


فیلم هایی برای شناخت دنیای متفاوت اتیسم

ــی از  ــنا، دنیای ــای ناآش ــا و حس ه ــا، صداقت ه ــاس ها، درد ه ــی از احس ــی دارد، دنیای ــای متفاوت ــم دنی اتیس
تنهایــی و درخودماندگــی... دنیایــی متفــاوت بــا دنیــای مــا.

فیلم هایــی ســاخته شــده اند کــه بخشــی از ایــن دنیــای متفــاوت را نمایــش دهنــد، بخشــی از احســاس های 
متفــاوت را به تصویــر بکشــند تــا شــاید کمــی بیشــتر درک شــان کنیــم.

ــرای معرفــی دنیــای متفــاوت اتیســم همراهمــان شــد. فیلم هایــی کــه  کمــک می کننــد  ــه ب فیلیمــو صمیمان
اتیســم بهتــر بــه جامعــه معرفــی شــوند، در صفحــه اصلــی فیلیمــو بــه مخاطبیــن معرفــی می شــوند.

امیدواریم و برای روزهای روشن تر برای همه افراد دارای اتیسم تالش می کنیم...
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سخن سردبیر

فصل پاییز و دغدغه های خانواده های دارای فرزند طیف اتیسم

ــرای  ــا ب ــز، ام ــل پایی ــت. فص ــر اس ــی تغیی ــت و تداع ــی طبیع ــل رنگارنگ ــز، فص پایی
ــت. ــری اس ــکل دیگ ــم ش ــای اتیس ــواده ه خان

هــر ســال بــا شــروع فصــل پاییــز، ســیل عظیمــی از نوآمــوزان را مــی بینیــم کــه مصمــم 
و بــا اشــتیاق شــروع بــه تحصیــل مــی کننــد. بــرای کــودکان اتیســم، ایــن مســاله اندکــی 
متفــاوت تــر اســت. تعــدادی فرصــت حضــور در مراکــز آموزشــی)عادی، اســتثنایی یــا 
اتیســم( را پیــدا کــرده و تعــدادی نیــز از ایــن فرصــت محــروم مــی ماننــد. بــا وجــود ایــن 
تنــوع در نحــوه ی تحصیــل ایــن بچــه هــا، پاییــز بــرای کــودکان طیــف اتیســم در یــک 
نقطــه مشــترک اســت. پاییــز برایشــان بــر هــم ریختگــی و آشــفتگی رفتــاری و حســی را 
بــه همــراه دارد و در نتیجــه چالشــی را بــرای خانــواده هــا و درمانگــران ایجــاد مــی کند که 
بــا انجــام مداخــالت حســی و رفتــاری و اقدامــات مناســب والدیــن گرامــی ایــن معضل را 

مــی تــوان بــه راحتــی پشــت ســر گذاشــت.
ــارزه هســتند؛  ــا در حــال مب ــا پاندمــی کرون ــا ب ــه همــه ی دنی ــز امســال ک  حــال در پایی
فشــارهای روحــی و اجتماعــی اتیســم در ســایه ی کرونــا بــر خانواده هــا و فرزنــدان آنهــا 
هــر روز بیشــتر مــی شــود، راه حــل  هــای جلوگیــری از شــیوع کرونــا از جملــه قرنطینــه ی 
خانگــی باعــث توقــف توانبخشــی و آمــوزش کودکانــی مــی شــود کــه در خانــه می ماننــد، 
ــرده  ــتمر و فش ــی مس ــای توانبخش ــه دوره ه ــاز ب ــودکان نی ــن ک ــم ای ــی دانی ــی م همگ
ــان  ــن می ــردد و در ای ــاد گ ــا ایج ــاری در آنه ــناختی و رفت ــدار ش ــرات پای ــا تغیی ــته ت داش
ــودکان  ــای ک ــا آموزش ه ــیوع کرون ــی از ش ــترس ناش ــل اس ــه دلی ــه ب ــی ک ــواده های خان
خــود را بــه تعویــق مــی اندازنــد بــه همــان انــدازه شــاهد واپســروی ذهنــی فرزندانشــان 
ــا دیــدن پســرفت فرزندانشــان دچــار نگرانــی مــی شــوند و  نیــز مــی شــوند. والدیــن ب
ــار هــای  ــروز رفت ــد در نتیجــه شــاهد ب ــه بچــه هــا منتقــل مــی کنن ایــن اضطــراب را ب
کلیشــه ای و پرخاشــگری در کــودکان طیــف اتیســم هســتیم. در اینجاســت کــه پرداختــن 
بــه مداخــالت خانــواده محــور اهمیــت فــوق العــاده ای پیــدا مــی کنــد. حــال بایــد بــه 
ایــن ســوال پاســخ داد کــه والدیــن گرامــی تــا چــه انــدازه در ارائــه ی ایــن آمــوزش هــا 
توانمندنــد، در ایــن شــرایط پیچیــده ی اقتصــادی چقــدر وقــت آزاد دارنــد؟ فضــا هــای 

آپارتمانــی چقــدر بــرای آمــوزش هــای رفتــاری و درکی-حرکتــی مناســبند؟!
ایــن موضوعــات در خانــواده هایــی کــه دارای بیــش از یــک فرزنــد هســتند شــکل پیچیده 
ــود در  ــدان خ ــر فرزن ــا دیگ ــتری ب ــت بیش ــدن وق ــه گذران ــاز ب ــرا نی ــرد، زی ــی گی ــری م ت
پروســه ی آمــوزش هــای مجــازی مــدارس هســتند و همیــن امــر نگهــداری و آمــوزش 
فرزنــد طیــف اتیســم را بیــش از پیــش تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد، حتــی درصــدی از 
بچــه هــای اتیســم کــه بــه مراکــز آموزشــی خصوصــی یــا اســتثنایی بــرده مــی شــوند بــاز 
هــم دغدغــه هایــی را بــرای خانواده هــا بــه همــراه دارنــد، چــرا کــه تفهیــم پروتــکل هــای 

بهداشــتی و فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــرای آنهــا بســیار مشــکل اســت.
امیدواریــم بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده، خانواده هــای عزیــز بــا صبــوری و بــدون 
اســترس ایــن دوره ی ســخت را پشــت ســر گذاشــته و بــا تکیــه بــر امکانــات موجــود و در 
دســترس و همچنیــن پیــروی از اصــول مداخــالت خانــواده محــور، زمــان بیشــتری را 
بــرای آمــوزش کــودکان طیــف اتیســم خــود در نظــر گیرنــد تــا ان شــااهلل در زمــان عــادی 
شــدن شــرایط شــاهد واپســروی هــای اجتماعــی، رفتــاری، شــناختی و درکی-حرکتــی 

کمتــری در کــودکان خــود باشــند.
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سخن مدیر عامل

در روزهای سخت و طاقت فرسای کرونایی هستیم ...
روزهایــی کــه کلیــه ی فعالیت هــای مراکــز توانبخشــی و مشــاوره ای به صــورت 
ــودکان  ــرای ک ــاوره ب ــی و مش ــد و کار توانبخش ــل درآم ــه تعطی ــل و نیم تعطی
ــن  ــران ای ــم ای ــن اتیس ــن رو انجم ــد؛ ازای ــخت ش ــیار س ــم بس ــف اتیس طی
ــای  ــه ی فعالیت ه ــترش دامن ــا گس ــرده و ب ــت ک ــه فرص ــل ب ــرایط را تبدی ش
خــود و بسترســازی خدمــات خــود بــر پایــه ی فضــای مجــازی ایــن خــالء بــه 
وجــود آمــده را پــر کــرد. در ایــن ایــام انجمــن بــا راه انــدازی ســامانه ی  مشــاوره 
آنالیــن تلفنــی )Helpline( بیــش از گذشــته در کنــار خانواده هــای اتیســم قــرار 
گرفــت و اجــازه نــداد خانواده هــا در ایــن شــرایط تنهــا باشــند و همــکاران ایــن 
ــتند و  ــم نشس ــد اتیس ــادران دارای فرزن ــدران و م ــای پ ــای صحبت ه ــد پ واح
بــا مشــاوره های خــود بخشــی از آالم ایــن عزیــزان را کاســتند. در ایــن دوران 
انجمــن بــا تهیــه بســته های معیشــتی و بهداشــتی بــرای خانواده هــای اتیســم 

سراســر کشــور بخشــی از نگرانــی آنــان را برطــرف کــرد.
و اما صحبتی در مورد اتیسم:

در ســــال گذشــته جهــان همچنــــان بــا آمــار افزاینــده ی طیــف اختــالل 
اتیســــم روبــــرو شــد و ســــعی در پیشــــبرد روش هــای نویــــن غربــــال و 
تشــــخیص زودهنــــگام ایــــن طیــــف از اختالل دوران کودکــی و پژوهش ها 
در خصــــوص روش های مؤثــــر بــر آمــــوزش و توانبخشی نمــــوده اســت. 
در خصــــوص علــل پیدایــش ایــــن اختالل همچنــان دانــش بشــری بــه 
جوابــــی قاطــــع نرســیده امــا نقــش و تأثیــر ژنتیــــک از گذشــته پررنگ تر 
شــــده اســــت. علــــوم شــــناختی و ارتبــــاط آن بــــا روش های زودهنــــگام 
تشــــخیصی از علــوم جدیدتــــری اســت کــه دنیــا بــدان پرداختــه اســت. 
بــا توجــه بــه شــرایط بزرگساالن اتیســم توجــه بیشــتر جهانــی را شــاهد 
بودیــــم. تلفیــــق و اشــتغال، آمــــوزش و مهارت های اجتماعــی، تحصیــل 
و اســتقالل فــــردی همچنــــان از مهم ترین مباحــــث چالش برانگیز اســــت.
امــــا روش هایی همچــــون "جاســپر " در کنــــار روش های آموزشــی مطــرح 
در ســـال گذشـته بیشـتر مـــورد مناقشـه بـوده و نتیجـــه ی تحقیقـات ارائه شده 
در اجـــالس منطقــه ای اتیســـم 2020 در مســـقط ایــن روش را بیشـــتر تأییـــد 

نموده انــد.
آمـــوزش والدیـــن و اهمیـت آن همچنـــان از مهم ترین رویکردهـای آموزشـی 

مطـرح دنیاسـت.
و امـا در خصـوص آمـوزش دوران کودکـی ایـن حقـی اسـت کـه بـرای کـودکان 

و نوجوانــــان قابل چشم پوشی نیســــت.
وقتـــی بهره مند شـــدن کامـــل ایـن افـــراد از ایـن حـق بـه هـــر دلیلـی مختـل 
شــــود، زندگــــی و آینــــده ی آنــــان به شدت تحــــت تأثیــر قــــرار می گیرد.

فراگیــر بــودن آمــوزش باکیفیــت تنهــا یــک حــق نیســت بلکــه الزمه ی 
تحقــــق یافتــن طیــف وســــیعی از حقــوق بشــر اســــت. آموزش وپرورش 
بــــه معنــای واقعــی کلمــه دارای قــدرت تغییــر زندگــی و تحقــق رؤیاهــا 

اســت.
امیـد آن می رود در ادامه سـال 99 بـا تأکیـد بیشـتر بـر امـر آمـوزش چـه بـرای 

کـــودکان و چـه نوجوانـان اتیسـم دنیـای روشن تری بسـازیم.
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در تکاپوی احقاق حقوق 
کودکان اتیسم         حجت کاظمی

|  مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری

پــس از فــراز و فرودهایــی کــه بشــر 
بــا  در خصــوص رابطــه ی اجتماعــی 
یکدیگــر از ســرگذرانده اســت؛ و پــس از  
ــه  ــًا ب ــا، نهایت ــا و خونریزی ه درگیری ه
ایــن نتیجــه رســید کــه در قالــب قــرارداد 
ــر  ــرای یکدیگ ــی را ب ــی، حقوق اجتماع
درنظــر بگیرنــد و بــه آن پایبنــد باشــند. 
از ایــن رو واژه ی »حــق« معنایــی در خور 
اعتنــا و شایســته ی احتــرام بــاز یافــت و 
بــه عنــوان خــط قرمزی کــه هرگز کســی 
نبایــد معتــرض آن گــردد، جلــوه  نمــود؛ 
تــا  باشــد کــه در پرتــو ی عقالنیتــی کــه 
ــای  ــوان رســول باطنــی، آن یکت ــه عن ب
ــت  ــرارداده اس ــر ق ــاد بش ــا در نه بی همت
ــه ی  ــر پای ــان ها ب ــی انس ــط اجتماع رواب
ــاط  ــا بس ــردد ت ــم گ ــت و تحکی آن تثبی
زورگویــی، هــرج و مــرج و ضعیف کشــی 
بنابرایــن  شــود.  برچیــده  بنیــان  از 
حق مــداری و حق جویــی بــه عنــوان  
ویژگــی متمایــز انســان ها در مقایســه بــا 
دیگــر موجــودات، پذیرفته شــده اســت. 
ــی در  ــد حق ــا دریاب ــر کج ــان ه ــا انس ت
معــرض تضییــع اســت و یــا از احقــاق آن 
جلوگیــری می شــود، تمــام تــالش خــود 
ــد.  ــف نمای ــدد و آن را متوق ــه کار بن را ب
از جملــه حقوقــی کــه در جوامــع و در 
قیــل و قــال و زرق و بــرق دنیــای امــروز 
می گیــرد  قــرار  توجــه   مــورد  کمتــر 
بیشــتر  نگاه هــا  اســت  شایســته  و 
معطــوف آن گــردد، حقــوق کــودکان 
اســت. کســی تردیــد نــدارد کــه کــودکان 
آینده ســازان هــر ســرزمینی هســتند امــا 
ــود  ــر خ ــم، کمت ــن ک ــطه ی س ــه واس ب
می تواننــد مطالبه گــر و در جســتجوی 
ــه  ــاز ب ــد و نی ــود برآین ــوق خ ــظ حق حف
ــه   ــان ک ــا چن ــد ت ــتر دارن ــت بیش حمای
ــد  ــل  نماین ــد و تکام ــت رش ــته اس بایس
ــاخته  ــان س ــه شخصیتش ــی ک و در کودک
بی مهــری،  ســتم،  مــورد  می شــود 

ــوند.  ــع نش ــت واق ــرد و غفل ط

در  کــودکان  حقــوق  راســتا  ایــن  در 
اعالمیه هــا  کنوانســــــیون ها،  قالــب 
جملــه  از  بین المللـــی  میثاق هــای  و 
ــه ی  کنوانســیون حقــوق کــودک، اعالمی
جهانـــی حقــوق کــودک، میثــاق بین المللی 
ــه ی  ــی، اعالمی ــی و سیاس ــوق مدن حق
کنوانســیون  و  بشــر  حقــوق  جهانــی 
ــون  ــت و قان ــراد دارای معلولی ــوق اف حق
ــان  ــودکان و نوجوان ــوق ک ــت از حق حمای
مصــوب 1381 مــورد تأکیــد و توجــه 
اســت  الزم  کــه  اســت  گرفتــه  قــرار 
را  آن  قانــون،  مجریــان  و  حاکمیــت 
حقــوق  تــا  قراردهنــد  عنایــت  مــورد 
ــه  ــورد توج ــش، م ــش از پی ــودکان بی ک
ــن حقــوق حــق  ــه ای ــرد. از جمل ــرار گی ق
برخــورداری از مراقبت هــای ویــژه، حــق 
برخــورداری از بهداشــت، رفــاه و تأمیــن 
ــودک،  ــوزش ک ــر آم ــق ب ــی، ح اجتماع
ــر ثبــت  ــر حیــات کــودک، حــق ب حــق ب
والدت، ثبت نــام و تابعیــت، حــق بــر 
شــنیده شــدن نظــر کــودک و حــق آزادی 
فکــر و عقیــده می باشــد؛ و از طــرف 
دیگــر  الزم اســت تمهیداتــی مقررگــردد 
ــه   ــیم. ب ــودک  آزاری نباش ــاهد ک ــه ش ک
ویــژه  الزم اســت کــه از حقــوق کــودکان  
معلــول  و یــا دارای اختــالل حمایــت 
پشــتیبان  و  باشــیم  داشــته  بیشــتری 
آنــان باشــیم. از جملــه کودکانــی کــه 
بیشــتر نیــاز بــه مراقبــت، تأییــد و دیــده 
شــدن دارنــد، کــودکان دارای اختــالل 
ــن  ــفانه ای ــتند. متأس ــم هس ــف اتیس طی
ــال  ــته مبت ــی ناخواس ــه اختالل ــودکان ب ک
ــاس  ــر اس ــه ب ــاهدیم ک ــد و ش گردیده ان
بندهــای پیشــین، توجــه بــه  حقــوق  
کــودکان چقــدر واجــد اهمیــت  و اولویــت 
کودکــی  چنانچــه  حــال  می باشــد. 
دارای  اختــالل و معلولیــت باشــد، قطعــًا 
توجــه بــه  حقــوق و حمایــت از آنــان 
ــه  ــون ک ــود. اکن ــدان می ش ــد چن دو ص
ــود  ــدف خ ــران«  ه ــم ای ــن اتیس »انجم

حقــوق  از  بی بدیــل  حمایت هــای  را 
کــودکان طیــف اتیســم قــرار داده اســت، 
بایــد در حــد تــوان در کنــار انجمــن 
باشــیم تــا بتوانیــم حقــوق از دســت رفتــه 
و یــا بــرآورده نشــده ی ایــن افــراد جامعــه  
را دریابیــم و صــدای واحــد و منســجم مــا 
ــردد  ــداز گ ــه ای طنین ان ــه گون ــد ب می توان
کــه دولتمــردان  نیــز در تکاپــوی احقــاق 
حقــوق کــودکان اتیســم، آن را  فضیلــت 

ــد.  ــت نماین ــمرند و اجاب ش
ــر  ــد منظ ــم از چن ــودکان اتیس ــوق ک حق
ممکــن اســت نقــض گــردد، کــه می توان 
ــت.  ــریح آن پرداخ ــه تش ــک ب ــه  تفکی ب
اینکــه  دولــت، خانــواده و  مــردم جامعــه، 
ــا ناخواســته،  ممکــن اســت خواســته و ی
ــض  ــتقیم، در نق ــا غیرمس ــتقیم و ی مس
باشــند،  ســهیم  افــراد،  ایــن  حقــوق 
وظیفــه ی  و  می باشــد  بررســی  قابــل 
ــز  ــر ایــن امــر تمرک ــه ب مــا ایــن اســت ک
ــن  ــراد نازنی ــن اف ــوق ای ــه حق ــم ک نمایی
ــران  ــی دولتم ــاًل وقت ــردد. مث ــاق گ احق
کــه بــر اســاس اصــل 29  قانــون اساســی 
تکلیــف دارنــد مراقبت هــای بهداشــتی را 
ــر  ــت پذی ــراد مراقب ــا اف ــد ت ــم نماین فراه
ماننــد کــودکان اتیســم، درمانده  نشــوند،  
چنانچــه ایــن مراقبت هــا اجرائــی نشــود 
قطعــًا وظیفــه ی ماســت کــه در تکاپــوی 
ایــن حــق باشــیم تــا آن را بــه مرحلــه ی 
اجرابرســانیم یــا اینکــه بــر اســاس  قانون 
تصویــب کنوانســیون حقــوق افــراد دارای 
ــاه و  معلولیــت مصــوب 1387    وزارت رف
ــتی  ــازمان بهزیس ــی )س ــن اجتماع تأمی
کشــور( و بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران، 
به عنــوان مراجــع ملــی موضــوع مــاده ی 
ــا  ــد ت ــن می گردن ــیون تعیی )33( کنوانس
بــا هماهنگــی یکدیگــر نســبت بــه اجــرا 
مفــاد کنوانســیون اقــدام نماینــد و در ایــن  
کنوانســیون نیــز حقوقــی مــورد تصریــح 
واقــع شــده اســت کــه بایــد در پــی 
احقــاق آن باشــیم تــا نســبت بــه کــودکان  
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ــاف  ــت و اجح ــرد، غفل ــض، ط تبعی
همچنیــــن  قانــون  نگــردد.  روا 
ــوری  ــت جمه ــاق دول ــازه ی الح اج
کنوانســیون  بــه  ایــران  اســالمی 
حقــوق کــودک مصــوب 1372 )کــه 
کنوانســیون حقــوق کــودک مشــتمل 
ــه   ــاده را ب ــه و 54 م ــک مقدم ــر ی ب
تصویــب رســانده(، مقــرر نمــوده 
کــه خانــواده بــه عنــوان جــزء اصلــی 
جامعــه و محیــط طبیعــی برای رشــد 
و رفــاه تمــام اعضــای خــود خصوصًا 
کــودکان می بایســت از حمایت هــا 
و مســاعدت های الزمــه برخــوردار 
بتوانــد  کــه  نحــوی  بــه  شــود 
مســئولیت های خــود را در جامعــه 
ایفــا کنــد و کــودک بــرای رشــد 
ــود  ــخصیتی خ ــادل ش ــل و متع کام
می بایســت در محیــط خانــواده و 
در فضایــی مملــو از خوشــبختی، 
شــود،  تفاهــم  بــزرگ  و  محبــت 
تــا آمادگــی کامــل بــرای زندگــی 
فــردی در جامعــه داشــته باشــد و 
ــون  ــی همچ ــایه ی ایده آل های در س
احتــرام، بردبــاری، آزادی، برابری و 
اتحــاد بــزرگ شــود. بنابرایــن هم در 
قوانیــن داخلــی و هم کنوانســیون های 
ــته  ــه آن پیوس ــت ب ــه دول ــی ک خارج
اســت، حقــوق کــودکان و همچنیــن 
ــده  ــر گردی ــی ذک ــه  خوب ــوالن ب معل
ــرش  ــه پذی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس
ــر  ــدا ه ــد ابت ــت، بای ــط دول آن توس
حقــی کــه  از کــودکان اتیســم  ســلب 
ــه اراده ای  ــا اینک ــت  و ی ــده اس گردی
بــرای احقــاق آن وجــود نــدارد را 
دنبــال کنیــم و ایــن مهــم بــه یــاری 
خداونــد و در پرتــو ی تالش هــای 
ــزز  ــای مع ــت اعض ــن و حمای انجم
آن، در آینــده ی نزدیــک محقــق 
خواهــد شــد  و در ادامــه نیــز بــه 
مصادیقــی  بــه  دقیــق  صــورت 
کــه مؤیــد کــودک آزاری اســت  و 
ــن  ــه ممک ــی ک ــه حقوق ــن ب همچنی
اســت  توســط دولــت، مــردم جامعــه 
و یــا خانواده هــا بــرآورده نگــردد، 

ــت.  ــم پرداخ خواهی



شی
وز

 آم
ی و

لم
ع

۹۹
ل 

سا
 | 

تم
هش

ره 
مـا

 ش
م |

هار
 چ

ال
سـ

8

بیماری های اورژانسی 
     دکتر لعبت ادیبو کودکان طیف اتیسم

|  متخصص طب اورژانس

بــدن  دمــای  می باشــد.  عضالنــی 
باشــد.  بــاال  یــا  نرمــال  می توانــد 
ــروج  ــامل خ ــت ش ــن وضعی ــان ای درم
جایگزینــی  و  اســترس زا  محیــط  از 
رســاندن  از  قبــل  اســت.  مایعــات 
ــه  ــدام ب ــد اق ــتان بای ــه بیمارس ــار ب بیم
خنک ســازی بــدن بیمــار نمــود. بــرای 
ــرم  ــط گ ــار را از محی ــد بیم ــن کار بای ای
ولــرم  و آب  را خــارج  لباس هــا  دور، 
ــار  ــدن بیم ــرم( روی ب ــه،  ول ــرد ن )س
ــوا  ــان ه ــراری جری ــرد. برق ــپری ک اس
و گذاشــتن حولــه و پارچــه مرطــوب 
ــاله ی  ــردن و کش ــخ در گ ــه ی ی و کیس
ــت. در  ــد اس ــز مفی ــل نی ــر بغ ران و زی
بیمارســتان بــرای بیمــار ســرم مناســب 

می شــود. تجویــز 
شــدیدترین و آخریــن مرحلــه ی آســیب 
ــا Heat stroke می باشــد  ناشــی از گرم
کــه درواقــع یــك اورژانــس تهدیدکننــده 
به صــورت  آن  عالئــم  و  حیــات 
افزایــش شــدید دمــای بــدن و اختــالل 
ــت  ــن وضعی ــد. ای ــیاری می باش هوش
یــك اورژانــس حیاتــی اســت و عــالوه 
بایــد  خنک ســازی  روش هــای  بــر 
بیمارســتان  بــه  را  بیمــار  به ســرعت 
پزشــك  بــه  را  درمــان  و  رســاند 
ســپرد. روش مناســب خنک ســازی 
اســپری آب  گفتیــم  کــه  همان طــور 
ولــرم بــه بــدن و برقــراری جریــان هــوا 
مثــاًل اســتفاده از پنکــه می باشــد. البتــه 
ــازی  ــه خنک س ــت ک ــت داش ــد دق بای
بایــد بــا مالیمــت صــورت گیــرد وگرنــه 
ــه  ــر ب ــود منج ــده و خ ــرز ش ــث ل باع

می شــود. آســیب 
بایــد توجــه داشــت کــه گرمازدگــی 
ــا اســترس گرمایــی در فصــل  خفیــف ی
ــودکان و  ــت. ک ــایع اس ــیار ش ــا بس گرم
نوجوانــان بیشــتر در معرض این آســیب 
اســتفاده  گرمــا،  از  پرهیــز  هســتند. 
مناســب از مایعــات و خنک ســازی بــدن 
ــت  ــگیری اس ــب پیش ــای مناس روش ه
ــه  ــار را ب ــد بیم ــدیدتر بای ــوارد ش و در م

ــرد. ــل ک ــتان منتق بیمارس

در شــرایطی فصــل گرمــا را آغاز 
می کنیــم که ســایه ی دهشــتناك 
ویــروس کرونــا کمــاکان جهــان را تاریــك 
کــرده و شــکی نیســت کــه همــه موظفیم 
ــکات بهداشــتی، از خــود و  ــا رعایــت ن ب
ــرای  ــم و راه را ب ــت کنی ــه محافظ جامع
کنتــرل ایــن بیمــاری همــوار کنیــم؛ 
ــروس  ــی از وی ــاری ناش ــود بیم ــا وج ام
کوویــد 19 بــه ایــن مفهــوم نیســت 
ــایر  ــرض س ــتان در مع ــن تابس ــه در ای ک
گرمــا  فصــل  در  کــه  بیماری هایــی 
شــایع تر هســتند، نیســتیم. یکــی از 
مهم تریــن مشــکالت فصــل تابســتان، 
ــه  آســیب های ناشــی از گرمــا هســتند ک
ــاده  ــروری س ــم م ــعی می کنی ــروز س ام

ــیم. ــته باش ــا داش ــر آن ه ب
بــا  کــه  می کنــم  یــادآوری  ابتــدا  در 
ــا  ــدن ب ــط، ب ــای محی ــن دم ــاال رفت ب
در  ســعی  مختلــف  مکانیســم های 
حفــظ دمــای طبیعــی بــدن می کنــد. 
دمــای  حفــظ  اصلــی  مکانیســم های 
ــر اســت.  ــدن، شــامل تشعشــع و تبخی ب
ایــن  قادرنــد  هــوا  رطوبــت  و  گرمــا 
ــن  ــد. بنابرای ــل کنن ــم ها را مخت مکانیس
بیشــترین  مرطــوب  و  گــرم  هــوای 
ایجــاد  را  گرمایــی  آســیب  احتمــال 
در  کــه  مکانیســم هایی  می کنــد. 
ــظ  ــث حف ــط باع ــای محی ــش دم افزای
می شــوند  بــدن  دمــای  پایــداری  و 
عبارت انــد از اتســاع عــروق محیطــی 
کاهــش  تعریــق،  پوســت،  خصوصــًا 
تولیــد گرمــا در بــدن و پاســخ رفتــاری به 

محیــط. گرمــای 
متعــدد هســتند  گرمایــی  آســیب های 
ــاده و  ــالالت س ــیعی از اخت ــف وس و طی
کم خطــر تــا اختــالالت شــدید و خطرنــاك 

را تشــکیل می دهنــد.
 prickly گرمایــی  آســیب  شــایع ترین 
شــدن  عرق ســوز  همــان  یــا   heat
اســت. علــت ایــن ضایعــه ، التهــاب 
مجــاری غــدد عــرق اســت و در نواحــی 
می کنــد.  بــروز  لبــاس  بــا  پوشــیده 
خــارش و ســوزش عالمــت بــارز آن 

اســت و درمــان آن اســتفاده از لوســیون 
کاالمیــن و اســتروییدهای موضعــی و 
البتــه پوشــش و لبــاس مناســب و پرهیــز 
ــه  ــر ب ــای منج ــور در موقعیت ه از حض

ــت. ــرق اس ــد ع تولی
از  ناشــی  آســیب های  دیگــر  نــوع 
ــند.  ــی می باش ــای گرمای ــا، کرامپه گرم
ــرارادی و  ــای غی ــت انقباض ه ــن حال ای
ــًا در  ــکلتی عمدت ــالت اس ــاك عض دردن
ناحیــه ی ســاق پــا بــه دلیــل تعریــق زیاد 
ــه  ــی اســت ک و از دســت دادن حجــم آب
ــایع تر  ــورت ش ــا به ص ــن و ی ــن تمری حی
بعــد از انجــام تمریــن و حیــن اســتراحت 
حالــت ممکــن  ایــن  نمی دهنــد.  رخ 
اســت در ناحیــه ی ران یــا شــانه نیــز رخ 
ــد  ــرادی رخ می ده ــتر در اف ــد و بیش ده
ــط  ــی و در محی ــی قبل ــدون آمادگ ــه ب ک
ایــن  علــت  می کننــد.  ورزش  گــرم 
ــت دادن  ــاد و از دس ــق زی ــالل تعری اخت
مایعــات بــدن و جایگزینی آن بــا مایعات 
ــد.درمان  ــاده( می باش ــون )آب س هیپوت
آن شــامل جایگزینــی مایــع و نمــك 
ــت.  ــك اس ــط خن ــتراحت در محی و اس
ــول  ــوان از محل ــف می ت ــوارد خفی در م
خفیــف 0/1 تــا 0/2 ســالین اســتفاده 
کــرد. ایــن محلــول بــا حــل کــردن 
نمــك  قــرص  تایــی  بســته ی 10  دو 
ــه  ــر آب ب ــك لیت ــرم( در ی )6٥0 میلی گ
دســت می آیــد. کرامپ هــای گرمایــی بــا 
مصــرف نوشــابه های تجــاری محتــوی 
ــگیری  ــل  پیش ــك )sport drink( قاب نم

ــت. اس
 Heat،نــوع دیگــر آســیب ناشــی از گرمــا
stress  یــا اســترس گرمایــی اســت. 
علــت ایــن ضایعــه نیــز کاهــش آب بــدن 
ــر  ــراد پی ــا اف ــودکان ی ــوص در ک به خص
ــوای  ــه در آب وه ــت ک ــی اس ــا کارگران ی
ــت رفته  ــع ازدس ــد و مای ــرم کار می کنن گ
ــع  ــاده )مای ــادی آب س ــدار زی ــا مق را ب
هیپونیــك( جایگزیــن می کننــد. عالئــم 
ســردرد،  شــامل  گرمایــی  اســترس 
خســتگی، ســرگیجه، افــت فشــارخون، 
تنــد شــدن ضربــان قلــب و کرامــپ 
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|  متخصص طب اورژانس

     سحرانه جوادی
تأثیر آب درمانی |  دکتری روانشناسی کودکان استثنایی

بر بهبود عملکرد افراد
دارای اختالل طیف اتیسم

در  می دهــد  نشــان  یافته هــا 
کودکانــی کــه دو اختــالل طیــف 
باهــم  را  خــواب  اختــالل  و  اتیســم 
دارنــد؛ رفتارهــای کلیشــه ای، مشــکالت 
اجتماعــی و مشــکالت هیجانی بیشــتری 
ــکالت  ــن مش ــود و همچنی ــده می ش دی
و  اجتماعــی  در عملکــرد  را  بیشــتری 
ــه  ــا توج ــد. ب ــان می دهن ــی نش تحصیل
ــالل  ــودکان دارای اخت ــکالت ک ــه مش ب
طیــف اتیســم در زمینــه ی مهارت هــای 
ارتباطــی و اهمیتــی کــه ایــن زمینــه 
در  تــالش  دارد،  فــرد  زندگــی  در 
ــی  ــای ارتباط ــش مهارت ه ــت افزای جه
ایــن کــودکان، مؤلفــه ای اساســی در 
ــه شــمار مــی رود.  ــی ب مداخــالت درمان
ــص  ــی نق ــای منف ــه پیامد ه ــه ب ــا توج ب
در مهارت هــای ارتباطــی، رفتارهــای 
در  خــواب  مشــکالت  و  کلیشــه ای 
و  رفتــاری  ســازش یافتگی  حــوزه ی 
اجتماعــی،  و  تحصیلــی  مشــکالت 
زمینــه  ایــن  در  بســیاری  مداخــالت 
این کــه  باوجــود  کــه  طراحی شــده اند 
ــا  ــت، ام ــر اس ــالل درمان ناپذی ــن اخت ای
قابلیــت بهبــود بــه درجــات متفــاوت 
و به منظــور پیشـــــــگیری از تشــدید 
پیامدهــا وجــود دارد.طبــق بررســی های 
انجام شــده هیــچ درمــان واحــدی بــرای 
ــدارد و  ــود ن ــم وج ــف اتیس ــالل طی اخت
یکپارچگــی  از روش هــای  درمانگــران 
ــی، موســیقی درمانی،  حســی، رفتار درمان
ــی و  ــی، دارودرمان ــی، گفتاردرمان کار درمان
ــد.  ــتفاده می کنن ــا اس ــی از آن ه ــا ترکیب ی
کــه  اســت  رویکــردی  آب درمانــی 
بــرای درمــان  اخیــر  طــی صدســال 
افــراد بــا نیازهــای ویــژه موردتوجــه 
قرارگرفتــه اســت و باوجــود مطالعــات 
از  اســتفاده  زمینــه ی  در  کــه  اندکــی 
آب درمانــی بــرای درمــان کــودکان دارای 
ــر  ــی ب ــرات مثبت ــده، تأثی ــم انجام ش اتیس
مهارت هــای  ارتباطــی،  مهارت هــای 

حرکتــی، بهبــود وضعیــت رفتــاری را نشــان داده اســت.
ــه معنــی اســتفاده از آب در هــر یــک از اشــکال آن )آب،  ــی ب آب درمان
یــخ، بخــار( در درجــه حرارت هــا، طــول مــدت و فشــارهای مختلــف، 
ــی  ــت. آب درمان ــا اس ــان بیماری ه ــا درم ــالمت و ی ــای س ــرای ارتق ب
یکــی از درمان هــای طبیعــی شناخته شــده اســت کــه به طــور گســترده 
ــیایی  ــورهای آس ــر کش ــن و دیگ ــد، چی ــتانی هن ــای باس در فرهنگ ه
اســتفاده می شــود. ایــن روش بــر اســاس اصــول شــناور بــودن، 
ــه ی  ــه ارائ ــه ب ــت ک ــان اس ــم و جری ــتاتیک، تالط ــدرو اس ــار هی فش
ــردش  ــود گ ــرارت آب، بهب ــه ی ح ــق درج ــی از طری ــای حس محرک ه
ــکال  ــتفاده از آب در اش ــردازد. اس ــالت می پ ــازی عض ــون و آرام س خ
ــر روی  ــرات مختلفــی را ب ــد اث مختلــف و در دماهــای مختلــف می توان
سیســتم های مختلــف بــدن بگــذارد. فعالیــت در آب فرصتــی را بــرای 
تعامــل اجتماعــی و بــازی کــودکان دارای اختــالل طیــف اتیســم فراهــم 
ــاط، خودآگاهــی  ــود ارتب مــی آورد کــه هــر یــک می تواننــد موجــب بهب
ــایی  ــه شناس ــگران ب ــه ای، پژوهش ــردد. در مطالع ــت گ ــس موفقی و ح
ــد  ــودکان دارای اختــالل طیــف اتیســم پرداختن ــی در ک ــد آب درمان فوای
ــروع و  ــای ش ــه مهارت ه ــود قابل توج ــر بهب ــی ب ــی مبن ــه گزارش های ک
حفــظ تمــاس چشــمی، توجــه، تعــادل، شــنا و تعدیــل حــس المســه، 

ارائــه کردنــد.
هم چنیــن آب درمانــی می توانــد موجــب افزایــش توجــه، قــدرت 
ــل حســی، ایجــاد و حفــظ تمــاس چشــمی  ــادل، تعدی ــی، تع عضالن
ــردی  ــط منحصربه ف ــط آب، محی ــود. محی ــی  ش ــارکت اجتماع و مش
اســت کــه انبوهــی از محرک هــا را بــرای حس هــای بینایــی، المســه 
ــد  ــن فاق ــر زمی ــای دیگ ــایر محیط ه ــه س ــد ک ــاد می کن ــی ایج و حرکت
ــم  ــه ه ــدت ب ــی به ش ــتم حرکت ــی و سیس ــتم حس ــتند. سیس آن هس
ــالت  ــش تعام ــب افزای ــد موج ــر می توان ــن ام ــه ای ــتند ک ــته هس وابس
اجتماعــی در کــودکان دارای اختــالل طیــف اتیســم شــود. آب درمانــی 
در فعال ســازی سیســتم حســی، هیجانــی و حرکتــی نقــش دارد 
و می توانــد افــراد دارای اختــالل طیــف اتیســم را بــرای ایجــاد 
ــین  ــات پیش ــه مطالع ــه این ک ــه ب ــا توج ــد. ب ــک کن ــات تحری ارتباط
بــر فعالیت هــای درونــی و  نشــان داده انــد آب درمانــی می توانــد 
ــی  ــت ارتباط ــود وضعی ــش و بهب ــب آرام ــته و موج ــر گذاش ــی اث بیرون
افــراد گــردد، می تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه آب درمانــی می توانــد 
در افزایــش مهارت هــای ارتباطــی، کاهــش مشــکالت خــواب و 
ــال  ــا این ح ــود. ب ــع ش ــر واق ــز مؤث ــه ای نی ــای کلیش ــش رفتاره کاه
ــودکان  ــر ک ــی ب ــر آب درمان ــه بررســی تأثی ــون مطالعــات اندکــی ب تاکن
و نوجوانــان دارای اختــالل طیــف اتیســم پرداخته انــد. همچنیــن 
ــد موجــب کاهــش درد و  مشخص شــده اســت کــه آب درمانــی می توان

ــردد. ــین گ ــون اکسی توس ــازی هورم ــب آزادس ــراب و موج اضط
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گر در سرت هوای وصال است حافظا
باید که خاک درگه اهل هنر شوی

هنــر و رابطــه ی آن بــا افــراد 
ــم،  ــف اتیس ــالل طی دارای اخت
ســال ها اســت کــه موردبحــث و بررســی 
اســت. محققــان و مراکــز تحقیقاتــی 
بســیاری در ایــن زمینــه به دســتاوردهای 
مهمــی دســت یافته اند! تــا بــدان جــا کــه 
هنــر و تمــام مشــتقات آن، در فرآینــد 
ــده اند. ــه کار گرفته ش ــان ب ــود و درم بهب

ــای  ــاد و زوای ــت ابع ــه عل ــانی ب ــر انس ه
الیه هــای  دارای  وجــودی،  گوناگــون 
ــی از  ــه ناش ــت ک ــی اس ــتی متفاوت زیس
ــش و  ــی کن ــت و چگونگ ــه ی فعالی حیط
ــایر  ــون و س ــط پیرام ــا محی ــل آن ب تعام

اســت! انســان ها 
ــی  ــف، راه ــی لطی ــری! طیف ــی هن زندگ
در  ذوق،  و  شــوق  و  احســاس  از  پــر 
زندگانــی آدمــی اســت کــه بــه واســطه ی 
اســتعداد و ابــزار خــاص خــود، ســبب 
پــس  می شــود.  تــازه  دنیایــی  خلــق 
همــه ی انســان ها ایــن فرصــت را دارنــد 
تــا بــه نوبــه ی خودشــان، دســت بــه 
ــی  ــد: »عالم ــازه زنن ــی ت ــش جهان پیدای

ــی« ــو آدم ــاخت و از ن ــد س ــر ببای دیگ
از دیربــاز هنــر در تــار و پــود زندگــی 
انســان رســوخ کــرده و بــه نوعــی بــا 
زندگــی او عجیــن گشــته اســت. چراکــه 
هنــر آیینــه  ی روح و احســاس آدمــی 
رهایــی  و  پاالیــش  مجــرای  اســت؛ 
از خــود و روزمرگــی زندگــی؛ منــادی 

عشــق، شــیدایی و شــیفتگی:
هــر آن نقشــی کــه پیــش آیــد در او نقــاش 

ــم می بین
ــون وار  ــه مجن ــی دان ک ــق لیل ــرای عش ب

ــردم ــی گ م
»موالنا«

     دکتر یاشار خدایی
|  هنردرمانگر/ متخصص موسیقی درمانی

جایگاه هنر 
در زندگـــی 

بزرگساالن
 اتیســــــم

فرصتــی بــرای نقــب زدن بــه درون، کشــف نــور و تهی یــای وجــود، رهایــی از دنیــای 
نــام و ننــگ؛ مجالــی جهــت ابــراز خــود، یافتــن عــزت نفــس و کرامت انســانی اســت؛
آری هنــر بــا خلــق جهــان هســتی، هســتی یافــت و خــود ســبب خلــق آثــاری بدیــع 

و زیبــا گشــت.
ــظ  ــری، حف ــد، تحمل پذی ــاد امی ــه ایج ــوان ب ــر می ت ــتاوردهای هن ــج و دس از نتای
تعــادل، قــدرت درک خویشــتن و دیگــران، رشــد و تعالــی، تغییــر بینــش و جهان بینی، 

شــکر و سپاســگزاری اشــاره نمــود.
حــال نکوســت کــه گــذری کوتــاه بــر تعریــف واژه ی اتیســم و برخــی نشــانه های آن در 

فــرد بزرگ ســال داشــته باشــیم.
ــران و  ــا دیگ ــرد ب ــاط ف ــل و ارتب ــوه ی تعام ــر نح ــت و ب ــدی اس ــی رش ــم اختالل اتیس

ــذارد. ــر می گ ــار او تأثی ــری و رفت ــوه ی یادگی ــر نح ــور ب همینط

و اما نشانه های آن:
در تعامــالت اجتماعــی، دچــار مشــکل اســت. از برقــراری تماس چشــمی، خــودداری 
ــی،  ــدن خــود دارد. عــدم درک معان ــا ب ــد. حــرکات غیر کالمــی در صــورت و ی می کن
ــش  ــی، آرام ــای زندگ ــاس روال و روتین ه ــار. براس ــن گفت ــدا و لح ــاژ ص ــر تن در تغیی
ــره  ــور روزم ــر ام ــد. از تغیی ــه می کن ــراب را تجرب ــرد اضط ــورت ف ــر اینص دارد؛ در غی
ــود  ــا، وج ــا نوره ــا و ی ــا، صداه ــه بوه ــد ب ــش از ح ــیت بی ــود. حساس ــت می ش ناراح
ــدود،  ــی مح ــود عالیق ــه ای، وج ــای کلیش ــاص و حرکت ه ــراری خ ــای تک رفتاره

داشــتن حافظــه ای بســیار خــوب.
ــر در  ــات هن ــف و خصوصی ــن تعری ــم، همچنی ــانه های اتیس ــی و نش ــی معن ــا بررس ب
ســطرهای فــوق، می تــوان بــه شــفافیت، درســتی و اهمیــت زندگــی یــک فــرد دارای 

اختــالل طیــف اتیســم بــا هنــر را شــناخت، فهمیــد و درک نمــود.
اکنــون بــا توجــه بــه تجربه هــای قریــب بــه دو دهــه فعالیــت در ایــن حــوزه، بــه ایــن 

جملــه ی ارســطو بــاور راســخ پیــدا کــرده ام کــه:
»هنر، آنچه را طبیعت از تکمیل آن ناتوان است کامل می کند«

زندگــی آمیختــه بــا هــر یــک از شــاخه های هنــر، فــرد را بــه ســمت اعتــدال در حــواس 
و رفتــار، درک اجتمــاع و جمع پذیــری، تغییــر بینــش و نــگاه آدمــی نســبت بــه تحــول 
و تغییرپذیــری، کاهــش رفتارهــای تکــراری و یکنواخــت، درک درســت فضــا، زمــان 
و مــکان، افزایــش دقــت دیــداری و شــنیداری ) بــه ســبب ارتبــاط ملمــوس بــا دنیــای 
پیرامــون(، پیدایــش حــس اعتمــاد به نفــس، عــزت نفــس و بــه تبــع آن خودبــاوری، 
ــرات و  ــیاری از ثم ــپاری و بس ــه یادس ــری و ب ــذت یادگی ــی، ل ــاری و دیگرخواه خودی

نتایــج آن ســوق خواهــد داد.
بــه تجربــه دریافته ایــم کــه افــراد دارای اختــالل طیــف اتیســم در هنــر دارای اســتعداد 
بــوده و اگــر در مســیری درســت و بــا زیرســاختی اصولــی و مدبرانــه هدایــت شــوند، 
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بــه هنرمنــدی چیره دســت و تمــام عیــار 
تبدیــل خواهنــد شــد. چراکــه هنــر، 
صرفــًا خلــق اثــر نیســت و بخشــی از 
ارکاِن هنرمنــد بــودن، در حســن خلــق و 

ــت؛ ــی اس ــل اخالق خصای
هنر مردمی باشد و راستی
ز کّژی بود کّمی و کاستی

»فردوسی«
نمــود  اذعــان  می تــوان  جــرأت  بــه 
ــف  ــالل طی ــراد دارای اخت ــب اف ــه اغل ک
اتیســم زیبابیــن بــوده و دارای حســن 

خلــق ذاتــی هســتند:
کمال سر محبت ببین نه نقص گناه

»حافظ«
 و در اکنــون زندگــی می کننــد، فــارغ 
از گذشــته و آینــده، شــاید بــه نوعــی 

صوفــی باشــند!
صوفی ابن الوقت باشد ای حکیم

ــه نوعــی  ــن آن هــا در ذات خــود ب بنابرای
و  کشــف  بــه  نیــاز  و  بــوده  هنرمنــد 
از  واکاوی  نوعــی  دارنــد؛  رمزگشــایی 

خودشــان! جنــس 
بدیــن معنــی کــه هــر یــک از افــراد دارای 
اختــالل طیف اتیســم یــا در مقیــاس عام 
همــه ی انســان ها، کاتالــوگ و دفترچــه ی 
کاربــری خــود را دارنــد و اگــر جــز قوانیــن 
و ســاختار ذکــر شــده در آن عمــل شــود؛ 
نتیجــه ی مطلــوب حاصــل نخواهد شــد.

آن کاتالــوگ در واقــع بازخــورد و واکنــش 
خــود فــرد بــه درمانگــر و یــا اســتاد اســت 
ــور  ــه و چط ــن چگون ــا م ــد ب ــه می گوی ک
ــه  ــود ب ــا خ ــد! آن  ه ــرار کنی ــاط برق ارتب
ــود  ــز خ ــف رم ــای کش ــتی، راهنم درس
ــکیبایی،  ــزار ش ــا اب ــد ب ــه بای ــتند ک هس
ــه آن دســت یافــت. مهــر و ممارســت ب

هنــر نــه تنهــا ظاهــر زندگــی را دگرگــون 
ــز  ــن آن نی ــه باط ــه ب ــرد، بلک ــد ک خواه
عمــق و غنــا بخشــیده و فــرد را به ســوی 
خــود ابــرازِی کمال گــرا و تعالی بخــش 
ســوق می دهــد. چراکــه هنــر از انــزوا 
بــه جمــع راه می گشــاید و از عــدم بــه 
ــر  ــت می دهــد. هن ــر موقعی هســتی تغیی
بــرای افــراد دارای اختــالل طیــف اتیســم 
ــوم  ــا مفه ــت ت ــی اس ــال فرصت بزرگ س
زندگــی را از منظــر خــود دریابنــد و خــود 
ــا بخشــیده و  ــه آن معن ــر ب ــاری هن ــه ی ب
ــه  ــران ب ــا دیگ ــر را ب ــه ی بک ــن تجرب ای
اشــتراک بگذارنــد؛ چنانکــه اســکار وایلــد 

ــد اســت: معتق
»هنر کلید فهم زندگی است«

 افــراِد دارای اختــالل طیــف اتیســم بــا قــرار گرفتــن در فضــای آکنــده از هنــر و فراینــد 
آمــوزش آن، ابتــدا مراحــل بهبــود و پروتکل هــای درمانــی را طــی کــرده، بــا جهــان 
پیرامــون خــود از طریــق حــواس پنج گانــه ارتبــاط بهتــر و خالصانــه ای برقــرار می کننــد 
و ســپس نیــاز بــه اجــرا و نمایــش آن هنــر، آن هــا را بــر آن داشــته تــا پــا بــه دنیــای 
ــازه بیابنــد؛ مــورد تشــویق  ــو تعریــف کننــد؛ هویتــی ت بیــرون گذاشــته و خــود را از ن

واقع شــده و جایــگاه خــود را در جمــع و جامعــه مســتحکم کننــد.
هنــر، راهــی دو طرفــه اســت کــه فــرد را، بــه جمــع کشــانده و ســپس بــه خویشــتن بــاز 
می گردانــد و ایــن رفــت و برگشــت، خــود ســبب خلــق اثــری می شــود کــه خالــق آن، 
هنرمنــد و جــاذب آن، دیگراننــد. از ایــن روی هنــر، فرصــِت بیــان درونیــات و ابــراز 

احساســات را بــرای ایــن افــراد فراهــم مــی آورد.
 نــگاه پــاک و بی آالیــش ایــن افــراد بــه چــرخ گــردون، خــود منشــأ خلــق اثــر اســت 
کــه تنهــا نیازمنــد واســطه ای اســت جهــت ثبــت آن کــه چــه واســطه ای بهتــر از هنــر! 

کــه موالنــا فرمــوده اســت:
چون شدی زیبا، بدان زیبارسی که رهاند روح را، از بی کسی

نگارنــده نیــز همچــون پیکاســو معتقــد اســت بــه این که:»هــر کودکــی یــک هنرمنــد 
اســت، مســاله ی مهــم " هنرمنــد مانــدن" اســت!«

ــرد آن در  آغــاز یادگیــری هــر یــک از شــاخه های هنــری در کودکــی و ســپس پیش ب
نوجوانــی و جوانــی کــه جــز بــه صبــر و شــکیبایی در پیمــودن ایــن مســیر و تحمــِل 
رنــج یادگیــری و مــرارِت فــراز و نشــیب آن، بــه دســت نمی آیــد؛ بی شــک نتیجــه اش 
ــوه از  ــدن می ــکوفایی و چی ــج درون، ش ــن گن ــود، یافت ــرمنزل مقص ــه س ــیدن ب رس

ــف اتیســم اســت. ــالل طی ــراد بزرگ ســال دارای اخت ــرای اف ــر ب بوســتان هن
ــزان،  ــن عزی ــرای ای ــری، ب ــی هن ــه زندگ ــت یابی ب ــم دس ــای مه ــی از مولفه ه یک
بــدون  اســت؛ چراکــه  بی شــائبه ی خانواده هــا  و  آگاهانــه  و همدلــِی  همراهــی 
شــکیبایی، از خودگذشــتگی و پذیــرش دشــواری های ایــن فرآینــد از ســوی خانــواده، 

ــید. ــد رس ــد نخواه ــه مقص ــت و ب ــگان اس ــر لن ــن هن ــب زری اس
 ایــن نــوع همراهــی خانــواده بــا فــرِد دارای اختــالل طیــف اتیســم، در کنــار اســتاد و 
آمــوزگار ایشــان، بــه اتفــاق ســه ســتون از چهارســتون تعالــی و کمــال را می ســازند کــه 

بــه حتــم ســتون چهــارم نیــز همــواره بــوده اســت و خواهــد بــود!
و ستون چهارم، چیزی نیست جز لطف و عنایت خداوندگار!

»تکیــه بــر تقــوی و دانــش در طریقــت کافــری اســت راهــرو گــر صــد هنــر دارد تــوکل 
بایــدش«  »حافــظ«

از دیگــر مزایــای زندگــی هنــری و یــا هنرمندانــه زیســتن، اشــتغال بــه دانــش انــدوزی 
و ســپس کار اســت!

آنــان پــس از اینکــه زانــوی شــاگردی بــر خــاک زده و در مکتب خانــه ی هنــر، مشــق 
عشــق کردنــد و بــر تــارک هســتی، بــه قلــم مهــر و محبــت، نقش هــا حــک کردنــد؛ 

خــود، آمــوزگار هنــر خویــش بــه دیگــران خواهنــد بــود.
و چه آموزگاری بهتر از خودشان برای هم نوعانشان!

ــار  ــه سرش ــن جامع ــده و ای ــل ش ــز حاص ــی نی ــتغال زایی و کارآفرین ــق اش ــن طری از ای
ــه خودکفایــی در زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود  ــه نوعــی ب از اســتعداد و دانــش، ب
ــد.  ــت می آی ــز بدس ــادی نی ــی و اقتص ــی مال ــگاه، زندگ ــن جای ــید. در ای ــد رس خواهن
ایــن مرحلــه نیــز جــز در ارتباطــی ســازنده بــا جامعــه بدســت نخواهــد آمــد. درنتیجــه 
شــکل گیری ایــن تعامــالت، الگو واره هــای ذهنــی و پارادایم هــای رفتــاری، اصــالح 

شــده، ارزش هــا و اصــول اخالقــی ، شــکل تــازه ای بــه خــود خواهــد گرفــت.
 از طرفــی جامعــه نیــز بــا کشــف دانــش و مهــارت در عزیــزان و آگاهــی از اســتعداد و 
هنــر واالی شــان، آنــان را بــه عنــوان عضــوی اثرگــذار پذیرفتــه و در چارچوب هــای 

ارزشــی و ســاختاری خــود، حرمــت و شــأنی شایســته خواهــد بخشــید.

 آری هنــر، هنرآمــوز را ز خــاک بــر افــالک رســانده و گوهــر درونــش را بــه دردانــه ای 
ذی قیمــت مبــدل خواهــد کــرد.

که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند
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     سعید هادیگل
|  کارشناس ارشد روانشناسی/ بازی درمانگر

نقش خانواده
در انتقال به بزرگسالی 

ــالی  ــه بزرگ س ــال ب دوره ی انتق
رســاندن  اتمــام  بــه  شــامل 
شــغل،  آوردن  دســت  بــه  مدرســه، 
از  بعــد  آموزش هــای  در  شــرکت 
در  مشــارکت  )دانشــگاهی(،  مدرســه 
خانــه و فعالیت هــای خانــه، مشــارکت 
در اجتمــاع و تجربــه  ی یــک رابطــه ی 
رضایت بخــش  اجتماعــی  و  شــخصی 
ــواًل  ــال معم ــن دوره ی انتق ــد. س می باش
اســت. تعریف شــده  ســالگی   1۶-24

دوره ی انتقــال می توانــد یــک چالــش 
دارای  خانواده هــای  بــرای  اســترس زا 
آن هــا  چراکــه  باشــد؛  اتیســم  فرزنــد 
نگــران ایــن مســئله هســتند، زمانــی 
کــه بــرای مراقبــت از فرزندانشــان در 
دســترس نیســتند، کــودک تــا چــه انــدازه 
ــه  ــد و چگون ــد مســتقل عمــل کن می توان
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــن کار برمی آی ــده ی ای از عه
می تــوان  اشــخاص  ایــن  از  حمایــت 
قبولــی  قابــل  کیفیــت  بــه  را  آن هــا 
ــای  ــامل فرصت ه ــه ش ــی ک ــرای زندگ ب
اجتماعــی و شــاغل شــدن نیــز می باشــد، 

ــاند. رس
در ابتــدای امــر نکتــه ی مهــم در اجــرای 

ــت  ــال، درک اهمی ــه ی دوره ی انتق برنام
و ضــرورت ایــن دوره بــرای خانــواده 
و  درمانگــر  بــا  مؤثــر  ارتبــاط  اســت. 
در  ایجادشــده  انگیــز  اعتمــاد  فضــای 
خانــواده می توانــد کمک کننــده باشــد.  
یعنــی الزمــه ی همــه ی مراحــل و شــرط 
اعتمــاد  و  اطمینــان  احســاس  الزم، 
خانــواده بــه درمانگــر و روش و پیگیــری 
مســتمر و مؤثــر توســط درمانگــر و دادن 
مشــاوره های منظــم و مؤثــر بــه خانــواده 

ــت. اس
بــا ایــن  زیرســاخت فکــری و برنامه ریزی، 
ــواده و  ــا خان ــده ب ــگ ش ــه ی هماهن برنام
بررســی همه جانبــه ی رفتارهــای فــرد 
ــروع  ــی ش ــا، کار عمل ــه ی حوزه ه در هم

می شــود. 
ــواده، قــدم بعــدی  ــا خان ــاط ب بعــد از ارتب
ــه در  ــت ک ــوان اس ــرد نوج ــا ف ــاط ب ارتب
ــت  ــز اهمی ــت حائ ــه ی دوم بی نهای مرحل
ــه  ــتانه ای ک ــه ی دوس ــک رابط ــت. ی اس
ــا  ــد ت ــک می کن ــدود دارد و کم ــد و ح ح

ــه دارد. ــود را نگ ــد خ ــرد ح ف
ــوان  ــه می ت ــه چگون ــن ســؤال ک حــال ای
انجــام  بــرای  را  اتیســم  نوجوانــان 

آمــاده  منــزل  از  خــارج  فعالیت هــای 
ــه  ــه در ادام ــد؛ ک ــود می آی ــه وج ــرد ب ک
بــه برخــی از حوزه هــای مختلــف بــرای 
انتقــال موفقیت آمیــز بــه بزرگ ســالی 
ــرد اشــاره  ــه آن توجــه ک ــوان ب ــه می ت ک

ــد: ــد ش خواه

برنامه ریزی خانواده ها
یکــی از حوزه هــای موردتوجــه در ایــن دوره 
خانــواده می باشــد. نتایــج تحقیقــات 
ــا  ــر خانواده ه ــه اکث ــت ک ــان داده اس نش
برنامــه ی معیــن و مشــخصی بــرای 
ــد.  ــد از مدرســه ندارن ــدان خــود بع فرزن
بیــان  آنــان  درصــد   50 همچنیــن 
کردنــد باوجــود داشــتن چنیــن کودکانــی 
ــم  ــه فراه ــوند. درنتیج ــت نمی ش حمای
آوردن اطالعــات کافــی در ایــن زمینــه و 
ــاال بــردن کیفیــت خدمــات سرویســی  ب

می توانــد بســیار کمک کننــده باشــد.
اســتقالل  بــه  و  کار  پیشــبرد  بــرای 
اختــالل  دارای  نوجــوان  رســاندن 
ــه ی  ــد الزم ــن فرآین ــم، ای ــف اتیس طی
همــکاری تنگاتنــگ و بــاال بیــن  خانواده 

و درمانگــر اســت.
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ــد،  ــه فرزن ــواده ب ــگاه خان ــواده، ن ــروری خان ــد پ ــبک فرزن ــه اول س در وج
اولویت بنــدی اهــداف خانــواده، آگاهــی خانــواده از رونــد برنامــه، همــکاری 
در تمــام مراحــل رونــد کار با نوجــوان دارای اختــالل طیف اتیســم، انگیزه ی 
خانــواده بــرای شــروع جریــان همراهــی و بررســی چالش هــا و تنش هــا بــا 
خانــواده و مشــاوره بــه آن هــا از مهم تریــن و مؤثرتریــن ملزومــات ورود بــه 

ایــن دوره از زندگــی فــرد دارای اختــالل طیــف اتیســم اســت.

استقالل
مهم تریــن و اولیــن قــدم در ایــن راه آمــاده کــردن خانــواده اســت. در ابتــدا 
بایــد از ســالمت و آگاهــی خانــواده مطمئــن شــویم و بــه آن هــا مشــاوره های 
الزم را بدهیــم. بایــد در مــورد مفهــوم بزرگ ســالی و منظــور از آن بــا 
خانــواده بــه توافــق برســیم و یــک  چشــم انداز بــرای آن هــا تعییــن کنیــم.

در ایــن دوره عــالوه بــر مقاومــت خانــواده بــرای اســتقالل فرزندشــان، بــا 
مقاومــت فــرد دارای اختــالل طیــف اتیســم هــم مواجــه هســتیم چــرا کــه 
تغییــر عــادات همان طــور کــه بــرای یــک فــرد به ظاهــر ســالم هــم ســخت 
اســت بــرای او هــم دشــوار اســت. مــا بایــد دالیــل اینکــه چــرا فــرد بایــد 
مســتقل شــود را بیــان کنیــم. درمانگــر بایــد در مــورد چالش هــا ســختی ها 

ــواده بینــش بدهــد. ــه خان و خطــرات و ناآگاهی هــا ب

اصالحات درسی
ــودکان و  ــه ک ــا ب ــوزش مهارت ه ــی آم ــاور و مرب ــم، مش ــا، معل خانواده ه
ــه دارای  ــی روزان ــای زندگ ــوزش مهارت ه ــد آم ــم معتقدن ــان اتیس نوجوان
ــاب  ــی حس ــون توانای ــه ای همچ ــوم پای ــوزش عل ــتری از آم ــت بیش اهمی
ــد  ــاد بگیرن ــد ی کــردن، دانــش رنگ هــا و... می باشــد، چــرا کــه آن هــا بای
رفتارهــای خــود را مدیریــت کننــد و مســئولیت خــود را بپذیرنــد. درنتیجــه 
ــاط  ــوه ی ارتب ــون نح ــی چ ــوزش مهارت های ــا آم ــد ب ــئله می توان ــن مس ای
ــای  ــرات، مهارت ه ــا تغیی ــه ب ــتگی، مواج ــش وابس ــردن، کاه ــرار ک برق
ــای کاری  ــکالت در زمینه ه ــا مش ــه ب ــاع، مقابل ــارکت در اجتم ــغلی، مش ش
ــه  ــه ک ــک مطالع ــن ی ــر ای ــد. عالوه ب ــده باش ــیار کمک کنن ــی بس و اجتماع
توســط اتیســم Speaks و بنیــاد امیــد در نشســت بین المللــی تحقیقــات 
اتیســم )IMFAR( ارائــه شــد، دریافــت کــه مهم تریــن پیش بینــی کننــده ی 
ــود  ــت از خ ــای مراقب ــر مهارت ه ــلط ب ــالی تس ــت در بزرگ س ــج مثب نتای
ماننــد حمــام کــردن، لبــاس پوشــیدن، تمیــز کــردن و پخــت و پــز اســت. 
ــم را در  ــف اتیس ــالل طی ــودکان دارای اخت ــه ک ــی ک ــه ی محققان ــه گفت ب
ــی  ــان، توانای ــر از زب ــا مهم ت ــن مهارت ه ــد، ای ــی کرده ان ــالی ردیاب بزرگ س
فکــری در هنــگام حفــظ اشــتغال و دســتیابی بــه رضایــت از زندگــی اســت.

حمایت جامعه
ایجــاد امکانــات الزم شــامل ارائــه ی ســاختارهای حمایتــی و ســاختارهای 
ــرای مشــارکت و تصمیم گیــری،  ــان ب پشــتیبانی ماننــد آماده ســازی نوجوان
آمــوزش پیشــرفته بــرای افــراد حرفــه ای، برنامه ریــزی بــرای دوره ی انتقال 
ــا نیازهــای فــرد، حمایــت از خانواده هــا  در بافت هــای منفــرد و متناســب ب
بــرای کنتــرل اســترس ایــن دوره و بهبــود دسترســی بــه اطالعــات شــامل 
ــرای خانواده هــا در ایــن دوره تلقــی می شــوند. برنامه هــای مهــم جامعــه ب

فراهم آوردن فرصت اشتغال پس از مدرسه
نوجوانــان اتیســم از پتانســیل قابل توجهــی برخــوردار هســتند کــه کــم ارزش 
شــده اســت. درنتیجــه فراهــم آوردن اشــتغال باعــث کمــک بــه نوجوانــان 
بــرای بیــرون رفتــن از منــزل، بررســی شــود و زیان هــای احتمالــی، 
کمــک بــه اســتقالل نوجــوان از خانــواده و اعتمــاد در تصمیم گیــری خواهــد 

اســت  الزم  ایــن  بــر  عــالوه  شــد. 
آموزش هایــی در زمینه هــای مختلــف 
ماننــد برخــورد بــا افــراد اتیســم، صبــر و 
آمــوزش رفتارهــای مناســب بــه افرادی 
کــه بــا نوجوانــان اتیســم در محیــط 

ــه شــود. شــغلی همــراه هســتند ارائ
اختــالل  دارای  افــراد  بــه  همچنیــن 
طیــف اتیســم ابتــدا بایــد آداب و ضوابــط 

ــم. ــوزش دهی ــغل را آم ــر ش ه
از عالیــق،  بایــد فهرســتی  خانــواده 
قــوت  و  ضعــف  نقــاط  انگیزه هــا، 
فرزنــد دارای اختــالل طیــف اتیســم 
ــد  ــر بتوان ــا درمانگ ــد ت ــه کن ــود تهی خ
اولویت بنــدی کنــد و همچنیــن بــه فــرد 
دارای اختــالل طیــف اتیســم در جهــت 
خودبــاوری  و  عزت نفــس  افزایــش 

کمــک بیشــتری شــود.
گاهــی انتظــارات و دغدغه هــای خانواده 
بــا فرزنــد اتیســم خــود متفــاوت اســت. 
ــمندی و  ــاس ارزش ــد احس ــواده بای خان
کارآمــدی را در فرزنــد خــود تقویــت 
ــواده  ــن انتظــارات خان ــی بی ــد و تعادل کن

ــود. ــرار ش ــدش برق و فرزن
کســب  در  دوره  ایــن  در  درمانگــر 
مهارت هایــی مثــل تصمیم گیــری، تفکــر 
نقادانــه، خالقیــت، مدیریــت احساســات 
ــرد دارای  ــه ف ــی ب ــای ارتباط و مهارت ه
ــد. ــف اتیســم کمــک می کن اختــالل طی
نیــاز  و  اســت  زمان بــر  فرآینــد  ایــن 
ــرد  ــواده و ف ــه ی خان ــر و حوصل ــه صب ب
اتیســم و آگاهــی آن هــا از فرآینــد انتقــال 
بــه بزرگ ســالی و مســتقل شدنشــان 

دارد.
وقتی کــه تــالش می شــود تــا نوجــوان بــه 
مرحلــه ی بزرگ ســالی و اســتقالل برســد 
چک لیســت داشــتن الزمــه ی کار اســت. 
بــا ایــن روش، درمانگــر به صــورت مجــزا 
ــد  ــواده می دان ــا خان ــاط ب و شــفاف در ارتب
کــه روی کــدام موضوعــات کار کنــد و 
ــاص  ــای خ ــا و تمرین ه ــوه ی رفتاره نح
خــودش را برنامه ریــزی و اجــرا کنــد.
ایــن چک لیســت می توانــد ســه جنبــه را 

ارزیابــی کنــد.

جنبه رفتار نوجوان در خانواده
جنبه رفتار نوجوان در محیط اجتماعی

و شخصیت خود نوجوان
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توضیحات نتیجه ماه سوم ماه دوم ماه اول

ارتباط با افراد خانواده

همکاری با خانواده

همراهی

همدلی

دستور پذیری

مسئولیت پذیری

فداکاری

وفاداری

درک امنیت

نظم

بهداشت در خانواده

در خانواده:

توضیحات نتیجه ماه سوم ماه دوم ماه اول

آداب اجتماعی

احوال پرسی

تشکر کردن

درست گفتگو کردن

خوب گوش کردن

نظم در محیط

ارتباط با همکاران

رضایت همکاران

آداب غذا خوردن

رعایت بهداشت 
در محیط کار

در اجتماع:
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توضیحات نتیجه ماه سوم ماه دوم ماه اول

نظافت شخصی

ارتقاء مهارت های فردی

مهارت خودیاری

مسئولیت پذیری

برنامه ریزی

ورزش کردن

امور هنری

دانش اندوزی

شخصی:

البتــه طبــق چک لیســت فــوق. بــا ایــن روش درمانگــر به صــورت مجــزا و شــفاف در ارتبــاط بــا خانــواده می دانــد کــه روی کــدام 
موضوعــات کار کنــد و نحــوه ی رفتارهــا و تمرین هــای خــاص خــودش را برنامه ریــزی و اجــرا کنــد.

در انتها نیز به یاد داشته باشید:
- هرچنــد ممکــن اســت ناامیــد شــوید، ســعی کنیــد هنــگام فکــر کــردن بــه آینــده مثبــت باشــید. نگاهــی بــه عقــب بیندازیــد و در 

مــورد همــه ی راهکارهایــی کــه فرزندتــان تاکنــون انجــام داده اســت و شــما یــاد گرفته ایــد فکــر کنیــد.
- مهــم اســت کــه شــما بــا نوجــوان خــود کار کنیــد تــا مهارت هــای ارتباطــی و خودیــاری را ارائــه دهیــد؛ او نیــاز دارد تــا در ایــن رونــد 

مشــارکت فعال داشــته باشــد.
- هنگامی کــه فرزندتــان در هــر توانایــی اســتاد شــد حتمــًا او را بــا بازخــورد مثبــت تقویــت کنیــد، انگیــزه بــرای یادگیــری بســیار 
مهــم اســت و هرچــه کــودک شــما بــا مهارت هــای جدیــد آشــنا و شایســته تر شــود، اعتمادبه نفــس، عالقــه و انگیــزه ی او افزایــش 

می یابــد.
- موفقیت های کوچک فرزندتان را جشن بگیرید و بر روی برجستگی های کنار جاده ساکن نشوید.

1. هر خانواده می بایست نمره 1 تا 20 را برای نمره گذاری انتخاب کند.
2. نتیجه نمرات میانگین نمرات 3 ماه است.

3. قبولی به شرط معدل باالی 12 است.
4. کل برنامه اجرایی برای 3 ماه است.

5. این برگه توسط ارزیاب، با بررسی از خانواده ها پر می شود
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اقدامات انجام شده توسط انجمن خیریه اتیسم ایران
 در راستای پیشــگیری، مقابله و درمان ویروس کرونا 

) 9 لغایت 25 اسفند(

اقدامات کلی انجمن در بخش خدمات حمایتی در خصوص خانواده های دارای فرزند اختالل طیف اتیسم

•  راه اندازی سامانه ی آنالین )مشاوره ی تلفنی کشوری )Helpline( با شماره ی پنج رقمی 48085
•  تهیــه ی اقــالم بهداشــتی و ضدعفونی کننــده دربســته ی ویــژه شــامل: ماســک ، الــکل ، ژل ضدعفونی کننــده ، ماده 

ضدعفونی کننــده ســطوح بــه تعــداد 500 خانــواده
•  تهیــه بــن کارت فروشــگاه های زنجیــره ای افــق کــورش بــه مبلــغ هــر بــن کارت 110 هــزار تومــان بــا احتســاب 

تخفیــف 50% جهــت تهیــه ی اقــالم ضــروری بــه تعــداد 500 خانــواده
•  ارائه ی خدمات آموزشی با ایجاد و تولید محتواهای آموزشی ویژه ی کودکان

•  ارائه ی خدمات آموزشی با تولید محتواهای آموزشی ویژه ی خانواده ها
•  تهیه و تدوین دستورالعمل های مخصوص طیف اختالالت اتیسم در مواجه با کرونا

ــای  ــرای خانواده ه ــا ب ــاری کرون ــت بیم ــگیری و مراقب ــتورالعمل های پیش ــه ی دس ــانی کلی ــار و اطالع رس •  انتش
ــان  ــز توانبخشــی، درمانگــران، کارشناســان و کارکن ــان مراک ــران، کارکن ــف اتیســم، بزرگســاالن اتیســم، مدی طی

انجمــن
•   حذف بخشی از خدمات بازدید از منزل و کار با کودکان اتیسم همچنین فعالیت های داوطلبانه تا اطالع ثانوی

خدمات ارائه شدهگروه هدفردیف

50 عدد ماسک پارچه ای
100 عدد ماسک معمولی

100 عدد دستکش التکس
50 عدد ژل ضدعفونی کننده

50 عدد الکل
50 عدد ماده ضدعفونی کننده سطوح

70 جفت دستکش معمولی
2 گالن محلول ضدعفونی کننده خارجی و ابزارهای الزم نظافتی

کارکنان انجمن 1

1500 فصل نامه آوای اتیسم
1500 اسباب بازی کمک آموزشی

280 عدد ژل ضدعفونی کننده
280 عدد الکل

3000 عدد ماسک پارچه ای
200 عدد گالن یک لیتری ضدعفونی کننده سطوح

خانواده های اتیسم 2

تخلیه کامل کلینیک
ضدعفونی کامل ساختمان کلینیک

نقاشی
تهیه تجهیزات کمک آموزشی درمانی و توانبخشی شامل و ...

بازسازی کلینیک

خانه امید یک
3 )کلینیک انجمن(
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 اقدامات کلی انجمن در بخش خانه های امید 

•  رایزنــی بــا خیریــن تجهیــز اقــالم کلینیک هــای توانبخشــی 
در راســتای تجهیــز خانه هــای امیــد

•  تخلیــه ی کامــل خانــه امیــد یــک واقع در ســاختمان ســتادی 
نجمن ا

•  ضدعفونی کل ساختمان
•  تجهیــز مجــدد خانــه امیــد بــه مبلــغ 25 میلیــون تومــان بــا 

کمــک خیریــن

 اقدامات کلی انجمن در خصوص کارکنان انجمن 

در خصــوص  اطالع رســانی  و  آموزش هــای الزم  انجــام    •
ــا ــروس کرون ــا وی ــه ب ــگیری و مقابل پیش

•  ضدعفونــی کــردن روزانــه ی کل ســاختمان ســتادی و کلیــه ی 
تجهیــزات اداری ضــروری و موردنیــاز

•  در اختیــار قــرار دادن مــواد ضدعفونی کننــده و ابزارهــای الزم 
ــه کارکنان حفاظتــی ب

•  تعطیلــی برخــی از بخش هــا و واحدهــای انجمــن همچــون 
ــت ــورت موق ــد به ص ــای امی خانه ه

بــرای  دورکاری  انجــام  فرصــت جهــت  کــردن  فراهــم    •
درمانگــران و  کارشناســان 

•  فراهــم کــردن فرصــت جهــت انجــام دورکاری بــرای برخــی 
واحدهــای انجمــن همچــون آمــوزش و پژوهــش

 اقدامات کلی مؤسسه در خصوص
 آموزش و اطالع رسانی 

•  نظــر بــه هــدف اصلــی انجمــن در خصــوص آگاهــی بخشــی 
ــتمر  ــورت مس ــانی به ص ــم اطالع رس ــف  اتیس ــالالت طی اخت
ــتاگرام،  ــایت، اینس ــن )وب س ــی انجم ــبکه های اجتماع در ش

تلگــرام و ... (
ــداد  ــه تع ــی ب ــانه ی مل ــه در رس ــتن برنام ــت داش ــدام جه •  اق
ــور  ــا مح ــالمت ب ــک و س ــوزش، ی ــبکه های آم ــه ش 3 برنام

ــا اتیســم و کرون
ــن  ــتان انجم ــه زمس ــاپ فصل نام ــه و چ ــت تهی ــدام جه •  اق

ــخه ــداد 2000 نس ــه تع ــم ( ب )آوای اتیس
•  اقــدام جهــت تهیــه و چــاپ تقویــم رومیــزی باهــدف معرفی 

نقاشــی های انجمــن بــه تعــداد ۶00 عــدد
ــروه  ــکاری گ ــا هم ــید ب ــاپ سررس ــه و چ ــت تهی ــدام جه •  اق

ــید ــداد 50 سررس ــه تع ــر ب ــن هالل احم داوطلبی
•  ایجــاد بســتر مناســب در راســتای تولیــد انــواع مدیــا ازجملــه 

کلیــپ، اینفوگرافــی، پوســتر و ...
ــان،  ــان، داوطلب ــی )کارکن ــای داخل ــانی در گروه ه •  اطالع رس
خانواده هــای عضــو، هیئــت امنــاء و مدیــره( و هم زمــان 
اطالع رســانی و آگاهــی بخشــی در گروه هــای برون ســازمانی 
)شــبکه ملــی اتیســم و گروه هــای مرتبــط بــا اتیســم، شــبکه 
ملــی مؤسســات نیکــوکاری و خیریــه، ســتاد هماهنگــی 

ــا( ــورد کرون ــبکه ها در م ش
کاهــش  جهــت  الزم  آموزشــی  پکیج هــای  تهیــه ی    •
اضطــراب، افســردگی و تغییــر اصــالح ســبک زندگــی و تــداوم 

و اســتمرار آن

 اینستاگرام: 
•   پست های اطالع رسانی در قالب استوری )۶ پست(

•  توصیه های WHO برای کاهش خطر به ویروس کرونا
•  پست های آگاهی بخشی به جامعه )2 پست(

 وب سایت انجمن: 
•   به روزرسانی بخش اخبار با در اختیار گذاشتن جدیدترین اخبار مرتبط با کرونا

•  ترجمه کلیه متون فارسی زبان به انگلیسی و بالعکس در خصوص جدیدترین اخبار مربوط به کرونا

 اپلیکیشن انجمن: 
•  راه اندازی اپلیکیشن و ماژول های تخصصی مرتبط با هلپ الین اتیسم

 کانال تلگرام: 
•  تهیه ی 10 ویدیو مطالبه گری از مدیران انجمن های فعال درزمینه ی اتیسم در کشور

•  تهیه ی 15 ویدیو آموزشی باهدف آگاهی بخشی به خانواده ها و آموزش به کودکان در منزل
•  تهیه ی 3 کلیپ اطالع رسانی در خصوص راه اندازی سامانه ی هلپ الین کشوری
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ــی  ــات حمایت ــی انجمــن در بخــش خدم ــات کل اقدام
ــم ــالالت اتیس ــف اخت ــای طی ــوص خانواده ه در خص

•   تهیــه ی ســومین محمولــه ی بهداشــتی و مــواد ضدعفونی 
ــون  ــغ 28 میلی ــه مبل ــده ب ــداد 900 ژل ضدعفونی کنن ــه تع ب
ــدام جهــت ارســال  ــو و اق ــا همــکاری شــرکت اکتی ــان ب توم

ــا ــرای خانواده ه ب
ــه 15 اســتان )شــامل ژل  •   ارســال بســته های بهداشــتی ب
ــه آوای  ــتورالعمل و فصلنام ــک، دس ــده، ماس ضدعفونی کنن
ــرای اســتفاده ی خانواده هــا و توزیــع آن از طریــق  اتیســم( ب

ــتانی ــم اس ــای اتیس انجمن ه
•   تکمیــل مشــاورین بخــش هلــپ الیــن انجمــن و آغــاز بــه 

کار تیــم هلــپ الیــن
•   همکاری با ستاد مبارزه با کرونا در استان تهران

•   همراهــی بــا تهیــه و امضــای 3 بیانیــه ی گســترده و ملــی 
بــرای پیشــگیری و مبــارزه بــا کرونــا بــرای ریاســت محتــرم 

جمهــوری
•   همراهــی و همــکاری در تهیــه ی 2 بیانیــه ی بین المللــی 
بــه ســازمان ملــل در راســتای تحریم هــای گســترده و لــزوم 

لغــو تحریم هــا در شــرایط فعلــی

اقدامــات کلــی موسســه در خصــوص آمــوزش و 
اطالع رســانی

•   حضــور 1 خانــواده و 2 نوجــوان اتیســم در راســتای معرفــی 
ــا در  ــه ی کرون ــی در زمین ــای فعل ــه ی راهکاره ــا و ارائ نیازه
برنامــه ی  تلویزیونــی شــبکه 3 مــورخ هفتــم فروردین مــاه 99
•   ســاخت 3 کلیــپ جدیدتــر بــا محوریــت آمــوزش خانواده ها 

در شــرایط کرونا بــا حضور کارشناســان
•   چــاپ 2000 عــدد فصلنامــه آوای اتیســم )بــا اضافــه 
نمــودن ویــژه بخشــی بــرای کرونــا( و اقــدام جهــت ارســال 

آن بــه خانواده هــا
•   توزیــع و انتشــار مجــازی »دســتورالعمل مقابلــه بــا کرونــا« 

تهیه شــده توســط انجمــن روان پزشــکی کــودک و نوجــوان
•   بررســی کلیــه ی محتواهــای تولیدشــده در زمینه ی اتیســم 
و کرونــا توســط تیــم بین الملــل و اقــدام جهــت ترجمــه آن هــا
•   بارگــذاری 3 محتــوای آموزشــی جدیــد در شــبکه های 

ــن انجم
•   بارگــذاری فایــل پــی دی اف فصلنامــه در شــبکه های 

ــوم ــتفاده ی عم ــت اس ــن جه انجم
ــی  ــت روز جهان ــرای بزرگداش ــای الزم ب ــام هماهنگی ه •   انج
اتیســم مــورخ چهــارم آوریــل 2020 بــا دیگــر انجمن های اتیســم
•   همــکاری گســترده بــا شــبکه »کمــک« در راســتای 

اقدامات انجام شده توسط انجمن خیریه اتیسم ایران
 در راستای پیشــگیری، مقابله و درمان ویروس کرونا 

) 25 اسفند لغایت ۸ فروردین(

مطالبه گــری و تأمیــن منابــع بــرای بیمــاران و عضویــت در 
کمیتــه ی تولیــد محتــوا و اطالع رســانی

ــنایی  ــور آش ــا، به منظ ــم و کرون ــوا ی اتیس ــه ی محت •   تهی
ــا و آمــوزش رفتارهــای بهداشــتی  ــا کرون بهتــر خانواده هــا ب

ــه ــدن در خان ــراد دارای اتیســم، و راهکارهــای مان ــه اف ب
•   تهیــه ی محتــوای آمــوزش مهارت هــای روزمــره زندگــی، 

به منظــور آمــوزش بــه افــراد دارای اتیســم
ــای دارای  ــژه خانواده ه ــی وی ــای آموزش ــه ی کلیپ ه •   تهی

فرزنــد اتیســم، جهــت اقدامــات توانبخشــی در منــزل

 اینستاگرام 

•   بارگــذاری 3 پســت در رابطــه بــا اتیســم و کرونــا در 
انجمــن اینســتاگرام  صفحــه ی 

 وب سایت انجمن: 
 

•   بارگــذاری 3 پســت در رابطــه بــا اتیســم و کرونــا در ســایت 
انجمن 

 کانال تلگرام: 

•   بارگــذاری 15 پســت آموزشــی در رابطــه بــا اتیســم و کرونا 
ــال تلگرامی در کان
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اقدامــات کلــی انجمــن در بخــش خدمــات حمایتــی 
در خصــوص خانواده هــای اختــالالت طیــف اتیســم

ــویه ی  ــان و تس ــدد جوی ــه م ــدی ب ــه ی نق ــک  هزین •   کم
ــال ــغ 141،۶51،200 ری ــه مبل ــخ ب نس

•   تهیــه و توزیــع بســته های کامــل بهداشــتی و ضدعفونــی 
بــرای خانواده هــای تحــت پوشــش انجمــن اتیســم ایــران 
و ســایر انجمن هــای اتیســم کشــور شــامل )ماســک، 
تقریبــی  مبلــغ  بــه  رومیــزی(  تقویــم  و  فصل نامــه 

ریــال  123،825،000
•   تهیــه ی 400 عــدد پــک بهداشــتی شــامل )5 عــدد 
ماســک، الــکل کوچــک 1 عــدد و دســتکش 1 عــدد( 
ســازمان  از  اهدایــی  ریــال   10۶،000،000 ارزش  بــه 

حمــر ل ا هال
•   تهیــه ی مــواد ضدعفونــی ســطوح، شــیلد و ماســک بــه 

ــال ارزش 34،500،000 ری
ــک،  ــدد ماس ــک ع ــامل )ی ــک ش ــدد پ ــه  ی 150 ع •  تهی
یــک عــدد الــکل و یــک عــدد بیســکویت( بــه ارزش 

ریــال  45،000،000

اقدامات انجام شده توسط انجمن خیریه اتیسم ایران
 در راستای پیشــگیری، مقابله و درمان ویروس کرونا 

) ۸ فروردین لغایت ۳۱ فروردین(

 رسانه ملی 

•   تنظیــم خبــر مصاحبــه ی خانــم غفــاری و انتشــار در 
ــیم  ــر، نس ــر برت ــما، تیت ــنا، ش ــا، ایس ــای ایرن خبرگزاری ه

ــر ــب و مه ــر جال ــن، تیت آنالی
•   انتشــار کلیــپ اتیســم در کانــال خبرگــزاری نســیم آنالین و 
صفحــات خانــم مهتــاب کرامتــی، داریــوش فرضیایــی )عمو 

پورنــگ( و فاطمه گــودرزی. 
•   حضور پزشک انجمن در برنامه ی طبیب شبکه 3

ــگ هفــت  ــاری در برنامــه ی زن ــم غف ــی خان •   حضــور تلفن
ــاعت 19 ــوزش س ــبکه آم ش

•   حضــور خانــواده ی اتیســم در ویــژه   برنامــه ی نــوروز شــبکه 
1 ســاعت 23

ــاح  ــم افتت ــگاران در مراس ــگاه خبرن ــگار باش ــور خبرن •   حض
ــر و  ــبکه خب ــاعت 17 ش ــر س ــش در خب ــن و پخ ــپ الی هل

ــبکه 1 ــاعت 19 ش س
•   حضــور گــروه درمــان انجمــن در برنامــه ی ضربــان شــبکه 

سالمت

 بین المللی 

•   فعالیت های انجمن اتیسم ایران در رابطه با کرونا
•   ترجمــه ی متــن بحــران کرونــا و راهکارهایــی بــرای 

رازجویــان( اتیســم )خانــم دکتــر  خانواده هــای 
•   ترجمه ی بیانیه رئیس اکوسوک درباره ی کرونا

•   بررســی اقدامــات انجام شــده توســط دیگــر انجمن هــای 
اتیســم دنیــا و ارائــه ی مــوارد مناســب بــه واحــد آمــوزش

•   راه اندازی سامانه ی مشاوره تلفنی
•   ترجمه ی متن ویروس کرونا و سالمت روانی کودکان

•   برگزاری کارگاه های آموزشی آنالین با موضوعات:
1( کارگاه اهمیت و تنظیم برنامه های روزمره کودک

2( کارگاه بازی های والد و کودک
3( کارگاه شادی با اتیسم

ــودکان  ــواب در ک ــکالت خ ــی مش ــی بررس 4( کارگاه آموزش
اتیســم

5( کارگاه مهارت غذا خوردن
۶( کارگاه مهارت استفاده از سرویس بهداشتی و استحمام

ــداد  ــه تع ــده ب ــتی و ضدعفونی کنن ــالم بهداش ــه ی اق •   تهی
ــواده 900 خان

•   ارســال محمولــه ی بهداشــتی بــه 15 اســتان بــرای 
ژل ضدعفونــی،  شــامل:  اتیســم  محتــرم  خانواده هــای 

ماســک بــه همــراه فصلنامــه آوای اتیســم



سم
اتی

ن 
جم

 ان
لی

اخ
ر د

خبا
ا

۹۹
ل 

سا
 | 

تم
هش

ره 
مـا

 ش
م |

هار
 چ

ال
سـ

20

ــو  ــل لغ ــه ی بین المل ــا 2 بیانی ــه و امض ــا و تهی ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــا س ــکاری ب •   هم
تحریم هــا

ــا در  ــازی خانواده ه ــوزش مج ــت آم ــا محوری ــی ب ــای آموزش ــذاری محتواه •   بارگ
ــا ــرایط کرون ش

•   همکاری با شبکه کمک
•   اطالع رسانی و آگاهی بخشی جامعه در سطح گسترده در روز جهانی اتیسم

اقدامات کلی انجمن در خصوص آموزش و اطالع رسانی

ــدن  ــخص ش ــت مش ــم جه ــای اتیس ــواده ه ــا خان ــازی ب ــات مج ــزاری جلس •   برگ
ــا ــروس کرون ــیوع وی ــان ش ــا در زم ــواده ه ــای خان نیازه

•   پیگیری گزارش عملکرد انجمن های اتیسم کشور و جمع آوری گزارش ها
•   پاســخگویی بــه کلیــه ی ســؤاالت خانواده هــا و درمانگــران در دایرکــت اینســتاگرام 

روزانــه بــه تعــداد 150 ســؤال
ــای  ــر فضاه ــن در دیگ ــال انجم ــا از کان ــم و کرون ــه اتیس ــوط ب ــار مرب ــار اخب •   انتش

مجــازی گروه هــای دیگــر
•   برگــزاری الیــو در اینســتاگرام بــا توانمنــدان اتیســم در خصــوص چگونگــی ســپری 

شــدن روزهــای قرنطینــه
•   تهیــه و تولیــد ســه کلیــپ در راســتای کاهــش آســیب های اجتماعــی و کرونــا و بــار 

گــزاری در اینســتاگرام شــبکه کمــک
•   تهیــه، تدویــن و ترجمــه ی کتــاب اتیســم و کرونــا و بــار گــزاری در تمــام کانال هــا و 

فضاهــای مجــازی انجمن
•   برگزاری کارگاه مجازی ویژه ی والدین
•   پیاده سازی و تولید محتوا برای والدین
•   برگزاری کارگاه ویژه ی تیم هلپ الین
•   تهیه ی طرح های یونیسف برای کرونا

•   تهیه ی طرح درس ویژه ی کارگاه های والدین
•   کتابچه ی آموزشی کودکان اتیسم در روزهای شیوع کرونا

 اینستاگرام: 

•   بارگزاری مجموعًا 43 پست در تلگرام در این بازه زمانی

 مطالب منتشر شده در وب سایت انجمن: 
 

•   برگزاری کارگاه اهمیت و شیوه ی تنظیم برنامه های روزمره ی کودک طیف اتیسم
•   بیانات رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل پیرامون کوید 19

•   جامعه اتیسم! سالم
•   اتیســم و آمــوزش خانــواده )توصیه هــای ســرکار خانــم فیــروزی مشــاور و ارزیــاب 

انجمــن اتیســم ایــران در مــورد اتیســم و کرونــا(
•   اتیسم و مداخالت در منزل

•   کرونا ویروس و بهداشت روانی کودکان
•   بارگذاری 11 ویدئو با عنوان کرونا و اتیسم در آپارات

• Hello Autism society  
 • Coronavirus crisis   
• Autism Telephone counseling System
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برگــزاری سلســله کارگاه هــای آموزشــی ویــژه ی 
بزرگســاالن ) دوره ی انتقــال بــه بزرگســالی(

-  خرداد 99

برگزاری کارگاه های آموزشی

برگزاری سلسه کارگاه های آموزشی ویژه ی خانواده های 
دارای فرزند زیر 14 سال

-  اردیبهشت 99

برگزاری کارگاه های آموزشی

اخبار داخلی مهم

اولیــن نشســت خبــری مشــترک شــبکه ی 
ملــی انجمن هــای حامــی بیمــاران خــاص 

-  اردیبهشــت 99

نشست خبری

ــترک  ــای مش ــی از پروژه ه ــم رونمای مراس
ــاپ ــران و شــرکت فن انجمــن اتیســم ای

-  خرداد 99

همکاری با شرکت فناپ

آغــاز همــکاری شــبکه تلوزیونــی فیلیمــو و 
ــران ــم ای ــن اتیس انجم

همکاری با شبکه فیلیمو

ــد  ــوان روایــت امی ــا عن ــن ب سلســله رویدادهــای آنالی
ــد  ــراد توانمن ــا اف ــه ب ــوی صمیمان ــت و گ ــم ) گف اتیس

ــم( ــف اتیس طی

برگزاری رویدادهای آنالین
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همکاری تلویزیون های اینترنتی
با انجمن اتیســــم ایران

ــا و  ــران، فیلم  ه ــم ای ــن اتیس ــکاری انجم ــا هم ــو، ب ــو و آی ــی فیلیم ــای اینترنت ــی، تلویزیون ه ــئولیت اجتماع ــتای مس در راس
ســریال  های ایرانــی و خارجــی بــا موضــوع »اتیســم« را بــا هــدف آگاهی بخشــی و شــناخت بیشــتر مــردم نســبت بــه ایــن اختــالل، 

در معــرض تماشــای عمــوم قــرار داده انــد.
آیــو تاکنــون بــا انتشــار محتــوای متعــددی بــرای بیمــاران خــاص در راســتای مســئولیت اجتماعــی اقــدام کــرده اســت و هــر روز 

ــد. ــازی می کن ــازی و آماده س ــود مناسب س ــان خ ــرای مخاطب ــتری را ب ــریال  های بیش ــا و س ــه فیلم  ه مجموع
در ایــن صفحــه چندیــن عنــوان فیلــم و ســریال بــه نام هــای مســتند »اختاللــی بــه نــام اتیســم«، »زندگــی بــا اتیســم«، »معرفــی 
ــی«، »مــرد  ــاره ی جاخال ــی درب ــر خــوب«، »زیگــزاگ«، »حســابدار«، »جاخال ــًا«، »دکت ــار لطف ــران«، »طاقــت بی انجمــن اتیســم ای

بارانــی«، »مــن خــان هســتم«، »مولــی«، »رمــز مرکــوری«، »مــری و مکــس« و »شــکالت« بارگــذاری شــده اســت.
این لیست از فیلم  ها و سریال  ها در آینده ای نزدیک کامل  تر خواهد شد.

فیلیمــو، پلتفــرم نمایــش آنالیــن ویدئــو )VOD(، نیــز هم زمــان بــا مــاه آوریــل، ماه جهانــی اتیســم )14فرودین تــا 14 اردیبهشــت( 
ــا  ــی ب ــی و خارج ــریال های ایران ــا و س ــش فیلم ه ــرای نمای ــن« را ب ــاوت م ــای متف ــم، دنی ــام »اتیس ــه ن ــی ب ــه ی مخصوص صفح

موضــوع »اتیســم« در ایــن پلتفــرم راه انــدازی کــرد.
در ایــن صفحــه بیــش از 10 عنــوان فیلــم و ســریال مرتبــط بــا اتیســم بــه نام  هــای »طاقت بیــار لطفــًا«، »دکتر خــوب«، »زیگــزاگ«، 
»حســابدار«، »جاخالــی دربــاره ی جاخالــی«، »مــرد بارانــی«، »مــن خــان هســتم«، »مولــی«، »رمــز مرکــوری«، »مــری و مکــس«، 
»شــکالت«، »امتــداد معجــزه«، »حلقــه«، »اتیســم عاشــق«، »فوق العــاده بلنــد و بیش ازحــد نزدیــک«، » تمپــل گراندیــن«، »منشــی 

شــب« بارگــذاری شــده اســت؛ ایــن لیســت از فیلم هــا و ســریال ها در آینــده نزدیــک کامل تــر خواهــد شــد.
ــر«،  ــی«، »دل«، »احضــار«، » 23 نف ــه »مانکــن«، »نهنــگ آب ــددی ازجمل ــا انتشــار فیلم  هــا و ســریال  های متع ــون ب فیلیمــو تاکن
ــرده و  ــدام ک ــان در راســتای مســئولیت اجتماعــی خــود اق ــرای ناشــنوایان و نابینای ــره ب ــاپ«،» شــیر شــاه« و غی »مطــرب«، »دوپ

ــد. ــازی می  کن ــازی و آماده س ــود مناسب س ــان خ ــرای مخاطب ــتری را ب ــریال  های بیش ــا و س ــه فیلم  ه ــر روز مجموع ه
 https://filimo.com/tag/Autism ــن آدرس ــه ای ــار ب ــن آث ــتفاده از ای ــرای اس ــد ب ــم« می  توانن ــوع »اتیس ــه موض ــدان ب عالقه من

ــوند. ــد ش ــد بهره من ــت جدی ــن خدم ــه و از ای مراجع

صدای اتیسم در کنار خانواده ها

مشــاوره ی تلفنــی واحــد ســالمت خانــواده انجمــن اتیســم ایــران، بــا هــدف بهره گیــری آحــاد جامعــه، اعــم از 
روســتایی و شــهری از خدمــات مشــاوره ی تخصصــی در خصــوص اختــالل طیــف اتیســم  فعالیــت خــود را از 

ــرد.  ــاز ک 1399/1/20 آغ
مشــاوران تخصصــی ایــن بخــش )مــددکار، روانشــناس، روانپزشــک، کارشــناس حقوقــی، کاردرمــان و 

گفتاردرمــان( در زمینه هــای مختلــف بــه شــرح ذیــل بــه ارائــه ی خدمــات مشــغول می باشــند.
•   آگاهی از عالیم و نشانه های این اختالل برای عموم مردم و افرادی که نگرانی در این موارد دارند. 

•   مشکالت رفتاری، ارتباطی، حسی و شناختی افراد دارای اختالل طیف اتیسم
•   مشکالت تحصیلی، شغلی و بلوغ

•   مشاوره در خصوص فرزند پروری برای والدین
•   مشکالت زناشوئی و ارتباطی والدین دارای فرزند با اختالل طیف اتیسم 

•   تشخیص و ارجاع به مراکز تخصصی مورد نیاز خانواده

ــال  ــه ارزش 1/159/138/000 ری ــت ب ــال 99: 4379 خدم ــه ی اول س ــده در 4 ماه ــه ش ــات ارائ ــداد خدم تع
ــت.  ــده اس ــه ش ــا ارائ ــه خانواده ه ــگان ب ــورت رای ــه ص ــات ب ــن خدم ــه ی ای ــه هم ــد، ک می باش
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همکاری تلویزیون های اینترنتی
با انجمن اتیســــم ایران

رونمایی از خدمات شرکت فناپ 
برای انجمن اتیسم ایران

بعــد از گذشــت ســه ســال از 
ایجــاد زیــر ســاخت اولیــه جهــت 
ــتری  ــامانه رجیس ــدازی "س راه ان

ــران"  ــم ای ــن اتیس انجم
ــطه  ــم، بواس ــاز مه ــن نی ــه ای ــخ ب پاس
حمایــت گــروه مالــی پاســارگاد و شــرکت 
مــاه 99   تاریــخ 10خــرداد  در  فنــاپ 

ــد. ــق ش محق
ایــن ســامانه ی منحصــر بــه فــرد جهــت 
دارای  افــراد  کامــل  ثبــت اطالعــات 
ــتانداردهای  ــر اس ــم، دارای حداکث اتیس
الزم ســامانه های ثبــت اطالعــات بــوده 
ــام  ــت انج ــات الزم جه ــه ی امکان و کلی
فعالیت هــای بــا اولویــت مــورد نیــاز 
خانواده هــا و افــراد دارای اتیســم را در 

ــد. ــرار می ده ــار ق اختی
مشــترک،  طرح هــای  دیگــر  از 
راه انــدازی ســامانه ی مشــاوره ی تلفنــی 
ــه روزه  ــر هم ــال حاض ــد و  در ح می باش
در ســاعات اداری پاســخگوی نیازهــای 
خانواده هــا و دغدغه هــای عمــوم جامعــه 
ــف  ــا طی ــط ب ــایل مرتب ــه مس ــبت ب نس

اتیســم می باشــد.
 

سامانه ثبت نام 
بــه منظــور  ثبــت دقیــق اطالعــات 
ــازی  ــم و  یکپارچه س ــف اتیس ــرد طی ف
و  ســریع  خدمات رســانی  اطالعــات، 
به هنــگام، کاهــش هزینــه و دسترســی 
بــرای همــکاران،  بــه روز  اطالعــات 
ــا  ــامانه ای ب ــران س ــم ای ــن اتیس انجم
رویکــرد تشــکیل پایــگاه اطالعاتــی 
فرزنــد  دارای  خانواده هــای  از  جامــع 
اتیســم در سراســر کشــور راه انــدازی 

ــت.  ــوده اس نم

اهداف سامانه: 
و  مربــوط  اســتعالم های  امــکان   .1
ســازمان هایی  بــه  گــزارش  ارائــه ی 
چــون بهزیســتی، بهداشــت و کمیتــه ی 
ــرد  ــدن ف ــم ش ــامانه ی گ ــوزش، س آم
نظــام  از خدمــت  معافیــت  و  اتیســم 
ــه در  ــه و هــر ارگان مربوطــه ای ک وظیف
بــه   خدمت رســانی  تســریع  راســتای 
ــد از  ــک کن ــد کم ــدف می توان ــه ه جامع

اهــداف ایــن ســامانه می باشــد. 

ثبت دقیق اطالعات جامعه هدف

هدف از تدوین و راه اندازی این سامانه

ارائه ی خدمات بهتر به افراد دارای اتیسم و خانواده هایشان

تشکیل پایگاه اطالعاتی جامع از تعداد افراد دارای اتیسم

یکپارچه سازی اطالعات مراجعان به مراکز ارائه دهنده ی خدمات

کاهش هزینه و دسترسی به هنگام اطالعات

قابلیت استفاده در راستای مطالبه گری

ارائه ی خدمات به سراسر کشور

2. امــکان شناســایی مددجویــان کــم برخــوردار جهــت حمایــت در زمینه هــای 
بهداشــتی–درمانی و معیشــتی 

درحــال حاضــر فــرم ثبــت نــام اولیــه در ســامانه بارگــزاری شــده کــه شــامل 
: ی بخش هــا

•  مشخصات عمومی: شامل اطالعات کودک، پدر، مادر، سایر
ــخصات  ــی، مش ــات درمان ــکی، اقدام ــات پزش ــکی: اطالع ــات پزش ــت اطالع •  ثب

ــاری رفت
•   ثبت اطالعات توانبخشی: اطالعاتی که فرزند قبال تحت درمان آن ها قرار گرفته

جامعه هدف و تعداد پوشش دهی
جامعــه هــدف ایــن ســامانه از بــدو فعالیــت انجمــن در ســال 1393 تــا فروردیــن مــاه 
99 بــرای 2۶29 نفــر در ایــن ســامانه ثبــت و تشــکیل پرونــده داده اســت، کــه بیشــتر 

ــه اســتان تهــران و البــرز می باشــد. ایــن پرونده هــا متعلــق ب
ــه 2738  ــدازی ایــن ســامانه بصــورت آنالیــن تعــداد پرونده هــای موجــود ب ــا راه ان ب
نفــر رســید کــه از 109 پرونــده جدیــدی کــه ثبــت شــده اســت 90 نفــر خانواده هــای 

ســاکن در شهرســتان ها و مابقــی از تهــران هســتند. 
ــن  ــود انجم ــط خ ــتری توس ــامانه رجیس ــا در س ــر از خانواده ه ــت 70 نف ــن ثب همچنی

ــود. ــام می ش انج
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شمای کلی از پراکندگی پرونده های ثبت شده بصورت آنالین

مزایای سامانه و کارت رجیستری برای خانواده ها

صدور کارت هوشمند باتوجه به اطالعات ثبت شده در سامانه

استفاده از سامانه ی گم شدن کودکان اتیسم

موثر در خدمت نظام وظیفه عمومی

درصورت نیاز ارائه ی اطالعات کامل به آموزش و پرورش )درخصوص مدرسه رفتن(

هرگونه همفکری و تبادل نظر با سازمان های مرتبط با اتیسم

مهاجرت

ارائه ی معرفی نامه به ارگان های مختلف از جمله ارگان ارتش و سربازی

مکاتبات الزم با سازمان های بیمه جهت ارائه ی کلیه خدمات بیمه ای

تشکیل پایگاهی ارزشمند در راستای مطالبه گری

امکان شناسایی خانواده های محترم جهت حمایت در زمینه های 
درمانی، دارویی و معیشتی

)Helpline(خدمات مشاوره تلفنی
مشــاوره تلفنــی واحــد ســالمت و توانبخشــی انجمــن اتیســم ایــران  بــا هــدف بهره گیــری آحــاد جامعــه 
اعــم از روســتایی و شــهری از خدمــات مشــاوره تخصصــی در خصــوص اختــالل طیــف اتیســم،  فعالیــت 
خــود را از 1399/1/20 آغــاز نمــود. مشــاوران تخصصــی ایــن بخــش در زمینه هــای مختلــف از جملــه 
آگاهــی از عالیــم و نشــانه های ایــن اختــالل و  مشــکالت رفتــاری، ارتباطــی، حســی و شــناختی افــراد 
دارای اختــالل طیــف اتیســم، مشــکالت تحصیلــی، شــغلی و بلــوغ، مشــاوره در خصــوص فرزنــد پروری 
و مشــکالت والدیــن دارای اختــالل طیــف اتیســم و تشــخیص و ارجــاع بــه مراکــز تخصصــی و ... بــه 

ارائــه ی خدمــات مشــغول می باشــند .

رفتار درمان مددکارروانشناسارزیاب
و بازی درمان

گفتار درمانمشاور خانوادهمشاور بلوغ

مشاور حقوقیروانپزشکزوج درمانکاردرمان
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انجمن در رسانه
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رویدادهای آموزشی آنالین
واحــد آمــوزش، پژوهــش و توانبخشــی انجمــن اتیســم ایــران 
باهــدف افزایــش دانــش و آگاهــی جامعــه، توانمندســازی 
والدیــن و تلفیــق افــراد دارای اختــالل طیــف اتیســم در جامعه، 
در قالــب فعالیت هــای گوناگونــی اقــدام بــه ارائــه ی خدمــات 
برگــزاری  آن  فعالیت هــای  اهــم  از  یکــی  کــه  می کنــد 
کارگاه هــای آموزشــی ویــژه ی توانمندســازی والدیــن دارای 

ــت. ــم اس ــف اتیس ــد طی فرزن
ــا و قرنطینــه ی خانگــی  ــه شــیوع ویــروس کرون ــا توجــه ب  ب
ــازی و  ــورت مج ــی به ص ــا کارگاه های ــد ت ــر آن ش ــم ب تصمی
آنالیــن در دو فــاز اول )ویــژه ی خانواده هــا( و دوم ) ویــژه ی 
ــردد.  ــزار گ ــم( برگ ــف اتیس ــالل طی ــاالن دارای اخت بزرگس
بررســی های  اســاس  بــر  کارگاه هــای مربوطــه  عناویــن 
و  والدیــن  از  به عمل آمــده  نیازســنجی های  انجام شــده، 
نظــر متخصصــان ایــن حــوزه بــا توجــه بــه میــزان اهمیــت 
ــه می شــود. ــه آن هــا پرداخت ــل ب ــه در ذی ــد ک انتخــاب گردی

فضای مجازی و اتیسم

https://t.me/autismawarenessiran ........... اتیسم آگاهی؛ مطالب علمی و تخصصی اختالالت طیف اتیسم
https://telegram.me/autism66 ....................................................................................  انجمن اتیسم اصفهان
https://telegram.me/autismgroup  ............................................................................ کانال آگاه سازی اتیسم
https://telegram.me/Autismspescialist  ................................................................... کانال تخصصی اتیسم
https://instagram.com/hello.autism ............................................................................................... الو اتیسم
https://instagram.com/autismsarayepakan .................................... موسسه ی خیریه اتیسم خمینی شهر
 https://instagram.com/gilan_autism_ngo ..................................... موسسه ی خیریه حامیان اتیسم گیالن
https://instagram.com/netautism ................................................................................. شبکه ی جامع اتیسم
https://instagram.com/kashanautism ............................................................. موسسه خیریه اتیسم کاشان
https://instagram.com/khz.autism.association .................................................. انجمن اتیسم خوزستان
https://instagram.com/rasta_autism ..................................................................................... دوستدار اتیسم
https://instagram.com/arakautism ................................................................... انجمن خیریه اتیسم رضوان
https://instagram.com/autismshamim .................................................................................... اتیسم شمیم

https://telegram.me/iranrehabnetwork .............................................................. شبکه ی توانبخشی ایران 
ABA _تحلیل رفتار کاربردی ........................................................................  https://telegram.me/ABAutism

 ............................................................................ https://instagram.com/autismspeaks

ــال  ــر 14 س ــد زی ــن دارای فرزن ــژه ی والدی ــاز اول آن وی  ف
ــا محوریت هایــی همچــون اهمیــت و تنظیــم برنامه هــای  ب
ــودک، کارگاه  ــد و ک ــودک، کارگاه بازی هــای وال روزمــره ی ک
شــادی بــا اتیســم، کارگاه مهــارت غــذا خــوردن، کارگاه 

ــف اتیســم اســت. ــودک طی بررســی مشــکالت خــواب ک
 فــاز دوم کارگاه هــا بــا توجــه بــه شــعار مــاه جهانــی امســال 
»گــذر از کودکــی بــه بزرگ ســالی« و بــا تأکیــد ویــژه بــر 
به صــورت  بزرگ ســالی  دوران  در  افــراد  ایــن  مســائل 
ــا محوریت هایــی همچــون  ــه بزرگ ســالی ب پکیــج انتقــال ب
مباحــث حقوقــی و مالکیــت افــراد طیــف اتیســم، آمــوزش 
انجــام مســتقل فعالیت هــای روزمــره ی  و  برنامه ریــزی 
زندگــی، بلــوغ، رفتارهــای جنســی و مباحــث عاطفــی، 
ارتباطــات و تعامــالت اجتماعــی، آموزش هــای مرتبــط 
ــث  ــا مباح ــنایی ب ــتغال(و آش ــول و اش ــوزی )پ ــه حرفه آم ب

ــد. ــه ش ــر گرفت ــل در نظ حمل ونق

، ســرفه و تــب خفیــف می باشــند. بــه دنبــال 
ــد.  ــروز می کن ــروپ ب ــیك ک ــم کالس آن عالئ
ــد از ســرفه ی خشــن و  ــم عبارت ان ــن عالئ ای
صــدادار مکــرر. از ایــن نــوع ســرفه در کتــب 

 barky cough ــه ــکی ب پزش

autism speaks 
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کارگاه های مجازی ویژه ی والدین دارای فرزند زیر 14 سال

مدرسعنوان کارگاهردیف

دکتر هاشم
فرهنگ دوست

زمان برگزاری

سه شنبه 
2۶ فروردین

تعداد ثبت نام 
کنندگان

80 نفر

تعداد شرکت 
کنندگان

40 نفر

آمار مشاهده کنندگان  
ویدیو در آپارات

4۶8 اهمیــت و تنظیــم برنامه های 1
ــره ی کودک روزم

آقای سعید 
هادی گل

سه شنبه
39559 نفر87 نفر 2 اردیبهشت و 2 والــد  بازی هــای  کارگاه 

کــودک

دکتر مریم
مانا

جمعه 
3728۶ نفر53 نفر12 اردیبهشت کارگاه شادی با اتیسم3

خانم پریا
پرچینی

پنجشنبه 
39232 نفر55 نفر18 اردیبهشت کارگاه مهارت غذا خوردن۴

خانم فرح
بکی زاده

پنجشنبه
1573 نفر44 نفر 1 خرداد کارگاه بررســی مشــکالت ۵

خــواب کــودک طیف اتیســم

کارگاه های مجازی ویژه ی والدین دارای فرزند باالی 14 سال و بزرگساالن طیف اتیسم

مدرسعنوان کارگاهردیف

آقای حامد 
نادری

زمان برگزاری

شنبه
 17 خرداد

تعداد ثبت نام 
کنندگان

100 نفر

تعداد شرکت 
کنندگان

44 نفر

آمار مشاهده کنندگان  
ویدیو در آپارات

11۶ ــی در 1 ــث حقوق کارگاه مباح
ــم ــف اتیس ــراد طی اف

آقای امین 
مجید زاده

خانم مژگان کیانی

یکشنبه
25 نفر105 نفر 25 خرداد

58 2
کارگاه آمــوزش برنامه ریــزی 
و انجــام مستــــــــقل 
ــره ی  ــای روزمــ فعالیت ه

ــی زندگ

آقای
 سید محمدعلی 

میری

شنبه
4471 نفر141 نفر 7 تیر  3

کارگاه بلــوغ، رفتارهــای 
جنســی و مســائل عاطفــی 
و هیجانــــــی در دوران 

بزرگ ســالی

آقای محسن 
مکارمی سیفی

دوشنبه
20147 نفر155 نفر 30 تیر  ۴

کارگاه چگونگــی برقــراری 
تعامــالت  و  ارتباطــات 

اجتماعــی

آقای 
روح اهلل فتح 

شنبه 
22150 نفر1۶8 نفر11 مرداد  کارگاه آمــوزش هــای مرتبط ۵

بــه حرفه آمــوزی  و اشــتغال
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سهم اتیســــم از بودجه ی 
بیمــــاری های خاص چقدر است؟

معاونــت توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کل کشــور، مجموعــه ای اســت 
ــام  ــت انج ــرد دارای معلولی ــازی ف ــت توانمندس ــد در جه ــی هدفمن ــه اقدامات ک
می دهــد و هــدف اصلــی ایــن مجموعــه تغییــر شــیوه ی زندگــی معلولیــن بــرای 

اســتقالل بیشــتر اســت.
بهزیســتی  ســازمان  توان پزشــکی  و  روزانــه  توانبخشــی  مراکــز  دفتــر 
ــی  ــور توانبخش ــئولیت ام ــه مس ــت ک ــی اس ــت توانبخش ــه ی معاون زیرمجموع
گروه هــای مختلــف مددجویــان در بخش هــای خدمــات توانبخشــی پزشــکی، 
توانبخشــی حرفــه ای و ارائــه خدمــات آموزشــی و توانبخشــی در قالــب مراکــز 
ــت: ــر اس ــروه زی ــه گ ــامل س ــده دارد و ش ــر عه ــور را ب ــر کش ــه در سراس روزان

گروه مطالعه و نظارت بر مراکز توانبخشی روزانه
گروه توان پزشکی، فن آوری و وسایل کمک توانبخشی
گروه توانبخشی حرفه ای و آماده سازی مهارتی معلوالن

گفت وگویــی بــا رئیــس گــروه مطالعــه و توانبخشــی روزانــه ی بهزیســتی جهــت 
آشــنایی بیشــتر بــا فعالیــت ایــن گــروه داشــتیم کــه در ادامــه می خوانیــد:

ــه فصلنامــه آوای اتیســم اختصــاص  ــه ب ــی ک ــون از وقت ســالم ممن
ــد. ــان را معرفــی کنی ــًا خودت ــد، لطف دادی

ــز  ــر مراک ــارت ب ــه و نظ ــروه مطالع ــس گ ــتم رئی ــید هس ــم پورس ــالم، مری س
ــراد  ــم و اف ــت می کن ــی فعالی ــه ی توانبخش ــی. در مجموع ــه ی توانبخش روزان
دارای اختــالل طیــف اتیســم، ســالمندان، بیمــاران مزمن روانــی و افــراد دارای 

ــان زیرمجموعــه ی مــا هســتند. ــع و زب اختــالالت بل

ــوزه ی  ــه در ح ــه ای ک ــز روزان مراک
چــه  می کننــد  فعالیــت  اتیســم 

می دهنــد؟ ارائــه  خدماتــی 
پــس از اطمینــان از تشــخیص اتیســم 
توســط ســامانه ی غربالگری و تشــخیص 
و بعــد از تائیــد کمیســیون ICF  کــه مربوط 
ــه  شــدت و نــوع معلولیــت اســت، ایــن  ب
ــان،  ــط کاردرم ــا توس ــز م ــراد در مراک اف
ارزیابــی  روانشــناس  و  درمــان  گفتــار 
کوتاه مــدت،  برنامــه ی  و  می شــوند 
لحــاظ  بــا  بلندمــدت  و  میان مــدت 
کــردن نظــر خانــواده بــرای آن هــا تعییــن 
و  توانبخشــی  درزمینــه ی  می شــود. 
ــور ــا در ســه مح ــز م ــی مراک ــاز توان ب
تعامــل همه جانبــه،  و    ABA,TEACH

کمــک  بــا  می کننــد.  ارائــه  خدمــت 
ــاس  ــودک احس ــه ی ک ــل همه جانب تعام
درمانگــر  و  محیــط  بــا  نزدیکــی 
ــط  ــودک محی ــرای ک ــپس ب ــد س می کن
ســاختاریافته می شــود و تطابــق می یابــد 
ــد و  ــته باش ــت داش ــط را دوس ــا محی ت
ــردی  ــار کارب ــل رفت ــا تحلی ــس  از آن ب پ
یــا ABA  فرکانــس رفتارهــای زائــد کــم 
ــد.  ــش می یاب ــد افزای ــای مفی و رفتاره
ایــن  مبنــای  بــر  مــا  کاردرمان هــای 
ســه محــور فعالیــت می کننــد. بســته ی 
"روزنــه"  نــام  بــه  مــا  خانواده محــور 
ــد  ــباب بازی هدفمن ــوع اس ــه ن دارای س
ــت  ــم اس ــه ی فلورتای ــای برنام و برمبن
ــا از  ــد ت ــوزش می ده ــواده آم ــه خان و ب
ــاد  ــرای ایج ــو ب ــن نح ــه بهتری ــان ب زم
ارتبــاط معنــادار بــا کــودک اســتفاده 

ــد. کن
ــای  ــه خانواده ه ــم ب ــز ه ــرون از مراک بی
دارای فرزنــد اتیســم بــا شــرایط خاصــی 
پــالک مخصــوص خــودرو و مســتمری 

داده می شــود.
تمــام کارکنــان مراکــز در ســه محــور 
ــد  گفته شــده، 130 ســاعت آموزش دیده ان
از ایده هــای دارای رفرنــس و  امــا مــا 

جدیــد حمایــت می کنیــم.
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آیــا الگــوی خاصــی از کشــورهای 
بــه خصوصــی داریــد؟

خیــر. یــک منتخبــی از مجموعــه ی 
شــده اند  بومی ســازی  کــه  الگوهایــی 
داریــم کــه مطابــق بــا امکاناتمان اســت. 
مــا بــرای هــر کــودک حــدود 800 هــزار 
تومــان هزینــه بــرای یــک مــاه در نظــر 
می گیریــم کــه از آذرمــاه امســال ۶۶۶ 
ــتی  ــازمان بهزیس ــان آن را س ــزار توم ه
ــد.  ــت می کن ــواده پرداخ ــی را خان و مابق
در تأمیــن مراکزمــان تردیــد نداریــم و 
پذیــرش  را  اتیســم  کــودکان  همــه ی 

می کنیــم.

آیــا یارانــه به صــورت نقــدی هــم 
ــود؟ ــت می ش پرداخ

خیــر ایــن مقــدار جوابگــوی هزینه هــای 
ــه  ــت. بااینک ــاه نیس ــک م ــواده در ی خان
بیــکاری اتفــاق خوشــایندی نیســت امــا 
ــل  ــن دلی ــه ای ــز ب ــن مراک ــران ای درمانگ
حاضــر بــه اشــتغال در مراکــز مــا بــا مبلــغ 

ــتند. ــر هس پایین ت

ــه در همــه ی  خدمــات موسســه ای روزان
ــوع  ــن ن ــن و مقبول تری ــزء بهتری ــا ج دنی

خدمــت هســتند.

ــز  ــد از مراک ــواده بخواه ــر خان اگ
ــه  ــود چ ــو ش ــد و عض ــتفاده کن اس

ــد؟ ــد بکن بای
 می توانــد ابتــدا بــه مراکــزی کــه لیســت 
آن هــا در ســایت مــا بارگــذاری شــده و یــا 
بــه ســازمان بهزیســتی مراجعــه کنــد. در 
ســایت، مــا غربالگری هــای 10 ســؤالی 
داریــم کــه اگــر خانواده هــا بــه آن پاســخ 
دهنــد آن هــا را بــرای مراجعــه بــه مراکــز 

ــد. ــی می کن راهنمای

آیــا همــه می تواننــد از مراکــز 
روزانــه اســتفاده کننــد؟

ــد کارت  ــند بای ــه باش ــی یاران ــر متقاض اگ
ــند. ــته باش ــت داش عضوی

ــار  ــرح مادر ی ــه ط ــع ب ــًا راج لطف
ــد.  ــح دهی ــتار توضی ــا پرس ی

ایــن طــرح مربــوط بــه دفتــر مراکــز 
ــال  ــه 3 س ــت ک ــتی اس ــی بهزیس مراقبت
اســت کار می کنــد و مراقــب می توانــد 
از خــارج خانــواده یــا عضــوی از خانــواده 

ــد. باش

تعــداد کــودکان اتیســم کــه از ایــن 
ــدر  ــد چق ــتفاده می کنن ــات اس خدم

اســت؟
در 98 مرکــز روزانــه حــدود 3۶00 کــودک 
می کننــد؛  اســتفاده  مــا  خدمــات  از 
کــه البتــه ســطح دو و ســه هســتند و 
اتیســم ســطح یــک بیشــتر متقاضــی 
مــا  کــه  مــا هســتند  مهدکودک هــای 
ــا  ــن مهده ــان ای ــه مربی ــم ب ــعی داری س
آموزش هــای الزم را بدهیــم تــا بهتریــن 

عملکــرد را داشــته باشــیم.

تعــداد افــراد دارای اختــالل طیــف 
اتیســم در کل کشــور چقــدر اســت؟

بــا توجــه بــه برنامــه ی غربــال مــا کــه در 
ــا  5 اســتان صــورت گرفــت، ایــن آمــار ب
ــی مطابقــت داشــت و حــدود  ــار جهان آم
800 هــزار نفرتخمیــن زده شــده اســت.

آیــا اســتفاده از خدمــات مراکــز 
محدودیــت  بهزیســتی  روزانــه ی 

دارد؟ ســنی 
توانبخشــی  مراکــز  کــه  شــهرهایی  در 
ســالگی  از 15  پــس  داریــم  حرفــه ای 
ایــن افــراد را می توانیــم در ایــن مراکــز 
بپذیریــم و در شــهرهایی کــه ایــن مراکــز را 
نداریــم افــراد تــا 18 ســالگی می تواننــد از 
خدمــات مــا اســتفاده کنند. مــا حــدود 333 
مرکــز توانبخشــی حرفــه ای داریــم کــه بــه 
ــوزش داده  ــف آم ــای مختل ــراد حرفه ه اف
می شــود و ســپس در حــدود 100 کارگاه 

ــوند. ــه می ش ــه کار گرفت ــدی ب تولی

بــا توجــه به تعــداد کــودکان اتیســم 
آیــا تعــداد مراکــز روزانــه کم نیســت؟

ــی  ــم متقاض ــن  اآلن ه ــا همی ــز م مراک
ندارنــد و حــدود 1400 نفــر ظرفیــت 
خصوصــــی  بخــش  اگــر  و  داریــم 
متقاضــی باشــد پــس از بررســی های 
ــه را  ــز روزان ــوز مراک ــم مج الزم می توانی

بدهیــم.

بــه نظــر شــما خدمــات ایــن 
ــتند؟ ــب هس ــی و مناس ــز کاف مراک
خیر،کافــی نیســتند و ایــن بــه دلیــل 
ــش از  ــا بودن ــت ام ــای ماس محدودیت ه
ــر اســت و باعــث می شــود  نبودنــش بهت
گیــرد.  صــورت  الزم  زیرســازی های 
ــک  ــر ی ــتی از ه ــازمان بهزیس ــار س اعتب
از دانشــگاه های علــوم پزشــکی هــم 

ــدود 150  ــود ح ــا این وج ــت ب ــر اس کمت
بــر دوش دارد.  وظیفــه ی مختلــف را 
و  شــهرداری ها  بهداشــت،  وزارت  از 

ســمن ها انتظــار کمــک داریــم.

ــا  ــه ی خانواده ه ــترین مطالب بیش
ــت؟ ــر چیس ــال حاض در ح

آینــده،  از  آن هــا  نگرانــی  دلیــل  بــه 
مراکــز  دارنــد  انتظــار  خانواده هــا 
امــا  دهیــم  توســعه  را  شــبانه روزی 
زودهنــگام  مداخلــه ی  معتقدیــم  مــا 
خدمــات  بیمه هــای  دارد.  اولویــت 
توانبخشــی، مشــکل مســکن، مشــکل 
ســوخت )بــه دلیــل اینکــه بعضــی از ایــن 
می شــوند(  آرام  اتومبیــل  در  کــودکان 
فرزنــدان  مــورد  در  دغدغه هایشــان  و 
مطالبــات  و  دغدغه هــا  از  دیگرشــان 

ده هاســت. نوا خا

ازنظــر شــما فعالیــت انجمــن 
اتیســم ایــران چگونــه اســت؟

ــت  ــد اس ــران توانمن ــم ای ــن اتیس انجم
بــا  و  دارد  زیــادی  پتانســــــیل های  و 
حمایت طلبــی می توانــد پتانســیل های 
بیشــتری هــم ایجــاد کنــد و مــا خواهــان 
ایــن هســتیم کــه در کنــار انجمــن اتیســم 
ایــران بــرای یــک هــدف فعالیــت کنیــم 
و فعالیت هــای هــم را خنثــی نکنیــم. 
ــا  ــتند و م ــا هس ــای م ــا بازوه انجمن ه
ــری هســتیم. ــاط نزدیک ت خواهــان ارتب

برنامه تان برای آینده چیست؟
ــهرهای  ــم در ش ــز اتیس ــعه ی مراک توس
فاقــد آن بــا ایجــاد مراکــز چنــد معلولیتی؛  
و  خدمتــی  بســته های  به روزرســانی 
همچنین به  روزرســانی سامانه ی تشخیص 
و غربــال. همچنیــن طرحــی بــه نــام بتــا 
بهزیســت یا بســته ی توانبخشــی اتیســم 
در حــال ضبــط اســت کــه آن را از طریــق 
خانواده هــای  دســت  بــه  مراکزمــان 

ــاند. ــم رس خواهی

ــر  ــی خب ــت پایان ــوان صحب به عن
هــا  خانــواده   بــه  خــوب شــما 

چیســت؟
اتیســم، مراکــز  اینکــه در حــوزه ی  بــا 
شــبانه روزی خبــر چنــدان خوبــی نیســت اما 
ــت و  ــم داش ــعه ی آن خواهی ــعی در توس س
مراقبــت در منــزل را بــه خدمات خــود افزوده 

ــم. ــه را توســعه دهی ــز روزان و مراک
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پدر خانه امید 2

ــد  ــی متول ــیخ عباس ــدان ش ــزرگ خان ــی ب ــیخ عباس ــین ش ــاج غالحس ح
1313 بــود. او در محلــه طرشــت تهــران چشــم بــه جهــان گشــود. حــاج 
حســین از کســبه ى خــوب و منصــف خیابــان انقــالب و بــزرگ محلــه ى 

طرشــت بــود.
حــاج غالمحســین مــرد خیــری بــود و همیشــه در خیریه هــاى مختلــف 
حضــور داشــت. وى بــا دیــد بلنــد و آشــنا بــه فلســفه همــواره بــه دنبــال 
کارهایــی بــود تــا بــا انجــام آن گامــی بــراى بهتــر شــدن جهــان بــردارد.
ســاختمان شــماره 2 موسســه خیریــه " انجمــن اتیســم ایــران" کــه محــل 
ــی  ــه مــکان های ــود، از جمل ــزرگ ب ــرد ب ــن م ــی ای ــد و زندگ کســب درآم
اســت کــه حــاج غالمحســین شــیخ عباســی بــه بچه هــاى اتیســم بــا دیــد 

بهتــر کــردن دنیــا واگــذار کــرد.
ــه در محــل  ــود ک ــن  ب ــادار، راســتگو و امی ایشــان فــردى مــردم دار، وف

ــناختند. ــی می ش ــه بزرگ ــود، وى را ب ــب و کار خ ــی و کس ــد، زندگ تول
مرحــوم حــاج غالمحســین شــیخ عباســی در اردیبهشــت مــاه ســال 99 

چشــم از جهــان فروبســت و جامعــه ی اتیســم را عــزادار کــرد.
ــه  ــه در ادام ــتیم ک ــی داش ــیخ عباس ــوم ش ــر مرح ــا دخت ــی ب گفت وگوی

نیــم. می خوا

عباســی  شــیخ  خانــم  ســالم 
لطفــا خودتــان را بــرای خواننــدگان 
معرفــی  اتیســم  آوای  فصلنامــه 

ــد.  کنی
ســالم زهــرا شــیخ عباســی هســتم 
ــی  ــیخ عباس ــوم ش ــک مرح ــر کوچ دخت
فــارق  ایشــان.  فرزنــد  ششــمین  و 
التحصیــل رشــته ی پرســتاری هســتم و 

در حــال حاظــر هــم معلــم هســتم.

از مرحــوم شــیخ عباســی برایمــان 
. یید بگو

ــان  ــرای خانواده ش ــی ب ــان از کوچک ایش
بزرگتــری می کردنــد. دو خواهــر داشــتند 
ــد. وظیفــه ی  ــواده بودن ــد دوم خان و فرزن
نگهــداری از پــدر و مادرشــان برعهــده ی 
ایشــان بــود. شــغل های زیــادی داشــتند 
و ایــن اواخر مشــغول شــغل خشکشــویی 
بودنــد.9 فرزنــد دارنــد 3 دختــر و شــش 

. پسر

چطور با اتیسم آشنا شدند؟
ــری  ــای خی ــورد کاره ــی در م ــدر خیل پ
ــت  ــه صحب ــد در خان ــام می دادن ــه انج ک
ــا  ــی ب ــور اتفاق ــه ط ــا ب ــد گوی نمی کردن
ــت  ــرای ویزی ــه ب ــکانی ک ــی از پزش یک
افــراد دارای اختــالل طیــف  رایــگان 
انجمــن می آمدنــد آشــنا  بــه  اتیســم 
شــده بودنــد و ایشــان ایــن پیشــنهاد را به 
ــد و چــون پســر  ــدرم داده بودن مرحــوم پ
دوســت بــرادرم اتیســم دارد بــرادرم هــم 
ــا  ــن بچه ه ــه ای ــد ک ــان می گوی ــه ایش ب
در جامعــه خیلــی مظلــوم واقــع شــدند و 
پــدرم را ترغیــب می کنــد تــا ایــن ملــک 

ــد.  ــران بدهن ــم ای ــن اتیس ــه انجم را ب
مرحــوم شــیخ عباســی قصــد داشــتند کــه 
ایــن مــکان را وقــف کننــد مدتــی بــه فکر 
مدرسه ســازی بودنــد امــا آنقــدر ســرمایه 
نداشــتند. بــه مراکــز کهریــزک و کــودکان 

ــد.  ســرطانی هــم کمــک می کردن
ــنا  ــت و آش ــواده و دوس ــه خان ــان ب ایش
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هــم بســیار کمــک مــی کردنــد امــا در خفــا و مــا پــس از اینکــه ســکته کردند 
متوجــه شــدیم ایشــان خانواده هایــی را تحــت پوشــش دارنــد حتــی تــا چنــد 
ــد و در  ــراد بودن ــن اف ــه فکــر ای ــا وجــود آلزایمــر ب ــل از فوتشــان و ب روز قب
فروردیــن مــاه کــه متوجــه شــدند ســال نــو شــده مــدام می گفتنــد مــن بایــد 

بــه محلــه ی قدیــم بــروم آنجــا افــرادی منتظــر مــن هســتند.

نظر شما راجع به تصمیم پدر چه بود؟
مــا خیلــی در جریــان جزئیــات کار نبودیــم. امــا در ابتــدا اختالفــات جزئــی 
بینمــان وجــود داشــت امــا اآلن خوشــحال هســتیم کــه ایــن اتفــاق افتــاد. 
ــی  ــا ارث ــواده ی م ــه در خان ــن قضی ــد و ای ــر می کردن ــم کارخی ــم ه پدربزرگ
اســت. پــدرم دوســت داشــتند از ایــن طریــق خیــری بــه پدرشــان برســانند.

منبع مالی ایشان برای کارهای خیر چه بود؟
همــان مغــازه ی خشــک شــویی. ایشــان غیــر از حداقــل پولــی کــه بــرای 

ــد. ــر اختصــاص می دادن ــه کار خی ــار میگذاشــتند باقــی را ب ــه کن خان
امــا قبــل از فوتشــان ســهمی بــرای فرزندانشــان درنظــر گرفتنــد و بیــن مــا 

تقســیم کردنــد.

چــه  عباســی  شــیخ  مرحــوم 
داشــتند؟ انجمــن  از  انتظــاری 

ــا  ــأوی بچه ه ــا م ــتند آنج ــت داش دوس
و  ببیننــد  آمــوزش  جــا  آن  در  باشــد. 

بتواننــد وارد جامعــه شــوند.

ــاری از  ــه انتظ ــواده چ ــما و خان ش
ــد؟ ــن داری انجم

هیــچ  خــود  نوبــه  بــه  فرزنــدان  مــا 
خواســته ای نداریــم و هــر چــه پــدرم بــه 
شــما گفتــه اســت همــان را انجام دهیــد.

بــا فعالیــت هــای انجمــن اتیســم 
آشــنا  امیــد2   خانــه  در  ایــران 

هســتید؟
بلــه می دانــم کــه بچه هــا آنجــا  مشــغول 
حرفــه آمــوزی هســتند. دوســت دارم 
دارای  نوجوانــان  بــرای  امیــد2  خانــه 
ــا  ــد ت ــد باش ــم مفی ــف اتیس ــالل طی اخت
خانواده هایشــان هــم دلگــرم شــوند. 
اعتمــاد  کننــده  اداره  بــه مجموعــه ی 
ــا و  ــرای بچه ه ــدوارم ب ــل دارم و امی کام

خانواده هایشــان مفیــد باشــد.

ایــن  ایشــان در مــورد  حــس 
کارچــه بــود؟

ــد  ــته بودن ــه توانس ــد ک ــحال بودن خوش
کاری بــرای ایــن بچــه هــا انجــام دهنــد.

کالم آخر:
 امیــدوارم موفــق باشــید و در راهــی قــدم 
برداریــد کــه بــرای بچه هــای اتیســم 

مفیــد باشــد.
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قهرمانی با چاشنی اتیسم

ایــن واقعیــت وجــود دارد کــه اختالل 
طیــف اتیســم باعــث محدودیــت 
در برخــی از ارتباطــات اجتماعــی 
می شــود. یکــی از دالیلــی کــه باعث 
می شــود افــراد دارای اختــالل طیــف 
فعالیت هــای  در  بیشــتر  اتیســم 
ــمگیری  ــرفت های چش ــردی پیش ف
موضــوع  همیــن  باشــند  داشــته 
اســت. شــناخت اســتعداد فــرد دارای 
ــرورش  ــم و پ ــف اتیس ــالل طی اخت
ایــن اســتعداد تأثیــر شــگرفی در 
ــز  ــرد نی ــی ف ــط اجتماع ــود رواب بهب
خواهــد گذاشــت. امیرحســین رازقــی 
هــم یکــی از ایــن جوانــان با   اســتعداد 
ــت  ــم اس ــف اتیس ــالل طی دارای اخت
کــه گفت وگویــی صمیمانــه بــا او و 

ــتیم. ــوارش داش ــادر بزرگ م

لطفًا خودتان را معرفی کنید.
افســانه ایــران پــور هســتم فارغ التحصیل 
ــر  ــی و دبی ــان انگلیس ــری زب ــته دبی رش
بازنشســته و مــادر دو فرزنــد هســتم. 
ــا  ــت و ب ــن اس ــد دوم م ــین فرزن امیرحس
دختــرم هشــت ســال اختــالف ســنی 
دارنــد. دختــرم ســارا 10 ســال اســت 
کــه بــه انگلســتان مهاجــرت کــرده و 

ــت. ــاب اس ــز و اعص ــص مغ متخص

ــه  ــود ک ــاله ب ــین چندس امیرحس
متوجــه اختــالل طیــف اتیســم او 

شــدید؟
از همــان دوره ی نــوزادی شــک کــرده 
بــودم چــون بــا دختــرم ســارا تفاوت هایــی 
داشــت. ســارا موقــع شــیر خــوردن خیلــی 
ــین  ــا امیرحس ــرد ام ــازی می ک ــن ب ــا م ب
ــا مــن ارتبــاط  اصــاًل واکنشــی نداشــت. ب
برقــرار نمی کــرد، ارتبــاط چشــمی و لبخند 
نداشــت و حتــی بــه اســمش واکنــش 
ــی  ــک خانوادگ ــه پزش ــی ب ــی داد. وقت نم
ــین  ــم امیرحس ــم و از عالئ ــه کردی مراجع
گفتیــم بــه مــا گفــت کــه شــما امیرحســین 
را بــا ســارا خیلــی مقایســه می کنیــد. 
ــه  ــا بقی ــود ب ــارا نب ــط س ــه فق درصورتی ک
هــم  خواهرزاده هایــم  و  برادرزاده هــا 

ــادی  ــین زور زی ــود. امیرحس ــاوت ب متف
داشــت و خیلــی خشــن بــود و بــا بقیــه ی 
تــا  بچه هــا همیشــه دعــوا می کــرد. 
اینکــه بــه یــک روانشــناس مراجعــه 
کــردم چــون فکــر می کــردم خــودم دچــار 
ــد  ــیت بیش ازح ــدم و حساس ــکل ش مش
نشــان می دهــم امــا ایشــان هــم بــه 
رفتــار امیرحســین مشــکوک شــدند و 
مــا را بــه متخصــص مغــز و اعصــاب 
ــد. امیرحســین حــدود یــک  ارجــاع دادن
ــک  ــه پزش ــه ب ــت ک ــم داش ــال و نی س
مغــز و اعصــاب مراجعــه کردیــم ایشــان 
هــم مــا را بــه شنوایی شــناس ارجــاع 
ــا  ــود ام ــک ش ــنوایی اش چ ــا ش ــد ت دادن
گوش هایــش ســالم بــود. تیروئیــدش 
ــه  ــا این ک ــود ت ــکلی نب ــد و مش ــک ش چ
و  گرفتنــد  او  از   MRI و  مغــزی  نــوار 
متوجــه ی اختــالل طیف اتیســم شــدند. 
بعد از آن امیرحســین را بــه گفتاردرمانی، 
ــگاه  ــی در دانش ــی و بازی درمان کاردرمان
علــوم بهزیســتی و توانبخشــی می بــردم 
و آنجــا دانشــجوها زیــر نظــر اســاتید 
چــون  می کردنــد  کار  امیرحســین  بــا 
آن زمــان هــم کیــس اتیســم خیلــی 
ــین  ــی از امیرحس ــاتید خیل ــود، اس ــم ب ک
معلــم  خــودم  می کردنــد.  اســتقبال 

بــودم امــا بــا 1۶ ســال ســابقه بازنشســته 
ــت  ــا وق ــرای بچه ه ــد ب ــون بای ــدم چ ش
بیشــتری می گذاشــتم. خانــواده ام تهــران 
ــرم  ــادر همس ــوت م ــد از ف ــد و بع نبودن
ــارا  ــتم. س ــران نداش ــی را در ته هیچ کس
هــم در ســن حساســی بــود و بــه مراقبت 
دانشــگاه  داشــت.  احتیــاج  بیشــتری 
شــهید بهشــتی آن زمــان طرحــی را 
برگــزار کــرد کــه معلم هــای اقمــاری 
ــزل  ــه من ــا ب ــه خانواده ه ــک ب ــرای کم ب
طــرح  ایــن  در  هــم  مــا  می فرســتاد 
بــرای  معلم هایــی  و  کردیــم  شــرکت 
آمــوزش بــه امیرحســین بــه خانــه ی مــا 
می آمدنــد و واقعــًا طــرح خوبــی بــود 
ــی  ــود؛ در مدت ــدار نب ــفانه پای ــا متأس ام
ــه می آمــد مــن وقــت  ــه خان ــم ب کــه معل
ــرای خــودم داشــتم و می توانســتم  آزاد ب
ــیدگی  ــارا رس ــه س ــتر ب ــز بیش ــا تمرک ب
ــین،  ــالگی امیرحس ــا دوازده س ــم و ت کن
ایــن طــرح بســیار بــه مــن کمــک کــرد. 
ــهید  ــگاه ش ــواده ی دانش ــگاه خان پژوهش
ــرای والدیــن  بهشــتی هم کالس هایــی ب
ــه مــن کمــک کــرد  داشــت کــه خیلــی ب
و زمانــی کــه امیرحســین مدرســه بــود از 
ایــن خدمــات اســتفاده می کــردم. خیلــی 
ــردم و  ــاع ک ــین را وارد اجتم زود امیرحس
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ــخیص  ــه تش ــع ک ــان موق ــًا از هم تقریب
گرفتیــم او را بــه کودکســتان بــردم و 
چــون کــودک جــذاب و زیبایــی هــم بــود 

مربی هــا خیلــی دوســتش داشــتند.

تــا قبــل از تشــخیص اتیســم 
می شــناختید؟ را  اختــالل  ایــن 

خیــر آشــنا نبــودم. بعــد از تشــخیص 
یکــی از اســاتید دانشــگاه علوم بهزیســتی 
چنــد کتــاب بــه مــن معرفــی کردنــد 
را  اتیســم  و  کــردم  مطالعــه  خیلــی  و 

شــناختم.

خانــواده  و  خودتــان  چگونــه 
ــد؟ ــین را پذیرفتی ــکل امیرحس مش
مــن مشــکلش را از خانــواده و حتــی خود 
ــردم و  ــان ک ــی پنه ــرای مدت ــرم ب همس
و  لــوس شــده  امیرحســین  می گفتــم 
لجبــازی می کنــد پــس  از این کــه بــا 
آن هــا در میــان گذاشــتم بســیار ناراحــت 
شــدند و خیلــی پشــیمان شــدم از گفتــن 
موضــوع چــون مثــاًل ماردرشــوهرم بعــد 
ــگاه  ــین ن ــه امیرحس ــرا ب ــنیدن ماج از ش
ــردن  ــه ک ــال گری ــدام در ح ــرد و م می ک
بــود و ایــن موضــوع مــرا اذیــت می کــرد 
چــون تــا آن زمــان خــودم بســیار محکــم 
در مقابــل ایــن مســئله ایســتاده بــودم؛ از 
ــودم از مــن  این کــه آن را پنهــان کــرده ب
گله منــد شــدند. از دوســتانم هــم فاصلــه 
گرفتــم. چــون امیرحســین پرخاشــگری 
داشــت و بــا فرزنــدان آن هــا ارتبــاط برقرار 
نمی کــرد. تــا اینکــه امیرحســین بــه 
ســن دبیرســتان رســید و دیگــر خــودش 
و  می کــرد  اســتقبال  رفتــن  بیــرون  از 
اصــاًل دوســت نداشــت در خانــه بمانــد و 
ــد  ــه فرزن ــی ک ــا خانواده های ــا ب ــاط م ارتب
دیرآمــوز و اســتثنایی داشــتند بیشــتر شــد 

ــی باهــم داشــتیم. و دوره های
گذاشــتم  کنــار  را  پنهــان کاری  وقتــی 
و اطرافیانــم متوجــه ی ایــن اختــالل 
امیرحســین شــدند انــگار بــار ســنگینی از 

دوش مــن برداشــته شــد.
در حــال حاضــر هــم امیرحســین خیلــی 
را  رفتــن  مهمانــی  و  دادن  مهمانــی 
دوســت دارد و همه از حضور امیرحســین 

در مهمانی هــا لــذت می برنــد.

چطــور بــا انجمــن اتیســم ایــران 
آشــنا شــدید؟

ــش در  ــال پی ــدود دو س ــر ح ــی دی خیل
ــژه ی قبــرس متوجــه شــدم  المپیــک وی

ــود دارد. ــی وج ــن انجمن چنی

امیرحســین  فراغــت  اوقــات 
اســت؟ چگونــه 

امیرحســین از حــدود ســه  ســالگی دوچرخــه  
ســواری را یــاد گرفــت. اســب  ســواری و شــنا 
ــوزش دادم. اآلن  ــه او آم ــودم ب ــم خ را ه
و  می کنــد  شــنا  حرفــه ای  به صــورت 
مــدال نقــره ی جهانــی در شــنای پروانــه، 

کــرال و اســتقامت دارد.
مســابقات  هــم  تهــران  و  مشــهد  در 

کــرد. شــرکت  دوچرخــه  ســواری 
تابه حــال در ســه المپیــک ویژه ســوارکاری 
در قبــرس، شــنا در دبــی و مصــر شــرکت 
کــرده اســت و مــدال دارد و اولیــن مدالــش 

را در پانزده ســالگی گرفتــه اســت.
زیــورآالت  هــم  هنــری  کارهــای  در 
ــفالگری و  ــد و س ــت می کن ــی درس زیبای
آشــپزی هــم می کنــد. کاخــون را حــدود 
ــوب  ــی خ ــه خیل ــت ک ــال اس ــش س ش
می نــوازد. پیانــو را هــم به تازگــی شــروع 
کــرده اســت و در کنــار بچه هــای عــادی 
ــرت های  ــد و کنس ــکیل دادن ــی تش گروه
ــاالر وحــدت  ــور، ت ــالد ن ــی در می مختلف
اجــرا  تهــران  بــزرگ  ســالن های  و 

کرده انــد.

دخترتــان بــا مشــکل امیرحســین 
ــکل  ــا مش ــد و آی ــار آم ــه کن چگون

ــت؟ داش
خانــه  بــه  را  دوســتانش  هــم  او  بلــه 
ــؤالی از  ــن س ــر کوچک تری ــی آورد و اگ نم
ــه  ــد جبه ــین می ش ــه امیرحس ــع ب او راج
ــه  ــر او را ب ــن خاط ــه همی ــت. ب می گرف
ــر  ــال حاض ــتادیم و در ح ــتان فرس انگلس
هــم متخصــص مغــز و اعصــاب اســت.

آینـــــده ی  بــرای  دغدغه تــان 
چیســت؟ امیرحســین 

این کــه بعــد از مــن چــه اتفاقــی بــرای او 
خواهــد افتــاد ایــن دغدغــه ی همیشــگی 

مــن بــوده و هســت.

به رفتن از ایران فکر کرده اید؟
ــواده ی مــن در انگلســتان  ــر خان ــه اکث  بل
دارد  اصــرار  هــم  دختــرم  و  هســتند 
کــه برویــم؛ امــا همســرم بــه ایــران 
وابســتگی دارد. مــا بــا کادر درمــان آنجــا 
ارتبــاط داریــم و برنامه هــای امیرحســین 
ــا  ــم و از آن ه ــک می کنی ــا چ ــا آن ه را ب

می گیریــم. مشــورت 

امیرحسین:

لطفــًا خــودت را بــرای خواننــدگان 
فصلنامــه ی آوای اتیســم معرفــی 

کــن.
مــن امیرحســین رازقی هســتم و 22ســال 

دارم.
ــز از  ــدال برن ــک م ــره و ی ــدال نق ــه م س
ــه  ــینه و قورباغ ــرال س ــه ک ــنای پروان ش
دارم. ســوارکاری می کنــم و یــک مــدال 

ــره دارم. نق
در موسیقی کاخون می زنم.

ــه  ــه ب ــای خان ــپزی و کاره در آش
مــادرت کمــک می کنــی؟

و  آشــپزی  انجمــن خورشــید  در  بلــه 
ــا را  ــه ام، ظرف ه ــاد گرفت ــردن ی ــارو ک ج
ــدم. ــم بل ــردن ه ــد ک ــویم و خری می ش

چه آرزویی داری؟
ســارا،  عروســی  بــه  دارم  دوســت 

بــروم. هرم، خوا

چــه مســافرت هایی رفتــی و کجــا 
را بیشــتر دوســت داری؟

بــه فرانســه رفتــم. در دیزنــی لنــد از 
تونــل وحشــت خیلــی ترســیدم.

حرفــی داری کــه در انتهــا بــه مــا 
بگویــی؟

برگــزار  کنســرت  دوســتانم  بــا  مــن 
و  می زنــم  کاخــون  مــن  و  می کنیــم 
و  می زننــد  پیانــو  دوســتانم  بقیــه ی 

. ننــد ا می خو
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فریاد هایی
بی صـــــدا

ــه  ــدی از این ک ــم عاب ــالم خان س
ــم را  ــه ی آوای اتیس ــوت فصلنام دع
ــگزاریم.  ــما سپاس ــد از ش پذیرفتی
ــرای خواننــدگان  لطفــًا خودتــان را ب

ــد. ــی کنی ــه معرف فصلنام
حبیبــه عابــدی هســتم 38 ســاله و در 
ــی و  ــجوی روانشناس ــر دانش ــال حاض ح
ــم  ــد اول ــد هســتم. فرزن صاحــب دو فرزن
ــد  ــتاری و فرزن ــجوی پرس ــر و دانش دخت
ــت و 14  ــدی هس ــه مه ــر ک ــم پس دوم

ــاله. س

ــان  ــدی برایم ــد مه ــان تول از زم
ــم  ــخیص اتیس ــی تش ــد؟ ک بگویی

ــت؟ ــی داش ــه عالئم ــد و چ گرفتی
بعــد از بــه دنیــا آمــدن مهــدی در ظاهــر 
ــص  ــا مرخ ــود و م ــادی ب ــز ع ــه چی هم
شــدیم امــا از همــان شــب گریه هــای 
شــبانه ی مهــدی شــروع شــد و یــک 
ــه  ــش متوج ــا آمدن ــه دنی ــد از ب ــه بع هفت
نزدیــک  و  شــدیم  مهــدی  نابینایــی 
3ماهگــی یکــی از چشــمانش را جراحــی 
ــود.  ــه ب ــفانه بی نتیج ــه متأس ــم ک کردی

ــادرش  ــه همــراه م مهــدی هــر هفت
بــه انجمــن می آیــد و از کالس هــای 
می کنــد.  اســتفاده  امیــد1  خانــه 
ــراد  ــه ی اف ــد هم ــم مانن ــدی ه مه
اتیســم،  طیــف  اختــالل  دارای 
متفــاوت اســت امــا مهــدی تفاوتــی 
بــا ســایر افــراد دارای اختــالل طیــف 
ــرده؛  ــز ک ــه او را متمای اتیســم دارد ک
ــف  ــالل طی ــر اخت ــالوه ب ــدی ع مه
امــا  نابینــا هــم هســت.  اتیســم 
ــث  ــا باع ــه تنه ــاص او ن ــرایط خ ش
ــه ای  ــه دریچ ــادر بلک ــت م محدودی
رو بــه ســوی پیشــرفت او نیــز شــده 

ــت. اس
مــادر  بــا  دوســتانه  گفت وگویــی 
ادامــه  در  کــه  داشــتیم  مهــدی 

می خوانیــد.

ــی  ــت و تمام ــود داش ــب بیداری ها وج ــل، ش ــای بی دلی ــه ای، گریه ه ــکالت تغذی مش
مراحــل رشــدی و حرکتــی مهــدی بــا تأخیــر بــود امــا مــا علــت را نابینایــی می دانســتیم 
و تــا آن زمــان حتــی کلمــه ی اختــالل طیــف اتیســم را نشــنیده بودیــم. کم کــم مهــدی 
در بعضــی از مســائل پســرفت هــم کــرد و مشــکل گفتــار هــم بــه بقیــه ی مشــکالتش 
ــن  ــا ای ــم کودکســتان پســرم مــن ب ــت به وســیله ی معل ــا اینکــه درنهای ــه شــد ت اضاف
اختــالل آشــنا شــدم ولــی بــاز هــم مطمئــن نبودیــم چــون بعضــی  از کارهای کلیشــه ای 
مثــل چرخیــدن؛ بال بــال زدن؛ دســت زدن و ...در بیــن بچه هــای عــادی نابینــا هــم 
وجــود داشــت کــه درنهایــت بــا تســت گرفتــن یــک روانشــناس مطمئــن شــدیم کــه 

ــت. ــم اس ــف اتیس ــالل طی ــدی دارای اخت مه
از عالئــم شــایع او خنده هــا و یــا گریه هــای ناگهانــی و طوالنــی، نخــوردن بعضــی از 
غذاهــا و میوه هــا مثــل مــوز، فرنــی، حلیــم و تقریبــًا تمــام غذاهــای آبکــی، پســرفت 
در گفتــار و عــدم صحبــت به موقــع، به هم ریختگــی شــدید بعــد از شــنیدن بعضــی از 
صداهــا مثــل صــدای بــوق ماشــین ها، گریــه ی بچــه و مشــکالت حســی بــود. مثــاًل 
مهــدی اوایــل بعــد از زخــم شــدن دســت وپاهایش و یــا زمیــن خــوردن به هیــچ  عنــوان 
گریــه نمی کــرد؛ بــه گرمــا یــا ســرما هیــچ عکس العملــی نشــان نمــی داد؛ موقــع کوتــاه 
ــد  ــه می ش ــاًل به هم ریخت ــت و کام ــکاری نداش ــوان هم ــچ  عن ــش به هی ــردن موهای ک

و ... .

رفتار دخترتان با مهدی چگونه است؟
ــاده  ــرش دارد و فوق الع ــا خواه ــی ب ــی عمیق ــی خیل ــه ی احساس ــک رابط ــدی ی مه
ــا مهــدی بــازی  زیــاد از خواهــرش حرف شــنوی دارد و گاهــی ســاعت ها خواهــرش ب

ــد. ــوج می زن ــدی م ــود مه ــحالی در وج ــد و خوش می کن

برای آموزش مهدی چه مشکالتی بر سر راه شما بود؟
ــؤال های  ــردم، س ــز م ــای ترحم آمی ــود. نگاه ه ــاد ب ــی زی ــکالت خیل ــفانه مش متأس
تکــراری و فراوانــی کــه در طــول مســیر بــردن بــه کالس هــای توانبخشــی مجبــور بــه 
شــنیدن بودیــم، درک نکــردن شــرایط فرزندمــان و کمــک نکــردن بــه آن هــا )در حــد 

یــک صندلــی خالــی دادن بــه یــک کــودک نابینــا و بی قــرار(.
و امــا مشــکالتی کــه در مدرســه داشــتیم اگــر بخواهــم خالصــه و مفیــد بگویــم ایــن 
اســت کــه متأســفانه بعضــی از کارکنــان بــه خاطــر کــم  اطــالع بــودن، پیشــرفت و تغییر 
ــه  ــد و حــق مســلم آن هــا را ک ــه ی آن هــا را نمی بینن ــن بچه هــا و تــالش معصومان ای
آمــوزش هســت را از آن هــا دریــغ می کننــد و باعــث اخــراج و حــذف آن هــا از سیســتم 

ــوند. ــی می ش ــوزش دولت آم
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همســرتان هــم در ایــن راه همراه 
ــما بود؟ ش

متأســفانه همســرم بعــد از اینکــه متوجــه 
ــر  ــاًل ازنظ ــت کام ــا اس ــدی نابین ــد مه ش
ــه  ــاور ب ــدم ب ــت و ع ــه هم ریخ ــی ب روح
تغییــر در وجــودش رخنــه کــرد و تــا چنــد 
ســال پیــش هــم نتوانســته بــود بــا ایــن 
ــبختانه  ــا خوش ــد؛ ام ــار بیای ــرایط کن ش
کارهــا  از  بعضــی  در  در حــال حاضــر 

همــکاری الزم را انجــام می دهــد.

رفتــار خانــواده، فامیــل و آشــنایان 
ــوده  ــه ب ــدی چگون ــما و مه ــا ش ب
درک  را  اتیســم  آیــا  هســت؟  و 

کرده انــد؟
اوایــل بعضــی از افــراد فامیــل و آشــنایان 
بــا توجــه به اینکــه هیــچ شــناخت و 
می کردنــد  فکــر  نداشــتند  اطالعاتــی 
کــه رفتارهــا و بی قراری هــای مهــدی 
بــه خاطــر لــوس بــودن و ســرویس 
ــت  ــواده اس ــوی خان ــن از س ــاد گرفت زی
و وقتــی مــن می گفتــم کــه ســروصدا 
ــان  ــزد برایش ــم می ری ــه ه ــدی را ب مه
ــد  ــن چن ــول ای ــی در ط ــود ول ــب ب عجی
ــرده  ــر ک ــی تغیی ســال اطالعاتشــان خیل
و در بســیاری از زمینه هــا بــرای آرامــش 
مهــدی و کل خانــواده کمــال همــکاری را 

ــد. دارن

شــما بــا وجــود مهــدی توانســتید 
مــورد  در  کنیــد،  منتشــر  کتابــی 

ــد. ــان بگویی ــان برایم کتابت
ــا کمــک معلــم کودکســتان  وقتــی مــن ب
دارای  او  کــه  شــدم  متوجــه  مهــدی 
ــان  ــت، ایش ــم اس ــف اتیس ــالل طی اخت
ــه در  ــد ک ــی کردن ــن معرف ــه م ــی ب کتاب
ــود و  ــا ب ــم بین ــودک اتیس ــک ک ــورد ی م
ــه  ــن ک ــدی م ــا مه ــاًل ب ــرایطش کام ش
ــفانه  ــود و متأس ــاوت ب ــت متف ــا اس نابین
ــردی  ــر و کارب ــه مفیدت ــاب دیگــری ک کت
باشــد پیــدا نکــردم. از همــان زمــان 
ــات و  ــام تمرین ــه تم ــم ک ــم گرفت تصمی
ــا پســرم انجــام می دهــم  کارهایــی کــه ب
ــا  ــم ت ــرم را یادداشــت کن و نتیجــه می گی
در آینــده اگــر شــرایطش بــه وجــود آمــد 

منتشــرکنم.
و  بی صــدا  "فریــادی  را  کتابــم  اســم 
ــتم و  ــته" گذاش ــمان بس ــا چش ــی ب نگاه

متــن آن کامــاًل ســاده و روان و کاربــردی 
اســت بــا ایــن هــدف کــه هــر عزیــزی بــا 
هــر ســطح علمــی ایــن کتــاب را مطالعــه 
کنــد، متوجــه ی نحــوه ی آموزش بشــود و 
بتوانــد بــرای رشــد و پیشــرفت فرزنــدش 

اســتفاده کنــد.

کتــاب دیگــری در دســت نوشــتن 
داریــد؟ 

بلــه - بلــوغ افــراد دارای اختالل اتیســم و 
مشــکالت والدیــن آن ها.

ــور  ــم در کش ــما اتیس ــر ش ــه نظ ب
ــت؟ ــده اس ــدر شناخته ش چق

خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر بــه 
بی پایــان  زحمــات  و  خداونــد  لطــف 
ــردم  ــران، شــناخت م انجمــن اتیســم ای
خیلــی زیــاد شــده ولــی بازهــم نیــاز 
چــون  دارد  وجــود  اطالع رســانی  بــه 
ــوع مشــکل  اآلن شــاید مــردم متوجــه ن
ــی در مــورد نحــوه ی برخــورد  بشــوند ول

بی اطــالع هســتند. هنــوز 

خانگــی   قرنطینــه ی  مــدت  در 
ــما  ــا ش ــروس کرون ــبب وی ــه س ب
چالش هایــی  چــه  بــا  مهــدی  و 

روبــه رو شــدید؟
می توانــم به جرئــت بگویــم کــه دوران 
ســخت ترین  و  بدتریــن  از  قرنطینــه 

روزهــای عمــرم بــود چــون قبــل از 
قرنطینــه خانگــی مــن بــا هــر ســختی ای 
ــای  ــه کالس ه ــرروز ب ــدی را ه ــود مه ب
پــارک  یــا  و  موســیقی  توانبخشــی، 
ــان  ــه در می ــًا یــک هفت ــردم و تقریب می ب
ــا  ــت و ی ــتخر می رف ــه اس ــدرش ب ــا پ ب
بهبــود  بــرای  کوچــک  مهمانی هــای 
ارتباطــات مهــدی برگــزار می کردیــم؛ 
این هــا حــذف  تمــام  به یک بــاره  امــا 
شــد و مهــدی خیلــی بیــکار و تنهــا شــد. 
می کنــم  ســعی  خیلــی  باوجوداینکــه 
ــم  ــر کن ــزل درگی مهــدی را باکارهــای من
مثــل آشــپزی ولــی بــازم تحرکــش خیلی 
ــه  ــاه اضاف ــد م ــن چن ــده و در ای ــم ش ک
وزن زیــادی داشــته و خانــه برایــش مثــل 

ــده. ــس ش ــک قف ی

آرزوی شــــــما بــرای مهــدی 
چیســت؟

آرزوهــای زیــادی در قلبــم بــرای مهــدی 
مهــدی  مثــل  کــه  افــرادی  تمــام  و 
ــاًل  ــا متأســفانه فع هســتند وجــود دارد ام
ــن شــرایط و مشــکالت اقتصــادی  ــا ای ب
و ...کــه در کشــورمان وجــود دارد تقریبــًا 

اســت. دســت نیافتنی 
ــم  ــالش می کن ــر ت ــال حاض ــی در ح ول
کــه مهــدی مشــکالت گفتــارش برطرف 
شــود و در موســیقی کــه در حــال آموزش 

اســت پیشــرفت کنــد.

صحبــت پایانــی بــا مــادران دارای 
فرزنــد اتیســم

ــودم  ــام وج ــا تم ــن ب ــداکار م ــر ف خواه
ــما  ــس ش ــون از جن ــم چ ــمارا می فهم ش

ــتم. هس
صــدای گریه هــای پنهانــی شــما بــه 
خاطــر نگرانــی از آینــده فرزندتــان را 
می شــنوم چــون مــن هــم بــا شــما 

. هســتم ا هم صد
ــرم  ــای پس ــر بدخوابی ه ــه خاط ــراً ب اکث
ــته،  ــی خس ــی گاه ــدارم و حت ــب ها بی ش
ــه  ــت ک ــن اس ــه دارم ای ــی ک ــا خواهش ام
ــوید و  ــد نش ــته اید، ناامی ــر خس ــی اگ حت
همچنــان روبه جلــو حرکــت کنیــد و بیایید 
بــا کمــک هــم اجــازه ندهیــم قســمتی از 
قلبمــان کــه همــان فرزندانمــان هســتند 
در تاریکــی و تنهایــی بــه ســر ببرنــد. بــه 
امیــد روزهــای بهتــر بــرای فرزندانمــان.

متأسفانه بعضی از 
کارکنان به خاطر کم 
 اطالع بودن، پیشرفت 
و تغییر این بچه ها 

و تالش معصومانه ی 
آن ها را نمی بینند و 

حق مسلم آن ها را که 
آموزش هست را از 
آن ها دریغ می کنند
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دلبافته های شاهرود
انجمــن اتیســم ایــران بــرای تقدیــر از حامیــان و خانواده هــای 
دارای فرزنــد طیــف اتیســم همیشــه از دســت ســازه های 
مــادران  یــا  و  اتیســم  طیــف  اختــالل  دارای  نوجوانــان 
بزرگوارشــان اســتفاده می کنــد. یکــی از ایــن هدایــای ارزشــمند 
ــر از فعــاالن  ــار جدانشــدنی جلســات و مراســم های تقدی کــه ی
ــدان  ــادران دارای فرزن ــت م ــر دس ــت، هن ــم اس ــوزه ی اتیس ح

ــت. ــاهرود اس ــتان ش ــم شهرس اتیس
مادرانــی هنرمنــد کــه نقــش بهشــت را روی پارچه هــای پشــمی 
ــه دوزی  ــس کارگاه پت ــا مؤس ــی ب ــد. گفت وگوی ــوزن می زنن س

شــاهرود داشــتیم کــه در ادامــه می خوانیــد.

ــه  ــون از اینک ــز. ممن ــی عزی ــم علیخان ــالم خان س
ــًا  ــد. لطف ــول کردی ــم را قب ــه آوای اتیس ــوت فصلنام دع

ــد. ــی کنی ــان را معرف خودت
ســالم. بتــول علیخانــی هســتم 40 ســال ســن دارم و مــادر 2 
فرزنــد هســتم. محمدامیــن 20 ســاله و طیــف متوســط اختالل 
اتیســم اســت و دختــرم فاطمــه 14 ســاله و ســالم اســت. 
ــی در مدرســه ی اســتثنایی  ــا کالس ســوم ابتدای ــن ت محمدامی
ــم  ــوص اتیس ــی مخص ــود مرب ــت نب ــه عل ــا ب ــده ام درس خوان

ــد. ــام مان ــش نیمه تم درس

ــالل  ــن دارای اخت ــه محمدامی ــی متوجــه شــدید ک از ک
ــه رو  ــکالتی روب ــه مش ــا چ ــت؟ ب ــم اس ــف اتیس طی

ــدید؟ ش
از ســن ۶ ســالگی تشــخیص اتیســم گرفتیــم. مــن اصــاًل 
نمی دانســتم اتیســم چیســت. کلــی تحقیــق کــردم و ازآنجایی کــه 
ــا  ــی و هــم بیمــاری متابولیــک داشــت ت پســرم هــم بیش فعال
کالس ســوم بیشــتر درس نخوانــد و دیگــر پذیرشــش نکردنــد.

ــتم  ــا توانس ــودم ت ــم ب ــای اتیس ــال خانواده ه ــاه دنب ــدود 3 م ح
5 کــودک اتیســم را از روســتاهای اطــراف شــاهرود پیــدا کنــم.
ــتیم  ــتثنایی توانس ــرورش اس ــا و آموزش وپ ــک خانواده ه ــا کم ب
ــم؛  یــک کالس 5 نفــر در مدرســه ی اســتثنایی تشــکیل بدهی

آنجــا کم کــم بــا اتیســم آشــنا شــدیم و فهمیدیــم یــک اختــالل 
اســت.

مــن و همســرم در خانــه یــک ســری از آموزش هــای مفهومــی 
و  کارکردیــم  محمدامیــن  بــا  را  اجتماعــی  مهارت هــای  و 
کالس هــای کاردرمانــی را رهــا نکــردم و خــدا را شــکر از طیــف 
شــدید بــه متوســط تبدیــل شــد. تــا قبــل از همه گیــری ویــروس 

کرونــا، خریــد کــردن هــم یــاد گرفتــه بــود.
مــن در ایــن مــدت خیلــی صدمــه روحــی دیــدم چــون در ســن 
23 ســالگی متوجــه اختــالل پســرم شــدم و کاًل امیــدم را از 
ــه  ــن س ــم و ای ــدید گرفت ــردگی ش ــال افس ــه س ــت دادم س دس
ــر تصــادف از  ــود را در اث ــرادرم کــه خیلــی حامــی مــن ب ســال ب

ــت دادم. دس
ــاوره ی  ــا مش ــدم و ب ــینه ش ــت س ــه ی کیس ــن دوران متوج در ای
ــا  ــه دنی ــرم ب ــاردار شــدم و دخت پزشــک و متخصــص ژنتیــک ب

آمــد.
اول خیلــی نگــران بــودم کــه دختــرم هــم اتیســم باشــد ولــی بــا 
ــه ازنظــر ژنتیــک مشــکلی  آزمایــش ژنتیــک متوجــه شــدیم ک
ــد و  ــه پزشــکان تهــران تشــکیل دادن ــا کمیســیونی ک ــدارد و ب ن
ــه واکســن  ــه ب ــد ک ــن، تشــخیص دادن ــق ســوابق محمدامی طب

ــادآوری حساســیت داشــته. ی
ــردم و  ــی می ک ــن شــرایط زندگ ــا ای ــا ســن 30 ســالگی ب مــن ت

ــودم. ــال آرامــش ب دنب
پــدرم همیشــه بــه مــن می گفــت بایــد خــودت آرامــش داشــته 

باشــی تــا بتوانــی آرامــش را بــه خانــواده ات انتقــال بدهــی.

از کارگاهــی کــه راه انــدازی کردیــد بگوییــد. چطــور ایــن 
فکــر بــه ذهــن شــما رســید؟

ــا تشــویق پــدر و همســرم شــروع بــه یادگیــری صنایع دســتی  ب
کــردم و خیلــی عالقــه داشــتم.

بعــد از مدتــی مشــکل اقتصــادی پیــدا کردیــم و مخــارج زندگــی 
مخصوصــًا کالس هــای کاردرمانــی خیلــی ســنگین بــود.

تا اینکه با انجمن اتیسم ایران آشنا شدم.
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یــک نمونــه از کارهــای پتــه دوزی را 
بــرای خانــم مهاجــری عزیــز فرســتادم و 
ایشــان بــا حمایــت خانــم غفــاری عزیــز 
کارم را خریــدن و مشــوقم شــدند کــه این 

ــه بدهــم. کار را ادام
ســال اول خــودم تنهــا کار می کــردم و 
اتیســم  خانواده هــای  بــا  ازآنجایی کــه 
ــه  ــویق ب ــا را تش ــودم آن ه ــاس ب در تم
ایــن کارکــردم و توانســتیم بــا توجــه 
ــان  ــه هم ــخت ک ــکالت و کار س ــه مش ب
ــت کارگاه  ــم هس ــدان اتیس ــتن فرزن داش
کوچکــی در منــزل خــودم ایجــاد کنیــم.
ــم  ــی را گرفت ــاغل خانگ ــوز مش اول مج
و آمــوزش را بــا 5 مــادر کــه فرزنــدان 
ــتند  ــندروم داون هس ــا س ــر از آن ه دو نف
شــروع کــردم. فعــاًل بــه دلیــل شــرایطی 
کــه ویــروس کرونــا بــه وجــود آورده، 
خانواده هــا هم اکنــون در منــزل خودشــان 

می کننــد. کار 
حمایــت انجمــن خیلــی عالــی بــود. 
ــتم  ــم و توانس ــش گرفت ــن کار آرام ــا ای ب
کمک خــرج زندگــی خــودم و بقیــه ی 

باشــم. خانواده هــا 
ــتم  ــم توانس ــه گرفت ــی ک ــا آرامش ــن ب م
فرزنــدم را هــم کمــی آرام کنــم و خــدا را 

ــی دارم. ــواده ی خوب ــکر اآلن خان ش
ــی  ــی خوب ــوق و حام ــم مش ــرم ه همس
ــی  ــم خیل ــان ه ــت و از ایش ــم هس برای

می کنــم. تشــکر 

ــه  ــبت ب ــردم نس ــی م وضعیت آگاه
ــز  ــت مراک ــداد و کیفی ــم و تع اتیس
توانبخشــی در شــاهرود چگونــه 

ــت؟ اس
در شــهر مــا خیلی اتیســم را نمی شناســند 
به واســــــطه ی  خانواده هــا  مــا  ولــی 
ــرکت  ــگاه ها ش ــان در نمایش محصوالتم
ــورهایی  ــالت و بروش ــا مج ــم و ب می کنی
ــن  ــرای م ــران ب ــم ای ــن اتیس ــه انجم ک
می فرســتد ســعی بــه معرفــی اتیســم 
می کنیــم و خــدا را شــکر خیلــی هــم 

ــم. ــق بودی موف

ارتبــاط فاطمــه و محمدامیــن چطــور 
؟ ست ا

ــت دارد  ــرادرش را دوس ــی ب ــه خیل فاطم
و محمدامیــن اصــاًل دوری خواهــرش را 

ــد. ــل نمی کن تحم
مدتــی فاطمــه حســاس شــده بــود و 
ــا محمدامیــن  ــدارم ب می گفــت دوســت ن
نگاه هــای  از  چــون  برویــم  بیــرون 
ــک  ــا کم ــا ب ــد ام ــت می ش ــران اذی دیگ

همســرم و صحبــت بــا مشــاور، اآلن بــا 
ــده. ــار آم ــه کن ــن قضی ای

آرزوی شــما بــرای محمدامیــن و 
ــم  ــالل اتیس ــراد دارای اخت در کل اف

ــت؟ چیس
ــتم و  ــد نیس ــی ناامی ــت ول ــاد اس آرزو زی
ــالل  ــن اخت ــرای ای ــی ب ــد دارم درمان امی
بتوانــد  پســرم  اینکــه  و  شــود  پیــدا 
و  بربیایــد  خــودش  کارهــای  پــس  از 
همــه ی خانواده هــا بــه آرامــش برســند. 
امیــدوارم اتیســم در جامعــه شــناخته 
بهتــری  درک  جامعــه  افــراد  و  شــود 
ــه خانواده هــای اتیســم داشــته  نســبت ب
ــت و  ــب دول باشــند و اتیســم هــم از جان

ــود. ــت ش ــردم حمای ــم م ه

بــا  شــما  چالــش  بزرگ تریــن 
چیســت؟ محمدامیــن 

مــا در آپارتمــان کوچکــی زندگــی می کنیم و 
پســرم بــرای تخلیــه ی انــرژی فضــا الزم 
ــود  ــه می ش ــه به هم ریخت را دارد؛ درنتیج
ولــی فعــاًل بــا ماســاژ درمانــی کمــی 
ــروزی  ــم فی ــا دارد از خان ــده. ج ــر ش بهت
ــن  ــون در ای ــم چ ــکر کن ــم تش ــز ه عزی
زمینــه خیلــی بــه مــن کمــک کردنــد و از 

راهنمای هایشــان اســتفاده کــردم.

ــم  ــادران اتیس ــا م ــان ب ــرف دلت ح
ــت؟ چیس

خیلــی ســخت اســت داشــتن فرزنــد 
اتیســم. تــا بــه آرامــش نرســیم نمی توانیــم 
کاری بــرای فرزندانمــان و حتــی همســر 
و خانــواده انجــام بدهیــم. دنبــال عالیق 
خــود باشــیم تــا روحیــه ای مثبــت و شــاد 
داشــته باشــیم. حتمــًا ایــن توانایــی 
را داریــم کــه قوی تــر ادامــه دهیــم و 
پایــه ی زندگــی را محکم تــر کنیــم. مــن 
ــواده ام  ــه خان ــش را ب ــن آرام ــتم ای توانس
هدیــه کنــم و بــه گفتــه ی مــادرم آرامــش 
زندگــی مــن از اطرافیانــم کــه حتــی 
فرزنــد اتیســم ندارنــد بیشــتر اســت. 
ــن  ــز ای ــادران عزی ــه م ــن ب ــه ی م توصی
ناامیــد نشــوند  اســت کــه هیچ وقــت 
ــش  ــه آرام ــکرگزاری ب ــا ش ــًا ب و مطمئن

می رســند.
شــاید بگوییــد بــه چه دلیــل شــکرگزاری 
کنــم؟ اگــر دقــت کنیــم چیزهــای زیــادی 
از  می توانیــم  کــه  داریــم  زندگــی  در 
آن هــا لــذت ببریــم و بــه خاطرشــان 

ــم. ــکرگزاری کنی ش
در آخــر بــرای همــه عزیــزان آرزوی 

دارم شــادکامی  و  ســالمتی 

گفت وگویی هم با فاطمه داشتیم:

ــش  ــرادرت و رفتارهای ــه از ب فاطم
برایمــان بگــو.

ــه  محمدامیــن گاهــی اوقــات به هم ریخت
ــه ای کاش  ــم ک ــه آرزو می کن ــت. همیش اس
برایــم  خوبــی  حامــی  و  بــود  ســالم 
ــادر و  ــول م ــه ق ــوب ب ــی خ ــد، ول می ش
پــدرم محمدامیــن یــک فرشــته اســت و 

ــت. ــدرش را دانس ــد ق بای
ــرادرت  ــد ب ــا از دی ــه نظــرت دنی ب

ــت؟ ــه اس چگون
بــه نظــرم دنیــای اتیســم خیلــی رنگــی و 
ــت  ــان اهمی ــزی برایش ــت و چی ــاد اس ش

نــدارد.
تــا حــاال ســعی کــردی چیــزی بــه 

بــرادرت یــاد بدهــی؟
یادگیــری اش  اعــداد.  و  نقاشــی  بلــه 
ــه  ــه ب ــی عالق ــی خیل ــت ول ــوب اس خ

نــدارد. درس 
محمدامیــن محدودیتــی بــرای 

ــت؟ ــرده اس ــاد ک ــما ایج ش
محدودیت خیلی برام ایجاد کرده.

و  برویــم  نمی توانیــم  همه جــا  مثــاًل 
دارد  دوســت  کــه  چیزهــای  معمــواًل 
بایــد انجــام بدهیــم مثــاًل کارتــون و 

موزیــک...
خیلــی جاهــا هــم کــه دوســت دارم بــروم 

ــم. ــا نمی توان ام
تــا حــاال اتیســم را برای دوســتانت 

دادی؟    توضیح 
بلــه خیلــی زیــاد. حتــی کالس پنجــم در 
مــورد اتیســم انشــایی نوشــتم کــه بــرای 
ــا  ــد ام ــال کردن ــم ارس ــابقه ه ــک مس ی

ــید. ــتم نرس ــه دس ــت ب هیچ وق
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سالم لطفًا خودت را معرفی کنید.
ــتم 5  ــواده هس ــوم خان ــد س ــال 1374 و فرزن ــد س ــتم متول ــادری هس ــما ق ــالم اس س

ــم. ــام می ده ــی انج ــر کار خیاط ــال حاض ــرادر دارم و در ح ــم و 2 ب خواهری

رابطه  ات با خواهرت چطور است؟
ــج  ــن ل ــا م ــه ب ــی صفی ــی گاه ــتش دارم ول ــی دوس ــا او دارم و خیل ــی ب ــه  ی خوب رابط

می کنــد. بی قــراری  و  می کنــد 

صفیــه چنــد ســال دارد و از کــی متوجــه شــدید کــه دارای اختــالل طیــف 
اتیســم اســت؟

خواهــرم دوازده ســاله اســت و تنهــا یــک ســال اســت کــه متوجــه شــدیم دارای اختالل 
طیــف اتیســم اســت. از زمــان تولــدش رفتارهــای خاصــی داشــت و عالئــم اتیســم 
ــات  ــالل نداشــتیم و امکان ــن اخت ــا ای ــا آشــنایی ب ــا متأســفانه م ــی داد؛ ام را نشــان م
درمانــی هــم در شــهر مــا خیلــی کــم و محــدود اســت و بــه همیــن دلیــل خیلــی دیــر 

تشــخیص گرفتیــم.
ــی داد  ــان نم ــش نش ــم واکن ــش می کردی ــت صدای ــر وق ــی زد و ه ــرف نم ــه ح صفی
ــت  ــده اس ــن زده ش ــد ج ــی می گفتن ــت و حت ــاز اس ــد لجب ــه می گفتن ــه هم به طوری ک

و یک بــار هــم او را پیــش جن گیــر بردیــم.

ــا  ــردی ب ــکان ف ــوام و نزدی ــد؟ در اق ــنا بودی ــم آش ــا اتیس ــم ب ــل ه  از قب
ــتید؟ ــم داش ــم اتیس عالئ

ــا ایــن عالئــم  نــه اصــاًل اســم ایــن اختــالل راهــم نشــنیده بودیــم و کســی را هــم ب
ندیــده بودیــم.

دوســت داشــتید اگــر صفیــه دارای اختــالل طیــف اتیســم نبــود چه کارهایی 
باهــم انجــام می دادیــد؟

دوست داشتم به او سوزن دوزی یاد می دادم و باهم سوزن دوزی می کردیم.

فکر می کنید دنیا از دید صفیه چطور است؟
نمی دانــم تــا حــاال بــه ایــن موضــوع فکــر نکــردم امــا بــه نظــر دنیایــی صــادق بــه دور 

تکیه گاه خواهرانه

از اجبــار هســت چــون او گاهــی صدایــی 
ــط  ــد فق ــش بخواه ــر دل ــوند و اگ می ش

ــد. ــگاه می کن ن

اســتان شــما ازنظــر دانــش و 
ــطحی  ــه س ــم در چ ــات اتیس امکان

ــت؟ اس
ــا  ــم، ام ــی می کنی ــهر زندگ ــا در ایرانش م
ــا را  ــه م ــت ک ــی هس ــم رودین ــط خان فق
دوســت دارد و پیگیــر کارهــای صفیــه 

ــت. اس
معمــواًل مــن صفیــه را به جایــی نمی بــرم 
ــه  ــدارد از خان ــی ن ــودش تمایل ــون او خ چ

بیــرون بــرود.
ــم  ــه او میگوی ــه ب ــض اینک ــی به مح  ول
می رویــم پیــش خانــم رودینــی یــا عکــس 
ایشــان را بــه صفیــه نشــان می دهــم، 

خوشــحال می شــود.
 چــون خانــم رودینــی همیشــه پیگیــر کار 
ــف  ــا هســتند و در مناســبت های مختل م
بــرای مــا جشــن می گیــرد. واقعــًا از 
ــم چــون از  ــی تشــکر می کن ــم رودین خان
ــال  ــدیم ح ــنا ش ــان آش ــا ایش ــه ب وقتی ک

ــت. ــده اس ــر ش ــی بهت ــرم خیل خواه

در  خألهایــی  و  کمبودهــا  چــه 
دارد؟ وجــود  ایرانشــهر 

مهم تریــن مســئله ی مــا نبــود مدرســه ی 
توانبخشــی  مراکــز  و  اتیســم  ویــژه ی 

ــت. اس

ــه در  ــای صفی ــه کاره ــیدگی ب رس
ــت؟ ــده کیس ــر عه ــتر ب ــه بیش خان

ــود  ــه ب ــور صفی ــده دار ام ــادرم عه اول م
ــش  ــر کارهای ــن پیگی ــط م ــی اآلن فق ول

ــتم. هس

و  صفیــه  بــرای  آرزویــی  چــه 
همــه ی کودکانــی کــه دارای اختــالل 

ــد؟ ــتند داری ــم هس ــف اتیس طی
همیشــه آرزو دارم و دعــا می کنــم کــه 
ــد و  ــد؛ حــرف بزنن خــوب شــوند؛ بخندن
ــد مثــل مــا زندگــی عــادی داشــته  بتوانن

ــند. باش

در دی مــاه ســال 98 بــود کــه ســفر دیگــری بــرای ارزیابــی مجدد کــودکان 
دارای اختــالل طیــف اتیســم ســاکن در ایرانشــهر و چابهــار راهــی اســتان 

پهناور سیســتان و بلوچســتان شــدیم.
ســرگرم ارزیابــی اعضــای انجمــن بودیــم کــه دخترکــی ظریــف کــه لبــاس 
ــرش را  ــت خواه ــه دس ــت درحالی ک ــن داش ــر ت ــم ب ــی ه ــای بلوچ زیب
محکــم در دســت گرفتــه بــود وارد انجمــن شــد. تعجــب کــردم کــه چــرا 
ــی نگاهشــان  ــده. مدت ــی آم ــرای ارزیاب ــودک همــراه خواهــرش ب ــن ک ای
کــردم. دختــرک بــا دقــت تمــام مراقــب و پیگیــر کارهــای خواهــرش بــود. 
ــم  ــا خان ــع ب ــا حواس جم ــدر و ب ــیار مقت ــش بس ــه ی نحیف ــس جث برعک
رودینــی بــرای بررســی وضعیــت خواهــرش صحبــت می کــرد. بــا اینکــه 
ــا او  خیلــی خــوب نمی توانســت فارســی صحبــت کنــد امــا گفت وگویــی ب

داشــتم کــه خواندنــش خالــی از لطــف نیســت.
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سرانجام
معافیت سربازی

افراد دارای
اختالل طیف اتیسم

ــا  ــر ب ــن خب ــه ای ــود ک ــرداد 1398 ب 9 خ
ــازی  ــای مج ــوب در فض ــر خ ــر خب تیت

ــد: ــر ش ــران منتش ــم ای ــن اتیس انجم
»پیــرو برگــزاری جلســه ای راهبــردی 
بیــن انجمــن اتیســم بــا کارشناســان 
نظــام   ســازمان  پزشــکی  شــورای 
وظیفــه، ضمــن تبییــن کامــل آیین نامــه 
معافیــت مشــموالن طیــف اتیســم از 
ســربازی؛ طیــف شــدید در اختــالل 
کامــل  معــاف  ســربازی  از  اتیســم 
بــوده و در خصــوص طیــف خفیــف 
مقــرر  و  مطــرح  پیشــنهاد هایی  نیــز 
شــد تــا  مکاتبــه و معرفــی جوانــان 
ــر  ــا نظ ــم ب ــف اتیس ــالل طی دارای اخت
کارشناســی شــورای علمــی انجمــن 
اتیســم ایــران بــه ســازمان نظام وظیفــه، 

بررســی شــود.«
از تاریــخ انتشــار ایــن خبــر تاکنــون 
اختــالل  دارای  جوانــان  از  تعــدادی 
ــن  ــت انجم ــن خدم ــم از ای ــف اتیس طی
اتیســم ایــران اســتفاده کــرده و از خدمت 

معــاف شــده اند. ســربازی 

ایــن امــر بهانــه ای شــد تــا بــا امیــر 
ــور  ــی پ ــا رحیم ــادار دوم، غالمرض دری
انســانی  ســرمایه ی  اداره ی  رئیــس 
ــلح، در  ــای مس ــتاد کل نیرو ه ــرباز س س

ایــن خصــوص گفت وگــو کنیــم.

ضمــن عــرض ســالم، امیــر 
لطفــًا بفرماییــد قوانیــن مربــوط 
بــه معافیــت جوانــان طیــف اتیســم 
ــی  ــه تغییرات ــال ها چ ــول س در ط
ــه  ــون ب ــن قان ــون ای ــته و اکن داش

ــت؟ ــورت اس ــه ص چ
اختــالل طیــف اتیســم طبــق آیین نامــه ی 
در  و  قابل بررســی  پزشــکی  معاینــات 
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صــورت احــراز ســطح متوســط و شــدید از خدمــت معــاف 
تغییــری  گذشــته  ســال های  طــی  در  و  می شــوند 
نداشــته اســت. در نظــر اســت در اصــالح آیین نامــه ی 
معاینــات پزشــکی یــک  بنــد مســتقل بــرای ایــن افــراد 

گــردد. پیش بینــی 

جوانــان طیــف اتیســم چگونــه می تواننــد 
مســیر قانونــی معافیــت را طــی کننــد؟ بایــد بــه 

ــی؟ ــه مدارک ــا چ ــد و ب ــه کنن ــا مراجع کج
بایــد بعــد از ســن مشــمولیت )18 ســال تمــام( از 
انجمــن اتیســم ایــران گواهــی دریافــت کننــد و بــا ســایر 
ــر پلیــس+10  ــه دفات مــدارک پزشــکی ایــن اختــالل، ب
ــن  ــک معای ــه پزش ــه ب ــس از مراجع ــد و پ ــه کنن مراجع
ــرای  ــه ب ــی ک ــن زمان ــد. همچنی ــه نماین ــدارک را ارائ م
معرفــی  بیمارســتان  بــه  تخصصــی  آزمایش هــای 
می شــوند مــدارک را مجــدد ارائــه دهنــد تــا در شــورای 
پزشــکی وظیفــه ی عمومــی بررســی و تعییــن تکلیــف 

ــود. ش

آیــا سیســتم پزشــکی نظام وظیفــه )گــروه 
ــتند؟ ــنا هس ــم آش ــا اتیس ــکی( ب پزش

ــکی  ــورای پزش ــالل در ش ــن اخت ــن ای ــه متخصصی بل
ــد. ــور دارن حض

آیــا خودتــان تابه حــال بــا افــراد دارای اختــالل 
طیــف اتیســم ارتبــاط و برخــورد داشــته اید؟

بلــه ایــن افــراد را تــا حــدودی می شناســم و برخوردهای 
اندکــی بــا ایــن عزیزان داشــتم.

بــا انجمــن اتیســم ایــران چگونــه آشــنا 
؟ ید ه ا شــد

مراجعــه ی اعضــای انجمــن اتیســم ایــران بــه ایــن اداره 
باعــث آشــنایی مــن بــا ایــن مجموعــه شــد.

ــرای  ــربازی ب ــت س ــی معافی ــات قانون اصالح
بچه هــای اتیســم از چــه تاریخــی انجــام شــد؟
در دســت اقــدام اســت و می بایســت مصوبــه ی وزیــران 
ــی در  ــوده ول ــی ب ــد طوالن ــن فرآین ــه ای ــردد ک ــذ گ اخ
حــال حاضــر بــا تعییــن تکلیــف ایــن اختــالل مشــکلی 

نداریــم.
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ماه جهانی 2020
2 آوریــل در سراســر جهــان به عنــوان روز جهانی اتیســم شــناخته 
ــای  ــوم انجمن ه ــاه عم ــدت 1 م ــه م ــخ ب ــن تاری ــود، از ای می ش
دنیــا برنامه هــای مختلفــی را در راســتای آگاهــی بخشــی بــه کار 

می گیرنــد.
امســال بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا، برنامه هــای 
ــت و  ــه اس ــود گرفت ــه خ ــری ب ــوی دیگ ــگ و ب ــنهادی رن پیش
ــه بزرگ ســالی( کــه ســازمان  ــر شــعار اصلــی )انتقــال ب عــالوه ب
ملــل مشــخص کــرده اســت، هــر انجمــن بین المللــی نیــز 
شــعاری را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت؛ کــه نمونه هــای 

ادامــه می خوانیــد: را در  آن 

ــا شــعار ))تفــاوت را جشــن    Autism society آمریــکا ب
بگیریــد((، 350 برنامــه و جشــن خــود را کنســل 
ــد و برنامه هــای مختلــف را در ســایر شــبکه های  کردن
اجتماعــی )فیس بــوک( برگــزار کردنــد. عــالوه بــر 
ــوص  ــژه ای مخص ــه ی وی ــا کتابچ ــائل، آن ه ــن مس ای
خانــواده و کــودکان در ایــام قرنطینــه ی خانگــی تولیــد 
و منتشــر کرده انــد. اجــرای اخبــار آنالیــن مربــوط بــه 
حــوزه ی اتیســم و کرونــا در فیس بــوک، پیگیــری 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــم ب ــراد دارای اتیس ــات اف مطالب
تحصیلــی،  مالــی،  کاری،  حوزه هــای  در  کرونــا 

شــهروندی و... .
در بخــش مدرســه و تحصیــل نیــز بــا توجــه بــه 
تعطیلــی مــدارس رویکردهــا و ابزارهــای مختلفــی 
آموزشــی،  کتابچه هــای  تولیــد  و  چــاپ  ازجملــه 
ــتور کار  ــن در دس ــی آنالی ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ

ایــن موسســه قرارگرفتــه اســت.

ــاختن  ــت س ــا محوری ــز ب ــکا نی ــپیک امری ــم اس اتیس
ــوزه  ــود را در 4 ح ــای خ ــر، برنامه ه ــای مهربان ت دنی
داشــتن،  تعهــد  شــامل  کــه  اســت  کــرده  اعــالم 
پوشــیدن لباســی آبــی، روشــن کــردن چراغــی آبــی و 
اهــدا کــردن پــول اســت؛  بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس 
کرونــا عــالوه بــر تولیــد کتابچه هــا و بروشــورهای 
ــراد  ــود اف ــا و خ ــتفاده ی خانواده ه ــت اس ــف جه مختل
کارگاه هــای  برگــزاری  زمینــه ی  در  اتیســم،  دارای 
ــا  ــی و مهارت ه ــی بخش ــای آگاه ــن در حوزه ه آنالی
ــاط  و تمرین هــای حرکتــی؛ رویکــرد مشــورتی در ارتب
ــایر  ــتفاده از س ــر؛ اس ــازمان های دیگ ــم و س ــا اتیس ب

اپلیکیشــن های دیگــر و ... برگــزار شــد.

عمــوم  نیــز،  انگلســتان  ملــی  اتیســم  انجمــن 
ــورت  ــازی و به ص ــورت مج ــود را به ص ــای خ برنامه ه
ــا  ــت. آن ه ــه اس ــر گرفت ــرادی در نظ ــی و انف خانوادگ
بــا مشــارکت دادن خــود خانواده هــای دارای  هــم 
فرزنــد اتیســم و بــا مشــارکت دادن عمــوم جامعــه 
ــته اند،  ــم داش ــون اتیس ــانی پیرام ــعی در اطالع رس س
برنامه هــای همچــون داســتان هایی از طیــف؛ کــه 
ــود  ــره ای از خ ــم خاط ــراد دارای اتیس ــا و اف خانواده ه
ــن  ــن انجم ــه ای ــد و ب ــف کرده ان ــود تعری ــرایط خ و ش
مالــی؛ چالش هــای  ارســال کرده انــد؛ کمک هــای 
ویــژه بــا توجــه بــه میــزان شــیوع اتیســم در انگلســتان 
ــردن  ــام ک ــا ثبت ن ــراد ب ــه اف ــر( ک ــزار نف )700.000 ه
در ســامانه معرفی شــده؛ 7 کیلومتــر بــا دوچرخــه؛ 
دوچرخه ســواری کننــد؛ 7 کیلومتــر پیــاده روی کننــد یــا 
70 متــر بدونــد؛ اجــرای مســابقات مجــازی؛ برنامــه ی 
پیــاده روی شــب نیــز ازجملــه برنامه هــای پیشــنهادی 
ــروس  ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــن ب ــن انجم ای
کرونــا از هــر خانــواده و فــردی درخواســت کردنــد 
ــان  ــتی و در هم ــای بهداش ــت پروتکل ه ــا رعای ــه ب ک
ــن  ــی و نمادی ــدت کوتاه ــه م ــکونت ب ــدوده  ی س مح

ــد. ــام دهن ــاده روی را انج ــن پی ای



43

فتر
طر

ن 
ی آ

کم
۹۹

ل 
سا

 | 
تم

هش
ره 

مـا
 ش

م |
هار

 چ
ال

سـ

انجمــن اتیســم اروپــا، به عنــوان بزرگ تریــن مرجــع اتیســم در سراســر اروپــا کــه در ســال گذشــته 
ــا  ــر متخصــص از سراســر دنی ــا حضــور 2200 نف ــس فرانســه ب ــش علمــی خــود را در نی ــن همای بزرگ تری
برگــزار کــرده بــود، شــعار اصلــی کمپیــن اطالع رســانی پیرامــون اتیســم را ))مــن می توانــم یــاد بگیــرم، مــن 

ــود. ــرار داده ب ــم(( ق ــم کارکن می توان
آن هــا ایــن شــعار را بــر اســاس اســتراتژی 2018-2021 خــود کــه ارتقــای کیفیــت دسترســی بــه آمــوزش 
فراگیــر و دسترســی بــه اســتخدام اســت، مشــخص کرده انــد و بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا عمــوم 
ایــن کمپیــن در فضاهــای مجــازی بــود کــه از اعضــای خــود )افــراد دارای اتیســم، اعضــای خانــواده آنــان و 

عمــوم مــردم( خواســته بــود تــا یکــی از اقدامــات زیــر را انجــام دهنــد:
• پیدا کردن وسیله ای که نشان دهنده ی مهارت آنان باشد.

• ساختن ویدئو کلیپ و یا گیفی که نشان دهد که در حال استفاده از آن ابزار هستند.
• یا گرفتن عکسی که نشان دهد آن ابزار را در دست دارند.

• و درنهایت به اشتراک گذاری آن در فضای مجازی با هشتک روز جهانی اتیسم 2020
بخــش دوم کمپیــن آنــان، ایــن بــود کــه از اعضــای خودخواســته بودنــد تــا داســتان ارتبــاط خــود بــا یــک فــرد 
دارای اتیســم و یــا یــک موقعیتــی را بیــان کننــد و بگوینــد کــه چگونــه او توانســته اســت از توانمندی هــای 
ــه  ــانی ک ــه کس ــی ب ــری عموم ــس از رأی گی ــت پ ــد و درنهای ــتفاده کن ــکالت اس ــر مش ــه ب ــرای غلب ــود ب خ

ــزی داده می شــد. ــه دســت آورده باشــند، جوای بیشــترین رأی را ب
 در منطقــه ی آســیا نیــز، کشــور مالــزی به عنــوان یکــی از انجمن هــای پیشــرو در حــوزه ی اتیســم هماننــد 
ســایر کشــورهای دنیــا، برنامه هــای خــود را بیشــتر به صــورت مجــازی پیــش بــرده اســت. آن هــا موضــوع 
توانبخشــی مبتنــی بــر خانــواده را بــا کمــک برنامــه ای بــه اســم )اتیســم در خانــه( پیــش بــرده بودنــد کــه در 
ــد  ــه می دادن ــراد دارای اتیســم ارائ ــه خانواده هــا و اف ــب ســایت مشخص شــده، خدمــات توانبخشــی را ب قال

کــه شــامل:
• آموزش به فرد دارای اتیسم
• مدیریت چالش های رفتاری

• چیدمان منزل
• آموزش تعامل

• آموزش زبان و گفتار
ــت  ــته اس ــای خودخواس ــه از اعض ــانی ک ــای اطالع رس ــرکت در کمپین ه ــان ش ــای آن ــش دوم برنامه ه بخ
بــا داشــتن تــم آبی رنــگ و گذاشــتن هشــتک حمایــت و اطالع رســانی خــود را اعــالم کننــد. شــعار آن هــم 

مهربانــی خــوب اســت کــه بــا محوریــت اهمیــت تفــاوت اســت.

امــا در اســترالیا برنامه هــای بــا تــم دیگــری پیــش رفتــه بــود؛ آن هــا عــالوه برداشــتن برنامه هــای مرســوم 
همچــون آبــی کــردن نمادهــای شــهری و جمــع آوری کمک هــای مردمــی، جایــزه ی شــناخت طیــف 2020 
را پیشــنهاد داده بودنــد کــه هــدف آن جشــن گرفتــن دســتاوردهای باورنکردنــی ای کــه در جامعــه ی اتیســم 
اتفــاق می افتــد اســت؛ کــه ممکــن اســت الهام دهنــده، حمایت کننــده و یــا کمــک بــه رســیدن در حیطــه ای 

بــوده باشــد.
به عنوان مثــال یکــی از دریافت کننــدگان ایــن جوایــز، دختــر دارای اتیســم کــه در ســن 5 ســالگی تشــخیص 
ــایل  ــد وس ــوزه خری ــرمایه گذار در ح ــردن س ــدا ک ــرای پی ــی ب ــال راه ــه دنب ــرده و ب ــت ک ــم را دریاف اتیس
ــه  ــرد ک ــی را ایجــاد ک ــل کیل ــوده اســت. او دلی ــد، ب ــه آمــوزش او کمــک کن ــه می توانســته ب الکترونیکــی ک
ــایل  ــن وس ــه ای ــه در تهی ــی ک ــی هوش ــم و کم توان ــای دارای اتیس ــرای خانواده ه ــه ipad ب ــدف آن تهی ه
مشــکل مالــی داشــتند؛ کــه در حــدود 20 مــاه حــدود ۶0.000 دالر از روش هــای مختلــف جمــع آوری کــرد؛ 
ــه دســت گــروه هــدف خــود برســاند و ایــن خــود تالش هــای در راســتای معرفــی  و توانســته ipad 99 را ب

اختــالل طیــف اتیســم بــه جامعــه بــوده اســت.
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   آرین شمس )14ساله (
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مبلغ اشتراک یکساله)پست سفارشی  شهرستان(: 350/000ریال

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

ــد. ــال نمایی ــن ارس ــی انجم الکترونیک

www.irautism.org • Info@irautism.org

فرم اشتراک
فصــــــلنامه



عالئــــم 
اتیســـم

   خنده های بی دلیل  

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

  عدم واکنش به درد  
)انگار درد را نمی فهمد(  

  رفتارهای غیرمعمول مثل پریدن  
   و تکان دادن دست ها   

   تکرار کلمه ها یا عبارت ها )اکواللیا(  

   از چرخاندن اشیاء لذت میبرند  

   عدم پیروی از آداب اجتماعی  

   اجتناب از ارتباط چشمی  

     برای بیان خواسته هایش   
  دست بزرگساالن را می کشد  

  تمایل به یکسانی در عادات روزمره  
  و عدم تمایل به تغییر  

   عدم درک ترس و موقعیت خطرناک  

   فقدان بازی های وانمودی یا بازی های 
  وانمودی نامتعارف و تکراری  

   عالقه  های زیاد و نامتعارف به اشیاء خاص  

   مشارکت نکردن در بازی های گروهی  
بازی نکردن با سایر کودکان  

   پرتحرکی یا کم تحرکی غیرمعمول  

   اجتناب از لمس شدن و بغل کردن  

   واکنش نشان ندادن به اسم خود  

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

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

 عدم پاسخگویی به سیستم آموزش معمولی  




