بــدون لحظـهای
تعلــل و بــا لبخنــدی کــه برلــب داشــت گفــت :نقاشــی و زبــان ،و ادامــه داد مــن نقاشــی خیلــی
خــوب میکشــم و تــا االن بیشــتر از ســه نقاشــی کشــیدهام و برنــده هــم شــدهام ،نفــر دوم

مســابقهی بهتریــن شــو از شــبکه دو شــدم.
مرتضــی از اینکــه امــروز بــا بچههــا بــه ســینما
رفتــه ،بســیار خوشــحال و هیجــانزده بــود .
دورهمــی امــروز هــم بــا خوشــحالی بچههــا از
اینکــه تجربـهای جدیــد کســب کردهانــد ،بــه
پایــان رســید و بیصبرانــه در انتظــار دور همــی
دیگــر و یــاد گیــری مطالــب بیشــتر هســتند.
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مدر ســـــه
هنـ ـ ـ ـ ـ ــــــر
تنظیم :محمدرضا نوریمقدم
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کاری کنید
کودکان طیف اتسیم
خانهنشین نشوند
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اینجــا زندگــی در هنــر ،قلــم ،مــداد رنگــی و
چاشــنی صمیمیت جاری است .چرا که مربی
و داوطلبــان بــا هدفــی فراتــر از بهانههــای ایــن
روزهــا ،یکنواختــی زندگــی خــود را بــا معنــای
حقیقــی عشــق و همدلــی در هــم میشــکنند
و ایــن بومهــا را بــرای کــودکان اتیســم زنــده
میکننــد .مدرســه هنــر و اتیســم انجمــن
اتیســم ایــران ویــژه کــودکان و نوجوانــان طیف
اتیســم  8تــا  18ســال بــه مــدت یــک هفتــه از
تاریــخ  21تــا  26مردادمــاه در قالب کالسهای
مختلــف هنــری بــا حضــور مربیــان و داوطلبان
برگــزار شــد.

اتیسم با آموزش
تعامل برقرار میکند.
با همدلی حرف بزنیم
مدرســه تابســتانهی هنــر انجمــن اتیســم
ایــران ،بــا حضــور داوطلبــان ،دستدردســت
کــودکان و نوجوانــان اتیســم ،حلقههایــی
از جنــس طلــوع امیــد ،شــادابی و نشــاط را،
همســو بــا اهــداف آموزشــی تشــکیل داده انــد؛
معنایــی فراتــر از هنــر را ،بــرای هنــر در ســایهی
بهشــتی کــودکان طیــف اتیســم ،حقیقــت
دادهانــد .مدرســه هنــر و اتیســم ،همــراه بــا
اردوهــای اجرایــی در با غمــوزه کتــاب تهــران،
کاخ گلســتان ،کاخ نیــاوران برگزار گردید.
کالسهــای هنــری مختلــف کالژ و حجــم،
نقاشــی ،نمایــش عروســکی ،بــازی و نمایــش
خــاق ،ســفال و موســیقی بــا حضــور مربیــان
و داوطلبــان توانمنــدی برگــزار شــد کــه بــا
گذرانــدن دورههــای آموزشــی بــه فعالیــت در
ایــن مدرســه تابســتانه پرداختنــد.
بــه عقربههــای ســاعت نــگاه مــی کنــم7 ،
صبــح را نشــان میدهــد .امــا مهــم نیســت
ســاعت چنــد و چندشــنبه اســت .داوطلبــان

یکبهیــک در محــل انجمــن اتیســم ایــران
بــا لبخنــدی گــرم بــر لــب و انــرژی ســتودنی
جمــع میشــوند.
واحــد آمــوزش تقســیم کار را انجــام میدهــد؛
کــودکان اتیســم هــم بــا چنــان ذوقــی در
چهــره و چندیــن برابــر در دل ،دستبردســت
میگذرانــد تــا بــه کارگاههــای روزانــه برســند.

نکتههــای آموزشــی الزم در انجمــن بــرای
مربیــان بازگــو مــی شــوند؛ والدینــی کــه از نقاط
مختلــف ایــن شــهر کــودکان را میآورنــد ،از
جان و دل گپ و گفتی با مربیها دارند.
محیــط عطــر زندگانــی و عشــق را احســاس

میکنــد ،چرا کــه زمزمههــای آســمانی را
میگیــرد و دعــا از نفــس والدیــن محیــط
را آ کنــده نمــوده اســت.حضور داوطلبــان
انجمــن هــم دالیــل خــاص خــود را دارد،
افــرادی کــه مشــارکت فعاالنــه در عرصــه
جامعــه دارنــد.
داوطلبــان از درج ـهی شــهروندی باالیــی

برخــوردار هســتند ،چرا کــه بــه ایــن نحــو در
برابــر ایــن افــراد و همچنیــن جامعــه تعهــد
و مســئولیتپذیر هســتند .در ابتــدای تهیــه
گــزارش ،از ایــن منظــر دالیــل حضــور مدنــی
و فعاالنــه یکــی از ایــن اعضــا را جویــا شــدم.

انگیزه حضـــــورم
عشق به این کودکان است
آیــدا اصغــری ،عضــو داوطلــب انجمــن
اتیســم ایــران از فرودیــن ســال  95بــا واحــد
آمــوزش ایــن انجمــن در بخشهــای مربــی
اتیســم ،آمــوزش و ترجمــه همــکاری دارد .در
کارشناســی رشــتهی روانشناســی مشــغول به
تحصیــل اســت و ذوقــی کــه کــودکان اتیســم
در هنــگام آمــوزش دارنــد بــرای او بســیار
دوستداشــتنی و قابلســتایش اســت.
آیــدا اصغــری دالیــل حضــور داوطلبانــه خــود
در انجمــن اتیســم ایــران را آ گاهیبخشــی
عمومــی بــه افــراد جامعــه میدانــد و میگویــد:
از فعالیتهایــم در ایــن بخــش ،برگــزاری
کالسهــای آموزشــی و اطالعرســانی به والدین
و خانوادههــای کــودکان طیــف اتیســم در
ســرای محلههــای مختلــف شــهرداری اســت.

هدیــهی زندگــی در اینجــا وســایلی ســاده
اســت .از بطریهــای دورریختنــی ،پارچــه،
دکمــه ،چســب و...
هنــر درمانگــر شــروع بــه آمــوزش میکنــد و
مربــی بــاذوق بــه کــودک کمــک میکنــد تــا
ایــن کار را انجــام دهــد؛ لبخندهــا همــراه
بامحبــت و احتــرام پیــدا میشــود .حصیــری
در میــان کاخ نیــاوران گشــوده شــده .در
ســادگی تمــام مربــی در حــال آمــوزش اســت؛
اینجــا ســبزی ایــن لحظههــا بــر طبیعــت غلبه
میکنــد.
در ادامــه کــودکان بــا نگاههــای خیــره بــه
خالقیــت ادامــه مــی دهنــد .کامــوا؛ مــوی
ســر ،پارچــه؛ لبــاس و دکمــه ،چشــم میشــود؛
مهــارت مربــی ،چاشــنی خالقیــت کــودک و
صبــوری مربــی شــد ،عروســک فراتــر از جســم
میشــود و معنایــی در پــس ایــن زمــان و
مــکان بــه خــود گرفــت.
توگویــی بــا
در ادامــه گــزارش بــه دنبــال گف 
سرپرســت تیــم ،هســتم کــه خانــم صــدری را
معرفــی میکننــد.

با محور هویـت جلو رفتیــــم

وی هنردرمانگــر و مربــی کــودکان اســت .از
میــان تمامــی آموزشهــا علــت انتخــاب هنــر
و طبیعــت را ایــن میدانــد کــه بــه بچههــای
بــا نیازهــای خــاص ،خیلــی کمــک میکنــد.
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عضــو داوطلــب انجمــن انگیــزه اصلی فعالیت
خــود را عشــق بــه ایــن کــودکان میدانــد و
همینکــه بچههــا یــاد میگیرنــد کار تیمــی و
گروهــی انجــام بدهنــد ،بزرگتریــن توانمنــدی
در ایــن اختــال اســت.
در کالس کالژ کودکـــــان بــا نــگاه کــــــردن
بهصــورت مربیهــا اجــزای صــورت درســت
کننــد و هــر کــودک بســته بــه خالقیــت ایــن کار
را انجام میدهد.
انجــام ایــن قبیــل کالسهــا حــال مــا را هــم
خــوب میکنــد .نقاشــی دیــواری و نمایــش
خــاق هــم در کاخ گلســتان بهاینترتیــب
کــه بچههــای اتیســم در تفکــرات انتزاعــی
مشــکلدارند ،بــا نقــش بــازی کــردن و
لشــد و از کارهــای
نمایــش بــازی کــردن فعا 
خیلــی خــوب بــود.
در آخــر هــم ســعی میکنــم همهی خوشــحالی
کودکانــی را کــه کنــار مــا بودنــد ،بــرای خانــواده
تعریــف و حــال خوبمــان را هــم بــا آنهــا
منتقــل کنــم.

مهارتمربــــــی،
خالقیــت کــودک و صبــــوری مربــــی؛
تعامـــل خلـــق میکند

هنــر ،اولیــن وجهــی کــه بــرای هنــر درمانــی
دارد ،اکثــر ایــن کــودکان نیــاز بــه فعالیــت
زیــاد دارنــد و تخلی ـهای صــورت میگیــرد .از
فضــای بســته و محبــوس خانــه میتواننــد بــا
هنــر ،خــود را تخلیــه کننــد.
در هفتـهای کــه گذشــت از شــنبه تــا  5شــنبه،
هــرروز بــر روی یــک هنــر کار میکردیــم .در
ایــن هفتــه بــا مفهــوم هویــت جلــو رفتیــم؛
بچههــا در با غمــوزه کتــاب ،روی صفحــه
برنام ـهی خــود را ب هصــورت کالژ درســت
کردنــد و بــه ترتیــب روز؛ کار کالژ ،نقاشــی
دیــواری و جمعــی .در کاخ گلســتان روی یک
صفحــه ،بــا آرد ،خمیربــازی درســت کردنــد و
بــه آنشــکل دادنــد.
فضــای عمومــی بــرای کالسهــا را
ازاینجهــت انتخــاب کردیــم ،تــا کــودکان
حرکــت داشــته و چیزهــای جدیــدی ببیننــد؛
شــناختیهای جدیــدی بــرای آنهــا ایجــاد
نطــور میتواننــد خالقیتــی از
شــود .همی 
خــود بــروز و بــه بقیــه نشــان دهنــد .بعض ـی
از ایــن کــودکان حتــی کالم هــم ندارنــد امــا
دستهایشــان بهخوبــی کار میکنــد .تخیــل
و خالقیــت خوبــی هــم دارنــد و هنــر بــه آنهــا
کمــک میکنــد کــه ابــراز بیرونــی داشــته و بــا
دنیــا حــرف بزننــد.
اغلــب ایــن کــودکان در خــود هســتند و خــود
مــردم هــم اینهــا را نمیبیننــد و حداقــل در
ایــن فضاهــا آدمهایــی بــا کودکان آشــنا شــدند
و ایــن خــود حرکــت روبهجلــو اســت.
از تأثیــرات ایــن کالسهــا خوشــحالی هــرروزه
بچههــا بــود .بخصــوص از روز ســوم بــه بعــد
منتظــر بودنــد تــا وســایلی بــرای آنهــا بیاوریم
تــا کاردســتی درســت کننــد.
از تغییــرات مملــوس در ایــن ایــام ،فعــال
شــدن کــودکان بــود کــه کار انجــام میدادنــد.
ارتباطــی کــه بــا خــود و آدمهــای اطــراف
میگرفتنــد ،بیشــتر شــد .داوطلبــان عاشــقانه
در کنــار بچههــا کار انجــام میدهنــد.
خانــم صــدری بــا بیــان اینکــه نقــش خانــواده
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در حیطــه هنــر و آمــوزش بســیار مهــم اســت،
گفــت :خانوادههــا بایــد انجــام کارهــای هنــری
را بهصــورت مــداوم در خانــه ادامــه دهنــد و
اســتعداد و نیــاز کــودک خود را ،در کنار اتیســم،
خــوب بشناســند .هرچقدر هــم مربی هفتهای
چنــد ســاعت وقــت بگــذارد ،کافــی نیســت .امــا
کــودک در خانــه هــر روز میتوانــد نقاشــی کنــد و
کار خالقانــه انجــام دهــد.

در مدرسه هنر و اتیســـــــم
کنار هم رشـــد کردیم
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خانــم صــدری دربــارهی بهتریــن اتفاقهــای
مدرسه هنر و اتیسم ،در این دوره گفت:
مــا در مکانهــای متفــاوت ســیار بودیــم و
ایــن تجربــهی خوبــی بــود .قشــنگترین
تجربــهی مــن روزی بــود کــه بچههــا بــا آرد
بــازی میکردنــد؛ بعــد خمیــر درســت شــد و
بــا آن خمیــر شــئی ساختهشــد .یکــی از بچــه
هــا همیشــه میگفــت سوســک ،سوســک .تــا
اینکــه گفــت مــن سوســک درســت میکنــم
ولــی بــه مامــان نمیگــم سوســک درســت
میکنــم چــون مامــان ناراحــت میشــه .فهــم و

ایثــار ،تمــام هفتــه را در کنــار بچههــا حضــور
داشــتند؛ خانــم نیلوفــر قنبــری ،کارشــناس
روانشناســی و از داوطلبــان فعــال انجمــن
اتیســم اســت.
وی اتیســم را اختــال عصبــی و رشــدی
تعریــف میکنــد کــه در ســه ســال اول زندگــی
یشــود .او میگویــد هنــر و
عالئــم آن ظاهــر م 
هنردرمانــی تاثیــر زیــادی روی عالئــم اختــال
اتیســم دارد .هنــر درمانــی بــه طــور مســتقیم
روی گیرندههــا و حسهــای كــودك اثــر
میگــذارد ،توجــه و تمركــز را بــاال میبــرد و
به كودك اعتماد به نفس میدهد.
بهعنوانمثــال هــدف از انتخــاب بــازی
ســفال ایــن اســت کــه کــودک حرکتهــای
کلیشـهای را کــم کنــد و حسهــای او تحریک
و فعالتــر شــود و درنتیجــه آرا متــر شــود.
در مدرســه هنر و اتیســم ،فعالیتهای گروهی
داشــتیم و كــودك را مجبــور میكردیــم در گــروه
باشــد و بــا دوســتان و مربــی خــود ارتبــاط برقــرار
كنــد ،تــا از ایــن طریــق تعامــات آنهــا تقویــت
شــود.
خانــم قنبــری دربــارهی تأثیراتــی کــه مدرســه
هنر ،بر بچههای اتیسم دارد ،گفت:
نقطــه مثبــت هنــر درمانــی ایــن هســت كــه،
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لطافــت ایــن کــودک بــرای من خیلــی بهتآور
و شــگفتانگیز بــود ،متوجــه بــود چطــور از
ناراحتــی مــادر جلوگیــری کنــد .امــروز هــم
دیگــر دختــر سوســک نســاخت .او یــک دختــر
و یــک پســر ســاخت .مــن نتیجــهی رشــد را
دیــدم .

نقـــشجامعـــه
آمـــوزش مـــداوم است
سرپرســت ایــن مربیــان؛ از همــان داوطلبانــی
اســت کــه در کنــار اعضــای دیگــر تیــم ،بــا

عــاوه بــر داشــتن جنبــه آموزشــی ،همــراه بــا
لــذت و تفریــح اســت و كــودك میتوانــد تمــام
احساســاتش را بــه وســیله هنــر بیــرون بریــزد و
لــذت ببــرد.
روزی كــه بچههــا عروســك درســت میكردنــد
حالشــون خوب بود و هركدوم با عروسكشــون
ارتبــاط خاصــی گرفتــه بودند،
روزی كــه نقاشــیی میكردنــد لبخنــد داشــتن
و از اثــر دســتان خــود روی کاغــذ ذوق
میكردنــد .مدرســه هنــر و اتیســم حــس و
حــال عجیبــی داشــت و تجربــه خوبــی شــد.
در آخــر ،خســته نباشــید میگویــم و تشــكر
میكنــم از مربیــان و داوطلبیــن عزیــز كــه
بــدون هیــچ چشــم داشــتی و بــا عشــق و

عالقــه قلبــی ،كنــار مــا بودنــد و مــا را همراهــی
كردنــد.
حضــور داوطلبــان ،از روی اســم آن مشــخص
اســت .از روی عشــق و عالقــه قلبــی ،بــدون
هیــچ قصــد و نیتــی .داوطلبیــن بــا جــانو
دل ،از ســاعت  6صبــح تــا  2ظهــر ،درگیــر ایــن
مدرسـهها بودنــد و چیــزی جــز عالقــه قلبــی و
صمیمــی از اعضــای داوطلــب ندیــدم.
عمــوم مــردم نگاههــای خیــره کننــده از روی
کــودک اتیســم را بردارنــد.

شه ــا را
خانوادههــــا آموز 
درونی کنند
وی نقــش خانــواده و جامعــه را آمــوزش
مــداوم و مســتمر میدانــد و میگویــد :امــروز
بــه کــودک اتیســم آمــوزش عروسکســازی
را دادم و امیــدوارم خانوادههــا ،ایــن رونــد را
درونــی کننــد.
از خانوادههــا میخواهــم کــه در رفتارهــای
اجتماعــی و شــهروندی ،بچههــا را یــاری
کننــد تــا ایــن آموزشهــا را بهعنــوان اعمــال
درونــی اجــرا کننــد.
از عمــوم مــردم هــم ایــن انتظــار را دارم کــه
نــگاه خیرهکننــده از روی کــودک اتیســم
بردارنــد تــا کــودکان دارای اتیســم بتواننــد
تتــر در جامعــه حضــور پیــدا کننــد.
راح 
سرپرســت داوطلبــان انجمــن ،ایــن نــدا را
بــه اعضــای خانــواده کــودکان دارای اتیســم
میدهــد کــه در ایــن کالسهــا شــرکت کننــد.
کالسهایــی چــون مدرســه هنــر و اتیســم،
اجتماعــی و شــهروندی .تــا روزهــای خوبــی را
در کنــار هــم داشــته باشــند.
در روزهــای پایانــی مردادمــاه و در اوج
گرمــای تهــران ،حــدود ســاعت 2ظهــر هــر
روز ،ایــن برنامــه پایــان مییافــت امــا بعــد
از آن خوشــبختی بــرای خانوادههــا و حتــی
داوطلبــان مربــی ،همچنــان پــر رمــق اســت
و شــاید رؤیاهــا بــرای انهــا دســت یافتنــی تــر
شــده اســت.
چشــمان ایــن کــودکان ،دریــا و آســمان را
بــدون انفعــال میکنــد و هــزارن خاطــره و
یشــود؛ چــه بــا عکسهایــی
بیانــی جاودانــه م 
کــه در قــاب سپرد هشــد و چــه آموزشهایــی
کــه بــرای بهبــود وضعیــت تعامــل و ارتبــاط
کــودکان ،رشــد و شــناخت آنهــا شــکل
گرفــت .اینجــا همچنــان بیوقفــه تــاش
میکننــد و میگوینــد:
همــه باهــم بــرای اتیســم .امــا کــودکان دارای
اتیســم بســیاری هســتند کــه دیده نمیشــوند.

در طــرح چــکاپ اتیســم ،افــراد
طیــف اتیســم عضــو انجمــن ،کــه
در حــدود هــزار و صــد کــودک در ردههــای
ســنی مختلــف هســتند؛ در چهارحیطــه اصلــی
پزشــکی عمومــی (بررســی اخــاالت مغــزی،
ِ
قلبــی ،ریــوی ،گوارشــی و سیســتمهای
ی) ،دندانپزشکی ،کاردرمانی
اسکلتی-عضالن 
و گفتــار درمانــی ارزیابــی میشــوند.
آقــای دکتــر وحیدخانــی ،مدیــر اجرایــی و
سرپرســت  ، Autism check upکــه از بهمــن
مــاه ســال گذشــته همــکاری خود را بــا انجمن
آغــاز کــرده و از همــان ابتــدا بــه آمادهســازی
شــرایط اجــرای طــرح چــکاپ پرداختــه
اســت ،در مــورد چگونگــی اجــرای ایــن طــرح
میگویــد :پــروژه چــکاپ اتیســم ،از ســی
بهمــن مــاه  95کلیــد خــورد و قــرار بــود ابتــدا
چهارهفتــه ،بــه صــورت پایلــوت برگــزار شــود.
تــا نتایــج کار دیــده و تمهیــدات الزم ،بــه کار
گرفتــه شــود.
ً
ایــن چهــار جلســه برگــزار شــد و حــدودا بیســت
وهشــت کــودک را قبــل از اتمــام ســال نــود
و پنــج مــورد ارزیابــی کامــل قــرار دادیــم و
نامههــای ارجاعشــان بــه مراکــز تخصصــی را
آمــاده کردیــم.
بعــد ازعیــــد ،پــروژه یــک مقـــــدار جدیتــر

و کاملتــر پیگیــری شــد .جلســات همــان
هفتــهای یکبــار بــود ولــی مراکــز ارجــاع
کاملتــر شــده بــود و مــا در هــر چهــار حیطــه
مراکــز ارجــاع داشــتیم.
درحیطـهی پزشــکی ،بیمارســتان مفیــد ،کــه
یــک بیمارســتان فــوق تخصصــی کــودکان
اســت؛ کلینیــک وردآورد و چنــد مرکــز دیگــر
در حیطــه دندانپزشــکی را بــه مراکــز ارجــاع
اضافــه کردیــم .و در حــال حاضــر در حــال
هماهنگــی بــا دانشــکده دندانپزشــکی شــهید
بهشــتی ،بــرای همــکاری هســتیم.
در حیطــه کاردرمانــی و گفتاردرمانــی هــم
ً
مراکــز توانبخشــی مختلفــی ،تقریبــا در تمــام
مناطــق ســطح تهــران ،داریــم.
در حــال حاضــر جلســات چــکاپ شــنبهها
در فضــای کلینیــک انجمــــــــن اتیســــــــــم
برگــذار میشــود .و از چهارشــنبه قبــل بــا
خانوادههــا بــرای انجــام چــکاپ ،هماهنــگ
میشود.
دکتــر خانــی از اینکــه ایــن طرح مورد اســتقبال
خانوادههــا قــرار گرفتــه اســت خوشــحال
بــود و گفــت :طبــق تبلیغــی کــه خانوادههــا
از ایــن برنامــه ،بــرای هــم داشــتند ،تعــداد
متقاضیــان و ثبتنــام بــاال رفتــه وافــراد در
نوبــت قــرار گرفتنــد.

ً
مــا چهارشــنبه هرهفتــه بــا حــدودا  ۸خانــواده،
یعنــی ۸کــودک طیف اتیســم تمــاس میگیریم
و بــرای شــنبه بعدازظهــر ســاعت 2نوبــت
ویزیــت میدهیــم.
بــه گون ـهای کــه هــر کــودک طیــف اتیســم
در چهــار حیط ـهی پزشــکی ،دندانپزشــکی،
کاردرمانــی و گفتاردرمانــی ،بــه طــور کامــل
ارزیابــی و چــکاپ مــی شــود.
او در مورد اهمیت چکاپ افراد اتیســم گفت:
از آنجایــی کــه کاردرمانــی و گفتاردرمانــی
از جنبههــای اصلــی درمانــی و حمایتــی در
اتیســم هســتند ،خانوادههــا بیشــتر در ایــن
دو حیطــه ســرمایهگذاری میکننــد.
همچنیــن بــه خاطــر ویژگیهــای خاصــی
کــه کــودکان طیــف اتیســم دارنــد ،مشــکالتی
مثــل اختــاالت دندانــی و پزشــکی ،در بیــن
یشــود .چــون
ایــن کــودکان نادیــده گرفتــه م 
کــودک نمیتوانــد بیــان کنــد و خانــواده تــوان
مالــی نــدارد کــه بــه صــورت روتیــن فرزنــد خود
یکــرد کــه کنــار
را چــکاپ کنــد .پــس ایجــاب م 
کارهــای توانبخشــی ،کــه الزم ـهی اتیســم
اســت ،چــکاپ دنداپزشــکی و پزشــکی هــم
انجــام شــود .بعــاوه بیماریهــای همــراه بــا
اتیســم ،نســبت بــه افــراد عــادی بیشتراســت.
یعنــی ا گــر مــا بیماریهــای گوارشــی را در
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افــراد عــادی ۵یــا  ۱۰درصــد داشــته باشــیم ،در کــودک طیــف اتیســم
ایــن میــزان دو برابــر میشــود .ازطــرف دیگــر ،وقتــی افــراد معمولــی
مشــکل گوارشــی داشــته باشــند ،میتواننــد بــه پزشــک مراجعــه کننــد
و مشکلشــان را بگوینــد ولــی کــودکان طیــف اتیســم حــواس پنجگانــه
متفاوتــی نســبت بــه افــراد عــادی دارنــد .در نتیجــه چــکاپ پزشــکی و
دندانپزشکی درکنار کارهای توانبخشی الزم و ضروری است.
همانطــور کــه تــا االن دیدیــم اختالالت دندانپزشــکی و پزشــکی در این
کــودکان ،شــیوع باالتــری نســبت بــه عمــوم افــراد جامعــه داشــتهاند.
دکتــر خانــی از اینکــه تیــم چــکاپ از برتریــن افــراد تشــکیل شــده ،ابــراز
خوشــحالی کــرد و گفــت :تیمــی که ما بــرای چکاپ اتیســم جمع کردیم
از تیمهــای طــراز اولانــد .توانبخشهایــی کــه داریــم کاردرمانهــا و
گفتاردرمانهــا ،جــز رتبههــای یــک و دو ارشــد هســتند .دندانپزشــک
و پزشــکمان افــراد بــا تجربــه و ماهــری در ایــن زمینــه و آشــنا بــا طیــف
اتیســم هســتند.
او در مــورد نتایــج ایــن طــرح و اســتقبال خانوادههــا از چــکاپ اتیســم
گفــت :وقتــی مــا طــرح چــکاپ اتیســم را شــروع کردیم،بایــد خانوادههــا
رو مجــاب مــی کردیــم کــه کودکانشــان را بــرای چــکاپ بیاورنــد .بــه
همیــن خاطرخودمــان خانوادههــا تمــاس میگرفتیــم و طــرح چــکاپ
اتیســم را برایشــان توضیــح میدادیــم.
ً
دو ســه جلســه کــه پیــش رفتیــم و حــدودا  10الی  15کــودک مورد چکاپ
قــرار گرفتنــد ،بــدون اینکــه مــا تبلیغــی انجــام بدهیــم ،هــر جلســه تعــداد
مراجعین بیشــتر میشــد.
ً
درواقــع تبلیــغ ســینه بــه ســینه خانوادههــا ،باعــث شــد کــه بعد از حــدودا
ســه جلســه از شــروع طــرح ،خانوادههــا خودشــان تمــاس بگیرنــد و
بــرای چــکاپ فرزندانشــان ثبتنــام کننــد .در نتیجــه تعــداد رفتــه
رفتــه بــاال رفــت و در حــال حاضــر حــدود  ۶0خانــواده ،در لیســت انتظــار
چــکاپ اتیســم هســتند.
دکتــر خانــی بــه هزینههــای ایــن طــرح اشــاره کــرد و گفــت :در طــرح
چــکاپ ،هزینــه تراپیس ـتها ،پرســنل پــروژه و تهیــه لــوازم مــورد نیــاز،
بــرای هــر کــودک اتیســم ،بالــغ بــر  245تــا  260هــزار تومــان اســت .امــا
خانوادههــا بــرای چــکاپ هزینـهای پرداخــت نمیکننــد و ایــن خدمــات
ً
بــرای آنهــا کامــا رایــگان اســت.
خانــم دکتــر بتولالســادات عمادی ،متخصص اطفال ،به عنوان پزشــک
تیم چکاپ اتیســم ،معاینات بالینی و قســمت شــرح حالگیری مختصر
اولیــه از تاریخچــه بیماریهــا یــی کــه فــرد اتیســم از تولــد تــا بحــال
داشــته و ســابقهای از مســائل خانوادگــی را بــر عهــده دارد.
او در مــورد شــرح فعالیــت خــود در چــکاپ گفــت :وقتــی کــودک
اتیســتیک بــرای معاینــات بالینــی ،بــه مــن مراجعــه میکنــد ،در رابطــه
بــا نحــوه تشــخیص بیمــاری ،داروهایــی کــه اســتفاده میکننــد و
مشــکالتی کــه در ایــن چنــد ســال ،بعــد از تشــخیص اتیســم ،داشــتند
بــا خانوادههــا صحبــت میشــود و بعــد معاینــات بالینــی در حــدی کــه

مــا اینجــا امکانــات داریــم انجــام میشــود.
ا گــر بــه اقدامــات تکمیلــی ،پاراکلینیکــی و
آزمایــش نیــاز باشــد ،بــه پزشــک متخصــص و
فــوق تخصــص ،باتوجــه بــه مشکالتشــان،
از طــرف انجمــن معرفــی و ارجــاع داده
میشــوند.
دکتــر عمــادی در مــورد شــایعترین مشــکالت
ً
افــراد طیــف اتیســم گفــت :معموال اکثــرا تکلم
نامناســب دارنــد .تاخیــر تکاملــی ،تاخیــر رشــد
و تشــنج هــم از مشــکالت ایــن افــراد اســت.
بســیاری از کودکانــی کــه بیمــاری اتیســم
دارنــد ،همزمــان بیــش فعــال نیــز هســتند
کــه بایــد تحــت نظــر متخصصــان مغــز و
اعصــاب و روانپزشــک ایــن تشــخیص انجــام
نکــه ایــن طــرح مــورد رضایــت
شــود.او از ای 
خانوادههــا قــرار گرفتــه اســت ابــراز خوشــحالی
کــرد و ادامــه داد :ماهیتــی کــه اتیســم دارد
یقــرار میکنــد و
ایــن اســت کــه بچههــا را ب 
در نتیجــه همــکاری خیلــی محــدودی بــا مــا
دارنــد .
بــه همیــن دلیــل مــا بیــش از تعــداد محــدودی
را نمــی توانیــم مــورد معاینــه قــرار دهیــم.
ولــی خانوادههــا تــا جایــی کــه مــن میبینــم
و صحبــت میکنــم ،از اینکــه چنیــن تیمــی
هســت که به صورت منســجم فرزندانشــان را
ویزیــت میکننــد و بــه مشکالتشــان پرداختــه
یشــود ،خیلــی خوشــحال هســتند.
م 
باتوجــه بــه اینکــه بیمــاری اتیســم ،اختاللــی
اســت کــه چنــد چهــره دارد و ممکــن اســت
چنــد ارگان را بــه صــورت همزمــان درگیــر کنــد
و مشــکالت روانــی مختلفــی را ،هــم بــرای
خــود فــرد و هــم بــرای اعضای خانــواده ایجاد
ً
کنــد ،ایــن خانوادههــا اکثــرا خانوادههایــی
خســته و ناامیــد هســتند .و از اینکــه یــک
تیــم چنــد نفــره میتوانــد مشکالتشــان را
جمعبنــدی و بــه آنهــا کمــک و هدایتشــان
کنــد کــه بــرای حــل مشکلشــان بــه کجــا
مراجعــه کننــد و چطــور آنهــا را حــل کننــد،
امیــدواری و خوشــحالی زیــادی برایشــان
ایجــاد میکنــد و بــاری از اســترس و خســتگی
را تــا حــدود زیــادی کــم میکنــد.
احسـ ـــاس میکنــم ایــن بچ ههـ ـــا و ایــن
خانوادههــا خیلــی نیــاز بــه حمایــت دارنــد.
حتــی ا گــر مــا تا حــدود خیلــی ناچیــزی بتوانیم
از نظــر روحــی راهنماییشــان کنیــم و بــاری از
دوش آنهــا کــم کنیــم و حمایتشــان کنیــم
همیــن جــای امیــدواری دارد و حــس خیلــی
خوبــی بــه مــن میدهــد.
علیرضــا جمالی ،کارشــناس ارشــد کاردرمانی،
عضــو دیگــر تیــم تخصصــی چــکاپ اتیســم
اســت .او در زمینــه اختــال اتیســم فعالیــت و
مقــاالت بســیاری هــم در ایــن زمینــه بــه چــاپ
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رســانده و بــه گفتــه خــودش ،عالقــه زیــادی
بــه فعالیــت در ایــن حــوزه را دارد.
او تخصــص خــود را ایــن گونــه شــرح
میدهــد :کاردرمانــی در لغــت یعنــی هنــر
اســتفاده از فعالیــت هدفمنــد بــرای رســیدن
بــه یــک مقصــود .بــرای مثــال کــودک اتیســم
کــه در یــک فعالیــت اجتماعــی خــاص ،دچــار
ضعــف اســت ،کاردرمــان بــا فعالیتهــا و
کارهایــی کــه انجــام میدهــد ،ســعی میکنــد
ارتبــاط اجتماعــی کــودک را بهتــر کنــد.
تخصــص یــه کاردرمانگــر ایــن اســت کــه
فــردی کــه دچــار مشــکل اســت ،بــه عنــوان
یــک فــرد اجتماعــی بتوانــد در جامعــه
فعالیــت ،اســتقالل و عــزت نفــس داشــته
باشــد.
کاردرمانــی در افــراد اتیســم بــا توجــه بــه
ً
مشــکلی کــه فــرد دارد ،عمــل میکنــد .بعضــا
کــودکان اتیســم مشــکالت رفتاری و شــناختی
دارنــد .کاردرمــان بایــد روی مســئله رفتــاری
کــودک مداخلــه کنــد و توجــه داشــته باشــد کــه
ایــن مســئله ،عملکــرد خــود کــودک وخانــواده
را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
همچنیــن افــراد اتیســم ،بعضــا مشــکالت
ً
فعالیــت روزمــره دارنــد .مثــا نمیتواننــد
کارهــای شــخصی خــود را انجــام دهنــد یــا
نمیتواننــد خودشــان غــذا بخورنــد .مــا
بــا توجــه بــه متدهــای کاردرمانــی ،کاری
میکنیــم کــه عملکردشــان بهبــود پیــدا
کنــد .البتــه در تیــم چــکاپ اتیســم ،مثــل
متخصصیــن دیگــر ایــن تیــم ،افــراد اتیســم را
ارزیابــی میکنیــم ،بــه خانوادههــا مشــاوره و
در نهایــت بــه مراکــز دوسـتدار اتیســم ارجــاع
میدهیــم.
آقــای جمالــی از اینکــه عضــوی از تیــم چکاپ
اســت ،احســاس رضایــت کــرد و گفــت :ایــن
کــه بتوانــم کمکــی هرچنــد کوچــک ،بــرای
ایــن بچههــا باشــم ،بــرای مــن افتخــار اســت.
گفتاردرمانــی یکــی از رشــتههای علــوم
پزشــکی اســت و زیــر شــاخه توانبخشــی .و
بــه کارهایــی کــه مربــوط بــه ارتبــاط وتعامــل
بچهها وبزرگساالن است میپردازد.
جلیــل زارعــی ،ارشــد گفتاردرمانــی ،چندیــن
ســال ســابقه کار در حــوزه اتیســم و
حوزههــای مختلــف دارد .و اینــک بــه عنــوان
گفتاردرمــان ،عضــو دیگــری از تیــم چــکاپ
اســت.
او در بــارهی تأثیــر گفتــار درمانــی در اتیســم،
گفــت :در حیطــه اتیســم گفتــار درمــان
میتوانــد نقــش بســیار موثــری داشــته باشــد.
چــون مشــکل اصلــی ایــن کــودکان درحیطــه
ارتبــاط و تعامــل اســت و میشــود گفــت کــه
اگــر ایــن کــودکان یــک درمــان گروهــی و

پیوســته را دنبــال کننــد ،میتواننــد در ســال
هــای اول زندگــی پیشــرفت قابــل توجهــی
داشــته باشــند و میشــود بــا ایــن درمــان
جامــع و رویکــرد تیمــی ،بــه ایــن کــودکان
کمــک کــرد .تنهــا گفتاردرمــان ایــن نقــش
را برعهــده نــدارد ،بلکــه متخصصیــن دیگــر
هــم بایــد کمــک کننــد .بــه همیــن دلیــل تیــم
چــکاپ اتیســم تشــکیل شــد.
آقــای زارعــی کــه حــدود یــک ســال اســت بــا
انجمــن اتیســم همــکاری میکنــد ،بیشــترین
مشــــــکل خانوادههــــــا را متوجــه شــــــــدن
دیرهنــگام و یــا دیــر شــروع کــردن درمــان
دانســت و گفــت :وقتــی خانوادههــا بــه مــا
مراجعــه میکننــد ،میگوینــد کــه مــا ایــن
مشــکل را دیــر متوجــه شــدیم و یــا اینکــه توان
مالــی ندارنــد و بــه خیلــی ازخدمــات کــه نیــاز
دارنــد دسترســی ندارنــد.
کار مفیــدی کــه میتــوان بــرای ایــن بچههــا
انجــام داد ،انجــام یــک غربالگــری زود
هنــگام اســت .مثــل غربالگــری شــنوایی کــه
درســن حــدود یــک ســالگی انجــام میشــود
میتــوان همیــن نــوع غربالگــری را درگفتــار
و زبــان هــم انجــام دهیــم کــه ایــن کــودکان
در ســال هــای اول تولــد ،شناســایی شــوند.
ولــی متاســفانه ایــن کار تاکنــون انجــام نشــده
ً
اســت .ایــن کــودکان واقعــا دوســت داشــتنی
ً
و معصومانــد و خانوادههایشــان واقعــا در
تالشانــد و مــا هــم بایــد بــه ایــن خانوادههــا از
هــر طریقــی کــه میتوانیــم کمــک و راهنمایــی
کنیــم تــا آنهــا مســیری را پیــدا کننــد و از ایــن
ســردرگمی دربیاینــد و همیــن بــرای مــا کافــی
اســت.
دکتــر بهنــاز مــرادی ،دنــدان پزشــک و
چهارمیــن متخصــص در تیــم چــکاپ
اســت .او گفــت :از نظــر دندانپزشــکی در
تیــم چــکاپ بصــورت کلینیــکال و بــدون
رادیوگرافــی ،ســامت دهــان و دنــدان
بچههــا بررســی میشــود کــه تاحــدود بیــش
از 80درصــد مشکلشــان مشــخص میشــود
و بعــد بــرای انجــام کارهــای درمانــی بــه
مرا کــز طــرف قــرار داد بــا انجمــن ارجــاع داده
میشــو ند .
دکتــر مــرادی ،توصیههــای بهداشــتی و
آمــوزش بهداشــت فــردی بــه خانوادههــا را از
مهمتریــن فعالیتهــای خــود در تیــم چــکاپ
دانســت و گفــت :بیشــترین تأ کیــد مــا آمــوزش
بهداشــت اســت چــون اگــر مشــکلی بــرای آنهــا
پیــش بیایــد درســت کــردن دندانهایشــان
خیلــی دردســر ســاز میشــود .چــون ایــن
ً
بچههــا معمــوال همــکاری نمیکننــد و بایــد
بیهــوش شــوند و عــوارض بیهوشــی قابــل
چشمپوشــی نیســت.

بــه همیــن دلیــل معتقــدم کــه همیشــه
پیشــگری بهتــر از درمــان اســت .مشــکالت
دهــان ودنــدان افــراد اتیســم خیلــی بــه
ســن آنهــا و مراقبتهــای خانــواده بســتگی
ً
دارد .چــون معمــوال حداقــل 90درصــد آنهــا
خودشــان مســواک نمیزننــد و ایــن برعهــده
پــدر و مــادر اســت کــه حوصلــه بــه خــرج
بدهنــد و بــه بهداشــت آنهــا رســیدگی کننــد
و هرچــه بیشــتر خانــواده بــه ایــن موضــوع
اهمیــت بدهــد مشــکالت دهــان و دنــدان این
بچههــا نیــز کمتــر اســت.
او ادامــه داد :عمــده مشــکل دنــدان پزشــکی
اطفــال اتیســم عــدم همــکاری آنهــا بــا دنــدان
پزشــک اســت .اولیــن کاری کــه بایــد انجــام
داد ایــن اســت کــه بایــد بــا آنهــا دوســت شــد و
نســبت بــه بچههــای دیگــر بــرای آنهــا وقــت
بیشــتری گذاشــت.
دکتــر مــرادی نیــز ماننــد اعضــای دیگــر تیــم
چــکاپ اتیســم ،از اینکــه از ایــن طریــق بــه
کــوکان اتیســم کمــک میکنــد ،خوشــحال
بــود و گفــت :از حضــورم درتیــم چــکاپ حــس
ً
کامــا دوگان ـهای دارم هــم حــس خوبــی دارم
کــه کاری از دســتم برمیآیــد کــه برایشــان
نکــه
انجــام دهــم واکثــر خانوادههــا از ای 
کلینیــک ،دندانپزشــک هــم دارد و آنهــا
مجبــور نیســتند بــرای ویزیــت دندانپزشــکی
ســختی بکشــند ابــراز رضایــت میکننــد و ایــن
باعــث خوشــحالی مــن اســت از طــرف دیگــر
دیــدن مشــکالت بچههــا و خانوادههایشــان
مــرا ناراحــت میکنــد.
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کاردرمان با
مداخالتی که میکند،
سطح تمرکز،
توجه و هوش
کودک را
افزایش می دهد
تا کودک عملکرد
بهتری
داشته باشد.

امیـــــــــــــ ــــــــد
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ݡکودکان اتیسم
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«خانــه امیــد انجمــن اتیســم ایــران»
بــرای ارائــه خدمــات بــا کیفیــت باالتــر
و هزینههــای کمتــر و رســیدگی بهتــر
بــه نیــاز هــای کــودکان دارای اتیســم
و خانوادههــای ایشــان ،در طبقــــــــه
اول ســاختمان انجمــن اتیســم ایــران
تشــکیل گردیــده اســت .برگــزاری
کالسهــای بــازی درمانــی ،موســیقی
درمانــی ،تئاتــر ،رفتــار درمانــی ،کالژ و
نقاشــی از جملــه خدماتــی اســت کــه
کلینیــک خانــه امیــد بــه کــودکان و
خانــوادههــایاتیســمارائــهمــیدهــد.

بــرای آشــنایی بــا نحــوه برگــزاری ایــن کالسهــا ،مهمــان
هــر یــک از بخشهــای کلینیــک شــدم.کالس بــازی درمانــی،
اولیــن کالســی بــود کــه وارد آن شــدم .بــازی درمانــی در روزهــای یکشــنبه
تــا چهارشــنبه هــر هفتــه بــا سرپرســتی آقــای هــادیگل در خانــه امیــد
انجمــن اتیســم ایــران برگــزار مــی شــود.
آقــای ســعید هــادیگل ،بــازی درمانگــر کلینیک خانه امید ،مثل همیشــه
پرانــرژی و شــاداب وارد کالس شــد .او کــه در رشــته نمایــش وتئاتــر
تحصیــل کــرده ،روزهــای پایانــی کالسهــای تئاتــر بــا تئاتــر درمانــی آشــنا
ً
و وارد حیطـهی بــازی شــد .و تقریبــا  10ســال اســت کــه بــازی درمانــی کار
میکنــد .گاهــی هــم در کلینیکهــای مختلــف و مهدکودکهــا نمایــش
خــاق اجــرا میکنــد.
بچههــا هــر کــدام در گوش ـهای از اتــاق مشــغول بــازی بودنــد .علــی
یکــرد و نیوشــا در
مشــغول بــازی بــا لگوهــا بــود .مایســا سرســره بــازی م 
گوش ـهی اتــاق نشســته بــود.
نکــه علــی بــه ســمتش
نیوشــا کــه گویــی از علــی میترســد ،بــه محــض ای 
رفــت ،جیــغ زنــان بــه ســمت دیگــر اتــاق دویــد .مایســا ،دختــر کوچــک و
ظریفــی کــه برعکــس نیوشــا از علــی ترســی نــدارد ،در کنار حوضچــه توپ،
مشــغول بــازی بــا توپهــا بــود .آقــای هــادیگل در مــورد کالس بــازی
ً
درمانی،گفــت :در انجمــن اکثــرا بــازی درمانــی گروهــی کار میکنیــم،

میکــرد ،بــه ســمت ارگ رفــت و دکمههــا را فشــار مــیداد .صــدای
نتهــای موســیقی توجــه نیوشــا را بــه خــود جلــب کــرد ،و حــاال نیوشــا آرام
شــده بــود .بــه ســمت منبــع صــدا رفــت و چنــد لحظ ـهای مایســا و ارگ را
تماشــا کــرد .بعــد در گوشــهای نشســت و در خــود فــرو رفــت.
علــی در چیــدن لگوهــا پشــتکار باالیــی داشــت ،وقتــی ســتون لگوهــای
چیــده شــده روی هــم ،فــرو میریخــت ،علــی ناراحــت میشــد و جیــغ
مــیزد ،امــا دوبــاره بــا انــرژی بیشــتر مشــغول بــه چیــدن بــرج لگوهــا
میشــد و گویــی از ایــن کار خســته نمیشــود و هــر بــار بــا نقشـهای جدیــد
لگوهــا را روی هــم میگــذارد.

اگر کودک
محدود شود
و مدام به او
بگوییم:
نه تو دست نز ن،
تو بر و عقب
و هنگام برخورد،
آنها را جداکنیم،
قصه به خوبی
پیش نمیر ود

در همیــن حیــن بــه ســوی آقــای هــادی
گل کــه در کنــار علــی نشســته بــود و بــه او در
یکــرد رفتــم و از او
چیــدن لگــو هــا کمــک م 
دربــاره بــازی درمانــی و تاثیــرش بــر کــودکان
اتیســم پرســیدم.
او گفــت :بــازی درمانــی یعنــی ایــن کــه از
طریــق بــازی ،یــک ســری درمانهایــی
را ایجــاد کنیــم .درکالس بــازی درمانــی،
برخــاف کاردرمانــی ،گفتاردرمانــی ،ای بــی
ای و جســمی و ذهنی و حســی حرکتی چیزی
نمیبینیــم .مثــا کار درمانگــر فیزیــک کــودک
را میبینــد و میتوانــد بــا آن درگیــر شــود .و
یــا درگفتاردرمانــی؛ کــودک بــا کالمــی کــه مــی
گویــد ،گفتــار درمانگــر تشــخیص میدهــد کــه
گفتــار او در چــه حــدی اســت ،آوا ســازی مــی
کنــد و مشــکل برطــرف میشــود .امــا در بــازی
درمانــی هیــچ کــدام از ایــن معیارهــا نیســت.
در ایــن کالس بیشــتر بــا روح و روان کــودک
ســروکار داریــم کــه دســت نیافتنــی اســت.
کــودک میتوانــد خــودش را مخفــی کنــد ویــا
حتــی نقــش بــازی کنــد و خــود واقع ـیاش را
نشــان ندهــد.
مــا در ایــن کالس بــرروی رویکردهــای
رفتــاری کار میکنیــم .یعنــی مــن بــه
عنــوان بــازی درمانگــر رفتــاری ،بیشــتر رفتــار
برایــم مهــم اســت .اگرکودکــی لجبــاز اســت،
آســتانهی تحملــش پاییــن اســت ،همــکاری
ودســتور پذیــری نــدارد ،بــازی رو خــوب
ادامــه نمیدهــد ،مــدام قدرتطلبــی دارد
و زورگویــی میکنــد ،مــا از طریــق بــازی،
تکنیکهایــی کــه در بــازی وجــود دارد را
بــا آنهــا تمریــن میکنیــم .و از خانــواده
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بیشــتر وقتهــا مــن خــودم را عقــب میکشــم تــا بیــن بچههــا تعامــل ایجــاد
شــود و بچههــا بتواننــد بــا هــم داد و ســتد کننــد.
دوســت نــدارم بچههــا حــول محوریــت مــن بــازی کننــد .بچههــا بایــد
یادبگیرنــد باهــم کنــار بیاینــد و ایــن کار زمــان زیــادی نیــاز دارد .ایــن
اتفاقــات در پــارک ،جاهایــی کــه بچههــای عــادی میرونــد و بــازی
میکننــد ،میافتــد .ومتاســفانه بچههــای اتیســم بــا بچههــای ســالم
همبــازی نمیشــوند .در خانههــا هــم کــه تعــداد بچههــا آن قــدر کــم
ً
اســت و اکثــرا تــک فرزنــد هســتند .بــرای همیــن مــا ســعی کردیــم کــه ایــن
فضاهــای خالــی را پــر کنیــم.
بــه ســمت نیوشــا رفــت و از او خواســت کــه باهــم بــازی کننــد ،هــر دو بــه
ســمت حوضچــه تــوپ رفتنــد و نیوشــا بــه آرامــی خــود را بــه آغــوش توپهــا
ســپرد .بــه گفتــه آقــای هــادیگل ،رفتــار و عملکــرد علــی نســبت بــه چنــد
مــاه گذشــته بهتــر شــده و از نظــر او ،ایــن پیشــرفت بزرگــی بــرای علــی بــود.
ً
نیوشــا کامــا در بیــن توپهــا غــرق شــده بــود و گویــی بــا آنهــا دوســت
شــده و برایشــان حــرف میزنــد .علــی بیشفعــال اســت و مــدت زیــادی
نمیتوانــد روی یــک بــازی تمرکــز کنــد ،دوبــاره لگوهــا را رهــا کــرد و بــه
ســمت توپهــا رفــت و بــا ســرعت بیــن آنهــا پریــد و نیوشــا فریــاد زنــان
درخواســت کمــک میکــرد .آقــای هــادیگل از او خواســت تــا در مقابــل
علــی از خــود دفــاع کنــد .او برخــورد جــدی بــا علــی نکــرد و حتــی از نیوشــا
در مقابــل علــی دفــاع نکــرد.
وقتــی علــت ایــن عکــس العمــل او را درمقابــل برخــورد علــی و نیوشــا
پرســیدم ،گفــت :اگــه کودکــی بــه کــودک دیگــری آســیب برســاند ،مــن
خیلــی برخــورد نمیکنــم کــه کــودک از مــن بترســد چــون ایــن اتفــاق
میتوانــد همــه جــا بیفتــد ،نیوشــا بایــد یادبگیــرد قویتــر رفتــار کنــد ،یــا
علــی بایــد یــاد بگیــرد کــه بــا دیگــران مداراتــر باشــد .اگــر کــودک محــدود
شــود و مــدام بــه او بگوییــم :نــه تــو دســت نــزن ،تــو بــرو عقــب و هنــگام
برخــورد ،آنهــا را جــداکنیــم ،قصــه بــه خوبــی پیــش نمــی رود .بــه خاطــر
همیــن مــا از مــادر نیوشــا خواهــش کردیــم کــه نیوشــا را بــه کالسهــای
گروهــی بیــاورد ،شــاید علــی جیــغ میزنــد ،داد میزنــد ولــی میتوانــد
محــرک خوبــی باشــد بــرای نیوشــایی کــه همیشــه در اتاقــش تنهاســت
درخانــه تنهاســت و همــه چیــز در اختیــارش اســت.
مایســای کوچــک و آرام کــه در کالس راه میرفــت و بــا خــود بــازی
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میخواهیــم کــه همــراه بــا مــا تغییــر کننــد
چــون رفتــار کــودک بایــد در خانــه بهتــر شــود
و اگــر خانــواده بــا مــا تغییــر نکنــد مســیر خوبــی
نداریــم.
آقــای هــادیگل کــه از ابتــدای تأســیس
تــا کنــون ،بــا انجمــن همــکاری میکنــد در
مــورد تاثیــر بــازی درمانــی بــر کــودکان اتیســم
و بــه خصــوص کودکانــی کــه بــه انجمــن
میآینــد گفــت :در ایــن جــا یــک تیــم شــامل
گفتــار درمــان ،کاردرمــان ،دارو و  ...فعالیــت
میکننــد و بازیدرمانــی هــم در گوشــهای
از ایــن تیــم بــه بهبــود کــودکان کمــک
میکنــد .در بعضــی از مراجعیــن ،تاثیــرات
مثبــت را دیدیــم واســتقبال زیــادی هــم از
ایــن کالس شــده .بیشــتر مراجعیــن اعتمــاد
بنفــس بهتــری پیــدا کردهانــد ،بزرگســاالن
عــزت نفسشــان بــاال رفتــه و بــه خودبــاوری
رســیدهاند ،راحــت تــر رابطــه برقــرار میکننــد
راحتتردرجمــع حــرف میزننــد و احســاس
مســئولیت میکننــد.
وقتــی در رفتارشــان ایــن پیشــرفتها را
مشــاهده میکنیــم لــذت میبریــم ولــی در
کل فقــط مــا بــه تنهایــی نقــش نداریــم در
موفقیــت ایــن بچــه ،بلکــه عوامــل زیــادی
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کالژ و حجمسازی،
اعتماد به نفس
بچهها را باال میبرد
و باعث میشود
سر انگشتان خود را
به کار بگیرند
و وقتی به آرد و گل و آب
دست میزنند،
حسهایشان تحر یک
میشود

در بیــن بــوده .و ا گــر خانــواده بــا مــا همــراه شــود خیلــی ســریعتر ایــن
یشــود .از صحبتهــای آقــای هــادیگل متوجــه
موفقیتهــا حاصــل م 
شــدم کــه کالس بــازی درمانــی بــرای رنــج ســنی خاصــی نیســت .و کــودک
 2ســاله تــا فــرد  54ســاله از ایــن کالس اســتفاده میکننــد .بــا ایــن تفــاوت
کــه هرچــه رنــج ســنی باالتــر باشــد ،فــرم و نحــوهی آمــوزش متفاوتتــر و
دیگــر اســمش بــازی نیســت بلکــه آمــوزش مهارتهــای اجتماعــی اســت.
وامــا بــازی درمانگــر پــر انــرژی کلینیــک هــم بــه راحتــی از فعالیتهــای
داوطلبیــن عبــور نکــردو گفــت :داوطلبــان خیلــی خوبنــد ،خیلــی کمــک
میکننــد ولــی گاهــی وقتهــا نیــاز دارنــد کــه یــک ســری نکتههــا بــه آنهــا
گفتــه شــود ولــی در کل بینهایــت کمــک کنندهانــد و حضورشــان بــه آدم
حــس خــوب میدهــد .مــن خیلــی وقتهــا از داوطلبــان تشــکر میکنــم،
خیلــی وقتهــا قدردانــی قلبــی میکنــم و بــه نظــرم بینهایــت در دورهمــی
وبرنامههــای مختلــف کــه بــا مــا هســتند ،حضورشــان الزم اســت.
در بخــش دیگــری از کلینیــک خانــه امیــد ،کالس کالژ و کاردســتی
در روزهــای دوشــنبه و چهارشــنبه هــر هفتــه از ســاعت  13الــی  17بــا
مربیگــری خانــم ســارا صــدری مربــی و هنــر درمانگــر ،در خانــه امیــد
یشــود.
انجمــن اتیســم ایــران برگــزار م 
وارد کالس شــدم .خانــم صــدری و آرش مشــغول کار بــا خمیــری کــه خــود
بــا آرد و آب بــه عمــل آوردنــد ،بودند .آرش  10ســاله اســت ،پســری باهوش
و بازیگــوش .آنهــا مشــغول ســاختن ســاختمان بودند .وقتــی وارد کالس
شــدم ،آرش بالفاصلــه از مــن خواســت تــا در ســاخت ســاختمان بــه او و
خانــم صــدری کمــک کنــم .گلولههایــی را کــه بــا آرد درســت کــرده بــود را
بــا هیجــان بــه مــن نشــان داد و گفــت :ســنگهایی کــه بــرای ســاختمان
درســت کــردم را ببیــن! بعــد گلولههــا را در بــار کامیونــت اســباببازی
ریخــت و بــا بــاال بــردن بــار کامیونــت ،گلولههــا را روی زمیــن ریخــت و
گفــت :میخــوام اینجــا ســاختمان بســازم.
خانــم صــدری بــا چهــرهای مهربــان ،صبورانــه بــه آرش در ســاخت
یکــرد .او میگفــت کالژ و حجمســازی ،اعتمــاد بــه
ســاختمانش کمــک م 
نفــس بچههــا را بــاال میبــرد و باعــث میشــود ســر انگشــتان خــود را بــه
کار بگیرنــد و وقتــی بــه آرد و گل و آب دســت میزننــد ،حسهایشــان
یشــود وخیلــی برایشــان هیجانانگیــز اســت و از ایــن کار لــذت
تحریــک م 
میبرنــد .واز اینکــه میتواننــد بــا قیچــی ،چســب ،مقــوا و وســایل دیگــر
کار کننــد و کاردســتی بســازند ،اعتمــاد بــه نفــس باالیــی پیــدا میکننــد.
او در مــورد هنردرمانــی گفــت :هنــر کمــک میکنــد بــه درمــان و چــون
در ایــران ،ایــن کار خیلــی انجــام نشــده ،شــاید االن نتــوان خیلــی راجــع
بــه آن صحبــت کــرد ،امــا مــن معتقــدم کــه ایــن اتفــاق میافتــد ،چــه
بــرای بچههایــی کــه مشــکالت خیلــی کوچکتــر از اتیســم دارنــد و چــه
بــرای بچههــای اتیســم .مــا درکنــار هنــر میتوانیــم اعــداد را بــه آنهــا
یــاد بدهیــم ،میتوانیــم راجــع بــه طبیعــت ،شــهر و خیلــی چیزهــای
دیگرحــرف بزنیــم.

مختلــف کــه او پیشــنهاد مــیداد ،بــرای ســاخت ماشــین بــه نقطــه
اشــتراک رســیدند .آرش بــه ســمت میــز کار برگشــت و مشــغول کار شــد.
ســاعت میگذشــت و کالس کالژ بــه پایــان خــود نزدیــک میشــد .از
همصحبتــی بــا آرش و محیــط شــاد و پــر انــرژی کالس کالژ آن قــدر لــذت
بــردم کــه تــرک کالس برایــم ســخت بــود .آرش و کــودکان همچــون آرش
فرشــتگانی هســتند خســتگیناپذیر و دوســت داشــتنی.
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هنــر ابــزاری را بــرای بیــان احساســات بــه کــودکان اتیســم ،بــه خصــوص
کودکانــی کــه کالم ندارنــد ،میدهــد .وهمیــن کــه میتوانــد ابــراز کنــد،
یشــود.
باعــث آرامــش درون ـیاش م 
ً
خانــم صــدری گفــت :بچههــا کامــا در ایــن کالس آزاد هســتن و کارهایــی
کــه نمیتواننــد در خانــه انجــام بدهنــد ،اینجــا آزادانــه انجــام میدهنــد
و بــه هــر ســویی کــه میخواهنــد کالس را پیــش میبرنــد .ومــن ســعی
میکنــم در انتخــاب موضــوع کالس دخالــت نکنــم و فقــط همراهشــان
یخــواد انجــام بدهــد .اگــر کودک کالم داشــته
باشــم تــا آن چیــزی رو کــه م 
باشــد کــه خــودش موضــوع کاردســتی را پیشــنهاد میدهــد و اگــر کالم
نداشــته باشــد ،بــا رفتــارش مــرا بــه آن ســمتی کــه میخواهــد میبــرد.
آرش روبــه خانــم صــدری گفــت :بــرای ســاختن ســاختمان باالبــر الزم
داریــم ،پــس بایــد باالبــر بســازیم .ســرش را بــه ســمت پنجــره چرخانــد و
بــه ســاختمانهایی کــه از پنجــره دیــده میشــدند ،اشــاره کــرد و ادامــه
داد :هم ـهی ایــن ســاختمانها رو بــا باالبــر ســاختن .بــا پیشــنهاد خانــم
صــدری ،یــک مقــوای رنگــی روی میــز گذاشــت تــا باالبــرش را روی آن
بســازد .بــا همــان خمیــر ،گلولههایــی بــرای چر خهــای باالبــر آمــاده کــرد
و روی مقــوا چســباند.
آرش مشــغول ســاخت باالبــر بــود کــه رو بــه مــن کــرد و گفــت :فــردا تــورا
میبــرم ســر ســاختمان تــا کار کنــی .بــا خنــده بــه او گفتــم :مــن کــه کار
ســاختمانی بلــد نیســتم ،بــا اعتمــاد بــه نفســی کــه در صدایــش بــود،
گفت:یــاد میگیــری ،مــن یــادت میــدم .بایــد بتــن ریــزی کنــی .ســاختمان
بایــد بتــن داشــته باشــد .بــرای بتــن ریــزی ســاختمانهای بــزرگ باالبــر
کتــاور .بــه خاطــر اطالعاتــی کــه
م ـیذارن و بــرای ســاختمانهای کوچ 
آرش از ساختمانســازی داشــت هــم تعجــب کــردم و هــم شــگفتزده
شــدم و غــرق در حرفهایــش بــه ســاختن باالبــر نــگاه میکــردم.
آرش رو بــه مــن کــرد و گفــت :مجلــه بتــن ریــزی هــم داره؟ گفتــم :نــه،
امــا اگــر دوســت داشــته باشــی یــه مجلــه دیگــر درمــورد بتنریــزی آمــاده
میکنیــم و شــما بــرای آن مطلــب بنویــس ،موافقــی؟ آرش لبخنــدی زد
و گفــت :باشــه.
گویــی از ســاختمان ســازی خســته شــده و میخواهــد ادامــه ســاخت را بــه
روزی دیگــر موکــول کنــد .ارش باالبــر را نیم ـهکاره رهــا کــرد و بــه ســمت
کمــد وســایل بــازی رفــت تــا وســیلهی دیگــری بــرای بــازی پیــدا کنــد.
بعــد از بحــث و مشــورت بســیار بــا خانــم صــدری و رد کــردن بازیهــای

ریحانــه علــی آبــادی ،کارشــناس گرافیــک،
او حــدود یــک ســال اســت کــه بصــورت
داوطلبانــه بــه عنــوان مربــی نقاشــی بــا
انجمــن همــکاری میکنــد .او بــه پیشــنهاد
آقــای هــادیگل و عالق ـهای کــه بــه نقاشــی
دارد کالس نقاشــی را برگــذار کــرد .کالس
نقاشــی در روزهــای دوشــنبه هــر هفتــه از
ســاعت  9الــی در خانــه امیــد برگــزار میشــود.
او میگوید:
ً
قبــا اصــا بــا بچههــای اتیســم کار نکــرده
بــودم ،کالس نقاشــی بــرای بچههــای
یکــردم
اتیســم بــا آن چیــزی کــه تصــور م 
ً
واقعــا متفــاوت اســت ،چــون بچههــا بــا هــم
متفاو تا نــد.
یاســی  11ســاله کــه از اواخــر تیــر مــاه در کالس
نقاشــی شــرکت میکنــد ،اســتعداد زیــادی در
نقاشــی دارد و در ایــن مــدت کوتــاه پیشــرفت
زیــادی داشــته .یاســی رابــط اجتماعــی خوبــی
دارد و همیشــه خواهــر کوچکتــرش بــاران هــم
همــراه او بــه کالس میآیــد .یاســی خــودش را
بــرای مــن معرفــی کــرد و بــا صــدای ظریفــش
گفــت :بــه کالس نقاشــی مــا خــوش اومــدی.
بــا حــس خوبــی کــه از خــوش آمدگویــی یاســی
گرفتــه بــودم ،در گوشــه کالس نشســتم و
مشــغول تماشــای نقاشــی او شــدم .یاســی
امــروز یــک چشــم نقاشــی کــرده بــود ،بــا اینکــه
تفاوتهایــی بــا نمونــه اصلــی داشــت ،امــا
زیبــا و هنرمندانــه بــود.
خانــم علــی آبــادی گفــت :جلس ـهی اول
کالس نقاشــی فقــط بــا خــط خطــی کــردن
بچههــا روی کاغــذ شــروع شــد ،بچههــا کاغــذ
را خــط خطــی میکردنــد و انــگار درونشــان را
بــروی کاغــذ خالــی میکردنــد .از الب ـهالی آن
همــه خــط ،شــکلی را پیــدا میکردیــم و ایــن
یشــد دیدشــان بــه کاغــذ جلویشــان،
باعــث م 
فراتــر از خــط خطیهــا بــرود و بیشــتر تمرکــز
کننــد .بــرای تقویــت حــس المســه ،از بــرگ
درختــان کمــک گرفتــم و رنگهــای هــر
فصــل را بــه بچههــا آمــوزش دادم.
لبخنــدش بیشــتر شــد و ادامــه داد :اســتقبال
خانوادههــا از آمــوزش ترکیــب رنــگ ،رنگهــای
مکمــل و متضــاد بیشــتر شــد و مادرهــا بیشــتر
دوســت داشــتند ترکیــب رنگهــا را بــا بچههــا
تمریــن کنــم و خودشــان ترکیــب رنــگ
خاصــی را از مــن میخواســتند و ایــن مــرا بــه
وجــد م ـیآورد .البتــه بچههایــی هــم بودنــد
کــه مــن آنهــا را بــا نقاشــی درگیــر کــردم .
یاســی از آن دســته بچههایــی اســت کــه
وقتــی بــا خواهــرش میآیــد خیلــی هیجــان
دارم و دوســت دارم هرچــه بلــد هســتم بــه
آنهــا یــاد بــدم .
نقاشــی از یاســی بــه مــن نشــان داد که بــا مداد
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رنگــی ،خواهــرش را کشــیده بــود .او زیرکانــه
اســم خواهــرش را بــا قطرههــای بــاران کــه از
ابــر ،بــر روی عکــس خواهــرش فــرود میآمــد،
نشــان داده بــود.
بالبخنـــــــدی کــه برلــب داشـــــت و گویــی
خاطــرهی شــیرین از ذهنــش گذشــت بعــد از
ً
لحظـهی ســکوت گفــت کال دنیــای قشــنگی
دارنــد .
ایــن مربــی همیشــه خنــدان ،در مــورد تاثیــر
نقاشــی بــر کــودکان اتیســم گفــت :بعضــی از
ایــن بچههــا وقتــی نقاشــی میکننــد خیلــی
هیجــان زده میشــوند و بعضیهــا خیلــی آرام
میشــوند .ذات نقاشــی ایــن اســت ،ارتبــاط
نزدیکــی بــا ذهــن و روحیــه فــرد در لحظــه
دارد .بهتــر ایــن اســت کــه محیطــی بــرای
ً
نقاشــی باشــد تابچههــا کامــا آزاد باشــند و
ً
محدودیتــی نداشــتن و واقعــا هنــر درمانــی
شــوند امــا متاســفانه همیشــه محدودیــت
هایــی هســت .رضایــت از کارش درچهــرهی
اونمایــان بــود و ایــن رضایــت نتیجــهی
رضایــت خانوادههایــی بــود کــه فرزندشــان را
بــرای آمــوزش بیشــتر بــه کالس نقاشــی آورده
بودنــد.
مــادر یاســی بــا دیــدن نقاشــی دخترش ،بســیار
هیجــانزده شــده بــود و بــا اشــتیاقی کــه در
چهــرهاش نمایــان بــود ،از نقاشــی او عکــس
میگرفــت.
مایســای بازیگــوش وارد کالس شـــــد .او
عالقــهی زیــادی بــه رنــگ انگشــتی دارد.
وســایل نقاشــی را از مــادر گرفــت و بــه مربــی
داد تــا نقاشــی را شــروع کنــد .منظــرهی دریــا
و درخــت ،سوژ هینقاشــی امــروز مایســا بــود.
مربــی انگشــت مایســا را در ظــرف رنــگ فــرو

یبــرد و روی کاغــذ طــرح مــورد نظــر را میکشــیدند.
م 
مایســا کــه از کودکــی فقــط خــط صــاف میکشــید ،االن بــه کودکــی تبدیــل
شــده کــه میتوانــد خطــوط منحنــی بکشــد و انــدازه خطــوط را کنتــرل
کنــد .او امــروز بــا کشــیدن ماهــی ،گل ،گیــاس و درخــت کشــیدن خطــوط
یکــرد.
منحنــی را تمریــن م 
در نقاشــی امــروز مایســا ،ماهیهــای قرمــز در دریــای آرام شــنا میکردنــدو
درختــان ســر بــه فلــک کشــیده گیــاس ،در ســاحلی پــر از گل ،به تماشــای
رقــص ماهیهــا مشــغول بودنــد.
بعــد از رنگهــای انگشــتی ،حــاال نوبــت مــداد شــعمیها بــود کــه هنــر
مایســا را نشــان بدهنــد .ذهــن مایســا پــر اســت از ســوژههای زیبــا بــرای
نقاشــی و بــه دنبــال راهــی بــرای ورود بــه دنیــای روی کاغــذ.
خانــم علــی آبــادی از خاطــرات کالســش برایمــان گفــت از اینکــه وقتــی
کودکــی بــرای اولیــن بــار قلمــو در دســت گرفــت تــاروی بــوم نقاشــی کنــد،
آنقــدر آرامــش داشــت و طــوری ماهرانــه قلمــو را در دســت گرفــت که گویی
از اول نقــاش بــه دنیــا آمــده و او بایــد فقــط اورا شــکوفا کنــد .او از اینکــه
چنیــن شــاگردانی دارد لــذت میبــرد .او ادامــه داد :هنــر ذاتــی اســت ولــی
بعضــی از بچههــا اســتعداد فوقالعــادهای در نقاشــی دارنــد .
خانــم علــی آبــادی بــا اشــتیاق و هیجــان هــدف از برگــذاری کالس
نقاشــی را برپایــی نمایشــگاهی از آثــار بچههــا ،بــه نفــع اتیســم و درجهــت
معرفــی اتیســم بــه جامعــه بیــان کــرد و گفــت :مــن میخواهــم هنــر ایــن
بچــه هــا معرفــی شــود تــا مــردم بــه آنهــا بــه چشــم هنرمنــدی نــگاه کننــد
کــه دچــار اختــال اتیســم اســت .بــا ذوقــی کــه در صــدا داشــت ادامــه داد
بــرای برپایــی نمایشــگاه فکرهــای زیــادی در ســر دارم بــه طــوری کــه
فقــط نمایشــگاه نقاشــی نباشــد و از هنرهــای دیگــر هــم درایــن نمایشــاه
اســتفاده شــود .هــدف کالس نقاشــی هــم نشــان دادن دنیــای رنــگ هــا
چــه بــه آدمهــای عــادی و چــه بــه آدمهایــی بــا هــر اختاللــی اســت و ایــن
خیلــی قشــنگ خواهــد بــود .وبایــد ادامهدار باشــد چــون وقتی اســتعدادی
شــکوفا مــی شــود ا گــر در میانــه راه رهــا شــود فایــدهای نــدارد و مــن تصمیم
دارم تــا انتهــا بــا ایــن بچههــا باشــم.
و حــاال نوبــت بــه کالس موســیقی درمانــی اســت کــه بــرای گرفتــن
گــزارش از نحــوهی برگــذاری کالس ،مهمــان آن شــوم .کالس موســیقی
در روزهــای یکشــنبه هــر هفتــه از ســاعت  9الــی  17بــا سرپرســتی آقــای
یشــود.
خدایــی ،در  2کالس در خانــه امیــد برگزارم 
یاشــار خدایــی موســیقی درمانگــر کلینیک،کــه ســابقه ســی ســال کار
هنــری و پانــزده ســال کار درمانــی نیــز دارد ،اولیــن آموزشــگاه ویــژه افــراد
کــم تــوان را درایــران ،درســال  88افتتــاح کــرده و از آن زمــان بــه طــور
جــدی بــه کار هنــر درمانــی پرداختــه از موســیقی درمانــی و تاثیــر آن بــر
افــراد میگویــد :مــن بــا واژهی درمــان بــرای هنــر موافــق نیســتم چــون هنر
شــفا میدهــد و علــم پزشــکی اســت کــه در واقــع درمــان میکنــد .تراپــی
یکــی از معانیــش درمــان اســت و معانــی دیگــرش تمریــن و بهبــود اســت.
بهتــر اســت واژه هــای دیگــر مثــل شــفا و هنــر را جایگزیــن هنردرمانــی
کنیــم .درایــران موســیقی درمانــی زیــر نظــر روانپزشــک یــا روانشــناس
اســت متاســفانه ،درصورتــی کــه موســیقی درمانــی یــک واحــد مســتقل
یشــود طــب مکمــل طبــی اســت کــه
اســت و طــب مکمــل محصــوب م 
بــه طــب اصلــی کمــک میکنــد مثــل آب درمان ـی؛ ماســاژ درمانــی و ،...
هنــر درمانــی کــه یکــی از شــاخههایش موســیقی درمانــی اســت از زیــر
شــاخههای طــب مکمــل اســت .در ایــران ریشــه خیلــی قدیمــی دارد و بــه
یگــردد ولــی در دنیــا بطــور رســمی و آ کادمیــک
هــزاران ســال پیــش برم 
بعــد از جنــگ جهانــی دوم شــروع میشــود بــرای ســربازانی کــه از جنــگ
برمیگردنــد و کــم کــم گســترش پیــدا میکنــد و بیشــتر بــرای بیمــاری

یشــد امــا االن در مــورد افــراد کــم تــوان جســمی
هــای روحــی اســتفاده م 
و حرکتــی هــم اســتفاده میشــود .آمــوزش نواختــن موســیقی بــه کــودکان
اوتیســم مشــکل بیتوجهــی و تمرکــز آنهــا را ،کــه مهمتریــن ناهنجــاری
ذهنــی آنهاســت ،تــا حــد قابــل توجهــی برطــرف میکنــد.
کــودک اوتیســتیک بعــد از طــی مراحــل شــناخت هنــری ،خــودش بــه
درمانگرهــا نشــان میدهــد کــه بایــد برایــش در چــه زمینهایــی درمانهــای
مکمــل را شــروع کــرد و در ایــن مرحلــه نقــش خانوادههــا بــرای بهبــود
رفتارهــای اجتماعــی کــودک بوســیله هنردرمانــی پررنگتــر میشــود و
همچنیــن بایــد بــرای لمــس تاثیــر موســیقی بــر فرزندانشــان صبــور باشــند.
خانــم یاســمن ورمزیــاری کــه معمــاری داخلــی خوانــده ،موســیقی کار
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میکنــد و دورهی موســیقی درمانــی را نــزد اســتاد خدایــی گذرانــده و
اکنــون بــه عنــوان مربــی موســیقی بــا انجمــن همــکاری میکنــد ،در بــاره
نحــوهی برگــذاری کالس موســیقی درمانــی میگوید:چــون بچههــای
طیــف اتیســم هرکدامشــان بــا دیگــری متفــاوت اســت بــرای هــر بچــه
یــک پروتــکل خــاص در نظــر میگیریــم .در واقــع هیــچ دو کودکــی آموزش
مثــل هــم ندارنــد .جلســات اول حالــت ارزیابــی دارد و مــا ادراک کــودک
وســطح توجــه و تمرکــز ،روابــط اجتماعــی و میــان فــردی کــودک را درنظــر
میگیریــم و نســبت بــه مشــکالتی کــه درهــر کــودک هســت مثــل کلیشــه
و ،...درمــان بــا موســیقی را شــروع میکنیــم.
ً
مثــا تمریناتــی از ســاز پرکاشــن و ســازهای کوبــهای ،ملودیــک و...
اســتفاده میکنیــم تــا بتوانیــم در تمرینــات مشــکل کــودک را تاحــدودی
برطــرف کنیــم .موســیقی درمانــی روی تمــام مشــکالت بچههــا نفــوذ دارد
ً
مخصوصــا حــس تمرکــز و توجــه آنهــا را خیلــی بــاال میبــرد .تمریناتــی
کــه در موســیقی درمانــی انجــام میشــود کــه عملکردهــای ریــز وظریــف را
تقویــت میکنــد .چــون نواختــن ســاز هــم به نــوع خــود ،کار ظریفی اســت.
وقتــی وارد کالس شــدم ،مهدیــس روی صندلــی نشســته بــود دو اســتوانه
رنگــی در دســت داشــت و یــک کاغــذ کــه عالئم روی آن کشــیده شــده بود
روی میــز بــود ،مربــی بــه عالئــم اشــاره کــرد و مهدیــس صــدای مربــوط
بــه عالمــت را باتــکان دادن اســتوانهی همرنــگ عالمــت یــا دهــان
نشــان مـیداد ،مربــی درحیــن تمریــن بــا مهدیــس گفــت :موســیقی باعث
باالبــردن و تقویــت حافظــه دیــداری تقویــت شــناختی بچههــا میشــود.
تمریــن بــه ایــن صــورت اســت کــه مربــی اول هــم بــا اشــاره و هــم گفتــن

رنگهــا بــه مهدیــس در نواختــن صــدای
درســت عالمتهــا بــه او کمــک میکنــد .در
مرحلــه بعــد مربــی فقــط بــه عالمتهــا اشــاره
میکنــد و مهدیــس بایــد خــودش صــدای
درســت را ایجــاد کنــد .درمرحلــه ســوم نــه
صــدا نــه اشــارهای ازجانــب مربــی نیســت و
مهدیــس هــم بایــد عالمتهــا را بخوانــد و
هــم صدایشــان را بــا اســتوانهها ایجــاد کنــد.
در هرجلســه از کالس هــم رنگهــا و هــم
اشــکال تغیــر میکننــد تــا کــودک هــم رنگهــا
را بشناســد و هــم اشــکال هندســی را.
امــا آمــوزش آرش بــا متــد دیگــری انجــام
یشــد .مربــی کتــاب موزیــکال را جلــوی
م 
آرش گذاشــته بــود .و آرش طبــق رنــگ
نتهــا ،دکمــه هــم رنــگ را فشــار م ـیداد.
خانــم ورمزیــاری و آرش شــعر میخواندنــد و
ملــودی شــعر را هــم مینواختنــد .آرش از ایــن
تمریــن بــه وجــد آمــده بود.مربــی بــا تــکان
دادن عروســک آرش ،فعلــی را نشــان مـیداد
و همزمــان شــعر میخوانــد و نواختــن ملــودی
بــه عهــده آرش بــود .آرش کــه از شــروع کالس
هیجــان زیــادی داشــت،با لبخنــدی کــه بــر
لــب داشــت گفــت :موســیقی خیلــی شــیرینه.
مربــی از اینکــه آرش از کالس موســیقی لــذت
یبــرد خوشــحال شــد و او را تشــویق کــرد.
م 
و چــون امــروز خیلــی خــوب بــه حرفهــای
مربــی گــوش داده و تمریناتــش را درســت
انجــام داده بــود ،چنــد دقیقــه پایانی کالس را
اجــازه داشــت تــا عکسهــای کتــاب موســیقی
را ببینــد .او همینطــور کــه محــو تماشــای
تصاویــر کتــاب بــود ،خانــم ورمزیــاری از او
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من با واژه ی درمان
برای هنر موافق نیستم
چون هنر شفا میدهد
و علم پزشکی است
که در واقع درمان میکند.
تراپی یکی از معانیش
درمان است و معانی
دیگرش تمر ین
و بهبود است .بهتر
است واژه های دیگر مثل
شفا و هنر را جایگز ین
هنردرمانی کنیم
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خواســت تــا شــعری کــه بــه عنــوان تکلیــف در
منــزل باید حفظ میکــرد را بخواند .آرش شــعری
از موالنــا را حفــظ کــرده بــود و چــه زیبــا خوانــد:
مرده بدم زنــــده شدم
گریه بدم خنــده شدم
دولت عشق آمد ومن
دولت پاینــــــــده شدم
کالس تئاتــر در روزهــای شــنبه و ســه شــنبه
هــر هفتــه از ســاعت  9الــی  13بــا سرپرســتی
آ قــای مقــدم و همراهــی داوطلبیــن مربــی
در خانــه امیــد انجمــن اتیســم ایــران برگــزار
میشــود .آقــای دکتــر کاوه مقــدم روانشــناس
کودکان اســتثنایی و کارشــناس توانبخشــی و
عضــو انجمــن هنردرمانــی کانــادا ،حــدود ۱۳
ســال اســت کــه بــا بچههــای اســتثنایی بــه
ویــژه طیــف اتیســم کار میکنــد .او از طریــق
یکــی از مــادران دارای کــودک طیــف اتیســم
بــا انجمــن آشــنا شــد و از ســال 93بــه عنــوان
مربــی تئاتــر درمانــی بــا انجمــن همــکاری
میکنــد .او معتقــد اســت چــون اتیســم یــک
اختــال عجیــب و پیچیــده اســت ،در کشــور
مــا در حیطــه تئاتــر درمانــی و برنامههایــی کــه
مربــوط بــه کــودکان اتیســم اســت ،کســی بــه
آن صــورت فعالیــت نمیکنــد.
آقــای دکتــر مقــدم امــروز هــم مثــل همیشــه
بــا چهــره ای صبــور و آرام ،بــرای برگــزاری،
وارد انجمــن شــد .کالس امــروز ســه هنــر آمــوز
داشــت ،علیرضا،محمــد امیــن و امیــن کــه هــر
ســه بــه همــراه مادرانشــان درکالس حاضــر
شــده بودنــد.
آقــای مقــدم درمــورد تئاتردرمانــی و نحــوه
برگــذاری کالس گفــت :در تئاتردرمانــی

تکنیکهایــی بــرای افزایــش اعتمــاد بــه نفــس ،بهبــود ارتبــاط کالمــی بــا
ً
دیگــران ،بهبــود تخلیــه هیجانــی ،عواطــف احساســات وجــود دارد .مثــا
تکنیــک یــک دقیقــه تــک گویــی ،تکنیــک صندلــی خالــی ،تکنیــک تئاتــر
بــدون تماشــاگر ،تکنیــک فــن بیــان ،آواســازی ،گامهــای کالمــی و. ...
همــه اینهــا بــرای بچههــا کمککننــده هســتند.
کالس بــا تمریــن آواهــا شــروع شــد و بــا تمریــن بیــان احساســات مختلــف
ادامــه پیــدا کــرد .آنهــا خندیــدن و عصبانیــت را تمریــن کردنــد.
بازیهــای ذهنــی و حرکتــی هــم جــز دیگــری از فعالیتهــای کالس تاتــر
درمانــی بــود.
او از بچههــا خواســت کــه تصورکننــد طنابــی از ســقف آویــزان اســت و
میخواهــد آن طنــاب را بکشــند بــه ایــن ترتیــب بــا حــس حرکتــی آنهــا
یکــرد .درایــن مرحلــه از آمــوزش مادرهــا همــراه کــودکان خــود
بــازی م 
طنــاب را میکشــیدند و بــه آنهــا کمــک میکردنــد .و حاالنوبــت ایــن اســت
کــه بچههــا هــر کــدام بــه مــدت یــک دقیقــه تــک گویــی کننــد .
نفــر اول محمــد امیــن بــود ،او بــروی ســکو ،روبــروی بچههــا و آقــای
مقــدم ایســتاد و شــروع بــه صحبــت کــرد :مــن بــا مامــان و بابــا بــرای زیــارت
بــه حــرم امــام رضــا و مســجد گوهرشــاد میریــم بــا قطــار بعــد بــا آژانــس
برمیگردیــم .
آقــای مقــدم :دیگــه کجــا دوس داری بــری؟ محمــد امیــن بعــد از لحظـهی
تأمــل گفــت شــهر بــازی ،بــا بابــا کاوه ،مامــان شــهناز و دایــی ســعید .محمــد
امیــن بــا تشــویق و تحســین آقــای مقــدم و بچههــا درجایــش نشســت
و نوبــت علیرضــا بــود کــه بــرای حضــار صحبــت کنــد .آقــای مقــدم از
علیرضــا پرســید کــه چــرا شــب جمعــه گذشــته کــه برنامــه تأتــر داشــتیم
نیامدی؟علیرضــا بــا هیجــان گفــت :چــون عمــو مصطفــی اومــد خونمــون،
اســم دختــرش ترنــم ،تــازه بــه دنیــا اومــده .میخواســتیم بــا عمــو مصطفــی
بــازی کنیــم امــا بــازی تــو کامپیوتــر نصــب نشــد .آقــای مقــدم :خــب چیــکار
کردیــد؟ علیرضــا :بایــد صبــر کنیــم بابــا بیــاد و درســت کنــه.
امیــن پراکندهگوییهــای زیــادی دارد ،آقــای دکتــر مقـ ـ ــدم از او
میخواهــد بــاالی ســکو بــرود ،امیــن همینطورکــه بــه پراکندهگویــی
خــود ادامــه مـیداد بــه بــاالی ســکو رفــت و همچنــان بــه پراکندهگویــی
ادامــه م ـیداد .آقــای مقــدم ازاو خواســت در مــورد غــذا صحبــت کنــد.
 چــه غذایــی دوس داری؟ امیــن بــدون توجــه بــه ســئوال آقــای مقــدمبــه پراکندهگویــی ادامــه م ـیداد.
امیــن دوس داری مامــان ناهــار بــرات چــی درســت کنــه؟ امیــن ســکوتکــرد و در فکــر فــرو رفــت و بعــد از چنــد دقیقــه تامــل گفــت :الویــه.
مامــان تــو الویــه چــی میریــزه؟ امیــن جــواب نــداد و بــا پراکندهگویــی ازســکو پاییــن آمــد و درجــای خــود نشســت .و در آخــر آقــای مقــدم بــا تــک
تــک بچههــا تئاتــر بداهــه بــازی کــرد.
از آقــای مقــدم از تاثیــری کــه تئاتــر درمانــی بــر شــاگردان کالســش داشــته
پرســیدم و او بــا اعتمــاد بــه نفــس و خوشــحالی کــه در چشــمانش
مشــخص بــود گفــت :پنجشــنبه هفتــه گذشــته ،دومیــن اجــرای در زمینه
تئاتــر بچههــای طیــف اتیســم را در فرهنگســرای اندیشــه روی صحنــه
بردیــم کــه بازیگــران نمایــش هــم از بچههــای اتیســم بودنــد .شــهریور
ســال گذشــته هــم اجــرا داشــتیم؛ امســال هــم اجــرا داشــتیم و ایــن کار
ادام ـهدار خواهــد بــود.
ایــن نشــان میدهــد بچههــا بهبــود پیــدا کــرده انــد؛ همیــن کــه روی ســن
بــه صــورت زنــده ،فعالیتــی را انجــام بدهنــد کــه دیگــران آنهــا را ببیننــد،
خیلــی ارزش دارد .آقــای دکتــر کاوه مقــدم نیــز وجــود داوطلبیــن در کالس
را بســیار کمککننــده دانســت و گفت:داوطلبیــن بایــد تکنیکهــا را
یــاد بگیرنــد و ایــن فنــی اســت کــه مــن بــه آنهــا یــاد میدهــم و آنهــا بــا
مشــاهده کــردن ،بــه عنــوان دســتیار میتواننــد اینهــا را یــاد بگیرنــد و در
غیــاب مــن بــرای بچههــا انجــام دهنــد.

میگویــد ایــن بچهها در ســن مدرســه هســتند
و ایــن مهارتهــا بــه آنهــا کمــک میکنــد کــه
بتواننــد مــداد را درســت در دســت بگیرنــد و
هنــگام رنگآمیــزی بــه مشــکل برنخورنــد.
علــی صفحــه اشــکال هندســی را تکمیــل
میکنــد و بــا لبخنــدی زیبــا صفحــه را بــه
خانــوم گــودرزی تحویــل میدهــد و تشــویق
یشــود .و حــاال رفتــار درمانگــر ،بــرای بــاال
م 
بــردن آســتانه تحمــل ،توجــه و شــناخت
رنگهــا ،بــه او جعبــه از پــر از مهرههایــی بــا
اشــکال و رنگهــای مختلــف میدهــد و از او
میخواهــد مهرههــارا نــخ کنــد.
کســری از اینکــه یکــی از مربعهــای کوچــک
صفحــه اشــکال هندســی گــم شــده بــود،
ناراحــت بــود و از خانــم گــودرزی میخواهــد
بــرای جلســه بعــدی کالس آن را پیــدا کننــد.
علــی و کســری ،در دنیــای آرام خــود و بــه دور
از دغدغههــای دنیــای واقعــی ،بــا شــادی
همــراه بــا رقابــت ،بــا هــم بــازی میکننــد و
خانــم گــودرزی همچــون مــادری مهربــان
بــا آنهــا بــازی و حسهــای مختلــف آنهــا را
تحریــک میکنــد.
جلس ـهای دیگــر از کالس رفتــار درمانــی هــم
پایــان میرســد و خانــم گــودرزی تکالیــف
بچههــا بــرای تمریــن در خانــه را در دفترچــه
هــای آنهــا مینویســد .علــی با عجلــه کالس را
تــرک کــرد ،امــا وقتــی یــادش آمــد کــه بــا مربــی
خــود خداحافظــی نکــرده ،بازمیگردد ،دســت
تکان میدهد و خداحافظی میکند.
کســری بــه آرامــی خداحافظــی کــرد و بــه امیــد
جلس ـهای دیگــر از کالس رفتاردرمانــی ،اتــاق
را تــرک میکنــد.
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در بخــش پایانــی گــزارش از کلینیــک خانــه امیــد ،کالس رفتــار درمانــی،
توســط خانــم گــودرزی در بخــش انفــرادی و گروهــی در روزهــای شــنبه،
یکشــنبه ،ســه شــنبه و چهارشــنبه هــر هفتــه برگــزار میشــود.
بــا کمــی تاخیــر وارد کالس شــدم ،خانــم گــودرزی درحــال بــازی بــا بچهها
بــود .الهــه گــودرزی ،مــادر یــک نوجــوان  13ســاله اتیســتیک اســت و از
آغــاز تاســیس ،همــراه انجمــن بــوده .او قبــل از تولــد دختــرش کیانــا،
خبرنــگار بــود امــا بــا وجــود مشــکالت کیانــا ،تغییــر شــغل داد و در رشــته
تحصیلــی خــود (رفتــار درمانــی) مشــغول بــه کار شــد.
او میگویــد :رفتــار درمانــی یعنــی اصــاح رفتــار نادرســت؛ رفتــار نادرســت
میتوانــد حتــی یکســری رفتــار کلیشــهای بــرای بچههــای اتیســم و
حتــی خانوادههایشــان باشــد ،رفتــار درمانــی یــاد میدهــد کــه چگونــه
ً
ً
بــا بچــه هــا برخــورد کننــد؛ مثــا خانوادههایــی داریــم کــه دائمــا بــه بچــه
میگوینــد :نکــن ،دســت نــزن ،گاز نگیــر ،ســرت را بــه دیــوار نــزن ،کاری
کلیش ـهای انجــام نــده و. ...
ایــن کلمــه نــه را مــا بایــد از زندگــی بچههــای اتیســم ،تــا جایــی کــه
بهشــان آســیب نرســد ،حــذف کنیــم .رفتــار درمانــی باعــث میشــود کــه
همــراه بــا بازیدرمانــی و کاردرمانــی ذهنــی و مهارتهــای حرفــه آمــوزی،
ً
مهــارت هــای خــود ایســتا شــدن را بــه بچههــا یــاد دهیــم .بچههــا عمــا
در رفتاردرمانــی تعامالتشــان خــوب میشــود؛ ضمــن اینکــه خیلــی کارهــا
را یــاد میگیرنــد کــه بایــد نــه در آنهــا باشــد؛ یعنــی حــرف آنهــا نیســت.
در ایــن کالس هــم ،همچــون ســایر کالس هایــی کــه در کلینیــک خانــه
امیــد برگــزار مــی شــود ،نــوای زیبایــی از موســیقی بــه گــوش میرســد
و آرامــش خاصــی را بــه بچههــا داده اســت.خانم گــودرزی میگویــد:
هم ـهی بچههــای اتیســم موســیقی وآب را دوســت دارنــد و مــن شــاهد
تاثیــر آن بــر افــراد اتیســم بــودم.
ً
امــروز علــی و کســری ،کــه هــر دو تقریبــا همســن هســتند و حــدود 6
ســال دارنــد ،در کالس حاضــر شــدند .علــی کودکــی بســیار بازیگــوش امــا
آموزشپذیــر و مــودب اســت .طبــق شــناختی کــه خانــم گــودرزی از علــی
دارد ،میگویــد او داروهــای زیــادی مصــرف میکنــد کــه برخــی از آن هــا
بــا بدنــش ســازگاری نداشــت و باعــث شــده بــود کــه علــی مدتــی در انــزوا
باشــد و گوشــهگیر شــود و اکنــون پژوا کگویــی زیــادی دارد.
کســری امــا تــک معلولیتــی و فقــط اتیســم اســت .بــا اســترس جدایــی
از مــادر در اولیــن جلســه رفتــار درمانــی شــرکت کــرده بــود کــه اکنــون
بــا گذشــت چنــد جلســه از کالس ،اســترس او کاهــش زیــادی داشــته و
آموزشپذیــری باالیــی دارد.
خانــم گــودرزی در مــورد مراجعینــش طــوری صحبــت میکنــد کــه انــگار از
فرزنــدان خــود ســخن میگویــد ،بهتــر اســت بگویــم او مادرانــه بــا بچههــا
تمریــن و بــازی میکنــد و بــه آنهــا آمــوزش میدهــد .او از رضــای  5ســاله
برایــم گفــت کــه بســیار باهــوش اســت و در ایــن ســن ،میتوانــد بــه راحتــی
بخوانــد و چــون بــه قطــار عالقــه زیــادی دارد ســوژهی اصلــی نقاشــی
هایــش اســت و تمامــی ایســتگاههای خطــوط متــرو را بــه ترتیــب حفــظ
کــرده و گاهــی راهنمــای دیگــران میشــود .رفتــار درمانگــر همانطــور کــه
بــه علــی و کســری آمــوزش مـیداد کــه چــور بــا اســباببازیهای روی میــز
بــازی کننــد ،گفــت :بچههــا در جلســات اول رفتــار درمانــی نمیتوانســتند
بــا هــم ارتبــاط برقــرار کننــد ،امــا االن بــا هــم تعامــل دارنــد و گاهــی حتی به
هــم حســودی هــم مــی کننــد .خندیــد و گفــت :علــی در کالس حکمرانــی
میکنــد و کســری هــم بــه شــدت از او حســاب میبــرد .و از خاطراتــش بــا
بچههــا گفــت.
کســری در گوشــهای ازاتــاق در حــال تقویــت مهارتهــای ریزانگشــتی
وهمزمــان تشــخیص رنــگ و اشــکال هندســی اســت .خانــوم گــودرزی
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خدمات

حمایتی _ اجتماعی
خدمات حمایتی _اجتماعی حرفهای
اســت مبتنــی بــر دانــش ،اصــول،
ارزشهــا ،مهــــارتها و روشهــــــــا
کــه هــدف از آن کمــک بــه افــراد و
گروههــاو جامعــه اســت تــا بتواننــد
بــا تکیــه بــر تواناییهــا و اســتفاده از
منابــع موجــود بــرای حــل مشــکالت
یــا رفــع نیــاز خــود اقــدام کــرده ،بــه
اســتقالل نســبی و رضایــت خاطــر
دســت یابنــد و پــس از آن بتواننــد
تاثیرگــذار باشــند.با توجــه بــه افزایــش
روزافــزون آمــار خانوادههــای دارای
فرزنــد طیــف اتیســم ،اهمیــت ارائــه
خدمــات حمایتی-اجتماعــی بــه
خانوادههــا نیــز بــه طبــع افزایــش
یافتــه اســت .بــه همیــن منظــور،
گزارشــی از چگونگــی فعالیــت و هــدف
واحــد خدماتــی حمایتــی -اجتماعــی
انجمــن اتیســم ایــران تهیــه گردیــد.

واحــد خدماتــی حمایتــی-
اجتماعــی انجمــن اتیســم ایــران در
زمســتان ســال  ،1394بــه همــت مدیریــت
انجمــن و مدیــر کنونــی واحــد خدمــات
حمایتی-اجتماعی تشکیل شد.
مرجــان وثوقینیــا ،مدیــر واحــد خدمــات
حمایتی-اجتماعــی انجمــن ،بــا اشــاره بــه این
کــه خانوادههــا در بــدو ورود بــه انجمــن بــه
واحــد حمایتــی مراجعــه میکننــد ،بخشهای
مختلــف ایــن واحــد را اینگونــه معرفــی کــرد:
ابتــدا انجــام مراحــل تشــکیل پرونــده و
دریافــت اطالعــات خانــواده توســط مســئول
اداری ،ارائــهی بســته خوشآمدگویــی بــه
خانــواده (شــامل :فصلنامــه علمــی آموزشــی
انجمــن ،بروشــورهای آموزشــی ،لوگــوی
انجمــن ،لبــاس مخصــوص انجمــن ،ســی
دیهــای ســرگرمی و  ،)...ســپس مراجعــه
بــه بخــش ســنجش و ارزیابــی بــه منظــور
تعییــن وضعیــت فــرد دارای اتیســم ،حضــور
در بخــش مشــاوره و مــددکاری ،و در نهایــت
بــا توجــه بــه نیــاز همچنیــن نظــر ارزیــاب

و مــددکار انجمــن ،ارجــاع خانــواده بــه مراکــز
ارائهدهنــده خدمــات پزشــکی ،کلینیکــی،
فرهنگــی ،هنــری ،ورزشــی ،تفریحــی و...
(کــه عضــو شــبکه دوســتدار اتیســم هســتند و
خدماتــی را بــا تخفیفــات ویژه بــه خانوادههای
اتیســم ارائــه میکننــد ).انجــام میشــود.
در واحــد خدمــات حمایتی-اجتماعــی،
ارتقــای ســامت هم ـهی اعضــای خانــواده و
افزایش کیفیت زندگی مد نظر است.
ســامت و رضایتمنــدی کلــی خانــواده،
همچــون یــک کــوه یــخ اســت کــه تنهــا جــز
کوچکــی از آن قابــل مشــاهده اســت .حجــم
زیــادی از عوامــل دیگــر از جمله شــاخصهای
روانــی و فرهنگــی خانوادههــا و علتهــای
رفتــاری مرتبــط بــا شــیوه زندگــی بــه ســادگی
قابــل اندازهگیــری و مشــاهده مســتقیم
ً
نیســتند و حتمــا در مــورد ایــن عوامــل بایــد
بررســی و ارزیابیهــای الزم صــورت بگیــرد تــا
ً
نهایتــا منجــر بــه بهبــود تعامــات خانــواده،
ارتقــاع وضعیــت ســامت عمومــی و افزایــش
رضایتمنــدی گــردد.
برنامههــای ایــن واحــد جهــت رســیدن بــه
ایــن اهــداف ،شــامل ارائــه آموزشهــای اولیــه
بــه خانوادههــا ،برگــزاری کارگاههـای آمــوزش
والدیــن و خواهــر و بــرادر اتیســم ،گــروه
درمانــی ،بررســی وضعیــت ســامت روان،
بهداشــت عمومــی و اســترس و اضطــراب
خانــواده ،ســنجش وضعیــت ارتبــاط زوجین،
نحــوهی ارتبــاط والدیــن بــا فرزنــدان ســالم،
بررســی مشــکالت خانــواده و در صــورت نیــاز
ارجــاع بــه روانشــناس یــا روانپزشــک خــارج
از انجمــن ،بررســی ســامت جســمی والدیــن
در شــرح حــال اولیــه ،برگــزاری تورهــای
گردشــگری ،مشــاورههای فــردی و گروهــی
کــه بــه صــورت هفتگــی ،ماهیانــه و فصلــی
انجــام میشــود ،از عمــده فعالیتهــای ایــن
واحــد اســت.
وی ادامــه داد :ایــن واحــد بــه یــک منبــع
آمــاری معتبــر بــرای انجمــن تبدیــل شــده
اســت .بــه صورتــی کــه دریافــت اطالعــات از
خانوادههــا بســیار دقیــق و دســتهبندی شــده
اســت .مــا در ایــن واحــد خانوادههــا را ،از نظــر
اقتصــادی ،بــه چهــار گــروه اصلــی شــامل :بــی
بضاعــت ،کــم بضاعــت ،متوســط و حامــی
ً
تقســیمبندی کردهایــم ،و قاعدتــا بــا تعــداد
بیشــتری از خانوادههــای بیبضاعــت و کــم
بضاعــت روبــه رو هســتیم.
اغلــب خانوادههــا نیــاز مالــی دارنــد ،امــا
یتــوان نیــاز آموزشــی و مشــاورهای
نم 
یتــوان گفــت
آنهــا را نادیــده گرفــت ،و م 
نیازهــای آموزشــی ،مشــاورهای و مالــی ،جــزء
عمدهتریــن مشــکالت خانوادههــای طیــف

بنی آدم اعضای یک پیکـرند
که در آفرینش ز یک گوهـــرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضـــــوها را نمانـــد قـــــــــرار
مریــم لطفــی ،مســئول اداری واحــد خدمــات
حمایتی-اجتماعــی ،کــه در بیــن همــکاران
واحــد حمایتــی ،بــا وجــود حجــم کاری زیــاد

اتیســم اشــاره کــرد و گفــت :اکثــر خانوادههــا
بــا مشــکالت مالــی مواجــه هســتند و حداقــل
کاری کــه مــا میتوانیــم برایشــان انجــام
دهیــم ،گــوش دادن بــه درد دل آن هاســت
تــا بتوانیــم فشــار را از روی آن هــا برداریــم.
همچنیــن کمبــود مراکــز توانبخشــی کــه بــا
اتیســم آشــنایی داشــته باشــند ،از مشــکالت

روانشناس ــی و مش ـ ــاوره

سطــح رفاه خانوادههای ته ــران
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اتیســم اســت.
خانــم وثوقینیــا بــه اهمیــت واحــد خدمــات
حمایتی-اجتماعی ،اشاره کرد و گفت:
بــا توجــه بــه نیــاز خانوادههــا و افزایــش آمــار
مراجعهکننــدگان بــه انجمــن ،بــا کمــک
خیریــن و جلــب مشــارکتهای مردمــی،
ایــن طبقــه (طبقــه دوم ســاختمان انجمــن)
خریــداری شــد و در اختیــار واحــد حمایتــی قــرار
ً
گرفــت و اگــر ایــن کمکهــا نبــود طبیعتــا ایــن
فضــا اکنــون در اختیــار مــا نبــود.
مــا هــم ســعی میکنیــم تمــام نیــرو و تــاش
خــود را بــه کار بگیریــم تــا بتوانیــم بــه
خانوادههــا خدمــات بهتــر و بیشــتری ارائــه
دهیــم.
مدیــر واحــد حمایتی-اجتماعــی انجمــن،
از ارتبــاط مســتقیم ایــن واحــد بــا خانــواده و
خاطــرات تلــخ و شــیرین خــود در ایــن واحــد
برایمــان گفــت .زمانهایــی کــه توانســتند
گرهگشــای مشــکالت خانوادههــا باشــند و
بــه آنهــا انــرژی مثبــت دادنــد و همچنیــن
زمانهایــــــی کــه پیچیدگــــــی مشــکالت
خانوادههــا ،بــا وجــود تالشهــا و میــل
آنهــا ،باعــث شــد کمکــی از آن هــا بــر نیایــد
و تاثیــر منفــی آن را بــر خــود احســاس کننــد.
امــا همیشــه ســعی کردهانــد همــراه و همــدل
خانوادههــا باشــند.
او در پایــان بــه بیتــی از اشــعار شــاعر کهــن
ایــران زمیــن ســعدی شــیرازی اشــاره کــرد
کــه در واحــد خدمــات حمایتــی -اجتماعــی
انجمــن اتیســم ایــران مــداوم تکــرار میشــود
و مصــداق بــارزی از فعالیتهــای ایــن واحــد
اســت.

فــردی بســیار صبــور و آرام لقــب گرفتــه اســت
و مســئول نوبتدهــی بــه خانوادههایــی
اســت کــه بــه طــور قطعــی تشــخیص اتیســم
گرفتهانــد ،بعــد از حــدود دو ســال فعالیــت
خــود در ایــن واحــد ایــن چنیــن برایمــان
میگویــد :حــدود  2ســال پیــش بــه عنــوان
داوطلــب بــه انجمــن آمــدم و بــدون اینکــه
عالق ـهای بــه بخــش حمایتــی داشــته باشــم
بــه ایــن قســمت آمــدم و بــه این جــا عالقهمند
شــدم .خانوادههــا قبــل از مراجعــه بــه
انجمــن ،بایــد تأییدیــه اتیســم ،از روانپزشــک
یــا متخصــص مغــز و اعصــاب داشــته باشــند.
کــه خانــواده یــا خــود بــه پزشــک متخصــص
مراجعــه میکنــد و یــا مــا آنهــا را بــه پزشــکان
متخصــص معرفــی میکنیــم.
همچنیــن خانــم دکتــر خوشــابی (فــوق
تخصــص روانپزشــکی) هــر مــاه یــک روز در
انجمــن حضــور دارنــد و بــه صــورت رایــگان
بــه ویزیــت مراجعیــن میپردازنــد.
او ادامــه داد :مــا مراجعهکنندگانــی از
شهرســتانهای دیگــر هــم داریــم کــه بــرای
تشــخیص اتیســم بــه انجمــن مراجعــه
میکننــد و بعــد بــه نزدیکتریــن شــعبه
انجمن در محل ســکونت خود ،برای گرفتن
خدمات ارجاع داده میشوند.
مــا بــه طــور مســتقیم بــا خانوادههــا در
ارتبــاط هســتیم و حــال آنهــا بــر روی مــا اثــر
میگــذارد .وقتــی خانــوادهای بــه مــا مراجعــه
میکنــد و تشــخیص اتیســم نمیگیــرد ،ماهــم
ً
خوشــحال میشــویم و طبیعتــا از ناراحتــی
آنها ناراحت.
خانــم لطفــی بــر مشــکالت خانوادههــای
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این واحد
به یک منبع آماری
معتبر برای
انجمن تبدیل
شده است.
به صورتی که
دریافت اطالعات
از خانوادهها
بسیار دقیق
و دستهبندی
شده است.
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خانواده
با این تفکر
به ما مراجعه
میکند که فقط
فر زند او
دچار این
مشکل است و
بیشتر ین سختیها
برای آنهاست.
اما وقتی اطالعات
الز م را دریافت میکند
و راه برایش باز میشود،
امیدوار با ر وحیه بهتر
از اینجا میر وند
و این حال مارا
خوب میکند.

تحصیلــی مــن مــددکاری بــود ،در واحــد
حمایتــی و بخــش مــددکاری مشــغول بــه
کار شــدم .ارتبــاط بــا آدمهــا را دوســت دارم و
از اینکــه بــه حرفشــان گــوش بدهــم و بــاری
از دوش آنهــا بــردارم ،خوشــحال میشــوم.
ارتبــاط حســی مــددکار بــا خانوادههــا بیشــتر
ً
اســت و شــنیدن درد و رنــج دیگــران طبیعتــا
حــس خوبــی نــدارد .امــا مــا یــاد گرفتهایــم
کــه صبــور باشــیم و بــه مددجــو راهکارهــای
مناســبی ارائــه دهیــم تــا مشکالتشــان همــوار
شــود.
او ادامــه داد :خانــواده بــا ایــن تفکــر بــه مــا
مراجعــه میکنــد کــه فقــط فرزنــد او دچــار ایــن
مشــکل اســت و بیشــترین ســختیها بــرای
آنهاســت .امــا وقتــی اطالعــات الزم را
یشــود،
دریافــت میکنــد و راه برایــش بــاز م 
امیــدوار بــا روحیــه بهتــر از اینجــا میرونــد و
ایــن حــال مــارا خــوب میکنــد.
ســمیه نجفلــو مــددکار را امیــن خانوادههــا
دانســت و از اعتمــادی کــه خانــواده بــه
مــددکار دارد و مشــکالتش را بــا او در میــان
میگــذارد گفــت و عــاوه بــر مشــکالت مالــی
کــه اغلــب خانوادههــای اتیســم دارنــد،
خســتگی و پریشــان حالــی ایــن خانوادههــا
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دیگــر افــراد دارای ایــن اختــال اســت .مراکــز
نگهــداری کــودکان اتیســم کــه خانــواده
بتوانــد حداقــل چنــد ســاعت در روز فرزنــدان
خــود را بــه ایــن مراکــز ببرنــد وجــود نــدارد و
خانوادههــا را در شــرایط ســختی قــرار داده
اســت.
بخش دیگری از واحد حمایتی -اجتماعی که
از اهمیــت زیــادی نیــز برخــوردار اســت ،بخــش
مــددکاری اســت کــه مشــکالت و آســیبهای
اتیسمرابیشترلمس میکند.
سمی ـ ــه نجفلــو فار غالتحصیـــــــل رشــته
مــددکاری اســت و در ایــن زمینــه ســابقه
کار زیــادی نیــز دارد ،در مــورد بخــش
مــددکاری واحــد حمایتــی گفــت :مــن از اواخــر
اردیبهشــت وارد انجمــن شــدم و چــون رشــته

را از دیگــر مشــکالت آنهــا دانســت و معتقــد
اســت تــا زمانــی کــه حــال روحــی خانــواده ،بــه
ویــژه مــادر خــوب نباشــد رونــد بهبــود فرزنــد
دارای اتیســم نیــز خــوب نخواهــد بــود.
مــادری کــه بــه خــود اهمیــت میدهــد و
مــدام در حــال بــه روز کــردن اطالعــات خــود
اســت و توانســته جایــگاه خــود در اجتمــاع را
حفــظ کنــد درحالــی کــه نگــران فرزنــدش نیــز
هســت ،نســبت بــه مــادری کــه همــه وجــود
خــود را وقــف فرزنــدش کــرده اســت و بــرای
خــود وقتــی نمیگــذارد بیشــتر بــه رونــد بهبــود
فرزنــدش کمــک میکنــد.
او بــه هزینــه بــاالی اختــال طیــف اتیســم
اشــاره کــرد و گفــت :بعضــی از خانوادههــا دو یا
حتــی ســه فرزنــد دارای اتیســم دارنــد و بعضــی

دیگــر فرزندانــی دارای بیماریهــای دیگــر
هــم دارنــد کــه اینهــا همــه موجــب دغدغــه
فکــری و نگرانــی آنهــا اســت .در بعضــی از
خانوادههــا پــدر یــا حتــی مــادر خانــواده خــود
را تــرک کــرده و یکــی از والدیــن بــه تنهایــی
مشــکالت خانــواده را بــه دوش میکشــد.
خانــم نجفلــو بــه ســطح پاییــن آ گاهــی
مــردم نســبت بــه اختــال اتیســم اشــاره کــرد
و از خانوادههــای گفــت کــه بــه دلیــل عــدم
آ گاهــی مــردم از اتیســم و قضاوتهــای
نابــه جــای آنهــا تمایــل دارنــد ایــن مشــکل
فرزندشــان مخفــی بمانــد.
عــاوه برمشــکالت مربــوط بــه فرهنگ جامعه
وهمچنیــن مشــکالت مالــی کــه خانوادههای
دارای فرزنــد طیــف اختــال اتیســم بــا آنهــا
دســت و پنجــه نــرم میکننــد ،مشــکل
معافیــت ســربازی ،بیمــه درمانــی و اشــتغال
از دیگــر مشــکالت عمــدهای اســت کــه
خانوادههــای دارای فرزنــد اوتیســم ،در رده
ســنی  18تــا  30ســال ،بــا آن مواجــه میشــوند
(حــدود  100خانــواده عضــو انجمن اوتیســم).
ایــن افــراد دارای بیمــه خــاص نیســتند و
باتوجــه بــه هزینــه بــاالی کالسهــای گفتــار
درمانــی و کار درمانــی ،نیــاز بــه داشــتن بیمــه
یشــود .بــه همیــن
بــه شــدت احســاس م 
منظــور وجــود بخشــی کــه پیگیــر مشــکالتی از
ایــن دســت باشــد بســیار الزم وضــروری اســت.
خانــم متیــن عــرب کارشــناس واحــد خدمــات
حمایتی-اجتماعــی انجمــن کــه مســئول
پیگیــری ایــن چنیــن مشــکالت خانوادههــا
اســت میگویــد :تعــداد زیــادی از افــراد اتیســم
ســن بــاالی دارنــد امــا متأســفانه حمایتــی
یشــود.
درمــورد شــغل از آنهــا نم 
مــا درحــال رایزنــی بــا بعضــی از موسســات
هســتیم کــه بتوانیــم بــا کمــک آنهــا افــراد
اتیســم را از نظــر اشــتغال حمایــت کنیــم.
ایــن کــه ایــن افــراد بتواننــد بــر حســب عالقــه
و مهارتهایــی کــه دارنــد درکالسهــای فنــی
و حرف ـهای شــرکت کننــد ،مــدرک دریافــت
کننــد ،بــه مرا کــز مختلــف بــرای کار معرفــی و
بیمــه شــوند و کســب درآمــد داشــته باشــند از
دغدغههــای ماســت.
االن درمرحلــه انعقــاد قــرار دارد بــا ایــن
موئسســات هســتیم و الزم اســت بدانیــد کــه
همـهی ایــن خدمــات (مهــارت آمــوزی و )...
بــرای مــدد جویــان عضــو انجمــن رایــگان
اســت.
او در مــورد ارتبــاط واحــد حمایتــی بــا مراجعــه
کننــدگان گفــت :اکثــر خانوادههــا در بــدو ورود
بــه انجمــن حــس و حــال خوبــی ندارنــد و این
یشــود امــا کارکنــان
حــس بــه ماهــم منتقــل م 
ایــن واحــد همیشــه ســعی کردهانــد کــه انــرژی

او داســتان نوجــوان دارای اتیســمی را تعریــف
کــرد کــه هفتــه گذشــته در مســابقه نقاشــی
یکــی از برنامههــای صــدا و ســیما نفــر دوم شــد
و جایــزه گرفــت و انجمــن بســیار از او حمایــت
کــرد و بــا شــنیدن خبــر موفقی ـتاش هم ـهی
اعضــاء انجمــن در شــادی و شــعف بــودن.
هــدف اصلــی واحــد خدمــات حمایتــی _
اجتماعــی نیــز ماننــد بخشهــای دیگــر
انجمــن ارائــه خدمــات بهتــر و بیشــتر بــه
خانوادههــا و کمــک بــه رونــد بهبــود اختــال
طیــف اتیســم در فرزنــدان آنهــا اســت.
بخــش مشــاوره و ارزیابــی کــه از دیگــر بخــش
هــای واحــد خدمــات حمایتــی  -اجتماعــی
انجمــن بــه شــمار مــیرود وظیفــه ارزیابــی
فعالیــت انجمــن و ســنجش میــزان رضایــت
منــدی خانوادههــا از خدمــات انجمــن را بــه
عهــده دارد.
خانــم افســانه چابــک صفــت کــه خــود ابتــدا
بــه عنــوان خیــر بــا انجمــن همــکاری میکــرد،
اکنــون بــه عنــوان مشــاوره ارزیابــی انجمــن
درایــن بخــش فعالیــت میکنــد .او در مــورد
حمایتهــای مختلــف انجمــن از خانوادههــا
صحبــت کــرد وایــن کــه اصلیتریــن حمایــت
انجمــن در زمینــهی دارو،گفتــار درمانــی و
کاردرمانــی اســت.
و همچنیــن تهیــه پکهــای خــوار بــار در
مناســبتهای مختلــف (شــب عیــد ،مــاه
مبــارک رمضــان ،شــب یلــدا و )....و هدیــه بــه
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فعالیــت داوطلبانــه خــود در بخــش حمایتــی
را آغــاز کــردم و از اســفند  95بــه درخواســت
خانــوم وثوقینیــا و خانــوم غفــاری ،بــه
صــورت دائــم در انجمــن هســتم .کار مــن
ســنجش رضایــت خانوادههــا از خدمــات و
فعالیتهــای انجمــن اســت.
بصــورت دورهای بــا همـهی خانوادههــا عضو
انجمــن تمــاس میگیریــم و میــزان رضایــت
آنهــا از خدمــات انجمــن را ثبــت و بــه صــورت
درصــد رضایتمنــدی ارائــه میدهیــم.
درحــال حاضــر بیــش از هــزار خانــواده عضــو
انجمــن هســتند کــه بیــش از هشــتاد درصــد
آنهــا از عمــل کــرد انجمــن ابــراز رضایــت
کردهانــد و آن درصــدی هــم کــه نارضایتــی
خــود را بیــان کــرده انــد ،از انجمــن تقاضــا
دارنــد کــه کمکهــای نقــدی بــه آنهــا شــود
کــه متاســفانه نمیتوانیــم بــه ایــن درخواســت
آنهــا پاســخ دهیــم .انجمــن میتوانــد درارائــه
خدماتــی ماننــد دارو ،کالسهــای گفتــار
درمانــی و کاردرمانــی وخدمــات دیگــر مثــل
اردو ،مســافرت و ...از خانوادههــا حمایــت
کنــد.
بعضــی از خانوادههــا نیــز تقاضــا دارنــد کــه
بــه فرزندانشــان آموزشهــای الزم داده شــود
و آنهــا درهمیــن مجموعــه مشــغول بــه کار
شــوند و کســب درآمــد داشــته باشــند .چــون
اعتمــاد بــه غیــر ندارنــد و اینجــا را فضای امنی

اکثر خانوادهها
در بدو ور ود به انجمن
حس و حال خوبی ندارند
و این حس به ماهم
منتقل میشود
اما کارکنان این واحد
همیشه سعی
کردهاند که انر ژی
مثبت داشته باشند
و این انر ژی را
به خانوادهها
منتقل کنند
چون معتقدیم
که خدا
این انر ژی را
دو چندان به ما
باز میگرداند.
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مثبــت داشــته باشــند و ایــن انــرژی را بــه
خانوادههــا منتقــل کننــد چــون معتقدیــم
کــه خــدا ایــن انــرژی را دو چنــدان بــه مــا بــاز
میگردانــد.
خانــوم عــرب فرســودگی زودتــر از موعــد
کارکنــان در درازمــدت را درمواجــه بــا
مشــکالت خانــواده از خصوصیــات ایــن واحــد
دانســت و ادامــه داد روبــرو شــدن بــا مشــکالت
خانوادههــا بــرای مــا همیشــگی اســت امــا
روبــرو شــدن بــا خوشــحالی آنهــا نیــز حــس
خیلــی خوبــی بــه مــا میدهــد.

خانوادههــا از دیگــر خدمــات حمایتــی اســت.
خانــم چابــک صفــت کمکهــای خیریــن را
بســیار کارگشــا دانســت و ادامــه داد :درحــال
حاضــر بــا کمــک خیریــن درحــال برگــزاری
جلســاتی هســتیم کــه اگــر شــرایط مناســب
باشــد در آینــدهای نــه چنــدان دور بــه
خانوادههــای نیازمنــد وام قرضالحســنه
پرداخــت شــود کــه هنــوز بــه مرحلــه اجــرا
نرســیده اســت.
او فعالیــت خــود در انجمــن را ایــن چنیــن
بیــان کــرد :مــن ابتــدا فقــط بــه عنــوان خیــر بــا

بــرای خــود میداننــد .او درپایــان از خاطــرات
خــود در واحــد حمایتــی گفــت ،از ایــن کــه
همیشــه ســعی کــرده اســت شــنونده خوبــی
بــرای شــنیدن مشــکالت خانوادههــا باشــد
و تــا جــای کــه توانســته اســت بــا همــکاری
هم ـهی اعضــای انجمــن خانوادههــا را در
رفــع مشــکالت کمــک کــرده و گاهــی هــم پــا
بــه پــای آنها اشــک از چشــمانش ســرازیر شــده
اســت.
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جلسه هماندیشی

کارگاه فن بیان

کارگاه بهداشت ر وان خانواده

جلســه هــم اندیشــی انجمــن اتیســم ایــران و
اصحــاب رســانه باحضورســرکارخانم شــبنم قلــی
خانــی 13تیرمــاه

کارگاه فــن بیــان ویــژه داوطلبیــن آمــوزش
،پژوهــش و توانبخشــی مدرس مســیح کریمیان
22تیرمــاه

کارگاه بهداشــت و روان خانــواده وکارگاه گــزارش
نویســی ویــژه داوطلبیــن واحد آمــوزش ،پژوهش
و توانبخشــی انجمــن اتیســم بــا تدریــس حســین
طهرانــی زمانــــی و زیبــا مغربـ ــی5( .شــنبه اول
تیرمــاه)

کارگاه رفتاردرمانی

کارگاه هنردرمانی

جشــن تولــــــــد
فرشـتـ ـههـای اتیســـــــــــــم
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کارگاه رفتاردرمانــی در اتیســم صدیقــه فراهانــی
 27تیرمــاه
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مدرسه طبیعت

برگزاری مدرسه طبیعت  21تیرماه(فشم)

کارگاه هنردرمانی در اتیسم مدرس کاوه مقدم

جشــن تولــد فرشــته هــای اتیســم متولــد فصــل
بهــار ،هتــل اســپیناس پــاالس جمعــه دوم تیرمــاه

افطاری هیات امنا
مراســم افطاری هییت امنا باحضور مســوولین و
کارگروه و ســفیران

همایش منطقهای
اتیسم
همایــش منطقــه ای اتیســم درتبریــز بــه همــت
انجمــن اتیســم ایــران ودانشــگاه علــوم پزشــکی
تبریــزو کارگاه یکپارچگــی حســی و مداخــات
گفتاردرمانــی چهارشــنبه  14تیــر

کارگاهیکپارچگیحسی
و رفتاردرمانی

حضور مدیران جشنواره
فیلمسالمت

برگــزاری کارگاه یکپارچگــی حســی و
رفتاردرمانــی بــا همــکاری انجمــن اتیســم
ایــران ارومیــه وداشــگاه علوم پزشــکی ارومیه
پنــج شــنبه 15تیرمــاه

حضورمدیران اجرایی دومین جشــنواره فیلم
سالمت ومستندسازان برتر در انجمن اتیسم
ایــران اول مرداد

کارگاه مداخالت گفتاردرمانی

کارگاه مداخالت گفتاردرمانی ویژه والدین اتیسم مدرس اتابک وثوقی  20تیرماه

کارگاه تغذیه دراتیسم ویژه والدین مدرس دکترسارا صرافی زاده  20تیرماه
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کارگاه تغذیه در اتیسم
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کارگاه ر وش تحقیق
کارگاه روش تحقیــق ویــژه داوطلبیــن گــروه
آمــوزش ،پژوهــش وتوانبخشــی مــدرس علــی
رفعتــی 21تیرمــاه

کالسهای دور همی
برگــزاری کالسهای دورهمی | 2مرداد
(مرکزخریدسمرقند)

کارگاه مداخالت ادراکی _حرکتی

کارگاه مداخــات ادرا کــی حرکتــی دراتیســم (مــدرس نازیــا ندایی طوســی)آموزش
مهــارت روزمره زندگی دراتیســم(بلقیس فیــروزی)

کارگاه مداخالت شناختی
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برگزاری کارگاه مداخالت شناختی در اتیسم
ویژه والدین | مدرس عاطفه تقی زاده | 3مرداد
ِ
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سفر به مازندران
سفراستانی انجمن اتیسم به استان مازندران
4مرداد1396
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کارگاه آموزشی در سرای محله
کارگاه آموزشی درسرای محله پرواز
مدرس نیلوفرقنبری |  4مرداد

کالسهای دور همی مرکز خر ید
کالس های دورهمی مرکزخریدافق کوروش | 10مرداد 1396

کالس دور همی هر وی

مدرسه هنر و اتیسم

برگزاری مدرسه هنر و اتیسم از  21تا 26مردادماه1396

کالس دورهمی میدان هروی | کتابپارک
12مرداد

جشنواره فیلم سالمت
حضوردرغرفهجشنوارهفیلمسالمت
ازیکم تاچهارم | پردیس سینمایی چارسو

جلسه مقدماتی انجمن اتیسم ایران با مسولین
هواپیمایی کشوری14شهریور

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی برای خواهر
وبرادران اتیسم سه شنبه هرهفته

برگزاری اردوی آموزشی تفریحی پارک ژوراسیک
 28مرداد1396

تولد فرشته های تابستان

کارگاه بهداشت ر وان خانواده

تولد فرشته های فصل تابستان  26شهریور
سالن همایش امام علی

برگزاری کارگاه بهداشت روان خانواده
(مرجان وثوقی) و بازی درمانی(سعیدهادیگل)

اردوی باغ موزه زمان

موسیقی و تئاتر

حضور اعضا انجمن گیالن

برگزاری اردوی تفریحی آموزشی باغ موزه زمان
6شهریور1396

اجرای موسیقی وتئاتر توسط گروه هنری آوای
مهر با حمایت انجمن اتیسم ایران

حضوراعضا انجمن اتیسم شعبه گیالن
درساختمان انجمن اتیسم تهران |  31مرداد
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جلسه با هواپیمائی

کارگاه مهارتهای زندگی

اردوی پارک ژ وراسیک
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آموزش سانرایز
برگزاری کارگاه آموزش سانرایز
مدرس عسل مروارید | 31مردادماه
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دور همی همزمان با ایام
سوگواری اباعبداهلل
جلســه دورهمــی انجمــن اتیســم ایــران همزمــان
بــا شــروع ایــام ســوگواری اباعبــداهلل الحســین ،بــا
حضــور پرشــور نوجوانــان و خانوادههــای محتــرم
و توزیــع نــذورات در انجمــن اتیســم ایــران |
96/7/4

حضور نمایندگان نیر وی انتظامی

حضــور نماینــدگان نیــروی انتظامــی منطقــه شــمال غــرب و غــرب تهــران ،همزمــان بــا روز جهانــی
ســامت روان ،در انجمــن اتیســم ایــران | 96/7/18

تفاهمنامه بین انجمن و کهر یزک
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امضــای تفاهــم نامــه ای مشــترک بیــن انجمــن اتیســم ایــران و کهریــزک ،در پــی تکمیــل مراحــل
ســاخت و توســعه بخش آموزشــی ،توانبخشــی و نگهداری کودکان اتیســم کهریزک و محمدشــهر
کــرج96/7/18 | .

جلسه جذب داوطلب
دوازدهمینجلسهیجذبداوطلبین
( توجیهی -آموزشی) |96/7/5
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بازدید از مدارس ایرانشهر

کالس آشنائی با اتیسم

حضــور اعضــای محترم انجمن اتیســم ایــران در
ایرانشــهر و بازدیــد از مــدارس | 96/8/3

برگــزاری کالس هــای آشــنایی بــا اتیســم ویــژه
کارشناســان شــبکه بهداشــت آموزش و پرورش و
ســازمان بهزیســتی شهرســتان ایرانشــهر و چابهار
| 3الــی96/8/ 4

کارگاه مشاوره تحصیلی
برگــزاری کارگاه مشــاوره تحصیلــی ،بــا موضــوع
«راهــکار و راهبردهــای عملــی در تعامــل موثــر بــا
مدرســه و دانــش آمــوز اتیســم» و تدریــس خانــم
عمرائــی | 96 /7/11

ارزیابی کودکان اتیسم در ایرانشهر | 96/8/3

نشست با دکتر رازجویان

جشنواره سفره سبز اتیسم

اولیــن نشســت رســمی بزرگســاالن اتیســم بــا
حضــور خانــم دکتــر رازجویــان | 96/7/19

برگــزاری جشــنواره ی«ســفره ســبز اتیســم» بــا
هــدف شناســایی توانمنــدی هــای مــادران
اتیســم | 96/7/24

نشست با معاون
آموزش پر ورش
نشســت صمیمــی و بیــان مطالبــات بــا معــاون
برنامــه ریــزی آموزشــی و توانبخشــی ســازمان
آمــوزش و پــرورش اســتثنایی کشــور در انجمــن
اتیســم ایــران | 96/8/2

اردوی مدرسه طبیعت
اردوی یــک روزه مدرســه طبیعــت در پارک ســاعی
بــا حضــور داوطلبیــن و افــراد اتیســم | 96/7/20

جلسه سوم مهارت های
زندگی نوجوانان

افتتاح مرکز اطالع رسانی

جلســه ســوم از دوره مهــارت هــای زندگــی رده
ســنی نوجوانــان ( خواهــران و بــرادران کــودکان
طیــف اتیســم) | 96/8/3
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افتتــاح مركــز اطــاع رســانی دفتــر جلــب
مشــاركتهای مردمــی مركــز مهــارت آمــوزی خانــه
امیــد اتیســم ایــران شــماره 96/7/26 | 2
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کارگاه باز یدرمانی
برگ ـ ـ ــزاری کارݡگـــــاه بــازی درمانـــــــی ،در جهــــــت

ارتقــای ســطح آ گاهــی والدیــن ،در شــهر کاش ـــان|
96/7/21

سومین دوره توانمندسازی
ســومین دوره از فعالیــت هــای توانمنــد ســازی
جامعــه در ایرانشــهر و چابهــار |  2الــی 96/8/6
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اردو در باغ پرندگان

اردوی یک روزه مدرسه طبیعت در باغ پرندگان با حضور داوطلبین و افراد اتیسم | 96/8/9

همایش توسعه در پرتو
سالمت اجتماعی
همایش«توســعه در پرتــو ســامت اجتماعــی»
توســط کرســی یونســکو در ســامت اجتماعــی،
در دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه تهــران |
		 96/8/8

غرفه انجمن در نمایشگاه مطبوعات

غرفــه انجمــن اتیســم ایــران در نمایشــگاه مطبوعــات وحضــور ســرکار خانــم نــژاد بهــرام ،نماینــده
محتــرم شــورای شــهر تهــران در نمایشــگاه مطبوعــات | 96/8/10

همایش علمی آموزشی
«من کودک اتیسمم»
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همایــش علمــی و آموزشــی«من کودک اتیســمم.
مــرا ببینیــد ،گرچــه نگاهــم انــدک اســت» همــراه
بــا کارگاه موســیقی درمانــی ،در دانشــگاه کاشــان
| 96/8/8
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جلسه مشاوره تغذیه
برگزاری کارگاه مداخالت گفتاردرمانی ،با حضور
دکتر هاشم فرهنگ دوست| 96/8/15

کتاب خوانی توانمندان
کتاب خوانی توانمندان اتیسم | 96/8/10

جلســه مشــاوره تغذیــه ماهیانــه ،بــا حضــور خانــم
دکتــر ســوده رازقــی | 96/8/11

جلسه هیات مدیره
شبکه توان بخشی

غرفه در نمایشگاه
صنعت و معدن

حضور مدیرعامل انجمن
اتیسم کردستان عراق

جلسه رسمی هیئت مدیره شبکه توانبخشی
96/8/10

غرفه انجمن اتیسم ایران در نمایشگاه بین
المللی صنعت و معدن |  15الی96/8/16

حضورمدیرعاملانجمنمستقلاتیسمکردستان
عراق-استفادهازدانشوتجربیاتما|96/8/17

چهارمین جلسه جذب (توجیهی -آموزشی)
داوطلبین | 96/8/17

کارگاه دکتر رازجویان
کارگاه توانمنــدان و بزرگســاالن اتیســم بــا حضــور
دکتــر رازجویــان | 96/8/17

بازدید دکتر ملک افضلی

نشست تخصصی
برگزاری نشســت تخصصی اتیســم ،با همکاری
انجمــن علمــی کــودکان اســتثنایی ایــران و
دانشــگاه تهــران | 96/8/22
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بازدید جناب آقای دکتر ملک افضلی ،مشاور محترم معاون وزیر بهداشت در حوزه سالمت ،از انجمن
اتیسم ایران | 96/8/16
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افتتاح مرکز اتیسم کهر یزک

افتتــاح مرکــز اتیســم آسایشــگاه خیریــه کهریــزک اســتان البرز با حضور مســئولین ،مقامات اســتانی،
نماینــدگان انجمن اتیســم و خانــواده های اتیســم | 96/8/9

نشست تخصصی
 96/9/29نشســت تخصصــی اتیســم بــا
محوریــت چالــش هــای نوجوانــان طیــف اتیســم
در ششــمین کنگــره علــوم اعصــاب پایــه و بالینــی

کمک برای کرمانشاه
تهیه و پخش اولین محموله شامل کمکهای
ستاد بحران انجمن اتیسم ایران ،در منطق
زلزله زده کرمانشاه | 96/8/24

بازدید از خانه امید2

بازدید معاونت فرهنگی منطقه  11از خانه امید شماره 96/8/17 | 2

همایش ر وانپزشکی
حضور بزرگساالن توانمند اتیسم به عنوان
مجریان پانل انجمن اتیسم ایران در هشتمین
همایش روانپزشکی کودک و نوجوان.
بیمارستان امام خمینی | 96/9/9

جلسهی هیات مدیره شبکه توانبخشی
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برگزاری دومین جلسهی هیئت مدیره شبکه ملی توانبخشی | 96/8/24
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همایش ر وانپزشکی
پنل تخصصی اتیسم در سومین همایش
ملی ورزش و بیماری ها ،پردیس بین المللی
دانشگاه تهران ،جزیره کیش | 96/9/10

تجلیل از نویسندگان و
مترجمان حوزه اتیسم
مراسم تجلیل از  5تن از نویسندگان و مترجمان حوزه ی اتیسم و رونمایی از کتاب های این حوزه | 96/8/30

پنل تخصصی اتیسم در بیست و دومین کنگره کاردرمانی ایران | 96/9/8

کارگاه شناخت طیف
اختالل اتیسم

ویز یت دکتر خوشابی

ویزیت ماهیانه خانم دکتر خوشابی در انجمن اتیسم ایران | 96/9/19

کارگاه شــناخت طیــف اختــال اتیســم باحضــور
کارشــناس واحــد آمــوزش در ســرای محلــه بــاغ
فیــض منطقــه  ۵تهــران | 96/9/12

جلسه مشترک یونسکو و انجمن اتیسم ایران | 96/9/20

دومیــن نشســت اتیســم در دانشــگاه فرهنگیــان
| 96/9/22
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نشست اتیسم

جلسه با یونسکو

39
شـمــــــــــــــــــــــــــــاره3

کالس دور همی
همایش ر وز معلوالن

کالس هــای دورهمــی( ویــژه نوجوانان بــاالی 14
ســال) بــه مــدت  10جلســه در پاییــز برگزار شــد.

 96/9/22تهیــه و ارســال دومیــن محمولــه
حمایتــی ،همــراه بــا اعــزام تیــم تخصصــی بــه
مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه.

حضــور انجمــن اتیســم و خانــواده هــا در همایش
گرامیداشــت روز جهانی معلــوالن | 96/9/18

مراســم روز جهانــی داوطلــب بــا مشــارکت
فرهنگســرای ارســباران | 96/9/20
نشســت تخصصــی اتیســم ،ویژه معلمــان پیش
دبســتانی ،ابتدایــی و اســتثنایی شــهر ری |
96/9/24

نــام کتاب:
تئاتردرمانــی در کودکان ونوجوانان
مبتال به طیف اتیسـ ـ ــم
نویســنده:
دکتر کاوه مقـ ــدم

مکعرفی
تاب

ناشــر:
نشر وانیـ ـ ــا

ایــن کتــاب راهنمــای عملــی بــرای مربیــان
و والدیــن کــودکان مبتــا بــه طیــف اتیســم
اســت.
درایــن کتــاب مؤلــف درمــورد اهمیــت
هنــرتئاتــــر ،درآمــوزش کــودکان بــه ویــژه
آمــوزش وتوانبخشــی کــودکان طیــف اتیســم
صحبــت کــرده و تمریناتــی را درایــن زمینــه
ارائــه کــرده اســت کــه بــرای کــودکان طیــف
اتیســم مفیــد و کاربــردی اســت.
نــام کتاب:
راهنمــای عملی برنامه هنر برای
خانوادههای کودکان مبتال به اختاللهای طیف اتیســم
نویســنده:
دکتر کاوه مقـ ــدم

ایــن کتــاب راهنمــای عملــی بــرای مربیــان و والدیــن کــودکان
مبتــا بــه طیــف اتیســم اســت .درایــن کتــاب مؤلــف درمــورد
اهمیــت برنامههــای و تکنیکهــای هنردرمانــی بــه ویــژه
کاربــرد موســیقی و نقاشــی وســفال و کارهــای کاردســتی بــرای
کمــک بــه ایــن کــودکان صحبــت کــرده اســت و نیــز تمرینــات را
بــا مشــارکت خانوادههــا ارائــه کــرده اســت.
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ناشــر:
نشر وانیـ ـ ــا

نــام کتاب:
توانبخشی حرفـ ـ ـهای
در نوجوانان مبتال به اختاللهای طیف اتیســم
نویســنده:
دکتر کاوه مقـ ــدم

ناشــر:
نشر وانیـ ـ ــا

ایــن کتــاب راهنمــای عملــی بــرای مربیــان و والدیــن کــودکان مبتــا بــه طیــف
اتیســم اســت و درایــن کتــاب مؤلــف درمــورد اهمیــت بحــث توانبخشــی حرف ـهای
در نوجوانــان طیــف اتیســم صحبــت کــرده اســت زیــرا ایــن نوجوانــان بعــد از اتمــام
ً
مدرســه اســتثنایی حتمــا بایــد درصــورت امــکان دورههــای توانبخشــی حرفـهای را
طــی کــرده و بــرای حرفــهای متناســب بــا توانمندیهــای خویــش
آمــاده شــوند زیــرا حرفــه مناســب و اســتقالل مالــی دغدغ ـهای
بزرگ برای این نوجوانان اســت.
و درضمــن فعالیتهــای حرف ـهای مناســب جهــت کمــک بــه
ایــن مددجویــان درایــن کتــاب ارائــه شــده اســت.

خیر ینو
حامیــــان
سبـــــــــــــــز
اتیســ ــــم

ســام خانــم قلیخانــی بــه انجمــن
اتیسم خوش آمدید.
ً
لطفــا بفرماییــد کــه چطــور بــا اتیســم و انجمــن
اتیســم ایــران آشــنا شــدید؟

داستان خانوادهها را
به تصویر درآوریم
توگو با شبنم قلیخانی
گف 

ممنــون .مــن بــا بیمــاری اتیســم کمــی
آشــنایی داشــتم امــا آشــنایی مــن بــا انجمــن
اتیســم از برنامــه خندوانــه شــروع شــد کــه
مهمــان برنامــه بــودم و قــرار شــد کــه بــرای
کــودکان اتیســم قصــه بخوانــم.
بعــد از آن بچههــا در جایــی جمــع شــدند
و مــن از آن روز بــا خانــم جمالــی و بخــش
روابــط عمومــی انجمــن اتیســم و ایــن
اختــال ذهنــی بیشــتر آشــنا شــدم .آن روز
بچههــا و مادرانشــان را دیــدم ،بــا مادرهــا
کمــی صحبــت کــردم و یــک روز هــم کــه
جلســه بــا خبرنــگاران بــود ،بــه انجمــن آمــدم
و بــا مدیریــت انجمــن ،خانــم غفــاری ،آشــنا
شــدم.
خــودم هــم مقــداری در مــورد اتیســم مطالعــه
کــردم و مجــات اتیســم را خوانــدم.
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خاطــرهای از روز قصهگویــی برایمــان تعریــف
میکنیــد؟
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شــبنم قلیخانــی در تهــران زاد ه شــد .او دارای دیپلــم ریاضــی فیزیــک اســت و در
دانشــگاه در رشــته تئاتــر قبولشــد و گرایــش طراحــی صحنــه را برگزیــد .چنــدی پــس از
آن ،در کنکــور کارشناســی ارشــد در گرایــش کارگردانــی تئاتــر مشــغول بــه تحصیل شــد و
هما کنــون فار غالتحصیــل شدهاســت .او از ســال  ۲۰۰۴عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه
آزاد ایــران بــود و بــه آمــوزش بازیگــری و تئاتــر میپرداخــت .وی همچنیــن بازیگــری
یکــرد .او
بــه کــودکان را بــرای چندیــن ســال در یــک مؤسســه فرهنگــی تدریــس م 
اســتاد کارگردانــی تئاتــر از دانشــگاه آزاد اســامی تهــران اســت و لیســانس طراحــی
صحنــه را در ســال  ۲۰۰۰از دانشــگاه آزاد اســامی تهــران دریافتکــرد.
شــبنم قلیخانــی فعالیــت بازیگــری را در ســال  ۱۹۹۷بــا بــازی در تئاتــر آنتیگونــه
آغازنمــود .قلیخانــی بــرای اجــرای آنتیگونــه در تئاتــر شــهر تهــران روی صحنــه رفــت و
موردتوجــه شــهریار بحرانــی قرارگرفــت و شــهریار بحرانــی از او در فیلــم ســینمایی مریــم
مقــدس اســتفادهکرد.
او تــا کنــون نویســندگی و کارگردانــی چندیــن فیلــم کوتــاه و مســتند را نیــز برعهــده
داشتهاســت .در ســال  ۲۰۰۴نخســتین فیلــم کوتــاه خــود بــه نــام «واقعیــت یــک
فروشــنده خیابانــی» را کارگردانیکــرد.
خانــم شــبنم قلــی خانــی از ســفیران انجمــن اتیســم ایــران هســتند و همیــن بهانـهای
بــرای گفــت و گویــی صمیمانــه بــا ایــن هنرمنــد کشــورمان شــد.

آن روز هرکــدام از بچههــا دنیــای خودشــان
را داشــتند و بــه نظــرم رســید از هرکــدام یــک
فیلــم مســتند تهیــه شــود .چــون بعضیهــا
بســیار شــیرین و خــاص بودنــد.
اشــاره کــردم بــه مست ـ ــند ،فکــر میکنــم
ً
واقعــا مــا چقــدر میتوانیــم مســتندهای
آموزشــی بســازیم راجــع بــه اختــال اتیســم
یعنــی بــه تعــداد خانوادههایــی کــه فرزنــد
یشــود داســتانهای آنهــا
اتیســم دارنــد .م 
را بــه تصویــر درآورد تــا بــرای خانوادههــای
دیگــر مطلــب آموزشــی داشــته باشــد و بــا
ســاخت مســتند جریانــی راه بیفتــد راجــع بــه
بچههــای اتیســم و بــه افــراد جامعــه آ گاهــی
بدهــد تــا هرکســی کــه کــودک اتیســم دارد
ایــن تصــور را نکنــد کــه فقــط ایــن مشــکل
اوســت.
مــن آمــار افــراد اتیســم را دقیــق نمیدانــم،
فقــط میدانــم کــه تعــداد بچههــای اتیســم
هــر ســال در حــال افزایــش اســت.
بــه همیــن دلیــل هــر خانــواده و یــا هــر زوج
جوانــی کــه قصــد بچ ـهدار شــدن دارد ایــن
فکــر را کنــد کــه ممکــن اســت بچـهای کــه بــه
دنیــا میآیــد اتیســم باشــد.
یشــود کــرد بــرای بچههــای
امــا چــه کار م 
یشــود کــرد
اتیســمی؟ اولیــن کاری کــه م 
ایــن اســت کــه خــود پ ـ ـ ــدر و م ـ ـــادر بایــد
بــا انجــام تس ـتهای مربوطــه کــه در
کلینیکهــا گرفتــه میشــود ،متوجــه شــوند
کــه کودکشــان اتیســم اســت یــا نــه و ایــن

اختاللــش تــا چــه انــدازهای اســت .ایــن
اختــال بــه راحتــی در ســن زیــر دو ســال
قابــل تشــخیص اســت و هــر چقــدر زودتــر
تشــخیص داده شــود ،درمــان آن آســانتر و
ســریع اســت.
بعضــی از خانوادههــا نمیخواهنــد قبــول
کننــد .امــا ا گــر ایــن را بفهمیــم کــه اتیســم
یــک طیــف اســت ،از یــک مرحل ـهی کــم تــا
یــک مرحلــه زیــاد ،بــه راحتــی میتوانیــم
درک کنیــم کــه ممکــن اســت هــر کــدام
از بچههــای مــا هــم طیفــی از اتیســم را
داشــته باشــند کــه بــه راحتــی قابــل درمــان
است.
خــدارا شــکر میکنــم کــه انجمــن خیریــه
اتیســم وجــود دارد بــرای کســانی کــه
هزینههــای درمــان مثــل کار درمانــی و گفتــار
درمانــی و غیــره را نمیتواننــد پرداخــت
کننــد .انجمــن بســیار راهگشــا و کمککننــده
اســت.
توصی ـهی شــما بــرای مادرانــی کــه فرزنــد
اتیســم دارنــد چیســت؟

بــه نظــر شــما مــادران اتیســم چــه شــرایطی را
تجربــه میکننــد؟

ً
مســلما شــرایط بســیار ســختی را دارنــد و
هیــچ کــدام از مــا نمیتوانیــم شــرایط آنهــا را
درک کنیــم .فقــط کســی کــه شــبانهروز بــا
یــک کــودک اتیســتیک وقــت میگذرانــد،
میفهمــد کــه چقــدر شرایطشــان ســخت
اســت و هــر لحظــه ممکــن اســت اتفاقــی
بیفتــد کــه ایــن مادرهــا از قبــل پیشبینــی
نکــرده بودنــد.

ا گــر بخواهیــد اتیســم را تعریــف کنیــد چــه
میگوییــد؟

اتیســم نوعــی اختــال اســت .در واقــع یــک
طیــف اســت .چنــد روز پیــش در جمعــی
بــودم و ایــن اختــال را برایشــان توضیــح
مــیدادم ،مخطبانــم فکــر میکردنــد کــه
هم ـهی افــراد دارای اتیســم یــک نشــانهی
مشــخص دارنــد.
مــن بــا اطالعاتــی کــه داشــتم ،گفتــم کــه
اتیســم نوعــی اختــال اســت از یــک مقــدار
کــم تــا یــک مقــدار زیــاد.
ً
اتفاقــا وقتــی بــه ایــن طیــف فکــر میکنیــم
و بیشــتر بــه آن دقــت میکنیــم میبینیــم
کــه شــاید هــر یــک از مــا ،در کودکــی در
طیفــی از اتیســم بودیــم و چیــز عجیبــی
نیســت .اتیســم بیمــاری قــرن و نســل جدیــد
اســت ،چــون از ســال2 0 0 6شــناخته شــده
و در ایــران هــم چندســالی اســت کــه راجــع
بــه آن صحبــت میشــود .امــا فکــر میکنــم
در گذشــته هــم بــوده امــا اســمی نداشــته و
همــهی اختــاالت ذهنــی را در گــروه عقــب

توصی ـهی شــما بــه دیگــر هنرمنــدان و
بازیگران در حیطه اتیسم چیست؟

مــن فکــر میکنــم هنرمنــدان ،ورزشــکاران
و کســانی کــه در رأس ارگانهــا هســتند،
میتواننــد تاثیرگــذار و کمککننــده باشــند
تــا انجمــن اتیســم بتوانــد هدفــش را بیشــتر و
بهتــر انجــام دهــد.
تــا بــه حــال چــه کارهــای بــرای بچهه ـای
اتیســم انجــام دادیــد؟

در هــر مصاحبــه یــا تریبونــی کــه داشــته
باشــم و یــا در صحبــت بــا مادرانــی کــه فرزنــد
کوچــک دارنــد ،تــا جایــی کــه بتوانــم ســعی
میکنــم آ گاهــی کوچکــی راجــع بــه اختــال
اتیسم بدهم و در مورد آن صحبت کنم.
در فضاهــای مجــازی هــم کــه هســتم حتمــا
ســعی مــی کنــم گاهــی درمــورد ایــن اختــال
و انجمــن اتیســم ،صحبــت کنــم .امیــدوارم
بتوانــم در معرفــی ایــن اختــال بــه جامعــه
مفیــد باشــم.

اگر در بیوگرافی
بعضی از
دانشمندان ،نقاشان
و موزیسینها
توجه و مطالعه کنیم
میبینیم که
اینها هم دارای اتیسم
بودند.
مادری که
بچه اتیسم دارد
باید بداند که
اگر فر زندش
درست هدایت شود،
میتواند
یکی از همان
دانشمندان باشد
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ا گــر در بیوگرافــی بعضــی از دانشــمندان،
نقاشــان و موزیســینها توجــه و مطالعــه
کنیــم میبینیــم کــه اینهــا هــم دارای اتیســم
بودنــد .مــادری کــه بچــه اتیســم دارد بایــد
بدانــد کــه اگــر فرزنــدش درســت هدایــت
شــود ،میتوانــد یکــی از همــان داشــمندان
باشــد بــه دلیــل اینکــه افــراد اتیســم فقــط
بــر روی یــک مســئله تمرکــز میکننــد و
میتواننــد در کاری کــه انتخــاب میکننــد
پیشــرفت کننــد.
بنابرایــن مــادر کــودک اتیســم بایــد همیشــه
امیــدوار باشــد و ناامیــدی را از خــودش دور
کنــد و بــا تــوکل بــه خداونــد و کمکهایــی
کــه از نظــر درمانــی میتوانــد بگیــرد،
فرزنــدش را بــه جایــی کــه بایــد و لیاقتــش
اســت برســاند.
ً
مســلما راه ســختی در پیــش روی ایــن
مــادران اســت ،ولــی فکــر میکنــم فقــط بــا
صبــوری میتواننــد ایــن راه را طــی کننــد.

شــرایط مــادران اتیســم هــم مثــل مادرانــی
کــه بــه نوعــی فرزنــد بیمــار دارنــد ،شــرایط
خاصــی اســت و بــه نظــرم بایــد ایــن مــادران
هــم خودشــان بــا روانشــناس ،مشــاوره
داشــته باشــند.
ً
حتمــا بایــد بــه آنهــا هــم مســائلی مثــل نحــوه
برخــورد بــا کــودک اتیســم ،آمــوزش داده
شــود .و مهمتــر از همــه اینکــه بایــد صبــور
باشــند و ایــن شــرایط را تحمــل کننــد.
چــون کودکــی کــه دارای ایــن اختــال
اســت ،خــودش هیــچ تصمیمگیــری بــرای
رفتارهایــش نــدارد و تنشهــا و بحرانهــا را
نمیتوانــد مدیریــت کنــد و ایــن مــادران بایــد
فرزنــدان خــود را هدایــت ،تحمــل و مدیریــت
کنــد.
ازافــرادی کــه در اطــراف و نزدیکــی کــودکان
ً
اتیســتیک هســتند میخواهــم کــه واقعــا
ایــن خانوادههــارا درک کننــد و هــراه پــدر و
مــادران آنهــا باشــند.
در برنامــه قصهخوانــی کــه بــرای بچههــای
اتیســم برگــذار شــد از دیــدن مادرهایــی کــه
بعضیهایشــان هــم بــا مــن درددل کردنــد
و از دیــدن شــرایط ســختی کــه دارنــد ،تنهــا
و بیپنــاه هســتند و هیــچ کــس حامــی آنهــا
نیســت ،بیشــتر غصــه خــوردم.
امیــدوارم کــه همــهی قوانیــن بــرای افــراد
اتیســم بــه نــوع درســتی وضــع شــود و
مادرانــی کــه کــودک اتیســم دارنــد بیشــتر
مــورد حمایــت دولــت و ارگانهــای مختلفــی
کــه میتواننــد حمایــت کننــد ،قــرار بگیرنــد.

افتــاده ذهنــی قــرار میدادنــد.
ً
مســلما نشــانههای زیــادی دارد کــه بارزتریــن
آنهــا ایــن اســت کــه کــودک بــه اســم خــود هــم
واکنشــی نشــان نمیدهــد و ارتبــاط چشــمی
برقــرار نمیکنــد از لمــس کــردن گریــزان اســت
ً
و نشــانههای دیگــر کــه مثــا کالم ندارنــد و
حرکتهــای تکــراری انجــام میدهنــد.

43
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بلــه تــو یکــی از بازیهایــم وقتــی کــه گل زدم دوســت داشــتم کــه گلــم رو تقدیــم کنــم بــه بچههای اتیســم
ً
چــون کــه یکــی دو روز قبــل از بــازی آنهــا را دیــده بــودم ،واقعــا و بــا تمــام وجــود دوســت داشــتم ،کــه بــه
هرحــال شــادیم را بــا آنهــا تقســیم کنــم و بســیار حــس خوبــی بــود ،فکــر میکنــم کــه وقتی تصمیــم گرفتم
ایــن کار رو انجــام بــدم ،خیلــی بــا انگیــزهی باالتــری بــرای گل زدن رفتــم و ایــن اتفــاق هــم افتــاد و خیلــی
هم خوشــحال بــودم.
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ُ
گلــݡی بـرای
بچههـــــای
اتیسم
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ســروش رفیعــی ،متولــد  ۴فروردیــن ۱۳۶۹در
شــیراز هافبــک ســابق پرســپولیس اســت .او
هماکنــون عضــو باشــگاه فوتبــال الخــور قطــر
مــی باشــد .و در  12اردیبهشــت جــال جــاری ،بــا
حضور درمراســم افتتاحیه مرکز اوتیســم ایران،
بــه عنــوان ســفیر انجمــن اتیســم ایــران فعالیت
خــود را آغــاز کــرد .گفتوگویــی صمیمانــه در
همیــن خصــوص بــا او انجــام دادهایــم.

از چــه زمانــی بــا انجمــن اتیســم
ایران و بچهها آشنا شدید؟
آشــنایی مــن بــا انجمــن اتیســم و بچههــا از یــک
برنامــهای شــروع شــد کــه بــا تیــم پرســپولیس
بودیــم .اکثــر بچههــای پرســپولیس و اکــران
خصوصــی فیلــم بــود فکــر مــی کنــم فیلــم خــوب
بــد جلــف ،کــه بــه هرحــال آشــنایی اولیـهام بــا ایــن
انجمــن از اونجــا بــود.
ا گــر بخواهیــد انجمــن اتیســم را تعریــف کنید
چــه چیــزی را بیــان میکنید؟
فکــر میکنــم کــه یــک محیــط و یــک فضایــی
اســت کــه بخوبــی میتوانــد از بچههــا و کودکانــی
کــه نیــاز بیشــتری نســبت بــه بقیــه و کــودکان
نرمــال بــرای مراقبــت دارنــد و یــه فضــای آرام و
خــوب کــه میتوانــد بــه ایــن بچههــا کمــک
کنــد.
یهــای پیــروزی وقتــی
در یکــی از باز 
گل زدیــد گل را تقدیــم بــه بچ ههــای
اتیســم کردیــد از اون بــازی ،گل و
حــس و حالتــان بگوییــد ؟

در چه برنامههایی با بچهها و انجمن همراه بودی؟ وچه حسی داشتید؟
خــوب مــن ســعی کــردم تــا آنجایــی کــه میتوانــم بــه بچههــای اتیســم ســر بزنــم و در برنام ـهی افتتــاح
خانــه اتیســم هــم در خدمتشــان بــودم و خیلــی حــس خوبــی بــود و خیلــی خوشــحال بــودم کــه ایــن
ً
ســعادت رو داشــتم کــه در خدمــت ایــن فرشــتههای کوچــک باشــم و واقعــا حــس و حالــم بــه ایــن شــکل
بــوده کــه واقعــا دوســت داشــتم کــه مثــل یــه بــرادر کوچکتــر هــرکاری کــه از دســتم برمیآیــد برایشــان انجام
بــدم و ســعی کنــم هرطــوری کــه میتوانــم خوشحالشــان کنــم.
شــما بــه عنــوان ســفیر اتیســم معرفــی شــدید ،فکــر میکنیــد یــک ســفیر چــه مســولیتهایی دارد
و چــه کارهــای بایــد انجــام بدهــد؟
ً
خــب ســفیر اتیســم بایــد تــاش کنــد کــه هــرکاری کــه واقعــا از دســتش برمیآیــد بــرای ایــن بچههــا انجــام
ً
بدهــد .مــن هــم واقعــا همیــن کار رو کــردم .تاجایــی کــه میتوانســتم ســعی کــردم کــه اتیســم را بــه مــردم
و مســئولین معرفــی کنــم واز آنهــا حمایــت کنــم .از هــر طریقــی کــه میتوانــم برایشــان کاری انجــام
میدهــم ،تــاش میکنــم تــا هــم از نظــر حضــوری هــم از نظــر فیزیکــی و هــم از نظــر مالــی دلگرم ـیای
باشــم و بــه هــر حــال بــه ایــن بچههــا کمــک بشــود تــا راحتتــر بتواننــد زندگــی کننــد.
پیشنهاد شما به بازیکنان دیگر و مربیهای ورزشی برای همراهی انجمن چیست؟
پیشــنهاد مــن بــه دیگــر بازیکنــان و مربیهــا ایــن اســت کــه وقــت بگذارنــد و بــه ایــن بچههــا ســر بزننــد و
حــس و حالشــان را ببیننــد و کنارشــان باشــند .ســعی کننــد درکشــان کننــد و از هــر طریقــی کــه میتواننــد
خوشحالشــان کننــد .و امیــدوارم کــه ایــن اتفــاق بیافتــد و تمــام ورزشــکاران مــا و تمــام مربیهــای مــا
بتواننــد بــه ایــن بچههــا ســر بزننــد و از آنهــا حمایــت کننــد.
فکر می کنید ورزش چه تاثیری میتواند در روحیه بچهها ی اتیسم داشته باشد؟
ً
مســلما ورزش در هــر شــرایطی و درهــر قشــری از جامعــه بــر روحیــه انســان اثــر میگــذارد .ایــن بچههــا هــم
ً
بــا ایــن کــه شــاید صــد در صــد شــرایط عــادی رو نداشــته باشــند ،ولــی مطمئنــا میفهمنــد ،درک میکننــد
کــه وقتــی فعالیتــی انجــام میدهنــد ایــن حــس انــرژی و خوشــحالی را دریافــت میکننــد و فکــر میکنــم
ورزش کــردن و تحــرک در روحیــه آنهــا تاثیــر زیــادی داشــته باشــد.
تا کنون چه فعالیتهای برای این بچهها انجام دادید؟
مــن ســعی کــردم بیشــترین کاری کــه میتوانــم انجــام دهــم ،معرفــی انجمــن اتیســم و بچههــای ایــن
انجمــن بــه جامعــه ،مــردم ،دوســتان و آشــنایان از طریــق فضــای مجــازی یــا صحبــت کــردن ،از طریــق
مصاحبــه و حضــور در مراســمات مختلــف باشــد .در جاهایــی کــه نشســتم و صحبتــی شــده ،ســعی کــردم
کــه بیشــتر نشــان بــدم کــه انجمــن اتیســم چیســت .ایــن انجمــن را بــرای مــردم بیشــتر تعریــف کنــم تــا
مــردم بتواننــد بیشــتر بــه آنهــا کمــک کننــد.
ا گر بخواهید آرزو کنید برای این بچهها ،چه دعا و آرزویی دارید؟
آرزویــم ایــن اســت کــه بهتریــن اتفاقــات بــرای ایــن بچههــا بیافتــد و بــه هــر شــکلی کــه میشــود آن طــور که
راحتترنــد و برایشــان بهتــر اســت اتفاقــات برایشــان رقــم بخــورد .از نظــر امکانــات و شــرایط مالــی مشــکلی
نداشــته باشــند ،دعــا میکنــم برایشــان کــه هرچــه زودتــر بــه لطــف و کمــک خــدا  ،شرایطشــان بــه حالــت
ً
نرمــال و عــادی برگــردد .بعضــی از ایــن بچههــا واقعــا شــاید بــا درمــان خــوب شــوند و امیــدوارم کــه ایــن
اتفــاق برایشــان بیافتــد.
توصیهی شما به هوادارانتان چیست؟
بــه هوادارانــم هــم توصیــه میکنــم کــه ســعی کننــد بــرای ایــن بچههــا وقــت بگذارنــد و بــه دیــدن آ نهــا
برونــد .چــون باعــث شــادی ،خوشــحالی و نشــاط ایــن بچههــا میشــوند و بــه آنهــا روحیــه میدهنــد.
و باعــث دلگرمــی عزیزانــی میشــوند کــه بــه ایــن بچههــا کمــک میکننــد .ایــن باعــث میشــود بیشــتر
قــدر زندگــی و سالمتیشــان را بداننــد ،بهتــر بتواننــد زندگــی کننــد ،قانعتــر باشــند .و امیــدوارم کــه هرکســی
ً
در هــر شــرایطی کــه هســت بــه دیــدن ایــن بچههــا بــرود و متوجــه شــود کــه واقعــا هیــچ چیــزی باالتــر از
ســامتی نیســت.

علمـــــــــــݡی
آموزشـــــݡی

اسکن MRI

دریچهای ر و به درمان و تشخیص اتیسم
ترجمه و تنظیم  :محدثه آ گهی

 fMRIروشــی اســت کــه بــا اندازهگیــری تغییــرات جریــان خــون درنواحــی غشــاء مغــز
میتوانــد میــزان فعالیــت نواحــی مختلــف مغــز را مشــخص کنــد.
تــا امــروز هیــچ روش قطعــی بــرای تشــخیص اتیســم ،قبــل از شــروع عالئــم آن در 24
ماهگــی ،وجــود نــدارد امــا  fMRIمیتوانــد روش مناســبی بــرای تشــخیص اتیســم در
 6ماهگــی باشــد زیــرا محققیــن دانشــگاه  UNCتوانســتهاند بــا اســتفاده از ایــن روش
تفاوتهایــی را در مغــز کودکانــی کــه بعدهــا تشــخیص اتیســم گرفتنــد بــا ســایر کــودکان
بیابنــد.
همانطــور کــه میدانیــم ،احتمــال گرفتــن تشــخیص اتیســم در دو ســالگی ،در کــودکان
خانوادههایــی کــه قبــا تشــخیص اتیســم بــرای فرزنــدان بزرگتــر گرفتهانــد 2 ،درصــد
اســت fMRI .بــا شناســایی نواح ـیای از مغــز کــه دارای اختــال هســتند ،میتوانــد بــه
محققیــن در تشــخیص اتیســم قبــل از دوســالگی کمــک کنــد زیرا هرچه ســن تشــخیص
پایینتــر باشــد ،درمانهــا تاثیــر بیشــتر و طوالنــی مــدت بــر کــودک اتیســتیک دارنــد و در
نتیجــه در ســنین باالتــر بــا چالشهــای کمتــری مواجــه خواهنــد شــد.

غذاهایدریافتـیچگـــــونه
میتوانند باعث تشـدید و
یاوخامتاتیسـ ــمشود؟
ترجمه و تنظیم  :آیدا اصغری
بــه طــور کلــی ایــن فرضیــه وجــود دارد کــه
اتیســم میتوانــد حاصــل وجــود بینظمــی
در سیســتم ایمنــی بــدن باشــد کــه بــه دنبــال
آن ســیگنالهای مخــرب و واکنشهــای
شــیمیایی در بــدن و در ســلولهای ســفید
یشــود .همچنیــن ایــن فرضیــه
خــون ایجــاد م 
وجــود دارد کــه بــدن کــودکان دارای اختــال
اتیســم بــه غذاهــای بــه خصوصــی پاســخ
ً
منفــی میدهنــد کــه عمدتــا ایــن غذاهــا حاوی
دو پروتئیــن بــه نــام گلوتــن (پروتئیــن موجــود
در گنــدم) و کازئیــن (پروتئیــن موجــود در
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کمک بازی های ویدئویی
به كودكان مبتال به اتیسم

شــیر و لبنبــات) اســت و ایــن مســئله میتوانــد
خــود باعــث افزایــش همــان ســیگنالهای
مخــرب شــیمیایی در بــدن شــود و در نتیجــه
ایــن ســیگنالها و تغییــرات شــیمیایی در بدن
مســئول باعــث ایجــاد ناهنجاریهــای مغــزی
و رفتــاری حاصلــه در کــودکان دارای اختــال
یتــوان نتیجــه گرفــت
اتیســم شــوند .پــس م 
کــه نــوع غذاهــا در بهبــود و یــا وخامــت ایــن
طیــف از اختــال موثــر واقــع شــود.
ترجمه و تنظیم :محدثه آ گهی

ً
یشــوند کــه ایــن امــر باعــث نگرانــی
روزانــه بازیهــا و برنامههــای جدیــد كــه منحصــرا بــرای كــودكان مبتــا بــه اتیســم طراحــی شــدهاند وارد بــازار م 
یشــود کــه کــودکان اتیســم بیشــتر وقت خــود را بــه انجام بازیهــای ویدئویــی بگذرانند .اگرچــه والدین
بســیاری از والدیــن شــده اســت .زیــرا باعــث م 
در مــورد تغییــرات قابــل توجــه در بهبــود رفتارهــای گروهــی کودکانشــان و مشــاركت فعــال آنهــا کــه در نتیجــه انجــام ایــن بازیهــا اســت ،اتفــاق نظــر
دارنــد امــا از طــرف دیگــر نیــز بــه همــان انــدازه نگــران اعتیــاد کودکانشــان بــه بازیهــای ویدئویــی هســتند.
طــی یــک تحقیــق کــه در ارتبــاط بــا ســنجش وســواس رو بــه رشــد كودكان نســبت بــه بازیهای ویدئویی انجام گرفته اســت مشــخص شــد بازیهایی
کــه در آنهــا بازیكنــان نیــاز بــه ایجــاد شــخصیتها و حفــظ كــردن آنها در طــول بازی دارند ،اعتیادآور هســتند .البته محققــان اعتقاد دارنــد كه كودكان
و فنــاوری را بــه تنهایــی نمیتــوان ســرزنش كــرد و ایــن والدیــن هســتند كــه اجــازه دسترســی بیــش از حــد بــه بازیهــا را بــه كــودكان خــود میدهند.یکــی
از مزیتهایــی کــه انجــام دادن بــازی هــای ویدئویــی بــرای کــودکان اتیســم دارد ،ایــن اســت کــه ایــن بازیهــا میتواننــد توســط کودکان اتیســتیك در
همــه ســطوح بــازی شــوند و کــودکان دارای عالئــم شــدیدتر نیــز میتواننــد از بازیهــای مخصــوص خــود بهرهمند شــوند.
مزیــت دیگــر بازیهــای ویدئویــی بــرای کــودکان اتیســتیک تمریــن مهارتهــای اجتماعــی اســت و ا گــر بازیهــای ویدئویــی تحــت نظــارت صحیــح
والدیــن انجــام شــوند میتواننــد در بهبــود ایــن مهــارت هــا مفیــد باشــند.
بازیها میتوانند بچهها را در آموزش دادن شیوههای مختلف برای كنترل ناامیدی در حالیكه انعطافپذیر هم باشند سود برسانند.
زیــرا ایــن بازیهــا بــه گونـهای طراحــی شــده انــد کــه ســطح پیچیدگــی بــازی همزمــان بــا پیشــرفت بازیكــن افزایــش مییابــد و بازیکنــان بــرای اینكــه
بــه ســطوح جدیــد دســت پیــدا کننــد بایــد از اشــتباهات قبلــی خــود درس بگیرنــد.

کدام کودکان
به درمان اکسی توسین
پاسخمیدهند؟
ترجمه و تنظیم  :آیدا اصغری
مطالعــات نشــان داده اســت کــه درمــان
اکسیتوســین در بهبــود رفتــار اجتماعی برخی
از کــودکان دارای اتیســم میتوانــد موثــر
واقــع شــود.
ایــن مطالعــه کــه توســط محققــان
دانشــکده پزشــکی دانشــگاه اســتنفورد
انجــام گرفتــه اســت ،نشــان داد کــه
ســطوح اکســی توســین ،هورمــون مرتبــط بــا
پاس ـخهای عاطفــی و اجتماعــی ،در کــودکان
مبتــا بــه اتیســم بســیار متفــاوت اســت.
میــزان اکســی توســین در کــودکان مبتــا بــه اتیســم،
بــر پاســخ آنهــا بــه درمانهــای بــر پایــه اکسیتوســین تأثیــر
میگــذارد .همچنیــن مشــخص شــد کــه تمــام کــودکان مبتــا بــه کمبــود
اکســی توســین مشــکالت اجتماعــی را دارنــد .ایــن آزمایــش بــر روی 32
کــودک مبتــا بــه اتیســم ،کــه بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه تقســیم
شــدند انجــام شــد.

تحقیقــات جدیــد نشــان میدهنــد کــه
میتوکنــدری بــه عنــوان یکــی از اندامــک هــای
درون ســلولی کــه مســئول تأمیــن انرژی ســلول
اســت ،میتوانــد نقــش کلیــدی در ایجــاد
اتیســم داشــته باشــد.
طبــق آخریــن مطالعاتــی کــه در اینبــاره توســط
محققینــی از بیمارســتان کــودکان فیالدلفیــا و
بــا اســتفاده از ژنــوم  1624کــودک اتیســتیک
و  2417فــرد ســالم از  933خانــواده دریافــت
شــده از بانــک ژنــوم  AGREانجــام گرفتــه
اســت ،مشــخص شــده اســت کــه تغییــرات
ژنتیکــی در  DNAمیتوکنــدری کــه در اثــر
مهاجــرت انســان هــا در دوران باســتان بوجــود
آمدهانــد در میــزان اســتعداد ابتــا بــه اتیســم
موثــر هســتند.
میتوکنــدری از مــادر بــه فرزنــد بــه ارث میرســد
ومحتــوای DNAآن مســتقل از محتــوای
 DNAهســتهی ســلول عمــل میکنــد و
ژنهایــی در ارتبــاط بــا تولیــد انــرژی ســلولی و
انتقــال ســیگنال بــه  DNAهســته کــه بــرای
رشــد و ســامت کلــی انســان الزم هســتند را دارا
هســتند.

یشــود کــه بــا
تغییــرات در  DNAمیتوکنــدری باعــث بوجــود آمــدن ردههــای هاپلوتایــپ م 
اســتفاده از ایــن هاپلوتایپهــا میتــوان اجــداد اصلــی انســان کــه از ســمت قــاره آفریقــا بــه ســایر
نقــاط جهــان مهاجــرت کردهانــد را شناســایی کــرد.
بعضــی از ایــن تغییــرات در محتــوای ژنــوم میتوکنــدری میتوانــد باعــث کاهــش تولیــد انــرژی
شــود در نتیجــه میتوانــد در عــدم رشــد صحیــح مغــز و همچینیــن عــم تعــادل فعالیــت مغــزی
یشــوند طبــق ایــن تحقیقــات
تاثیرگــذار باشــد پــس باعــث بــروز اختالالتــی ماننــد اتیســم م 
افــراد اروپایــی دارای هاپلوتایپهــای  I, J, K, X, T, Uبیشــتر از افــراد دارای هاپلوتایــپ HHV
در معــرض ابتــا بــه اتیســم قــرار دارنــد .در آســیا نیــز افــراد دارای هاپلوتایــپ  Aو در بومیــان
آمریــکا افــراد هاپلوتایــپ  Mریســک ابتــای باالتــری نســبت بــه ســایرین دارنــد .پــس میتــوان
پیشبینــی کــرد کــه در آینــدهای نــه چنــدان دور داروهایــی کــه هــدف آنهــا میتوکنــدری اســت،
بتواننــد جایــگاه خــود را در درمــان اتیســم بیابنــد.

ترجمه و تنظیم :محدثه آ گهی
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تغییراتمیتوکندری
میتواند در بر وز اتیسم
موثـ ــرباشد

بــرای یــک گــروه بــرای درمــان اســپری بینی اکســی توســین دوبــار در روز
بــه مــدت  4هفتــه تجویز شــد.
بچــه هــا در گــروه دیگــر اســپری پالســبو را بــه همــان شــیوه مصــرف
میکردند.مشــخص شــد کــه از کودکانــی کــه درمــان اســپری اکســی
توســین را دریافــت کردهانــد ،افــرادی کــه دارای کمترین میزان
ایــن هورمــون در ابتــدای آزمایــش بودنــد بیشــترین
پیشــرفت را نشــان دادنــد.
همچنیــن مشــاهده شــد کــه درمــان بــا
اکسیتوســین در بهبــود حــرکات غیــر ارادی
عضالنی و اضطراب نقشــی ندارد و اســپری
اکسیتوســین اثــرات جانبــی بــر کــودکان
نداشــت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه رفتــار هــای اجتماعی
و معاشــرتی نیــز بــه میــزان کمــی در کودکانــی
کــه درمــان دارویــی پالســبو را انجــام دادهانــد،
بهبــود یافتــه اســت.
در ایــن مــورد همچنیــن کــودکان بــا ســطح پاییــن
اکسیتوســین در ابتــدای آزمایــش بیشــترین بهبــودی را نشــان
دادنــد و بــدن آنهــا حتــی شــروع بــه تولیــد اکسیتوســین بیشــتر از میــزان
خودشــان کردنــد.در آخــر محققیــن بــرای تاییــد نهایــی تاثیــر اکســی
توســین بــر رفتارهــای اجتماعــی کــودکان اتیســتیک اذعــان کردهاند که
ایــن قبیــل تحقیقــات بایــد در مقیاسهــای وســیعتر نیــز تکــرار شــود.
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بیمار یهای
اور ژانسی و
کودکان طیف
اتیسم
دکتر لعبت ادیب
| دستیار تخصصی طب اورژانس
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با نظارت دکتر مهرداد اسماعیلیان
| استاد یار طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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ً
قبــا گفتیــم كــه اورژانســهای
طــب اطفــال از مــوارد خطیــر و
مســألهبرانگیز طــب اورژانــس هســتندكه بــه
جهــت عــدم همــكاری كــودكان در اخــذ
شــرح حــال و معاینــه توجــه بیشــتر پزشــك را
برای تشخیص طلب میكنند.
در صحبــت كوتــاه ایــن شــماره بــه مــورد
نســبتا شــایعی میپردازیــم كــه در صــورت
اقــدام درســت بــه راحتــی قابــل حــل اســت
ولــی بیتوجهــی و اقــدام دیرهنــگام و غلــط
میتوانــد بــه عــوارض شــدید بینجامــد.
جس ــم خارجی:

وارد كــردن اجســام خارجــی درگــوش ،بینــی
و بلــع اجســام خارجــی از مشــكالت شــایع
اورژانسهاســت .شــایعترین حالــت طبــق
آمــار ،وارد كــردن جســم خارجــی در گــوش
اســت .پــس از آن بینــی محــل شــایعی
اســت كــه كــودكان جســم خارجــی را وارد آن
میكننــد و از نظــر شــیوع در مرحلــه بعــد بلــع
جســم خارجــی قــرار دارد.
اجســام شــایعی كــه كــودكان در بینــی یــا
گــوش خــود فــرو میكننــد و یــا میبلعنــد
شــامل مهــره ،كاغــذ ،ســنگریزه ،تكههــای
كوچــک اســباب بــازی ،لوبیــا ،ذرت،
دانههــای گیاهــان و غــات هســند.
جس ــم خارجی در گوش:

كــودكان انــواع اجســام خارجــی را در گــوش
خــود وارد میكننــد .از مهــره و دانههــای

مختلــف گرفتــه تــا قطعــات اســباببازی
و باطریهــای دگمــهای .در كودكانــی
كــه روی زمیــن خوابانــده میشــوند و در
یشــوند،
وضعیــت بــد بهداشــتی نگهــداری م 
ورود حشــرات بــه داخــل گــوش مشــاهده
میشــود.
گاهــی كــودكان خــود از داخــل كــردن جســم
خارجــی در گــوش خبــر میدهنــد ،ولــی
بســیاری از اوقــات وجــود عالیمــی شــامل درد
گــوش یــا ترشــحات گــوش و التهــاب كانــال
خارجــی گــوش و یــا در مــواردی كاهــش
شــنوایی ،اطرافیــان را بــه وجــود پاتولــوژی
در گــوش و احیانــا جســم خارجــی راهنمایــی
میكنــد .وجــود حشــرات و موجــودات زنــده
در گــوش بــا درد شــدید و احســاس وجــود
جســم متحــرك در گــوش همــراه اســت و در
كودك باعث بیقراری شدید میشود.
تشــخیص جســم خارجــی در گــوش بــا
معاینــه پزشــک محــرز میشــود .خــارج كــردن
جســم خارجــی گــوش اغلــب راحــت و بــدون
مشــكل اســت ولــی صــد در صــد بایــد توســط
پزشــك صــورت گیــرد و والدیــن از هــر گونــه
دســت كاری اجتنــاب كننــد.
پزشــک پــس از خــارج كــردن جســم خارجــی
بــا وســایل و تكنیكــی كــه متناســب بــا جســم
خارجــی اســت،كانال گــوش را معاینــه كــرده
و از ســالم بــودن پــرده صمــاخ مطمئــن
مــی شــود و در صــورت مشــاهده آســیب یــا
التهــاب كانــال گــوش آنتــی بیوتیک مناســب
را تجویــز میكنــد.
جس ــم خارجی در بینی:

بینــی دومیــن مــكان شــایعی اســت كــه
بــه تظــر میرســد كــودكان تصــور میكننــد
بایــد هــر چــه بــه دستشــان میرســد را در
آن پنهــان كننــد .عالیــم جســم خارجــی
بینــی شــامل درد موضعــی ،ترشــحات بینــی
و خونریــزی از بینــی اســت .ولــی بســیاری
ً
از اوقــات جســم خارجــی در بینــی اصــا
عالمتــی ایجــاد نمیكنــد و چندیــن روز بعــد،
والدیــن متوجــه ترشــحات مــداوم و یكطرفــه
یشــوند.
و بــد بــو از بینــی كــودک م 
جســم خارجــی در بینــی نیــز بایــد توســط
پزشــك خــارج شــود و دســتكاری توســط
والدیــن ممكــن اســت بــا آســیب بــه ســپتوم
بینــی و عــوارض همــراه باشــد.
نكتــه بســیار مهــم در مــورد جســم خارجــی
در گــوش و بــه خصــوص در بینــی بــه جهــت
مرطوبتــر بــودن محیــط آن ،داخــل كــردن
باطــری دگمــهای یــا ســاعتی در گــوش و
بینــی اســت.
قــرار گرفتــن باطــری دگم ـهای در بینــی در

ً
عــرض تقریبــا ٧ســاعت میتوانــد منجــر
بــه تخریــب دیــواره داخــل بینــی و ســوراخ
شــدن ســپتوم آن شــود .نظیــر همیــن اتفــاق
میتوانــد در گــوش رخ دهــد و یــا ا گــر باطــری
توســط كــودك بلعیــده شــود ،در مــری یــا
معــده اتفــاق بیفتــد.
علــت ایــن موضــوع نشــت مــواد شــیمیایی
داخــل باطــری و واكنــش شــیمیایی ایــن
مــواد بــا بافتهاســت ،كــه منجــر بــه تخریــب
و از بیــن رفتــن بافــت شــده و آســیبهای
شــدید ایجــاد میكنــد .بنابرایــن هــر گونــه
ورود ایــن نــوع باطــری بــه بــدن یــك
اورژانــس مهــم پزشــكی محســوب شــده و
بالفاصلــه اقدامــات الزم جهــت خــارج كــردن
باطــری انجــام شــود.
مــورد مهــم دیگــر وجــود حشــرات یــا
موجــودات زنــده اســت كــه اغلــب وارد گــوش
میشــوند و بــه جهــت ماهیــت متحــرك
بــودن و داشــتن ترشــحات مختلــف آســیبزا
بایــد هــر چــه ســریعتر خــارج شــوند.
و امــا نكتــه نهایــی و مهــم در هنــگام
خــارج كــردن جســم خارجــی ،بیحركتــی
كــودک اســت و اغلــب كــودكان همــكاری
الزم در ایــن مــورد را ندارنــد .بعــاوه امــكان
وقــوع تحریــكات دردنــاك نیــز هســت كــه از
تحمــل كــودك خــارج اســت .در ایــن مــوارد
ً
و كال در مــواردی كــه انجــام پروســه بــا درد
همــراه اســت مثــل بخیــه زدن زخمهــا و
یــا گــچ گیــری شكســتگیها ،مــا بــرای آرام
ســازی بیمــار از روش خاصــی تحــت عنــوان
سدیشــن (آرامــش بخشــی) بــا كمــک داروهــا
اســتفاده میكنیــم.
ایــن روش در واقــع نوعــی نیمهبیهوشــی
و پروس ـهای بســیار مطلــوب بــا حداقــل
عــوارض اســت .ایــن عمــل بــا كمــك
داروهــای مختلفــی انجــام میگیــرد.
نكتــه قابــل توجــه در مــورد كــودكان
اتیســتیك آن اســت كــه داروی رایــج مــورد
اســتفاده در آن كــه بــه خصــوص در مــورد
ً
یضــرر و بســیار رایــج
كــودكان كامــا ب 
اســت ،در مــورد ایــن كــودكان منــع مصــرف
دارد و مصــرف آن باعــث بیقــراری بســیار
شــدید كــودک شــده و ایــن كــودكان بایــد بــا
داروهــای دیگــری تحــت آرام بخشــی قــرار
ً
گیرنــد .بنابرایــن حتمــا متخصــص طــب
اورژانــس را از اختــال كودكتــان آ گاه ســازید
تــا او بتوانــد تصمیــم صحیــح را بــرای حــل
مشــكل اتخــاذ كنــد.
امیــدوارم ایــن بحثهــای كوچــک بتوانــد
كمكــی بــه ایــن فرشــتگان معصــوم باشــد و
والدیــن محتــرم را در تعامــل بهتــر بــا ایــن
كــودكان یــاری كنــد.

ماساژدرمانی در اتیسم
تینا تعیشـــــی | کارشناس کاردرمانـــی
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ماســاژ مجموعــهای از تکنیکهــا و مانورهــای دســتی
اســت کــه بــا اثرگــذاری بــر سیســتم عصبــی و عضالنــی،
تاثیــر بــر سیســتم عصبــی مرکــزی( ،)CNSسیســتم عصبــی محیطــی
( ، )PNSدســتگاه اســکلتی _ عضالنــی و ســایکولوژی فــرد دارد .در
دنیــای امــروز ،ماســاژ در دو حیطــه مجــزا اســتفاده میشــود .یکــی
بــه عنــوان تکنیکهــا و مانورهایــی کــه موجــب آرامــش میشــوند
و بــرای عمــوم کاربــرد دارد و توســط تکنســینها انجــام میشــود.
و دیگــری بــه عنــوان ماســاژ درمانــی اســت کــه توســط درمانگرهــا
انجــام شــده و در واقــع از ترکیــب علــوم آناتومــی ،فیزیولــوژی،
پاتولــوژی و مســائل اجتماعی-روانــی ،بــا تکنیکهــای ماســاژ بــه
دســت آمــده اســت.
در حیطــه کاردرمانــی ،بــا ظهــور مکتبهــای حســی ،ماســاژدرمانی
شــکل و معنــای جدیــدی در درمــان اختــاالت روانپزشــکی کــودکان
پیــدا کــرده اســت.
کارکــرد اصلــی ماســاژدرمانی در سیســتم عصبــی اســت .در حیطــه
ماســاژ درمانــی ،درمانگــر بــا وارد کــردن تحریــکات حســی خــاص
در نقــاط مشــخص ،ســگمانهای خاصــی از سیســتم عصبــی
مرکــزی( )CNSو نــورون حرکتــی فوقانــی( )UMNفعــال ســاخته و بــه
دنبــال آن پاس ـخهای مشــخصی از مرا کــز عصبــی دریافــت میکنــد.
همانطــور کــه در آیتمهــای تشــخیص PPDو  ،Autismمطــرح
میشــود ،یکــی از عالئمــی کــه در رفتــار و شــناخت کــودک تاثیــر
بــه ســزایی میگــذارد ،اختــاالت حســی هســتند .ایــن اختــاالت
حســی شــامل اختــال حــس عمقــی ،حــس المســه ،حــس بینایــی،
ً
شــنوایی ،وســتیبوالر ،چشــایی و بویایــی هســتند .کــه اصــوال بــه
صــورت کــمکاری حســی یــا پــرکاری حســی دیــده میشــوند.
کــمکاری حســی ،درواقــع درک کمتــر پایانههــای عصبــی ،ازدرون
دادهــای حســی محیطــی هســتند کــه بــه صــورت رفتارهــای تحریکی
بیــش از حــد ،نمــود پیــدا میکنــد .بــرای مثــال کودکــی کــه کـمکاری
حــس لمســی یــا ک ـمکاری حســی عمقــی دارد ،بــه قــول والدیــن در

منــزل بیشــتر فعالیتهایــی همچــون بــدو بــدو ،بپربپــر ،خودزنــی،
زدن دیگــران ،خــود را بــه زمیــن کوبیــدن و ...نشــان میدهــد.
پــرکاری حســی ،درک بیــش از حــد پایانههــای عصبــی از درون
دادهــای حســی محیطــی هســتند .وجــود پــرکاری حســی بــه صــورت
رفتارهــای تدافعــی و پرخاشــگری خــود را نشــان میدهــد .بــرای
مثــال کودکــی کــه پــرکاری حــس عمقــی و لمســی دارد ،بــه گــزارش
والدیــن از بغــل کــردن ،بوســیدن ،لمــس شــدن ،لبــاس عــوض
کــردن بــه هــم میریــزد .حتــی گاهــی آنقــدر ایــن مــورد شــدید اســت
کــه کــودک حتــی لبــاس را بــه طــور معمــول نمیتوانــد تحمــل کنــد.
ماســاژ درمانــی بــا توجــه بــه رفتارهــای پایانههــای عصبــی و سیســتم
اعصــاب مرکــزی ،بــا ایجــاد تحریــکات مشــخص بــا آیتمهــای
فشــاری-زمانی مختــص ،در تعدیــل و درمــان کــم کاری و پــرکاری
حســی دخالــت مینمایــد.
طبــق تجــارب و تحقیقــات انجــام شــده ،ماســاژ درمانــی در حیطــه
تعدیــل حسهــای لمــس ســطحی ،عمقــی ،بویایــی و چشــایی،
در کنــار درمانهــای کاردرمانــی شناختی-حســی-حرکتی کــودک،
تاثیــرات بســزایی در پیشــرفت کــودک اتیســتیک دارد؛ چرا کــه
انــرژی و توجــه بعــد از انجــام ماســاژدرمانی معطــوف بــه تمرینــات و
درمانهــای دیگــر میشــود.
همچنیــن بــا انجــام ماســاژدرمانی ،تحمــل کاری ،تحمــل روانــی و
یگــردد.
ارتبــاط رفتاری-روانــی کــودک بــا والدیــن نیــز اصــاح م 
طبــق تئــوری کــور ،همــه مولفههــای نــوری توســط یــک فعالیــت
ناهنجــار یــا تحریککننــده در هــر یــک از مولفههــای بدنــی/
فیزیولوژیــک فــرد ،ممکــن اســت موجــب تســهیل ســگمان خاصــی
در سیســتم عصبــی مرکــزی شــوند .تســهیل در ایــن زمینــه ،مربــوط
بــه سیناپســهایی میشــود کــه بــه راحتــی تحــت تاثیــر قــرار میگیرنــد
و باعــث کاهــش فاکتورهــای مهــاری میشــوند .بــه زبــان دیگــر
تتــر بــا محــرک حســی در جهــت تأمیــن حداکثــر
سیناپســها خیلــی راح 
خدمــت بــرای ارگانیســم کلــی فعــال میشــوند (.) Upledger1989
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ترجمه  :عسل مروارید ،زهرا چیناوی
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روش ســانرایز اولیــن بــاردر ســال  1983توســط خانــواده کافمــن کــه خــود یــک فرزنــد پســر
ً
اتیســم داشــتند ابــداع شــد .آن هــا زمانــی ایــن روش را ابــداع کردنــد کــه کامــا از درمــان پســر
خــود توســط روانپزشــکان ناامیــد شــده بودنــد .بعــد از ســه ســال کار مــداوم پسرشــان بهبــود یافــت و
بــه تحصیــات خــود ادامــه داد تــا جایــی کــه موفــق بــه گرفتــن دکتــرا دررشــته پزشــکی شــد .از شــما
میخواهــم بــه چهــره فرزندتــان زمانــی کــه مشــغول انجــام حــرکات تکــراری اســت توجــه کنیــد.
متوجــه میشــوید کــه او بــه شــدت از ایــن فعالیــت لــذت میبــرد و خوشــحال اســت .درواقــع تمــام
کــودکان اتیســتیک از وضعیتــی کــه دارنــد راضــی هســتند و در دنیــای خــود شــاد هســتند .آنهــا دوســت
ندارنــد وضــع و حالــت خــود را عــوض کننــد .امــا ایــن مــا هســتیم کــه از وضعیــت آنهــا راضــی نیســتیم و
میخواهیــم کــه آنهــا را بــه دنیــای خــود بیاوریــم .پــس ایــن وظیفــه مــا اســت کــه بــه ســمت آنهــا برویــم
و آنهــا را بــا خودمــان بــه دنیــای عــادی بیاوریــم.
بــرای تعامــل بــا کــودک اتیســتیک ابتــدا الزم اســت بــه درک همــه جانبــه شــناختی ،عاطفــی ،هیجانــی و
رفتــاری ایــن کــودکان و دلیــل ایــن مشــکالت مبــادرت کــرد تــا بتــوان بــا هــدف قــرار دادن محدودیتهــای
ایــن کــودکان بــه تعلیــم و تربیــت آنــان بــا روش مناســب و انســانی اقــدام نمــود .اولیــن اصــل روش
ســانرایز (روش مــورد اســتفاده انجمــن اتیســم آمریــکا) کــه در طــول کل دوره ادامــه خواهــد یافــت
هــدف قــرار دادن ایــن محدودیتهــا از راه آمــوزش و بــازی و مهمتــر از آن بــا وارد شــدن بــه دنیــای ایــن
کــودکان اســت .بــا تحریــک شــدید احساســات بــا اســتفاده از ژس ـتها و بــازی بــا کــودک در طــول دورۀ
ســانرایز ایــن مهارتهــا تقویــت میگــردد .پــس بایــد صبــر کنیــم تــا کــودک راه ورود بــه دنیــای خــود را
بــه مــا نشــان دهــد و بعــد از ایــن کــه مــا بــرای مدتــی بــه شــکل واقعــی بــه دنیــای او وارد شــدیم و اعتمــاد
کــودک را جلــب کردیــم ســپس راه ورودی دنیــای خودمــان را بــه کــودک نشــان میدهیــم.
ایــن ورود بــه موقــع ،واقعــی و مناســب باعــث میشــود کــودک اتیســتیک رفتــار تکــراری را کامــل کنــار
بگــذارد و بــه فــردی کــه بــه او ملحــق شــده توجــه کنــد و بــه آمــوزش توجــه وعالقــه نشــان دهــد و بــه
ایــن ترتیــب فضــای تعاملــی وارتباطــی او بهبــود یابــد .در ســایۀ حــل مشــکل تعاملــی نقــص توجــه او در
یــک مثلــث تعامــل بیــن عصــب ،شــناخت و محیــط بهبــود مییابــد .بدیــن معنــی کــه وقتــی یادگیــری
در او اثربخــش میشــود ایــن خــود بــر مغــز و فرآینــد عصبــی شــناختی او اثــر مثبــت میگــذارد و خــود ایــن
ً
پروســه مجــددا بــه گســترش یادگیــری در وی کمــک میکنــد.
بــرای اجــرا روش ســانرایز بایــد یــک پیشزمینــه داشــته باشــیم و مهمتریــن قســمت  5اصــل اساســی
اســت کــه تــا آنهــا را بــاور نکنیــم شــروع کار مشــکل اســت.
 .1تغییر ایجاد کنید:
هدف خود را مشخص کنید .تصمیم بگیرید.
 .2متقاعد شوید:
کاری که میخواهید انجام دهید را باور کنید.
 .3بر ضد عوامل محیطی باشید:
بر هدفتان باقی بمانید حتی اگر دنیا مخالف شما است.
 .4صبور باشید:
صبوری شما را به سرمقصود می رساند.
 .5مقاومت کنید:
در میدان مبارزه بمانید تا مبارزه تمام شود.
شــما بایــد فرزنــد خــود را بــه عنــوان یــک موجــود توانــا قبــول داشــته باشــید و محیــط منــزل را بــا توجــه بــه
شرایط فرزندتان برای مدتی تغییر دهید تا مجبور نباشید مرتب به او بگویید دست نزن ،نکن ،برو.

بنابرایــن بــا تهیــه قفــل بــرای مکانهــای
پرخطــر و یــا جمــع کــردن وســایل پــر خطــر در
مــدت درمــان ،کمــی محیــط را محــدود کنیــد.
بــا گذشــت زمــان و بــا افزایــش درک فرزندتــان
میتوانیــد محدودیتهــا را کــم کنیــد.
ســعی کنیــد لیســتی از محلهــای پرخطــر منــزل
تهیــه کنیــد .ســپس بــرای عــدم دسترســی
فرزندتــان راه حلــی بــرای محــدود کــردن بیابیــد.
مثــا تهیــه قفــل کوچــک بــرای محــل نگهــداری
مواد شوینده.
ســعی کنیــد وســایل تزیینــی و شــکننده اضافــی را
درمنــزل مشــخص کــرده و بــرای دور از دســترس
بــودن آنهــا مکانــی بیابیــد.
ملحق شدن
کلیــد اصلــی ســانرایز بــر مبنــای یــک جملــه
اســت ،کــودکان راه ورود بــه دنیایشــان را بــه مــا
نشــان میدهنــد ســپس مــا راه ورود بــه دنیــای
خودمــان را بــه آنهــا نشــان میدهیــم.
اکنــون میپرســید :کــودکان چگونــه راه ورود مــا
بــه دنیــای خودشــان را نشــان میدهنــد؟ آنهــا که
نــه حرفــی میزننــد نــه ارتباطــی برقــرار میکننــد؟
جــواب اینجاســت :آنهــا بــا رفتارهــای تکــراری راه
ورود مــا بــه دنیایشــان را نشــان مــی دهنــد.
قســمت اول ایــن جملــه خیلــی مهــم اســت .ابتــدا
بایــد مــا وارد دنیــای آنهــا شــویم .چــرا کــه اغلــب
مــا بــه قســمت دوم جملــه توجــه میکنیــم و
میخواهیــم آنهــا را بــه ســرعت وارد دنیــای خــود
کنیــم .آن هــم بــه وســیله امــر و نهــی و ایــن کار رو
بکــن ،اون کار رو نکــن .در حالــی کــه بایــد صبــر
کنیــم اول کــودک راه ورود بــه دنیــای خــودش
را بــه مــا نشــان دهــد بعــد مــا راه ورودی دنیــای
خودمــان را بــه آنهــا نشــان دهیــم.
بایــد پلــی بســازیم ،بــه آن طــرف پــل برویــم
دســت کــودک را بگیریــم و بــا خــود بــه ایــن طــرف
بیاوریــم .امــا بــرای ایــن کــه کــودک حاضــر شــود
بــا مــا بــه ایــن طــرف بیایــد الزم اســت ارتباطــی
واقعــی بــا او برقــرار کنیــم تــا او اعتمــاد کامــل بــه
شــما داشــته باشــد تــا حاضــر شــود بــا مــا بــه دنیــای
مــا بیایــد.

رفتارهای تکراری دلیل دارند؟
بله رفتارهای تکراری دالیل زیادی دارند.
• آنها کمک به برقراری تعادل فیزیکی میکنند.
• حس های پنجگانه را باالنس میکنند.
• برخی نیازهای روانی را برآورده میکنند.
• بصورت راه حل فرار از دنیای غیرقابل درک استفاده میشوند.
رفتارهــای تکــراری چنــد دســته هســتند .بعضــی از آنهــا خیلــی واضــح و قابــل شناســایی هســتند ماننــد
چرخانــدن اشــیاء ،دور خــود چرخیــدن ،بــال زدن و ...امــا ممکــن اســت برخــی از رفتارهــای تکــراری
ً
خیلــی واضــح نباشــند مثــا شــما در نــگاه اول ببینیــد کــه کــودک دارد بــازی میکنــد امــا بــا کمــی دقــت
معلــوم شــود کــه او در ایــن بــازی ســیکلهایی را دنبــال میکنــد و بــه نوعــی میچرخــد.
ً
دســته دیگــر کــه بیشــتر دربــاره کــودکان آســپرگر و عملکــرد باالســت ،صحبتهــای محــدود اســت .مثــا
آنهــا فقــط دربــاره موتــور جــت میتواننــد صحبــت کننــد و اگــر بخواهیــد موضــوع صحبــت را عــوض کنید
بشــدت آشــفته میشــوند و مخالفــت میکننــد .بــه ایــن رفتارهــا رفتارهــای محــدود گفتــه میشــود.
چند اصل مهم
بــه رفتارهایــی کــه میخواهیــم بــاز هــم از کــودک ســر بزنــد عکسالعملهــای شــدید و بــزرگ نشــان
میدهیم.بــه رفتارهایــی کــه میخواهیــم دیگــر از کــودک ســر نزنــد عکسالعملهــای ضعیــف نشــان
میدهیم.اگــر بــر خــاف ایــن عمــل کنیــم ناخــودآ گاه بــه کــودک خــود خشــونت را آمــوزش دادهایــم.
فراموش نکنیم:
رفتارهــای خشــونتآمیز و پرخاشــگرایانه از طــرف کــودک تالشــی اســت جهــت ایجــاد ارتبــاط البتــه بــه
یــک زبــان غریبه.پــس بــه کــودک راههــای درســت ایجــاد ارتبــاط را بیاموزیــم .چگونــه:
رفتار ناخوشایند:
عکسالعمل آرام و یکنواخت و ابلهانه
رفتار خوشایند:
عکسالعمل شدید فوری و با هیجان
اصل حیاتی
رمــز موفقیــت در برنامــه ســانرایز لــذت بــدون قضــاوت اســت .مــا میدانیــم امــروز فرزندمــان کجــا
ایســتاده امــا بــاور داریــم فــردا در جــای دیگــری خواهــد بــود.
منبع”son-rise the miracle continue” by Barry Neil Kaufman 1993 :
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بــرای ایــن کــه ایــن اعتمــاد برقــرار شــود از روش
ملحــق شــدن اســتفاده میکنیــم .مــا از شــما
میخواهیــم تمــام حــرکات و کارهایــی را کــه
دیگــران میگوینــد بایــد متوقــف شــود (مثــا
شـیای را کــه دارد میچرخانــد ازش بگیریــد) مــا
بــه شــما میگوییــم نــه تنهــا دنبــال قطــع کــردن
ً
ایــن رفتارهــا نباشــید بلکــه شــما هــم عینــا همــان
را انجــام دهیــد.
منظــور مــا ایــن نیســت کــه ادا در بیاوریــد یــا
وانمــود کنیــد کــه داریــد همــان حرکــت را انجــام
ً
میدهیــد بلکــه بایــد کامــا درگیــر فعالیــت کــودک
شــوید .اگــر او دارد دور خــودش میچرخــد و
دســت میزنــد شــما هــم بایــد بــا کمــال لــذت و
ماننــد یــک کــودک دور خــود بچرخیــد و دســت
بزنیــد و از آن کار لــذت ببریــد .کــودک شــما خیلــی
زود متوجــه میشــود کــه آیــا شــما از ملحــق شــدن
بــه او لــذت میبریــد یــا داریــد ادا در میآوریــد و
اگــر احســاس کنــد کــه داریــد ادا در میآوریــد بــه
ارتبــاط لطمــه زدهایــد در حالــی کــه منظــور مــا از
ایــن کار ایــن اســت کــه ارتبــاط را محکــم کنیــم.
ملحــق شــدن بــه هیــچ وجــه باعــث تقویــت رفتــار
نمیشــود بلکــه فقــط باعــث اســتحکام رابطــه
بیــن کــودک و اولیــاء شــده اســت حتــی باعــث
شــده کــه کــودک رفتــار تکــراری را کامــل کنــار
بگــذارد و بــه مربــی یــا والــد توجــه کنــد و در مــورد
کاری کــه جنبــه آموزشــی دارد توجــه و عالقــه
بیشــتری نشــان دهــد.
حــرف ســان رایــز ایــن اســت :اولیــن و مهمترین
مشــکل یــک کــودک اتیســتیک مشــکل ارتباطــی
اســت .بعــد از حــل و فصــل کــردن مشــکالت
ارتباطــی میتوانیــم بــه مــوارد دیگــر بپردازیــم
چــرا کــه زمانــی کــه کــودک مشــکل ارتباطــی
نداشــته باشــد تمــام آموزشهــا و آن چــه را کــه
بایــد یــاد بگیــرد را خیلــی بهتــر یــاد میگیــرد و
حتــی ممکــن اســت خیلــی از مســایل را از اجتمــاع
هــم بهتــر از قبــل یــاد بگیــرد.
رفتارهــای تکــراری نوعــی رفتــار دفاعــی اســت در
برابــر محیطــی کــه برایشــان غیرقابــل پیــش بینی
و خطرنــاک اســت .فشــارهایی کــه از محیــط بــه

حــواس پنجگانــه شــان وارد میشــود واقعــا ســخت و غیرقابــل تحمــل اســت .هــر لحظــه برایشــان
ســخت و پــر از فشــار میگــذرد و زندگــی آنهــا مثــل کســی اســت کــه همیشــه در انتظــار یــک حملــه و فشــار
از جایــی ناشــناس اســت و میدانــد کــه قــدرت دفــاع هــم نــدارد بنابرایــن بــا انجــام رفتــار تکــراری از
خــود دفــاع میکند.یــک فــرد اتیســتیک همــه صداهــا را بــا یــک قــدرت میشــنود .تمــام بوهــا را یکســان
احســاس میکنــد ،تمــام نورهــا برایــش بــه یــک انــدازه قــوی هســتند .بنابرایــن تجزیــه ایــن محرکهــا
برایشــان خیلــی ســخت اســت .زندگــی آنهــا درســت مثــل ایــن اســت کــه همیشــه وســط یــک فروشــگاه
پــر رفــت و آمــد زندگــی میکننــد و لحظ ـهای آرامــش ندارند.بــا دانســتن ایــن حقایــق میفهمیــم کــه
همیــن مقــدار آرامــش و ســازگاری کــه بــا محیــط نشــان میدهنــد بــا چــه میــزان ســعی و هوشــمندی
بینظیــر انجــام میدهنــد و چگونــه میتواننــد بــا انجــام چنــد حرکــت تکــراری بــه عنــوان ابــزار دفاعــی
شــجاعانه در دنیــا دوام بیاورنــد.
ســان رایــز اســکله ای بــرای مــا میســازد تــا مــا را بــه دریــای پرتالطــم کــودک برســاند.فراموش نکنیــد
منظــور مــا تکــرار همــه رفتارهــا نیســت فقــط رفتارهایــی کــه کلیش ـهای هســتند و بصــورت تکــراری از
کــودک ســر میزنــد را بایــد تکــرار کــرد و زمانــی کــه کــودک مشــغول انجــام رفتــار تکــراری اســت بــه هیــچ
وجــه زمــان آمــوزش نیســت بلکــه فقــط زمــان ملحــق شــدن اســت .وقتــی او کار تکــراری را کنــار گذاشــت
آمــوزش را شــروع میکنیــم چــرا کــه در آن زمــان او آمادگــی ذهنــی الزم بــرای آمــوزش را دارد .تاکیــد
میکنــم :زمــان آمــوزش مهمتــر از روش آمــوزش اســت.
در روش ســانرایز شــما بایــد بــه عنــوان والــد یــا مربــی ،فروشــنده خوبــی باشــید .چــه میفروشــید؟ ارتبــاط
مناســب و اعتمــاد متقابــل .مشــتری کیســت :فرزندتــان ،پــاره جگرتــان .چگونــه میفروشــید؟ میرویــد
جلــو و میگوییــد :وای نمیدونــی چقــدر کیــف دارد .بیــا هــرکاری کــه دوســت داری فرامــوش کــن،
بــه مــن بپیونــد ،بعــدش مجبــوری همــه کارهایــی را کــه متنفــری انجــام بــدی! بــه نظــر شــما کســی
ایــن کاال را خواهــد خرید؟ملحــق شــدن مثــل ایــن اســت کــه شــما هــر روز یــک ســکه در قلــک کودکتــان
بیندازیــد و او یــک روز پــول هنگفتــی را بــه شــما پــس خواهــد داد .بــه فرزنــد خــود بگوییــد :هرچــه را تــو
دوســت داری مــن هــم همــان را دوســت دارم چــون کــه تنهــا آرزوی مــن نزدیــک شــدن بــه تــو اســت.
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خانــواده و کــودک اتیســم  :خانوادههایــی کــه متوجــه میشــوند فرزندشــان بــه اختــال اتیســم مبتالســت ممکــن اســت دچــار شــوک شــده
و بــرای مدتــی دچــار افســردگی و ناراحتــی شــوند؛ امــا ناراحــت شــدن و غصــه خــوردن کمکــی بــه فرزندتــان نمیکنــد .برخــی والدیــن
دچــار احســاس گنــاه میشــوند و در جهــت کاهــش احســاس گنــاه تمــام زندگــی و لــذات آن را فــدای کــودک خــود مینماینــد و تعــدادی از
والدیــن حساســیت شــدیدی بــه موضــوع نشــان میدهنــد و تمرکــز خــود را بــه طــور کامــل وقــف اختــال کــودک خــود میکننــد و تنهــا بــر روی
جنبههــای منفــی رفتــار کــودک خــود تمرکــز میکننــد و برخــی والدیــن نیــز در جهــت بهبــود کودکشــان از اهــرم فشــار اســتفاده مینماینــد و بــا
اصول درمانی نادرست و تنبیه کودک سعی در بهبود کودک خود دارند.
اما مناسبترین روش و راه کارها برای این مساله کدام است؟

بایــد راههایــی بــرای بهبــود شــرایط فرزندتــان و بهبــود روابــط اجتماعــی او مهیــا کنیــد .الزم اســت خودتــان از نظــر روحــی در شــرایط مناســب
باشــید و بایــد از چگونگــی ارتبــاط و نــوع درمــان و مشــکالتی کــه یــک کــودک مبتــا بــه اتیســم آ گاه باشــید .اتیســم بــه طــور معمــول قبــل از ســن
 3ســالگی شــروع میشــود؛ ایــن اختــال شــامل گروهــی از مشــکالت رشــدی پیچیــدهای اســت کــه توســط مشــکالت زیــادی در تعامــل اجتماعــی
و برقــراری ارتبــاط مشــخص میشــود .مشــکالت در محــدوده طیــف خفیــف تــا شــدید اســت .ا گــر کــودک شــما بــه اتیســم مبتالســت میدانیــد
کــه میتوانــد تمــام زندگــی شــما را تحــت تاثیــر قــرار دهــد ،حتــی ســامت جســمی و روحــی شــما و زندگــی اجتماعــی شــما تحــت تاثیــر ایــن شــرایط
قــرار میگیــرد .در مقالــه زیــر ســعی شــده مــواردی کــه بــا اســتفاده از آنهــا میتــوان تــا حــدودی بــر مشــکالت موجــود فائــق آمــد ،بیــان شــود.

تقویت انگیـ ــزه درونـ ــی
اگــر میخواهیــد همــراه
خوبــی باشــید در جهــت
بهبــود فرزندتــان بــر نــکات
مثبــت بیــش از نــکات منفــی توجــه داشــته
باشــید .بــا ایــن کار انگیــزه درونــی خــود را
تقویــت میکنیــد .بســیاری از والدیــن زمانــی
کــه کودکشــان حرکــت تــازهای یــا یادگیــری
تــازهای دارد هیچگونــه توجــه بــه آن
یادگیــری نشــان نمیدهنــد در صورتــی کــه
تنهــا بــر روی جنبههــای منفــی رفتــار کــودک
خــود توجــه میکننــد .تأســفآور اســت کــه
گاهــی والدیــن میگوینــد فرزندشــان هیــچ
ً
گونــه حرکــت مثبتــی نــدارد .آیــا واقعــا چنیــن
چیــزی امــکان دارد؟

آیــا ایــن خــود نشــانه حداکثــر بدبینــی
نیســت .ا گــر چنیــن تصــوری از کــودک خــود
داریــد کــه هیــچ گونــه رونــد بهبــودی را طــی
نمیکنــد بــه احتمــال زیــاد بیــش از حــد
بدبیــن هســتید.
عدم مقایس ـ ـ ــه
یکــی از لطمــات ســنگین
خانــــــواد ههـ ـ ـــا ب ـ ـ ـ ــر روی
فرزنــدان مقایســه کــودک
خــود بــا دیگــر کودکانــی اســت کــه دارای ایــن
اختــال هســتند و همچنیــن مقایســه کــودک
خــود بــا دیگــر کــودکان کــه در نزدیکــی آنهــا
هســتند .والدیــن گرامــی دارای کــودکان بــا
اختــال اتیســم بایــد همــواره ایــن نکتــه را

مدنظــر داشــته باشــند کــه مقایســه روش
خوبــی بــرای ایجــاد انگیــزه درونــی نیســت.
عــدم مح ـ ــدود ک ـ ـ ـ ــردن
ارتبــاط بــا خویشــاوندان
بسیاری از والدیـن کودکان
دچــار اختــال اتیســم در
جهــت پنهــان نگهداشــتن اختــال کــودکان
خــود و همچنیــن پنهــان نگــه داشــتن
نقایــص کــودک خــود ارتباطــات اجتماعــی
خــود را بــا دوســتان و خویشــاوندان بســیار
محــدود و خــود را از نعمــت بــزرگ ارتبــاط و
انرژی حاصل از آن محروم میکنند.
در حالــی کــه همــه والدیــن بایــد ایــن نکتــه
را همــواره بــه یــاد داشــته باشــند کــه ایــن

کــودکان ماننــد ســایر کــودکان نیــاز بــه مهــر
و محبــت دارنــد و والــد در صورتــی میتوانــد
ایــن مهــر و محبــت را بــه کــودک خــود ارزانــی
بخشــد کــه سرشــار از انــرژی باشــد.
یکــی از راههــای افزایــش روحیــه و انــرژی،
ارتبــاط بــا دوســتان و خویشــاوندان اســت.
بنابرایــن بایــد والدیــن کــودک اتیســتیک بــه
فکــر خــود باشــند و ســعی کننــد از منابعــی کــه
انــرژی و روحیــه باالیــی بــرای آنهــا فراهــم
میکنــد تغذیــه کننــد .یکــی از ایــن منابــع،
توآمــد بــا دوســتان و خویشــاوندان اســت
رف 
و ایــن احســاس را در آنهــا ایجــاد میکنــد
کــه بــا وجــود داشــتن کــودک اتیســتیک
دنیــا بــه آخــر نرســیده و کســانی هســتند
کــه فــرد میتوانــد بــا آنهــا مشــکالتش را
درمیــان بگــذارد و از جانــب آنهــا حمایــت
روحــی شــود .ایــن رفتوآمدهــا میتوانــد از
بســیاری از بیحوصلگیهــا ،افســردگیها و
غمهــا آنهــا را برهانــد.

•حمایت عاطفی:

یکــی از دوســتان نزدیــک یــا عضــوی از
خانوادهتــان کــه بــه او اعتمــاد داریــد و
میتوانیــد احساســات و نیازهــای خــود را بــا
او در میــان بگذاریــد ،میتوانــد حامــی شــما
باشــد.
•حمایت اجتماعی:

دوســت یــا همــکار شــما کــه از همــراه بــودن بــا
او لــذت میبریــد و میتوانیــد بــه او اعتمــاد
کنیــد و در هنــگام ناامیــدی و دلســردی بــه

•حامیان اطالعاتی:

پزشــک ،مشــاور ،معلمــان ،درمانگــران یــا
مراقبیــن فرزنــد شــما ،کــه شــما میتوانیــد
بــرای مشــاوره و تصمیمهــای مهــم در مــورد
درمــان خــود بــا آنهــا مشــورت کنیــد.
•حمایت در هنگام ایجاد مشکل:

همســایه یــا دوســتی کــه میتوانیــد در
هنــگام ایجــاد مشــکل و تنگنــا از او کمــک
بخواهیــد.
تهــا شــامل حمایتهایــی
• دیگــر حمای 
اســت کــه میتوانیــد از دیگــر والدیــن دارای
فرزنــدان مبتــا بــه اتیســم دریافــت کنیــد:

در ایــن مــوارد میتوانیــد از تجربیــات
دیگــران در مــورد اتیســم و راههــای ســازش و
تطبیق با این بیماری استفاده کنید.
در صورتــی کــه انجمنهایــی بــرای ایــن
بیماریهــا وجــود داشــته باشــد ارتبــاط
بــا دیگــران و اســتفاده از تجریبــات آنهــا
میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد .هــر چــه
بیشــتر در مــورد اتیســم بدانیــد و حمایــت
اجتماعــی بیشــتری دریافــت کنیــد ،بــا
قــدرت و اطمینــان بیشــتری بــه مبــارزه
و مقابلــه بــا ایــن بیمــاری میپردازیــد و
اســترس و فشــار روحــی وارد بــر شــما نیــز
کاهش مییابد.
در مورد اتیسـ ـ ـ ـ ــم
به خانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواده خـ ـ ـ ـ ــود
اطالع ــات بدهید.
بسیــــــــــــــاری از مــــــادران
کــودکان مبتــا بــه اتیســم خــود ممکــن اســت
دچار انزوا شوند.
بســیاری از مــادران وقتــی اتیســم در
فرزندشــان تشخیـــــــص داده میشــــــــود،
از خانــواده جــدا شــده و در جشــنها و
مهمانیهــای خانوادگــی شــرکت نمیکننــد
و از درخواســت کمــک در مراقبــت از
فرزندشــان احســاس شــــــــــرم و خجالــت
میکنند .بســیاری از والدیــــــن و دیگـــــر
اعضــای خانــواده در مواجهــه بــا مشــکالت
ایــن کــودکان دچــار اســترس ،احســاس
تنهایــی ،نداشــتن پشــتیبان و حتــی گاهــی
عصبانیت میشوند.
بایــد بدانیــد کــه ایــن احساســات طبیعــی
هســتند و شــما میتوانیــد بــا دادن اطالعــات
کافــی بــه دیگــر اعضــای خانــواده در مــورد
اتیســم و نیازهــای خــاص کــودکان مبتــا
بــه ایــن اختــال ،بــه آنهــا در مقابلــه بــا ایــن
احساسات کمک کنید.
افزایــش اطالعــات دیگــر اعضــای خانــواده
در مــورد اتیســم و چگونگــی مدیریــت آن در

خانــواده میتوانــد باعــث کاهــش اســترس
و فشــار وارد بــر خانــواده و بهبــود عملکــرد
کــودک مبتــا بــه اتیســم شــود.
اندیشـه و افک ــار مثبـ ـ ــت
اغلــب والدیـ ـ ـ ــن دچـــار
کــودک اتیســتیک زمان ـ ـ ــی
کــه متوجــه اختــال فرزنــد
یشــود دربــاره آینــده فرزنــد خــود و
خــود م 
ایــن کــه کودکشــان چگونــه از عهــده مســائل
و مشــکالت خــودش برمیآیــد افــکار منفــی را
پــرورش میدهنــد.
در حالــی کــه بایــد توجــه ایــن گونــه والدیــن
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شبـ ــکه اجتماع ـ ــی ق ـ ــوی
داشــته باشــید
نگهــداری از فرزندانــی کــه
دارای هــر نــوع بیمــاری
مزمنـــــــی باشــند ،بسیـــــــــار ســخت بــوده و
از نظــر عاطفــی مشــکالت بســیاری بــرای
والدیــن ایجــاد میکنــد .مراقبــت از کــودکان
مبتــا بــه اتیســم بــه دلیــل عــدم برقــرای
ارتبــاط اجتماعــی مــورد نیــاز و ســخت بــودن
برقــراری ارتبــاط بیــن کــودک و والدیــن،
بســیار اســترسزا و ســخت اســت و مشــکالت
بسیاری به همراه دارد.
بــا توجــه بــه کیفیــت خدماتــی کــه در منطقــه
شــما وجــود دارد ،مطمئــن شــوید کــودک
شــما حمایــت و مراقبتــی را کــه نیــاز دارد،
دریافــت میکنــد و شــما بایــد از کیفیــت
ایــن خدمــات آ گاهــی کافــی داشــته باشــید
تــا اســترس شــما در ایــن مــورد کاهــش پیــدا
کنــد؛ بــرای همیــن شــما نیــاز بــه حمایــت
اجتماعــی قــوی بــرای خــود و فرزنتــان
داریــد .حمایتهایــی کــه میتوانــد بــه شــما
در ایــن مــورد کمــک کنــد شــامل:

شــما کمــک کنــد.

53
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یکی از راههای
افزایش ر وحیه و انر ژی،
ارتباط با دوستان و
خویشاوندان است.
بنابراین
باید والدین
کودک اتیستیک
به فکر خود باشند
و سعی کنند
از منابعی که
انر ژی و ر وحیه
باالیی برای آنها
فراهم میکند
تغذیه کنند.
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را بــه یــک نکتــه جلــب نمــود کــه مــا دربــاره
آینــده هیــچ اطالعــی نداریــم و در مــورد
چیــزی کــه اطالعــی دربــاره آن نداریــم نبایــد
ناراحــت و غمگیــن باشــیم.
والدیــن کــودکان اتیســتیک بایــد بداننــد
کــه اندیشــههای مثبــت بــر غنــای زندگــی
میافزاینــد و بــه والــد ایــن امــکان را میدهــد
کــه احســاس قــدرت بیشــتری نمایــد و
اطمینــان خاطــر بیشــتری داشــته باشــد در
حالــی کــه افــکار منفــی میتوانــد بــر روی
ارتبــاط والــد بــا کــودک و همســرش تاثیــر
منفــی داشــته باشــد و گرمــای خانــه را بــه
ســردی مبــدل ســازد.
پــس والدیــن ایــن گونــه کــودکان بایــد افــکار
و احساســات مثبــت را در خــود ایجــاد کننــد و
از شــر احساســات منفــی خــاص شــوند.
متاســفانه بســیاری از والدیــن دارای کــودک
اتیســتیک بــه آمادگــی هــای روانــی و مســائل
انگیــزش خــود توجــه نمیکننــد و ایــن باعــث
میشــود کــه از ایــن ناحیــه آســیب ببیننــد.
ارزیابــی آمادگــی روانــی توســط خــود والدیــن
بیــش از آن کــه فکــر مــی کننــد اهمیــت دارد.
یکــی از ایــن ارزیابیهــا ارزیابــی انگیــزه
درونــی در فــرد هســتند.
والدینــی کــه دارای افــکار منفیانــد بــه نوعــی
در مــورد بهبــود کــودک خــود بدبیــن هســتند
و همیشــه بــه دنبــال جمــعآوری اطالعــات
و شــواهد و دالیلــی بــرای عــدم موفقیــت
یادگیــری جدیــد کــودک خــود هســتند.
ً
واقعــا چــه دلیلــی دارد کــه مثــل یــک کارآ گاه
دنبــال شــواهد باشــید و باالخــره بــه خودتــان
ثابــت کنیــد کــه فرزنــد شــما هیچگونــه
پیشــرفتی نداشــته اســت.
اندیشـههای منفــی شــما را از قــدرت محــروم
میســازد ،تــا احســاس ضعــف کنیــد و
اطمینــان خــود را از دســت بدهیــد .هــرگاه
بــه یــک مــورد منفــی بیاندیشــید قدرتتــان را
از دســت خواهیــد داد و احســاس خشــم بــه
شــما دســت میدهــد ،احســاس ناراحتــی و
مــرارت میکنیــد و بــه مــرور اندیشــههای
منفــی میتواننــد بــه لحــاظ فیزیکــی شــما را
بیمــار کننــد.
بنابرایــن اگــر میخواهیــد یــک زندگــی
عــادی داشــته باشــید ،هدفتــان بایــد ایــن
باشــد کــه در خــود افــکار مثبــت را پــرورش
دهیــد و همــواره ایــن نکتــه را بایــد بــه یــاد
داشــته باشــید کــه ذهــن شــما در هــر لحظــه
تنهــا میتوانــد بــه یــک اندیشــه بپــردازد.
مثبــت یــا منفــی.
میتوانیــد هــرگاه دلتــان خواســت جــای
اندیشــههای منفــی را بــا اندیشــههای
مثبــت عــوض کنیــد.

بررسی گزینـ ـ ـههای
موجود برای درمـ ـ ــان
اتیس ـ ـ ـ ــم
کارشناس ـ ـــان معتق ـ ـ ــدنـ ــد
رونــد درمانــی بــرای کودکانــی کــه اتیســم
یشــود ،بایــد
در آنهــا تشــخیص داده م 
ً
ســریعا آغــاز شــود .هیــچ درمــان اختصاصــی
بــرای اتیســم وجــود نــدارد ،امــا مداخلــه بــه
هنــگام و اســتفاده از آمــوزش مهارتهــا و
تکنیکهــای اصــاح رفتــار میتوانــد نتایــج
خوبــی داشــته باشــد.
ایــن نــوع درمانهــای آموزشــی و رفتــاری،
عالئــم اتیســم ماننــد اختــال در تعامــل
اجتماعــی ،مشــکالت ارتباطــی و رفتارهــای
تکــراری را بهبــود بخشــیده و میتوانــد
شــانس یــک کــودک مبتــا بــه اتیســم را
کــه قــادر بــه رفتــن بــه مدرســه و شــرکت در
فعالیتهــای عــادی نیســت ،افزایــش دهــد.
درباره رفتاردرمان ـ ــی
بیشتر بدانیــد
آمــــــــوزش رفتـ ـ ـ ـ ـ ـــاری بــه
کــودکان مبتــا به اتیســم در
هــر ســنی میآمــوزد چگونــه بــا جامعــه ارتباط
مناســب برقــرار کننــد .ایــن نــوع آمــوزش
میتوانــد مشــکالت رفتــاری را کاهــش دهــد
و مهارتهــای ســازگاری را بهبــود بخشــد.
در ایــن روش از تشــویق و تقویــت مثبــت
بــرای بهبــود مشــکالت رفتــاری و برقــراری
ارتبــاط مناســب بــا دنیــای اطــراف اســتفاده
میشود.
همچنیــن بــا توجــه بــه نیازهــای خاصــی
کــه هــر کــودک دارد ،برنامههــای خاصــی
بــرای او بــه طــور اختصاصــی در نظــر گرفتــه
میشــود .اســتفاده مــداوم از ایــن مداخــات
رفتــاری بهتریــن نتایــج را بــرای کــودک
مبتــا بــه اتیســم بــه همــراه خواهــد داشــت.
رفتارهــا ،اطرافیــان کــودک و محیــط اطــراف
کــودک بایــد قبــل از انجــام درمــان بــه طــور
کامــل مــورد بررســی قــرار گیــرد .پــدر و مــادر،
ســایر اعضــای خانــواده ،معلمــان و مراقبــان
کــودک مبتــا بــه اتیســم بایــد بــه طــور کامــل
در ایــن روش آموزشــی مــورد آمــوزش قــرار
بگیرند.
بیشتر دربـ ـ ــاره
تغییر رژیم غذایـی بدانید
بعضــــ ــی متخصص ـ ـ ـ ـ ـــان
معتقدنــد تغییــرات رژیــم

غذایــی کــه باعــث آلــرژی غذایــی میشــوند،
میتواند عالئم اتیسم را افزایش دهد.
کمبــود بعضــی ویتامینهــا یــا مــواد معدنــی
خــاص ممکــن اســت برخــی از عالئــم اتیســم
را بــه همــراه داشــته باشــد.
ا گــر شــما یــک رژیــم غذایــی خــاص را بــرای
یــک دوره معیــن از زمــان در نظــر گرفتــه
ایــد ،الزم اســت بــا متخصــص اطفــال و یــک
متخصــص تغذیــه صحبــت کنیــد .وضعیــت
تغذیــه کــودک بایــد ارزیابــی و بــه دقــت
انــدازه گیــری شــود.
برنامهای برای استراحت
خود داشته باشیـ ــد
بسی ـ ـ ـــاری از والدیــــــــــــن
کــودکان مبتــا بــه اختــال
اتیســم پــس از مدتــی دســت و پنجــه نــرم
کــردن بــا ایــن شــرایط دچــار خستگــــــی،
افسردگی و ناامیدی میشوند.
برنامههایــی ماننــد داشــتن یــک پیکنیــک
خانوادگــی و یــا مســافرت کوتــاه بــا دوســتان
و دیگــر ق ـ ـ ــرار مالق ـــاتهای دوستــــــــــانه
میتوانــد در تجدیــد قــوای شــما بســیار موثــر
باشد.
در مــواردی کــه والدیــن احســاس ناامیــدی و
بیکفایتی میکنند ،اســتفاده از راهنماییهای
یــک مشــاور میتوانــد بســیار مفیــد و آرام کننــده
باشــد .همچنیــن ورزش منظــم و رژیــم
غذایــی ســالم میتوانــد بــه افزایــش نیــرو و
تــوان شــما بــرای مقابلــه بــا شــرایط موجــود
کمــک میکنــد .درخواســت کمــک از همســر
و یــا دیگــر اعضــای خانــواده بــرای کمــک در
شــرایط بحرانــی میتوانــد باعــث افزایــش
نیــرو و تــوان شــما شــود.
برنامهریــزی بــرای ســپری کــردن یــک روز
بــدون کــودک مبتــا به اتیســم میتوانــد باعث
افزایــش تمرکــز شــما و بهبــود شــرایط روحــی
شــما شــود تــا در آینده بهتــر بتوانید بــه کارهای
مربــوط بــه کــودک خــود بپردازیــد.

چرا؟
چرا درصدی از کودکان
دارای اتیســـم ݡکـــــــالم ندارند؟
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ً
اتیســم یــک اختــال رشــدی پیچیــده اســت کــه معمــوال در ســه ســال اول زندگــی،
نشــانههای آن پدیــدار مــی شــود .ایــن اختــال بــر روی رشــد طبیعــی فرآیندهــای
مغــزی کــه بــا تعامــل اجتماعــی مرتبــط انــد تاثیــر میگــذارد.
کــودکان و بزرگســاالن دارای اتیســم در ارتباطــات کالمــی و غیرکالمــی ،تعامــات اجتماعــی و
بــازی دچــار مشــکل میشــوند.
تخمیــن زده میشــود کــه حــدود  25درصــد افــرادی کــه دارای اتیســم هســتند ،بــرای برقــراری
ارتبــاط بــه گفتــار دســت پیــدا نمیکننــد.
ً
ایــن گــروه شــامل افــرادی هســتند کــه یــا اصــا کالم ندارنــد و یــا فقــط کلماتــی را کــه میشــنوند
بــدون هیــچ قصــد ارتباطــی ،تکــرار میکننــد.
گفتــه میشــود ایــن گــروه از افــراد دارای اتیســم کــه از گفتــار اســتفاده نمیکننــد ،از بهــره
هوشــی پایینتــری برخوردارنــد ولــی اینکــه چــرا آنهــا میتواننــد روش اســتفاده از ســایر
ابزارهــای جایگزیــن بــرای برقــراری ارتبــاط و بیــان خواستههایشــان را بیاموزنــد ،ایــن پرســش
را در ذهــن متخصصیــن ایجــاد کــرده اســت کــه شــاید آنهــا هماننــد افــرادی هســتند کــه بعــد
از یــک تصــادف یــا آســیب مغــزی تــوان زبانــی خــود را از دســت دادهانــد در حالــی کــه از نظــر
شــناختی و درکــی ،ســالم هســتند.
بــه همیــن دلیــل تحقیــق دربــاره اینکــه چگونــه میتــوان توانایــی حــرف زدن را در ایــن افــراد
ایجــاد کــرد ادامــه دارد.
از ســوی دیگــر حــدود  20-40درصــد از افــراد دارای اتیســم ،تــا ســنین  2.5-3ســالگی،
مهارتهــای گفتــاری مختصــری (مثــل گفتــن چنــد کلمــه) را نشــان میدهنــد امــا پیــش از
دســتیابی بــه تواناییهــای زبانــی باالتــری مثــل ســاخت جملــه ،دچــار پســرفت میشــوند .اکثــر
ایــن کــودکان عــاوه بــر از دســت دادن مهارتهــای کالمــی ،مهارتهــای ارتباطــی غیرکالمــی
خــود را نیــز از دســت میدهنــد .در واقــع پیــش از آنکــه گفتــار را از دســت دهنــد ،مهارتهایــی
مثــل وا کنــش بــه شــنیدن نــام خــود ،تقلیــد حرکتــی و صوتــی ،تمــاس چشــمی ،مهــارت بــازی و
توانایــی درک گفتــار دیگــران را از دســت میدهنــد.
شــاید بتــوان گفــت بــا دو گــروه از افــراد دارای اتیســم مواجهیــم کــه در یکــی مهارتهــای
ارتباطــی از ابتــدا شــکل نمیگیرنــد و در نــوع دیگــر مهارتهــای کمــی کــه تــا ســنین اوایــل
کودکــی کســب شــدهاند ،پــس از مدتــی از بیــن میرونــد.
امــا ایــن بدیــن منظــور نیســت کــه ایــن افــراد در برقــراری ارتبــاط ناتواننــد ،بــرای ایــن گــروه از
کــودکان میتــوان بــا تمرکــز بــر ســایر جنبــه هــای برقــراری ارتبــاط مثــل افزایــش مهارتهــای
درکــی و شــناختی ،توانایــی کــودک در شــناخت بهتــر محیــط و درک گفتــار دیگــران را بــاال بــرد
و بــا اســتفاده از روشهــای جایگزیــن گفتــار مثــل سیســتم مبادلــه تصویــر ،نیازهــای کــودک
ادامـ ــه در صفح ـ ــه 58
را در اختیــارش قــرار داد.

سعیده احمدی | ارشد گفتاردرمانی دانشگاه ایران
| تنظیم :پریسا مهدوی
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حدود  20-40درصد
از افراد دارای اتیسم،
تا سنین  2.5-3سالگی،
مهارتهای گفتاری
مختصری
(مثل گفتن چند کلمه)
را نشان میدهند
اما پیش از
دستیابی به
تواناییهای زبانی
باالتری مثل
ساخت جمله،
دچار پسرفت
میشوند.

مهدی باسخواه
| دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تابسـت ـ ـ ـ ــان و پائـی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز 96

اتیســـم،
جهانی
با سرعت
متفاوت
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کمهوشــی اصطالحــی بــود کــه در
قــرن گذشــته ،بــرای توصیــف طیف
وســیعی از اختــاالت شــناختی از ســندرم
یشــد؛
داون گرفتــه تــا اتیســم اســتفاده م 
اختالالتــی کــه بــه لطــف گســترش و پیشــرفت
علــوم روانشناســی ،پزشــکی ،تصویربــرداری،
ژنتیــک و توانبخشــی ،امــروزه بــه طــور
یشــوند.
اختصاصــی طبقهبنــدی م 
در متــون علمــی ،دســتهای از عالیــم را
بــه مبتالیــان بــه اختــال طیــف اتیســم یــا
نکــه
 ASDنســبت میدهنــد .بــا وجــود آ 
یشــود ،امــا هنــوز
اتیســم از مغــز شــروع م 
شناســاگری قطعــی بــرای آن یافــت نشــده و
تشــخیصها بــر پای ـهی عوامــل رفتاریســت؛
ناتوانــی در ارتباطــات اجتماعــی ،ناتوانــی
در برقــراری ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی،
عالقهمندیهــای محــدود و مشــخص
بــه همــراه رفتارهایــی قالبــی ،ســه ویژگــی
عمدهانــد کــه در بالیــن بــرای تشــخیص و
تعییــن شــدت طیــف اختــال اتیســم بــه کار
مـیرود .بدیهــی اســت ایــن ویژگیهــا ممکــن
اســت در افــراد گونا گــون بــا شــدتهای
متفاوتــی ظاهــر شــوند.
بــا وجــود نامشــخص بــودن عوامــل اصلــی
ایــن بیمــاری در ایــن مطلــب ســعی شــده تــا بــا
توجــه بــه متــون علمــی روز و مطالعــات اخیــر،
عالئــم ریش ـهیابی گردنــد.
بعضــی والدیــن از همــان ابتــدا متوجــه چیــزی
یشــوند؛ برخــی
غیرعــادی در فرزندشــان م 
دیگــر متوجــه تغییراتــی در رشــد کــودک در
یشــوند .مطالع ـهای
ســال دوم رشــدش م 
چندســاله کــه بــر خواهــران و بــرادران
دارای ریســک ژنتیکــی ابتــا بــه اتیســم
صــورت گرفتــه بــود نشــان م ـیداد کــه تــا
 6ماهگــی ،تفــاوت رفتــاری قابــل توجهــی
میــان اتیســتیکها و کــودکان ســالم وجــود
نداشــت .نخســتین نشــانههای بــارز در یــک
ســالگی بــروز میکردنــد ،یکــی از نخســتین
عالئــم توجــه نکــردن بــه هنــگام صــدا کــردن
فــرد اســت .مــوارد عــادی اتیســم ،در ســه
ســالگی بــه شــکل قابــل اعتمــادی قابــل
تشــخیص هســتند.
بــا وجــود آنکــه ایــن اختــال ،در طــول عمــر
مهمــان فــرد باقــی میمانــد امــا تحقیقــات
نشــان دادهانــد کــه پشــتیبانی و آموزشهــای
ویــژه بهبــود قابــل توجهــی را بــا افزایــش ســن
ایجــاد میکنــد.

ژ نها ،نقش اول داستـــــان

شــواهد قدرتمنــدی بــرای اثبــات نقــش
ژنتیــک در بــروز ایــن بیمــاری وجــود دارد.
مطالعــات دوقلوهــای همســان بیــان میکنــد

کــه در صــورت ابتــای یکــی از قلهــا بــه
اتیســم بــه احتمــال  61تــا  90درصــد قــل
دیگــر نیــز مبتــا خواهــد شــد (تفــاوت درصدهــا
بــه دلیــل متفــاوت بــودن تعریــف طیــف
اتیســم در مطالعــات مختلــف اســت ).و
طبــق تحقیقــات ،جهــش نــه در یــک ژن،
بلکــه در تعــدادی بســیار زیــادی از ژنهــا
روی میدهــد .نورولیگیــن ()Neuroligin
پروتئینــی اتصالــی اســت کــه در ســاخت
ســیناپس نقــش دارد.
اهمیــت ایــن پروتئیــن زمانــی روشــن میشــود
توجــه خــود را بــه  2عامــل جلــب کنیــم:
اول آنکــه جنــس مذکــر بــا نســبت چهــار بــه
یــک بیشــتر از جنــس مونــث دچــار اتیســم
میشــود ،و دوم آنکــه بدانیــم جهــش در ژن
بیانکننــدهی آن -روی کرومــوزوم  -Xدر
اتیســم بــه اثبــات رســیده اســت.
حضــور ایــن ژن روی کرومــوزوم  Xمیتوانــد
ح دهــد کــه چــرا مــردان درصد بیشــتری
توضیـ 
از افــراد اتیســتیک را بــه خــود اختصــاص
میدهنــد.
بــا وجــود اینکــه عامــل محیطــی مشــخصی،
بــرای بــروز ایــن بیمــاری نــام بــرده نشــده
اســت ،امــا عفونتهــای ویروســی بــا فعــال
کردن سیســتم ایمنی و ترشــح مواد شــیمیایی
در پاســخ ایمنــی ،میتواننــد در رونــد رشــد مغــز
و ســاخت نورونهــا تغییــر ایجــاد کنــد.

مغـــــز اتیستیک

نخســتین مطالعـهی  MRIبــر روی مغــز افــراد
اتیســتیک بیــان کــرد کــه کاهــش تقســیم
ســلولی در کرمین ـهی مخچــه ،نســبت بــه
یشــود .بــا وجــود
افــراد عــادی دیــده م 
عــادی بــودن حجــم مغــز در هنــگام تولــد،
افزایــش حجــم آن تــا پیــش از دو ســالگی،
یکــی از نشــانههای معمــول اختــال اتیســم
بــه شــمار میآیــد؛ البتــه ایــن افزایــش حجــم
بعــد از ایــن دوران بــه حالــت طبیعــی خــود
یگــردد .ایــن عامــل نشــان میدهــد کــه
بــاز م 
تغییــر زمانبندیهــای دقیــق رشــد قشــر بــر
ایجــاد ایــن اختــال موثــر اســت .یکــی از علــل
توضیحدهنــدهی ایــن افزایــش ،رشــد بیشــتر
مــادهی ســفید نســبت بــه حالــت طبیعــی
اســت.
دیگــر بخشهــای مغــز کــه تغییراتــی در
آنهــا مشــاهده شــده اســت شــامل آمیگــدال،
یشــوند.
هیپوکامــپ و جســم پین ـهای م 
آمیگــدال بخشــی در عمــق قشــر گیجگاهــی
اســت کــه شناســایی خطــرات محیطــی و
تنظیــم برخــی ارتباطــات اجتماعــی را بــر
عهــده دارد .ایــن بخــش یکــی از اصلیتریــن
مناطــق مــورد توجــه در اتیســم اســت.

برخــاف دیگــر قســمتهای مغــز کــه بــا
افزایــش ســن دچــار کاهــش تعــداد ســلول
و در نتیجــه کاهــش  10درصــدی حجــم
میشــوند ،آمیگــدال پســران از ســن  8تــا 18
ســالگی  %40افزایــش حجــم پیــدا میکنــد؛
امــا در پســران اتیســتیک ،آمیگــدال در ســن
 8ســالگی بــه انــدازهی پایانــی خــود رســیده
و تغییــرات الزم در ایــن بخــش اتفــاق
ً
نمیافتــد .اخیــرا مطالعــهای نشــان داده
اســت کــه تعــداد ســیناپسهای موجــود در
آمیگــدال فــرد اتیســتیک بیشــتر از حالــت
عادیســت.
بســته بــه علــت آغازکننــدهی اتیســم در هــر
فــرد -ژنتیکــی یــا محیطــی ،-بخشهــای
درگیــر مغــز میتواننــد متفــاوت باشــند؛
امــا نکتــهی اصلــی در اینجــا ارجحیــت
زمانبنــدی رشــد مغــز نســبت بــه انــدازهی
نهایــی آنهاســت.
اکنــون میخواهیــم نواحــی مرتبــط بــا 3
ویژگــی ذکــر شــده در بــاال بــرای تشــخیص
اتیســم را بیــان کنیــم:
 )1نواحــی مرتبــط بــا ناتوانــی ارتبــاط اجتماعــی:

 )2ناحیـهی مرتبــط بــا شناســایی و تعقیب یک
شــی متحرک:

بخشی از قشر گیجگاهی فوقانی

 )3ناحیهی پردازش چهره:

چیــن فوزیفــورم ( )Fusiform Gyrusدرون
قشــر گیجگاهــی تحتانــی.
 )4حرکات تکراری و قالبی:

اســتریاتوم که بخشــی از سیســتم لیمبیک در
اعمــاق مغز اســت.

یکــی از نظریــات شــناختی کــه بــرای توضیــح
ارتباطــات اجتماعــی مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد ،نظری ـهی ذهــن میباشــد .طبــق
ایــن نظریــه ،هــر فــرد درک میکنــد کــه
دیگــران میتواننــد نظریــات یــا اعتقــادات
متفــاوت بــا او را داشــته باشــند.
ایــن توانایــی مــا را قــادر میســازد تــا حــرکات
بعــدی طــرف مقابلمــان را حــدس بزنیــم (یــا
ذهنیســازی کنیــم) و بــه تعامــات اجتماعــی
ادامــه دهیــم .کارشناســان معتقدنــد کــه ایــن
توانایــی ،در افــراد دارای اختــال اتیســم بــا
مشــکل روبروســت .نبــود ایــن توانایــی را کــور
ذهنــی( )mind blindnessمینامنــد.
بــرای آزمایــش ایــن توانایــی در کــودکان از
تســت ســالی-آن اســتفاده میکنند .همانطور
کــه در تصویــر روبــرو میبینیــد ،در ایــن تســت
ابتــدا ســالی وارد اتــاق شــده و توپــی را درون
یشــود .آن تــوپ را
یگــذارد و خــارج م 
ســبد م 
از درون ســبد بــه درون کشــوی میــز جابهجــا
میکنــد .هنگامــی کــه ســالی برمیگــردد بایــد
کجــا دنبــال تــوپ خــود بگــردد؟
در حالــت عــادی چــون ســالی از تغییــر مــکان
توپــش مطلــع نیســت بایــد درون ســبد را
جســتوجو کنــد.
بــرای حــل ایــن معمــای بــه ظاهــر ســاده بایــد
دانســت کــه ســالی و آن هــر کــدام دیدگاهــی
متفــاوت نســبت بــه موقعیــت و دنیــا دارنــد.
کــودکان اتیســتیک در پاســخ بــه ایــن معمــا
بــا مشــکل مواجــه میشــوند (البتــه قادرنــد
بــا تاخیــری نســبت بــه کــودکان عــادی یــاد
بگیرنــد کــه پاســخ صحیــح بدهنــد) .امــا
مشــکل از کجــا منشــا میگیــرد؟
بایــد اشــکال را در شــبکهای میــان نواحــی
مختلــف مغــزی جســتوجو کــرد .یکــی از
پیشــانی
اجــزای ایــن شــبکه ،قشــر پیش
ِ
میانیســت کــه در تصمیمگیــری و شناســایی
هویــت وخــود ،نقــش دارد.
بخشــی از قشــر گیجگاهــی فوقانــی کــه در
تعقیــب شــی متحــرک نقــش دارد جــزء دوم و
آمیگدال که نقش اساســی در احساســات ایفا
میکنــد ،ناحیـهی ســوم را تشــکیل میدهند.

آخریــن جــزء شــبکه کــه در تشــخیص چهــره
یــاری میرســاند قشــر گیجگاهــی تحتانــی
اســت.

چشم هایی که نگاه نمی کننــد

توجــه نداشــتن بــه محرکهــای اجتماعــی،
از نشانههای اولیهی اتیسماست.
ســازوکارهای عصبــی خاصــی توجــه بــه
محرکهــای اجتماعــی نظیــر چهرههــا،
اصــوات و حــرکات را باعــث میشــوند .افــراد
دارای اختــال اتیســم ،در هنــگام تماشــای
تعامــات اجتماعــی بــه جــای تمرکــز بــر
چش ـمهای اشــخاص ،بــر دهانشــان متمرکــز
میشــدند.
برخــی از محققیــن معتقدنــد کــه ایــن تمایــل
نشــان نــدادن بــه چش ـمها ،بــه ایــن دلیــل
اســت کــه آنهــا ارتبــاط چشــمی را ناخوشــایند
حــسمیکننــد .مطالع ـهای در ســال ،2012
بــه بررســی ایــن پرداخــت کــه خیــره شــدن
مســتقیم بــه چهــرهی یــک فــرد اتیســتیک
چــه واکنشــی -تمایــل یــا انــذار -را در او
برمیانگیــزد.
مشــخص شــد کــه نــگاه کــردن بــه فــرد
دارای اتیســم در حالتــی عــادی (عکــس
میانــی) یــا بــا چشــمانی کامــا بــاز (عکــس
ســمت راســت) ،هیــچ واکنــش تمایــل یــا
انــذار را برنمیانگیــزد .بــا وجــود اینکــه هــر
چــه ســفیدی چشــم بیشــتر نمایــان باشــد،
سیســتم عصبــی خودمختــار بــدن بیشــتر
تحریک میشود.
البتــه ایـ ـ ــن نتیجهگی ـ ـ ـ ـ ــری ،نظری ـ ـ ـ ـهی
ناخوشای ـ ــند بــودن نگ ـ ـ ـ ــاه بــرای کودک ـ ـ ــان
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قشــر اوربیتوفرونتال (Orbitofrontal Cortex
یــا  )OFCکــه در ســطح زیریــن مغز قرار داشــته
و در تصمیمگیــری نقــش دارد .همچنیــن
قشــر سینگولیت قدامی (Anterior Cinulate
 Cortexیــا  )ACCکــه در میان ـهی مغــز بــوده
و آمیگــدال نیــز در ایــن ناتوانــی نقــش دارنــد.

نظـــریه ذهـــــن
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اتیســتیک را چنــدان تاییــد نکــردAmi Klin .
در دانشــگاه ییــل ،در پــی یافتــن علتــی بــرای
عــدم توجــه کــودکان اتیســتیک بــه چش ـمها
عنــوان کــرد کــه افــراد دارای اتیســم شــاید
بــه اهمیــت نــگاه کــردن بــه چشــمان افــراد
بــه عنــوان ابــزاری بــرای رســیدن بــه فهــم
اجتماعــی پــی نبردهانــد.

اگــر کــودک را بــه چشــم یــک موجــود ناتــوان نــگاه کنیــد ،ســطح توقع شــما از ســطح تواناییهای
کــودک پایینتــر مـیرود و ایــن خطــر را بــه دنبــال دارد کــه او دیگــر بــرای پیشــرفت تالشــی نکند.

نورونهای آینهای و اتیسم

.2به تمام روشهایی که کودک سعی میکند با آنها ارتباط برقرار کند توجه کنید:

در ســال  ،1996دســتهای از نورونهــا بــه طور
اتفاقــی کشــف شــدند کــه در هنــگام انجــام
یــک عمــل و مشــاهدهی انجــام آن توســط
فــردی دیگــر تحریــک و فعــال میشــدند .این
نورونهــا بــه مــا ایــن امــکان را میدهنــد کــه
معنــای اعمــال دیگران را بفهمیــم و خودمان
را در جایــگاه آنهــا تصــور کنیــم.
امــروزه فرضیههایــی وجــود دارنــد مبنــی
بــر اینکــه افــرادی کــه اتیســم دارنــد دچــار
م نورونهــای آینــهای
اختــال در سیســت 
خــود هســتند .ایــن اشــکال موجــب میشــود
کــه کــودک اتیســتیک در فهــم نیــات اعمــال
دیگــران دچــار مشــکل شــده و نتوانــد ذهــن
دیگــران را بخوانــد یــا از دیــد دیگــران بــه
محیــط نــگاه کنــد( .همــان اتفاقــی کــه در
نظریــهی ذهــن بــه آن اشــاره شــد).
اگــر چــه مطالعــات بعــدی فرضی ـهی اشــکال
م نورونهــای آین ـهای را بــه چالــش
در سیســت 
کشــید و هنــوز کــه هنــوز اســت بایــد مطالعــات
گســتردهتری روی ایــن ســلولها انجــام
بگیــرد.
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توصیههایی برای برقراری ارتباط بهتر با کودکان دارای اتیسم:
.1اتیسم کودک بخشی از آن چیزیست که او هست نه همه آن :

بــرای کــودک دارای اتیســم بســیار ســخت اســت کــه بگویــد چــه میخواهــد در حالیکــه یــا
نمیتوانــد حــرف بزنــد و یــا هیــچ راهــی بــرای نشــان دادن احساســاتش پیــدا نمیکنــد .ممکــن
اســت گرســنه ،مضطــرب یــا ترســیده باشــد و کلمــه مناســبی بــرای حســی کــه دارد پیــدا نکنــد،
شــما بایــد نســبت بــه زبــان بــدن او ،گوش ـهگیریها ،بدخلقیهــا و هــر رفتــاری کــه بــه شــما
نشــان دهــد مشــکلی وجــود دارد ،حســاس و تیــز باشــید.
.3به قصدمند بودن حرفهای کودک توجه کنید:

ممکــن اســت کــودک اتیســتیک ،جملههــا و عباراتــی را از تلویزیــون و یــا از دیگــران شــنیده و
در خاطــرش نگــه داشــته باشــد و در موقعیــت نامربوطــی ،آن را بیــان کنــد.
حواســتان باشــد کــه ایــن جملههــا نشــاندهندهی مهــارت ارتباطــی ســطح باالیــی نیســت
ولــی ایــن موضــوع را نشــان میدهــد کــه کــودک میدانــد کــه شــما از او انتظــار داریــد بــرای
برقــراری ارتبــاط ،از گفتــار اســتفاده کنــد.
.4میان نخواستن و نتوانستن کودک تمایز قائل شوید:

وقتــی از فاصلــه دور،کــودک را صــدا میزنیــد و چیــزی میگوییــد :کــودک ،حــرف شــما را
اینطــور میشــنود(نازنین #؟ @ *  )** #بــه جــای ایــن کار ،بــه کــودک نزدیــک شــوید ،توجــه
او را جلــب کنیــد و بعــد بگوییــد (نازنین،کتابــت را بگــذار زمیــن ،وقــت نهــار اســت ).بــه ایــن
ترتیــب کــودک میفهمــد کــه چــه انتظــاری از او داریــد.
 .5ارتباط خود با کودک را با محرکهای بینایی همراه کنید :

کــودک اتیســتیک از نظــر بینایــی وضعیــت خوبــی دارد ولــی پــردازش شــنیداری او ضعیــف
اســت و تــا بخواهــد جملههــای شــما را از راه شــنیداری ،پــردازش و درک کنــد ،جملههــا محــو
شــدهاند.
اطالعــات را در قالــب تصویــر بــه او ارائــه کنیــد و چندبــار تکــرار کنیــد .کــودک آنهــا را میفهمــد
و درمواقــع مشــابه از آن تصاویــر اســتفاده میکنــد.
.6جمالت ارتباطیتان را واضح و ساده انتخاب کنید:

کــودک اتیســتیک جمــات را بــه صــورت تحتاللفظــی درک میکنــد .ضربالمثلهــا و
ً
کنایههــا را کنــار بگذاریــد تــا رفتــار بهتــری از ســمت کــودک ببینیــد (مثــا بــه جــای جمل ـهی :
پرنــده پــر نمیزن ـد! خیلــی واضــح بــه کــودک بگوییــد کــه کســی اینجــا نیســت).
.7با تعامل اجتماعی به کودک کمک کنید :

او را راهنمایــی کنیــد کــه چطــور وارد بــازی همســاالن شــود و در مواقــع مختلــف چگونــه از
کلمــات مناســب اســتفاده کنــد.
مناب ــع:
 .1فصل  64کتاب Principles of Neural
 Scienceنوشته اریک کندل ،جیمز شوارتز،
توماس جسل ،استیون سیگلبوم ،ای جی
هودزپث
 .2فصل  13کتاب Cognitive Neuroscince:
 The Biology of Mindنوشته مایکل گازانیگا،
ریچارد آیوری ،جورج منگون

.8بر تواناییهای کودک تمرکز کنید ،نه ناتوانیها :

احاطــه شــدن در فضایــی کــه مــدام در کــودک احســاس شکســت ایجــاد کنــد ،تــوان یادگیــری او
را کاهــش میدهــد .مهارتهــای ارتباطــی کــودک اتیســتیک را بیابیــد و آنهــا را تقویــت کنیــد.
درنهایت :

اتیســم را یــک توانایــی متفــاوت ببینیــد نــه یــک ناتوانــی .کــودک شــما ،شــاید به چشـمهایتان
نــگاه نکنــد و یــا حــرف نزنــد امــا توجــه داشــته باشــید کــه هرگــز دروغ نمیگویــد ،تقلــب نمیکنــد
و دیگــران را قضــاوت نمیکنــد.

اخبـــــــــــار
شعــــــــــب
و دفاتـــــر
همســــــو

بخشی از فعالیتهای شعب انجمن
ار ومیه
برگزاری جلسه داوطلبین
در ایــن جلســه کــه بــا حضــور داوطلبیــن تشــکیل شــد تقســیم وظایــف و همفکــری در خصــوص
فعالیتها صورت گرفت.

بیمارستان جنرال
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در ایــن برنامــه کــه توســط انجمــن اتیســم
ایــران شــعبه ارومیــه ،هماهنــگ شــده بــود،
اعضــای انجمــن اتیســم ایــران از بیمارســتان
امیــد انجمــن امیــد ،کــه یکــی از
جنــرال
ِ
موفقتریــن انجمنهــا اســت ،بازدیــد کردنــد.
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برگزاری جلسه با شهردار

بازدید از واحد آموزش اشتغال بانوان

در ایــن جلســه کــه بــا حضــور اعضــای انجمــن
اتیســم ایران،ارومیــه و شــهردار محتــرم ارومیــه
برگــزار شــد ،پیگیــری درخواســتهای انجمــن
از شــهرداری انجــام و قــرار شــد در زمینههــای
مربوطــه همــکاری الزم صــورت گیــرد.

چهارشنبههای بنفش
ایــن برنامــه بــا حمایــت یکــی از کافیشــاپهای شــهر بــه نــام نفــس در جهــت اطالعرســانی و حمایتهــای
مــادی برگزار شــد.

کالس موسیقــی
انجمن اتیسم ارومیــــه

جلسه در دانشگاه علوم پزشکی

کارگاه یکپارچگی حسی

ایــن جلســه بــا حضــور اعضای انجمن اتیســم ایــران واعضای هیئت مدیرهی انجمن ارومیه و مســئولین
در دفتــر انجمــن برگــزار شــد .در ایــن جلســه در مــورد فعالیتهــای گذشــته و پیــش روی انجمــن ،مســائل
ومشــکالت صحبــت و نظرهــا و ایدههــای مربوطــه نیــز ارائــه و از انجمــن ارومیــه بــه عنــوان یکــی از شــعب
فعــال تشــکر وقدردانی شــد.

کارگاه یکپارچگــی حســی بــا تدریــس آقــای ســینا
توکلــی و کارگاه رفتاردرمانــی بــا تدریــس آقــای
مصبــاح انصــاری مــورخ  15تیرمــاه  96در ارومیــه
برگــزار شــد .در ایــن کارگاه اعضــای انجمــن
اتیســم ایــران ،مســئولین ،والدیــن و کارشناســان
شــرکت کــرده و بــا اســتقبال خیلــی خوبــی مواجــه
شــد .پوشــش خبــری ایــن کارگاههــا در شــبکهی
اســتانی و فضاهــای مجــازی و ...پخــش شــد.

بزرگترین کافه خیریه
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مدرسه تابستانه
ورزش،هنر و اتیســــم
طبــق درخواســت انجمــن ،نهــم شــهریور مــاه
مدرســه تابســتانه در بــاغ نرگــس ارومیــه برگــزار
شــد .در ایــن برنامــه فعالیتهــای ورزشــی
همــراه بــا مربیــان و داطلبیــن بــا کــودکان و
نوجوانــان اتیســم و همچنیــن برنامــه هنــری
همــراه بــا مربــی مربوطــه ،داوطلبیــن و والدیــن
بــا کــودکان و نوجوانــان انجــام شــد .از ایــن
برنامــه اســتقبال بســیار خوبــی صــورت گرفــت.
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جشنــــواره غــذا

کاشان | عملکرد تابستان 96
بستههای ماه رمضــــان
دراختیــار قــرار دادن بســتههای حمایتــی بــه خانوادههــای بیبضاعــت در انجمــن اتیســم کاشــان بــه
مناســبت مــاه مبــارک رمضــان 1396

برگزاری جلسه جمعآوری
زکات فطـــــریه برای انجمـــنها
در دفتر امام جمعــه ارومیه
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انجمــن اتیســم شــعبه ارومیــه نیــز در روز عیــد
فطربــا کمــک داوطلبیــن از صبــح تــا عصــر جهــت
جمــع آوری زکات فطریــه در محــل هــای مربوطــه
و بــا صنــدوق هــای داده شــده کــه از طریــق
کمیتــه امــداد بــود حضــور یافــت .مبلــغ جمــع آوری
شــده توســط یــک نماینــده ازانجمــن و کمیتــه
امــداد شــمارش وبــه حســاب انجمــن واریــز شــد.
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جلسه توجیهی معماری مجموعه آموزشی اتیســم
برگــزاری جلســه توجیهــی معمــاری مجموعــه آموزشــی اتیســم در دانشــگاه کاشــان بــا حضــور اســاتید
دانشــگاه ،مســئولین بهزیســتی و شــهرداری و خیریــن محتــرم

افـــطار
برگــزاری افطــاری مــاه مبــارک رمضــان  1396بــا حضــور خانوادههــا و همیــاران اتیســم ،مســئولین و
خیریــن محتــرم
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کالسهـــای ورزش
برگزاری مجدد کالسهای ورزش در تابستان 1396

استان کرمان
برگزاری جلسات هیات مدیره

برگزاری اردوی یک روزه خارج از شهــــر برای اعضای انجمن

اساسنامه
تکمیل مراحل ثبت اساسنامه

بازارچه خوداشتغالــــی
پیگیــری اعضــای انجمــن بــرای برگــزاری
بازارچــه خوداشــتغالی زنــان بــه نفــع انجمــن
اتیســم در مهــر مــاه امســال

برگزاری کالسهای ورزشی در سالن فجـــــر کرمان

حضــور نماینــدگان انجمــن در محــل ســمن
ســرای معاونــت امــور اجتماعــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی کرمــان جهــت تشــریح مســائل و
مشــکالت پیــش رو
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حضور در سمن دانشـــگاه
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تامین دارو
تامیــن نیازهــای دارویــی افــراد کــم بضاعــت
انجمــن و بازدیــد اعضــای انجمــن از تعــدادی از
خانوادههــای اتیســم و دلجویــی از آنهــا

برگزاری جشن اتیســــم در پارک مادر کرمان

استان گیالن | عملکرد تابستان
دیدار با عمو فیتیـــلهایها

حمایت باشگاه 90

دیــدار خانوادههــا و اعضــای هیئــت مدیــره بــا گــروه پرنشــاط عموهــای فیتیلــه واعــام حمایــت ایــن
گــروه دوستداشــتنی از موسســه خیریــه حامیــان اتیســم گیــان | مــرداد 96

حمایــت از کــودکان اوتیســم گیــان ،توســط
هنرجویــان باشــگاه  ،90زیــر نظــر مربـــــــی و
ِ
ورزشــکار نــامآور مطــرح گیالنــی ،جنــاب آقــای
آرمیــن فرازمنــد96/4/21 | .

کارگروه خان ـ ــواده

اختصاص دو روزه پارک ولیعصــر؟جع؟ به کودکان تحت پوشش

کار گــروه خانــواده بــا مســئولیت خانــم پــگاه ناصــر
شــریف .اولیــن جلســه در نــوزده تیرمــاه ،بــا هــدف
رویکــرد مشــاوره ،روانشناســی و هــم اندیشــی
خانوادههــای محتــرم موسســه خیریــه حامیــان
اتیســم گیــان برگــزار گردیــد.
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حضــور شــهردار محتــرم منطقــه ســه رشــت ،ســرکار خانــم بینــا ،در پــارک ولــی عصــر؟جع؟ و اختصــاص
گرفتــن دو روزه ایــن پــارک جهــت اســتفاده کــودکان تحــت پوشــش ،موسســه خیریــه حامیــان اتیســم
گیــان | 96/5/4
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جلسه اعضای موسسه با معاونت توانبحشی بهزیستی
جلســه اعضــای موسســه خیریــه حامیــان اتیســم گیــان بــا معاونــت توانبخشــی بهزیســتی اســتان ،آقای
تکاملــی و کارشــناس توانبخشــی ،خانــم قدســی جهــت بررســی مشــکالت موسســه و ارئــه طــرح توســط
مســئولین آمــوزش و روابــط عمومــی |  28تیرمــاه

نمایش سرزمین عروسـ ـ ـکها
خانوادههــای موسســه خیریــه حامیــان اتیســم
گیــان در کنــار فرزنــدان دلبندشــان در کنــار بقیــه
کــودکان نمایــش «ســرزمین عروســکها» را
دیدنــد96/4/27 .

طرح تابستانه ورزشی

حضور در شبکه باران

اســتقبال پــر شــور خانوادههــای محتــرم موسســه خیریــه حامیــان اتیســم گیــان از طــرح تابســتانه
ورزشــی در ســالن دخانیــات رشــت

حضــور ســرکار خانــم اصغــری ،نایــب رئیــس
ومســئول روابــط عمومــی موسســه خیریــه
حامیــان اتیســم گیــان ،در شــبکه بــاران بــا
هــدف بــاال بــردن ســطح آ گاهــی جامعــه در
رابطــه بــا مقولــه اتیســم واهــداف موسســه خیریــه
حامیــان اتیســم گیــان

تماشای نمایش «آمیـــزفرفــــره»
حضــور افتخــاری خانوادههــا و حامیــان موسســه خیریــه حامیــان اتیســم گیــان در نمایــش «آمیــز
فرفــره».

صعود قله سبــالن

جلسه اعضای موسسه با معاونت توانبحشی بهزیستی
برگــزاری همایــش جمــع بنــدی کنکــور ،درس زیســت شناســی و شــیمی ،بــا حضــور اســاتید مطــرح
جنــاب اقــای دکتــر خاکیــه و جنــاب اقــای مهنــدس بــا هــدف حمایــت از کــودکان اتیســم گیــان در
آموزشــگاه مهتــا ( نمایندگــی انحصــاری گاج) | ششــم و هفتــم تیرمــاه 96
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ّ
صعــود پــر افتخــار قلــه ســبالن(4811متر) و قلـ ّـه
شــاه معلــم ( 3058متــر) توســط جنــاب اقــای
امیرناصحــی ،حامــی ورزشــکار کــودکان اتیســم
گیــان | اول وهشــتم تیــر مــاه96

65
شـمــــــــــــــــــــــــــــاره3

نشست با پروفسورجغتائی
نشســت صمیمــی اعضــای موسســه خیریــه
حامیــان اتیســم گیــان ،بــا جنــاب آقــای
پورفســور جغتایــی و بررســی راهکارهــای حــل
مشــکل موسســه خیریــه حامیــان اتیســم گیــان.

آغــاز بــه کار غرفــه موسســه خیریــه حامیــان
اتیســم گیــان ،هــم زمــان بــا افتتاحیــه کنگــره
ملــی پژوهشهــای نویــن روانشناســی شــناختی
در دانشــگاه گیــان

همایــش پیــادهروی شــهرداری منطقــه  4و حضور
اعضــای موسســه خیریــه حامیــان اتیســم گیالن با
شعار «ورزش ،نشاط،تندرستی» | 96/4/23

اختتامیه کنگـــره ملی
پژوهشهایروانشناسیشناختی

نشست با مدیرکل بهزیستی
و عضو شورای شهر

اختتامیــه کنگــره ملــی پژوهشــهای نویــن
روانشناســی شــناختی در دانشــگاه گیــان بــا
حضــور پورفســورجغتایی ،پورفســور نجمــی و
اســاتید دانشــگاه واعضــای حامیــان اتیســم
گیــا ن

نشســت صمیمــی مدیــر کل بهزیســتی اســتان
گیــان ،جنــاب آقــای دکتــر پارســی و جنــاب آقــای
دکتــر رســولی عضــو شــورای اســامی شــهر رشــت،
بــا اعضــای موسســه خیریــه حامیــان اتیســم
گیــان و قــول مســاعد بــرای ســاخت مجتمــع
آموزشــی ،توانبخشــی | 96/4/28
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غرفه موسسه حامیان اتیسم

همایش پیــــادهروی
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دریافــت زمیــن جهــت احــداث
موسسه حامیان اتیسم
بــا همــت اداره بهزیســتی اســتان گیــان و
شــهرداری رشــت ،موسســه خیریه حامیان اتیســم
گیــان صاحــب زمینــی ،جهــت احــداث مجتمــع
آموزشــی و توانبخشــی ورفاهــی شــد .ایــن زمین به
دســت خانــم مهاجــری نماینــده انجمــن اتیســم
ایــران افتتــاح شــد.

نشست با مدیرکل بهزیستی
نشســت صمیمــی مدیــر کل بهزیســتی اســتان
گیــان جنــاب اقــای دکتــر پارســی و جنــاب آقــای
دکتــر رســولی عضــو شــورای اســامی شــهر رشــت بــا
اعضــای موسســه خیریــه حامیــان اتیســم گیــان
و قــول مســاعد بــرای ســاخت مجتمــع آموزشــی،
توانبخشــی | 28تی ـر

جلســه بــا معاونــت توانبخشــی
بهزیســتی اســتان
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کالسهای فوتســــال
اســتقبال کــودکان اتیســم موسســه خیریــه
حامیــان اتیســم گیــان از کالســهای فوتســال و
همراهــی خانــواده آنهــا | تیــر مــاه 96

جلســه اعضــای موسســه خیریــه حامیــان اتیســم
گیــان بــا معاونــت توانبخشــی بهزیســتی اســتان،
آقــای تکاملــی و کارشــناس توانبخشــی ،خانــم
قدســی جهــت بررســی مشــکالت موسســه و ارئــه
طــرح توســط مســئولین آمــوزش و روابــط عمومــی
| 96/4/28

روزهای پارک
روزهــای پــارک اختصــاص یافتــه شــهرداری
منطقــه ســه بــه کــودکان اتیســم و دورهمــی
مــادران موسســه خیریــه حامیــان اتیســم گیــان

همراهی شرکت رسانهآفتاب

جلسه با رئیس شورای شهر

حمایــت و همراهــی آقــای امیرحســین هدایتــی
مســئول شــرکت رســانه آفتاب و نماینده انحصاری
شــرکت تبلیغــات رســانه آفتــاب در صــدا وســیما

جلســه هفتگــی هیــات مدیــره موسســه خیریــه حامیــان اتیســم گیــان و حضــور پــر افتخــار جنــاب آقــای
حاجیپــور رئیــس شــورای اســامی شهرســتان هــای رشــت  .قولهــای مســاعدی از طــرف ایشــان بــه
موسســه داده شــد96/5/17 | .

جلسه با بهزیستی
جلســه اعضــای انجمــن اتیســم ایــران و موسســه
خیریــه حامیــان اتیســم گیــان بــا مدیــر کل،
معاونــت توانبخشــی و روابــط عمومــی بهزیســتی
گیــان .اهــدا زمیــن و تفاهــم ســاخت قســمت دوم
مســتند «ســاعت بــه وقــت اتیســم» ماحصــل ایــن
جلســه | 96/5/19

جشـــن تولد
تولــد بهتــاش عزیــز و یــه روز خاطــره انگیــز در کنــار
گــرم و صمیمــی اعضــا و خانــواده هــای موسســه
خیریــه حامیــان اتیســم گیــان | 96/5/18

کوچکترین عضو افتخاری

عکس دستهجمعی مجمع
عکــس دســته جمعــی مجمــع خیریــن موسســه
خیریــه حامیــان اتیســم گیــان
دکتــر بــرادران ،دکتــر رحیمیــان ،مهنــدس عبــاس
زاده،مهنــدس پورفخریــان ،مهنــدس موســوی،
مهنــدس لطیفــی ،خانــم هــا اصغــری ،عظیمــی،
وحیــدی ،غالمیفــر ،افــراز و روحــی | مــرداد 96
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امیــر اعــا ســیدپور ،کوچکتریــن عضــو افتخــاری
موسســه خیریــه حامیــان اتیســم گیــان ،همــراه
همیشــگی مــادر (مریــم اصغــری نایــب رئیــس
ومســئول روابــط عمومــی موسســه) در کنــار
مســئولین انجمــن اتیســم ایــران.
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بازی درمانــــی
برگــزاری بــازی درمانی توســط آقای ســعیدهادیگل
بــازی درمانگــر انجمــن اتیســم ایــران ،در باشــگاه
دخانیات از موسســه خیریه حامیان اتیســم گیالن
| 96/5/19

رایزنی ساخت سریال
رایزنــی گــروه روابــط عمومــی بــا جنــاب آقــای
پورســعیدی ،نویســنده و کارگــردان گیالنــی مطرح
کشــور و جنــاب ـــقای مهنــدس هدایتــی ،مســئول
شــرکت رســانه آفتــاب ،بــرای ســاخت و تهیــه
ســریال بــا موضــوع اتیســم

استان همدان
اولین گردهمایی اتیســـم در شهرستان نهاوند
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اولیــن گردهمایــی اتیســم بــا مشــارکت واحــد توانبخشــی اداره بهزیســتی نهاونــد ،جامعــه معلولیــن،
گــروه فرهنگــی و هنری«میــم قاصــدک» و روابــط عمومــی اداره بهزیســتی نهاونــد برگــزار شــد.
ایــن گردهمایــی بــا هــدف آشــنایی خانوادههــا و پیــرو طــرح غربالگــری اتیســم در شهرســتان و بــا حضــور
فرمانــدار ،بخشــداران ،نماینــده آمــوزش و پــرورش ،نماینــده اداره ورزش و جوانــان ،رئیــس انجمــن
اتیســم اســتان همــدان ،خانــواده هــا و مــددکاران اداره بهزیســتی برگــزار شــد.
در آغــاز بعــد از خیرمقــدم توســط ریاســت بهزیســتی جنــاب آقــای محمــدی ،فرمانــدار شــهر جنــاب
مهنــدس حمیدونــد بــا اهمیــت مداخــات زود هنــگام توانبخشــی و آموزشــی ،بــا رونــد رو بــه رشــد
اختــال اتیســم در ایــن شهرســتان ،خواســتار رســیدگی بــه مشــکالت خانوادههــای دارای کــودکان
اتیســم بــه صــورت تخصصــی شــد.
در ایــن جلســه بــا پخــش تراکــت ،کلیــپ و ارائــه مقالــه در مــورد اتیســم ،همراهــی خانوادههــا را بــرای
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پــرورش فرزنــدان اتیســم خواســتار شــدند.
و همچنیــن جنــاب اقــای افشــار ،رئیــس انجمــن اتیســم همــدان ،بــا ذکــر اهمیــت اتیســم و شناســایی
بــه موقــع ،جهــت مداخــات آموزشــی و توانبخشــی کــودکان اتیســم ،خواســتار همراهــی خانــواده و
مســئولین شــد و ســرکار خانــم ســیدی ،عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان ،درمــورد
عالئــم ایــن اختــال ،آموزشــهای مختلــف گروههــای ســنی ،اهمیــت و ضــرورت مداخــات توانبخشــی،
توضیحــات مفیــد و ارزنــده ای بیــان نمــود و همچنیــن پخــش کلیــپ و تراکتهــا آشــنایی بــا افــراد
اتیســم در جلســه بــه خانــواده داده شــد تــا بتوانــد در ایــن مرکــز بــا آ گاهــی بیشــتر بــا فرزنــدان خــود برخــورد
نماینــد .
در ایــن گــرد همایــی دو خانــواده دارای کــودک اتیســم بــه همــراه فرزندانشــان در مــورد مشــکالت عدیده
ایــن شهرســتان در ارتبــاط خدمــات توانبخشــی ،ورزشــی ،آموزشــی و تفریحــی و آمــوزش مهارتهــای
زندگــی بــا اولیــا صحبــت کردنــد.
در ایــن جلســه خانوادههــای دارای ایــن کــودکان ،تقاضــای یــک مرکــز تخصصــی در ایــن شهرســتان را
داشــتند کــه بتوانــد در ایــن مرکــز تخصصــی ،فرزنــدان خــود را آمــوزش دهنــد.
همچنیــن همزمــان بــا ایــن گردهمایــی نمایشــگاه از توانمنــدی افــراد طیــف اتیســم و مراکــز مرتبــط
بــا ایــن عزیــزان پرپــا بــود .در پایــان بــا اهــدای چنــد لــوح ســپاس از مربیانــی کــه بــا کــودکان اتیســم
همــکاری نمــوده بودنــد ،قدردانــی شــد.

همدان | فعالیتهای تابستان96
برنامه هفتگی شهربازی،
در روزهای پنجشـــــنبه هر هفته

هماهنگــی بــا اداره ورزش و جوانــان ،جهــت گرفتــن ســالن ســه روز در
هفتــه و همراهــی ســه مربــی بــرای ایــن کــودکان .
هماهنگــی و مکاتبــه بــا آمــوزش و پــرورش اســتثنایی اســتان ،جهــت
ارزیابــی تخصصــی ایــن کــودکان بــرای برپایــی کالسهــای تخصصــی
خــاص ایــن کــودکان.
تجهیــز فضــای ســبز واســتخر مناســب ســازی شــده جهــت اســتفاده ایــن
کــودکان.
جهــت اهمیــت وضــرورت طــرح غربالگــــــری ،همکاریهــای ادارات
ومســئولین شــهر جهــت پیشــبرد ایــن طــرح بــه منظــور شناســایی بــه هنــگام
ایــن کــودکان.
هماهنگــی جهــت مشــاوره گروهــی وانفــرادی بــا مربیــان و اولیــا ایــن
کــودکان ،بــا هــدف برگــزاری کارگاههــای مهارتهــای مدیریــت اســترس،
کنتــرل جنبــه تــابآوری و بــه پیوســت عکــس و کلیــپ گردهایــی ارســال
میگــردد.
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همچنیــن مــی بایســت گفــت فعالیتهــای ذیــل در
حال اجرا واقدام است:
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برنامه مدرسه طبیعت
بازدیــدی از مدرســه طبیعــت توســط خانوادههــا
و بچههــا بــه عمــل آمــد کــه در ایــن برنامــه
آقــای دکترکنانــی (روانپزشــک) حضــور یافتنــدو
در مــورد داروهــا بــه ســواالت خانوادههــا پاســخ
دادنــد.
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برنامه هفتگی ورزشـــی،
صبحهای پنجشـــــنبه هر هفتــــه
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شروع کالس موسیقـــــی
برای بچههای اتیســم

در محــل انجمــن ،هفتــهای یــک روز کالس
موســیقی بــرای بچههــای اتیســم برگــزار گردیــد
کــه همچنــان ادامــه دارد.

شروع کالس نقاشی
برای بچههای اتیســـــم

در محــل انجمــن کالس نقاشــی توســط یکــی
از داوطلبیــن برگــزار گردیــد کــه همچنــان ادامــه
دارد.

شرکت در همایش نهاوند

در همایشــی کــه در شهرســتان نهاونــد
بــه مناســبت هفتــهی بهزیســتی ،توســط
خانوادههــا و بهزیســتی نهاونــد برگــزار گردیــد.
ســه نفــر از اعضــای انجمــن اتیســم همــدان
شــرکت نمودنــد کــه گفتگــو جهــت ایجــاد
انجمــن اتیســم در ایــن شهرســتان بعمــل آمــد.

فرشتگان
اتیســـــــــــم

گفت و گو با مهدی قاسمی

نوجوان انیماتور اتیسم
خانــم اســامیت کمــی از کار و
فعالیتهایتــان برایمــان توضیــح
میدهید؟

مــن چنــد ســال پیــش مشــغول بــه تدریــس
شــدم امــا بــا بــه دنیــا آمــدن مهــدی و شــرایط
خاصــی کــه داشــت ،تدریــس را کنار گذاشــتم
و در حــال حاضــر در انجمــن اتیســم کرمــان
در حــال فعالیــت هســتم.
تحصیالتتان در چه زمینهای است؟

کارشناس ارشد ادبیات فارسی هستم.
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شما چطور متوجه اختالل مهدی شدید؟
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ً
مهــدی در نــوزادی بســیار آرام بــود و کامــا
ماننــد یــک بچــه عــادی ،راه رفتنــش هــم
بــه موقــع بــود امــا از لحــاظ گفتــار بســیار
مشــکل داشــت و فقــط آواهــای نامفهــوم
داشــت .در ســه ســالگی رفتارهای کلیشـهای
زیــادی داشــت ،قشــقرق بــه پــا میکــرد و
ً
اصــا ارتبــاط چشــمی نداشــت ،بــه چنــد
روانپزشــک مراجعــه کردیــم امــا متاســفانه
تشــخیص بیــش فعالــی گرفــت و مــا زمــان
طالیــی را بــرای درمــان مهــدی از دســت
دادیــم .باالخــره در شــش ســالگی توســط

خانــم دکتــر اســامی کــه در حــال حاضــر
مدیرعامــل انجمــن اتیســم کرمــان هســتند
تشــخیص اتیســم گرفــت.
در آن زمان چه احساسی داشتید؟

یــادم هســت وقتــی کــه از مطــب بیــرون
آمــدم پلههــا را تنــد تنــد پاییــن آمــدم نفســم
در ســینه حبــس شــده بــود ،وقتــی بــه
خیابــان رســیدم هــاج و واج اطــراف را نــگاه
میکــردم و قیافــه وحشــت زدهای داشــتم،
وقتــی کــه شــب پســرم بــه خــواب رفــت بــاالی
ســرش نشســتم و ســاعتها بیــدار بــودم و
اشــک میریختــم.
عکسالعمل همسرتان چگونه بود؟

اول از همــه بگویــم همســرم چهــار ســال
اســت در اثــر ســرطان بــه رحمــت خــدا
رفتــه اســت ،همســرم مــرد بســیار آرام و
صبــوری بــود ایشــان مهــدی را هدی ـهای از
جانــب خــدا میدانســت و معتقــد بــود کــه
خداونــد در آغــاز ظرفیــت مــا را ســنجیده و
بعــد ایــن کــودک را بــه مــا داده اســت و مــا
والدیــن کــودکان اتیســم افــراد منتخــب خــدا
هســتیم .یــک بــار یــادم اســت بــه مــن گفــت

شــاید مــن در آینــده نباشــم امــا بــه تــو قــول
میدهــم مهــدی آینــده درخشــانی خواهــد
داشــت.
فــوت همســرتان چــه پیامدهایــی بــرای
شــما داشــت؟

ً
واقعــا ســخت و غیرقابــل بــاور بــود ،تکیــه
گاهــم را از دســت داده بــودم و خــودم را
بیپنــاه میدیــدم .فــوت همســرم مشــکالت
رفتــاری مهــدی را بیشــتر کــرده بــود او تــا
مدتهــا ســراغ پــدرش را از مــن میگرفــت و
بیقــراری میکــرد.

قبــول شــد .بــا شــنیدن خبــر قبولــی پســرم از
خوشــحالی در پوســت خــود نمیگنجیــدم.
آن روز یکــی از بهتریــن روزهــای زندگــیام
بــود غافــل از اینکــه ایــن تــازه شــروع
مشــکالت مــن و پســرم اســت.
اولیــن بــار در مدرســهای کــه مدیــر مدرســه
بــا پــدر مهــدی آشــنایی داشــت او را ثبتنــام
کردیــم ،ولــی متاســفانه رفتــار کادر مدرســه
بــا مهــدی مناســب نبــود بــا اینکــه مهــدی

در آن زمان مهدی چند ساله بود؟

ده ســاله بــود و تــازه بــه کالس ســوم رفتــه
بــود .آنقــدر در مدرســه و خانــه بیقــراری
میکــرد کــه مجبــور شــدم مــدت کوتاهــی او
را بــه مدرســه نفرســتم.
مهدی فرزند چندم شماست؟

فرزنــد دوم او یــک خواهــر بــه نــام فاطمــه
دارد که چهار ســال بزرگتر اســت و در مدرســه
فرزانگان تحصیل میکند.

همانطــور کــه گفتــم فاصلــه ســنی دختــرم
بــا پســرم چهــار ســال بیشــتر نیســت ،فاطمــه
همبــازی خوبــی بــرای مهــدی بــود و
مهــدی مهارتهــای زیــادی را از خواهــرش
آموخــت .ولــی بــا بزرگتــر شــدن دختــرم،
او کمــی از مهــدی فاصلــه گرفــت کــه ایــن
طبیعــی بــود .او شــرایط بــرادرش را بــه خوبــی
درک میکنــد .هیچوقــت دوســت نــدارم
او قربانــی بعضــی چیــز هــا شــود و شــادی و
نشــاط او برایــم مهــم اســت.
گرچــه بعضــی اوقــات در مهمانیهــا اگــر
متوجــه رفتارهــای نادرســت اطرافیــان
شــود مــن ناراحتــی شــدید را در چهــرهاش
میبینــم .بــا توجــه بــه اینکــه او دختــری
حســاس و مهربــان اســت مــن نمیخواهــم
زیــاد درگیــر ایــن مســائل شــود.
مهدی در حال حاضر در کالس چندم درس
میخواند؟

کالس هفتم است و مدرسهی عادی میرود.

از مشکالتش در مدرسه برایمان بگویید.

وقتــی کــه قــرار بــود در کالس اول او را ثبــت
نــام کنــم مراحــل ســخت زیــادی را طــی
کــردم .در تســت ســنجش دفعــهی اول
درســت همــکاری نکــرد ولــی بــرای بــار دوم
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دخترتــان بــه عنــوان خواهــر یــک فرد اتیســم
بــا چــه چالشهایــی مواجــه اســت؟

فقــط چهــار روز بــه آن مدرســه رفــت و خــودم
همراهــش میرفتــم و مشــکل خاصــی
پیــش نیامــد مدیــر عــذر مــا را خواســت وقتــی
دلیلــش را پرســیدم گفــت ممکــن اســت
پســرتان بــه خــودش یــا بچههــای دیگــر
آســیب بزنــد .مدرســه مــا بســیار در ســطح
شــهر مشــهور اســت و مــن نگرانــم چهــره
مدرســمان خدشــه دار شــود.
کلماتــش هماننــد پتکــی بــود کــه بــر ســرم
وارد شــد ،بــدون اینکــه جوابــی بدهــم دســت
مهــدی را گرفتــم و از آنجــا بیــرون آمــدم.
مدتهــا بــا همســرم دنبــال مدرســه بودیــم تــا
باالخــره از طــرف یکــی از آشــنایان مدرسـهای
را پیــدا کردیــم .زمانیکــه همســرم شــرایط
مهــدی را بــرای مدیــر بازگــو کــرد برخــورد
مدیــر و کادر مدرســه غیرقابــل بــاور بــود،
مدیــر خــود فــردی تحصیــل کــرده در زمینــه
روانشناســی بــود و خیلــی راحــت مهــدی را
پذیرفت.گرچــه ســال اول مهــدی تحمــل
کالس را زیــاد نداشــت و بیشــتر وقتــش را
در حیــاط مدرســه میگذرانــد بــاز هــم راضــی
بــودم .تابســتان خــودم درسهایــش را بــا
او کار کــردم و خیالــم تــا حــدودی راحــت
شــد ،البتــه در طــول ایــن ســالها مشــکالت
زیــادی در رابطــه بــا مدرســه داشــتم هــر
ســال میبایســت وضعیــت را بــرای معلمــان
شــرح م ـیدادم و بــه درسهایــش رســیدگی
میکــردم و مواظــب بــودم مشــکلی پیــش
نیایــد.
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مدیر مدرسه
عذر ما را خواست .
وقتی دلیلش را
پرسیدم گفت
ممکن است
پسرتان
به خودش یا
بچههای دیگر
آسیب بزند.
کلماتش همانند
پتکی بود
که بر سر م
وارد شد،

بــه نظرتــان نــگاه جامعــه بــه اتیســم چگونــه
اســت؟

متاســفانه بــا وجــود اطــاع رســانیهایی کــه
ً
اخیــرا صــورت گرفتــه ،افــراد زیــادی هســتند
کــه هنــوز کلمــهی اتیســم بــه گوششــان
نخــورده ،بعضــی افــراد هــم کــه تــا حــدودی
اطــاع دارنــد وقتــی در مقــام قضــاوت قــرار
مــی گیرنــد والدیــن اتیســم را بــه بــد تربیــت
کــردن فرزنــد خــود متهــم میکننــد و باعــث

بــرای شــما وجــود دارد بگوییــد.

خانــوادهام خیلــی مــرا حمایــت کردنــد خالــه
و دایــی و عمــوی مهــدی و مــادرم همیشــه
حامــی مــن بودنــد .بعضــی وقتهــا کــه کاری
برایــم پیــش میآمــد از مهــدی مراقبــت
میکردنــد ،شــوهر خواهــرم هــم بســیار در
ایــن مســیر بــه مــا کمــک کــرد.
مهــدی جــان خــودت را کامــل معرفــی کــن و
بگــو چنــد ســالته؟

مــن مهــدی قاســمی هســتم وســیزده ســال
دارم.
چند دوست صمیمی داری؟

بــا ســه نفــر در مدرســه دوســت هســتم .بــا
خواهــرم و خالــهام و داییــم و مــادرم هــم
خیلــی دوســت هســتم.
چه آرزویی داری؟
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دوســت دارم خیلــی مشــهور شــوم و همــه
مــرا بشناســند ودر اینســتاگرام فالوورهــای
زیــادی داشــته باشــم.
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شکســتن دل آنهــا میشــوند و قضاوتهــای
بیجــای اطرافیــان انــرژی آنهــا را میگیــرد.
نمیخواهــم گلــه کنــم ولــی شــرایط اجتمــاع
بــه گونــهای اســت کــه بعضــی اوقــات
والدیــن را بــه شــدت آزرده و خســته میکنــد.
والدینــی را میشناســــــم کــه بــه خاطــــــــــر
همیــن قضاوتهــای نادرســت خانهنشــین
شــدهاند و قیــد مهمانیهــای خانوادگــی و
رفتــن بــه مراکــز تفریحــی و خیلــی چیزهــای
دیگــر را زدهانــد .بچههــای اتیســم بــه ترحــم
احتیــاج ندارنــد بــه درک شــدن و پذیــرش
نیــاز دارنــد.
از تواناییهای مهدی برایمان بگویید.

مهــدی بــه ســاخت انیمیشــن بــا پاورپوینــت
و افترافکــت عالقــه زیــادی دارد و تــا حــاال
چندین انیمیشــن ســاخته اســت ،انیمیشــنی
درمــورد اتیســم ســاخته کــه در همایشــی کــه
از طــرف انجمــن اتیســم ایــران در بــرج میــاد
برگــزار شــد بــه نمایــش در آمــد .بــه کاراتــه
و اســکوتر عالقــه زیــادی دارد و مــدال برنــز
را در مســابقات کاراتــه اســتان کســب کــرده
اســت .بــه زبــان انگلیســی عالقهمنــد اســت
و بــدون اینکــه آمــوزش ببینــد خوانــدن و
نوشــتن زبــان انگلیســی را چهــار ســال پیــش
یــاد گرفتــه اســت و در کار کــردن بــا کامپیوتــر
بســیار مهــارت دارد.
در مــورد حمایتهایــی کــه در خانــواده

مثال چند تا؟

هزارتا.

فکر می کنی االن چقد مشهوری؟

خیلــی کــم .در تلگــرام کانــال دارم ولــی
عضوهایــش کــم اســت .مــن یکبــار در بــرج
میــاد دکلمــهای دربــاره اتیســم خوانــدم و
انیمیشــن مــن را نمایــش دادنــد ،بــا خانــم
شــقایق دهقــان و آقــای بهــروز بقایــی و
آقــای محمــد ســلوکی عکــس گرفتــم و خیلــی
خوشــحال شــدم.
مــا شــنیدهایم زبــان انگلیســی را تــا حــدودی
بلــدی ،چطــور یــاد گرفتــی؟

زبــان انگلیســی را خیلــی دوســت دارم و
خــودم یــاد گرفتــهام.
چه ورزشی را بیشتر دوست داری؟

کاراته.

چه کمربندی داری؟

کمربند زرد.

موسیقی دوست داری؟

بله .دوست دارم خواننده شوم.
چه خوانندههایی را بیشتر دوست داری؟

ناصــر عبداللهـــــــی ،حامــد پهـ ـ ــان ،امیــد
حاجیلــی ،آهنگهــای شــاد بنــدری را خیلــی

دوســت دارم.
توی کارهای خانه به مادرت کمک میکنی؟

بلــه مــن مــادرم را خیلــی دوســت دارم ،خانــه
را مرتــب میکنــم تــا کمــرش درد نگیــرد.
خواهرت فاطمه را دوست داری؟

فاطمــه را خیلــی دوســت دارم .باهــم فیلــم
میبینیــم و بعضــی وقتهــا بــا هــم بــازی
میکنیــم.
درسهات رو خوب میخونی؟

درس خوانــدن را خیلــی دوســت نــدارم چــون
خیلــی خســته میشــوم .مــادرم میگویــد بایــد
درس بخوانــی تــا در آینــده انیماتــور شــوی.
دوســت داری بیشــتر بــا چــه کســی بــه گردش
بروی؟

گــردش رفتــن را خیلــی دوســت دارم .بیشــتر
دوســت دارم بــا خالــه یــا عمویــم بــه گــردش
بــروم.
خانم اســامیت ســخن آخر شــما با مادرهایی
که فرزند اتیســم دارند چیســت؟

اینکــه از پنجــرهی ناامیــدی بــه زندگــی
نــگاه نکننــد و بــه تدبیــر خــدا اعتمــاد کننــد
و اجــازه ندهــد غــول اتیســم زندگــی آنهــا را
تحتالشــعاع قــرار دهــد .تمــام تــاش خــود
را بــرای بهبــودی فرزندشــان بــه کار گیرنــد
و اســتعدادهای فرزنــد خــود را کشــف کننــد.
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جوان با استعداد اتیسم
دنیــای پــر رمــز و راز اتیســم ،علیرغــم
مشــقتهای بســیاری کــه بــرای
خانوادههــای دارای فرزنــد اتیســم
دارد ،گاهــی بــا شــکوفا شــدن
اســتعدادی خــاص ،امیــدوار کننــده
اســت .گاهــی کــودکان اتیســم
هــم مثــل کــودکان ســالم ،توانایــی
و اســتعدادهای خــاص خــود را
دارنــد کــه کشــف و شــکوفایی
ایــن تواناییهــا نــور امیــد را در
خانوادههایشــان روشــن میکنــد.
مرتضــی موســوی نوجــوان  15ســاله
نمونــهای از کــودکان بــا اســتعداد
دارای اختــال اتیســم اســت.
اســتعداد مرتضــی در نقاشــی کســب
مقــام دوم در مســابقات اســتعدادیابی
را بــرای او بــه ارمغــان آورده .مرتضی و
مــادرش هــر هفته بــه انجمــن میآیند
تــا مرتضــی از کالسهــای انجمــن
اســتفاده کنــد .این فرصــت را غنیمت
توگویــی صمیمانــه بــا
شــمردم تــا گف 
آنهــا داشــته باشــم.

گفــت و گــوی خــود بــا خانــم ســیده
ســکینه موســوی مادر مرتضی ،ســارا
و ســتاره را از دوران کودکــی مرتضــی
تهــای رفتــاری و
آغــاز کــردم ،دورانــی کــه تفاو 
مســنش ،پدر
عملکــردی مرتضــی با کــودکان ه 
نهــا دلیــل ایــن
و مــادر را نگــران کــرده بــود و آ 
تهــا را نمیدانســتند .خانــم موســوی
تفاو 
یکــرد ،غمــی
وقتــی آن دوران را برایــم تعریــف م 
یشــد.
پنهــان در صدایــش حــس م 

او گفــت :مرتضــی در ســه ســالگی فقــط یــک
ً
کلمــه حــرف زد و بعــد تــا  6ســالگی اصــا حــرف
نــزد حتــی وقتــی او را بــه مهد کــودک بردم بعد
از چنــد روز از پذیــرش او خــودداری کردنــد،
چــون بــا بچههــای دیگــر فــرق داشــت .تــا
اینکــه در ســنجش قبــل از مدرســه بــه مــا
گفتنــد کــه مرتضــی اتیســم اســت.
آن روز اولیــن بــاری بــود کــه مــن کلمــه اتیســم
ً
را شــنیدم و اصــا آشــنایی بــا ایــن اختــال
نداشــتم .مرتضــی هــوش باالیــی داشــت بــه
همیــن دلیــل مدرســه اســتثنایی او را قبــول
نمیکــرد از طرفــی هــم چــون مشــکالت
رفتــاری و بیقــراری داشــت ،مدرســه عــادی
هــم مرتضــی را پذیــرش نمــی کــرد .پرســنل
مدرســه اصــا بــا اتیســم آشــنا نبودنــد و مــا بعــد

از تــاش بســیار و تحمــل ســختی زیــاد ،موفــق
شــدیم مرتضــی را در مدرســه عــادی ثبتنــام
کنیــم.
بعــد از ایــن کــه مرتضــی دورهی ابتدایــی
را پشــت ســر گذاشــت ،مشــکالت خانــواده
موســوی بــا تغییــر شــرایط و روب ـهرو شــدن
مرتضــی بــا محیــط و معلمــان جدیــد در مقطع
راهنمایــی ،بــه مراتــب بیشــتر شــد و مــدت
زیــادی گذشــت تــا مرتضــی بــه شــرایط جدیــد
خــود عــادت کنــد و زندگــی بــه روال طبیعــی
بازگــردد.
مــادر مرتضــی بــا همــان غــم پنهــان ،کــه
اکنــون عــاوه بــر صــدا در چهــرهاش هــم
مشــخص بــود ،ادامــه داد :اوایــل کــه
اطالعاتــی در مــورد اتیســم نداشــتم ،از ایــن
مشــکل مرتضــی خیلــی ناراحــت بــودم و
یکــردم .اآلن هــم گاهــی
احســاس گنــاه م 
از نــگاه مــردم و رفتــار اطرافیــان خســته
ً
یشــوم .اقــوام اکثــرا از مرتضــی دوری
م 
میکننــد درحالــی کــه مشــکل مرتضــی
شــدید نیســت آشــنایی آنهــا بــا اتیســم کــم
اســت .بــه همیــن دلیــل بــه ناچــار ارتبــاط
بــا اقــوام را بــه حداقــل رســاندیم .امــا وقتــی
پیشــرفتهای مرتضــی و بقیــه بچههــای

نکــه چطــور شــد
از خانــم موســوی دربــاره ای 
مرتضــی در مســابقه اســتعدادیابی برنامــه

خانــم خلیلــی مــددکار انجمــن ،بــا مــن تمــاس
گرفتنــد و گفتنــد یــک برنامــه اســتعداد یابــی
در شــبکه دو تولیــد میشــود کــه میخواهیــم
مرتضــی را معرفــی کنیــم.
ابتــدا قبــول نکــردم و بــا خــود فکــر میکــردم
کــه چــرا مرتضــی را معرفــی کردنــد؟ بــا همســرم
مشــورت کــردم و او هــم مخالفتــی نکــرد و
گفــت شــاید در دوره مقدماتــی حــذف شــود امــا
همیــن کــه مرتضــی دیــده شــود و اســتعداد او
بــرای اقــوام و اطرافیــان نمایــش داده شــود
کافــی اســت.
در همــان دوره مقدماتــی فکــر میکــردم
مرتضــی حــذف میشــود .امــا وقتــی دوره
مقدماتی را پشــت ســر گذاشــت مســابقه برای
مــا هــم جــدی شــد و همــه تالشــمان را کردیــم
کــه بــرای مرتضــی رأی جمــع کنیــم .از اینکــه
مرتضــی ایــن توانایــی را دارد حــس خوبــی
داشــتیم و خســته نمیشــدیم .االن هــم
خیلــی خوشــحالم کــه پســرم در زمینــه نقاشــی
توانایــی دارد و بعــد از مــن میتوانــد زندگــی
خوبــی را بــرای خــود بســازد.
ایــن مســابقه تاثیــر خیلــی خوبــی روی
مرتضــی داشــت ،مرتضــیای کــه در جمــع
نمیتوانســت صحبــت و نظــرات خــود را
بیــان کنــد ،االن اعتمــاد بــه نفــس باالیــی
دارد ،بــه راحتــی ارتبــاط برقــرار میکنــد و
در جمــع حاضــر میشــود و حتــی پیشــرفت
زیــادی در درسهایــش هــم داشــته.
او حــدود  5مــاه اســت کــه نقاشــی میکنــد
و تــا االن حــدود  6نقاشــی کشــیده و یکــی از
ً
تابلوهایــش هــم فروختــه شــده .اخیــرا هــم دو
نمونــه از آثــار پیکاســو را نقاشــی کــرده.
او در توصیــف اختــال اتیســم گفــت :از وقتــی
بــا اتیســم آشــنا شــدم ،پــی بــردم کــه افــراد
دارای ایــن اختــال ،شــخصیت خیلــی جالبی
دارنــد ،خیلــی قانونمنــد هســتند و از این نظر
خیلــی بــا افــراد عــادی تفــاوت دارنــد .مرتضــی
خیلــی مرتــب اســت و کارهــای شــخصی خــود
را بــه تنهایــی انجــام میدهــد و حتــی گاهــی
بــه ســارا هــم کمــک میکنــد.
زنــگ تلفــن همــراه خانــم موســوی بــه صــدا
درآمــد .دختــر کوچکــش ســتاره بــود .ســتاره
 4ســاله اســت و بــر خــاف مرتضــی و ســارا
هیــچ معلولیتــی نــدارد .ســتاره بعد از حــدود 10
دقیقــه صحبــت کــردن بــا مــادرش و گرفتــن
وعــده رفتــن بــه پــارک و خریــد بســتنی،
توگــو
تلفــن را قطــع کــرد و مــا بــه ادامــه گف 

این مسابقه
تاثیر خیلی خوبی
ر وی مرتضی داشت،
مرتضایی که
در جمع نمیتوانست
صحبت و نظرات
خود را بیان کند،
االن اعتماد
به نفس باالیی دارد،
به راحتی
ارتباط برقرار
میکند و در جمع
حاضر میشود
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اتیســم را میبینــم ،احســاس خوبــی دارم
ً
و بــا خــود میگویــم حتمــا حکمتــی دارد کــه
بچههــای مــا دچــار ایــن مشــکل هســتند و
ایــن بــرای ادامــه راه بــه مــن انــرژی میدهــد.
خانــم موســوی بــه کودکانــی کــه همــراه
مادرانشــان در اتــاق انتظــار کلینیــک خانــه
امیــد بودنــد ،نــگاه کــرد و بعــد از لحظــهای
درنــگ گفــت :خیلــی دوســت دارم بدانــم کــه
ایــن اتفــاق چــرا بــرای ایــن بچههــا افتــاده.
او از نحــوهی آشناییشــان بــا انجمــن
اتیســم ایــران برایــم گفــت و اینکــه مثــل
هــر مــادر دارای فرزنــد اتیســم ،مرتضــی را
بــه کالسهــای کاردرمانــی ،گفتــار درمانــی،
روانشناســی و ...میبــرده تــا اینکــه وقتــی
بــه پزشــک مغــز و اعصــاب ،بــرای ویزیــت
مرتضــی مراجعــه کردنــد ،ایشــان انجمــن
را بــه آنهــا معرفــی کــرد و االن حــدود 9
مــاه اســت کــه از خدمــات انجمــن اســتفاده
میکنند.
مــادر مرتضــی در حالــی کــه لبخنــد بــر لــب
داشــت گفــت :انجمــن باعــث شــد مــن
مرتضــی را پیــدا کنــم .در ایــن مــدت کوتــاه که
بــه انجمــن میآییــم ،مرتضــی خیلــی بهبــود
داشــته .کارهــای کلیشــهای و مشــکالت
رفتــاری او تــا حــد خیلــی زیــادی برطــرف
شــده و از همــه مهمتــر اعتمــاد بــه نفــس
بســیار باالیــی پیــدا کــرده .تــا قبــل از اینکــه
ً
بــه انجمــن بیاییــم ،مرتضــی اصــا بــا پــدرش
ارتبــاط برقــرار نمیکــرد امــا حــاال نــه تنهــا
بــا پــدرش بلکــه بــا همکالســی هایــش هــم
ارتبــاط خوبــی دارد.
لبخنــد لبــان خانــم موســوی پررنگتــر و
چشــمانش از نــور شــادی پــر شــد و گفــت:
مرتضــی در خانــه مثــل دخترهاســت ،در
کارهــای خانــه بــه مــن خیلــی کمــک میکنــد.
بــا وجــود اینکــه ســارا کــم تــوان ذهنــی اســت
و مشــکل شــدیدتری نســبت بــه مرتضــی
دارد ،امــا رفتــار مرتضــی بــر روی او هــم تاثیــر
گذاشــته و خیلــی بهتــر شــده.
قبــل از اینکــه بــا انجمــن آشــنا شــوم مرتضی را
بــه مراکــز متفرقـهی زیــادی بردم.امــا تأثیری
کــه انجمــن درایــن  9مــاه بــر مرتضــی داشــته
بسیارچشــمگیر بــوده،او نقــاش ماهــری شــده
و در برنامههــای دیگــر هــم پیشــرفت زیــادی
ً
داشــته و مــن از ایــن بابــت واقعــا خوشــحالم.
بــا اینکــه از خانــه تــا انجمــن ،مصافــت
زیــادی را طــی میکنــم ،از مســیر خســته
نمیشــوم .انجمــن امیــد خیلــی خوبــی بــرای
ماســت.

ســتاره شــو ،از شــبکه دو ســیما ،شــرکت کــرد
پرســیدم و طــوری کــه مشــخص بــود بعــد از
برنــده شــدن مرتضــی در ایــن مســابقه بــه ایــن
ســوال بســیار پاســخ داده ،بــا همــان هیجــان و
شــادی روز اول گفــت:
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پرداختیــم.
خانــم موســوی در حالــی کــه از شــیرین
زبانــی ســتاره خنــدهاش گرفتــه بــود گفــت:
ســتاره دختــر باهــوش و در عیــن حــال بســیار
بازیگــوش اســت .بــه همیــن دلیل نــه مرتضی
بــا او ارتبــاط برقــرار میکنــد و نــه خــودش
بــه ســمت مرتضــی مــیرود .در کل خیلــی
بــا هــم راحــت نیســتند .چــون ســتاره تنهــا
فرزنــد ســالم ماســت و توجــه خاصــی رویــش
داریــم ،اوایــل تولــدش مرتضــی از توجــه مــا
بــه ســتاره ناراحــت میشــد امــا بــروز نمـیداد.
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ت وگــوی مــن بــا خانــم ســکینه موســوی،
گف 
مــادر مرتضــی بــه پایــان رســید و مرتضــی هنــوز
در کالس بــود .در فاصل ـهای کــه منتظــر بــودم
کالس مرتضــی تمــام شــود و بــا ایــن نقــاش
توگویــی داشــته باشــم،
نوجــوان هــم گف 
خانــم موســوی بــا مادرهــای دیگــر کــه در
یکــرد و بــه
کلینیــک حضــور داشــتند صحبــت م 
نهــا امیــدواری مـیداد .آنها از مشکالتشــان
آ 
و داشــتن بچ ههــای اتیســم ،بــا هــم درددل
میکردنــد و خانــم موســوی صبورانــه و بــا
نهــا مــی گفــت کــه شــکرگذار خــدا
لبخنــد ،بــه آ 
باشــند و بــه آینــده امیــدوار.

او میگفــت :مــن هــم مثــل شــما خیلــی
ناامیــد بــودم و روحیــه بــدی داشــتم ،امــا
وقتــی بــه حکمــت ایــن ماجــرا پــی بــردم ،بــه
آینــده بچههــا امیــدوار شــدم و االن خیلــی
خوشــحالم.
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عقبماندگی ذهنی میدانند.
او از مرتضــی انتظــار زیــادی نداشــت امــا
آرزو داشــت مرتضــی بتوانــد از هم ـهی
تواناییهــای خدادادیــش اســتفاده کنــد.
بزرگتریــن آرزوی مــادر مرتضــی ایــن بــود کــه
او بتونــد بــه آرزوهایــش برســد .آرزوی مرتضــی
ایــن اســت کــه روزی بتوانــد بــه عنــوان یــک
نقــاش و یــا مــدرس زبــان انگلیســی در جامعــه
شــناخته شــود و فعالیــت کنــد.

تــا زمانــی کــه ســتاره شــروع بــه صحبــت کــرد،
آن زمــان مرتضــی ناراحتــی خود را بیــان کرد و
میگفــت شــما فقــط ســتاره را دوســت داریــد و
بــه مــن توجــه نمیکنیــد .امــا االن کــه ســتاره
بزرگتــر شــده او را پذیرفتــه امــا ارتبــاط خوبــی
بــا او نــدارد درصورتــی کــه ارتبــاط او بــا ســارا از
ابتــدا خــوب بــود.
مــادر مرتضــی درحالــی کــه عمدهی مشــکالت
خانوادههــای اتیســم را عــدم آشــنایی جامعــه
بــا ایــن اختــال میدانســت ،آهــی کشــید و
گفــت :خیلــی ســعی کــردم کــه حتــی اطرافیــان
خــود را بــا اتیســم آشــنا کنــم امــا متاســفانه
نشد.
لبخنــدی تمســخرآمیز زد و ادامــه داد :یکــی از
همســایهها بــه مــن گفتــه بــود کــه یــک طــرف
مغــز افــراد اتیســم ســیاه میشــود ،هرچــه فکــر
کــردم بــه یــاد نیــاوردم کــه ایــن حــرف را از
پزشــک یــا انجمــن شــنیده باشــم یــا در اخبــار
معتبــر خوانــده باشــم.
متاســفانه آشــنایی مــردم بــا اتیســم خیلــی
کــم اســت و حتــی اتیســم را شــاخهای از

در همیــن زمــان کــه مادرهــا در حــال صحبت
بودنــد ،کالس تمــام شــد و مرتضی بیــرون آمد
و کنــار مــادر نشســت .بعــد از ســام و معرفــی،
خانــم موســوی از مرتضی خواســت خــودش را
معرفــی کند.

ســام مــن ســید مرتضــی موســوی هســتم
 15ســالمه و در گــروه انجمــن اتیســم ایــران
هســتم .انجمــن را خیلــی دوســت دارم چــون
بــه مــن نقاشــی یــاد داد .لحظ ـهای تأمــل
کــرد و بــدون اینکــه چیــزی از او بپرســم بــا
خوشــحالی گفــت :مــن نقاشــی میکشــم و
نفــر دوم مســابقه اســتعدادیابی شــدم و جایزه
گرفتــم.
از او در مــورد نقاشــی هایــی کــه کشــیده
ســوال کــردم ،بــا هیجانــی کــه در صــدا داشــت
گفــت:

تــا االن  6تــا نقاشــی کشــیدم و یکــی رو تــو
نمایشــگاه نقاشــی فروختــم .آخریــن نقاشــی
هــم کــه کشــیدم ،یــه نقاشــی از پیکاســو بــود.
وقتــی از مرتضــی در مــورد رشــتههای مــورد
ً
عالقــهاش بــه جــز نقاشــی پرســیدم ،فــورا
گفــت :زبــان .دوســت دارم اســتاد نقاشــی
بشــم و معلــم زبــان.

مرتضی کالس چندم هستی؟

نهــم ،درســم خیلــی خوبــه .همــه تــوی
مدرســه بــا مــن خوبــن ،بعــد از کمــی فکــر اســم
دو تــا از دوســتانش کــه ارتبــاط خوبــی بــا آنهــا
دارد را بــه یــاد آورد ،علــی و احمــد
از آرزوهایش پرسیدم:

آرزو دارم موفــق بشــم و پیشــرفت کنــم.
بالفاصلــه ادامــه داد :برای پیشــرفت خودمون
بایــد صرفــه جویــی کنیــم .ا گــر آب تمــوم بشــه
نمیتونیم آب بخوریم و پیشرفت نمی کنیم.
از او در مــورد برنامــه تلویزیونــی مــورد
عالقهاش پرسیدم:

ً
ســریال فقــط میبینــم مثــا ســریال بزنــگاه و
خانــه بــه دوش.

تلفــن همــراه مــادر را گرفــت و بــازی مــورد
عالقـهاش (ماشــین بــازی) را اجــرا کــرد .مدتــی
بــه تماشــای بــازی او نشســتم ،خــوب بــازی
یکــرد ،پرســیدم :دوســت داری خــودت هــم
م 
ماشــین داشــته باشــی؟

در حالــی کــه مشــغول بــازی بــود ،ســریع و
نکــه از بــازی عقــب نمانــد،
مختصــر ،بــرای ای 
گفــت :آره امــا فرقــی نــداره چــه ماشــینی.
دوســت دارم ماشــینم ســفید باشــه.
ا گــه ماشــین داشــته باشــی دوســت داری
کجــا بــری باهــاش؟

ا گــه ماشــین بخــرم اوووم (کمــی فکــر کــرد)
مامــان و بابــا رو میبــرم پــارک.
غیــر از ماشــین بــازی چــه بــازی دیگ ـهای
انجــام میــدی؟

بــا دوســتام فوتبــال بــازی میکنــم ،دروازه
بانــم ،بعضــی وقتــا گل میخورم.خندیــد و
دوبــاره غــرق در بــازی شــد.
مرتضــی از اینکــه در مســابقه اســتعدادیابی
نفــر دوم شــدی چــه حســی داری؟

خیلــی خوشــحالم ،از مــادر و پــدر کــه کمــک
کردنــد تــا مــن موفــق بشــم ،تشــکر میکنــم.
مــادر کــه دســتان مرتضــی را در دســت داشــت،
بعــد از شــنیدن ایــن حــرف گویــی خســتگی 15
ســاله از وجــودش بــه یــک بــاره خــارج شــد و بــا
لبخنــد شــیرینی کــه بــر لــب داشــت پیشــانی
مرتضــی را بوســید و او را در آغــوش گرفــت.
ت وگــو بــا ایــن
و مــن بــا حــس خوبــی کــه از گف 
مــادر و فرزنــد هنرمنــد ،دریافــت کــرده بــودم،
نهــا را بــه حــال خــود گذاشــتم.
آ 

در آر ز وی آ گاهی جامعه
بعــد از کالس موســیقی محمــد
مهیــار بــه همــراه پــدرش بــرای
مصاحبــه حاضــر شــدند .محمــد مهیــار انــگار
کــه بــه دنبــال کســی میگــردد سرتاســر
محیــط کلینیک را ورانداز میکرد.
خــودت رو معرفی میکنی؟

گویــا منتظــر شــنیدن ایــن ســوال بــود و
بــدون وقفــه گفــت :مــن محمــد مهیــار
مهربــان هســتم 13 ،ســالمه امســال رفتــم
کالس پنجــم.
بعــد از اینکــه پاســخ ســوال را داد بالفاصلــه
پرســید خانــم گــودرزی کجــان پــس؟ بــا ایــن
ســوال دلیــل نــگاه منتظــرش را دریافتــم.
عروســک دو چهــرهای کــه روی میــز بــود
توجــه او را بــه خــود جلــب کــرده بــود آن را
در دســت گرفــت و بــا خوشــحالی بــه مــن
نشــان داد و گفــت :عروســکه یکیــش اخــم
کــرده یکیــش میخنــده ،وقتــی میخنــده
قشــنگتره منــم دوســت دارم همیشــه
بخنــدم.

بــه چشــمان پــدر کــه در کنــارش نشســته بــود
خیــره شــد و بــا نــگاه ملتمســانه خــود بــرای
پاســخ ســوال از او کمــک خواســت .آقــای
مهربــان هــم مهربانانــه در جــواب دادن
همراهیــش میکــرد.
«در چیــدن ســفره کمــک میکنــه گاهــی هــم
زبالههــا رو بیــرون میبــره»
محمــد مهیــار ادامه داد :خرید هم رفتم.
مدرســه رو دوست داری؟

بلــه .مــن بایــد درس بخونــم چــون میخــوام
دکتــر بشــم .و بــه ســرعت و خوشــحالی کــه
از چشــمانش بــه راحتــی دریافــت مــی شــد،
اســم دوســتانش را گفــت ،ســامان پرهیــزگار
و وحیــد مــرادی دوســتای منــن.
چرا دوســت داری دکتر بشی؟

چــون دکتــر آمپــول داره .مــن آمپــول دوســت
دارم.
پــدر محمدمهیــار لبخنــدی زد و گفــت
مــادرش پرســتار اســت بــه همیــن دلیــل از
کودکــی بــا پزشــکی آشناســت.

وقتی خونه هستی به مامان کمک میکنی؟

بله.

چه کمکی؟

وقتــی کــه خونــه هســتی بــازی مــی کنــی
یــا دوســت داری تلویزیــون تماشــا کنــی؟

محمد مهیار
کودک بیش فعالی
بود و همین
بیش فعالی او
باعث شد
ما به ر وانپزشک
مراجه کنیم
و متوجه
اتیسم بودنش
شویم.
آن ز مــان ما هم
از شنیدن
کلمه اتیسم
ناراحت شدیم
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متاسفانه
بعضی از خانوادهها
نمیخواهند
با این موضو ع
کنار بیایند
که فر زندشان
اتیسم است و
تالش ز یادی میکنند
کــه در مدارس عادی
تحصیل کند
با وجود اینکه
اکثر مدارس عادی
هیچ اطالعاتی
در مورد اتیسم
ندارند
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بــا دســتگاهی کــه بــه تلویزیــون وصــل
میشــه بــازی میکنــم .ماشــین پلیــس و
اتبــوس هــم دارم و یــه ماشــین زرد .امــا
بیشــتر دوســت دارم فیلــم ببینــم .ســریال
شــمعدونی رو خیلــی دوســت دارم حتــی
شعرشــو حفــظ کــردم.
چنــد بیتــی از شــعر را بــا صــدای زیبایــش
برایــم خوانــد و گفــت :دوســت دارم بــزرگ
شــدم خواننــده بشــم.
ورزش هــم می کنی؟

شــنا و دوچرخــه ســواری میکنــم .بــا بابــا
میریــم پــارک و دوچرخــه ســواری میکنیــم.
آقــای مهربــان حــرف پســرش را تاییــد کــرد
وادامــه داد :محمــد مهیــار بــدون اینکــه
مربــی شــنا داشــته باشــد از  5ســالگی بــه
خوبــی شــنا کــردن را یــاد گرفتــه و خیلــی
راحــت در عمــق  4متــر شــنا میکنــد.
محمــد مهیــار بــدون کمــک گرفتــن از
مــن یــا مــادرش کارهــای شــخصیاش را
انجــام میدهــد ،از کودکــی هــم خــودش
دندانهایــش را مســوا ک میکــرد.
مهیــار در یــک ســالگی حــدود  200لغــت
زبــان را بــا کمــک مــادرش یــاد گرفــت و هنــوز
هــم همــهی آن لغــات را بــه یــاد دارد.
مســافرت رفتن را دوست داری؟

بله دوســت دارم برم ســمنان و ساری
آ قــای مهربــان شــما از کــی متوجــه شــدید
کــه محمــد مهیــار اتیســم اســت؟

مهیــار  4ســاله بــود کــه متوجــه شــدیم
اتیســم اســت .از همــان موقــع کار درمانــی
را شــروع کردیــم .مهیــار کــودک بیشفعالــی
بــود و همیــن بیــش فعالــی او باعــث شــد
مــا بــه روانپزشــک مراجــه کنیــم و متوجــه
اتیســم بودنــش شــویم .آن زمــان مــا هــم
مثــل همــهی والدیــن اتیســم ،از شــنیدن
کلمــه اتیســم ناراحــت شــدیم و تــا مدتــی هــم
مشــکالت زیــادی برایمــان بــه وجــود آمــد امــا
روز بــهروز کــه تالشــمان را بیشــتر کردیــم
و پیشــرفتهایش را دیدیــم امیدوارتــر
شــدیم .االن هــم تصــور مــی کنــم روزی
میرســد کــه مهیــار از یــک فــرد عــادی بیشــتر
پیشــرفت میکنــد و موفقتــر میشــود.
از چــه زمانــی بــا انجمــن اتیســم ایــران آشــنا
شــدید؟

از زمــان تاســیس انجمــن اتیســم از خدمــات
اینجــا اســتفاده میکردیــم .االن هــم مهیــار
در کالس موســیقی ،تئاتــر و کاردرمانــی
انجمــن شــرکت میکنــد و تغییــر زیــادی هــم
در رفتــار و عملکــردش بــه وجــود آمــده.
آینده محمد مهیار را چگونه تصور میکنید؟

نگاهــش را بــه ســمت محمدمهیــار کــه
جلــوی پنجــره ایســتاده بــود و خیابــان را
نــگاه میکــرد برگردانــد و بعــد از لحظ ـهای
تأمــل گفــت :مــا فقــط توکلمــان بــه خداســت
و امیدواریــم کــه بــا کار و تــاش مــا و خــودش
آینــدهی خوبــی داشــته باشــد .ایــن بچههــا
فقــط بایــد حمایــت شــوند و متاســفانه ایــن
حمایــت در جامعــه مــا کامــل نیســت .هزینــه
کالسهــا باالســت و مــن بــه عنــوان یــک
کارمنــد ،هزینــه محــدودی را میتوانــم بــه
ایــن کالسهــا اختصــاص دهــم در صورتــی
کــه شــاید ا گــر محمــد مهیــار جلســات
بیشــتری از ایــن کالسهــا اســتفاده میکــرد
ً
احتمــاال رشــد بهتــری داشــت.
امــا بــا ایــن وجــود گاهــی نســبت بــه
بچههــای عــادی خیلــی محتاطانــه و
عاقالنــه رفتــار میکنــد .وقتــی در خانــه
تنهاســت و مــن و مــادرش ســر کار هســتیم،
میدانــد کــه بایــد در خانــه را قفــل کنــد و
افــراد غریبــه را بــه داخــل راه ندهــد و بــا
وســایل خطرنــاک بــازی نکنــد .رفتارهــای
ً
کلیشــهای جالبــی هــم دارد مثــا هــر وقــت
ســوار ماشــین میشــود ،حتــی ا گــر مســیر
کوتــاه باشــد ،کمربنــد ایمنــی میبنــدد و
شــاید همیــن کار بــه ظاهــر کوچــک روزی
ناجــی او باشــد .مهیــار حافظــه بســیار
خوبــی دارد بــه طــوری کــه االن اســم اولیــن
روانپزشــکی کــه بــه او مراجعــه کردیــم را بــه

یــاد دارد و بــه خوبــی میوانــد شــعر حفــظ
کنــد امــا هنــوز از نظــر حســاب و تحلیــل
کــردن مشــکالتی دارد.
برخــاف ا کثــر همســاالنش بســیار منظــم،
مرتــب و بســیار محافظ ـهکار و حــرف گــوش
کــن اســت امــا خــب بایــد قبــول کنیــم کــه
اتیســم هــم هســت.
بــه نظــر شــما اتیســم در مــدارس عــادی
چقــدر شــناخته شــده اســت؟

متاســفانه بعضــی از خانوادههــا نمیخواهنــد
بــا ایــن موضــوع کنــار بیاینــد کــه فرزندشــان
اتیســم اســت و تــاش زیــادی میکننــد کــه
در مــدارس عــادی تحصیــل کنــد بــا وجــود
اینکــه اکثــر مــدارس عــادی هیــچ اطالعاتــی
در مــورد اتیســم ندارنــد و شــاید همیــن مســئله
رونــد بهبــود کــودک را بــه تاخیــر بیانــدازد.
زمانــی کــه مهیــار در مدرســه عــادی درس
میخوانــد مشــکالت مــا خیلــی بیشــتر بــود.
متاســفانه اتیســم در کشــور شناســنامهدار
نشــده.
داشــتن فرزنــدی مثــل محمــد مهیــار در
زندگــی شــما خللــی ایجــاد کــرده؟

اوایــل شــاید ،امــا االن نــه .چــون اوایــل
مشــکالت بیشــتری داشــت امــا االن خیلــی
بهتــر شــده.
ً
محمــد مهیــار وارد بحــث شــد و گفــت قبــا
عقلــم نمیرســید و کارهــای خوبــی انجــام
نم ـیدادم امــا االن میفهمــم.
آقــای مهربــان ادامــه داد :درمــورد هــر چیزی
بــا محمدمهیــار وارد چالــش میشــویم.
در مــورد کوچکتریــن مســائل بــا او حــرف
میزنــم امــا متاســفانه ا کثــر خانوادههــا تاثیــر
ایــن بــه چالــش کشــیدنها بــر پیشــرفت
رونــد اجتماعــی شــدن فرزنــد خــود را درک
نمیکننــد .بایــد بــرای هــر مســئلهای کــه بــه
وجــود میآیــد ســوال طــرح کــرد و جــواب آن
را از کــودک خواســت و پاســخ درســت را هــم
بالفاصلــه بــه او گفــت تــا همیشــه در ذهنــش
بمانــد تــا ا گــر دوبــاره بــا آن مســئله روبــهرو
شــد بدانــد کــه چطــور بایــد عمــل کنــد.
آرزوی شــما بــرای محمــد مهیــار چیســت؟

آرزویــم ایــن اســت کــه روزی بــه تنهایــی
بتوانــد از پــس زندگــی بربیایــد و بتوانــد
ازدواج کنــد و تشــکیل خانــواده بدهــد.
آ گاهــی و درک جامعــه نســبت بــه اتیســم
آنقــدر بــاال باشــد تــا حداقــل نیمــی از نگرانــی
خانوادههــا کــم شــود.
بــه امید آن روز...

ݡکـمی آن
طرفتــــــر
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اتیسم در ادبیات هند
ترجم ــه و تنظی ـ ـ ـ ـ ــم :محدثه آ گهــــی

اصطــاح اتیســم بــرای اولیــن بــار در
ادبیــات هنــد در ســال  1959بیــان شــد
ونیمــی از پژوهشهــا در اینبــاره در ســال 1960
انجــام ومنتشــر شــد.
ارناهــوچ روانپزشــک در ســال ۱۹۷۰در یــک
زمیــن بــازی در هنــد پرتــره دقیــق وجامــع از
شــانزده کــودک دارای اتیســم را کــه خــود بیماری
آنهــا را تشــخیص داده واز طریــق مشــاوره
والدیــن و روان درمانــی کــودک ،آنهــا را درمــان
کرده بود ارا ئه کرد.
بــه نظــر میرســد از دهــه  ،1970بســیاری از
ادبیــات منتشــر شــده توســط هندیهــا نادیــده
گرفته شــده اســت .با منابع نادرســت در انتشــارات
محلــی .قطعــا یکــی از اولیــن تالشهــای هنــد
بــرای توصیــف و توضیــح بحــث اختــال بــوده
اســت.
ً
بــا توجــه بــه اظهــارات ثابتــی چــون احتمــاال یکــی
از اولیــن تالشهــا بــرای توصیــف و توضیــح
بیمــاری در مقــاالت هنــدی ،بــه نظــر میرســد کــه
طــی دهــه  ۱۹۷۰هندیهــا توجهــی بــه مقــاالت
منتشــر شــده نداشــتند.
عــاوه برایــن تحقیقــات ،در اواخــر دهــه ۱۹۷۰
منبــع اطالعــات در مــورد اتیســم خانوادههــا و
افــراد متبحــر در ایــن زمینــه ،کــه بــا ایــن قضیــه
درگیــر و بــا افــراد اتیســتیک در ارتبــاط بودنــد
اســتخراج میشــد.

در این زمان مرا کز کمی وجود داشــت که توانایی تشــخیص اتیســم را داشــتند.
تحقیــق انجــام شــده در اواســط ســال  1990نشــان مــی دهــد کــه بســیاری از نوجوانــان و بزرگســاالن،
توســط چنــد متخصــص ،کــه تعــداد آنهــا انگشتشــمار اســت ،تشــخیص اوتیســم را دریافــت
کردهانــد .و کســانی کــه قبــل از ســال  ۱۹۸۰بــرای آنهــا تشــخیص اتیســم داده شــده اســت ،خــارج از
هنــد ایــن تشــخیص را دریافــت کردهانــد(.)2004, Daley
در آن زمــان ( )۱۹۸۰بیشــتر تشــخیصات بــه افــراد متخصــص بســتگی داشــت و دانــش در میــان
جامعــه پزشــکی بســیار محــدود باقــی مانــده بــود .و کمبــود اطالعــات عمومــی بســیاری دیــده میشــد
بــه طــوری کــه خیلــی از آنهــا اســم ایــن اختــال را نشــنیده بودنــد و در بســیاری از کتابهــای
پزشــکی در مــورد ایــن اختــال مطلبــی نوشــته نشــده بــود.
در اوایــل دهــه  ،1980رشــد آهســته آ گاهــی از اوتیســم در میــان برخــی از افــراد متخصــص آغــاز شــد،
بــه طــوری کــه آنهــا از وجــود ایــن وضعیــت آ گاه شــدند .ا گرچــه اغلــب آ گاهــی آنهــا تحــت تاثیــر
اعتقاداتشــان کــه معتقــد بودنــد ایــن یــک نــوع بیمــاری روانــی اســت و یــا آن را نــوع عقبماندگــی
ذهنــی میدانســتند ،بــود.
در اواخــر دهــه  ۱۹۸۰ایــن ســردرگمی دربــاره تمایــز بیــن اتیســم و عقبماندگــی ذهنــی و اوتیســم و
اختــال روانپزشــکی ،مانــع دسترســی افــراد مبتــا بــه اوتیســم بــه درمانهایــی کــه متناســب بــا نیــاز
آنهــا بــود میشــد.
از اواخــر  1980تــا امــروز ،اتیســم در هنــد یــک دوره شــدید فعالیــت نســبت بــه دهههــای گذشــته
تجربــه کــرده اســت.
انتشــار و جایــزه آ کادمــی بــرای فیلــم  Rainmanدر ســال  ، 1988توجــه مــردم در نقــاط خــاص
هنــد را بــه اتیســم جلــب کــرد همانگونــه کــه درســایر نقــاط جهــان نیــز ایــن اتفــاق افتــاد .در همــان
زمــان والدیــن بســیاری بــه صــورت خالقانهایــی شــروع بــه نوشــتن راجــع بــه اتیســم در رســانههای
اجتماعــی ،صحبــت کــردن بــا دانشمــوزان و ایجــاد آ گاهــی در جامعــه کردنــد.
جنبــش فعلــی مربــوط بــه اتیســم در هنــد بــه ســال  ۱۹۹۱بــر میگــردد .هنگامــی کــه اقــدام بــرای اتیســم
( )AFAبــرای حمایــت از کــودکان و بزرگســاالنی کــه مبتــا بــه اتیســم و خانوادههایشــان بودنــد،
تاســیس شــد .بــه ایــن ترتیــب ،تاریــخ اخیــر اتیســم در هنــد بــا ابتکاراتــی کــه  AFAانجــام داده اســت،
درهــم آمیختــه شــده اســت.

در ســال  AFA ۱۹۹۴شــروع به انتشــار مجله اوتیسم کرد.
عــاوه بــر فعالیــت ،AFAانجمــن والدیــن کارناتــاکا ،بــرای کــودکان مبتــا بــه عقــب افتادگــی ذهنــی
( )KPAMRCدوره آموزشــی یــک ســاله ،بــا تمرکــز بــر اتیســم را شــروع کــرد.
در اواخــر دهــه  ،1990چندیــن ســازمان مختلــف مختــص اتیســم در نقــاط مختلــف کشــور شــروع بــه
کار کــرد کــه چندیــن مدرســه نیــز در بیــن آنهــا حضــور داشــتند  Ashaدر بنگلــور ،موسســه Ashiana
بــرای اتیســم در بمبئــی ،ارتبــاط  DEALLدر بنگلــور ،مرکــز توســعه کــودکان مبتــا بــه اتیســم
 DCCAدر حیدرآبــاد Priyanj ،در بمبئــی و مــا مــی توانیــم در چنــای وانجمــن اتیســم،یک گــروه
حمایــت از والدیــن ،در بمبئــی شــروع بــه کار کــرد.
در ســال  ،1998یــک جلســه آموزشــی راجــع بــه اتیســم توســط یــک متخصــص بینالمللــی برگــزار
شــد .بیــن ســالهای  1998و  1999یــک ســری مقــاالت دربــاره اتیســم در رســانهها ،بــرای ایجــاد
آ گاهــی منتشــر شــد .پــروژه آ گاهــی بــرای متخصصیــن اطفــال در همــان ســال آغــاز شــد .ارجاعــات ایــن
متخصصــان بــه دنبــال ایــن کمپیــن بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت.
در ســال  ،2000یــک پســر مبتــا بــه اتیســم از بنگلــور ،بــه نــام تیتــو  ،Mukhopadhyayاولیــن کتــاب
خــود را ،بــا عنــوان فرا تــر از ســکوت زندگــی مــن ،جهــان و اتیســم منتشــر کــرد .ایــن کتــاب شــامل
نوشــتههایی مربــوط بــه ســنین  ۸ســالگی تــا  ۱۱ســالگی او بــود کــه توجــه جهانیــان را بــه تیتــو و
روشهــای مــادرش بــرای تدریــس او بــه ارمغــان آورد.
، RCIبرنامــه آموزشــی معلــم ،AFAدیپلــم در زمینــه آمــوزش ویــژه (اختــاالت طیــف نابههنجــار)،
در ســال  2003بــه رســمیت شــناخته شــد .ایــن برنامــه از ســال  1994آغــاز شــده بــود.
از اوایــل ســال  ۲۰۰۰انجمنهــای متعــدد والدیــن بــرای اتیســم در کنــار انجمــن اتیســم بنــگال
غربــی ،از جملــه  CATCHدر  Bhubaneswarو  Pathwaysدر پونــا تشــکیل شــد .در حــال حاضــر
حــدود  79مدرســه و ســازمان در سراســر هنــد وجــود دارد کــه متخصــص آمــوزش کــودکان مبتــا اتیســم
اســت.

در ژوئــن  ،Zee TV ،2009یــک شــبکه تلویزیونــی هنــد ،کــه بیــش از  500میلیــون بیننــده دارد ،
یــک ســریال بــه نــام  Aap Ki Antara Yours، Antaraرا راهانــدازی کــرد .ایــن ســریال بــر روی
یــک دختــر پنــج ســاله بــا اتیســم تمرکــز دارد .ایــن ســریال بــه شــدت بــه افزایــش آ گاهــی کمــک کــرده
اســت و باعــث شــده کــه بســیاری از مــردم متوجــه شــوند کــه اختاللــی بــه ایــن نــام (اتیســم) وجــود
دارد .همانطــور کــه ایــن وقایــع نشــان میدهــد ،آ گاهــی از اتیســم در هنــد ،در کمتــر از یــک دهــه
رشــد چشــمگیری داشــته اســت .رشــد در زمینههــای متعــددی رخ داده اســت :تشــخیص ،درمــان
و گزینههــای آموزشــی ،مشــارکت والدیــن ،گزینههــای حرف ـهای ،توســعه منابــع انســانی و قوانیــن.

قوانیــن و مقررات در هند

در کشــوری کــه در آن قوانیــن و خدمــات مناســب بــرای افــراد معلــول بــه خوبــی در دســترس نیســت
 AFA’s grit and determination ،باعــث ایجــاد تغییراتــی در ذهــن سیاســتمداران شــده اســت.
اقدامــات و کمکرســانیهای  AFAباعــث اختــاف نظــر بیــن سیاســتمداران شــد.
تــاش بــرای ایجــاد سیاســتهای موثــر بــرای افــراد دارای  ASDو خانوادههایشــان از ســال ۱۹۹۶
شــروع شــده اس ـت .زمانــی کــه  AFAگروهــی از والدیــن دارای فرزنــد اتیســم را از سراســر هنــد بــرای
مالقــات وزارت بهداشــت و ســپس ورود اتیســم بــه  Bill National Disability Billرهبــری کــرد .ایــن
اولیــن بســیج والدیــن کــودکان  ASDدر هنــد بــود .و ایــن اقــدام بعــدا منجــر بــه جلس ـهای در فوریــه
 1997بــا وزیــر بهداشــت عمومــی ،وزیــر بهداشــت و رفــاه خانــواده ،فرمانــدار ارشــد دهلــی و چندیــن
مقــام دیگــر شــد.
ً
در ســالهای پــس از آن چندیــن حامــی و حمایــت از دولــت و سیاســتگذاران کــه عمدتــا توســط
 AFAهدایــت میشــدند ،موفــق بــه درج اوتیســم در  Bill Trustملــی ،اعتمــاد ملــی بــرای اوتیســم،
فلــج مغــزی ،عقبماندگــی ذهنــی و قانــون ناتوانــی چندگانــه شــدند 1999.اولیــن قانــون پیشــنهادی
در هنــد بــه تصویــب رســید و اتیســم را بــه عنــوان یــک وضعیــت متمایــز بــه رســمیت شــناخت.
 AFAهمیشــه بــر نیــاز بــه آمــوزش رســمی متخصصــان تأ کیــد کــرده اســت تــا آنهــا را بــا درک عمیــق از

در ســال  ،2010بــه عنــوان یــک اتفــاق مهــم در
در قانــون ناتوانــی در هنــد ،فرآینــد پیشنویــس
یــک قانــون جدیــد جایگزیــن قانــون موجــود
بــرای افــراد معلــول (فرصتهــای برابــر،
حفاظــت از حقــوق و مشــارکت کامــل) ســال
 ،1995ثبــت و آغــاز شــد.
 ،Merry Baruaمدیــر موســس  ،AFAتوســط
وزارت عدلیــه اجتماعــی و توانمندســازی،
دولــت هنــد منصــوب شــد بــرای کمیتــه تشــکیل
شــده بــرای تهیــه پیشنویــس قانــون منصــوب
شــد .بــرای رفــع نیازهــای ویــژه افــرادی کــه
مبتــا بــه اتیســم هســتند ،ســازمانهای بســیج
شــده  AFAخدماتــی را بــرای افــراد مبتــا بــه
اوتیســم در سراســر کشــور بــه ارمغــان میآورنــد،
و اطمینــان دادنــد کــه ایــن نیازهــای خــاص
در پیشنویــس جدیــد قانــون گنجانــده شــده
اســت.
در ســالهای اخیــر مبــارزه بــرای بــه دســت
آوردن الیحــه فــوق الذکــر بــه عنــوان یــک قانــون
ادامــه دارد  ،AFA ،بیانکننــده نیازهــای افــراد
مبتــا بــه اتیســم ،بخشــی جداییناپذیــر از
بخــش معلولیــت ،همانگونــه کــه بــر صندلــی
خــود نشســتهاند ،مشــغول مالقــات بــا ســران
دولــت ،صحبــت بــا رســانهها و غیــره .هســتند.
مــا بــا ایــن کمپیــن تــا زمانــی کــه بــه اصالحــات
قانونــی مناســب بــرای افــرادی کــه مبتــا بــه
اتیســم و معلولیتهــای مرتبــط هســتند ،دســت
یابنــد همــراه هســتیم.

انتشــار و جایزه
آ کادمــی برای فیلم
 Rainmanدر ســال ، 1988
توجه مردم
در نقــاط خاص هند
را به اتیسم
جلب کرد
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بــرای دهههایــی شــیوع اتیســم در هنــد همچــون ســایر کشــورهای در حــال توســعه نامشــخص
بــود و تمــام برآوردهــای اظهــار شــده براســاس نر خهــای تعییــن شــده در کشــورهای غربــی بــود .در
ســال  ،2008چندیــن مطالعــه توســط اتیســم اســپیکز ،ایــاالت متحــده آمریــکا ،بــرای پرداختــن بــه
ایــن موضــوع انجــام شــد.

اتیســم و روشهــای آموزشــی بــرای افــراد در ایــن
زمینــه آمــاده و تجهیــز کنــد.
 AFAایــن آمــوزش را در حالــی ادامــه مــیداد
کــه بــا سیاســتگذاران در حــال صحبــت بــرای
بــه رســمیت شــناختن چنیــن برنامـهی آموزشــی
بــود .در نهایــت ،در ســال  ،2003دوره آموزشــی
 AFAبــه یــک دوره یــک ســاله بــه عنــوان یــک
دیپلــم در تحصیــات ویــژه  DSE-ASDتحــت
شــورای توانبخشــی هنــد تبدیــل شــد و ایــن
امــر باعــث شــناخت دورههــای آموزشــی ســایر
ســازمانها در سراســر کشــور شــد.
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برای درک اتیسم،

به اطرف نگاه نکنید
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ترجمـــه و تنظیــــم  :هدیه آقامحسنــی
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کارینــا موریلــو بــه عنــوان مدافــع حقــوق
اجتماعــی افــراد دارای اتیســم فعالیــت
مــی کنــد.
هنگامــــــی کــه ایـ ـ ــوان پســـــــــر کارینـــــــا
ً
تشــخیص اتیســم گرفــت ،کارینــا تقریبــا
هیــچ چیــزی دربــاره اتیســم ،جــز اینکــه
صحبــت نمیکننــد یــا بــه کلمــات پاســخ
نمیدهند ،نمیدانســت.
کارینــا مجبــور بــود راههــای دیگــری
بــرای ارتبــاط برقــرار کــردن بــا پســرش
پیــدا کند.کارینــــــــا بــا کنجــــــــــــکاوی،
راهکـــــــــارهایی در دنیــــــــــای پســـــــــــــــر
اتیســتیکش بهدســت آورد و توانســت بــا
کمــک آنهــا ،بــه رشــد پســرخود کمــک
کنــد .و اینــک او ایــن راهکارهــا را بــا مــا
به اشــترا ک میگذارد.

بــه من نگاه کنید!
ایــن جملــه مــرا بــه یــک مربــی
چشــم در چشــم دوختــن تبدیــل کــرد.
مــن مــادر ایــوان هســتم؛ او  ۱۵ســال
دارد .ایــوان مبتــا بــه اتیســم اســت .او حــرف
نمیزنــد ،و بوســیله یــک آیپــد ارتبــاط برقــرار
میکنــد ،جایــی کــه تمــام دنیــای لغــات آن ،در
تصاویــر اســت.
بیمــاری او زمانــی کــه دو ســال و نیــم داشــت
تشــخیص داده شــد .هنــوز هــم آن روز را بــا درد
بــه یــاد مــیآورم .مــن و همســرم احســاس گــم
شــدن میکردیــم؛ نمیدانســتیم از کجــا شــروع
کنیــم .آن زمــان اینترنتــی نبــود ،نمیتوانســتی
اطالعــات را در گــوگل جســتجو کنــی ،پــس
مــا گامهــای اول را بــا اتــکا بــه شــم محــض
برداشــتیم.
ایــوان از چشمدرچشــم شــدن خــودداری
میکــرد ،او کلماتــی کــه میدانســت را از دســت
داده بــود ،و بــه اســمش یــا هرچیــز دیگــر کــه از
او میپرســیدیم وا کنــش نشــان نم ـیداد ،انــگار
کــه کلمــات سـروصدایی بیــش نبــود .تنهــا راهــی
کــه میتوانســتم بفهمــم در چــه حالــی اســت،

چــه احساســی دارد ،نــگاه کــردن در چشــمان او
بــود .امــا آن پــل شکســته بــود.
چطــور میتوانســتم دربــاره زندگــی بــه او درس
بدهــم؟ وقتــی کارهایــی میکــردم کــه دوســت
داشــت ،بــه مــن نــگاه میکــرد ،و ارتبــاط مــا برقرار
میشــد .پــس مــن خــودم را وقــف کار کــردن بــا
او بــر اســاس آن چیزهــا کــردم ،پــس چشــم در
چشــم شــدنمان بیشــتر میشــد .مــا ســاعتها
وقــت صــرف گرگــم بــه هــوا بــازی کــردن بــا
او و خواهــرش الکســیا میکردیــم ،و وقتــی
میگفتیــم« :گرفتمــت!» او اطــراف را بــه دنبــال
مــا نــگاه میکــرد ،و در آن لحظــه ،میتوانســتم
حس کنم که او زنده اســت.
همچنیــن ســاعاتی را هــم در اســتخر صــرف
میکردیــم .ایــوان همیشــه بــه آب اشــتیاق
زیــادی نشــان مــیداد .بــه یــاد دارم وقتــی دو
ســال و نیمــه بــود ،در روزهــای ســرد و بارانــی
زمســتان هــم ،او را بــه اســتخر سرپوشــیده
میبــردم ،چــون حتــی در روزهــای بارانــی هــم
مــا بــه شــنا میرفتیــم.
مــا در بزرگــراه بودیــم ،و مــن خروجــی را اشــتباه
رفتــم .بغضــش ترکیــد و گریــهای بــی وقفــه و
تســلی ناپذیــر ســرداد ،تــا آنکــه برگشــتم .تنهــا آن
زمــان بــود کــه آرام گرفــت.
چطــور ممکــن بــود کــه یــک کــودک دو ســال و
نیمــه بــه اســم خــودش وا کنــش نشــان ندهــد،
امــا در میــان بــاران و مــه ،کــه مــن هیــچ چیــزی
ً
نمیدیــدم ،بتوانــد راه درســت را کامــا بــه یــاد
بیــاورد؟
آن زمــان بــود کــه متوجــه شــدم حافظــه بصــری
ایــوان فــوق العــاده اســت ،و اینکــه آن میتوانــد

راه ورود مــن باشــد.
پــس مــن شــروع کــردم از همــه چیــز عکــس
گرفتــن ،و بــه او آموختــم زندگــی چگونــه
اســت ،تصویــر بــه تصویــر ،آنهــا را بــه ایــوان
نشــان دادم .حتــی حــاال هــم ایــوان بــه همیــن
روش ارتبــاط برقــرار میکنــد و چیزهایــی کــه
میخواهــد ،نیازهایــش را ،و حتــی احساســاتش
را هــم بــه همیــن روش نشــان میدهــد.
امــا ایــن فقــط چشــم در چشــم شــدن بــا ایــوان
نبــود کــه اهمیــت داشــت .دربــاره همــه همیــن
طــور بــود .چطــور میتوانســم بقیــه را مجــاب
کنــم کــه تنهــا اتیســم او را نبیننــد ،بلکــه خــود او
را ببیننــد ،و همــه چیزهایــی کــه میتوانســت بــه
دیگــران بدهــد؛ کارهایــی کــه میتوانســت بکند؛
چیزهایــی کــه دوســت داشــت و چیزهایــی کــه
دوســت نداشــت ،درســت مثــل هرکــدام از مــا؟
امــا بــرای آن ،بایــد خــودم را کنــار میکشــیدم.
بایــد اســتقامت بــه خــرج مـیدادم و میگذاشــتم
بــرود ،کــه بســیار کار ســختی بــود.
ایــوان  ۱۱ســال داشــت ،و بــرای درمــان بــه
محلــهای نزدیــک خانهمــان رفــت .یــک بعــد
از ظهــر ،زمانــی کــه منتظــرش بــودم ،بــه داخــل
یــک بقالــی رفتــم ،یــک مغــازه محلــی معمولــی
کــه از هــر چیــزی یــک کمــی داشــت .وقتــی کــه
مشــغول خریــد بــودم ،شــروع بــه حــرف زدن بــا
خــوزه ،صاحــب مغــازه ،کــردم .دربــاره ایــوان
بــه او گفتــم ،کــه او اتیســم دارد ،و اینکــه
میخواهــم یــاد بگیــرد خــودش بــه تنهایــی در
خیابــان راه بــرود ،بــدون اینکــه کســی دســت
او را بگیــرد.
پــس تصمیــم گرفتــم از خــوزه بخواهــم کــه پنــج
شــنبهها حوالــی ســاعت  ۲بعــد از ظهــر اجــازه
بدهــد ایــوان در مرتــب کــردن بطریهــای آب
بــه او کمــک کنــد ،چــون او عاشــق مرتــب کــردن
چیزهــا بــود .و بــه عنــوان جایــزه ،میتوانســت
کمــی کلوچــه شــکالتی بخــرد ،کــه خیلــی دوســت
داشــت.
او بالفاصلــه پاســخ مثبــت داد .پــس بــرای یــک
ســال ایــن برنامــه ادامــه داشــت :ایــوان بــه
بقالــی خــوزه میرفــت ،بــه او در مرتــب کــردن
قفس ـهی بطریهــای آب کمــک میکــرد و همــه
ً
برچسـبها را دقیقــا در یــک جهــت قــرار مـیداد،
و خوشــحال بــا کلوچههــای شــکالتیاش از آنجــا
میرفــت.
خــوزه متخصــص اوتیســم نیســت .نیــازی هــم
نیســت کــه متخصــص باشــد نیــازی هــم بــه
کار قهرمانانــه نیســت .تنهــا بایــد حضــور داشــته
ً
باشــیم.واقعا ،نیــازی بــه کار قهرمانانــه نیســت،
تنهــا بایــد نزدیــک باشــیم .و اگــر از چیــزی
میترســیم ،یــا چیــزی را متوجــه نمیشــویم،
بایــد بپرســیم.
بیاییــد کنجــکاو باشــیم امــا هیــچ وقــت بیتفــاوت
نباشــیم .بیاییــد شــجاعت چشــم در چشــم شــدن
بــا هــم را داشــته باشــیم ،چــون بــا نــگاه کــردن،
میتوانیــم دنیایــی بــه روی دیگــری بگشــاییم.

اتىســـم
ݫ ݫݔ

چگونه به ساتوشـــی تاجیـمیــری
در ســاخت  Pokemonکمک کرد؟
ترجمه و تنظیم  :محدثه آ گهی

ً
بازیهــای کامپیوتــری میکــرد ،تقریبــا
در ا کثــر درسهــای دوران دبیرســتانش
مــردود شــد .پــدرش ســعی کــرد در یــک
کارخانــه لــوازم الکتریکــی محلــی بــرای
او کاری دســت و پــا کنــد امــا ساتوشــی در
آن کار نیــز دوام نیــاورد و تصمیــم گرفــت
در کالسهــای جبرانــی دروس دبیرســتان
شــرکت کنــد تــا بتوانــد فار غالتحصیــل بشــود
و بــه کالــج بــرود.

پیدا کردن مسیـــــــر زندگی

دوران مدرســــــــه

هنگامــی کــه ساتوشــی نوجــوان بــود بــا
دنیــای بازیهــای  arcadeآشــنا شــد .او
در دنیــای ایــن گونــه بازیهــا غــرق شــده
ً
بــود و بــه ایــن خاطــر بعضــا در کالسهــای
مدرســه نیــز غیبــت داشــت و باعــث شــد کــه
پــدر و مــادر او فکــر کننــد فرزنــد آنهــا وظیفــه
نشــناس اســت .بــه عنــوان یــک شــخص بــا
اســتعداد اتیســتیک ،عالئقــهی خــود را در
اینگونــه بازیهــا یافــت و بــه فکــر طراحــی
بــازی کامپیوتــری ســاخت خــودش افتــاد.
ساتوشــی بــه دلیــل وقــت زیــادی کــه صــرف

درســی کــه میتــوان از ساتوشــی
تاجیــری آموخــت

هــر فــرد دارای اتیســم منحصــر بــه فــرد
اســت .هم ـهی والدی ـن ،درمانگرهــا و
معلمــان بایــد بــه اســتعدادهای خــاص و
منحصــر بــه فــردی کــه افــراد اتیســم دارنــد
احتــرام بگذارنــد و ا گــر اســتعدادها و عالئــق
ً
فــرد اتیســم صرفــا بــا قالــب ذهنــی مــا از
موفقیــت جــور در نمیآیــد بــه ایــن معنــا
نیســت کــه وی در شــروع کــردن مســیر
موفقیــت خــود ناتــوان اســت و تمامــی
کــودکان اتیســم حــق دارنــد کــه هــم جهــت
بــا عالئــق و اســتعدادهای خــود تحــت
آمــوزش قــرار بگیرنــد.
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ساتوشــی درمنطقــه روســتایی
ژاپــن بهدنیــا آمــد .ماننــد تمامــی
افــراد دارای اتیســم عالئــق خــاص خــودش
را داشــت .او عاشــق جمــع کــردن حشــرات
بــود در حــدی کــه دوســتانش بــه او لقــب
دکتــر حشــرات را داده بودنــد و تصمیــم
داشــت که در آینده حشرهشناس شود.
هنگامــی کــه منطقــه روســتایی ژاپــن
بافــت شــهری بــه خــود گرفــت ،ساتوشــی
عالقــه پیــدا کــرد تجربــهی لذتــی کــه بــا
جمــعآوری حشــرات بــه دســت آورده بــود
را بــا ســایر مــردم بــه اشــترا ک بگــذارد و ایــن
حــس پایــه و اســاس طراحــی کلکســیون
شــخصیتهای  Pokemonبود.

هنگامــی کــه ساتوشــی بــه کالــج دولتــی
تکنولــوژی توکیــو رفــت ،وارد مســیری شــد
کــه کمتــر کســی تجربــهی بــودن در ایــن
مســیر را داشــت.
ساتوشــی شــروع بــه تحریــر مجلــهای در
ارتبــاط بــا پیشــرفتها و مســائل بــه روز
در زمینــهی صنعــت بازیهــای رایانــهای
کــرد .شــخص دیگــری بــه نــام ســوگیموری
کــه او هــم ماننــد ساتوشــی بــه بازیهــای
رایانــهای عالقــهی وافــری داشــت ،بــه
مجلــه پیوســت و طراحــی مجلــه را بــه
ً
عهــده گرفــت و تقریبــا ا کثــر شــخصیتهای
 Pokemonایــدهی ســوگیموری هســتند.
ماننــد ســایر افــراد اتیســم ،ساتوشــی نیــز
بــه جزئیــات و عالــی بــودن آنهــا توجــه
ویــژهای داشــت .در ابتــدا کــه نینتنــدو و
گیــم بــوی وارد بــازار شــدند بــه آنهــا عالقــه
پیــدا کــرد و شــروع بــه یادگیــری زبــان برنامــه
نینتنــدو بــرای فهــم بیشــتر سیســتم بــازی
ســازی کــرد.
ساتوشــی تاجیــری کســی بــود کــه اولیــن
بــار ایــده متصــل شــدن دســتههای بــازی را
بــرای کنســول گیمبــوی ارائــه کــرد ،چــون
اعتقــاد داشــت افــراد بایــد در کنــار همدیگــر
بــازی کننــد نــه در مقابــل یکدیگــر.
ساتوشــی همچنــان عالقــهاش را دنبــال
میکــرد و نــه تنهــا ورژنهــای جدیــدی از
بازیهــای قبل ـیاش را ارائــه میکــرد ،بلکــه
بازیهــای جدیــدی را نیــز طراحــی و معرفــی

میکــرد ،در واقــع او  24ســاعت شــبانهروز را
در حــال کار کــردن بــود.
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پشــتیبانی اقامتــی ،کــه توســط  11درصــد از
کاربــران ایــن خدمــات اســتفاده میشــود.
همچنیــن حمایــت از افــراد ناتــوان را بــرای
اقامــت در مکانهــای موجــود یــا انتقــال بــه
محــل مناس ـبتر نیــز وجــود دارد.

سن و جنسیت

خدمات حمایت از معلولین در

است ـ ـ ــرالی ـ ـ ـ ـ ــا
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ترجمه و تنظیم  :آیدا اصغری
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انــواع مختلفــی از خدمــات دولتی،
غیــر انتفاعــی و خصوصــی بــرای
کمــک بــه زندگــی روزمــره افــراد مبتــا بــه
اتیســم در دســترس هســتند .خدمــات دولتــی
معمــوال تحــت موافقــت نامــه ملــی معلولیــت
( )NDAو کمــک بــه کــودکان مبتــا بــه اتیســم
(بــرای کــودکان زیــر  7ســال) ارائــه شــده
اســت ،امــا ایــن امــر در طــول زمــان بــه طــور
مــداوم بــه طرح بیمــه معلولیت ملــی ()NDIS
انتقــال پیــدا خواهــد کــرد .همــه افــرادی کــه
مبتــا بــه اتیســم هســتند دسترســی بــه
خدمــات پشــتیبانی رســمی را ندارنــد و بعضــی
از آنهــا ممکــن اســت از طریــق خدمــات
بهداشــتی و رفاهــی اصلــی کمــک دریافــت
کنند.

خدمات توافقنامه ملی معلولیت
()NDA
اطالعــات مربــوط بــه اســتفاده از خدمــات
تحــت حمایــت ایــن توافقنامــه ( )NDAاز
طریــق فهرســت اطالعــات ملــی خدمــات
معلولیــت (،)DS NMDSکــه توســط AIHW
برگــزار مــی گــردد ،جمــع آوری میشــود .در
ســا لها ی2 015 -2014حدو د4 3.500از
کاربــران خدمــات NDAدارای اتیســم بــه
عنــوان ناتوانــی اولیــه یــا دیگــر ناتواناییهــای
قابــل توجــه وجــود داشــتند کــه  13درصــد از
کاربــران خدمــات  NDAرا شــامل میشــدند.
()AIHW 2016b
ایــن افزایــش  7درصــدی تعــداد کاربــران
خدمــات از ســال  2014-2013بــود ،زمانــی

کــه حــدود  40،800نفــر از کاربــران خدمــات
 ،NDAاتیســم را بــه عنــوان یــک ناتوانــی
اصلــی یــا دیگــر ناتوانیهــای قابــل توجــه
گــزارش دادنــد( .همچنیــن  13درصــد از تمــام
کاربــران خدمــات را نشــان میدهنــد).
در ســالهای  2015-2014اکثــر کاربــران
اتیســم خدمــات  NDAاز خدمــات پشــتیبانی
جامعــه اســتفاده کردنــد 64( .درصد)(شــکل
 )3ایــن خدمــات شــامل خدمــات حمایــت از
زندگــی اســت و میتوانــد حمایــت از درمــان،
مداخلــه در اوایــل کودکــی و رفتــار یــا مداخلــه
متخصــص باشــد.
پــس از آن خدمــات اشــتغال( 26درصــد)
یشــود کــه کمــک بــه بدســت آوردن
ارائــه م 
و یــا حفــظ اشــتغال را در بــازار کار آزاد فراهــم
میکنــد و یــا ارائــه فرصتهــای شــغلی و
کمکهای پشتیبانی را میسر میسازد.
خدمــات مراقبتی توســط 24درصــد از کاربران
ســرویس مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد و
خدمــات موقــت را بــرای خدمــت بــه کاربــران
بــرای کمــک بــه حمایــت و حفــظ مراقبــت
اولیــه ارائــه میدهنــد.
خدمــات انجمــن توســط  ٪20از کاربــران
یشــود کــه ایــن
مبتــا بــه اتیســم اســتفاده م 
خدمــات فرصتهایــی را بــرای کاربرانــی کــه
از ایــن ســرویس اســتفاده میکننــد ،فراهــم
مــیآورد تــا مهارتهایــی را بــه دســت آورنــد
و از تواناییهایشــان بــرای بهرهگیــری از
تواناییهــای بالقــوه خــود بــرای اســتقالل
اجتماعــی بهرهمنــد شــوند ،ماننــد آمــوزش و
توســعه مهارتهــای زندگــی و برنامههــای
تفریحــی و تعطیــات.

تقریبــا  ٪79کاربــران خدمــات  NDAدارای
اتیســم ،در ســن  25ســالگی بودنــد و نزدیــک
بــه  ٪37بیــن ســن  14-5ســال بودنــد .در
هــر گــروه خدماتــی ،مــردان مبتــا بــه اتیســم
نســبت بیشــتری از همــه کاربــران خدماتــی
نســبت بــه زنــان مبتــا بــه اتیســم را تشــکیل
دادنــد (جــدول .)3

جــدول :3کاربــران خدمــات  NDAدارای
اتیســم ،گــروه خدماتــی و جنســیت-2014 ،
( 2015درصــد از گــروه خدماتــی افــراد اتیســم)
پشتیبانی اقامت

 6مرد |  11زن | کل15 :نفر

پشتیبانی جامعه

 24مرد |  10زن | کل19 :نفر

دسترسی به جامعه

 21مرد |  9زن | کل 16 :نفر

فرجه استراحت

 34مرد |  16زن | کل 27 :نفر

استخدام و اشتغال

 11مرد |  3زن | کل 8 :نفر
همه ی گروههای خدماتی

 17مرد |  7زن | کل 13 :نفر
توجه:نســبت كاربــران مــرد و زن درصــد كاربران
خدماتــی جنســیت مشــخص شــده در هــر گــروه
خدماتی اســت .منب ـ ـ�عDS NMDS 2014-15 :

ناتواناییهای دیگر

بســیاری از کاربــران خدمــات  NDAدارای
اتیســم نیــز ســایر اختــاالت را گــزارش کردنــد.
اینهــا عبارتنــد از:
• معلولیتهای ذهنی ()%33
• معلولیتهای روانی ()%8
•اختاللیادگیریخاصیااختاللنقصتوجه()%7
• ناتوانیهای گفتاری()%6
• معلولیتهای جسمی ()%5
• معلولیتهای عصبی()%4

نیاز به کمک در حیطههای زندگی

در  DS NMDSاطالعاتی در ســطوح مختلف
نیازهــای فــرد و در حوزههــای متفــاوت
زندگــی براســاس معلولیــت فــرد جمــعآوری
میشــود .نیازهــای یــک فــرد در مقایســه بــا
افــراد دیگــری کــه در همــان ســن ناتوانــی
ندارنــد ارزیابــی میشــود و ارزیابــی نیــاز آنهــا
ً
بیشــتر و باالتــر از آن اســت کــه معمــوال از ســن
آنهـ�ا انتظـ�ار مـ�یرود)AIHW 2016a(.

شݡکل:4
منبع اصلی درآم ــد
برای کاربران خدمات NDA
در  16سال و باالتر
دارای اتیسم،
2015-2014

Paid employment

Nil income
Other pension
or benefit

در ســالهای  2015-2014کاربــران خدمــات
 NDAدارای اتیســم:

•  ٪73از ایــن افــراد همیشــه یــا گاهــی اوقــات
نیــاز بــه کمــک یــا نظــارت بــرای مراقبــت از
خــود داشــتند (ماننــد شســتن خود  ،پوشــیدن
و خــوردن)
•  ٪91همیشــه یــا گاهــی اوقــات نیــاز بــه
کمــک یــا نظــارت در تعامــات و روابــط بیــن
فــردی دارنــد.

•  ٪80از کســانی کــه در ســن  15ســالگی
هســتند همیشــه یــا گاهــی اوقــات نیــاز بــه
کمــک و یــا نظــارت در زندگــی خانوادگیشــان
دارنــد.
•  ٪91از کســانی کــه  15ســال و باالتــر دارنــد
همیشــه یــا گاهــی اوقــات نیــاز بــه کمــک یــا
نظــارت در زندگــی کاری دارنــد کــه شــامل
اعمــال ،رفتارهــا و وظایــف بــرای کســب و
حفــظ اشــتغال اســت.

مراقب خصوصی

مراقــب خصوصــی ،فــردی اســت ماننــد
یــک عضــو خانــواده ،دوســت یــا همســایه
کــه مراقبــت و کمکهــای منظــم و پایــدار
بــه شــخصی کــه نیــاز بــه حمایــت دارد را
فراهــم میکنــد .مراقبیــن خصوصــی 84%
از خدمــات کاربــران  NDAدارای اتیســم را
بــه طــور منظــم مراقبــت و کمــک میکننــد.
بیشــترین مراقبیــن خصوصــی ،مــادران ایــن
افــراد ( ،)٪88و پــس از آنهــا پدرانشــان ()٪7
بودنــد.

اشتغال و درآمد

در ســالهای  ،2015-2014تعــداد زیــادی از
کاربــران خدمات  NDAدارای اتیســم در ســن

Service group

شــکل :3کاربــران خدمــات  NDAبــا اتیســم،
گروه خدماتی2015-2014،
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 15ســالگی و باالتــر ،جــزو نیــروی کار نبودنــد،
یعنــی حــدود ( )٪42و تقریبــا  ٪24بــه کار
گرفتــه شــدند .
حــدود  %74از افــرادی کــه خدمــات را
دریافــت میکردنــد در ســن  16ســالگی و باالتــر
حقــوق بازنشســتگی حمایــت از معلولیــت را
بــه عنــوان منبــع اصلــی درآمــد خــود دریافــت
کردنــد و  ٪13دیگــر مســمتری و یــا مزایــای
دیگــری دریافــت کردنــد (شــکل .)4
تنهــا  6درصــد اشــتغال بــه کار را بــه عنــوان
منبــع اصلــی درآمــد خــود گــزارش کردنــد.
توجه:

کمتــر از  ٪1از کاربــران خدمــات بــه عنــوان
منبــع اصلــی درآمــد ،پرداخــت غرامــت و
جبرانــی یــا درآمــد هــای دیگــر را گــزارش
کرد نــد.

انتقال به NDIS

بســیاری از افــرادی کــه مبتــا بــه اتیســم
هســتند و در حــال حاضــر خدمــات NDA
دریافــت میکننــد ،بــه برنامــه ملــی بیمــه
یشــوند.
معلولیــن منتقــل م 
در ســالهای  766 ،2014-2013نفــر از
کاربــران خدمــات  NDAدارای اتیســم در
 DS NMDSگــزارش شــده بودنــد کــه بــه
 NDISمنتقــل شــدهاند و  364مــورد دیگــر
در ســال 2015-2014گــزارش شــده اســت.
ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه کاربــران
ایــن خدمــات کــه مبتــا بــه اتیســم هســتند،
حــدود یــک پنجــم از کل کاربــران هــر ســاله به
یشــوند.
 NDISانتقــال داده م 
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•  ٪90از افــراد  5ســال و باالتــر همیشــه یــا
گاهــی اوقــات نیــاز بــه کمــک یــا نظــارت در
آمــوزش دارنــد.

Disability support pension
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خیابان کنجد
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اتیســم را به تماشــاگران جوانش
ترجم هوتنظیم  :هدیه آقامحسنی
معرفــی میکنــد

88
شـمـــــــــــــــــــــــ ـ ــاره3

ایــن مجموع ـهی تلویزیونــی کــه از ســال  1969میــادی ،شــروع شــده اســت و
هــم ا کنــون توســط ســه شــبکه تلویزیونــی  HBO، PBSو National Educational
 Televisionنیــز در حــال پخــش اســت ،تــا بــه امــروز یکــی از محبوبتریــن ســریالها ،نــه
تنهــا بــرای کــودکان بلکــه بــرای بزرگســاالن نیــز محســوب میشــود کــه ســعی دارد بــا برنامــه
هــای مفــرح خــود بســیاری از خالءهــای فرهنگــی و تحصیلــی را پــر کنــد .شــخصیتهای
اصلــی ایــن مجموعــه شــامل پرنــدهی بــزرگ بــرت و ارنی،اســکار و گــراور هســتند کــه در کنــار
یکدیگــر و بــا داســتانهای متنــوع بــه یادگیــری و آمــوزش اعــداد ،رنگهــا و حــروف
میپردازنــد .جولیــا بــه عنــوان یــک شــخصیت دیجیتــال در ســال  2015بــه عنــوان بخشــی از
خیابــان ســم ســم و اتیســم ،بــا شــعار شــگفتی را در تمــام کــودکان ببیــن آغــاز بــه کار کــرد ،یــک
ابتــکار جهانــی کــه توســط برنامــه آموزشــی خصوصــی ،بــه وجــود آمــده اســت تــا کــودکان را در
مــورد اتیســم آمــوزش دهــد .بــرای تولیــد برنامــه و کتابهــای الکترونیــک و ســایر محتواهایــی
کــه ویژگـیای جولیــا را نشــان میدهــد ،کارگاه سمســم از مشــاوره بیــش از  250کارشــناس و
ســازمان اتیسم کمک گرفت.
جدیدتریــن شــخصیت درخیابــان کنجــد ،جولیــا ،چشــمان ســبز بــراق ،دکمـهای نارنجــی بــه
عنــوان بینــی و موهایــی بــه رنــگ نارنجــی آتشــین ،کــه تــا نزدیکــی چتریهایــش کوتــاه شــده
اســت دارد .او عاشــق حبابهاســت و اســباببازی مــورد عالق ـهاش فالفســتر نــام داردکــه
ً
یــک خرگــوش کوچــک اســت و جولیــا مکــررا آن را بــه بــاال و پاییــن پرتــاب میکنــد .جولیــا
ً
زیــاد صحبــت نمیکنــد؛ و زمانــی هــم کــه صحبــت میکنــد ،معمــوال هنگامــی اســت کــه
میخواهــد چیــزی را کــه بــه تازگــی شــنیده اســت منعکــس کنــد .جولیــا در طیــف اتیســم قــرار
دارد.خیابــان ســم ســم تاریخچــه طوالنــی در کاوش و جســتجوی مســائل اجتماعــی از طریــق
داســتانهایش را دارد .ارســطو یــک عروســک آبــی بــا موهــای نارنجــی اســت ،کــه در ســال
 1982شــروع بــه کار کــرد و نابینــا بــود .در یــک قســمت اری بــه صــورت ماهرانــه  20عــدد
ســاندویچ کالبــاس را آمــاده میکنــد و میتوانــد بــه وســیله احســاس کــردن نــان و کاهــو و
قطعــات ســرد بیــن انگشــتان خــزدارش آنهــا را شناســایی کنــد.
ایــن صحنــه چنــد درس بهداشــتی را در برمیگیــرد ،امــا پیــام علمــی آن روشــن و واضــح
اســت :افــراد نابینــا میتواننــد فقــط بــا روشهــای متفــاوت ،بــه توانمنــدی افــرادی بــا نعمــت
بینایــی باشــند.
کامــی عروســک محکــم و بــه رنــگ زرد روشــن،که در برنامــه آفریقــای جنوبــی در ســال 2002
ظاهــر شــد ،اچ ای وی مثبــت بــود .پشــت دوربیــن ،او اغلــب بــا رهبــران جهــان ،ماننــد بیــل
کلینتــون و بانکیمــون ،دبیــر کل ســابق ســازمان ملــل ،ظاهــر میشــد.
محبــوب یــک ماپــت عرب-اســرائیلی ،از ســال  2006تــا کنــون در نســخههای اســرائیلی و
فلســطینی خیابــان ســم ســم ظاهــر شــده اســت.
الکس ماپت نارنجی رنگ ،با موهای زبر آبی ،درگیر زندان و حبس پدرش اســت.
جولیــا حتمــا یک شــخصیت جالب برای ورود به مجموعه بود.

در حالــی کــه نابینایــی ،اچایوی و والدیــن
زندانــی ،آســیبهایی هســتند کــه بســیاری
از افــراد بــا آنهــا دســت و پنجــه نــرم میکننــد،
اطالعــات در مــورد اتیســم بــه عنــوان اختــال
رشــدی کــه در هــر  68کــودک آمریکایــی بــر
یگــذارد ،واضــح و روشــن
یــک نفــر تاثیــر م 
نیســت و کمتــر اطالعاتــی در مــورد اتیســم در
دســترس اســت.
یــک کــودک مبتــا بــه اتیســم میتوانــد در
آزمونهــای هــوش نمــره خوبــی کســب
کنــد ،امــا بــا برقــراری ارتبــاط کالمــی مبــارزه
کنــد و در ایجــاد آن مشــکل داشــته باشــد؛
حداقــل یــک چهــارم کــودکان مبتــا بــه
اتیســم صحبــت نمیکننــد.
ممکــن اســت یکــی از آنهــا دایــره لغــات
قــویای داشــته باشــد ولــی کنتــرل حرکتــی
او ضعیــف باشــد کــه ممکــن اســت ورزش
کــردن یــا نگــه داشــتن قلــم بــرای نوشــتن را
پیچیــده کنــد.
جولیــا شــایعترین صفــات مربــوط بــه اتیســم
را نشــان میدهد.گاهــی اوقــات میتوانــد
در ارتبــاط اجتماعــی بیعالقــه باشــد.
در یــک صحنــه المــو تــاش میکنــد تــا
بــازی کنــد امــا جولیــا در حــال بــاال و پاییــن
پــرت کــردن اســباب بازیــش اســت .هنگامی
کــه المــو ظاهــر شــد جولیــا بــدون اینکــه
بــا المــو روب ـهرو شــود یــا بــازی انفــرادی
خــود را متوقــف کنــد المــو را تشــخیص داد
(انجــام حــرکات کلیش ـهای یکــی دیگــر از
ویژگیهــای معمــول اتیســم اســت) پــس از
ناتوانــی و شکســت در جلــب توجــه جولیــا،
المــو بــا شــگفتی پیشــنهاد میکنــد کــه مــا
میتوانیــم کنــار هــم بــازی کنیــم.
صحنــه دیگــر نشــان میدهــد کــه مغــز جولیــا
چگونــه بــه نحــو متفاوتــی عمــل میکنــد
ولــی نــه بــه صــورت بدتــردر مغــز آنهــا.
ابــی کدبــی یــک پــری کــه اغلــب اوقــات
احساســاتی اســت و وقتــی کــه نمیتوانــد
حبابهــا را بــه بیــرون فــوت کنــد پرخاشــگر
میشــود ،وجــود دارد جولیــا نشــان داد کــه
تــکان دادن لولــه حبــاب بــه جلــو و عقــب
همیــن نتیجــه مشــابه را تولیــد میکنــد.
گنجانــدن پیچیدگــی اتیســم در یــک
شــخصیت ،کار ناممکنــی خواهــد بــود و
ایــن حقیقتــی اســت کــه کریســتین فــرارو
کــه نویســنده ســریال اســت ،اذعــان مـیدارد
کــه :اتیســم یــک چیــز واحــد نیســت .آن
بــرای هــر شــخص یــک چیــز متفــاوت اســت.
امــا جولیــا بــه کــودکان سراســر جهــان کمــک
خواهــد کــرد کــه بــه فهــم اتیســم نزدیکتــر
شــوند .بــه همیــن دلیــل ،خیابــان کنجــد
بایــد مــورد تحســین قــرار بگیــرد.

بـــرادرانــــه
خواهرانه
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آرش دارای اختــال اتیســم اســت.
در ایــن دلنوشــته تفــاوت آرش بــا
بقیــه در امــای اســمش لحــاظ شــده.
همــان طــور کــه «آرش» بــه ایــن
صــورت نوشــته مــی شــود و امــای آن
بــه صــورت «عــارش» غیرقابــل درک
اســت و افــراد اتیســم هــم در جامعــه
ً
اکثــرا درک نمیشــوند ،بــه همیــن
دلیــل از کلم ـهی «عــارش» اســتفاده
شــده اســت تــا از دیگــر افــراد جامعــه
متمایــز شــود.

چشــمانش را بســته اســت و
ســرش را روی شــانهام گذاشــته ،او
از هیاهــو میترســد امــا پــس از دور شــدن
بچههــا کــه در پــارک هیاهــو برپــا کــرده
بودند ،سرش را از روی شانهام برمیدارد.
و چشــمانش را،کــه از تــرس بــه هــم
میفشــرد ،بــاز میکنــد .لبخنــدی کــه روی
لبــم اســت را بــا خیــره شــدن بــه چش ـمهایم
پاســخ میدهــد.
قدمهایــش را بــا احتیــاط بــر م ـیدارد و بــه
طــرف تــاب مــیرود و روی آن مینشــیند.
نــه خیــال پــرواز دارد و نــه خیــال راه رفتــن
بــر زمیــن .دوســت دارد بــرای چنــد لحظـهای
یقــراری معلــق
هــم کــه شــده میــان قــرار و ب 
باشــد.
دســتهایش را بــه طنابهــای تــاب گــره
میزنــد و چشــمهایش را میبنــدد و غــرق
رویاهایــش میشــود.

امــا مــن در آن لحظــه از زندگ ـیام افــکار
جدیــدی را مــرور میکنــم کــه خودشــان را
دیوان ـهوار بــه دیوارههــای قفــس ذهنــم
میکوبنــد .امــا پــس از مدتــی بــی هیــچ
پاســخی میگذرنــد .در همــان لحظــه
دختــرک کوچــک بــه همــراه پــدرش بــه
ســمت تــاب میآیــد ،گل ســرخی در دســت
پــدر اســت.
عــارش بــرای دیــدن دختــرک پاهایــش
را روی زمیــن میکشــد و از تــاب پاییــن
میآیــد و دســت نوازشــی بــر روی ســر
دخترک میکشد.
قدمهایــش ،نگاههایــش و افــکارش را
یکــردم ،در یــک چشــمش مهربانــی
دنبــال م 
مــوج م ـیزد و چشــم دیگــرش هنــوز تــاب
بــازی میخواســت.
کنــارم مینشــیند و مــن هــم همچــون
همیشــه بوس ـهای بــر گون ـهاش میزنــم و او

هــم ســرش را روی شــانهام میگــذارد و امــا
گلــی کــه در دســت پــدر دختــرک بــود ،گل
خاصــی بــود ،ســر ختر از همیشــه و ســبزی
برگهایــش درخشــندهتر بــا بــوی عطــری
رویایــی کــه وقتــی بــه مشــامم رســید رویــا
هــای شــیرین همچــون جــوی آبــی در ذهنــم
جــاری شــد و نقــش بســت.
امــا بــا شــنیدن اســمم كــه عــارش آن را
میگفــت ،از پشــت بــام رویاهایــم ســقوط
ســختی داشــتم.
پسعــارش چــه میشــود؟! او هــم همچــون
ً
مــن از عطــرگل ســرخ لــذت میبــرد؟! اصــا،
مــن هنــوز نمیدانــم کــه دنیــا را بــه زیبایــی و
رنگارنگــی دیــدگان مــن میبینــد؟!
یــا شــاید هــم آن را همچــون صفحـهای ســه
بعــدی ســیاه و ســفید میبینــد.
در افــکار کوچکــش دنیــا بــا عشــق اســت یــا
مــرگ؟!
دنیای او رنگی است یا بیروح؟!

در دنیای او صلح است یا جنگ؟!
مــن هیــچ چیــز نمیدانــم .ولــی چــرا بایــد

او هــم همچــون مــن دنیــا را بــرای خــود
میســازد؟!
بلــه عــارش همانگونــه کــه از نامــش
پیداســت ،بــا دیگــران فــرق دارد ،خــاص
اســت و فــردی اســت کــه هــر کــس امــکان
بــودن و زندگــی کــردن در کنــارش را نــدارد
او هدی ـهای مخصــوص از طــرف خداســت.
او همــه چیــزش منحصــر بــه فــرد اســت
حرفهایــش ،محبتهایــش ،احساســش،
عشــقش و فکــرش.
عــارش حرفهــا را مــی شــنود و پاس ـخها بــه
دیــوارهی ذهنــش لگــد مــی زننــد ،امــا او هیــچ
پاســخی نمیدهــد .نــه از خــود دفــاع میکنــد
و نــه بــار را روی دوش فــرد دیگــری میگــذارد.
فقــط اشــک از چشــمانش ســرازیر میشــود.
عــارش بــا تمــام وجــود عاشــق مــن اســت
امــا از شــدت محبــت موهایــم را میکشــد و
دوســت دارد چنــد تــار آن بــرای او باشــد.
عــارش همــه چیــز را میبینــد امــا نــه آنگونــه
کــه هســت .او جــز هــر چیــزی را میبینــد .و

از نظــر مــن ،لــذت یعنــی خــوردن چــای داغ
در هــوای ســرد بارانــی کــه جــادهی روبــه
رویــت پــر از مــه باشــد ،ولــی از نظــر عــارش
انداختــن قنــد در فنجــان چــای و ناپدیــد
شــدن آن اوج لــذت اســت.
از نظــر مــن ،خوشــبختی یعنــی دوســتانی کــه
صمیمــی و یــک دل بــا هــم باشــیم و ســاعاتی
بــا هــم بگوییــم و بخندیــم بــدون اندکــی
غــم .ولــی برایعــارش کل لحظــات غــم
اســت بــرای بدســت آوردن دوســتی کــه او را
درک کنــد و ایــن نهایت خوشــبختی اوســت.
از نظـ ـ ــر م ــن محب ــت یعنـ ـ ـ ــی :مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر،
عشــق،صداقت،اما از نظــر عــارش عشــق و
محبــت یعنــی ایــن کــه بتوانــد امواجــی را کــه
بــه ســاحل میآینــد در آغــوش بگیــرد از تــرس
ایــن کــه مبــادا از او دلگیــر شــوند و دیگــر هیــچ
موجــی بــه ســاحل بــاز نگــردد.
مــن هنگامــی کــه در خیابانهــای ایــن
شــهر قــدم میزنــم ،هیــچ برچســبی بــر روی
مانتــوام نــدارم ،امــا عــارش کارتــی در جیــب
لباســش اســت که در آن نوشــته شــده« :اســم
مــن آرش جهانســوز اســت .مــن نمیتوانــم
صحبــت کنــم .مــن دچــار بیقــراری هســتم.
ممکــن اســت معنــی ســواالت شــما را درک
نکنــم .نــگاه بیمهــر شــما ،مــن و خانــوادهام
را آزار میدهــد ،بــا مــن مهربــان باشــید مــن
مهربانــی را دوســت دارم .درکــم کــن ،درکــم
کــن ،درکــم کــن»
درکــم کــن جملهایســت کــه ماننــد ســنگی
در رودخانــه بــا حرکــت آب قــل میخــورد و
تلــق تلــق صــدا میدهــد و در ذهنــم هشــدار
مید هــد.

اینگونــه باشــد؟ دلیــل ایــن همــه عالمــت
ســوالهای بــزگ و بیجــواب و ایــن
آشــفتگیهای ذهــن مــن چیســت؟!
مــن دنیایــم را بــا رنگهایــی کــه بــا دســت
خــودم درســت کــردهام ،رنگآمیــزی
میکنــم و آن را حیــات میبخشــم.

حتــی صــدای مورچههــا را میشــنود،
عــارش از صمیــم قلــب عاشــق نگاههــای پــر
مهــر مــادرم و نگاههــای سرشــار از عشــق پــدرم
اســت.
اما دوست دارد چشمان آنها را لمس کند.
عــارش دنیایــی دارد .کــه در آن زندگــی

او فرشــتهای زمینــی اســت و کودکــی اســت
کــه میتوانــد (ا) امیــد و (ت) تســا را بــا خــود
بیــاورد او نیــاز بــه (ی) یــاری دارد کــه (س)
سرتاســر زندگــی بــا او همــراه باشــد و (م)
معجــزه بیافرینــد .اتیســم.
پــس ســعی کــن او را درک کنــی چــون یــک
قطــره از درک شــما بــه وســعت دریایــی او را
حمایــت میکنــد.
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دنیای او با مهر است یا درد ؟!

در تــک تــک قلموهایــی کــه بــه نقاشــیام
میزنــم ،احســاس مــوج میزنــد .عشــقم را
در دنیایــم نمایــان میکنــم امــا او ،او چــه
میکنــد؟!

میکنــد ،دوســت پیــدا میکنــد ،بــا آنهــا هــم
یشــود و بــه حرفهایشــان گــوش
بــازی م 
میدهــد و گاهــی بــرای ناراحتیهایشــان
اشــک میریــزد و مثــل هم ـهی انســانها
یشــکند.
دلــش م 
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ردپائی از خــ ـ ــدا
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با وجود
این که چهارده سال
با یک فرد اتیسم
زندگی کرده ام
باز هم
باید بگویم
نتوانستهام
به طور کامل
این بیماری
را بشناسم

مشــکالتی کــه خانوادههــای اتیســم بــا آنهــا رو بــه رو هســتند ،نــه تنهــا مانــع پیشــرفت
اعضــای خانــواده بلکــه گاهــی مثــل نیــروی محرکـهای بــرای موفقیتهــای چشــمگیر
اعضــای خانــواده ،عمــل میکنــد.
خانــواده پنــج نفــره حســن نیــا ،نمونــه بــارزی از خانوادههایــی هســتند کــه از مشــکالت
موجــود بــه عنــوان نردبانــی بــرای رســیدن بــه موفقیتهــای بیشــتر ،اســتفاده
کردهانــد .گفتوگــوی دوســتانهای بــا دختــر بــزرگ خانــواده داشــتیم.

ً
لطفا خودتان را معرفی کنید.

النازحســننیا هســتم 26ســاله
کارشــناس ارشــد روانشانســی بالینــی و
خواهر حمیدرضا که اتیسم است.
چندیــن ســال تئاتــر کار کــردم و االن مربــی
تئاتــر کانــون ســندرم داون اســتان گیــان
هســتم .حدود6الــی 7ســال کــه مربــی تئاتــر
مــدارس هســتم و خیلــی دوســت دارم بــا
انجمــن اتیســم در ایــن زمینــه همــکاری
کنــم چــون در دنیــا ثابــت شــده اســت کــه
تئاتــر در بهبــود رفتارهــای کــودکان اتیســم
خیلــی تاثیرگذاراســت .درزمینــه ورزشــی
هــم چندســال اســت کــه مربــی وشــو و داور
فدراســیون هســتم.حمید االن چهــارده
ســاله اســت دریکــی از مــدارس اســتثنایی
رشــت مشــغول بــه تحصیــل اســت.
خانــوم حســنینیا بــرادر شــما االن چهــارده
ً
ســال اســت کــه اتیســم دارد مطمئنــا بایــد
آشــنایی زیــادی درمــورد ایــن بیمــاری داشــته
باشــید .از زبــان خودتــان بفرماییــد آشــنایی
شــما بــا ایــن بیمــاری چقــدر اســت؟

بیمــاری اتیســم آنقــدر پیچیــده اســت کــه
هــر کــدام از بچههــای مبتــا بــه آن هریــک
ویژگــی خاصــی دارنــد .بــا وجــود اینکــه
ِ
چهــارده ســال بــا یــک فــرد اتیســم زندگــی
کــرده ام بــاز هــم بایــد بگویــم نتوانســتهام
بــه طــور کامــل ایــن بیمــاری را بشناســم
هرچقــدر هــم کــه درایــن زمینــه مطالعــه
داشــته باشــیم و اطالعــات خــود را بــروز کنیــم
بــاز هــم جایــی میرســد کــه هنــوز اطالعــات
کاملــی درمــورد ایــن بیمــاری نداریــم و خــودم
بــه شــخصه گاهــی ایــن حــس را دارم.
وقتــی متوجــه شــدید حمیدرضــا اتیســم
اســت چــه حســی پیــدا کردیــد؟

وقتــی آن دوران ،برایــم یــادآوری میشــود
حــس خوبــی نــدارم وایــن حــس مــن را فقــط
خانوادههــای اتیســم درک میکننــد .یــک
حــس شــک و ســردرگمی داشــتیم و ایــن
یشــد کــه چــرا بــرادر
ســوال بــرای مــا تکــرار م 
م ـن؟! علــت بیمــاری او چیســت؟ و مــن
چــه کاری از دســتم برمیآیــد؟ بــا توجــه بــه
اینکــه بیمــاری اتیســم در جامعــه مــا نســبت

بــه ســایر بیماریهــا ناشــناختهتر اســت
و ابهــام بیشــتری دربــارهی ایــن بیمــاری
وجــود دارد احســاس میکنــم اجحافــی
ً
در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه چــون واقعــا
نیازمنــد ایــن اســت کــه اطــاع رســانیهای
بیشــتری صــورت بگیــرد.
از نــگاه شــما حمیدرضــا چــه تفاوتــی بــا بقیــه
دارد؟

تا حاال سعی کردید کاری به او یاد بدید؟

در اوایــل کــه حمیــد رضــا تشــخیص اتیســم
گرفتــه بــود مــن بــه شــخصه تصــور میکــردم
حمیدرضــا آموزشپذیــر نیســت و مــن
نمیتوانــم هیــچ چیــزی را بــه او آمــوزش
دهــم .چــون اوایــل خیلــی ناامیــد بــودم ،نــه
تنهــا مــن بلکــه کل خانــواده مــا .چــون ایــن
موضــوع شــوکی بــود کــه بــه خانــواده مــا وارد
شــده بــود .اوایــل راه پــر پیــچ و خمــی را بــرای
آمــوزش دادن بــه حمیدرضــا در پیــش روی
خــود میدیدیــم ولــی قبــول کردیــم کــه بایــد
ایــن مســئله را بپذیریــم چــون ایــن مشــکل
بــرای هرکســی ممکــن اســت پیــش بیایــد
و االن وقــت چــون و چــرا نیســت وقــت آن
اســت کــه بــه خــود بیایــم و از زمــان اســتفاده
کنیــم مــا در زمــان طالیــی بودیــم کــه بایــد بــه
حمیدرضــا آموزشهــای الزم را میدادیــم
کــه اتفاقــات بدتــری صــورت نگیــرد.
تمــام تــاش خــود را کردیــم و از کالسهــای
گفتاردرمانــی رفتاردرمانــی و غیــره ،کــه
بســیار پــر هزینــه هــم بــود ،اســتفاده کردیــم.
خداراشــکر حمیــد بــه نســبت پیشــرفت
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راســتش مــن همیشــه میگویــم کــه حمیــد
رضــا متفــاوت نیســت اوهــم یــک نوجــوان
اســت مثــل بقیــه و مــا نبایــد نســبت بــه ایــن
ً
بچههــا گارد بگیریــم .چــون معمــوال مــردم
اینگونــه نــگاه میکننــد و ایــن بچههــا را از
جامعــه مجــزاء میداننــد و همیــن مشــکالت
زیــادی را بــه وجــود مــیآورد .خیلــی از ایــن
بچههــا در رفتارهــای اجتماعــی دچــار
مشــکل هســتند و ایــن رفتــار مــا باعــث
میشــود منزویتــر شــوند .در اینکــه ایــن
بچههــا متفــاوت هســتند شــکی نیســت آنهــا
در یــک دنیــای دیگــر زندگــی میکننــد کــه مــا
قــادر بــه درک آن نیســتیم.
حمیدرضــا مراقبــت و توجهــه بیشــتری
نیــاز دارد ،چــه از نظــر عاطفــی و چــه از نظــر
ً
تحصیلــی ،چــون ا گــر مســلما ایــن رفتارهــا
صــورت نگیریــد پیشــرفتی هــم در افــراد
اتیســم دیــده نمیشــود .مــا بایــد تفــاوت
ایــن کــودکان را درک کنیــم و مناســب بــا آن
رفتــار کنیــم.

داشــته و تعامــات و ارتباطاتــش خیلــی
بهتــر شــده بــه طــوری کــه مــا خودمــان هــم
فکــر نمیکردیــم ایــن پیشــرفتها صــورت
بگیــرد .مــن خــودم چــون تئاتــر کار میکنــم
خــودم را نســبت بــه حمیدرضــا مســئول تــر
میدانــم و چــون درایــن زمینــه فعالیــت
بیشــتری داشــتم ،بــا حمیــد هــم در ایــن
زمینــه کار کــردهام و بــه او تئاتــر یــاد دادهام
و خداراشــکر تواناییهــای خــاص خــود را در
ایــن زمینــه دارد .و خیلــی خوشــحالم کــه
توانســتم از یکــی از تجربیاتــم بــرای بــرادر
خــودم اســتفاده کنــم.

رفتــار اطرافیــان و آشــنایان شــما بعــد از
اینکــه متوجــه شــدهاند حمیدرضــا اتیســم
است چگونه بود؟

گاهــی بــه آنهــا حــق میدهــم و گاهــی هــم
نــه .ا کثــر مواقــع بــه حمیــد حــس ترحــم دارند
و ایــن حــس بــرای مــا خوشآینــد نیســت.
چــون ایــن حــس ترحــم کمککننــده
نیســت .ا گــر آنهــا مــا را درک کننــد از ایــن کــه
نســبت بــه مــا حــس ترحــم داشــته باشــند
خیلــی بهتــر اســت .همــه مــا (خانوادههــای
اتیســم) نیازمنــد درک هســتیم.
امیــدوارم اتیســم آنقــدر شــناخته شــود کــه
مــردم بــا دیــدن یــک فــرد اتیســم بــه او ترحــم
نکننــد .دوســت نــدارم کــه مــدام در مــورد
بــرادرم از مــن ســوال شــود .امیــدوارم بــه
جایــی برســیم کــه همــه مــردم بــه درک الزم
برســند کــه شــخص اتیســم هــم مثــل بقیــه
یــک انســان اســت امــا بــا اندکــی تفــاوت در
برخــی زمینههــا.
ا گــر بــرادر شــما اتیســم نبود دوســت داشــتید
چه ســفرهای با او داشــته باشــید؟

خیلــی بــه ایــن موضــوع فکــر کــردم بعضــی
وقتهــا در موقعیتهایــی قــرار میگیــرم
وباخــود میگویــم کاش میشــد کــه بــا

اوایل راه
پر پیچ و خمی
را برای آموزش دادن
به حمیدرضا
در پیش ر وی
خود میدیدیم
ولی قبول کردیم
که باید این
مسئله را بپذیر یم
چون این مشکل
برای هرکسی
ممکن است
پیش بیاید
و االن وقت آن است
که از زمان طالئی
استفاده کنیم
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به نظر م این بچهها
برای خانوادهها
نعمت هستند.
ما احساساتی را
درک کردهایم که
شاید خیلی
از خانوادهها
هیچ وقت قادر به
درک ولمس
آنها نباشند.
برای من هم
به شخصه در
مسیر زندگیم
کمککننده بوده .
ً
مثال یکی از
محرکهای تحصیالتم
در رشته ر وانشناسی
حمید بود.
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یشــود گفــت
بــرادرم بــه ایــن ســفر بــرم ویــا کاش بــرادرم میتوانســت همــراه مــن باشــد .م 
یشــود بــرآورده کــرد امــا اکثــر آنهــا
بعضــی وقتهــا در حــد آرزواســت.بعضی از ایــن خواســتهها را م 
آروزهــای دســت نیافتنــی بــرای مــا هســتند .مــن هــم دوســت داشــتم مثــل خواهرهــای دیگــر
بــا بــرادرم بیــرون بــروم تفریــح کنــم و در مهمانیهــا کنــار هــم باشــیم امــا متأســفانه ایــن اتفــاق
محقــق نمیشــود مــا نمیتوانیــم در شــهر قــدم بزنیــم بــدون اینکــه نگــران ایــن باشــیم کــه
یشــود و مشــکلی بــه وجــود بیــاورد.
یقــراری م 
حمیدرضــا االن دچــار ب 
آیا باوجود حمیدرضا حس کردهاید که در زندگی محدود شدهاید ؟

ً
گاهــی محدودیتهایــی ایجــاد میشــود کــه بعضــی از آنهــا واقعــا دســت خودمــان نیســت و
میتوانیــم آن را بــه اجتمــاع ربــط دهیــم .مــا خانوادههــای اتیســم نســبت بــه خیلــی از مســائل،
نگاههــای مــردم ،طــرز فکرهــا و صحبتهــای مــردم ،مقــاوم شــدیم.
خانــم حســنینیا بــا توجــه بــه اینکــه شــما تحصیــات عالیــه داشــتید ودر زمینههــای ورزشــی
و هنــری هــم درخشــیدید ،فکــر میکنیــد داشــتن بــرادر اتیســم محدودیتــی بــرای شــما داشــته
اســت؟یا وجــود حمیدرضــا در موفقیتهــای شــما خللــی ایجــاد کــرده اســت؟

نــه مــن هیــچ وقــت اینگونــه بــه قضیــه نــگاه نمیکنــم کــه بــرادر مــن مانــع پیشــرفت مــن
شــده و اگــر نبــود مــن موفقیتهــای بیشــتری بــه دســت مـیآوردم .محدودیــت بــا مانــع بــودن
تفــاوت دارد .بــه نظــر مــن حمیــد رضــا بــرای مــن یــک نیــروی محرکــه بــوده مــن خــودم حــس
میکنــم کــه بــه واســطه حمیدرضــا در بعضــی از زمینههــا مثــل احساســات ،تقویــت شــدهام.
شــاید ایــن حــرف مــن را فقــط خانوادههــای اتیســم بتواننــد درک کننــد.
پنجــرهای بــه روی مــن بــاز شــد کــه ا گــر در ایــن شــرایط قــرار نمیگرفتــم ایــن اتفاقــات
نمیافتــاد .بــه نظــر مــن ایــن بچههــا بــرای خانوادههــا نعمــت هســتند مــا احساســاتی را درک
کردهایــم کــه شــاید خیلــی از خانوادههــا هیــچ وقــت قــادر بــه درک ولمــس آنهــا نباشــند .بــرای
ً
مــن هــم بــه شــخصه در مســیر زندگیــم کمککننــده بــوده اســت مثــا تحصیالتــم در رشــته
روانشناســی و مطالعاتــی کــه در ایــن رشــته داشــتم ،یکــی از محرکهــای مــن حمیــد بــوده
و شــاید اگــر نبــود مــن هــم در ایــن رشــته ادامــه تحصیــل نم ـیدادم و مــدارج عالــی را طــی
نمیکــردم و ایــن اشــتیاق را نداشــتم کــه در زمینــه روانشناســی مطالعــات بســیار داشــته باشــم
و خــودم را بــا علــم روز دنیــا پیــش ببــرم .مــن از خانوادههــای اتیســم کــه بــا آنهــا در ارتباطــم
ً
درس صبــرو ایثــار آموخت ـهام .داشــتن یــک فرزنــد اتیســم واقعــا یــک دل صبــور روحیــه بــاال و
مقــاوم میخواهــد کــه بــه مــن هــم توصیــه شــده اســت.
 زیباترین جملهای که برادرتان را با آن توصیف میکنید چیست؟

مــن همیشــه بــه ایــن دیــد بــه حمیدرضــا نــگاه کــردهام کــه ردپــای از خــدا در زندگــی مــا اســت.
خیلــی از صفــات خــدا را مــن در وجــود حمیــد میبینــم مثــل مهربانــی ،احساســات خیلــی قــوی
و خیلــی چیزهــای دیگــر کــه قابــل بیــان نیســتند .امــا بــا اعمــاق وجــود آنهــا را حــس میکنیــم.
یشــویم ولــی همــان لحظــه تجلیاتــی از موهبتهــای
درموقعیتهــای زیــادی دل ســرد م 
خــدا میبینیــم کــه خــدا را شــکر میکنیــم بــه خاطــر داشــتن حمیدرضــا.
آرزوی شما برای برادرتان چیست؟

اتیســم تــا آخــر عمــر همــراه حمیــد ،مــن و خانــوادهی مــا هســت و بــا آن زندگــی میکنیــم.
آرزوهــای زیــادی بــرای حمیــد دارم امــا بزرگتریــن آرزوی مــن بــرای جامعــه اتیســم اســت.
واینکــه دوســت دارم آ گاهــی مــردم در مــورد اتیســم بــاال بــرود بــه حــدی کــه همــه افــراد
ً
جامعــه واقعــا مــا را درک کننــد .وخیلــی دوســت دارم از نظــر مالــی حمایتهــای بیشــتری از
ً
افــراد اتیســم شــود .چــون واقعــا ایــن اختــال هزینههــای بســیاری بــه دنبــال دارد و از نظــر
عاطفــی هــم بیشــتر مــا را حمایــت کننــد چــون بعضــی جاهــا حــس میکنیــم ســپری جلــوی مــا
قــرار دارد .یکــی از آرزوهــای مــن بــرای حمیــد رضــا ایــن اســت کــه روزی برســد کــه او هــم مثــل
یــک انســان عــادی در جامعــه بــدون قضــاوت زندگــی کنــد.
چــون متأســفانه در جامعــه مــا ایــن بچههــا تــرد شــده هســتند و ایــن خیلــی ناخوشــایند اســت
و مــا آینــدهای را نمیتوانیــم بــرای ایــن بچههــا تصــور کنیــم چنــد روز پیــش بــا مــادر یــک
اتیســم صحبــت میکــردم و بزرگتریــن دل نگرانــی او ایــن بــود کــه بعــد از مرگــش زندگــی
پســرش چــه میشــود و ایــن بــرای مــن خیلــی دردنــاک بــود کــه چــرا خانوادههــای اتیســم بایــد
ایــن نگرانیهــا را داشــته باشــند و امیــدوارم ایــن گفتههــای مــن درحــد آرزو نمانــد.

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
داوطلبــــان
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داوطلــب بــه کســی گفتــه مــی شــود که
بــه میــل و رغبــت و انگیــزه شــخصی
قــوی بــرای ارائــه خدمــت بــه هــم
نــوع خــود بــدون هیــچ گونــه دســتمزد
یــا چشــم داشــتی اعــام آمادگــی مــی
کنــد .انجمــن اتیســم ایــران هــم
ماننــد ســایر ســازمان هــای مــردم
نهــاد ،بــرای پیشــبرد اهــداف خــود
وارائــه خدمــات بیشــتر و بــا کیفیــت
تــر ،بــه کمــک و همــکاری افــراد
داوطلــب نیــاز دارد.
فعالیــت خاصانــه و داوطلبانــه بــدون
چشــم داشــت مالــی ،دلــی مــی خواهــد
بــه وســعت دریاهــا .در فرصتــی نــاب
جویــای انگیــزه ی درونــی تعــدادی از
داوطلبیــن صبــور انجمــن شــدیم.

توگو با چند نفر از داوطلبان انجمن
گف 

خودتان را معرفی بفرمایید؟
_ نازیــا مرعشـ ـ ـ ــی هســتم
دانشــجوی تــرم آخــر مهندســی بهداشــت
محیــط .
_ سهندامیدیان کارشناسی نفت.
_ ســید محمــد محمــدی کارشــناس
ر و ا نشنا ســی .
_ زهــرا ملـکزاده کارشناســی مترجمــی زبــان
انگلیسی.
_ لیــا مجیــدی هســتم ،کارشــناس ارشــد
روانشناسی کودکان استثنایی.
چه فعالیتهایی در انجمن داشتهاید؟
مرعشــی :حضــور در غرفههــا و همایشهــا،
فعالیــت در حیطــه مربیگــری بچههــای
اتیســم در کارگــروه آمــوزش.
امیدیــان :بیشــتر در جش ـنها و غرفههــا
فعالیــت داشــتهام.
محمــدی :ا کثــر فعالیتهــای مــن در
کارگــروه روابــط عمومــی بــوده اســت و در
قالــب عکاســی برنامههــای اتیســم و بــه
صورتهــای دیگــر در کنــار خانوادههــا
حضــور داشــتهام.

مل ـکزاده :در غرفههــا و همایشهــا ،در
واحــد حمایتــی و ترجمــه در بخــش آمــوزش
فعالیــت داشــتهام.
خانــم مجیــدی :مــن خــودم هــم کــه
دانشــجوی ایــن رشــته بــودم و بــا اتیســم
آشــنایی داشــتم ،بــه هــر ترتیــب بــا ایــن بچـه
هــا و خانوادههــا و متخصصیــن زیــادی ســر
و کار داشــتم و دیــدم اتیســم حــوزهای اســت
کــه بــه هــر ترتیــب مــن شــاید بتوانــم ازتوانایــی
خــودم در آن بیشــتر اســتفاده کنــم.
کار داوطلبانــه را چگونــه آغــاز کردیــد و
چــرا؟
مرعشــی :کال بــه کمــک کــردن بــه دیگــران
بســیار عالقــه داشــته و دارم و همیــن باعــث
شــده کــه بــه جاهــای خیریــه زیــاد مراجعــه
کنــم و در حــد توانــم ،در اوقــات فراغتــم
بتوانــم بــاری از دوش خانوادههــا بــردارم،
از جملــه انجمــن اتیســم بــه علــت نزدیکــی
بــه خانهمــان کــه مراجعــه کــردم و فــرم
داوطلبــی را پــر کــردم.
امیدیــان :مــن هــم حــس کمــک بــه دیگــران
را دوســت داشــتم و از طریــق یکــی از

دوســتانم بــا انجمــن آشــنا شــدم.
محمــدی :مــن ابتــدا از طریــق دانشــگاه
بــا انجمــن آشــنا شــدم و دلیــل اینکــه چــرا
مشــتاقانه ادامــه دادم ،کمــک بــه بچــه هــا
و خانوادههایشــان بــود و اینکــه بهتــر بتوانــم
حمایتشــان کنــم.
مل ـکزاده :مــن از طریــق اینســتاگرام آشــنا
شــدم کــه در قســمت ســرچم آمــده بــود کــه
داوطلــب میخواهیــم و چــون عالقــه داشــتم
کــه بــه جایــی کمــک کنــم ،بــه انجمــن
مراجعــه کــردم.
اتیســم را از نظــر خودتــان چگونــه تعریــف
میکنیــد؟
خانــم مجیــدی :مــن هرگــز اتیســم را یــک
بیمــاری نمیبینــم ،فقــط میتوانــم بگویــم
یــک تفــاوت اســت ،انســانهایی کــه اتیســم
دارنــد فقــط دنیــا را شــکل دیگــری میبیننــد
و بینــش متفاوتــی از دنیــا دارنــد؛ خــب مــا
نبایــد انقــدر خودخــواه باشــیم کــه بگوییــم

کار داوطلبانــه در انجمــن چــه تاثیــری در
زندگیتان داشــته اســت؟
خانــم مجیــدی :تاثیــری کــه فعالیتمــان
بــه همــراه خانــواده در ایــن  NGOبرایمــان
داشــته ایــن بــوده کــه باعــث محکمتــر
شــدن زنجیــر تحکیــم خانــواده و بیشــتر
دور هــم بودنمــان شــده اســت و همچنیــن
بچههــای مــن دوســتان خیلــی خوبــی پیــدا
ً
کردنــد و االن کنــار مــا هســتند کــه مــن واقعــا
از صمیــم قلــب دوستشــان دارم کــه خــود
مــن را هــم تنهــا نمیگذارنــد.
ً
ً
مــن و خانــوادهام خالصــا و مخلصــا عاشــق
همهشــان هســتیم.
مرعشــی :دیــدن خانوادههایــی کــه
بچههــای اتیســم دارنــد و بــا مشــکالت
دســت و پنجــه نــرم میکننــد باعــث شــده
صبــرم بیشــتر شــود و در فامیــل و اطرافیــان
هــر جــا کــه بحثــش بــوده و هــر ســوالی کــه
میپرســیدند بــا توجــه بــه اطالعاتــم جــواب
مـیدادم در شــبکه هــای اجتماعــی کــه دارم
اطالعرســانی کــردهام.
محمدی:شــاید همــه تاثیراتــش را نشــود
گفــت و مفصــل اســت ،امــا ا گــر بخواهــم
کوتــاه بگویــم؛ دیــدم را بــه خیلــی از مســائل
بــاز تــر کــرده اســت.
کمتریــن تاثیــرش ایــن
مل ـکزاده:
بــوده اســت کــه دیگــر آن نــگاه خیــره بــه
بچههــای اتیســم را در محیطــی کــه زندگــی
میکنیــم نداریــم.
امیدیــان :کمتریــن تاثیــرش ایــن بــوده

به عقیدهی من،
خداوند
یک چیزی در
وجودمان دیده
که این بچهها
را به ما داده است،
چون اعتقادم
براین است که
یک برگ
در این دنیا
بدون اذن خدا
از درخت نمیافتد.

یتــر بــه مشــکالت .اینطــور
اســت کــه جد 
خانوادههــا فکــر میکنــم .بــا توجــه بــه
چیزهایــی کــه از انجمــن یــاد گرفت ـهام
ســعی کــردهام توضیحــات مختصــری بــه
افــراد بدهــم و از طریــق فضاهــای مجــازی
توانستهام اتیسم را معرفی کنم.
بــا آشــنایی کــه بــا اتیســم پیــدا کردیــد
نکــه آ گاهــی اطرافیانتــان بــه
بــرای آ 
اتیســم بــاال بــرود چــه کار هایــی انجــام
دادیــد؟
خانــم مجیــدی :از ابتــدا چــون کــه از دو
ســالگی فرزنــدم شــروع کــردم بــه گفتــار
درمانــی ذهنــی ،جســمی و ...انــواع بچههــا
بــا ناتوانیهــای مختلــف را توانســتم ببینــم
یعنــی CPهــای شــدید را دیــدم کــه حتــی
حالــت زندگــی نباتــی داشــتند و یــا کســانی
ً
کــه اتیســم بــا طیــف خفیــف داشــتند؛ مثــا
بــا طیــف عملکــردی بــاال بودنــد ،همــه
نوعشــان را دیــدهام و بعــد همیــن رفــت و
آمدها یــم.
همیــن کــه مــادر پیگیــری بــودم و
تکالیفــی کــه کاردرمانهــای مختلــف بــه
پســرم میدادنــد را خیلــی جــدی پیگیــری
میکــردم باعــث شــد پســرم «ایلیــا» در یــک
ســنی خیلــی پیشــرفت کنــد؛ واقعــا میتوانــم
بگویــم پیشــرفت خیلــی زیــادی کــرد ولــی از
آن طــرف بخاطــر تشــنجهای خیلــی زیــادی
کــه داشــت بیمارســتان بســتری شــد.
همیــن دیدارهــا و همیــن پیگیریهــای
تکالیــف باعــث شــد دیگــران مــرا تشــویق
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هرجــور کــه مــن دنیــا را میبینــم همــه بایــد
ایــن اتفــاق برایشــان بیفتــد ،میــان انســان
هــای ســالم هــم هیــچ دو نفــری مثــل هــم
فکــر نمیکننــد ،مثــل هــم نمیبیننــد ،مثــل
هــم قضــاوت نمیکننــد .انســانهایی کــه
اتیســم دارنــد ،چــه کــودکان و چــه آنهــا کــه
بزرگســال شــدهاند ،دنیــا را طــور دیگــری
میبیننــد و ممکــن اســت خیلــی هــم بهتــر
از مــا ببیننــد منتهــی چــون مــا درکشــان نمـی
کنیــم و تــاش نمیکنیــم کــه وارد دنیــای
آنهــا شــویم و همــهاش ســعی داریــم آنهــا را
بکشــیم بــه دنیــای خودمــان ،باعــث مــی
شــویم ایــن تناقــض بــه وجــود بیایــد.
مرعشــی :از نظــر علمــی کــه یــک اختــال
رشــدی عصبــی اســت کــه باعــث میشــود
پــردازش اطالعــات در مغــز بــه خوبــی صــورت
نگیــرد و در ســه ســال اول زندگــی بــروز پیــدا
میکنــد؛ امــا وقتــی یــک آدم عــادی بچ ـهی
اتیســم را میبینــد ،چیزهایــی کــه در ظاهــر
کــودک مشــخص اســت همــان ویژگــی بــارز
اتیســم اســت؛ یعنــی در خــود مانــده اســت و
ارتبــاط اجتماعــی برقــرار نمیکننــد یــا خیلــی
کــم برقــرار میکنــد و حــرکات کلیشــهای

دارد.
امیدیــان :مــن در مدتــی کــه بــه انجمــن
آمــده ام ،فهمیــدهام کــه اختاللــی هســت بــه
نــام درخودماندگــی اتیســم ،کــه قبــل از ســه
ســالگی بــروز پیــدا میکنــد و در پســران ۴تــا ۵
برابــر دختــران اســت.
محمــدی :تعریفــی کــه از نظــر علمــی مــن بــا
آن آشــنا هســتم ایــن اســت کــه بچههــای
اتیســم بایــد دو ویژگــی داشــته باشــند تــا بــه
عنــوان اتیســم شــناخته شــوند؛ یــک ایــن
کــه از نظــر اجتماعــی توانایــی ارتبــاط برقــرار
کــردن بــا دیگــران را نداشــته باشــند و مــورد
دیگــری کــه بینشــان مشــترک اســت حــرکات
کلیشــهای و عالیــق محــدودی اســت کــه
دارنــد؛ امــا چیــزی کــه در انجمــن در ایــن
بچههــا دیــدم اگــر بخواهــم در یــک کلمــه
بگویــم کــودک اتیســم مســاوی اســت بــا
فرشــته! از نظــر مــن هــر کــودک اتیســم قطعـه
ای از پازلــی اســت کــه همــه اینهــا در کنــار
هــم یــک دنیــای متفــاوت را میســازند کــه
بــا دنیــای مــا فــرق میکنــد.
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از زمانی هم که من
به انجمن آمدهام،
چون در دانشگاه هم
بودم ،خیلی سعی
کردم دیگران را هم
تشویق کنم به
حضور در انجمن؛
خیلی عالقهمندم
که ارتباط ایجاد
کنم میان استادان
دانشگاه و انجمن و
دوست دار م پیوندی
ایجاد کنم میان
دانشجویانی که این
رشته را میخوانند تا
به انجمن بیایند و
بچههای اتیسم را از
نزدیک ببینند
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کننــد کــه ایــن رشــته را ،کــه خیلــی بــه آن
عالقــه داشــتم ،همینطــور بــه بچههــا
و بچههــای اســتثنایی؛ بــروم و بــرای
دانشــگاه شــرکت کنــم و ایــن رشــته را ثبــت
نــام کنــم و از آنجایــی کــه خداونــد خواســت،
ثبــت نــام کــردم و دقیقــا همــان رشــته را
قبــول شــدم.
خــب وارد ایــن رشــته کــه شــدم مطالعاتــم
هــم شــروع شــد و اطالعاتــی کــه از قبــل
داشــتم خیلــی بیشــتر و گســتردهتر شــد و
توانســتم یــک مــورد را در خــود خانــواده
تشخیصگذاری کنم.
یکــی از نزدیــکان همســرم کــه فرزنــدی
داشــتند و مــن ایــن بچــه را از بــدو تولــد
دیــده بــودم و عالئمــش رامیدیــدم امــا
نمیتوانســتم چیــزی بگویــم .خیلــی بــا
خــودم کلنجــار رفتــم کــه بگویــم یــا نــه و
باالخــره دیــدم کــه بــار مســئولیتی بــر دوش
مــن اســت و ممکــن اســت آنها از مــن ناراحت
شــوند امــا ایــن بچــه دارد ســن طالیـیاش را
از دســت میدهــد و ایــن مســئولیتش بــا مــن
اســت؛ و مــن صحبــت کــردم در ایــن بــاره
و مداخلــهی بــه هنــگام صــورت گرفــت و
ایــن بچــه االن دارد آمــوزش میبینــد و طــی
یکســال ،یکســال و نیــم ،خیلــی پیشــرفت
ً
بزرگــی داشــته و مــن واقعــا از ایــن بابــت از
خــودم رضایــت دارم ولــی خــب ،از زمانــی
هــم کــه مــن بــه انجمــن آمــدهام ،چــون در
دانشــگاه هــم بــودم ،خیلــی ســعی کــردم
دیگــران را هــم تشــویق کنــم بــه حضــور در
انجمــن.
خیلــی عالقهمنــدم کــه ارتبــاط ایج ـ ـــاد
کنــم میــان اســتادان دانشــگاه و انجمــن و
دوســت دارم پیونــدی ایجــاد کنــم میــان
دانشــجویانی کــه ایــن رشــته را میخواننــد
تــا بــه انجمــن بیاینــد و بچههــای اتیســم
را از نزدیــک ببیننــد چــون اعتقــادم بــر ایــن
اســت کــه انســان تــا تجربــه عملــی نداشــته
باشــد و لمــس نکنــد ،بــا خوانــدن چنــد کتاب
هیــچ اتفاقــی برایــش نمیافتــد.
محمــدی :تــا جایــی کــه میتوانســتم در
فضاهــای خانوادگــی و مجـ ـ ـــازی اطــاع
رســانی کــردم و اتفاقــی در فضــای مجــازی

باعــث خوشــحالیام شــد ،اینکــه فهمیــدم
یکــی از بســتگان دورمــان کــه فرزنــد اتیســم
داشــتند بــه واســطه اطــاع رســانیهایی کــه
داشــتم بــا انجمــن آشــنا شــد و ایــن حــس
خیلــی خوبــی بــه مــن داد.
مل ـکزاده :خیلیهــا در فامیــل و آشــنایان
مــا بودنــد کــه نمیدانســتند اتیســم چیســت،
ولــی اطالعاتــی کــه بهشــان دادم باعــث
شــد کــه بــا آن آشــنا شــوند خودشــان بیشــتر
دربــارهاش تحقیــق کننــد و باعــث ایجــاد
آ گاهــی حداقــل در خانــواده خودمــان شــد.
بهتریــن خاطــره شــما از انجم ـ ــن
چیست؟
خانــم مجیــدی :بــرای مــن هــر روزش در
جمــع داوطلبیــن ،خانوادههــا و بچههــا و...
خاطــرات خــوب بــوده اســت؛ امــا بهترینــش،
میتوانــم بگویــم مدرس ـهی تابســتانی کــه
داشــتیم و یــک هفتــه بچههــا را بردیــم
بیــرون و خودمــان هــم فــارغ از زندگــی
بیرونــی ،رفتیــم درجلــد بچههــا و بــا دیــد
آنهــا زندگــی کردیــم و دنیایشــان را بیشــتر
لمــس کردیــم و خیلــی خاطــرهی جالبــی بــود
و بــه نظــرم از همــه بهتــر بــود.
محمــدی :مــن از  ۲۲بهمــن  ۹۵بــه
انجمــن اتیســم پیوســتم ،در ایــن مــدت

خاطــرات خــوب و بــد مختلفــی بــوده اســت
؛ یــک خاطــره خــوب میخواهــم بگویــم
و یــک خاطــره بــد .خاطــره خــوب ،ســیزده
بــدر بــود کــه خیلــی روز خوبــی بــود و یــک
جشــن داوطلبــی هــم داشــتیم کــه در کنــار
داوطلبــان خیلــی خــوش گذشــت.
خاطــره بــد یــا ا گــر بخواهــم بگویــم
صحنـهای بــدی کــه دیــدم؛ یــک روز همــراه
خانوادههــای اتیســم از ســمت انجمــن
میرفتیــم کهریــزک کرج قبل از از سوارشــدن
بــه اتوبــوس یکــی از بچههــای اتیســم کــه
نوجوانــی  ۱۷_۱۶ســاله بــود اتیســمش عــود
کــرد و شــروع کــرد بــه زدن خــودش وحتــی بــه
مــادرش هــم کــه بــه ســمتش میرفــت نیــز
اســیب رســاند ،ومــن ایــن لحظــه کــه اشــک
مــادر و وضعیــت بچــه را کــه دیــدم ،بدتریــن
خاطــرهام در انجمــن شــد.

عوامــل نیــز آن زمــان دســت بــه دســت هــم
داد و علــم پزشــکی هــم مثــل امــروز پیشــرفت
نکــرده بــود؛ و مشــکالتی بــرای ایــن بچــه
پیــش آمــد تــا جایــی کــه پزشــکان از او قطــع
امیــد بودنــد یعنــی مــی گفتنــد ا گــر دســتگاهها
را برداریــم ،تمــام میکنــد و مــا همــهاش
دســت بــه دامــن خــدا و ائمــه بودیــم.
از همــان اول ایــن نقطــه عطــف زندگــی مــن
شــد .دختــرم کــه آن زمــان  ۵ســال و نیمــش
بــود خیلــی بــه مــن وابســته بــود و تــا روز
قبلــش کــه پســرم بــه دنیــا بیایــد و بــا اینکــه
مــن هشــت ماهــه بــاردار بــودم دختــرم هنــوز
روی پــای مــن مینشســت؛ خــب خیلیهــا
بــه مــن مــی گفتنــد چــرا ایــن کار را میکنــی؟!
امــا اعتقــادم بــر ایــن بــود کــه آدم نبایــد فــرق
بگــذارد میــان بچــه هایــش امــا ایــن اتفــاق
آمــد تــا مــارا از هــم جــدا کنــد .یعنــی مــن
مــادری شــدم کــه بچ ـهی بیمــاری داشــتم
و مجبــور شــدم بــرای ایــن بچــه بیمارخیلــی
ً
وقــت بگــذارم؛ یعنــی مــن اصــا نبــودم ،در
بیمارستان بودم ،گفتاردرمانی بودم.
پســرم کــه بزرگتــر شــد بارهــا در بیمارســتان
خوابیــد و دختــرم از کانــال دیگــری ایــن
قضیــه را تجربــه کــرد.
مــن از طریــق توانبخشــی و درمــان و
مراقبتهــای پســرم و دختــرم هــم بــه شــکل
دیگــر تنهایــی را تجربــه کردیــم ،تنهــا کــه نــه
کنــار مادربــزرگ بــود دایــی بــود اینهــا بودنــد
ولی مادر نبود! مادر خیلی کمتر بود.
همســرم ،هــم همــراه دختــرم بــود و هــم
همــراه مــن بــود و رنجــی کــه میکشــیدیم
کــه همــهاش تــاش میکردیــم ایــن بچــه

انجمن آمده است
یک چتر حمایتی
بر سر این
خانوادهها کشیده
و باعث شده
آنها با هم
آشنا شوند
و احساس تنهایی
نکنند
و یا هر کدامشان
فکر کنند
این درد،
این غصه و این
مشکل مالی تنها
مال من است؛ همه
گرد هم جمع
شدهاند و همدیگر
را میبینند.
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از نظــر شــما انجمــن اتیســم ایــران تــا
چــه انــدازه توانســته بــرای فرشــتگان
اتیســم مفیــد و تاثیرگــذار بــوده باشــد؟
مرعشــی :اتیســم آخــر دنیــا نیســت،
اتیســم آغــاز دنیــای دیگــر اســت و انجمــن
جایــی اســت کــه در کنــار تمــام دغدغههــا
و ناراحتیهایــی کــه خانوادههــای
اتیســم دارنــد ،ســعی میکنــد حداقــل بــا
خدمــات مالــی و توانبخشــی یــک گوشــه از
مشکالتشان را حل کند.
امیدیــان :انجمــن در حــد توانــش حامــی
بچهها و خانوادههای اتیسم است.
امیــدوارم همینطــور کــه االن دارد بــه
کمکهایــش ادامــه میدهــد ،یــک ذره بــا
برنامهتــر پیــش رود و بــه ایــن بچههــا برســد.
ملکزاده:بــه نظــرم درســت اســت کــه
انجمــن نوپــا و جدیــد اســت امــا خیلــی
خیلــی در آ گاهــی مــردم تأثیــر داشــته و در
ایــن زمینــه تــا جایــی کــه مــن اطــاع دارم و
ً
بــه چشــم خــودم دیــدهام واقعــا موفــق بــوده
اســت.
محمــدی:از نظــر مــن انجمــن اتیســم ایــران
یــک ســازمان پرتــاش اســت کــه همــواره
ســعی دارد روبــه رشــد باشــد و نیتــش بــه
نظــرم خالــص اســت.
خانــم مجیــدی :انجمــن  NGOای اســت
ً
کــه تالشهایــش واقعــا قابــل تحســین
اســت و ارزندهتریــن تالشــش ایــن اســت کــه
یکســری خانوادههــا کــه خیلــی مشــکالت
دارنــد و ایــن مشــکالت میتوانــد بــه واســطه
نگهــداری از ایــن بچههــا باشــد .یــا بهخاطــر
دیــد آدمهــای بیــرون بــه ایــن بچههــا باشــد؛
انجمــن آمــده اســت یــک چتــر حمایتــی بر ســر
ایــن خانوادههــا کشــیده و باعــث شــده آنهــا
بــا هــم آشــنا شــوندو احســاس تنهایــی نکننــد
و یــا هــر کدامشــان فکــر کننــد ایــن درد،
ایــن غصــه و ایــن مشــکل مالــی تنهــا مــال
مــن اســت؛ همــه گــرد هــم جمــع شــدهاند و
همدیگــر را میبیننــد.
وقتــی آدمهــا درد مشــترک دارنــد و یــک
قــوت قلبــی بهشــان دســت میدهــد وحالــت
ً
انگیزشــی برایشــان ایجــاد میکنــد ؛ مثــا
خانــم  xکــه انگیــزهاش را از دســت داده بــه
آقــای  yنــگاه میکنــد ،میبیندکــه آن پــدر بــا
وجــود مشــکل مالــی و بچههــای دیگــر دارد
تــاش میکنــد و خــودش را بلنــد میکنــد و
پــس خانــم xمیگویــد مــن هــم بایــد بلنــد
شــوم.
همــه مــا مثــل زنجیــر بــه هــم وصلیــم و مــن
فکــر میکنــم کــه بهتریــن و بــزرگ تریــن
کاری کــه انجمــن انجــام داده ایــن باشــد کــه
آ گاهیرســانی بــه کل جامعــه کــرده اســت.

خانــم مجیــدی شــما از اینکــه خانوادگــی
بــه عنــوان داوطلــب آمدیــد و دختــر و
پســرتان خیلــی اوقــات حتــی همســرتان
در مراس ـمها کنارتــان بودنــد بگوییــد.
ً
خانــم مجیــدی :حقیقتــا مــن روی کلمــه
خانــواده خیلــی تعصــب دارم( اینکــه آدم
بتوانــد خانــواده خــودش را بــه هــر طریــق
مثبتــی گــرد هــم بیــاورد) .خداونــد اوایــل
ســال  ۸۲بــه مــن پســری داد کــه از بــدو تولــد
بــه دلیــل اینکــه خیلــی زود بــه دنیــا آمــد
دارای یکســری مشــکالت بــود ویکســری از
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خــوب شــود امــا خــب خیلــی چیزهــا بــود کــه
در دســت مــا نبــود و علیرغــم تالشــمان،
جــواب نمــیداد.
پزشــکهای متعــددی را امتحــان کردیــم،
بعضــی از پزشــکهایمان متاســفانه بــا
برخــورد بدشــان مــن را تــا پایانیتریــن
نقط ـهی ناامیــدی بردنــد یعنــی گفتنــد ایــن
ً
بچــه اصــا خــوب نمیشــه بــرو زندگیتــو بکــن
و با شوهر و دخترت به زندگیت برس!
امــا همانجــا بــرای مــن انــگار شــد ســکوی
پرتــاب ،اشــک ریختــم ولــی گفتــم کــه خانــم
دکتــر عزیــز ،مــن بــه شــما ثابــت میکنــم کــه
میشــود و ایــن چیــزی کــه شــما میگوییــد
درســت نیســت و بــا تالش بیشــتر ادامــه دادم
و خیلــی ادامــه دادم ،یعنــی از صبــح تــا ظهــر
ایلیــا را جایــی میبــردم بــرای کاردرمانــی و
ظهــر تــا شــب ،جایــی دیگــر کــه زمانــی کــه
مــن میرســیدم خانــه ،همســرم هــم رســیده
بــود.
خیلــی تــاش کــردم .حــال اینکــه چــرا بــا
خانــواده وارد شــدم ،یــک دلیلــش ایــن
اســت کــه ایــن انجمــن چتــر حمایتــی دارد
و مــن ایــن چتــر حمایتــی انجمــن را برســر
خانوادهی خودم هم احساس میکنم.
درســت اســت کــه مــن بــه شــکل داوطلــب
آمــدهام امــا توانســتم خانــوادهی خــودم را
که از جنس همین خانوادهها است.
مهــم نیســت کــه حــاال اســم اختــال چــه
باشــد مهــم ایــن اســت کــه ایــن بچههــا
متفاوتانــد و بــه هــر حــال مــا هــم از جنــس
ایــن خانوادههــا هســتیم .و خــب مــن هــم
کــه از جنــس ایــن خانوادههــا بــودم ،وارد
دانشــگاه شــدم و دارم تخصــص میگیــرم،
مســئولیت خیلــی بزرگتــری بــر عهــده دارم
وبایــد قــوت قلــب آن خانوادههــا باشــم و
بتوانــم آرامــش بدهــم.
دختــرم را آوردم تــا بچههــای دیگــر را ببینــد
و ببینــد از بــرادر خــودش ،بدتــر هــم هســت،
بهتــر هــم هســت و ناشــکری نکنــد و فکــر
نکنــد آنجــا گیــر افتــاده اســت .خــب بــه هــر
حــال پیــش میآیــد و اتفاقاتــی میافتــد .کــه
اختــال خلــق پیــش میآیــد و تحــت تاثیــر
قــرار میگیرنــد.
خــود ایلیــا را آوردم ،بــا توجــه بــه اینکــه
خیلــی بچههــای اتیســم شــاید بتواننــد
خیلــی بهتــر از ایلیــا بخواننــد و بنویســند و
حفــظ کننــد ،امــا پســر مــن در ایــن حیطههــا
موفــق نیســت ولــی رفتــار و کــردارش در
حیطههــای اجتماعــی تالشــی اســت کــه
ً
مــن کــردهام و ایــن بچــه خــودش قلبــا
عشــق اســت؛ یعنــی مــن مــی گویــم ایلیــا زاده
شــده کــه عشــق را پراکنــده کنــد ،حــاال ایــن

عقیــدهی مــن اســت بــه عنــوان مــادرش.
حمــل بــر خودســتایی نباشــد ،خیلیهــا
میگوینــد مــا ایــن بچــه را میبینیــم انــرژی
میگیریــم ،افســرده بودیــم و ایــن بچــه را
کــه دیدیــم انــرژی گرفتیــم.
خــب ایــن بــرای مــن خیلــی مهــم بــود و
اینکــه خــودش هــم یــاد بگیــرد در زندگــی
آینــدهاش بــه همــه کمــک کنــد و در هــر
شــرایطی کــه بــود دســت همــه را بگیــرد و
فکــر میکنــم ایــن باالتریــن رســالت مــا بــه
عنــوان انســان اســت کــه بــه خلــق خدمــت
کنیــم ،حــاال در بعــد خودمــان و بــه انــدازهی
خودمــان .همــهی مــا زنجیــروار بــه هــم
وصلیــم ،مــن شــما هســتم و شــما مــن
هســتی! بایــد غص ـهی یکدیگــر را بخوریــم
و یکدیگــر را بفهمیــم.
خانــم مجیــدی ا گــر بخواهیــد یــک جملــه
بــرای مــادری بگوییــد کــه دارد ایــن مطلب
شــما را میخوانــد و خیلــی وقتهــا خســته
میشــود و دیگــر نمیخواهــد ادامــه
دهــد ،شــما بــه عنــوان مــادری کــه بــرای
فرزندتــان خیلــی از ایــن راههــا را رفتهایــد
و خیلــی ناامیــد شــدهاید ولــی دوبــاره
شــروع کردهایــد ،چــه میگوییــد؟
خانــم مجیــدی :من خودم طبــق عقیدهای
کــه دارم اقــرار میکنــم کــه از اول ایــن آرامــش
را نداشــتم و مــن هــم مثــل مــادران دیگــر!
ایــن چــرا چــرا چراهــا بــرای تمــام خانوادههــا
هســت؛ چــرا مــن؟ چرافرزندمن؟چــرا مــن
اینطــور شــدم ،مــن کــه ظلمــی نکــردم،
کاری نکــردم! وای میخواهــم بهشــان
بگویــم مایــی کــه مــادر شــدیم و آقایانــی
کــه پــدر شــدند و چنیــن بچههایــی دارنــد،
بــه عقیــدهی مــن ،خداونــد یــک چیــزی در
وجودمــان دیــده کــه ایــن بچههــا را بــه مــا
داده اســت ،چــون اعتقــادم برایــن اســت کــه
یــک بــرگ در ایــن دنیــا بــدون اذن خــدا از
درخــت نمیافتــد.
و اینکــه همـهی مــا جزئــی از تاریــخ هســتیم
و مــا داریــم تاریــخ را میســازیم و مــن یــک
قــدم کوچــک هســتم در ایــن تاریــخ.
ممکــن اســت اآلن هیــچ چیــز مشــخص
ً
نشــود ،ممکــن اســت ســالها بعــد اصــا
اســمی هــم از مــن نوعــی نباشــد ولــی
همینکــه بدانــم مــن بــا کمــک کردنــم یــا
اینکــه مــن بچـهای دارم کــه بــه ایــن شــکل
اســت و خــودم را نباخت ـهام و پذیرفت ـهام و
زندگیــم و اولویتهایــم را بــر طبــق فرزنــدم
قــرار دادهام ،زندگیــم را متفــاوت کــرده و
راهــم را از بقیــه جــدا کــردهام چــون بچ ـهام

مهمتــر از همــه چیــز بــود؛ میخواهــم بــه
مــادران و پــدران بگویــم کــه خدایــی کــه
ایــن بچههــا را آفریــده ،از مــن و شــمای پــدر
و مــادر ،بــرای اینهــا مهربانتــر اســت و مــن
ایــن حــرف را بــا ایمــان قلبــی میگویــم.
چه آرزوی برای کودکان اتیسم دارید؟
مرعشــی:امیدوارم یــک روز درمــان قطعــی
اتیســم و همچنیــن ،علتــش کشــف شــود.
محمــدی :امیــدوارم کــه یــک روزی تــک
تــک ایــن بچــه هــا بتواننــد از زندانــی کــه
داخلــش هســتند بیــرون بیاینــد.
امیدیــان :امیــدوار مخانــواده هایشــان
بتواننــد داشــتن بچههــای ســالم را تجربــه
کننــد و امیــدوارم جامعــه درک درســتی از
بیمــاری اتیســم پیــدا کنــد.
مل ـکزاده :امیــدوارم آ گاهــی جامعــه .از
اتیســم ،آنقــدر بــاال بــرود کــه ایــن بچههــا
بتواننــد مثــل مــردم عــادی دیگــر ،راحــت
زندگــی کننــد و بــه راحتــی بیــرون بیاینــد
و نگاههــای بــد از روی آنهــا برداشــته
شــود همــه بــا ایــن بیمــاری آشــنا شــوند و
خانوادههــا کمــک کننــد بــه جــای اینکــه
جنــگ اعصــاب برایشــان ایجــاد کننــد.
خانــم مجیــدی :آرزو میکنــم بتواننـــــــد
روی پــای خودشــان بایســتند .بــه هــر حــال
اینهــا کــودک نمیماننــد و بــزرگ میشــوند،
دریــک کالم ،محتــاج کســی نشــوند؛ یعنــی
بتواننــد حتــی یــک پیــچ کوچــک ســفت
کننــد و امیــدوارم ایــن مملکــت بــه جایــی
برســد کــه بتوانــد از تواناییهــای ایــن
بچههــا اســتفادههای مثبــت کنــد بــا آن
پیــچ کوچــک ســفت کردنشــان بتواننــد مایــه
افتخــار و ســربلندی باشــندو بشناسندشــان
نــه اینکــه در کوچــه و خیابــان بــه چشــم
تحقیــر و ناتــوان بهشــان نــگاه کننــد ؛ چــون
اســتعدادهای خیلــی بزرگــی در دل ایــن
بچههــا نهفتــه اســت خیلــی بــزرگ.
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ســاعت حــدود دوظهــر بــود کــه
خانــواده وفــادار بــه انجمــن آمدنــد.
آقــای وفــادار ،پــدری آرام و متیــن بــود
و صالبــت خاصــی در چهــره داشــت،
چهــرهای پرجذبــه و جــدی در عیــن
حــال مهربــان و دلســوز.
خانــم وفــادار امــا بــا لبخنــدی کــه
بــر لــب داشــت وارد انجمــن شــد،
لبخنــدی کــه نشــان از خوشــحالی
و ســربلندی بــود .خانــواده پنجنفــره
وفــادار وارد اتــاق کنفرانــس شــدند .بعــد
توگوهــای
از خوشآمدگویــی و گف 
اولیــه ،مصاحبــه مــن بــا ایــن خانــواده
صبــور و موفــق آغــاز شــد.

الهــه فرزنــد اول خانــواده اســت و
دارای اختــال اتیســم او در آبــان ماه
ســال  1381متولــد شــده و االن در کالس نهــم
مشــغول بــه تحصیــل اســت .آقــای وفــادار
تکنســین اتــاق عمــل و دانشــجوی تــرم آخــر
مهندسی تجهیزات پزشکی است.
مــادر الهــه پرســتار اســت و در حــال حاضــر
درمقطــع کارشناســی ارشــد پرســتاری
تحصیــل میکنــد .او هــم تحصیــل میکنــد،
هــم فعالیــت اجتماعــی دارد و هــم مــادری
مهربــان بــرای فرزندانــش اســت و تنهــا انگیزه
بــرای ادامــهی فعالیتهــای خــود و نادیــده
گرفتــن ســختیهای زندگــی را عالقــه بــه کار و
تحصیــل میدانــد.
الهــه ابتــدا دوســت نداشــت کــه بــا مــا صحبت
کنــد ،ســرش را پاییــن انداختــه بــود و در پاســخ
ســواالت مــا فقــط لبخنــدی ظریــف همــراه
بــا خجالــت تحویــل م ـیداد .مــادر نگــران
بــود ســواالت مــا باعــث آشــفتگی الهــه شــود
و تمایــل داشــت الهــه در جلســه نباشــد ،امــا
پــدر بــا اطمینانــی کــه درچهــره داشــت بــه مادر
دلگرمــی م ـیداد کــه اتفاقــی نمــی افتــد.
پــدر الهــه از زمانــی میگویــد کــه الهــه
تشــخیص اتیســم گرفــت :الهــه حــدود 1.5
ســال داشــت کــه رفتــار و حــرکات غیرعــادی،
بیقــراری و گریههــای شــدید او مــارا نگــران
کــرد.
چــون مــن و مــادر الهــه هــر دو در بیمارســتان
کار میکردیــم ،شــناخت اولیــه از عالئــم برخــی
بیماریهــا داشــتیم.

بعــد از بررس ـیهای اولیــه بــه متخصــص
روانشناســی اطفــال مراجعــه کردیــم و بعــد از
انجــام آزمایشــات مختلــف ،تســت آی.کــی.
یــو ،ام.آر.آی ،تســت شــنوایی و  ،...زمانــی
کــه الهــه حــدود  2ســاله بــود ،تشــخیص
نهایــی اتیســم را گرفتیــم.
بعــد از آن تالشهــای مــا بــرای آمــوزش الهــه
شــروع شــد و هنــوز هــم ادامــه دارد.
پــدر الهــه از روزهــای ســختی کــه الهــه بــه ســن
مدرســه رســیده بــود ،برایمــان گفــت و نگرانــی
آنهــا از قــرار گرفتــن الهــه در محیطــی جدیــد.
دوران مهدکــودک الهــه بــا وجــود رفتارهــای
متمایــز او نســبت بــه بچههــای دیگــر ،بــه
پایــان رســید و الهــه وارد مقطــع ابتدایــی
شــد ،امــا برخــاف تصــور ،خانــواده وفــادار از
دوران ابتدایــی الهــه بســیار راضــی بودنــد.
آقــای وفــادار وقتــی از آن روزهــا میگفــت،
چشــمانش بــرق مـیزد و لبخنــدی بــر گوشــه
لــب داشــت.
او گفــت :پرســنل مدرســه ابتدایــی الهــه
آشــنایی زیــادی بــا اتیســم نداشــتند امــا وقتــی
اطالعــات اولیــه را بــه آنهــا دادیــم بســیار بــا
مــا هماهنــگ شــدند بــه طــوری کــه مقطــع
ابتدایــی بســیار دوران خوبــی بــرای مــا و الهــه
بــود و تاثیــر مثبتــی بــر روحیــه الهــه گذاشــت.
ً
مثــا معلــم کالس اول الهــه بــه بچههــا گفتــه
بــود کــه ا گــر بــه الهــه کمک کننــد ،یک ســتاره
بــه آنهــا میدهــد و ا گــر تعــداد ســتارهها بــه
حدنصــاب رســید ،بــه آنهــا جایــزه میدهــد
و ایــن باعــث شــده بــود در مدرســه همــه بــه

ً
حــس شــنوایی الهــه بســیار پــرکار اســت مثــا
صــدای اتبــوس را بــه انــدازه صــدای یــک
هواپیمــا میشــنود و ایــن برایــش آزار دهنــده
اســت .بــه همیــن دلیــل مــا نمیتوانیــم از
وســایل نقلیــه عمومــی اســتفاده کنیــم چــون
اگــر الهــه در مکانهــای عمومــی ،بــی قــرار
شــود ،بــه دلیــل اینکــه آشــنایی مــردم جامعــه
بــا اتیســم بســیار ضعیــف اســت ،هیــچ کــس او
را درک نمیکنــد و بــا نگاههــای خیرهکننــده
خــود باعــث آزار مــا میشــوند.
النــاز فرزنــد دوم خانــواده وفــادار ،کــه حــدود
یــک ســال و نیــم از الهــه کوچکتــر اســت ،پایــه
هفتــم را بــا معدل19/40بــه پایــان رســانده و
اکنــون در پایــه هشــتم مشــغول بــه تحصیــل
اســت.
او از اینکــه خواهــری مثــل الهــه دارد
احســاس خوشــحالی و افتخــار میکــرد و ایــن
احســاس در چشــمان او مــوج مــیزد.
النــاز گفــت :اوایــل از اینکــه الهــه دچــار

کمبــودی نداشــته باشــد و ا گــر کــم کاری
درحقــش شــده اســت ،همیــن جــا از او معذرت
میخواهیــم.
النــاز بــا اشــکی کــه از خوشــحالی داشــتن
چنیــن خانــوادهای در چشــمانش بــود گفــت:
رفتــار پــدر و مــادرم بــا مــن بســیار خــوب بــوده
ً
و مــن اصــا کمبــودی حــس نکــردهام .هــر دو
بــه هــم نــگاه کردنــد و لبخنــد زدنــد بــدون
اینکــه حرفــی بزننــد رضایــت خــود از هــم را
فریــاد زدنــد.
النــاز ادامــه داد :پــدر و مــادر مــن شــغل ســختی
ً
دارنــد چــون معمــوال ســاعت کاری خاصــی
ندارنــد .گاهــی مــادرم  18ســاعت در محــل
کار اســت .آنهــا بــه خاطــر الهــه و کمــک و
ً
آمــوزش بیشــتر بــه او معمــوال شــیفت شــب کار
میکننــد تــا روزهــا در خانــه باشــند و همیــن
بتــر
یشــود از همــکاران خــود عق 
باعــث م 
باشــند .زمــان اســتراحت کمتــری دارنــد و
یشــوند.
بیشــتر خســته م 
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الهــه کمــک کننــد و بــا او دوســت باشــند.
دغدغــهی اصلــی پــدر و مــادر الهــه زمانــی
شــروع شــد کــه الهــه مقطــع ابتدایــی را پشــت
ســر گذاشــت و آمــادهی رفتــن بــه مقطــع
راهنمایــی بــود.
بــه گفتــه پــدر الهــه آنهــا چنــد مــاه بــه دنبــال
مدرس ـهای بودنــد کــه الهــه را ثبتنــام کنــد.
متاســفانه مرکــز جامــع آمــوزش اســتثنایی
آمــوزش و پــرورش ،هیــچ برنامــهای بــرای
ایــن بچههــا نداشــت و هیــچ کمکــی بــه آنهــا
نکــرد .و هم ـهی بــار تحصیــل الهــه بــر دوش
مــادرش افتــاد.
او اکنــون هــم در جایــگاه مــادری مهربــان
و هــم معلمــی دلســوز بــه تمریــن بــا الهــه
میپــردازد و ایــن همپایــی بــا الهــه ،انگیــزه
ادامــه تحصیــل در مــادر را شــعلهور کــرد.
خانــم وفــادار در ایــن خصــوص میگویــد:
مــرور درسهــا پابــه پــای بچههــا ،شــاید
ســخت باشــد امــا مــن واقعــا لــذت میبــرم از
اینکــه دوبــاره درسهــارا تکــرار میکنــم .و
همیــن باعــث شــد عالقمنــد بــه تحصیــل در
مقطــع باالتــر شــوم.
در اوقــات اضافــه کتابهــای خــودم را
خوانــدم و در کنکــور ارشــد شــرکت کــردم و
بــا خــود عهــد کــردم کــه در دانشــگاه دولتــی
تهــران پذیرفتــه شــوم و همیــن اتفــاق هــم
افتــاد.
شــاید ایــن ارادهی قــوی تأثیــر الهــه برمــن
باشــد ،چــون الهــه دختــری بســیار بــا اراده
اســت اگــر تصمیمــی بگیــرد تــا عملــی شــدن
ً
آن دســت از تــاش برنم ـیدارد .مثــا بــا خــود
قــرار گذاشــته بــود کــه تــا  13ســالگی بتوانــد
یــک ســری از کارهای شــخصی خــود را انجام
دهــد ،و بــه ایــن هــدف خــود نیــز رســید .خیلی
خوشــحال کننــده اســت که مــا در خانــه خود،
نــه تنهــا پــس رفتــی نداشــتیم بلکــه بســیار
پیشــرفت کردیــم و وجــود الهــه در زندگــی مــا،
نــه تنهــا مــارا از اهدافمــان عقــب نرانــد بلکــه
اراده مــا را بــرای ادامــه راه قویتــر شــد.
مــادر الهــه در پاســخ بــه ســوال مــا در مــورد
توصیــف الهــه گفــت :ایــن بچههــا پاکــی و
صداقــت خاصــی دارنــد ،قانونمنــد هســتند و
ایــن ،آنهــا را از دیگــران متمایــز میکننــد.
اینکــه الهــه خــودش میخواهــد پیشــرفت
کنــد و بــرای هــدف خــود نیــز تــاش میکنــد،
بســیار امیدوارکننــده اســت .ایــن بچههــا
جزایــر هوشــی دارنــد و در یــک رشــته درســی یــا
هنــری خاصــی اســتعداد باالیــی دارنــد و ایــن
اســتعدادیابی در کشــور مــا خیلــی جــای کار
دارد .الهــه در زبــان اســتعداد خوبــی دارد و مــا
تــاش میکنیــم کــه در پــرورش ایــن اســتعداد
بــه او کمــک کنیــم.

او ارتبــاط الهــه بــا خواهــر کوچکتــرش را بســیار
خــوب بیــان کــرد .بــه طــوری که گفــت :وقتی
الیــکا بــه دنیــا آمــد ،ارتبــاط الهــه بــا او آن قــدر
خــوب بــود کــه همــه مــارا خوشــحال کــرد و
فضــای شــادی در خانــه بــه وجــود آمــد.
االن هــم الهــه مســئول آمــوزش رنگهــا،
اعــداد و مفاهیــم اولیــه زبــان بــه الیــکا ســت و
جالــب ایــن جاســت کــه آموزشپذیــری الیــکا
از الهــه بیشــتر اســت و مــا نگرانــی از بابت الیکا
نداریــم چــون میدانیــم الهــه مراقــب او ســت.
خانــم وفــادار نیــز ماننــد همســرش ،ســختیها
و مشکالتشــان را ادامــهدار میدانســت و
گفــت :مــا ســختیهای زیــادی در زندگــی
داشــتیم ،مشــکالت الهــه از یــک طــرف و تنهــا
بــودن مــا در تهــران از طــرف دیگــر ،بســیار
اذیــت کننــده بــود بــه طــوری کــه احســاس
میکنیــم حــدود  10ســال از زندگــی مــا در
هالــهای از ســیاهی گــم شــد.
امــا کــم کــم بــه زندگــی عــادی برگشــتیم و بــه
لطــف خــدا ثمــره تالشهــای خــود را دیدیــم.
او ادامه داد:

مشــکل اســت احســاس تأســف داشــتم امــا
االن افتخــار میکنــم کــه بــا اختــال طیــف
اتیســم آشــنا هســتم و میتوانــم افــراد ایــن
طیــف را درک کنــم .مــن ایــن اختــال ذهنــی
الهــه را پذیرفت ـهام و مشــکلی بــا آن نــدارم.
وقتــی بــه باشــگاه میرفتیــم مــن هــم حواســم
ً
بــه الهــه بــود و هــم ورزش خــودم .اصــا
احســاس ناراحتــی و خجالــت نــدارم از اینکــه
الهــه خواهــر مــن اســت و همیشــه و همــه
زمــان در کنــار الهــه هســتم.
مــادر درحالــی کــه بغضــی خفیــف در گلــو
داشــت و اشــک در چشــمانش حلقــه زده
بود،گفــت :مــن و همســرم ســعی کردیــم بیــن
بچههــا تعــادل را برقــرار کنیــم امــا شــاید پیش
آمــده باشــد کــه ناخواســته وقــت بیشــتری را
بــه الهــه اختصــاص داده باشــیم و ا گــر النــاز
اعتراضــی هــم داشــته باشــد حــق دارد.
بــا توجــه بــه اینکــه مــا هــر دو شــاغلیم ،بــه
ً
ایــن قضیــه کامــا واقــف هســتیم کــه گاهــی
النــاز مســئولیت زیــادی بــه دوش دارد و اذیت
میشــود امــا مــا تالشــمان بــر ایــن اســت کــه
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پــدر صحبتهــای النــاز را قطــع کــرد و
گفــت :متاســفانه حتــی در مرا کــز درمانــی هــم
شــناختی از ایــن اختــال ندارنــد و مــا را درک
نمیکننــد بــه همیــن دلیــل مــا مجبوریــم
شــیفت شــب را بــرای کار انتخــاب کنیــم تــا
بتوانیــم بــه امــور الهــه رســیدگی کنیــم27 .
ســال شــب کار بــودن آن هــم در محیطهــای
پر اســترس بیمارســتانی ،بر روی انســان تأثیر
منفــی میگــذارد.
بــه گفتــه النــاز ،اگــر الهــه از کســی خوشــش
بیایــد برایــش دســت تــکان میدهــد و اگــر
پاسخی دریافت نکند ،ناراحت میشود.
بــه همیــن دلیــل مــن از دســت تــکان دادن
مــدام الهــه و النــاز کــه در دوطــرف میز نشســته
بودنــد ،اصــا تعجــب نکــردم و بــه رابط ـهی
افســانهای ایــن دو خواهــر بیشــتر پــی بــردم.
پــدر الهــه درحالی کــه الیکا را درآغوش داشــت
گفــت :الهــه حافظــه تصویــری وشــنیداری
خوبــی دارد .درســه ســالگی ،چــون خوانــدن
چشــمی را بــا او کار کــرده بودیــم ،همــه زیــر
نویسهــای تلوزیــون را میخوانــد.
حتــی بــدون آنکه مدرســه رفتــه باشــد روزنامه
میخوانــد .امــا متأســفانه نتوانســتیم هنــوز
پنــج حــس الهــه را باهــم پــرورش دهیــم یــا
شــاید هــم یکــی از اعالئــم ایــن اختــال باشــد.
آقــای وفــادار از نقــش مهــم خانوادههــا در
بهبــود رفتارهــای افــراد طیــف اتیســم گفــت:
خانوادههــای کــه بچ ـهی مشــکل دار دارنــد
و متاســفانه ایــن مشــکل را کتمــان میکننــد،
هنــوز بــا ایــن مشــکل کنــار نیامدهانــد و یــا
میخواهنــد از کنــار ایــن قضیــه بگذرنــد .ایــن
مشــکل پیــش آمــده پــس اول خانــواده بایــد
شــروع کنــد ،شناســاندن بچ ـهی مشــکلدار
بــه جامعــه کار بــدی نیســت جامعــه بایــد
بدانــد کــه افــراد ایــن چنیــن هــم هســتند.
مهــم هــدف اســت ،هــدف درمــان و کمــک به
درمــان آنهاســت و ایــن کــه فرد دارای مشــکل
بتوانــد بــه راحتــی درجامعــه زندگــی کنــد.
مــن خــود خانوادههایــی را میشناســم کــه
وجــود فرزنــد بیمــار خــود را مخفــی میکننــد،
آنهــا را بــه جامعــه معرفــی نمیکننــد ،تحصیل
را رهــا کــردن و یــک زندگــی نباتــی را بــرای
فرزنــد خــود درســت کردهانــد و تعریفــی از
آینــده برایــش ندارنــد و تنهــا دلیــل ایــن اتفــاق
تــرس خانوادههــا از قضــاوت جامعــه اســت.
درصورتــی کــه درخــارج از ایــران اصــا بــه ایــن
شــکل نیســت .ت
نهــا ســازمان و گروهــی در ایــران کــه در
زمینـهی شــناخت اتیســم اطالعرســانی کــرده
اســت انجمــن اتیســم ایــران اســت.
مــا در ایــن 15ســال توانمندیهــای از ایــن
بچههــا دیــدم کــه معتقدیــم حیــف اســت اگــر

بــه آنهــا بیتوجهـهای شــود حتی شــدیدترین
طیــف ایــن اختــال هــم حــس مهربانــی را
دارد .بیشــترین نیــاز خانوادههــا ایــن اســت
کــه بــه آنهــا از نظــر آموزشــی کمــک شــود و
یشــود کــه خانوادههــا
ایــن زمانــی میســر م 
فرزنــدان دارای اتیســم خــود را بــه جامعــه
معرفــی کننــد.
پــدر الهــه خالصانــه بــودن فعالیــت اعضــای
انجمــن را ســتودنی دانســت و گفــت :چــون
اطالعاتــی در مــورد این اختــال دارم میتوانم
بگویــم برنامههــای انجمــن بســیار کارآمــد
ً
ومفیــد اســت و حتمــا بــه بهبــود رفتارهــای این
بچه ها کمک میکند.
لبخنــدی بــر لبــان پــدر نشســت و نگاهــش
ناخــودآ گاه بــه ســمت الهــه برگشــت و بــر او
خیــره مانــد وگفــت :آرزوی مــا بــرای الهــه
ایــن اســت کــه خــدا آنقــدر قــدرت بــه او بدهــد
کــه بتوانــد خــوب و بــد را از هــم تشــخیص
دهــد و آینــده را درک کنــد و بتوانــد از تمــام
نعمتهــای خــدا اســتفاده کنــد و لــذت ببــرد.
آقــای وفــادار از برنامههــای تفریحی و گردشــی
خانــوادهی خــود و ایــن کــه محدودیتــی در
ایــن برنامههــا ندارنــد گفــت :شــاید اوایــل
چــون توانمنــدی و اطالعــات کمتــری
داشــتیم یــک مقــدار ضعیــف عمــل کردیــم
و برنامــه زندگیمــان محــدود بــود .امــا حــاال
اصــا محــدود بــه ایــن نیســتیم کــه چــون
الهــه دچــار مشــکل اســت مــا برنامــه تفریحــی
نداشــته باشــیم .هی ـچگاه مســافرت ســالیانه
خــود را قطــع نکردیــم و در همــه مراســمات و
جش ـنهای خانوادگــی شــرکت کردیــم .النــاز
بــا اشــاره ســر حــرف پــدر را تأییــد کــرد.
در آخــر توانســتم چنــد ســوال کوتــاه از الهــه
بپرســم و او هــم بــا جمــات کوتــاه پاســخ داد.
چــه برنام ههــای تلوزیونــی را دوســت داری
و نــگاه میکنــی؟

الهــه :بیشــتر برنامههــای را میبینــم کــه
مناســب ســن نوجوانــان اســت.
چه کالسی میری ؟

الهــه :کالس زبــان مــیروم و زبــان دوســت
دارم.
اسم چندتا از دوستات رو بمن میگی؟

الهه  :زهرا

بــدون اینکــه ســوالی از او بپرســم گفــت:

داستان اسباببازی 3را دوست دارم.
مدرسه را دوست داری؟

وجود الهه در زندگی ما،
نه تنها ما را از
اهدافمان عقب نراند
بلکه اراده مابرای
ادامه راه قویتر شد.

الهه :اوهوم
دوستانت در مدرسه کمکت می کنند؟

الهه :اوهوم

النــاز :دوســتاش در مدرســه درجمــع کــردن
وســایلش خیلــی کمکــش میکننــد.
ً
الهــه :ولــی کســایی هســتند کــه اصــا کمــک
ً
نمیکننــد یــا مثــا میگــن همــه کاراتــو خــودت
بایــد انجــام بــدی و مــن ناراحــت میشــم.
یهــای انجــام
توخانــه بــا النــاز چــه باز 
میــد ی ؟

الهه :بازی پیچ و مهره انجام میدیم.
بعــد از النــاز میپرســد :یــک ســری بــازی بــود
کــه انجــام میدادیــم چــی بــود؟
النــاز :دایرههایــی هســت مربــوط بــه شــغل که
بایــد ســر جایشــان قــرار دهیم.
الهــه ادامــه میدهــد :بــا الیــکا زیــاد بــازی
میکنــم ،النــاز برنامــه کــودک زیــاد مــی بینــد،
یعنــی بیشــتر از برنامههایــی کــه مربــوط بــه
ســن و ســالش اســت میبینــد و نقاشــی و کار
دســتی انجــام میدهــد( .النــاز میخنــدد)
درکار خانه به مامان کمک میکنی؟

الهه :با الناز با هم کمک میکنیم

معلومه خیلی الناز رو دوست داری؟

الهه :اوهوم

و همینجــا گفتگــوی صمیمان ـهی مــن بــا
خانــوادهی موفــق وفــادار بــه پایــان میرســد
و بــرای الهــه خوشــحالم کــه ایــن چنیــن
خانــواده پــر تــاش و خســتگیناپذیر دارد و
هیــچ دیــواری مانــع شــادی و پیشــرفت آنهــا
یشــود و آرزو میکنــم همــه مشــکالت
نم 
خانوادههــای دارای فرزنــد اختــال اتیســم
بــزودی همــوار شــود .بــه امیــد آنکــه در
آینــدهای نزدیــک همــه افــراد جامعــه ،اتیســم
را بشناســند و درک کننــد.

تجربیات یکمـــادر
بخشــی از خاطرات فائقه نصوری،
مادر یک فرد  34ســاله دارای اختالل اتیســم
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در ســیارهی مــا ،انســانهای موفــق و دانشــمند کــم نیســتند .چیــزی کــه کــم اســت،
عشــق و محبت اســت.نمیخواهم یک متن ادبی بنویســم.
میخواهــم تجرب ـهای کــه ســالها بــا آن زندگــی کــردم را بنویســم .انگیــزهی نوشــتن ایــن چنــد
صفحــه ،آشــنا شــدن بــا اختــال ذهنـیای اســت کــه طیــف وســیعی از عالئــم را دارد .ممکــن اســت
ایــن اختــال ،در یــک نفــر بــا عالئــم زیــادی خــود را نشــان دهــد و در نفــر دیگــر فقــط چنــد عالمــت
آن دیــده شــود .در هــر حــال تفاوتــی بیــن ایــن افــراد نیســت ،هــردو تشــخیص اتیســم میگیرنــد.
 هنگام تولد دچار ســیانوز نشــد؟ خیر زایمــان طبیعی بود؟ بله بــه موقع راه رفت؟ بله بچه اول شــما سالمه؟ بله بــه موقع حرف زد؟ بله از کی متوجه شــدید؟ و...ایــن ســوالهایی اســت کــه بارهــا و بارهــا ،در مرا کــز مشــاوره ،توســط پزشــکان متخصــص پرســیده
شــده اســت.احمد بچــه دوم مــن اســت .تــا دو ســالگی احســاس نمیکــردم مشــکل خاصــی دارد،
تــا اینکــه او را بــه مهدکــودک بــردم .بعــد از چنــد روز ،مربــی مهــد از مــن پرســید کــه آیــا احمــد در
خانــه حــرف میزنــد و میتوانــد نیــازش را بیــان کنــد؟ گفتــم :بلــه .ادامــه داد :نمیدانــم چــرا
اینجــا نمیتوانــد بــا بچههــا هــم بــازی شــود ،شــعرهایی کــه در کالس تمریــن میکنیــم را یــاد
میگیــرد امــا بــا بچههــا نمیخوانــد ،مگــر اینکــه تنهــا از او ســوال کنــم و او هــم بــه اجبــار جــواب
دهــد .بــرای مربــی ،داشــتن کــودک ســاکتی مثــل احمــد در کالســش ،زحمتــی نداشــت بــه همیــن
دلیــل اصــراری هــم بــر پیگیــری ایــن مشــکل نکــرد.
بــه تدریــج ،متوجــه شــدم کــه فرزنــدم بــا همســاالنش تفــاوت دارد .بــه خصــوص اینکــه ،چنــد
کــودک هــم ســن احمــد ،در بیــن نزیکانمــان بودنــد .بیشــتر اوقــات کــه تنهــا بــود ،بــه صــورت
دایــرهوار ،در اتــاق میچرخیــد و یــک صــدای آهســته و یکنواخــت را تکــرار میکــرد.
بــه کالس اول رفــت .بعــد از اینکــه چنــد روز از شــروع ســال تحصیلــی گذشــت ،معلمــش گفــت:
«پســر شــما در دنیــای دیگــری اســت ،حواســش بــه کالس نیســت .یکــی دوبــار هــم بــه خاطــر
همیــن موضــوع تنبیــه شــده امــا تنبیــه هــم تاثیــری بــر او نداشــت».
ً
متوجــه شــدم کــه احمــد ،حتــی متوجــه جریــان تنبیــه نشــده بــود .چــون درخانــه اصــا راجــع بــه
آن حرفــی نــزده بــود.
از آن جایــی کــه خــودم درادارهی آمــوزش و پــرورش کار میکــردم ،بــا یکــی از معلمیــن ابتدایــی،
کــه از قبــل بــا او آشــنا بــودم ،تمــاس گرفتــم و از او خواســتم بــه صــورت خصوصــی بــا احمــد
ً
تمریــن کنــد و او هــم پذیرفــت .بعــد از حــدود چهــار جلســه کالس خصوصــی ،احمــد تقریبــا بــا
همکالس ـیهایش هــم ســطح شــده بــود امــا هنــوز نمیتوانســت مفاهیــم ریاضــی را درک کنــد.
دریافتــم کــه فرزنــدم حافظ ـهای عالــی دارد امــا از نظــر درک ،دچــار مشــکل اســت.
حــاال کــه بــه مدرســه میرفــت ،بهتــر میشــد او را بــا همســاالنش ،مقایســه و تفاوتهــا را پیــدا
کــرد .او در دیکتــه و روخوانــی ،اســتعداد داشــت ،امــا نمیتوانســت ایــن اســتعداد را نشــان
ً
دهــد .کــم کــم اطرافیــان هــم متوجــه ایــن تفاوتهــا شــده بودنــد .دقیقــا بــه خاطــر دارم ،پایــان
کالس اول ،احمــد کتــاب داســتانی را بــا صــدای بلنــد میخوانــد .یکــی از دوســتانم کــه آنجــا
بــود ،جمل ـهای گفــت ،از آن جملههایــی کــه مــادران هیــچ وقــت فرامــوش نمیکننــد ،او گفــت:
«آفریــن ،فکــر نمیکــردم بتوانــی بــه ایــن خوبــی بخوانــی ،بچـهی فالنــی ،کــه خیلــی هــم باهــوش
اســت ،نمیتوانــد بــه ایــن روانــی بخوانــد».
حــاال دیگــر متوجــه شــده بــودم کــه بایــد وقــت بیشــتری بــا او بگذرانــم .حــدود ســه ســاعت در
روز را بــه آمــوزش دادن بــه احمــد اختصــاص م ـیدادم .کــه البتــه بیشــتر جنبــه درســی داشــت
و کمتــر بــر روی آمــوزش مهارتهــای زندگــی وقــت میگذاشــتم .شــاید بــه ایــن علــت بــود کــه

در کشــور مــا هــوش بــاال یعنــی داشــتن مــدرک
تحصیلــی بــاال .در ایــن مــدت مــدام زیــر نظــر
مشــاور بــود .دقیقــا  9ســاله بــود کــه بــه یــک
مرکــز مشــاوره رفتیــم و آنجــا از احمــد تســت
هــوش گرفتنــد .حافظــه از  18-20و درک از
ً
 .2-4مشــاور واقعــا نمــی دانســت معنــی ایــن
تســت چیســت .بعــد از کمــی تأمــل گفــت :در
بعضــی از نوابــغ هــم اینطــور بــوده در یــک بعــد
پیشــرفت بیشــتری دارنــد.
ا کنــون کــه فکــر میکنــم ،چقــدر ایــن نظــر
برایــم خنــدهدار اســت ،امــا آن روز مــرا بــه یــک
رویــا بــرد .مشــاور معتقــد بــود بــرای اینکــه
احمــد بتوانــد در جمــع حضــور پیــدا کنــد،
بایــد اعتمــاد بــه نفســش را بــاال ببــرد .ایــن
راهنمایــی بــرای مــن بســیار ارزشــمند بــود و
هســت.
ً
قبــا متوجــه شــده بــودم کــه بــه موســیقی
عالقــهی خاصــــــــی دارد ،او را بــــــــه کالس
موســیقی بــردم کــه حــدود چهــار ســال ادامــه
ً
داشــت و واقعــا تاثیــر زیــادی در اعتمــاد بــه
نفــس او گذاشــته بــود .در بیشــتر مواقــع از او
میخواســتم کــه در جمــع اجــرا کنــد و مــورد
تحســین هــم قــرار میگرفــت و ایــن باعــث
میشــد لبخنــدی شــیرین بــر لبانــش نقــش
ببنــدد .موســیقی در ایــن بچههــا معجــزه
میکنــد .
احمـــــــــد را بــه کالس زبــان هــم میبــــــردم و
یادگیــری زیــادی هــم داشــت .ولــی بــاز هــم
نمیتوانســت در مدرســه دوســتی داشــته
باشــد .بــرای رفــع ایــن مشــکل تــاش زیــادی
کــردم .احمــد بزرگتــر میشــد و تفاوتهــای
او بــا ســایرین ،آشــکارتر .امــا هنــوز نــه مــن و نــه
مشــاورانی کــه بــه آنهــا مراجعــه میکردیــم،
ریشــهی ایــن مســئله را بــه درســتی متوجــه
نشــده بودیــم .و بیشــتر میگفتنــد احمــد
کمتــوان ذهنــی اســت.
در آن زمــان ،اتیســم در ایــران شــناخته شــده
نبــود .یــا حداقــل بــرای همــه آشــنا نبــود.
میدانســتم کــه درک اجتماعـــــی احمـــــــــد
کــم اســت .بــه همیــن علــت ،بیــش از حــد
معمــول ،مراقــب او بــودم تــا وقتــی کــه دورهی
راهنمایــی را گذرانــد.
حــاال از نظــر اطرافیــان ،مراقبــت بیــش از حــد
مــن او را بیدســت و پــا ،بــارآورده .و هــر کــس

105
شـمــــــــــــــــــــــــــــاره3

تابسـت ـ ـ ـ ــان و پائـی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز 96

106
شـمـــــــــــــــــــــــ ـ ــاره3

بــه ظــن خویــش ،راه حلــی بــرای رفــع ایــن مشــکل رائــه م ـیداد.
احمــد بــه تلوزیــون عالقــهای نداشــت ،چــون درکــی از فیلــم نداشــت .حتــی داســتانهای
کارتونهــا را هــم برایــش توضیــح مــیدادم .تمایلــی بــه بــازی بــا بچههــای دیگــر نداشــت و
بیشــتر اوقــات خــودش بــه تنهایــی فوتبــال بــازی میکــرد .در مدرســه در بازیهــای جمعــی
ً
شــرکت نمیکــرد حتــی معلــم ورزشــش میگفــت بــازی بچههــا را هــم خــراب میکنــد .مثــا در
بــازی فوتبــال گل بــه خــودی میزنــد .بــرای ســرگرم کردنــش در خانــه والیبــال نشســته بــازی
میکردیــم و روزانــه برنامــه گــردش و موســیقی داشــتیم.
در مقطــع راهنمایــی ،تفاوتهــا آشــکارتر شــد .و هنــوز در دروســی کــه نیــاز بــه حافظــه داشــت،
در حــد متوســط بــود .امــا در دروســی کــه نیــاز بــه درک مفاهیــم داشــتند ،دچــار مشــکل بــود .بــه
همیــن دلیــل درس ریاضــی را برایــش کــد گــذاری کــردم تــا حفــظ و از طریــق کدهــا مســائل را حــل
کنــد .بــه طــور کلــی از حافظــه ،بــرای درک بیشــتر ،کمــک زیــادی میگرفتــم .ســعی میکــردم
برایــش دوســتی پیــدا کنــم ،البتــه بیشــتر بــه دنبــال کســی بــودم کــه هــم بــا او دوســت باشــد و هــم
از او مراقبــت کنــد ،تــا همراهــش باشــد و اجــازه ندهــد بچههــای دیگــر از نقطــه ضعــف او اســتفاده
کننــد و مــورد تمســخر قــرار بگیــرد و اذیــت شــود .شــاید ایــن کار مــن ،او را نســبت بــه وا کنشهــای
اجتماعــی ،حســاس بــار آورد چــون هنــوز هــم درگیــرش هســتم.
کاش در آن زمان مثل حاال اختالل اتیســم شــناخته شــده بود ،کاش آ گاهی بیشــتری داشــتم...
همــهی خانــواده میدانســتیم کــه او توانمنــد نیســت و بایــد مراقبــت بیشــتری از او داشــته
باشــیم .شــاید ایــن مراقبتهــای بیــش از حــد ،اشــتباه بــوده کــه هنــوز هــم احمــد نمیتوانــد بــه
تنهایــی از پــس مســائل زندگــی خــودش برآیــد و نیــاز بــه همراهــی دارد.
احمــد بــه ســن نوجوانــی رســیده بــود و بــه دبیرســتان میرفــت .نگرانــی مــن هــم بیشــتر شــده بــود.
او در ظاهــر پســر جــوان و خــوش قیافـهای بــود کــه از نظــر فکــری بــا همســاالنش تفــاوت داشــت.
ً
از ایــن بــه بعــد شــرایط کامــا متفــاوت شــد .او هــم در دوران بلــوغ بــود و هــم ،دیگــر مطیــع و آرام
نبــود .او داشــت دوران جوانــی و تغییــرات هورمونــی ،مربــوط بــه ایــن ســالها را تجربــه میکــرد.
در تمــام ایــن ســالها ســعی میکــردم کاری کــه باعــث خنــده و تمســخر دیگــران میشــود را
انجــام ندهــد .و ایــن مســئله برایــش مشکلســاز شــده بــود و نســبت بــه رفتــار دیگــران حســاس
شــده بــود و ایــن حساســیت حاصــل ناآ گاهــی مــن بــود.
ای کاش اینقــدر حســاس نبــودم کــه بــه احمــد منتقــل کنــم .کاش هرلحظــه بــه خــودم یــادآوری
میکــردم خندیــدن هیــچ لطم ـهای بــه جامعــه و کســی نمیزنــد.
احمــد روز بــه روز عصبیتــر مــی شــد .از رفتــن بــه مدرســه امتنــاع میکــرد .نــه بــا معلمیــن همــکاری
میکــرد و نــه میپذیرفــت تــا مدرســه همراهــش باشــم .بــا صــدای بلندتــر از حــد معمــول خواســته
هایــش را مطــرح میکــرد و مــن مثــل همیشــه اصــرار داشــتم درس بخوانــد .کاش بــر بهبــود رفتــار
اجتماعــی او اصــرار میکــردم .تــا اینکــه یــک روز بــا عصبیانیــت و برخــورد فیزیکــی گفــت دیگــر بــه
مدرســه نم ـیرود .برایــم عجیــب و غیــر قابلبــاور بود.گریــه میکــردم ،دعــا میکــردم ،بــا مشــاور
صحبــت میکــردم و  ...تــا اینکــه مشــاور مدرســه ،یــک پزشــک را بــه مــن معرفــی کــرد .احمــد را
بــرای ویزیــت بــردم ،فاجعــه از اینجــا شــروع شــد .پزشــک درمــان را بــا تجویــز داروهــای قــوی کــه
بــرای افــراد اســکیزوفرنی (جنــون حیوانــی) تجویــز میشــود ،آغــاز کــرد.
احمــد بــا خــوردن داروهــای اعصــاب روزبـهروز بدتــر میشــد .یــک روز درمیــان بــه مطــب پزشــک
ً
میرفتیــم و او هــم داروهــارا مرتــب قویتــر میکــرد تــا جایــی کــه دیگــر کنتــرل او واقعــا مشــکل
ً
شــده بــود .شــاید ایــن نوشــته در خیلیهــا نگرانــی ایجادکنــد امــا واقعــا بایــد بــر روی بیماریهــای
اعصــاب وروان حساســیت بــه خــرج داد .تنهــا کافــی اســت کــه پزشــک تجربــه کافــی را نداشــته
باشــد ،دیگــر نــه تنهــا دارو کمــک نمیکنــد ،بلکــه مشــکالت بیشــتری ایجــاد میکنــد.
در آن زمــان کــه نــه اینترنــت بــود و نــه منابــع اطالعاتــی کافــی ،بــا پرسوجــو ،بــه پزشــک دیگــری
کــه از اســاتید دانشــگاه هــم بودنــد ،مراجعــه کردیــم .او درمــان احمــد را بــا تجویــز ضعیفتریــن
داروهــا آغــاز کــرد و بــا مشــاورههایی کــه داد ،کمــک زیــادی بــه بهبــود شــرایط احمــد کــرد.
روزگار ســختی بــود ،فرزنــدان بــرای پــدر ومــادر حکــم اعضــای بدنشــان را دارنــد و وقتــی دردی
دارنــد ،آنهــا بــه مراتــب بیشــتر درد را حــس میکننــد.
ً
احمــد  17ســاله شــد .و همچنــان مراجعــات مــا بــه مشــاور وپزشــک ادامــه داشــت تــا اینکــه نهایتــا
یــک کارشــناس روانشناســی ،بــا انجــام یــک تســت  5دقیق ـهای ،تشــخیص اتیســم داد .آن روز
بــرای اولیــن بــار بــود کــه کلمــهی اتیســم را میشــنیدم .تحقیقــات بســیاری کــردم و متوجــه
شــدم کــه احمــد خیلــی از عالئــم اتیســم را دارد .دیگــر میدانســتم مرتــب کــردن اشــیا ،دوســت
نداشــتن ارتبــاط و بیــزار بــودن از صــدای بلنــد ،تکــرار حرفهــا و ...هم ـهی اینهــا از نشــانههای
ایــن اختــال اســت.
حــاال او سالهاســت کــه دارو میگیــرد امــا هنــوز در مــواردی نمیتوانــد خشــمش را کنتــرل کنــد .از
ً
معاشــرت بیــزار اســت و بــه طــوری کــه ماهــم ا کثــر اوقــات اجبــارا او را همراهــی میکنیــم.

همیشــه لطــف خـ ـ ـ ــدا شامـ ـــل ح ـ ـــال ایــن
فرشــتههای آســمانی ،ایــن بندههــای خــدا
هســت .احمــد ســالها در کارگاه شــیرینیپزی
عمویــش ،کــه نشــانه دیگــری از لطــف خــدا
هســت مشــغول بــه کار شــده ،مهارتهایــی
را هــم کســب کــرده البتــه نــه بــرای کســب
درآمــد ،بلکــه تنهــا جهــت ســرگرمی .امــا بــا
وجــود مصــرف دارو هنــوز هــم در مــواردی
نمیتوانــد خشــمش را کنتــرل کنــد.
ً
مطمئنــا شــما میتوانیــد از اشــتباهات مــن
تجربــه کســب کنیــد .امیــدوارم بــا پیشــرفت
علــم روز بــه روز شــرایط بــرای ایــن معصومیــن
و فرشــتههای خــدا پیــش بیایــد.
اوایــل فکــر میکــردم کــه چــرا خــدا بــه مــن
همچنیــن فرزنــدی داده .بعدهــا در یــک
روایــت مذهبــــــی خوانــدم کــه انس ـ ـ ـ ـــانها
قبــل از بــه دنیــا آمدنشــان ،سرنوشتشــان را
میپذیرنــد.
همیشــه از آینــده و از ایــن کــه بعــد از مــن

کاش هرلحظه
بــه خودم یادآوری میکردم
خندیــدن هیچ لطمهای
به جامعه نمیزند.

سرنوشــت احمــد چــه میشــود ،نگــران بــودم.
تــا اینکــه فیلمــی از شــهر موصــل عــراق دیــدم
کــه توســط داعــش اشــغال شــده بــود .دیــدم
پســری حــدود  17ســاله کــه کمتــوان ذهنــی
بــود ،بــا نگهبانــی وحفاظــت خداونــد مهربــان،
ســالم و از تمــام مشــکالت جنــگ در امــان
مانــده و بعــد از  2ســال پــدرش او را پیــدا کــرد.
گر نگهدار من آنســت که خود میدانم
شیشــه را در بغل ســنگ نگه میدارد.
بــرای کــودکان اتیســم بایــد برنامــه داشــت،
بایــد بــا خشــم او مهربــان باشــیم ،بایــد از نــگاه
مظلومانــه آنهــا دنیــا را ببینیــم.
ً
مســلما راحــت نیســت امــا بــا عشــق و عالقــه بــه
آنهــا ،میتــوان احساساتشــان را برانگیخــت و
دنیــا را زیباتــر کــرد.
میتــوان کمــک کــرد کــه ایــن فرشــتهها ا گــر
بــال پــرواز ندارنــد امــا پــای راه رفتــن آنهــا
را قــوی کــرد ،میتــوان عشــق را بــا اخــاص
آمــوزش داد.
بــه ایــن فکــر کنیــد کــه مــا دســتچین شــدهایم
بــرای نگهــداری ایــن بنــدگان خــاص خــدا...
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حف ــرد
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Autism Its time to listen
نقاشی فرزندان دلبندتان را برای ما ارسال کنید تا از آنها در فصلنامه با ذکر نامشان استفاده کنیم.
نام و نام خانوادگی ...............................:کدملی ........................:گروه سنی ...........................:تاریخ تولد..........................:
استان ...........................:تلفن ثابت............................................  :تلفن همراه والدین...............................................:

فر م اشتراک
فصـ ـ ــلنامه

AUTISM

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

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

اجتناب از ارتباط چشمی

تکرار کلمهها یا عبارتها (اکواللیا)

ُݩعالئ ـــم
اتیسم

از چرخاندن اشیاء لذت میرند

ترجمه و تنظیم :سینا توکلی

عدم درک ترس و موقعیت خطرناک

فقدان باز یهای وانمودی یا باز یهای
وانمودی نامتعارف و تکراری

عدم واکنش به درد
(انگار درد را نمیفهمد)

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

پرتحرکی یا کم تحرکی غیرمعمول

برای بیان خواستههایش
دست بزرگساالن را میکشد

رفتارهای غیرمعمول مثل پریدن
و تکاندادن دستها

عدم پاسخگویی به سیستم آموزش معمولی

اجتناب از لمس شدن و بغل کردن

تمایل به یکسانی در عادات روزمره
و عدم تمایل به تغییر

