فیلم هایی برای شناخت دنیای متفاوت اتیسم

اتیســم دنیــای متفاوتــی دارد ،دنیایــی از احســاسها ،دردهــا ،صداقتهــا و حسهــای ناآشــنا ،دنیایــی از
تنهایــی و درخودماندگــی ...دنیایــی متفــاوت بــا دنیــای مــا.
فیلمهایــی ســاخته شــدهاند کــه بخشــی از ایــن دنیــای متفــاوت را نمایــش دهنــد ،بخشــی از احســاسهای
متفــاوت را بهتصویــر بکشــند تــا شــاید کمــی بیشــتر درکشــان کنیــم.
فیلیمــو صمیمانــه بــرای معرفــی دنیــای متفــاوت اتیســم همراهمــان شــد .فیلمهایــی کــهکمــک میکننــد
اتیســم بهتــر بــه جامعــه معرفــی شــوند ،در صفحــه اصلــی فیلیمــو بــه مخاطبیــن معرفــی میشــوند.
امیدواریم و برای روزهای روشنتر برای همه افراد دارای اتیسم تالش میکنیم...
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پاییــز ،فصــل رنگارنگــی طبیعــت و تداعــی تغییــر اســت .فصــل پاییــز ،امــا بــرای
خانــواده هــای اتیســم شــکل دیگــری اســت.
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 نحــوهی 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 مداخــات حســی و رفتــاری و اقدامــات مناســب والدیــن گرامــی ایــن معضل را
مــی تــوان بــه راحتــی پشــت ســر گذاشــت.
حــال در پاییــز امســال کــه هم ـهی دنیــا بــا پاندمــی کرونــا در حــال مبــارزه هســتند؛
فشــارهای روحــی و اجتماعــی اتیســم در ســایهی کرونــا بــر خانوادههــا و فرزنــدان آنهــا
هــر روز بیشــتر مــی شــود ،راه حـل هــای جلوگیــری از شــیوع کرونــا از جملــه قرنطینـهی
خانگــی باعــث توقــف توانبخشــی و آمــوزش کودکانــی مــی شــود کــه در خانــه میماننــد،
همگــی مــی دانیــم ایــن کــودکان نیــاز بــه دورههــای توانبخشــی مســتمر و فشــرده
داشــته تــا تغییــرات پایــدار شــناختی و رفتــاری در آنهــا ایجــاد گــردد و در ایــن میــان
خانــواده هایــی کــه بــه دلیــل اســترس ناشــی از شــیوع کرونــا آموزشهــای کــودکان
خــود را بــه تعویــق مــی اندازنــد بــه همــان انــدازه شــاهد واپســروی ذهنــی فرزندانشــان
نیــز مــی شــوند .والدیــن بــا دیــدن پســرفت فرزندانشــان دچــار نگرانــی مــی شــوند و
ایــن اضطــراب را بــه بچــه هــا منتقــل مــی کننــد در نتیجــه شــاهد بــروز رفتــار هــای
کلیشــه ای و پرخاشــگری در کــودکان طیــف اتیســم هســتیم .در اینجاســت کــه پرداختــن
بــه مداخــات خانــواده محــور اهمیــت فــوق العــاده ای پیــدا مــی کنــد .حــال بایــد بــه
ایــن ســوال پاســخ داد کــه والدیــن گرامــی تــا چــه انــدازه در ارائ ـهی ایــن آمــوزش هــا
توانمندنــد ،در ایــن شــرایط پیچیــدهی 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
تــری مــی گیــرد ،زیــرا نیــاز بــه گذرانــدن وقــت بیشــتری بــا دیگــر فرزنــدان خــود در
پروس ـهی 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 خانوادههــا 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 ،خانوادههــای عزیــز بــا صبــوری و بــدون
اســترس ایــن دورهی ســخت را پشــت ســر گذاشــته و بــا تکیــه بــر امکانــات موجــود و در
دســترس و همچنیــن پیــروی از اصــول مداخــات 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.

سخن مدیر عامل
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در روزهای سخت و طاقتفرسای کرونایی هستیم ...
روزهایــی کــه کلیـهی فعالیتهــای مراکــز توانبخشــی و مشــاورهای بهصــورت
تعطیــل و نیمــه تعطیــل درآمــد و کار توانبخشــی و مشــاوره بــرای کــودکان
طیــف اتیســم بســیار ســخت شــد؛ ازایــنرو انجمــن اتیســم ایــران ایــن
شــرایط را تبدیــل بــه فرصــت کــرده و بــا گســترش دامنــهی فعالیتهــای
خــود و بسترســازی خدمــات خــود بــر پایـهی فضــای مجــازی ایــن خــاء بــه
ی مشــاوره
وجــود آمــده را پــر کــرد .در ایــن ایــام انجمــن بــا راهانــدازی ســامان ه 
آنالیــن تلفنــی ( )Helplineبیــش از گذشــته در کنــار خانوادههــای اتیســم قــرار
گرفــت و اجــازه نــداد خانوادههــا در ایــن شــرایط تنهــا باشــند و همــکاران ایــن
واحــد پــای صحبتهــای پــدران و مــادران دارای فرزنــد اتیســم نشســتند و
بــا مشــاورههای خــود بخشــی از آالم ایــن عزیــزان را کاســتند .در ایــن دوران
انجمــن بــا تهیــه بســتههای معیشــتی و بهداشــتی بــرای خانوادههــای اتیســم
سراســر کشــور بخشــی از نگرانــی آنــان را برطــرف کــرد.
و اما صحبتی در مورد اتیسم:
در ســــال گذشــته جهــان همچنــــان بــا آمــار افزاینــدهی طیــف اختــالل
اتیســــم روبــــرو شــد و ســــعی در پیشــــبرد روشهــای نویــــن غربــــال و
تشــــخیص زودهنــــگام ایــــن طیــــف از اختالل دوران کودکــی و پژوهشها
در خصــــوص روشهای 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 پررنگتر
شــــده اســــت .علــــوم شــــناختی و ارتبــــاط آن بــــا روشهای 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 مهارتهای اجتماعــی ،تحصیــل
و اســتقالل فــــردی همچنــــان از مهمترین مباحــــث چالشبرانگیز اســــت.
امــــا روشهایی همچــــون "جاســپر " در کنــــار روشهای آموزشــی مطــرح
در ســـال گذشـته بیشـتر مـــورد مناقشـه بـوده و نتیجــهی تحقیقـات ارائهشده
در اجـــاس منطقـهای اتیســـم  2020در مســـقط ایــن روش را بیشـــتر تأییـــد
نمودهانــد.
آمـــوزش والدیـــن و اهمیـت آن همچنـــان از مهمترین رویکردهـای آموزشـی
مطـرح دنیاسـت.
و امـا در خصـوص آمـوزش دوران کودکـی ایـن حقـی اسـت کـه بـرای کـودکان
و نوجوانــــان قابلچشمپوشی نیســــت.
وقتـــی بهرهمند شـــدن کامـــل ایـن افـــراد از ایـن حـق بـه هـــر دلیلـی مختـل
شــــود ،زندگــــی و آینــــدهی آنــــان بهشدت تحــــت تأثیــر قــــرار میگیرد.
فراگیــر بــودن آمــوزش باکیفیــت تنهــا یــک حــق نیســت بلکــه الزمهی
تحقــــق یافتــن طیــف وســــیعی از حقــوق بشــر اســــت .آموزشوپرورش
بــــه معنــای واقعــی کلمــه دارای قــدرت تغییــر زندگــی و تحقــق رؤیاهــا
اســت.
امیـد آن میرود در ادامه سـال  99بـا تأکیـد بیشـتر بـر امـر آمـوزش چـه بـرای
کـــودکان و چـه نوجوانـان اتیسـم دنیـای روشنتری بسـازیم.
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پــس از فــراز و فرودهایــی کــه بشــر
در خصــوص رابطــهی اجتماعــی بــا
یکدیگــر از ســرگذرانده اســت؛ و پــس از
درگیریهــا و خونریزیهــا ،نهایتــ ًا بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه در قالــب قــرارداد
اجتماعــی ،حقوقــی را بــرای یکدیگــر
درنظــر بگیرنــد و بــه آن پایبنــد باشــند.
از ایــن رو واژهی «حــق» معنایــی در خور
اعتنــا و شایســتهی احتــرام بــاز یافــت و
بــه عنــوان خــط قرمزی کــه هرگز کســی
نبایــد معتــرض آن گــردد ،جلــوه نمــود؛
تــا باشــد کــه در پرت ـوی عقالنیتــی کــه
بــه عنــوان رســول باطنــی ،آن یکتــای
بیهمتــا در نهــاد بشــر قــرارداده اســت
روابــط اجتماعــی انســانها بــر پایــهی
آن تثبیــت و تحکیــم گــردد تــا بســاط
زورگویــی ،هــرج و مــرج و ضعیفکشــی
از بنیــان برچیــده شــود .بنابرایــن
حقمــداری و حقجویــی بــه عنــوان
ویژگــی متمایــز انســانها در مقایســه بــا
دیگــر موجــودات ،پذیرفته شــده اســت.
تــا انســان هــر کجــا دریابــد حقــی در
معــرض تضییــع اســت و یــا از احقــاق آن
جلوگیــری میشــود ،تمــام تــاش خــود
را بــه کار بنــدد و آن را متوقــف نمایــد.
از جملــه حقوقــی کــه در جوامــع و در
قیــل و قــال و زرق و بــرق دنیــای امــروز
کمتــر مــورد توجــه قــرار میگیــرد
و شایســته اســت نگاههــا بیشــتر
معطــوف آن گــردد ،حقــوق کــودکان
اســت .کســی تردیــد نــدارد کــه کــودکان
آیندهســازان هــر ســرزمینی هســتند امــا
بــه واســطهی ســن کــم ،کمتــر خــود
میتواننــد مطالبهگــر و در جســتجوی
حفــظ حقــوق خــود برآینــد و نیــاز بــه
حمایــت بیشــتر دارنــد تــا چنــان کــه
بایســته اســت رشــد و تکامــل نماینــد
و در کودکــی کــه شخصیتشــان ســاخته
میشــود مــورد ســتم ،بیمهــری،
طــرد و غفلــت واقــع نشــوند.

در تکاپوی احقاق حقوق
کودکان اتیسم
در ایــن راســتا حقــوق کــودکان در
قالــب کنوانســــــیونها ،اعالمیههــا
و میثاقهــای بینالمللـــی از جملــه
کنوانســیون حقــوق کــودک ،اعالمی ـهی
جهانـــی حقــوق کــودک ،میثــاق بینالمللی
حقــوق مدنــی و سیاســی ،اعالمیــهی
جهانــی حقــوق بشــر و کنوانســیون
حقــوق افــراد دارای معلولیــت و قانــون
حمایــت از حقــوق کــودکان و نوجوانــان
مصــوب  1381مــورد تأکیــد و توجــه
قــرار گرفتــه اســت کــه الزم اســت
حاکمیــت و مجریــان قانــون ،آن را
مــورد عنایــت قراردهنــد تــا حقــوق
کــودکان بیــش از پیــش ،مــورد توجــه
قــرار گیــرد .از جملــه ایــن حقــوق حــق
برخــورداری از مراقبتهــای ویــژه ،حــق
برخــورداری از بهداشــت ،رفــاه و تأمیــن
اجتماعــی ،حــق بــر آمــوزش کــودک،
حــق بــر حیــات کــودک ،حــق بــر ثبــت
والدت ،ثبتنــام و تابعیــت ،حــق بــر
شــنیده شــدن نظــر کــودک و حــق آزادی
فکــر و عقیــده میباشــد؛ و از طــرف
دیگــر الزم اســت تمهیداتــی مقررگــردد
کــه شــاهد کــودکآزاری نباشــیم .بــه
ویــژه الزم اســت کــه از حقــوق کــودکان
معلــول و یــا دارای اختــال حمایــت
بیشــتری داشــته باشــیم و پشــتیبان
آنــان باشــیم .از جملــه کودکانــی کــه
بیشــتر نیــاز بــه مراقبــت ،تأییــد و دیــده
شــدن دارنــد ،کــودکان دارای اختــال
طیــف اتیســم هســتند .متأســفانه ایــن
کــودکان بــه اختاللــی ناخواســته مبتــا
گردیدهانــد و شــاهدیم کــه بــر اســاس
بندهــای پیشــین ،توجــه بــه حقــوق
کــودکان چقــدر واجــد اهمیــت و اولویــت
میباشــد .حــال چنانچــه کودکــی
دارای اختــال و معلولیــت باشــد ،قطعـ ًا
توجــه بــه حقــوق و حمایــت از آنــان
دو صــد چنــدان میشــود .اکنــون کــه
«انجمــن اتیســم ایــران» هــدف خــود

را حمایتهــای بیبدیــل از حقــوق
کــودکان طیــف اتیســم قــرار داده اســت،
بایــد در حــد تــوان در کنــار انجمــن
باشــیم تــا بتوانیــم حقــوق از دســت رفتــه
و یــا بــرآورده نشــدهی ایــن افــراد جامعــه
را دریابیــم و صــدای واحــد و منســجم مــا
میتوانــد بــه گونــهای طنینانــداز گــردد
کــه دولتمــردان نیــز در تکاپــوی احقــاق
حقــوق کــودکان اتیســم ،آن را فضیلــت
شــمرند و اجابــت نماینــد.
حقــوق کــودکان اتیســم از چنــد منظــر
ممکــن اســت نقــض گــردد ،کــه میتوان
بــه تفکیــک بــه تشــریح آن پرداخــت.
اینکــه دولــت ،خانــواده و مــردم جامعــه،
ممکــن اســت خواســته و یــا ناخواســته،
مســتقیم و یــا غیرمســتقیم ،در نقــض
حقــوق ایــن افــراد ،ســهیم باشــند،
قابــل بررســی میباشــد و وظیفــهی
مــا ایــن اســت کــه بــر ایــن امــر تمرکــز
نماییــم کــه حقــوق ایــن افــراد نازنیــن
احقــاق گــردد .مثــ ً
ا وقتــی دولتمــران
کــه بــر اســاس اصــل  29قانــون اساســی
تکلیــف دارنــد مراقبتهــای بهداشــتی را
فراهــم نماینــد تــا افــراد مراقبــت پذیــر
ماننــد کــودکان اتیســم ،درمانده نشــوند،
چنانچــه ایــن مراقبتهــا اجرائــی نشــود
قطع ـ ًا وظیف ـهی ماســت کــه در تکاپــوی
ایــن حــق باشــیم تــا آن را بــه مرحل ـهی
اجرابرســانیم یــا اینکــه بــر اســاس قانون
تصویــب کنوانســیون حقــوق افــراد دارای
معلولیــت مصــوب   1387وزارت رفــاه و
تأمیــن اجتماعــی (ســازمان بهزیســتی
کشــور) و بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران،
بهعنــوان مراجــع ملــی موضــوع مــادهی
( )33کنوانســیون تعییــن میگردنــد تــا
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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تبعیــض ،طــرد ،غفلــت و اجحــاف
روا نگــردد .همچنیــــن قانــون
اجــازهی الحــاق دولــت جمهــوری
اســامی ایــران بــه کنوانســیون
حقــوق کــودک مصــوب ( 1372کــه
کنوانســیون حقــوق کــودک مشــتمل
بــر یــک مقدمــه و  54مــاده را بــه
تصویــب رســانده) ،مقــرر نمــوده
کــه خانــواده بــه عنــوان جــزء اصلــی
جامعــه و محیــط طبیعــی برای رشــد
و رفــاه تمــام اعضــای خــود خصوص ًا
کــودکان میبایســت از حمایتهــا
ومســاعدتهای الزمــه برخــوردار
شــود بــه نحــوی کــه بتوانــد
مســئولیتهای خــود را در جامعــه
ایفــا کنــد و کــودک بــرای رشــد
کامــل و متعــادل شــخصیتی خــود
میبایســت در محیــط خانــواده و
در فضایــی مملــو از خوشــبختی،
محبــت و تفاهــم بــزرگ شــود،
تــا آمادگــی کامــل بــرای زندگــی
فــردی در جامعــه داشــته باشــد و
در ســایهی ایدهآلهایــی همچــون
احتــرام ،بردبــاری ،آزادی ،برابری و
اتحــاد بــزرگ شــود .بنابرایــن هم در
قوانیــن داخلــی و هم کنوانســیونهای
خارجــی کــه دولــت بــه آن پیوســته
اســت ،حقــوق کــودکان و همچنیــن
معلــوالن بــه خوبــی ذکــر گردیــده
اســت کــه بــا توجــه بــه پذیــرش
آن توســط دولــت ،بایــد ابتــدا هــر
حقــی کــه از کــودکان اتیســم ســلب
گردیــده اســت و یــا اینکــه ارادهای
بــرای احقــاق آن وجــود نــدارد را
دنبــال کنیــم و ایــن مهــم بــه یــاری
خداونــد و در پرتــوی تالشهــای
انجمــن و حمایــت اعضــای معــزز
آن ،در آینــدهی نزدیــک محقــق
خواهــد شــد و در ادامــه نیــز بــه
صــورت دقیــق بــه مصادیقــی
کــه مؤیــد کــودک آزاری اســت و
همچنیــن بــه حقوقــی کــه ممکــن
اســت توســط دولــت ،مــردم جامعــه
و یــا خانوادههــا بــرآورده نگــردد،
خواهیــم پرداخــت.
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در شــرایطی فصــل گرمــا را آغاز
میکنیــم كه ســایهی دهشــتناك
ویــروس كرونــا كمــاكان جهــان را تاریــك
كــرده و شــكی نیســت كــه همــه موظفیم
بــا رعایــت نــكات بهداشــتی ،از خــود و
جامعــه محافظــت كنیــم و راه را بــرای
كنتــرل ایــن بیمــاری همــوار كنیــم؛
امــا وجــود بیمــاری ناشــی از ویــروس
كوویــد  ١٩بــه ایــن مفهــوم نیســت
كــه در ایــن تابســتان در معــرض ســایر
بیماریهایــی كــه در فصــل گرمــا
شــایعتر هســتند ،نیســتیم .یكــی از
مهمتریــن مشــكالت فصــل تابســتان،
آســیبهای ناشــی از گرمــا هســتند كــه
امــروز ســعی میکنیــم مــروری ســاده
بــر آنهــا داشــته باشــیم.
در ابتــدا یــادآوری میکنــم كــه بــا
بــاال رفتــن دمــای محیــط ،بــدن بــا
مکانیســمهای مختلــف ســعی در
حفــظ دمــای طبیعــی بــدن میکنــد.
مکانیســمهای اصلــی حفــظ دمــای
بــدن ،شــامل تشعشــع و تبخیــر اســت.
گرمــا و رطوبــت هــوا قادرنــد ایــن
مکانیســمها را مختــل كننــد .بنابرایــن
هــوای گــرم و مرطــوب بیشــترین
احتمــال آســیب گرمایــی را ایجــاد
میکنــد .مکانیســمهایی كــه در
افزایــش دمــای محیــط باعــث حفــظ
و پایــداری دمــای بــدن میشــوند
عبارتانــد از اتســاع عــروق محیطــی
خصوصــ ًا پوســت ،تعریــق ،كاهــش
تولیــد گرمــا در بــدن و پاســخ رفتــاری به
گرمــای محیــط.
آســیبهای گرمایــی متعــدد هســتند
و طیــف وســیعی از اختــاالت ســاده و
کمخطــر تــا اختــاالت شــدید و خطرنــاك
را تشــكیل میدهنــد.
شــایعترین آســیب گرمایــی prickly
 heatیــا همــان عرقســوز شــدن
اســت .علــت ایــن ضایعــه ،التهــاب
مجــاری غــدد عــرق اســت و در نواحــی
پوشــیده بــا لبــاس بــروز میکنــد.
خــارش و ســوزش عالمــت بــارز آن

دکتر لعبت ادیب
| متخصص طب اورژانس

اســت و درمــان آن اســتفاده از لوســیون
كاالمیــن و اســتروییدهای موضعــی و
البتــه پوشــش و لبــاس مناســب و پرهیــز
از حضــور در موقعیتهــای منجــر بــه
تولیــد عــرق اســت.
نــوع دیگــر آســیبهای ناشــی از
گرمــا ،كرامپهــای گرمایــی میباشــند.
ایــن حالــت انقباضهــای غیــرارادی و
دردنــاك عضــات اســكلتی عمدتــ ًا در
ناحیـهی ســاق پــا بــه دلیــل تعریــق زیاد
و از دســت دادن حجــم آبــی اســت كــه
حیــن تمریــن و یــا بهصــورت شــایعتر
بعــد از انجــام تمریــن و حیــن اســتراحت
رخ نمیدهنــد .ایــن حالــت ممكــن
اســت در ناحی ـهی ران یــا شــانه نیــز رخ
دهــد و بیشــتر در افــرادی رخ میدهــد
كــه بــدون آمادگــی قبلــی و در محیــط
گــرم ورزش میکننــد .علــت ایــن
اختــال تعریــق زیــاد و از دســت دادن
مایعــات بــدن و جایگزینی آن بــا مایعات
هیپوتــون (آب ســاده) میباشــد.درمان
آن شــامل جایگزینــی مایــع و نمــك
و اســتراحت در محیــط خنــك اســت.
در مــوارد خفیــف میتــوان از محلــول
خفیــف  0/1تــا  0/2ســالین اســتفاده
كــرد .ایــن محلــول بــا حــل كــردن
دو بســتهی  ١٠تایــی قــرص نمــك
( ٦٥٠میلیگــرم) در یــك لیتــر آب بــه
دســت میآیــد .كرامپهــای گرمایــی بــا
مصــرف نوشــابههای تجــاری محتــوی
نمــك ( )sport drinkقابــلپیشــگیری
اســت.
نــوع دیگــر آســیب ناشــی از گرمــاHeat،
 stressیــا اســترس گرمایــی اســت.
علــت ایــن ضایعــه نیــز كاهــش آب بــدن
بهخصــوص در كــودكان یــا افــراد پیــر
یــا كارگرانــی اســت كــه در آبوهــوای
گــرم كار میکننــد و مایــع ازدســترفته
را بــا مقــدار زیــادی آب ســاده (مایــع
هیپونیــك) جایگزیــن میکننــد .عالئــم
اســترس گرمایــی شــامل ســردرد،
خســتگی ،ســرگیجه ،افــت فشــارخون،
تنــد شــدن ضربــان قلــب و كرامــپ

عضالنــی میباشــد .دمــای بــدن
میتوانــد نرمــال یــا بــاال باشــد.
درمــان ایــن وضعیــت شــامل خــروج
از محیــط اســترسزا و جایگزینــی
مایعــات اســت .قبــل از رســاندن
بیمــار بــه بیمارســتان بایــد اقــدام بــه
خنکســازی بــدن بیمــار نمــود .بــرای
ایــن كار بایــد بیمــار را از محیــط گــرم
دور ،لباسهــا را خــارج و آب ولــرم
(ســرد نــه ،ولــرم) روی بــدن بیمــار
اســپری كــرد .برقــراری جریــان هــوا
و گذاشــتن حولــه و پارچــه مرطــوب
و كیســهی یــخ در گــردن و كشــالهی
ران و زیــر بغــل نیــز مفیــد اســت .در
بیمارســتان بــرای بیمــار ســرم مناســب
تجویــز میشــود.
شــدیدترین و آخریــن مرحلـهی آســیب
ناشــی از گرمــا  Heat strokeمیباشــد
كــه درواقــع یــك اورژانــس تهدیدکننــده
حیــات و عالئــم آن بهصــورت
افزایــش شــدید دمــای بــدن و اختــال
هوشــیاری میباشــد .ایــن وضعیــت
یــك اورژانــس حیاتــی اســت و عــاوه
بــر روشهــای خنکســازی بایــد
بهســرعت بیمــار را بــه بیمارســتان
رســاند و درمــان را بــه پزشــك
ســپرد .روش مناســب خنکســازی
همانطــور كــه گفتیــم اســپری آب
ولــرم بــه بــدن و برقــراری جریــان هــوا
مثـ ً
ا اســتفاده از پنكــه میباشــد .البتــه
بایــد دقــت داشــت كــه خنکســازی
بایــد بــا مالیمــت صــورت گیــرد وگرنــه
باعــث لــرز شــده و خــود منجــر بــه
آســیب میشــود.
بایــد توجــه داشــت كــه گرمازدگــی
خفیــف یــا اســترس گرمایــی در فصــل
گرمــا بســیار شــایع اســت .كــودكان و
نوجوانــان بیشــتر در معرض این آســیب
هســتند .پرهیــز از گرمــا ،اســتفاده
مناســب از مایعــات و خنکســازی بــدن
روشهــای مناســب پیشــگیری اســت
و در مــوارد شــدیدتر بایــد بیمــار را بــه
بیمارســتان منتقــل كــرد.

تأثیر آبدرمانی
بر بهبود عملکرد افراد
دارای اختالل طیف اتیسم

سحرانه جوادی
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سـال چهارم | شمـاره هشتم | سال ۹۹

علمی و آموزشی

یافتههــا نشــان میدهــد در
کودکانــی کــه دو اختــال طیــف
اتیســم و اختــال خــواب را باهــم
دارنــد؛ رفتارهــای کلیشـهای ،مشــکالت
اجتماعــی و مشــکالت هیجانی بیشــتری
دیــده میشــود و همچنیــن مشــکالت
بیشــتری را در عملکــرد اجتماعــی و
تحصیلــی نشــان میدهنــد .بــا توجــه
بــه مشــکالت کــودکان دارای اختــال
طیــف اتیســم در زمین ـهی مهارتهــای
ارتباطــی و اهمیتــی کــه ایــن زمینــه
در زندگــی فــرد دارد ،تــاش در
جهــت افزایــش مهارتهــای ارتباطــی
ایــن کــودکان ،مؤلفــهای اساســی در
مداخــات درمانــی بــه شــمار م ـیرود.
بــا توجــه بــه پیامدهــای منفــی نقــص
در مهارتهــای ارتباطــی ،رفتارهــای
کلیشــهای و مشــکالت خــواب در
حــوزهی ســازشیافتگی رفتــاری و
مشــکالت تحصیلــی و اجتماعــی،
مداخــات بســیاری در ایــن زمینــه
طراحیشــدهاند کــه باوجــود اینکــه
ایــن اختــال درمانناپذیــر اســت ،امــا
قابلیــت بهبــود بــه درجــات متفــاوت
و بهمنظــور پیشـــــــگیری از تشــدید
پیامدهــا وجــود دارد.طبــق بررسـیهای
انجامشــده هیــچ درمــان واحــدی بــرای
اختــال طیــف اتیســم وجــود نــدارد و
درمانگــران از روشهــای یکپارچگــی
حســی ،رفتاردرمانــی ،موســیقیدرمانی،
کاردرمانــی ،گفتاردرمانــی ،دارودرمانــی و
نهــا اســتفاده میکننــد.
یــا ترکیبــی از آ 
آبدرمانــی رویکــردی اســت کــه
طــی صدســال اخیــر بــرای درمــان
افــراد بــا نیازهــای ویــژه موردتوجــه
قرارگرفتــه اســت و باوجــود مطالعــات
اندکــی کــه در زمینــهی اســتفاده از
آبدرمانــی بــرای درمــان کــودکان دارای
اتیســم انجامشــده ،تأثیــرات مثبتــی بــر
مهارتهــای ارتباطــی ،مهارتهــای

حرکتــی ،بهبــود وضعیــت رفتــاری را نشــان داده اســت.
آبدرمانــی بــه معنــی اســتفاده از آب در هــر یــک از اشــکال آن (آب،
یــخ ،بخــار) در درجــه حرارتهــا ،طــول مــدت و فشــارهای مختلــف،
بــرای ارتقــای ســامت و یــا درمــان بیماریهــا اســت .آبدرمانــی
یکــی از درمانهــای طبیعــی شناختهشــده اســت کــه بهطــور گســترده
در فرهنگهــای باســتانی هنــد ،چیــن و دیگــر کشــورهای آســیایی
اســتفاده میشــود .ایــن روش بــر اســاس اصــول شــناور بــودن،
فشــار هیــدرو اســتاتیک ،تالطــم و جریــان اســت کــه بــه ارائــهی
محرکهــای حســی از طریــق درجــهی حــرارت آب ،بهبــود گــردش
خــون و آرامســازی عضــات میپــردازد .اســتفاده از آب در اشــکال
مختلــف و در دماهــای مختلــف میتوانــد اثــرات مختلفــی را بــر روی
سیســتمهای مختلــف بــدن بگــذارد .فعالیــت در آب فرصتــی را بــرای
تعامــل اجتماعــی و بــازی کــودکان دارای اختــال طیــف اتیســم فراهــم
م ـیآورد کــه هــر یــک میتواننــد موجــب بهبــود ارتبــاط ،خودآگاهــی
و حــس موفقیــت گــردد .در مطالعــهای ،پژوهشــگران بــه شناســایی
فوایــد آبدرمانــی در کــودکان دارای اختــال طیــف اتیســم پرداختنــد
کــه گزارشهایــی مبنــی بــر بهبــود قابلتوجــه مهارتهــای شــروع و
حفــظ تمــاس چشــمی ،توجــه ،تعــادل ،شــنا و تعدیــل حــس المســه،
ارائــه کردنــد.
همچنیــن آبدرمانــی میتوانــد موجــب افزایــش توجــه ،قــدرت
عضالنــی ،تعــادل ،تعدیــل حســی ،ایجــاد و حفــظ تمــاس چشــمی
و مشــارکت اجتماعــیشــود .محیــط آب ،محیــط منحصربهفــردی
اســت کــه انبوهــی از محرکهــا را بــرای حسهــای بینایــی ،المســه
و حرکتــی ایجــاد میکنــد کــه ســایر محیطهــای دیگــر زمیــن فاقــد
آن هســتند .سیســتم حســی و سیســتم حرکتــی بهشــدت بــه هــم
وابســته هســتند کــه ایــن امــر میتوانــد موجــب افزایــش تعامــات
اجتماعــی در کــودکان دارای اختــال طیــف اتیســم شــود .آبدرمانــی
در فعالســازی سیســتم حســی ،هیجانــی و حرکتــی نقــش دارد
و میتوانــد افــراد دارای اختــال طیــف اتیســم را بــرای ایجــاد
ارتباطــات تحریــک کنــد .بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات پیشــین
نشــان دادهانــد آبدرمانــی میتوانــد بــر فعالیتهــای درونــی و
بیرونــی اثــر گذاشــته و موجــب آرامــش و بهبــود وضعیــت ارتباطــی
افــراد گــردد ،میتــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه آبدرمانــی میتوانــد
در افزایــش مهارتهــای ارتباطــی ،کاهــش مشــکالت خــواب و
کاهــش رفتارهــای کلیشــهای نیــز مؤثــر واقــع شــود .بــا اینحــال
تاکنــون مطالعــات اندکــی بــه بررســی تأثیــر آبدرمانــی بــر کــودکان
و نوجوانــان دارای اختــال طیــف اتیســم پرداختهانــد .همچنیــن
مشخصشــده اســت کــه آبدرمانــی میتوانــد موجــب کاهــش درد و
اضطــراب و موجــب آزادســازی هورمــون اکسیتوســین گــردد.
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جایگاه هنر
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گر در سرت هوای وصال است حافظا
باید که خاک درگه اهل هنر شوی
هنــر و رابطــهی آن بــا افــراد
دارای اختــال طیــف اتیســم،
ســالها اســت کــه موردبحــث و بررســی
اســت .محققــان و مراکــز تحقیقاتــی
بســیاری در ایــن زمینــه به دســتاوردهای
مهمــی دس ـتیافتهاند! تــا بــدان جــا کــه
هنــر و تمــام مشــتقات آن ،در فرآینــد
بهبــود و درمــان بــه کار گرفتهشــدهاند.
هــر انســانی بــه علــت ابعــاد و زوایــای
گوناگــون وجــودی ،دارای الیههــای
زیســتی متفاوتــی اســت کــه ناشــی از
حیطــهی فعالیــت و چگونگــی کنــش و
تعامــل آن بــا محیــط پیرامــون و ســایر
انســانها اســت!
زندگــی هنــری! طیفــی لطیــف ،راهــی
پــر از احســاس و شــوق و ذوق ،در
زندگانــی آدمــی اســت کــه بــه واســطهی
اســتعداد و ابــزار خــاص خــود ،ســبب
خلــق دنیایــی تــازه میشــود .پــس
هم ـهی انســانها ایــن فرصــت را دارنــد
تــا بــه نوبــهی خودشــان ،دســت بــه
پیدایــش جهانــی تــازه زننــد« :عالمــی
دیگــر ببایــد ســاخت و از نــو آدمــی»
از دیربــاز هنــر در تــار و پــود زندگــی
انســان رســوخ کــرده و بــه نوعــی بــا
زندگــی او عجیــن گشــته اســت .چراکــه
هنــر آیینــهی روح و احســاس آدمــی
اســت؛ مجــرای پاالیــش و رهایــی
از خــود و روزمرگــی زندگــی؛ منــادی
عشــق ،شــیدایی و شــیفتگی:
هــر آن نقشــی کــه پیــش آیــد در او نقــاش
میبینــم
بــرای عشــق لیلــی دان کــه مجنــونوار
مــی گــردم
«موالنا»

فرصتــی بــرای نقــب زدن بــه درون ،کشــف نــور و تهییــای 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.
از نتایــج و دســتاوردهای هنــر میتــوان بــه ایجــاد امیــد ،تحملپذیــری ،حفــظ
تعــادل ،قــدرت درک خویشــتن و دیگــران ،رشــد و تعالــی ،تغییــر بینــش و جهانبینی،
شــکر و سپاســگزاری اشــاره نمــود.
حــال نکوســت کــه گــذری کوتــاه بــر تعریــف واژهی اتیســم و برخــی نشــانههای آن در
فــرد بزرگســال داشــته باشــیم.
اتیســم اختاللــی رشــدی اســت و بــر نحــوهی تعامــل و ارتبــاط فــرد بــا دیگــران و
همینطــور بــر نحــوهی یادگیــری و رفتــار او تأثیــر میگــذارد.

و اما نشانههای آن:

در تعامــات اجتماعــی ،دچــار مشــکل اســت .از برقــراری تماس چشــمی ،خــودداری
میکنــد .حــرکات غیرکالمــی در صــورت و یــا بــدن خــود دارد .عــدم درک معانــی،
در تغییــر تنــاژ صــدا و لحــن گفتــار .براســاس روال و روتینهــای زندگــی ،آرامــش
دارد؛ در غیــر اینصــورت فــرد اضطــراب را تجربــه میکنــد .از تغییــر امــور روزمــره
ناراحــت میشــود .حساســیت بیــش از حــد بــه بوهــا ،صداهــا و یــا نورهــا ،وجــود
رفتارهــای تکــراری خــاص و حرکتهــای کلیشــهای ،وجــود عالیقــی محــدود،
داشــتن حافظ ـهای بســیار خــوب.
بــا بررســی معنــی و نشــانههای اتیســم ،همچنیــن تعریــف و خصوصیــات هنــر در
ســطرهای فــوق ،میتــوان بــه شــفافیت ،درســتی و اهمیــت زندگــی یــک فــرد دارای
اختــال طیــف اتیســم بــا هنــر را شــناخت ،فهمیــد و درک نمــود.
اکنــون بــا توجــه بــه تجربههــای قریــب بــه دو دهــه فعالیــت در ایــن حــوزه ،بــه ایــن
جملـهی ارســطو بــاور راســخ پیــدا کــردهام کــه:
«هنر ،آنچه را طبیعت از تکمیل آن ناتوان است کامل میکند»
زندگــی آمیختــه بــا هــر یــک از شــاخههای هنــر ،فــرد را بــه ســمت اعتــدال در حــواس
و رفتــار ،درک اجتمــاع و جمعپذیــری ،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 بهنفــس ،عــزت نفــس و بــه تبــع آن خودبــاوری،
خودیــاری و دیگرخواهــی ،لــذت یادگیــری و بــه یادســپاری و بســیاری از ثمــرات و
نتایــج آن ســوق خواهــد داد.
بــه تجربــه دریافتهایــم کــه افــراد دارای اختــال طیــف اتیســم در هنــر دارای اســتعداد
بــوده و اگــر در مســیری درســت و بــا زیرســاختی اصولــی و مدبرانــه هدایــت شــوند،

بــه هنرمنــدی چیرهدســت و تمــام عیــار
تبدیــل خواهنــد شــد .چراکــه هنــر،
صرفــ ًا خلــق اثــر نیســت و بخشــی از
ارکان هنرمنــد بــودن ،در حســن خلــق و
ِ
خصایــل اخالقــی اســت؛
هنر مردمی باشد و راستی
کمی و کاستی
ز کژّی بود ّ
«فردوسی»
بــه جــرأت میتــوان اذعــان نمــود
کــه اغلــب افــراد دارای اختــال طیــف
اتیســم زیبابیــن بــوده و دارای حســن
خلــق ذاتــی هســتند:
کمال سر محبت ببین نه نقص گناه
کههرکهبیهنرافتدنظربهعیبکند
«حافظ»
و در اکنــون زندگــی میکننــد ،فــارغ
از گذشــته و آینــده ،شــاید بــه نوعــی
صوفــی باشــند!
صوفی ابن الوقت باشد ای حکیم

نگارنــده نیــز همچــون پیکاســو معتقــد اســت بــه اینکه«:هــر کودکــی یــک هنرمنــد
اســت ،مســالهی مهــم " هنرمنــد مانــدن" اســت!»
آغــاز یادگیــری هــر یــک از شــاخههای هنــری در کودکــی و ســپس پیشبــرد آن در
ـل
نوجوانــی و جوانــی کــه جــز بــه صبــر و شــکیبایی در پیمــودن ایــن مســیر و تحمـ ِ
رنــج یادگیــری و مـ ِ
ـرارت فــراز و نشــیب آن ،بــه دســت نمیآیــد؛ بیشــک نتیجـهاش
رســیدن بــه ســرمنزل مقصــود ،یافتــن گنــج درون ،شــکوفایی و چیــدن میــوه از
بوســتان هنــر بــرای افــراد بزرگســال دارای اختــال طیــف اتیســم اســت.
یکــی از مولفههــای مهــم دســتیابی بــه زندگــی هنــری ،بــرای ایــن عزیــزان،
همدلــی آگاهانــه و بیشــائبهی خانوادههــا اســت؛ چراکــه بــدون
همراهــی و
ِ
شــکیبایی ،از خودگذشــتگی و پذیــرش دشــواریهای ایــن فرآینــد از ســوی خانــواده،
اســب زریــن هنــر لنــگان اســت و بــه مقصــد نخواهــد رســید.
ایــن نــوع همراهــی خانــواده بــا فــر ِد دارای اختــال طیــف اتیســم ،در کنــار اســتاد و
آمــوزگار ایشــان ،بــه اتفــاق ســه ســتون از چهارســتون تعالــی و کمــال را میســازند 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 ایــن طریــق اشــتغالزایی و کارآفرینــی نیــز حاصــل شــده و ایــن جامعــه سرشــار
از اســتعداد و دانــش ،بــه نوعــی بــه خودکفایــی در زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود
خواهنــد رســید .در ایــن جایــگاه ،زندگــی مالــی و اقتصــادی نیــز بدســت میآیــد.
ایــن مرحلــه نیــز جــز در ارتباطــی ســازنده بــا جامعــه بدســت نخواهــد آمــد .درنتیجــه
شــکلگیری ایــن تعامــات ،الگووارههــای ذهنــی و پارادایمهــای رفتــاری ،اصــاح
شــده ،ارزشهــا و اصــول اخالق ـی ،شــکل تــازهای بــه خــود خواهــد گرفــت.
از طرفــی جامعــه نیــز بــا کشــف دانــش و مهــارت در عزیــزان و آگاهــی از اســتعداد و
هنــر واالیشــان ،آنــان را بــه عنــوان عضــوی اثرگــذار پذیرفتــه و در چارچوبهــای
ارزشــی و ســاختاری خــود ،حرمــت و شــأنی شایســته خواهــد بخشــید.
آری هنــر ،هنرآمــوز را ز خــاک بــر افــاک رســانده و گوهــر درونــش را بــه دردانـهای
ذیقیمــت مبــدل خواهــد کــرد.
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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 مکتبخانـهی هنــر ،مشــق
عشــق کردنــد و بــر تــارک هســتی ،بــه قلــم مهــر و محبــت ،نقشهــا حــک کردنــد؛
خــود ،آمــوزگار هنــر خویــش بــه دیگــران خواهنــد بــود.
و چه آموزگاری بهتر از خودشان برای هم نوعانشان!

علمی و آموزشی

بنابرایــن آنهــا در ذات خــود بــه نوعــی
هنرمنــد بــوده و نیــاز بــه کشــف و
رمزگشــایی دارنــد؛ نوعــی واکاوی از
جنــس خودشــان!
بدیــن معنــی کــه هــر یــک از افــراد دارای
اختــال طیف اتیســم یــا در مقیــاس عام
همـهی انســانها ،کاتالــوگ و دفترچـهی
کاربــری خــود را دارنــد و اگــر جــز قوانیــن
و ســاختار ذکــر شــده در آن عمــل شــود؛
نتیجـهی مطلــوب حاصــل نخواهد شــد.
آن کاتالــوگ در واقــع بازخــورد و واکنــش
خــود فــرد بــه درمانگــر و یــا اســتاد اســت
کــه میگویــد بــا مــن چگونــه و چطــور
ارتبــاط برقــرار کنیــد! آنهــا خــود بــه
درســتی ،راهنمــای کشــف رمــز خــود
هســتند کــه بایــد بــا ابــزار شــکیبایی،
مهــر و ممارســت بــه آن دســت یافــت.
هنــر نــه تنهــا ظاهــر زندگــی را دگرگــون
خواهــد کــرد ،بلکــه بــه باطــن آن نیــز
عمــق و غنــا بخشــیده و فــرد را بهســوی
ابــرازی کمالگــرا و تعالیبخــش
خــود
ِ
ســوق میدهــد .چراکــه هنــر از انــزوا
بــه جمــع راه میگشــاید و از عــدم بــه
هســتی تغییــر موقعیــت میدهــد .هنــر
بــرای افــراد دارای اختــال طیــف اتیســم
بزرگســال فرصتــی اســت تــا مفهــوم
زندگــی را از منظــر خــود دریابنــد و خــود
بــه یــاری هنــر بــه آن معنــا بخشــیده و
ایــن تجربــهی بکــر را بــا دیگــران بــه
اشــتراک بگذارنــد؛ چنانکــه اســکار وایلــد
معتقــد اســت:
«هنر کلید فهم زندگی است»

افــرا ِد دارای اختــال طیــف اتیســم بــا قــرار گرفتــن در فضــای آکنــده از هنــر و فراینــد
آمــوزش آن ،ابتــدا مراحــل بهبــود و پروتکلهــای درمانــی را طــی کــرده ،بــا جهــان
پیرامــون خــود از طریــق حــواس پنجگانــه ارتبــاط بهتــر و خالصانـهای برقــرار میکننــد
و ســپس نیــاز بــه اجــرا و نمایــش آن هنــر ،آنهــا را بــر آن داشــته تــا پــا بــه دنیــای
بیــرون گذاشــته و خــود را از نــو تعریــف کننــد؛ هویتــی تــازه بیابنــد؛ مــورد تشــویق
واقعشــده 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
میگردانــد و ایــن رفــت و برگشــت ،خــود ســبب خلــق اثــری میشــود کــه خالــق آن،
هنرمنــد و جــاذب آن ،دیگراننــد .از ایــن روی هنــر ،فرصـ ِ
ـت بیــان درونیــات و ابــراز
احساســات را بــرای ایــن افــراد فراهــم مـیآورد.
نــگاه پــاک و بیآالیــش ایــن افــراد بــه چــرخ گــردون ،خــود منشــأ خلــق اثــر اســت
کــه تنهــا نیازمنــد واســطهای اســت جهــت ثبــت آن کــه چــه واســطهای بهتــر از هنــر!
کــه موالنــا فرمــوده اســت:
چون شدی زیبا ،بدان زیبارسی که رهاند روح را ،از بی کسی
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نقش خانواده
در انتقال به بزرگسالی
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دورهی انتقــال بــه بزرگســالی
شــامل بــه اتمــام رســاندن
مدرســه ،بــه دســت آوردن شــغل،
شــرکت در آموزشهــای بعــد از
مدرســه (دانشــگاهی) ،مشــارکت در
خانــه و فعالیتهــای خانــه ،مشــارکت
در اجتمــاع و تجربــهی یــک رابطــهی
شــخصی و اجتماعــی رضایتبخــش
میباشــد .ســن دورهی انتقــال معمــو ً
ال
 16-24ســالگی تعریفشــده اســت.
دورهی انتقــال میتوانــد یــک چالــش
اســترسزا بــرای خانوادههــای دارای
فرزنــد اتیســم باشــد؛ چراکــه آنهــا
نگــران ایــن مســئله هســتند ،زمانــی
کــه بــرای مراقبــت از فرزندانشــان در
دســترس نیســتند ،کــودک تــا چــه انــدازه
میتوانــد مســتقل عمــل کنــد و چگونــه
از عهــدهی ایــن کار برمیآیــد؛ امــا بــا
حمایــت از ایــن اشــخاص میتــوان
آنهــا را بــه کیفیــت قابــل قبولــی
بــرای زندگــی کــه شــامل فرصتهــای
اجتماعــی و شــاغل شــدن نیــز میباشــد،
رســاند.
در ابتــدای امــر نکت ـهی مهــم در اجــرای

برنامــهی دورهی انتقــال ،درک اهمیــت
و ضــرورت ایــن دوره بــرای خانــواده
اســت .ارتبــاط مؤثــر بــا درمانگــر و
فضــای اعتمــاد انگیــز ایجادشــده در
خانــواده میتوانــد کمککننــده باشــد.
یعنــی الزمـهی همـهی مراحــل و شــرط
الزم ،احســاس اطمینــان و اعتمــاد
خانــواده بــه درمانگــر و روش و پیگیــری
مســتمر و مؤثــر توســط درمانگــر و دادن
مشــاورههای منظــم و مؤثــر بــه خانــواده
اســت.
بــا ایــنزیرســاخت فکــری و برنامهریزی،
برنامــهی هماهنــگ شــده بــا خانــواده و
بررســی همهجانبــهی رفتارهــای فــرد
در همــهی حوزههــا ،کار عملــی شــروع
میشــود.
بعــد از ارتبــاط بــا خانــواده ،قــدم بعــدی
ارتبــاط بــا فــرد نوجــوان اســت کــه در
مرحلــهی دوم بینهایــت حائــز اهمیــت
اســت .یــک رابطــهی دوســتانهای کــه
حــد و حــدود دارد و کمــک میکنــد تــا
فــرد حــد خــود را نگــه دارد.
حــال ایــن ســؤال کــه چگونــه میتــوان
نوجوانــان اتیســم را بــرای انجــام

فعالیتهــای خــارج از منــزل آمــاده
کــرد بــه وجــود میآیــد؛ کــه در ادامــه
بــه برخــی از حوزههــای مختلــف بــرای
انتقــال موفقیتآمیــز بــه بزرگســالی
کــه میتــوان بــه آن توجــه کــرد اشــاره
خواهــد شــد:

برنامهریزی خانوادهها

یکــی از حوزههــای موردتوجــه در ایــن دوره
خانــواده میباشــد .نتایــج تحقیقــات
نشــان داده اســت کــه اکثــر خانوادههــا
برنامــهی معیــن و مشــخصی بــرای
فرزنــدان خــود بعــد از مدرســه ندارنــد.
همچنیــن  50درصــد آنــان بیــان
کردنــد باوجــود داشــتن چنیــن کودکانــی
حمایــت نمیشــوند .درنتیجــه فراهــم
آوردن اطالعــات کافــی در ایــن زمینــه و
بــاال بــردن کیفیــت خدمــات سرویســی
میتوانــد بســیار کمککننــده باشــد.
بــرای پیشــبرد کار و بــه اســتقالل
رســاندن نوجــوان دارای اختــال
طیــف اتیســم ،ایــن فرآینــد الزمــهی
ن خانواده
همــکاری تنگاتنــگ و بــاال بیـ 
و درمانگــر اســت.

در وجــه اول ســبک فرزنــد پــروری خانــواده ،نــگاه خانــواده بــه فرزنــد،
اولویتبنــدی اهــداف خانــواده ،آگاهــی خانــواده از رونــد برنامــه ،همــکاری
در تمــام مراحــل رونــد کار با نوجــوان دارای اختــال طیف اتیســم ،انگیزهی
خانــواده بــرای شــروع جریــان همراهــی و بررســی چالشهــا و تنشهــا بــا
خانــواده و مشــاوره بــه آنهــا از مهمتریــن و مؤثرتریــن ملزومــات ورود بــه
ایــن دوره از زندگــی فــرد دارای اختــال طیــف اتیســم اســت.
استقالل
مهمتریــن و اولیــن قــدم در ایــن راه آمــاده کــردن خانــواده اســت .در ابتــدا
بایــد از ســامت و آگاهــی خانــواده مطمئــن شــویم و بــه آنهــا مشــاورههای
الزم را بدهیــم .بایــد در مــورد مفهــوم بزرگســالی و منظــور از آن بــا
خانــواده بــه توافــق برســیم و یــکچش ـمانداز بــرای آنهــا تعییــن کنیــم.
در ایــن دوره عــاوه بــر مقاومــت خانــواده بــرای اســتقالل فرزندشــان ،بــا
مقاومــت فــرد دارای اختــال طیــف اتیســم هــم مواجــه هســتیم چــرا کــه
تغییــر عــادات همانطــور کــه بــرای یــک فــرد بهظاهــر 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 چالشهــا ســختیها
و خطــرات و ناآگاهیهــا بــه خانــواده بینــش بدهــد.

اصالحات درسی

خانوادههــا ،معلــم ،مشــاور و مربــی آمــوزش مهارتهــا بــه کــودکان و
نوجوانــان اتیســم معتقدنــد آمــوزش مهارتهــای زندگــی روزانــه دارای
اهمیــت بیشــتری از آمــوزش علــوم پایــهای همچــون توانایــی حســاب
کــردن ،دانــش رنگهــا و ...میباشــد ،چــرا کــه آنهــا بایــد یــاد بگیرنــد
رفتارهــای خــود را مدیریــت کننــد و مســئولیت خــود را بپذیرنــد .درنتیجــه
ایــن مســئله میتوانــد بــا آمــوزش مهارتهایــی چــون نحــوهی ارتبــاط
برقــرار کــردن ،کاهــش وابســتگی ،مواجــه بــا تغییــرات ،مهارتهــای
شــغلی ،مشــارکت در اجتمــاع ،مقابلــه بــا مشــکالت در زمینههــای کاری
و اجتماعــی بســیار کمککننــده باشــد .عالوهبــر ایــن یــک مطالعــه کــه
توســط اتیســم  Speaksو بنیــاد امیــد در نشســت بینالمللــی تحقیقــات
اتیســم ( )IMFARارائــه شــد ،دریافــت کــه مهمتریــن پیشبینــی کننــدهی
نتایــج مثبــت در بزرگســالی تســلط بــر مهارتهــای مراقبــت از خــود
ماننــد حمــام کــردن ،لبــاس پوشــیدن ،تمیــز کــردن و پخــت و پــز اســت.
بــه گفتــهی محققانــی کــه کــودکان دارای اختــال طیــف اتیســم را در
بزرگســالی ردیابــی کردهانــد ،ایــن مهارتهــا مهمتــر از زبــان ،توانایــی
فکــری در هنــگام حفــظ اشــتغال و دســتیابی بــه رضایــت از زندگــی اســت.

فراهم آوردن فرصت اشتغال پس از مدرسه

نوجوانــان اتیســم از پتانســیل قابلتوجهــی برخــوردار هســتند کــه کـمارزش
شــده اســت .درنتیجــه فراهــم آوردن اشــتغال باعــث کمــک بــه نوجوانــان
بــرای بیــرون رفتــن از منــزل ،بررســی شــود و زیانهــای احتمالــی،
کمــک بــه اســتقالل نوجــوان از خانــواده و اعتمــاد در تصمیمگیــری خواهــد

جنبه رفتار نوجوان در خانواده
جنبه رفتار نوجوان در محیط اجتماعی
و شخصیت خود نوجوان

علمی و آموزشی

ایجــاد امکانــات الزم شــامل ارائ ـهی ســاختارهای حمایتــی و ســاختارهای
پشــتیبانی ماننــد آمادهســازی نوجوانــان بــرای مشــارکت و تصمیمگیــری،
آمــوزش پیشــرفته بــرای افــراد حرفـهای ،برنامهریــزی بــرای دورهی انتقال
در بافتهــای منفــرد و متناســب بــا نیازهــای فــرد ،حمایــت از خانوادههــا
بــرای کنتــرل اســترس ایــن دوره و بهبــود دسترســی بــه اطالعــات شــامل
برنامههــای مهــم جامعــه بــرای خانوادههــا در ایــن دوره تلقــی میشــوند.
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شــد .عــاوه بــر ایــن الزم اســت
آموزشهایــی در زمینههــای مختلــف
ماننــد برخــورد بــا افــراد اتیســم ،صبــر و
آمــوزش رفتارهــای مناســب بــه افرادی
کــه بــا نوجوانــان اتیســم در محیــط
شــغلی همــراه هســتند ارائــه شــود.
همچنیــن بــه افــراد دارای اختــال
طیــف اتیســم ابتــدا بایــد آداب و ضوابــط
هــر شــغل را آمــوزش دهیــم.
خانــواده بایــد فهرســتی از عالیــق،
انگیزههــا ،نقــاط ضعــف و قــوت
فرزنــد دارای اختــال طیــف اتیســم
خــود تهیــه کنــد تــا درمانگــر بتوانــد
اولویتبنــدی کنــد و همچنیــن بــه فــرد
دارای اختــال طیــف اتیســم در جهــت
افزایــش عزتنفــس و خودبــاوری
کمــک بیشــتری شــود.
گاهــی انتظــارات و دغدغههــای خانواده
بــا فرزنــد اتیســم خــود متفــاوت اســت.
خانــواده بایــد احســاس ارزشــمندی و
کارآمــدی را در فرزنــد خــود تقویــت
کنــد و تعادلــی بیــن انتظــارات خانــواده
و فرزنــدش برقــرار شــود.
درمانگــر در ایــن دوره در کســب
مهارتهایــی مثــل تصمیمگیــری ،تفکــر
نقادانــه ،خالقیــت ،مدیریــت احساســات
و مهارتهــای ارتباطــی بــه فــرد دارای
اختــال طیــف اتیســم کمــک میکنــد.
ایــن فرآینــد زمانبــر اســت و نیــاز
بــه صبــر و حوصلــهی خانــواده و فــرد
اتیســم و آگاهــی آنهــا از فرآینــد انتقــال
بــه بزرگســالی و مســتقل شدنشــان
دارد.
وقتیکــه تــاش میشــود تــا نوجــوان بــه
مرحلـهی بزرگســالی و اســتقالل برســد
چکلیســت داشــتن الزمـهی کار اســت.
بــا ایــن روش ،درمانگــر بهصــورت مجــزا
و شــفاف در ارتبــاط بــا خانــواده میدانــد
کــه روی کــدام موضوعــات کار کنــد و
نحــوهی رفتارهــا و تمرینهــای خــاص
خــودش را برنامهریــزی و اجــرا کنــد.
ایــن چکلیســت میتوانــد ســه جنبــه را
ارزیابــی کنــد.
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در خانواده:
ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

نتیجه

توضیحات

ارتباط با افراد خانواده
همکاری با خانواده
همراهی
همدلی
دستور پذیری
مسئولیتپذیری
فداکاری
وفاداری
درک امنیت
نظم
بهداشت در خانواده

در اجتماع:
ماه اول
آداب اجتماعی
احوالپرسی
تشکر کردن
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درست گفتگو کردن
خوب گوش کردن
نظم در محیط
ارتباط با همکاران
رضایت همکاران
آداب غذا خوردن
رعایت بهداشت
در محیط کار

ماه دوم

ماه سوم

نتیجه

توضیحات

شخصی:
ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

نتیجه

توضیحات

نظافتشخصی
ارتقاء مهارتهای فردی

مهارت خودیاری
مسئولیتپذیری
برنامهریزی
ورزش کردن
امور هنری
دانشاندوزی

 .1هر خانواده میبایست نمره  1تا  20را برای نمرهگذاری انتخاب کند.
 .2نتیجه نمرات میانگین نمرات  3ماه است.
 .3قبولی بهشرط معدل باالی  12است.
 .4کل برنامه اجرایی برای  3ماه است.
 .5این برگه توسط ارزیاب ،با بررسی از خانوادهها پر میشود

البتــه طبــق چکلیســت فــوق .بــا ایــن روش درمانگــر بهصــورت مجــزا و شــفاف در ارتبــاط بــا خانــواده میدانــد کــه روی کــدام
موضوعــات کار کنــد و نحــوهی رفتارهــا و تمرینهــای خــاص خــودش را برنامهریــزی و اجــرا کنــد.
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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 درمــورد همـهی راهکارهایــی کــه فرزندتــان تاکنــون انجــام داده اســت و شــما یــاد گرفتهایــد فکــر کنیــد.
 مهــم اســت کــه شــما بــا نوجــوان خــود کار کنیــد تــا مهارتهــای ارتباطــی و خودیــاری را ارائــه دهیــد؛ او نیــاز دارد تــا در ایــن رونــدمشــارکت فعال داشــته باشــد.
 هنگامیکــه فرزندتــان در هــر توانایــی اســتاد شــد حتم ـ ًا او را بــا بازخــورد مثبــت تقویــت کنیــد ،انگیــزه بــرای یادگیــری بســیارمهــم اســت و هرچــه کــودک شــما بــا مهارتهــای جدیــد آشــنا و شایســتهتر شــود ،اعتمادبهنفــس ،عالقــه و انگیــزهی او افزایــش
مییابــد.
 -موفقیتهای کوچک فرزندتان را جشن بگیرید و بر روی برجستگیهای کنار جاده ساکن نشوید.
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اقدامات انجامشده توسط انجمن خیریه اتیسم ایران
در راستای پیشــگیری ،مقابله و درمان ویروس کرونا

( 9لغایت 25اسفند)
ردیف

گروه هدف

1

کارکنان انجمن

 50عدد ماسک پارچهای
 100عدد ماسک معمولی
 100عدد دستکش التکس
 50عدد ژل ضدعفونیکننده
 50عدد الکل
 50عدد ماده ضدعفونیکننده سطوح
 70جفت دستکش معمولی
 2گالن محلول ضدعفونیکننده خارجی و ابزارهای الزم نظافتی

2

خانوادههای اتیسم

 1500فصلنامه آوای اتیسم
 1500اسباببازی کمکآموزشی
 280عدد ژل ضدعفونیکننده
 280عدد الکل
 3000عدد ماسک پارچهای
 200عدد گالن یک لیتری ضدعفونیکننده سطوح

3

خانه امید یک
(کلینیک انجمن)

تخلیه کامل کلینیک
ضدعفونی کامل ساختمان کلینیک
نقاشی
تهیه تجهیزات کمکآموزشی درمانی و توانبخشی شامل و ...
بازسازی کلینیک

خدمات ارائهشده

اقدامات کلی انجمن در بخش خدمات حمایتی در خصوص خانوادههای دارای فرزند اختالل طیف اتیسم
اخبار داخلی انجمن اتیسم
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• راهاندازی سامانهی آنالین (مشاورهی تلفنی کشوری ( )Helplineبا شمارهی پنجرقمی 48085
• تهیـهی اقــام بهداشــتی و ضدعفونیکننــده دربســتهی ویــژه شــامل :ماســک  ،الــکل  ،ژل ضدعفونیکننــده  ،ماده
ضدعفونیکننــده ســطوح بــه تعــداد  500خانــواده
• تهیــه بــن کارت فروشــگاههای زنجیــرهای افــق کــورش بــه مبلــغ هــر بــن کارت  110هــزار تومــان بــا احتســاب
تخفیــف  %50جهــت تهیـهی اقــام ضــروری بــه تعــداد  500خانــواده
• ارائهی خدمات آموزشی با ایجاد و تولید محتواهای آموزشی ویژهی کودکان
• ارائهی خدمات آموزشی با تولید محتواهای آموزشی ویژهی خانوادهها
• تهیه و تدوین دستورالعملهای مخصوص طیف اختالالت اتیسم در مواجه با کرونا
• انتشــار و اطالعرســانی کلیــهی دســتورالعملهای پیشــگیری و مراقبــت بیمــاری کرونــا بــرای خانوادههــای
طیــف اتیســم ،بزرگســاالن اتیســم ،مدیــران ،کارکنــان مراکــز توانبخشــی ،درمانگــران ،کارشناســان و کارکنــان
انجمــن
• حذف بخشی از خدمات بازدید از منزل و کار با کودکان اتیسم همچنین فعالیتهای داوطلبانه تا اطالع ثانوی

اقدامات کلی مؤسسه در خصوص
آموزش و اطالعرسانی
• نظــر بــه هــدف اصلــی انجمــن در خصــوص آگاهــی بخشــی
اختــاالت طیــف اتیســم اطالعرســانی بهصــورت مســتمر
در شــبکههای اجتماعــی انجمــن (وبســایت ،اینســتاگرام،
تلگــرام و ) ...
• اقــدام جهــت داشــتن برنامــه در رســانهی ملــی بــه تعــداد
 3برنامــه شــبکههای آمــوزش ،یــک و ســامت بــا محــور
اتیســم و کرونــا
• اقــدام جهــت تهیــه و چــاپ فصلنامــه زمســتان انجمــن
(آوای اتیســم ) بــه تعــداد  2000نســخه
• اقــدام جهــت تهیــه و چــاپ تقویــم رومیــزی باهــدف معرفی
نقاشـیهای انجمــن بــه تعــداد  600عــدد
• اقــدام جهــت تهیــه و چــاپ سررســید بــا همــکاری گــروه
داوطلبیــن هاللاحمــر بــه تعــداد  50سررســید
• ایجــاد بســتر مناســب در راســتای تولیــد انــواع مدیــا ازجملــه
کلیــپ ،اینفوگرافــی ،پوســتر و ...
• اطالعرســانی در گروههــای داخلــی (کارکنــان ،داوطلبــان،
خانوادههــای عضــو ،هیئــت امنــاء و مدیــره) و همزمــان
اطالعرســانی و آگاهــی بخشــی در گروههــای برونســازمانی
(شــبکه ملــی اتیســم و گروههــای مرتبــط بــا اتیســم ،شــبکه
ملــی مؤسســات نیکــوکاری و خیریــه ،ســتاد هماهنگــی
شــبکهها در مــورد کرونــا)
• تهیــهی پکیجهــای آموزشــی الزم جهــت کاهــش
اضطــراب ،افســردگی و تغییــر اصــاح ســبک زندگــی و تــداوم
و اســتمرار آن

اقدامات کلی انجمن در خصوص کارکنان انجمن
• انجــام آموزشهــای الزم و اطالعرســانی در خصــوص
پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا
• ضدعفونــی کــردن روزانـهی کل ســاختمان ســتادی و کلیـهی
تجهیــزات اداری ضــروری و موردنیــاز
• در اختیــار قــرار دادن مــواد ضدعفونیکننــده و ابزارهــای الزم
حفاظتــی بــه کارکنان
• تعطیلــی برخــی از بخشهــا و واحدهــای انجمــن همچــون
خانههــای امیــد بهصــورت موقــت
• فراهــم کــردن فرصــت جهــت انجــام دورکاری بــرای
کارشناســان و درمانگــران
• فراهــم کــردن فرصــت جهــت انجــام دورکاری بــرای برخــی
واحدهــای انجمــن همچــون آمــوزش و پژوهــش

اقدامات کلی انجمن در بخش خانههای امید
• رایزنــی بــا خیریــن تجهیــز اقــام کلینیکهــای توانبخشــی
در راســتای تجهیــز خانههــای امیــد
• تخلیـهی کامــل خانــه امیــد یــک واقع در ســاختمان ســتادی
ا نجمن
• ضدعفونی کل ساختمان
• تجهیــز مجــدد خانــه امیــد بــه مبلــغ  25میلیــون تومــان بــا
کمــک خیریــن

اینستاگرام:

• بهروزرسانی بخش اخبار با در اختیار گذاشتن جدیدترین اخبار مرتبط با کرونا
• ترجمه کلیه متون فارسیزبان به انگلیسی و بالعکس در خصوص جدیدترین اخبار مربوط به کرونا

اپلیکیشن انجمن:

اخبار داخلی انجمن اتیسم

وبسایت انجمن:

سـال چهارم | شمـاره هشتم | سال ۹۹

• پستهای اطالعرسانی در قالب استوری ( 6پست)
• توصیههای  WHOبرای کاهش خطر به ویروس کرونا
• پستهای آگاهی بخشی به جامعه ( 2پست)

• راهاندازی اپلیکیشن و ماژولهای تخصصی مرتبط با هلپ الین اتیسم

کانال تلگرام:

• تهیهی  10ویدیو مطالبه گری از مدیران انجمنهای فعال درزمینهی اتیسم در کشور
• تهیهی  15ویدیو آموزشی باهدف آگاهی بخشی به خانوادهها و آموزش به کودکان در منزل
• تهیهی  3کلیپ اطالعرسانی در خصوص راهاندازی سامانهی هلپ الین کشوری
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اقدامات انجامشده توسط انجمن خیریه اتیسم ایران
در راستای پیشــگیری ،مقابله و درمان ویروس کرونا

( 25اسفند لغایت ۸فروردین)

اقدامــات کلــی انجمــن در بخــش خدمــات حمایتــی
در خصــوص خانوادههــای طیــف اختــاالت اتیســم
• تهیـهی ســومین محمولـهی بهداشــتی و مــواد ضدعفونی
بــه تعــداد  900ژل ضدعفونیکننــده بــه مبلــغ  28میلیــون
تومــان بــا همــکاری شــرکت اکتیــو و اقــدام جهــت ارســال
بــرای خانوادههــا
• ارســال بســتههای بهداشــتی بــه  15اســتان (شــامل ژل
ضدعفونیکننــده ،ماســک ،دســتورالعمل و فصلنامــه آوای
اتیســم) بــرای اســتفادهی خانوادههــا و توزیــع آن از طریــق
انجمنهــای اتیســم اســتانی
• 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  3بیانیـهی گســترده و ملــی
بــرای پیشــگیری و مبــارزه بــا کرونــا بــرای ریاســت محتــرم
جمهــوری
• همراهــی و همــکاری در تهی ـهی  2بیانی ـهی بینالمللــی
بــه ســازمان ملــل در راســتای تحریمهــای گســترده و لــزوم
لغــو تحریمهــا در شــرایط فعلــی

اقدامــات کلــی موسســه در خصــوص آمــوزش و
اطال عرســانی

اخبار داخلی انجمن اتیسم

سـال چهارم | شمـاره هشتم | سال ۹۹
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• حضــور  1خانــواده و  2نوجــوان اتیســم در راســتای معرفــی
نیازهــا و ارائــهی راهکارهــای فعلــی در زمینــهی کرونــا در
ی تلویزیونــی شــبکه  3مــورخ هفتــم فروردینمــاه 99
برنامـ ه 
• ســاخت  3کلیــپ جدیدتــر بــا محوریــت آمــوزش خانوادهها
در شــرایط کرونا بــا حضور کارشناســان
• چــاپ  2000عــدد فصلنامــه آوای اتیســم (بــا اضافــه
نمــودن ویــژه بخشــی بــرای کرونــا) و اقــدام جهــت ارســال
آن بــه خانوادههــا
• توزیــع و انتشــار مجــازی «دســتورالعمل مقابلــه بــا کرونــا»
تهیهشــده توســط انجمــن روانپزشــکی کــودک و نوجــوان
• بررســی کلیـهی محتواهــای تولیدشــده در زمینهی اتیســم
و کرونــا توســط تیــم بینالملــل و اقــدام جهــت ترجمــه آنهــا
• بارگــذاری  3محتــوای آموزشــی جدیــد در شــبکههای
انجمــن
• بارگــذاری فایــل پــیدیاف فصلنامــه در شــبکههای
انجمــن جهــت اســتفادهی عمــوم
• انجــام هماهنگیهــای الزم بــرای بزرگداشــت روز جهانــی
اتیســم مــورخ چهــارم آوریــل 2020بــا دیگــر انجمنهای اتیســم
• همــکاری گســترده بــا شــبکه «کمــک» در راســتای

مطالبهگــری و تأمیــن منابــع بــرای بیمــاران و عضویــت در
کمیتــهی تولیــد محتــوا و اطالعرســانی
• تهیــهی محتــوای اتیســم و کرونــا ،بهمنظــور آشــنایی
بهتــر خانوادههــا بــا کرونــا و آمــوزش رفتارهــای بهداشــتی
بــه افــراد دارای اتیســم ،و راهکارهــای مانــدن در خانــه
• تهیـهی محتــوای آمــوزش مهارتهــای روزمــره زندگــی،
بهمنظــور آمــوزش بــه افــراد دارای اتیســم
• تهیــهی کلیپهــای آموزشــی ویــژه خانوادههــای دارای
فرزنــد اتیســم ،جهــت اقدامــات توانبخشــی در منــزل

اینستاگرام
• بارگــذاری  3پســت در رابطــه بــا اتیســم و کرونــا در
صفحــهی اینســتاگرام انجمــن

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

کانال تلگرام:
• بارگــذاری  15پســت آموزشــی در رابطــه بــا اتیســم و کرونا
در کانــال تلگرامی

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

( ۸فروردین لغایت ۳۱فروردین)

اقدامــات کلــی انجمــن در بخــش خدمــات حمایتــی
در خصــوص خانوادههــای اختــاالت طیــف اتیســم

رسانه ملی

ک هزینــهی نقــدی بــه مــدد جویــان و تســویهی
• کمــ 
نســخ بــه مبلــغ  141،651،200ریــال
• تهیــه و توزیــع بســتههای کامــل بهداشــتی و ضدعفونــی
بــرای خانوادههــای تحــت پوشــش انجمــن اتیســم ایــران
و ســایر انجمنهــای اتیســم کشــور شــامل (ماســک،
فصلنامــه و تقویــم رومیــزی) بــه مبلــغ تقریبــی
 123،825،000ریــال
• تهیــهی  400عــدد پــک بهداشــتی شــامل ( 5عــدد
ماســک ،الــکل کوچــک  1عــدد و دســتکش  1عــدد)
بــه ارزش  106،000،000ریــال اهدایــی از ســازمان
هال لا حمــر
• تهی ـهی مــواد ضدعفونــی ســطوح ،شــیلد و ماســک بــه
ارزش  34،500،000ریــال
• تهیــ ه ی  150عــدد پــک شــامل (یــک عــدد ماســک،
یــک عــدد الــکل و یــک عــدد بیســکویت) بــه ارزش
 45،000،000ریــال

• تنظیــم خبــر مصاحبــهی خانــم غفــاری و انتشــار در
خبرگزاریهــای ایرنــا ،ایســنا ،شــما ،تیتــر برتــر ،نســیم
آنالیــن ،تیتــر جالــب و مهــر
• انتشــار کلیــپ اتیســم در کانــال خبرگــزاری نســیم آنالین و
صفحــات خانــم مهتــاب کرامتــی ،داریــوش فرضیایــی (عمو
پورنــگ) و فاطمه گــودرزی.
• حضور پزشک انجمن در برنامهی طبیب شبکه 3
• حضــور تلفنــی خانــم غفــاری در برنام ـهی زنــگ هفــت
شــبکه آمــوزش ســاعت 19
• حضــور خانــوادهی اتیســم در ویــژ هبرنامـهی نــوروز شــبکه
 1ســاعت 23
• حضــور خبرنــگار باشــگاه خبرنــگاران در مراســم افتتــاح
هلــپ الیــن و پخــش در خبــر ســاعت  17شــبکه خبــر و
ســاعت  19شــبکه 1
• حضــور گــروه درمــان انجمــن در برنامـهی ضربــان شــبکه
سالمت

بینالمللی

اخبار داخلی انجمن اتیسم
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• فعالیتهای انجمن اتیسم ایران در رابطه با کرونا
• ترجمــهی متــن بحــران کرونــا و راهکارهایــی بــرای
خانوادههــای اتیســم (خانــم دکتــر رازجویــان)
• ترجمهی بیانیه رئیس اکوسوک دربارهی کرونا
• بررســی اقدامــات انجامشــده توســط دیگــر انجمنهــای
اتیســم دنیــا و ارائـهی مــوارد مناســب بــه واحــد آمــوزش
• راهاندازی سامانهی مشاوره تلفنی
• ترجمهی متن ویروس کرونا و سالمت روانی کودکان
• برگزاری کارگاههای آموزشی آنالین با موضوعات:
 )1کارگاه اهمیت و تنظیم برنامههای روزمره کودک
 )2کارگاه بازیهای والد و کودک
 )3کارگاه شادی با اتیسم
 )4کارگاه آموزشــی بررســی مشــکالت خــواب در کــودکان
اتیســم
 )5کارگاه مهارت غذا خوردن
 )6کارگاه مهارت استفاده از سرویس بهداشتی و استحمام
• تهیــهی اقــام بهداشــتی و ضدعفونیکننــده بــه تعــداد
 900خانــواده
• ارســال محمولــهی بهداشــتی بــه  15اســتان بــرای
خانوادههــای محتــرم اتیســم شــامل :ژل ضدعفونــی،
ماســک بــه همــراه فصلنامــه آوای اتیســم

19

• همــکاری بــا ســتاد مبــارزه بــا کرونــا و تهیــه و امضــا  2بیانیــهی بینالملــل لغــو
تحریمهــا
• بارگــذاری محتواهــای آموزشــی بــا محوریــت آمــوزش مجــازی خانوادههــا در
شــرایط کرونــا
• همکاری با شبکه کمک
• اطالعرسانی و آگاهی بخشی جامعه در سطح گسترده در روز جهانی اتیسم

اقدامات کلی انجمن در خصوص آموزش و اطالعرسانی
• برگــزاری جلســات مجــازی بــا خانــواده هــای اتیســم جهــت مشــخص شــدن
نیازهــای خانــواده هــا در زمــان شــیوع ویــروس کرونــا
• پیگیری گزارش عملکرد انجمن های اتیسم کشور و جمع آوری گزارش ها
• پاســخگویی بــه کلی ـهی ســؤاالت خانوادههــا و درمانگــران در دایرکــت اینســتاگرام
روزانــه بــه تعــداد  150ســؤال
• انتشــار اخبــار مربــوط بــه اتیســم و کرونــا از کانــال انجمــن در دیگــر فضاهــای
مجــازی گروههــای دیگــر
• برگــزاری الیــو در اینســتاگرام بــا توانمنــدان اتیســم در خصــوص چگونگــی ســپری
شــدن روزهــای قرنطینــه
• تهیــه و تولیــد ســه کلیــپ در راســتای کاهــش آســیبهای اجتماعــی و کرونــا و بــار
گــزاری در اینســتاگرام شــبکه کمــک
• تهیــه ،تدویــن و ترجمـهی کتــاب اتیســم و کرونــا و بــار گــزاری در تمــام کانالهــا و
فضاهــای مجــازی انجمن
• برگزاری کارگاه مجازی ویژهی والدین
• پیادهسازی و تولید محتوا برای والدین
• برگزاری کارگاه ویژهی تیم هلپ الین
• تهیهی طرحهای یونیسف برای کرونا
• تهیهی طرح درس ویژهی کارگاههای والدین
• کتابچهی آموزشی کودکان اتیسم در روزهای شیوع کرونا

اینستاگرام:
• بارگزاری مجموع ًا  43پست در تلگرام در این بازه زمانی

مطالب منتشر شده در وبسایت انجمن:
اخبار داخلی انجمن اتیسم
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• برگزاری کارگاه اهمیت و شیوهی تنظیم برنامههای روزمرهی کودک طیف اتیسم
• بیانات رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل پیرامون کوید 19
• جامعه اتیسم! سالم
• اتیســم و آمــوزش خانــواده (توصیههــای 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  11ویدئو با عنوان کرونا و اتیسم در آپارات
• Hello Autism society
• Coronavirus crisis
• Autism Telephone counseling System

اخبار داخلی مهم

برگزاری کارگاه های آموزشی

برگزاری سلسه کارگاههای آموزشی ویژهی خانوادههای
دارای فرزند زیر  14سال
 -اردیبهشت 99

برگزاری کارگاه های آموزشی

برگــزاری سلســله کارگاههــای آموزشــی ویــژهی
بزرگســاالن ( دوره ی انتقــال بــه بزرگســالی)
 -خرداد 99

همکاری با شرکت فناپ

مراســم رونمایــی از پروژههــای مشــترک
انجمــن اتیســم ایــران و شــرکت فنــاپ
 -خرداد 99

برگزاری رویدادهای آنالین

سلســله رویدادهــای آنالیــن بــا عنــوان روایــت امیــد
اتیســم ( گفــت و گــوی صمیمانــه بــا افــراد توانمنــد
طیــف اتیســم)

نشست خبری

اولیــن نشســت خبــری مشــترک شــبکهی
ملــی انجمنهــای حامــی بیمــاران خــاص
 اردیبهشــت 99اخبار داخلی انجمن اتیسم
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همکاری با شبکه فیلیمو

آغــاز همــکاری شــبکه تلوزیونــی فیلیمــو و
انجمــن اتیســم ایــران
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صدای اتیسم در کنار خانواده ها
مشــاورهی تلفنــی واحــد ســامت خانــواده انجمــن اتیســم ایــران ،بــا هــدف بهرهگیــری آحــاد جامعــه ،اعــم از
روســتایی و شــهری از خدمــات مشــاورهی تخصصــی در خصــوص اختــال طیــف اتیســم فعالیــت خــود را از
 1399/1/20آغــاز کــرد.
مشــاوران تخصصــی ایــن بخــش (مــددکار ،روانشــناس ،روانپزشــک ،کارشــناس حقوقــی ،کاردرمــان و
گفتاردرمــان) در زمینههــای مختلــف بــه شــرح ذیــل بــه ارائــهی خدمــات مشــغول میباشــند.
• آگاهی از عالیم و نشانههای این اختالل برای عموم مردم و افرادی که نگرانی در این موارد دارند.
• مشكالت رفتاری ،ارتباطی ،حسی و شناختی افراد دارای اختالل طیف اتیسم
• مشکالت تحصیلی ،شغلی و بلوغ
• مشاوره در خصوص فرزندپروری برای والدین
• مشکالت زناشوئی و ارتباطی والدین دارای فرزند با اختالل طیف اتیسم
• تشخیص و ارجاع به مراكز تخصصی مورد نیاز خانواده
تعــداد خدمــات ارائــه شــده در  4ماهــهی اول ســال  4379 :99خدمــت بــه ارزش  1/159/138/000ریــال
میباشــد ،کــه همــهی ایــن خدمــات بــه صــورت رایــگان بــه خانوادههــا ارائــه شــده اســت.

همکاری تلویزیونهای اینترنتی
با انجمن اتیســــم ایران

اخبار داخلی انجمن اتیسم
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در راســتای مســئولیت اجتماعــی ،تلویزیونهــای اینترنتــی فیلیمــو و آیــو ،بــا همــکاری انجمــن اتیســم ایــران ،فیلمهــا و
ســریالهای ایرانــی و خارجــی بــا موضــوع «اتیســم» را بــا هــدف آگاهیبخشــی و شــناخت بیشــتر مــردم نســبت بــه ایــن اختــال،
در معــرض تماشــای عمــوم قــرار دادهانــد.
آیــو تاکنــون بــا انتشــار محتــوای متعــددی بــرای بیمــاران خــاص در راســتای مســئولیت اجتماعــی اقــدام کــرده اســت و هــر روز
مجموعــه فیلمهــا و ســریالهای بیشــتری را بــرای مخاطبــان خــود مناسبســازی و آمادهســازی میکنــد.
در ایــن صفحــه چندیــن عنــوان فیلــم و ســریال بــه نامهــای مســتند «اختاللــی بــه نــام اتیســم»« ،زندگــی بــا اتیســم»« ،معرفــی
انجمــن اتیســم ایــران»« ،طاقــت بیــار لطف ـ ًا»« ،دکتــر خــوب»« ،زیگــزاگ»« ،حســابدار»« ،جاخالــی دربــارهی جاخالــی»« ،مــرد
بارانــی»« ،مــن خــان هســتم»« ،مولــی»« ،رمــز مرکــوری»« ،مــری و مکــس» و «شــکالت» بارگــذاری شــده اســت.
این لیست از فیلمها و سریالها در آیندهای نزدیک کاملتر خواهد شد.
فیلیمــو ،پلتفــرم نمایــش آنالیــن ویدئــو ( ،)VODنیــز همزمــان بــا مــاه آوریــل ،ماه جهانــی اتیســم (1۴فرودین تــا  14اردیبهشــت)
صفحــهی مخصوصــی بــه نــام «اتیســم ،دنیــای متفــاوت مــن» را بــرای نمایــش فیلمهــا و ســریالهای ایرانــی و خارجــی بــا
موضــوع «اتیســم» در ایــن پلتفــرم راهانــدازی کــرد.
در ایــن صفحــه بیــش از  10عنــوان فیلــم و ســریال مرتبــط بــا اتیســم بــه نامهــای «طاقت بیــار لطفـ ًا»« ،دکتر خــوب»« ،زیگــزاگ»،
«حســابدار»« ،جاخالــی دربــارهی جاخالــی»« ،مــرد بارانــی»« ،مــن خــان هســتم»« ،مولــی»« ،رمــز مرکــوری»« ،مــری و مکــس»،
«شــکالت»« ،امتــداد معجــزه»« ،حلقــه»« ،اتیســم عاشــق»« ،فوقالعــاده بلنــد و بیشازحــد نزدیــک» « ،تمپــل گراندیــن»« ،منشــی
شــب» بارگــذاری شــده اســت؛ ایــن لیســت از فیلمهــا و ســریالها در آینــده نزدیــک کاملتــر خواهــد شــد.
فیلیمــو تاکنــون بــا انتشــار فیلمهــا و ســریالهای متعــددی ازجملــه «مانکــن»« ،نهنــگ آبــی»« ،دل»« ،احضــار» 23 « ،نفــر»،
«مطــرب»« ،دوپــاپ» «،شــیر شــاه» و غیــره بــرای ناشــنوایان و نابینایــان در راســتای مســئولیت اجتماعــی خــود اقــدام کــرده و
هــرروز مجموعــه فیلمهــا و ســریالهای بیشــتری را بــرای مخاطبــان خــود مناسبســازی و آمادهســازی میکنــد.
عالقهمنــدان بــه موضــوع «اتیســم» میتواننــد بــرای اســتفاده از ایــن آثــار بــه ایــن آدرس https://filimo.com/tag/Autism
مراجعــه و از ایــن خدمــت جدیــد بهرهمنــد شــوند.

رونمایی از خدمات شرکت فناپ

برای انجمن اتیسم ایران
بعــد از گذشــت ســه ســال از
ایجــاد زیــر ســاخت اولیــه جهــت
راه انــدازی "ســامانه رجیســتری
انجمــن اتیســم ایــران"
پاســخ بــه ایــن نیــاز مهــم ،بواســطه
حمایــت گــروه مالــی پاســارگاد و شــرکت
فنــاپ در تاریــخ 10خــرداد مــاه 99
محقــق شــد.
ایــن ســامانهی منحصــر بــه فــرد جهــت
ثبــت اطالعــات کامــل افــراد دارای
اتیســم ،دارای حداکثــر اســتانداردهای
الزم ســامانههای ثبــت اطالعــات بــوده
و کلیــهی امکانــات الزم جهــت انجــام
فعالیتهــای بــا اولویــت مــورد نیــاز
خانوادههــا و افــراد دارای اتیســم را در
اختیــار قــرار میدهــد.
از دیگــر طرحهــای مشــترک،
راهانــدازی ســامانهی مشــاورهی تلفنــی
میباشــد و در حــال حاضــر همــه روزه
در ســاعات اداری پاســخگوی نیازهــای
خانوادههــا و دغدغههــای عمــوم جامعــه
نســبت بــه مســایل مرتبــط بــا طیــف
اتیســم میباشــد.

سامانه ثبت نام

ثبت دقیق اطالعات جامعه هدف
ارائهی 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 دهندهی خدمات
کاهش هزینه و دسترسی به هنگام اطالعات
قابلیت استفاده در راستای مطالبه گری
ارائهی خدمات به سراسر کشور

درحــال حاضــر فــرم ثبــت نــام اولیــه در ســامانه بارگــزاری شــده کــه شــامل
بخشهــا ی :
• مشخصات عمومی :شامل اطالعات کودک ،پدر ،مادر ،سایر
• ثبــت اطالعــات پزشــکی :اطالعــات پزشــکی ،اقدامــات درمانــی ،مشــخصات
رفتــاری
• ثبت اطالعات توانبخشی :اطالعاتی که فرزند قبال تحت درمان آنها قرار گرفته

جامعه هدف و تعداد پوششدهی

جامعــه هــدف ایــن ســامانه از بــدو فعالیــت انجمــن در ســال  1393تــا فروردیــن مــاه
 99بــرای  2629نفــر در ایــن ســامانه ثبــت و تشــکیل پرونــده داده اســت ،کــه بیشــتر
ایــن پروندههــا متعلــق بــه اســتان تهــران و البــرز میباشــد.
بــا راه انــدازی ایــن ســامانه بصــورت آنالیــن تعــداد پروندههــای موجــود بــه 2738
نفــر رســید کــه از  109پرونــده جدیــدی کــه ثبــت شــده اســت  90نفــر خانوادههــای
ســاکن در شهرســتانها و مابقــی از تهــران هســتند.
همچنیــن ثبــت  70نفــر از خانوادههــا در ســامانه رجیســتری توســط خــود انجمــن
انجــام میشــود.

اخبار داخلی انجمن اتیسم

اهداف سامانه:

 .1امــکان اســتعالمهای مربــوط و
ارائــهی گــزارش بــه ســازمانهایی
چــون بهزیســتی ،بهداشــت و کمیتـهی
آمــوزش ،ســامانهی گــم شــدن فــرد
اتیســم و معافیــت از خدمــت نظــام
وظیفــه و هــر ارگان مربوط ـهای کــه در
راســتای تســریع خدمترســانی بــه
جامعــه هــدف میتوانــد کمــک کنــد از
اهــداف ایــن ســامانه میباشــد.

هدف از تدوین و راه اندازی این سامانه
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بــه منظــور ثبــت دقیــق اطالعــات
فــرد طیــف اتیســم و یکپارچهســازی
اطالعــات ،خدماترســانی ســریع و
بههنــگام ،کاهــش هزینــه و دسترســی
اطالعــات بــهروز بــرای همــکاران،
انجمــن اتیســم ایــران ســامانهای بــا
رویکــرد تشــکیل پایــگاه اطالعاتــی
جامــع از خانوادههــای دارای فرزنــد
اتیســم در سراســر کشــور راه انــدازی
نمــوده اســت.

 .2امــکان شناســایی مددجویــان کــم برخــوردار جهــت حمایــت در زمینههــای
بهداشــتی–درمانی و معیشــتی
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شمای کلی از پراکندگی پروندههای ثبت شده بصورت آنالین

مزایای سامانه و کارت رجیستری برای خانوادهها

صدور کارت هوشمند باتوجه به اطالعات ثبت شده در سامانه
استفاده از سامانهی گم شدن کودکان اتیسم
موثر در خدمت نظام وظیفه عمومی
درصورت نیاز ارائهی اطالعات کامل به آموزش و پرورش (درخصوص مدرسه رفتن)

هرگونه همفکری و تبادل نظر با سازمانهای مرتبط با اتیسم
مهاجرت
ارائهی معرفینامه به ارگانهای مختلف از جمله ارگان ارتش و سربازی
مکاتبات الزم با سازمان های بیمه جهت ارائهی کلیه خدمات بیمهای
تشکیل پایگاهی ارزشمند در راستای مطالبه گری
امکان شناسایی خانوادههای محترم جهت حمایت در زمینههای
درمانی ،دارویی و معیشتی
خدمات مشاوره تلفنی()Helpline

مشــاوره تلفنــی واحــد ســامت و توانبخشــی انجمــن اتیســم ایــران بــا هــدف بهرهگیــری آحــاد جامعــه

اعــم از روســتایی و شــهری از خدمــات مشــاوره تخصصــی در خصــوص اختــال طیــف اتیســم ،فعالیــت

خــود را از  1399/1/20آغــاز نمــود .مشــاوران تخصصــی ایــن بخــش در زمینههــای مختلــف از جملــه
اخبار داخلی انجمن اتیسم
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آگاهــی از عالیــم و نشــانههای ایــن اختــال و مشــكالت رفتــاری ،ارتباطــی ،حســی و شــناختی افــراد
دارای اختــال طیــف اتیســم ،مشــکالت تحصیلــی ،شــغلی و بلــوغ ،مشــاوره در خصــوص فرزنــد پروری
و مشــکالت والدیــن دارای اختــال طیــف اتیســم و تشــخیص و ارجــاع بــه مراكــز تخصصــی و  ...بــه

ارائ ـهی خدمــات مشــغول میباشــند .

ارزیاب

روانشناس
مشاور بلوغ
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کاردرمان

مددکار

مشاور خانواده

زوج درمان

روانپزشک

رفتار درمان
و بازی درمان
گفتار درمان
مشاور حقوقی

انجمن در رسانه

اخبار داخلی انجمن اتیسم
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اخبار داخلی انجمن اتیسم
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فضای مجازی و اتیسم
 ........... https://t.me/autismawarenessiranاتیسم آگاهی؛ مطالب علمی و تخصصی اختالالت طیف اتیسم
 .................................................................................... https://telegram.me/autism66انجمن اتیسم اصفهان
 ............................................................................ https://telegram.me/autismgroupکانال آگاه سازی اتیسم
 ................................................................... https://telegram.me/Autismspescialistکانال تخصصی اتیسم
 ............................................................................................... https://instagram.com/hello.autismالو اتیسم
 .................................... https://instagram.com/autismsarayepakanموسسهی خیریه اتیسم خمینی شهر
 ..................................... https://instagram.com/gilan_autism_ngoموسسهی خیریه حامیان اتیسم گیالن
 ................................................................................. https://instagram.com/netautismشبکهی جامع اتیسم
 ............................................................. https://instagram.com/kashanautismموسسه خیریه اتیسم کاشان
 .................................................. https://instagram.com/khz.autism.associationانجمن اتیسم خوزستان
 ..................................................................................... https://instagram.com/rasta_autismدوستدار اتیسم
 ................................................................... https://instagram.com/arakautismانجمن خیریه اتیسم رضوان
 .................................................................................... https://instagram.com/autismshamimاتیسم شمیم
 .............................................................. https://telegram.me/iranrehabnetworkشبکهی توانبخشی ایران
 ........................................................................ https://telegram.me/ABAutismتحلیل رفتار کاربردی_ ABA

autism speaks ............................................................................ https://instagram.com/autismspeaks

رویدادهای آموزشی آنالین
اخبار داخلی انجمن اتیسم
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واحــد آمــوزش ،پژوهــش و توانبخشــی انجمــن اتیســم ایــران
باهــدف افزایــش دانــش و آگاهــی جامعــه ،توانمندســازی
والدیــن و تلفیــق افــراد دارای اختــال طیــف اتیســم در جامعه،
در قالــب فعالیتهــای گوناگونــی اقــدام بــه ارائـهی خدمــات
میکنــد کــه یکــی از اهــم فعالیتهــای آن برگــزاری
کارگاههــای آموزشــی ویــژهی توانمندســازی والدیــن دارای
فرزنــد طیــف اتیســم اســت.
بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و قرنطین ـهی خانگــی
تصمیــم بــر آن شــد تــا کارگاههایــی بهصــورت مجــازی و
آنالیــن در دو فــاز اول (ویــژهی خانوادههــا) و دوم ( ویــژهی
بزرگســاالن دارای اختــال طیــف اتیســم) برگــزار گــردد.
عناویــن کارگاههــای مربوطــه بــر اســاس بررســیهای
انجامشــده ،نیازســنجیهای بهعملآمــده از والدیــن و
نظــر متخصصــان ایــن حــوزه بــا توجــه بــه میــزان اهمیــت
انتخــاب گردیــد کــه در ذیــل بــه آنهــا پرداختــه میشــود.

فــاز اول آن ویــژهی والدیــن دارای فرزنــد زیــر  14ســال
بــا محوریتهایــی همچــون اهمیــت و تنظیــم برنامههــای
روزمــرهی کــودک ،کارگاه بازیهــای والــد و کــودک ،کارگاه
شــادی بــا اتیســم ،کارگاه مهــارت غــذا خــوردن ،کارگاه
بررســی مشــکالت خــواب کــودک طیــف اتیســم اســت.
فــاز دوم کارگاههــا بــا توجــه بــه شــعار مــاه جهانــی امســال
«گــذر از کودکــی بــه بزرگســالی» و بــا تأکیــد ویــژه بــر
مســائل ایــن افــراد در دوران بزرگســالی بهصــورت
پکیــج انتقــال بــه بزرگســالی بــا محوریتهایــی همچــون
مباحــث حقوقــی و مالکیــت افــراد طیــف اتیســم ،آمــوزش
برنامهریــزی و انجــام مســتقل فعالیتهــای روزمــرهی
زندگــی ،بلــوغ ،رفتارهــای جنســی و مباحــث عاطفــی،
ارتباطــات و تعامــات اجتماعــی ،آموزشهــای مرتبــط
بــه حرفهآمــوزی (پــول و اشــتغال)و آشــنایی بــا مباحــث
حملونقــل در نظــر گرفتــه شــد.
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کارگاههای مجازی ویژهی والدین دارای فرزند زیر  14سال
ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

زمان برگزاری

تعداد ثبت نام تعداد شرکت
کنندگان
کنندگان

آمارمشاهدهکنندگان
ویدیو در آپارات

1

اهمیــت و تنظیــم برنامههای
روزمــرهی کودک

دکتر هاشم
فرهنگدوست

سهشنبه
 26فروردین

 80نفر

 40نفر

468

2

کارگاه بازیهــای والــد و
کــودک

آقایسعید
هادی گل

سهشنبه
 2اردیبهشت

 87نفر

 39نفر

559

3

کارگاهشادیبااتیسم

دکتر مریم
مانا

جمعه
 12اردیبهشت

 53نفر

 37نفر

286

۴

کارگاهمهارتغذاخوردن

خانم پریا
پرچینی

پنجشنبه
 18اردیبهشت

 55نفر

 39نفر

232

۵

کارگاه بررســی مشــکالت
خــواب کــودک طیف اتیســم

خانم فرح
بکی زاده

پنجشنبه
 1خرداد

 44نفر

 15نفر

73

کارگاههای مجازی ویژهی والدین دارای فرزند باالی  14سال و بزرگساالن طیف اتیسم

اخبار داخلی انجمن اتیسم
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تعداد ثبت نام تعداد شرکت
کنندگان
کنندگان

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

زمان برگزاری

1

کارگاه مباحــث حقوقــی در
افــراد طیــف اتیســم

آقای حامد
نادری

شنبه
 17خرداد

 100نفر

2

کارگاه آمــوزش برنامهریــزی
و انجــام مستــــــــقل
فعالیتهــای روزمــــرهی
زندگــی

آقای امین
مجید زاده
خانم مژگان کیانی

یکشنبه
 25خرداد

 105نفر

3

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

آقای
سید محمدعلی
میری

 44نفر

 25نفر

آمارمشاهدهکنندگان
ویدیو در آپارات

116

58

شنبه
 7تیر

 141نفر

 44نفر

71

۴

کارگاه چگونگــی برقــراری
ارتباطــات و تعامــات
اجتماعــی

آقای محسن
مکارمی سیفی

دوشنبه
 30تیر

 155نفر

 20نفر

147

۵

کارگاه آمــوزش هــای مرتبط
بــه حرفه آمــوزی و اشــتغال

آقای
روح اهلل فتح

شنبه
 11مرداد

 168نفر

 22نفر

150

سهم اتیســــم از بودجهی
بیمــــاریهای خاص چقدر است؟

با مسئولین

ســام ممنــون از وقتــی کــه بــه فصلنامــه آوای اتیســم اختصــاص
دادیــد ،لطف ـ ًا خودتــان را معرفــی کنیــد.
ســام ،مریــم پورســید هســتم رئیــس گــروه مطالعــه و نظــارت بــر مراکــز
روزانــهی توانبخشــی .در مجموعــهی توانبخشــی فعالیــت میکنــم و افــراد
دارای اختــال طیــف اتیســم ،ســالمندان ،بیمــاران مزمن روانــی و افــراد دارای
اختــاالت بلــع و زبــان زیرمجموع ـهی مــا هســتند.
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معاونــت توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کل کشــور ،مجموعــهای اســت
کــه اقداماتــی هدفمنــد در جهــت توانمندســازی فــرد دارای معلولیــت انجــام
میدهــد و هــدف اصلــی ایــن مجموعــه تغییــر شــیوهی زندگــی معلولیــن بــرای
اســتقالل بیشــتر اســت.
دفتــر مراکــز توانبخشــی روزانــه و توانپزشــکی ســازمان بهزیســتی
زیرمجموعــهی معاونــت توانبخشــی اســت کــه مســئولیت امــور توانبخشــی
گروههــای مختلــف مددجویــان در بخشهــای خدمــات توانبخشــی پزشــکی،
توانبخشــی حرف ـهای و ارائــه خدمــات آموزشــی و توانبخشــی در قالــب مراکــز
روزانــه در سراســر کشــور را بــر عهــده دارد و شــامل ســه گــروه زیــر اســت:
گروه مطالعه و نظارت بر مراکز توانبخشی روزانه
گروه توان پزشکی ،فنآوری و وسایل کمک توانبخشی
گروه توانبخشی حرفهای و آمادهسازی مهارتی معلوالن
گفتوگویــی بــا رئیــس گــروه مطالعــه و توانبخشــی روزانـهی بهزیســتی جهــت
آشــنایی بیشــتر بــا فعالیــت ایــن گــروه داشــتیم کــه در ادامــه میخوانیــد:

مراکــز روزانــهای کــه در حــوزهی
اتیســم فعالیــت میکننــد چــه
خدماتــی ارائــه میدهنــد؟
پــس از اطمینــان از تشــخیص اتیســم
توســط ســامانهی غربالگری و تشــخیص
و بعــد از تائیــد کمیســیون  ICFکــه مربوط
بــهشــدت و نــوع معلولیــت اســت ،ایــن
افــراد در مراکــز مــا توســط کاردرمــان،
گفتــار درمــان و روانشــناس ارزیابــی
میشــوند و برنامــهی کوتاهمــدت،
میانمــدت و بلندمــدت بــا لحــاظ
کــردن نظــر خانــواده بــرای آنهــا تعییــن
میشــود .درزمینــهی توانبخشــی و
بــاز توانــی مراکــز مــا در ســه محــور
 ABA,TEACHو تعامــل همهجانبــه،
خدمــت ارائــه میکننــد .بــا کمــک
تعامــل همهجانبــهی کــودک احســاس
نزدیکــی بــا محیــط و درمانگــر
میکنــد ســپس بــرای کــودک محیــط
ســاختاریافته میشــود و تطابــق مییابــد
تــا محیــط را دوســت داشــته باشــد و
پــساز آن بــا تحلیــل رفتــار کاربــردی
یــا  ABAفرکانــس رفتارهــای زائــد کــم
و رفتارهــای مفیــد افزایــش مییابــد.
کاردرمانهــای مــا بــر مبنــای ایــن
ســه محــور فعالیــت میکننــد .بســتهی
خانوادهمحــور مــا بــه نــام "روزنــه"
دارای ســه نــوع اســباببازی هدفمنــد
و برمبنــای برنامــهی فلورتایــم اســت
و بــه خانــواده آمــوزش میدهــد تــا از
زمــان بــه بهتریــن نحــو بــرای ایجــاد
ارتبــاط معنــادار بــا کــودک اســتفاده
کنــد.
بیــرون از مراکــز هــم بــه خانوادههــای
دارای فرزنــد اتیســم بــا شــرایط خاصــی
پــاک مخصــوص خــودرو و مســتمری
داده میشــود.
تمــام کارکنــان مراکــز در ســه محــور
گفتهشــده 130 ،ســاعت آموزشدیدهانــد
امــا مــا از ایدههــای دارای رفرنــس و
جدیــد حمایــت میکنیــم.
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آیــا الگــوی خاصــی از کشــورهای
بــه خصوصــی داریــد؟
خیــر .یــک منتخبــی از مجموعــهی
الگوهایــی کــه بومیســازی شــدهاند
داریــم کــه مطابــق بــا امکاناتمان اســت.
مــا بــرای هــر کــودک حــدود  800هــزار
تومــان هزینــه بــرای یــک مــاه در نظــر
میگیریــم کــه از آذرمــاه امســال 666
هــزار تومــان آن را ســازمان بهزیســتی
و مابقــی را خانــواده پرداخــت میکنــد.
در تأمیــن مراکزمــان تردیــد نداریــم و
همــهی کــودکان اتیســم را پذیــرش
میکنیــم.
آیــا یارانــه بهصــورت نقــدی هــم
پرداخــت میشــود؟
خیــر ایــن مقــدار جوابگــوی هزینههــای
خانــواده در یــک مــاه نیســت .بااینکــه
بیــکاری اتفــاق خوشــایندی نیســت امــا
درمانگــران ایــن مراکــز بــه ایــن دلیــل
حاضــر بــه اشــتغال در مراکــز مــا بــا مبلــغ
پایینتــر هســتند.
خدمــات موسس ـهای روزانــه در هم ـهی
دنیــا جــزء بهتریــن و مقبولتریــن نــوع
خدمــت هســتند.
اگــر خانــواده بخواهــد از مراکــز
اســتفاده کنــد و عضــو شــود چــه
بایــد بکنــد؟
میتوانــد ابتــدا بــه مراکــزی کــه لیســت
آنهــا در ســایت مــا بارگــذاری شــده و یــا
بــه ســازمان بهزیســتی مراجعــه کنــد .در
ســایت ،مــا غربالگریهــای  10ســؤالی
داریــم کــه اگــر خانوادههــا بــه آن پاســخ
دهنــد آنهــا را بــرای مراجعــه بــه مراکــز
راهنمایــی میکنــد.
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آیــا همــه میتواننــد از مراکــز
روزانــه اســتفاده کننــد؟
اگــر متقاضــی یارانــه باشــند بایــد کارت
عضویــت داشــته باشــند.
لطفــ ًا راجــع بــه طــرح مادریــار
یــا پرســتار توضیــح دهیــد.
ایــن طــرح مربــوط بــه دفتــر مراکــز
مراقبتــی بهزیســتی اســت کــه  3ســال
اســت کار میکنــد و مراقــب میتوانــد
از خــارج خانــواده یــا عضــوی از خانــواده
باشــد.

تعــداد کــودکان اتیســم کــه از ایــن
خدمــات اســتفاده میکننــد چقــدر
اســت؟
در  98مرکــز روزانــه حــدود  3600کــودک
از خدمــات مــا اســتفاده میکننــد؛
کــه البتــه ســطح دو و ســه هســتند و
اتیســم ســطح یــک بیشــتر متقاضــی
مهدکودکهــای مــا هســتند کــه مــا
ســعی داریــم بــه مربیــان ایــن مهدهــا
آموزشهــای الزم را بدهیــم تــا بهتریــن
عملکــرد را داشــته باشــیم.
تعــداد افــراد دارای اختــال طیــف
اتیســم در کل کشــور چقــدر اســت؟
بــا توجــه بــه برنامـهی غربــال مــا کــه در
 5اســتان صــورت گرفــت ،ایــن آمــار بــا
آمــار جهانــی مطابقــت داشــت و حــدود
 800هــزار نفرتخمیــن زده شــده اســت.
آیــا اســتفاده از خدمــات مراکــز
روزانــهی بهزیســتی محدودیــت
ســنی دارد؟
در شــهرهایی کــه مراکــز توانبخشــی
حرفــهای داریــم پــس از  15ســالگی
ایــن افــراد را میتوانیــم در ایــن مراکــز
بپذیریــم و در شــهرهایی کــه ایــن مراکــز را
نداریــم افــراد تــا  18ســالگی میتواننــد از
خدمــات مــا اســتفاده کنند .مــا حــدود 333
مرکــز توانبخشــی حرفـهای داریــم کــه بــه
افــراد حرفههــای مختلــف آمــوزش داده
میشــود و ســپس در حــدود  100کارگاه
تولیــدی بــه کار گرفتــه میشــوند.
بــا توجــه به تعــداد کــودکان اتیســم
آیــا تعــداد مراکــز روزانــه کم نیســت؟
مراکــز مــا همیــناآلن هــم متقاضــی
ندارنــد و حــدود  1400نفــر ظرفیــت
داریــم و اگــر بخــش خصوصــــی
متقاضــی باشــد پــس از بررســیهای
الزم میتوانیــم مجــوز مراکــز روزانــه را
بدهیــم.
بــه نظــر شــما خدمــات ایــن
مراکــز کافــی و مناســب هســتند؟
خیر،کافــی نیســتند و ایــن بــه دلیــل
محدودیتهــای ماســت امــا بودنــش از
نبودنــش بهتــر اســت و باعــث میشــود
زیرســازیهای الزم صــورت گیــرد.
اعتبــار ســازمان بهزیســتی از هــر یــک
از دانشــگاههای علــوم پزشــکی هــم

کمتــر اســت بــا اینوجــود حــدود 150
وظیفــهی مختلــف را بــر دوش دارد.
از وزارت بهداشــت ،شــهرداریها و
ســمنها انتظــار کمــک داریــم.
بیشــترین مطالبــهی خانوادههــا
در حــال حاضــر چیســت؟
بــه دلیــل نگرانــی آنهــا از آینــده،
خانوادههــا انتظــار دارنــد مراکــز
شــبانهروزی را توســعه دهیــم امــا
مــا معتقدیــم مداخلــهی زودهنــگام
اولویــت دارد .بیمههــای خدمــات
توانبخشــی ،مشــکل مســکن ،مشــکل
ســوخت (بــه دلیــل اینکــه بعضــی از ایــن
کــودکان در اتومبیــل آرام میشــوند)
و دغدغههایشــان در مــورد فرزنــدان
دیگرشــان از دغدغههــا و مطالبــات
خانواد ههاســت.
ازنظــر شــما فعالیــت انجمــن
اتیســم ایــران چگونــه اســت؟
انجمــن اتیســم ایــران توانمنــد اســت
و پتانســــــیلهای زیــادی دارد و بــا
حمایتطلبــی میتوانــد پتانســیلهای
بیشــتری هــم ایجــاد کنــد و مــا خواهــان
ایــن هســتیم کــه در کنــار انجمــن اتیســم
ایــران بــرای یــک هــدف فعالیــت کنیــم
و فعالیتهــای هــم را خنثــی نکنیــم.
انجمنهــا بازوهــای مــا هســتند و مــا
خواهــان ارتبــاط نزدیکتــری هســتیم.
برنامهتان برای آینده چیست؟
توســعهی مراکــز اتیســم در شــهرهای
فاقــد آن بــا ایجــاد مراکــز چنــد معلولیتی؛
بهروزرســانی بســتههای خدمتــی و
همچنین بهروزرســانی سامانهی تشخیص
و غربــال .همچنیــن طرحــی بــه نــام بتــا
بهزیســت یا بســتهی توانبخشــی اتیســم
در حــال ضبــط اســت کــه آن را از طریــق
مراکزمــان بــه دســت خانوادههــای
خواهیــم رســاند.
بهعنــوان صحبــت پایانــی خبــر
خــوب شــما بــه خانــواد ه هــا
چیســت؟
بــا اینکــه در حــوزهی اتیســم ،مراکــز
شــبانهروزی خبــر چنــدان خوبــی نیســت اما
ســعی در توســعهی آن خواهیــم داشــت و
مراقبــت در منــزل را بــه خدمات خــود افزوده
و مراکــز روزانــه را توســعه دهیــم.

پدر خانه امید 2
حــاج غالحســین شــیخ عباســی بــزرگ خانــدان شــیخ عباســی متولــد
 ١٣١٣بــود .او در محلــه طرشــت تهــران چشــم بــه جهــان گشــود .حــاج
حســین از كســبهى خــوب و منصــف خیابــان انقــاب و بــزرگ محل ـهى
طرشــت بــود.
حــاج غالمحســین مــرد خیــری بــود و همیشــه در خیریههــاى مختلــف
حضــور داشــت .وى بــا دیــد بلنــد و آشــنا بــه فلســفه همــواره بــه دنبــال
كارهایــی بــود تــا بــا انجــام آن گامــی بــراى بهتــر شــدن جهــان بــردارد.
ســاختمان شــماره  ٢موسســه خیریــه " انجمــن اتیســم ایــران" كــه محــل
كســب درآمــد و زندگــی ایــن مــرد بــزرگ بــود ،از جملــه مــكان هایــی
اســت كــه حــاج غالمحســین شــیخ عباســی بــه بچههــاى اتیســم بــا دیــد
بهتــر كــردن دنیــا واگــذار كــرد.
ایشــان فــردى مــردم دار ،وفــادار ،راســتگو و امیــن بــود کــه در محــل
تولــد ،زندگــی و كســب و کار خــود ،وى را بــه بزرگــی میشــناختند.
مرحــوم حــاج غالمحســین شــیخ عباســی در اردیبهشــت مــاه ســال 99
چشــم از جهــان فروبســت و جامع ـهی اتیســم را عــزادار کــرد.
گفتوگویــی بــا دختــر مرحــوم شــیخ عباســی داشــتیم کــه در ادامــه
میخوانیــم.

ســام خانــم شــیخ عباســی
لطفــا خودتــان را بــرای خواننــدگان
فصلنامــه آوای اتیســم معرفــی
کنیــد.
ســام زهــرا شــیخ عباســی هســتم
دختــر کوچــک مرحــوم شــیخ عباســی
و ششــمین فرزنــد ایشــان .فــارق
التحصیــل رشــته ی پرســتاری هســتم و
در حــال حاظــر هــم معلــم هســتم.
از مرحــوم شــیخ عباســی برایمــان
بگو یید .
ایشــان از کوچکــی بــرای خانوادهشــان
بزرگتــری میکردنــد .دو خواهــر داشــتند
و فرزنــد دوم خانــواده بودنــد .وظیف ـهی
نگهــداری از پــدر و مادرشــان برعهــدهی
ایشــان بــود .شــغلهای زیــادی داشــتند
و ایــن اواخر مشــغول شــغل خشکشــویی
بودنــد 9.فرزنــد دارنــد  3دختــر و شــش
پسر .

خیرین و حامیان سبز
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چطور با اتیسم آشنا شدند؟
پــدر خیلــی در مــورد کارهــای خیــری
کــه انجــام میدادنــد در خانــه صحبــت
نمیکردنــد گویــا بــه طــور اتفاقــی بــا
یکــی از پزشــکانی کــه بــرای ویزیــت
رایــگان افــراد دارای اختــال طیــف
اتیســم بــه انجمــن میآمدنــد آشــنا
شــده بودنــد و ایشــان ایــن پیشــنهاد را به
مرحــوم پــدرم داده بودنــد و چــون پســر
دوســت بــرادرم اتیســم دارد بــرادرم هــم
بــه ایشــان میگویــد کــه ایــن بچههــا
در جامعــه خیلــی مظلــوم واقــع شــدند و
پــدرم را ترغیــب میکنــد تــا ایــن ملــک
را بــه انجمــن اتیســم ایــران بدهنــد.
مرحــوم شــیخ عباســی قصــد داشــتند کــه
ایــن مــکان را وقــف کننــد مدتــی بــه فکر
مدرسهســازی بودنــد امــا آنقــدر ســرمایه
نداشــتند .بــه مراکــز کهریــزک و کــودکان
ســرطانی هــم کمــک میکردنــد.
ایشــان بــه خانــواده و دوســت و آشــنا
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مرحــوم شــیخ عباســی چــه
انتظــاری از انجمــن داشــتند؟
دوســت داشــتند آنجــا مــأوی بچههــا
باشــد .در آن جــا آمــوزش ببیننــد و
بتواننــد وارد جامعــه شــوند.
شــما و خانــواده چــه انتظــاری از
انجمــن داریــد؟
مــا فرزنــدان بــه نوبــه خــود هیــچ
خواســته ای نداریــم و هــر چــه پــدرم بــه
شــما گفتــه اســت همــان را انجامدهیــد.
بــا فعالیــت هــای انجمــن اتیســم
ایــران در خانــه امیــد 2آشــنا
هســتید؟
بلــه میدانــم کــه بچههــا آنجــا مشــغول
حرفــه آمــوزی هســتند .دوســت دارم
خانــه امیــد 2بــرای نوجوانــان دارای
اختــال طیــف اتیســم مفیــد باشــد تــا
خانوادههایشــان هــم دلگــرم شــوند.
بــه مجموعــهی اداره کننــده اعتمــاد
کامــل دارم و امیــدوارم بــرای بچههــا و
خانوادههایشــان مفیــد باشــد.
حــس ایشــان در مــورد ایــن
کارچــه بــود؟
خوشــحال بودنــد کــه توانســته بودنــد
کاری بــرای ایــن بچــه هــا انجــام دهنــد.

هــم بســیار کمــک مــی کردنــد امــا در خفــا و مــا پــس از اینکــه ســکته کردند
متوجــه شــدیم ایشــان خانوادههایــی را تحــت پوشــش دارنــد حتــی تــا چنــد
روز قبــل از فوتشــان و بــا وجــود آلزایمــر بــه فکــر ایــن افــراد بودنــد و در
فروردیــن مــاه کــه متوجــه شــدند ســال نــو شــده مــدام میگفتنــد مــن بایــد
بــه محلـهی قدیــم بــروم آنجــا افــرادی منتظــر مــن هســتند.
خیرین و حامیان سبز
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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.
پدربزرگــم هــم کارخیــر میکردنــد و ایــن قضیــه در خانــوادهی مــا ارثــی
اســت .پــدرم دوســت داشــتند از ایــن طریــق خیــری بــه پدرشــان برســانند.
منبع مالی ایشان برای کارهای خیر چه بود؟
همــان مغــازهی خشــک شــویی .ایشــان غیــر از حداقــل پولــی کــه بــرای
خانــه کنــار میگذاشــتند باقــی را بــه کار خیــر اختصــاص میدادنــد.
امــا قبــل از فوتشــان ســهمی بــرای فرزندانشــان درنظــر گرفتنــد و بیــن مــا
تقســیم کردنــد.

کالم آخر:
امیــدوارم موفــق باشــید و در راهــی قــدم
برداریــد کــه بــرای بچههــای اتیســم
مفیــد باشــد.

ایــن واقعیــت وجــود دارد کــه اختالل
طیــف اتیســم باعــث محدودیــت
در برخــی از ارتباطــات اجتماعــی
میشــود .یکــی از دالیلــی کــه باعث
میشــود افــراد دارای اختــال طیــف
اتیســم بیشــتر در فعالیتهــای
فــردی پیشــرفتهای چشــمگیری
داشــته باشــند همیــن موضــوع
اســت .شــناخت اســتعداد فــرد دارای
اختــال طیــف اتیســم و پــرورش
ایــن اســتعداد تأثیــر شــگرفی در
بهبــود روابــط اجتماعــی فــرد نیــز
خواهــد گذاشــت .امیرحســین رازقــی
هــم یکــی از ایــن جوانــان با اســتعداد
دارای اختــال طیــف اتیســم اســت
کــه گفتوگویــی صمیمانــه بــا او و
مــادر بزرگــوارش داشــتیم.

قهرمانی با چاشنی اتیسم

لطف ًا خودتان را معرفی کنید.
افســانه ایــران پــور هســتم فارغالتحصیل
رشــته دبیــری زبــان انگلیســی و دبیــر
بازنشســته و مــادر دو فرزنــد هســتم.
امیرحســین فرزنــد دوم مــن اســت و بــا
دختــرم هشــت ســال اختــاف ســنی
دارنــد .دختــرم ســارا  10ســال اســت
کــه بــه انگلســتان مهاجــرت کــرده و
متخصــص مغــز و اعصــاب اســت.

فرشتگان اتیسم
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امیرحســین چندســاله بــود کــه
متوجــه اختــال طیــف اتیســم او
شــدید؟
از همــان دورهی نــوزادی شــک کــرده
بــودم چــون بــا دختــرم ســارا تفاوتهایــی
داشــت .ســارا موقــع شــیر خــوردن خیلــی
بــا مــن بــازی میکــرد امــا امیرحســین
اص ـ ً
ا واکنشــی نداشــت .بــا مــن ارتبــاط
برقــرار نمیکــرد ،ارتبــاط چشــمی و لبخند
نداشــت و حتــی بــه اســمش واکنــش
نمــیداد .وقتــی بــه پزشــک خانوادگــی
مراجعــه کردیــم و از عالئــم امیرحســین
گفتیــم بــه مــا گفــت کــه شــما امیرحســین
را بــا ســارا خیلــی مقایســه میکنیــد.
درصورتیکــه فقــط ســارا نبــود بــا بقیــه
برادرزادههــا و خواهرزادههایــم هــم

متفــاوت بــود .امیرحســین زور زیــادی
داشــت و خیلــی خشــن بــود و بــا بقیـهی
بچههــا همیشــه دعــوا میکــرد .تــا
اینکــه بــه یــک روانشــناس مراجعــه
کــردم چــون فکــر میکــردم خــودم دچــار
مشــکل شــدم و حساســیت بیشازحــد
نشــان میدهــم امــا ایشــان هــم بــه
رفتــار امیرحســین مشــکوک شــدند و
مــا را بــه متخصــص مغــز و اعصــاب
ارجــاع دادنــد .امیرحســین حــدود یــک
ســال و نیــم داشــت کــه بــه پزشــک
مغــز و اعصــاب مراجعــه کردیــم ایشــان
هــم مــا را بــه شنواییشــناس ارجــاع
دادنــد تــا شــنواییاش چــک شــود امــا
گوشهایــش ســالم بــود .تیروئیــدش
چــک شــد و مشــکلی نبــود تــا اینکــه
نــوار مغــزی و  MRIاز او گرفتنــد و
متوجـهی اختــال طیف اتیســم شــدند.
بعد از آن امیرحســین را بــه گفتاردرمانی،
کاردرمانــی و بازیدرمانــی در دانشــگاه
علــوم بهزیســتی و توانبخشــی میبــردم
و آنجــا دانشــجوها زیــر نظــر اســاتید
بــا امیرحســین کار میکردنــد چــون
آن زمــان هــم کیــس اتیســم خیلــی
کــم بــود ،اســاتید خیلــی از امیرحســین
اســتقبال میکردنــد .خــودم معلــم

بــودم امــا بــا  16ســال ســابقه بازنشســته
شــدم چــون بایــد بــرای بچههــا وقــت
بیشــتری میگذاشــتم .خانــوادهام تهــران
نبودنــد و بعــد از فــوت مــادر همســرم
هیچکســی را در تهــران نداشــتم .ســارا
هــم در ســن حساســی بــود و بــه مراقبت
بیشــتری احتیــاج داشــت .دانشــگاه
شــهید بهشــتی آن زمــان طرحــی را
برگــزار کــرد کــه معلمهــای اقمــاری
بــرای کمــک بــه خانوادههــا بــه منــزل
میفرســتاد مــا هــم در ایــن طــرح
شــرکت کردیــم و معلمهایــی بــرای
آمــوزش بــه امیرحســین بــه خان ـهی مــا
میآمدنــد و واقعــ ًا طــرح خوبــی بــود
امــا متأســفانه پایــدار نبــود؛ در مدتــی
کــه معلــم بــه خانــه میآمــد مــن وقــت
آزاد بــرای خــودم داشــتم و میتوانســتم
بــا تمرکــز بیشــتر بــه ســارا رســیدگی
کنــم و تــا دوازدهســالگی امیرحســین،
ایــن طــرح بســیار بــه مــن کمــک کــرد.
پژوهشــگاه خانــوادهی دانشــگاه شــهید
بهشــتی همکالسهایــی بــرای والدیــن
داشــت کــه خیلــی بــه مــن کمــک کــرد
و زمانــی کــه امیرحســین مدرســه بــود از
ایــن خدمــات اســتفاده میکــردم .خیلــی
زود امیرحســین را وارد اجتمــاع کــردم و
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تقریبــ ًا از همــان موقــع کــه تشــخیص
گرفتیــم او را بــه کودکســتان بــردم و
چــون کــودک جــذاب و زیبایــی هــم بــود
مربیهــا خیلــی دوســتش داشــتند.
تــا قبــل از تشــخیص اتیســم
ایــن اختــال را میشــناختید؟
خیــر آشــنا نبــودم .بعــد از تشــخیص
یکــی از اســاتید دانشــگاه علوم بهزیســتی
چنــد کتــاب بــه مــن معرفــی کردنــد
و خیلــی مطالعــه کــردم و اتیســم را
شــناختم.

فرشتگان اتیسم
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چگونــه خودتــان و خانــواده
مشــکل امیرحســین را پذیرفتیــد؟
مــن مشــکلش را از خانــواده و حتــی خود
همســرم بــرای مدتــی پنهــان کــردم و
میگفتــم امیرحســین لــوس شــده و
لجبــازی میکنــد پــساز اینکــه بــا
آنهــا در میــان گذاشــتم بســیار ناراحــت
شــدند و خیلــی پشــیمان شــدم از گفتــن
موضــوع چــون مث ـ ً
ا ماردرشــوهرم بعــد
از شــنیدن ماجــرا بــه امیرحســین نــگاه
میکــرد و مــدام در حــال گریــه کــردن
بــود و ایــن موضــوع مــرا اذیــت میکــرد
چــون تــا آن زمــان خــودم بســیار محکــم
در مقابــل ایــن مســئله ایســتاده بــودم؛ از
اینکــه آن را پنهــان کــرده بــودم از مــن
گلهمنــد شــدند .از دوســتانم هــم فاصلــه
گرفتــم .چــون امیرحســین پرخاشــگری
داشــت و بــا فرزنــدان آنهــا ارتبــاط برقرار
نمیکــرد .تــا اینکــه امیرحســین بــه
ســن دبیرســتان رســید و دیگــر خــودش
از بیــرون رفتــن اســتقبال میکــرد و
اص ـ ً
ا دوســت نداشــت در خانــه بمانــد و
ارتبــاط مــا بــا خانوادههایــی کــه فرزنــد
دیرآمــوز و اســتثنایی داشــتند بیشــتر شــد
و دورههایــی باهــم داشــتیم.
وقتــی پنهــانکاری را کنــار گذاشــتم
و اطرافیانــم متوجــهی ایــن اختــال
امیرحســین شــدند انــگار بــار ســنگینی از
دوش مــن برداشــته شــد.
در حــال حاضــر هــم امیرحســین خیلــی
مهمانــی دادن و مهمانــی رفتــن را
دوســت دارد و همه از حضور امیرحســین
در مهمانیهــا لــذت میبرنــد.
چطــور بــا انجمــن اتیســم ایــران
آشــنا شــدید؟
خیلــی دیــر حــدود دو ســال پیــش در
المپیــک ویــژهی قبــرس متوجــه شــدم

چنیــن انجمنــی وجــود دارد.
اوقــات فراغــت امیرحســین
چگونــه اســت؟
امیرحســین از حــدود س ـ ه س ـالگی دوچرخ ـه
سـواری را یــاد گرفــت .اســبسـواری و شــنا
را هــم خــودم بــه او آمــوزش دادم .اآلن
بهصــورت حرفــهای شــنا میکنــد و
مــدال نقــرهی جهانــی در شــنای پروانــه،
کــرال و اســتقامت دارد.
در مشــهد و تهــران هــم مســابقات
دوچرخــه ســواری شــرکت کــرد.
تابهحــال در ســه المپیــک ویژه ســوارکاری
در قبــرس ،شــنا در دبــی و مصــر شــرکت
کــرده اســت و مــدال دارد و اولیــن مدالــش
را در پانزدهســالگی گرفتــه اســت.
در کارهــای هنــری هــم زیــورآالت
زیبایــی درســت میکنــد و ســفالگری و
آشــپزی هــم میکنــد .کاخــون را حــدود
شــش ســال اســت کــه خیلــی خــوب
مینــوازد .پیانــو را هــم بهتازگــی شــروع
کــرده اســت و در کنــار بچههــای عــادی
گروهــی تشــکیل دادنــد و کنســرتهای
مختلفــی در میــاد نــور ،تــاالر وحــدت
و ســالنهای بــزرگ تهــران اجــرا
کرد هانــد.
دخترتــان بــا مشــکل امیرحســین
چگونــه کنــار آمــد و آیــا مشــکل
داشــت؟
بلــه او هــم دوســتانش را بــه خانــه
نمــیآورد و اگــر کوچکتریــن ســؤالی از
او راجــع بــه امیرحســین میشــد جبهــه
میگرفــت .بــه همیــن خاطــر او را بــه
انگلســتان فرســتادیم و در حــال حاضــر
هــم متخصــص مغــز و اعصــاب اســت.
دغدغهتــان بــرای آینـــــدهی
امیرحســین چیســت؟
اینکــه بعــد از مــن چــه اتفاقــی بــرای او
خواهــد افتــاد ایــن دغدغـهی همیشــگی
مــن بــوده و هســت.
به رفتن از ایران فکر کردهاید؟
بلــه اکثــر خانــوادهی مــن در انگلســتان
هســتند و دختــرم هــم اصــرار دارد
کــه برویــم؛ امــا همســرم بــه ایــران
وابســتگی دارد .مــا بــا کادر درمــان آنجــا
ارتبــاط داریــم و برنامههــای امیرحســین
را بــا آنهــا چــک میکنیــم و از آنهــا
مشــورت میگیریــم.

امیرحسین:
لطفـ ًا خــودت را بــرای خواننــدگان
فصلنامــهی آوای اتیســم معرفــی
کــن.
مــن امیرحســین رازقی هســتم و 22ســال
دارم.
ســه مــدال نقــره و یــک مــدال برنــز از
شــنای پروانــه کــرال ســینه و قورباغــه
دارم .ســوارکاری میکنــم و یــک مــدال
نقــره دارم.
در موسیقی کاخون میزنم.
در آشــپزی و کارهــای خانــه بــه
مــادرت کمــک میکنــی؟
بلــه در انجمــن خورشــید آشــپزی و
جــارو کــردن یــاد گرفتــهام ،ظرفهــا را
میشــویم و خریــد کــردن هــم بلــدم.
چه آرزویی داری؟
دوســت دارم بــه عروســی ســارا،
خواهرم ،بــرو م .
چــه مســافرتهایی 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؟
مــن بــا دوســتانم کنســرت برگــزار
میکنیــم و مــن کاخــون میزنــم و
بقیــهی دوســتانم پیانــو میزننــد و
میخو ا ننــد .

فریادهایی
بیصـــــدا
مهــدی هــر هفتــه همــراه مــادرش
بــه انجمــن میآیــد و از کالسهــای
خانــه امیــد 1اســتفاده میکنــد.
مهــدی هــم ماننــد همــهی افــراد
دارای اختــال طیــف اتیســم،
متفــاوت اســت امــا مهــدی تفاوتــی
بــا ســایر افــراد دارای اختــال طیــف
اتیســم دارد کــه او را متمایــز کــرده؛
مهــدی عــاوه بــر اختــال طیــف
اتیســم نابینــا هــم هســت .امــا
شــرایط خــاص او نــه تنهــا باعــث
محدودیــت مــادر بلکــه دریچــهای
رو بــه ســوی پیشــرفت او نیــز شــده
اســت.
گفتوگویــی دوســتانه بــا مــادر
مهــدی داشــتیم کــه در ادامــه
میخوانیــد.

برای آموزش مهدی چه مشکالتی بر سر راه شما بود؟
متأســفانه مشــکالت خیلــی زیــاد بــود .نگاههــای ترحمآمیــز مــردم ،ســؤالهای
تکــراری و فراوانــی کــه در طــول مســیر بــردن بــه کالسهــای توانبخشــی مجبــور بــه
شــنیدن بودیــم ،درک نکــردن شــرایط فرزندمــان و کمــک نکــردن بــه آنهــا (در حــد
یــک صندلــی خالــی دادن بــه یــک کــودک نابینــا و بیقــرار).
و امــا مشــکالتی کــه در مدرســه داشــتیم اگــر بخواهــم خالصــه و مفیــد بگویــم ایــن
اســت کــه متأســفانه بعضــی از کارکنــان بــه خاطــر کــماطــاع بــودن ،پیشــرفت و تغییر
ایــن بچههــا و تــاش معصومان ـهی آنهــا را نمیبیننــد و حــق مســلم آنهــا را کــه
آمــوزش هســت را از آنهــا دریــغ میکننــد و باعــث اخــراج و حــذف آنهــا از سیســتم
آمــوزش دولتــی میشــوند.

پناهگاه امن خانه

از زمــان تولــد مهــدی برایمــان
بگوییــد؟ کــی تشــخیص اتیســم
گرفتیــد و چــه عالئمــی داشــت؟
بعــد از بــه دنیــا آمــدن مهــدی در ظاهــر
همــه چیــز عــادی بــود و مــا مرخــص
شــدیم امــا از همــان شــب گریههــای
شــبانهی مهــدی شــروع شــد و یــک
هفتــه بعــد از بــه دنیــا آمدنــش متوجــه
نابینایــی مهــدی شــدیم و نزدیــک
3ماهگــی یکــی از چشــمانش را جراحــی
کردیــم کــه متأســفانه بینتیجــه بــود.

رفتار دخترتان با مهدی چگونه است؟
مهــدی یــک رابطــهی احساســی خیلــی عمیقــی بــا خواهــرش دارد و فوقالعــاده
زیــاد از خواهــرش حرفشــنوی دارد و گاهــی ســاعتها خواهــرش بــا مهــدی بــازی
میکنــد و خوشــحالی در وجــود مهــدی مــوج میزنــد.
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ســام خانــم عابــدی از اینکــه
دعــوت فصلنامــهی آوای اتیســم را
پذیرفتیــد از شــما سپاســگزاریم.
لطف ـ ًا خودتــان را بــرای خواننــدگان
فصلنامــه معرفــی کنیــد.
حبیبــه عابــدی هســتم  38ســاله و در
حــال حاضــر دانشــجوی روانشناســی و
صاحــب دو فرزنــد هســتم .فرزنــد اولــم
دختــر و دانشــجوی پرســتاری و فرزنــد
دومــم پســر کــه مهــدی هســت و 14
ســاله.

مشــکالت تغذیــهای ،گریههــای بیدلیــل ،شــببیداریها وجــود داشــت و تمامــی
مراحــل رشــدی و حرکتــی مهــدی بــا تأخیــر بــود امــا مــا علــت را نابینایــی میدانســتیم
و تــا آن زمــان حتــی کلمـهی اختــال طیــف اتیســم را نشــنیده بودیــم .کمکــم مهــدی
در بعضــی از مســائل پســرفت هــم کــرد و مشــکل گفتــار هــم بــه بقیـهی مشــکالتش
اضافــه شــد تــا اینکــه درنهایــت بهوســیلهی معلــم کودکســتان پســرم مــن بــا ایــن
اختــال آشــنا شــدم ولــی بــاز هــم مطمئــن نبودیــم چــون بعضــیاز کارهای کلیشـهای
مثــل چرخیــدن؛ بالبــال زدن؛ دســت زدن و ...در بیــن بچههــای عــادی نابینــا هــم
وجــود داشــت کــه درنهایــت بــا تســت گرفتــن یــک روانشــناس مطمئــن شــدیم کــه
مهــدی دارای اختــال طیــف اتیســم اســت.
از عالئــم شــایع او خندههــا و یــا گریههــای ناگهانــی و طوالنــی ،نخــوردن بعضــی از
غذاهــا و میوههــا مثــل مــوز ،فرنــی ،حلیــم و تقریبـ ًا تمــام غذاهــای آبکــی ،پســرفت
در گفتــار و عــدم صحبــت بهموقــع ،بههمریختگــی شــدید بعــد از شــنیدن بعضــی از
صداهــا مثــل صــدای بــوق ماشــینها ،گریـهی بچــه و مشــکالت حســی بــود .مثـ ً
ا
مهــدی اوایــل بعــد از زخــم شــدن دسـتوپاهایش و یــا زمیــن خــوردن بههیــچعنــوان
گریــه نمیکــرد؛ بــه گرمــا یــا ســرما هیــچ عکسالعملــی نشــان نمـیداد؛ موقــع کوتــاه
چ عنــوان همــکاری نداشــت و کامــ ً
ا بههمریختــه میشــد
کــردن موهایــش بههیــ 
و . ...
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همســرتان هــم در ایــن راه همراه
شــما بود؟
متأســفانه همســرم بعــد از اینکــه متوجــه
شــد مهــدی نابینــا اســت کامــ ً
ا ازنظــر
روحــی بــه همریخــت و عــدم بــاور بــه
تغییــر در وجــودش رخنــه کــرد و تــا چنــد
ســال پیــش هــم نتوانســته بــود بــا ایــن
شــرایط کنــار بیایــد؛ امــا خوشــبختانه
در حــال حاضــر در بعضــی از کارهــا
همــکاری الزم را انجــام میدهــد.
رفتــار خانــواده ،فامیــل و آشــنایان
بــا شــما و مهــدی چگونــه بــوده
و هســت؟ آیــا اتیســم را درک
کرد هانــد؟
اوایــل بعضــی از افــراد فامیــل و آشــنایان
بــا توجــه بهاینکــه هیــچ شــناخت و
اطالعاتــی نداشــتند فکــر میکردنــد
کــه رفتارهــا و بیقراریهــای مهــدی
بــه خاطــر لــوس بــودن و ســرویس
زیــاد گرفتــن از ســوی خانــواده اســت
و وقتــی مــن میگفتــم کــه ســروصدا
مهــدی را بــه هــم میریــزد برایشــان
عجیــب بــود ولــی در طــول ایــن چنــد
ســال اطالعاتشــان خیلــی تغییــر کــرده
و در بســیاری از زمینههــا بــرای آرامــش
مهــدی و کل خانــواده کمــال همــکاری را
دارنــد.

پناهگاه امن خانه
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شــما بــا وجــود مهــدی توانســتید
کتابــی منتشــر کنیــد ،در مــورد
کتابتــان برایمــان بگوییــد.
وقتــی مــن بــا کمــک معلــم کودکســتان
مهــدی متوجــه شــدم کــه او دارای
اختــال طیــف اتیســم اســت ،ایشــان
کتابــی بــه مــن معرفــی کردنــد کــه در
مــورد یــک کــودک اتیســم بینــا بــود و
شــرایطش کامــ ً
ا بــا مهــدی مــن کــه
نابینــا اســت متفــاوت بــود و متأســفانه
کتــاب دیگــری کــه مفیدتــر و کاربــردی
باشــد پیــدا نکــردم .از همــان زمــان
تصمیــم گرفتــم کــه تمــام تمرینــات و
کارهایــی کــه بــا پســرم انجــام میدهــم
و نتیجــه میگیــرم را یادداشــت کنــم تــا
در آینــده اگــر شــرایطش بــه وجــود آمــد
منتشــرکنم.
اســم کتابــم را "فریــادی بیصــدا و
نگاهــی بــا چشــمان بســته" گذاشــتم و

متــن آن کامـ ً
ا ســاده و روان و کاربــردی
اســت بــا ایــن هــدف کــه هــر عزیــزی بــا
هــر ســطح علمــی ایــن کتــاب را مطالعــه
کنــد ،متوجـهی نحــوهی 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 آنها.
بــه نظــر شــما اتیســم در کشــور
چقــدر شناختهشــده اســت؟
خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر بــه
لطــف خداونــد و زحمــات بیپایــان
انجمــن اتیســم ایــران ،شــناخت مــردم
خیلــی زیــاد شــده ولــی بازهــم نیــاز
بــه اطالعرســانی وجــود دارد چــون
اآلن شــاید مــردم متوجــه نــوع مشــکل
بشــوند ولــی در مــورد نحــوهی برخــورد
هنــوز بیاطــاع هســتند.
در مــدت قرنطینــهی خانگــی
بــه ســبب ویــروس کرونــا شــما
و مهــدی بــا چــه چالشهایــی
روبــهرو شــدید؟
میتوانــم بهجرئــت بگویــم کــه دوران
قرنطینــه از بدتریــن و ســختترین

متأسفانه بعضی از
کارکنان به خاطر کم
اطالع بودن ،پیشرفت
و تغییر این بچهها
و تالش معصومانهی
آنها را نمیبینند و
حق مسلم آنها را که
آموزش هست را از
آنها دریغ میکنند

روزهــای عمــرم بــود چــون قبــل از
قرنطینــه خانگــی مــن بــا هــر ســختیای
بــود مهــدی را هــرروز بــه کالسهــای
توانبخشــی ،موســیقی و یــا پــارک
میبــردم و تقریب ـ ًا یــک هفتــه در میــان
بــا پــدرش بــه اســتخر میرفــت و یــا
مهمانیهــای کوچــک بــرای بهبــود
ارتباطــات مهــدی برگــزار میکردیــم؛
امــا بهیکبــاره تمــام اینهــا حــذف
شــد و مهــدی خیلــی بیــکار و تنهــا شــد.
باوجوداینکــه خیلــی ســعی میکنــم
مهــدی را باکارهــای منــزل درگیــر کنــم
مثــل آشــپزی ولــی بــازم تحرکــش خیلی
کــم شــده و در ایــن چنــد مــاه اضافــه
وزن زیــادی داشــته و خانــه برایــش مثــل
یــک قفــس شــده.
آرزوی شــــــما بــرای مهــدی
چیســت؟
آرزوهــای زیــادی در قلبــم بــرای مهــدی
و تمــام افــرادی کــه مثــل مهــدی
هســتند وجــود دارد امــا متأســفانه فع ـ ً
ا
بــا ایــن شــرایط و مشــکالت اقتصــادی
و ...کــه در کشــورمان وجــود دارد تقریبـ ًا
دســتنیافتنی اســت.
ولــی در حــال حاضــر تــاش میکنــم
کــه مهــدی مشــکالت گفتــارش برطرف
شــود و در موســیقی کــه در حــال آموزش
اســت پیشــرفت کنــد.
صحبــت پایانــی بــا مــادران دارای
فرزنــد اتیســم
خواهــر فــداکار مــن بــا تمــام وجــودم
شــمارا میفهمــم چــون از جنــس شــما
هســتم.
صــدای گریههــای پنهانــی شــما بــه
خاطــر نگرانــی از آینــده فرزندتــان را
میشــنوم چــون مــن هــم بــا شــما
همصد ا هســتم .
اکثــراً بــه خاطــر بدخوابیهــای پســرم
شــبها بیــدارم و حتــی گاهــی خســته،
امــا خواهشــی کــه دارم ایــن اســت کــه
حتــی اگــر خســتهاید ،ناامیــد نشــوید و
همچنــان روبهجلــو 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.

دلبافتههایشاهرود
انجمــن اتیســم ایــران بــرای تقدیــر از حامیــان و خانوادههــای
دارای فرزنــد طیــف اتیســم همیشــه از دســت ســازههای
نوجوانــان دارای اختــال طیــف اتیســم و یــا مــادران
بزرگوارشــان اســتفاده میکنــد .یکــی از ایــن هدایــای ارزشــمند
کــه یــار جدانشــدنی جلســات و مراس ـمهای تقدیــر از فعــاالن
حــوزهی اتیســم اســت ،هنــر دســت مــادران دارای فرزنــدان
اتیســم شهرســتان شــاهرود اســت.
مادرانــی هنرمنــد کــه نقــش بهشــت را روی پارچههــای پشــمی
ســوزن میزننــد .گفتوگویــی بــا مؤســس کارگاه پتــهدوزی
شــاهرود داشــتیم کــه در ادامــه میخوانیــد.

از کارگاهــی کــه راهانــدازی کردیــد بگوییــد .چطــور ایــن
فکــر بــه ذهــن شــما رســید؟
بــا تشــویق پــدر و همســرم شــروع بــه یادگیــری صنایعدســتی
کــردم و خیلــی عالقــه داشــتم.
بعــد از مدتــی مشــکل اقتصــادی پیــدا کردیــم و مخــارج زندگــی
مخصوصـ ًا کالسهــای کاردرمانــی خیلــی ســنگین بــود.
تا اینکه با انجمن اتیسم ایران آشنا شدم.
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از کــی متوجــه شــدید کــه محمدامیــن دارای اختــال
طیــف اتیســم اســت؟ بــا چــه مشــکالتی روبــهرو
شــدید؟
از ســن  6ســالگی تشــخیص اتیســم گرفتیــم .مــن اصــ ً
ا
نمیدانســتم اتیســم چیســت .کلــی تحقیــق کــردم و ازآنجاییکــه
پســرم هــم بیشفعالــی و هــم بیمــاری متابولیــک داشــت تــا
کالس ســوم بیشــتر درس نخوانــد و دیگــر پذیرشــش نکردنــد.
حــدود  3مــاه دنبــال خانوادههــای اتیســم بــودم تــا توانســتم
 5کــودک اتیســم را از روســتاهای اطــراف شــاهرود پیــدا کنــم.
بــا کمــک خانوادههــا و آموزشوپــرورش اســتثنایی توانســتیم
یــک کالس  5نفــر در مدرس ـهی اســتثنایی تشــکیل بدهیــم؛
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ســام خانــم علیخانــی عزیــز .ممنــون از اینکــه
دعــوت فصلنامــه آوای اتیســم را قبــول کردیــد .لطفــ ًا
خودتــان را معرفــی کنیــد.
ســام .بتــول علیخانــی هســتم  40ســال ســن دارم و مــادر 2
فرزنــد هســتم .محمدامیــن  20ســاله و طیــف متوســط اختالل
اتیســم اســت و دختــرم فاطمــه  14ســاله و ســالم اســت.
محمدامیــن تــا کالس ســوم ابتدایــی در مدرس ـهی اســتثنایی
درسخوانــده امــا بــه علــت نبــود مربــی مخصــوص اتیســم
درســش نیمهتمــام مانــد.

آنجــا کمکــم بــا اتیســم آشــنا شــدیم و فهمیدیــم یــک اختــال
اســت.
مــن و همســرم در خانــه یــک ســری از آموزشهــای مفهومــی
و مهارتهــای اجتماعــی را بــا محمدامیــن کارکردیــم و
کالسهــای کاردرمانــی را رهــا نکــردم و خــدا را شــکر از طیــف
شــدید بــه متوســط تبدیــل شــد .تــا قبــل از همهگیــری ویــروس
کرونــا ،خریــد کــردن هــم یــاد گرفتــه بــود.
مــن در ایــن مــدت خیلــی صدمــه روحــی دیــدم چــون در ســن
 23ســالگی متوجــه اختــال پســرم شــدم و ک ً
ال امیــدم را از
دســت دادم ســه ســال افســردگی شــدید گرفتــم و ایــن ســه
ســال بــرادرم کــه خیلــی حامــی مــن بــود را در اثــر تصــادف از
دســت دادم.
در ایــن دوران متوجــهی کیســت ســینه شــدم و بــا مشــاورهی
پزشــک و متخصــص ژنتیــک بــاردار شــدم و دختــرم بــه دنیــا
آمــد.
اول خیلــی نگــران بــودم کــه دختــرم هــم اتیســم باشــد ولــی بــا
آزمایــش ژنتیــک متوجــه شــدیم کــه ازنظــر ژنتیــک مشــکلی
نــدارد و بــا کمیســیونی کــه پزشــکان تهــران تشــکیل دادنــد و
طبــق ســوابق محمدامیــن ،تشــخیص دادنــد کــه بــه واکســن
یــادآوری حساســیت داشــته.
مــن تــا ســن  30ســالگی بــا ایــن شــرایط زندگــی میکــردم و
دنبــال آرامــش بــودم.
پــدرم همیشــه بــه مــن میگفــت بایــد خــودت آرامــش داشــته
باشــی تــا بتوانــی آرامــش را بــه خانــوادهات انتقــال بدهــی.
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یــک نمونــه از کارهــای پتــهدوزی را
بــرای خانــم مهاجــری عزیــز فرســتادم و
ایشــان بــا حمایــت خانــم غفــاری عزیــز
کارم را خریــدن و مشــوقم شــدند کــه این
کار را ادامــه بدهــم.
ســال اول خــودم تنهــا کار میکــردم و
ازآنجاییکــه بــا خانوادههــای اتیســم
در تمــاس بــودم آنهــا را تشــویق بــه
ایــن کارکــردم و توانســتیم بــا توجــه
بــه مشــکالت و کار ســخت کــه همــان
داشــتن فرزنــدان اتیســم هســت کارگاه
کوچکــی در منــزل خــودم ایجــاد کنیــم.
اول مجــوز مشــاغل خانگــی را گرفتــم
و آمــوزش را بــا  5مــادر کــه فرزنــدان
دو نفــر از آنهــا ســندروم داون هســتند
شــروع کــردم .فعـ ً
ا بــه دلیــل شــرایطی
کــه ویــروس کرونــا بــه وجــود آورده،
خانوادههــا هماکنــون در منــزل خودشــان
کار میکننــد.
حمایــت انجمــن خیلــی عالــی بــود.
بــا ایــن کار آرامــش گرفتــم و توانســتم
کمکخــرج زندگــی خــودم و بقیــهی
خانوادههــا باشــم.
مــن بــا آرامشــی کــه گرفتــم توانســتم
فرزنــدم را هــم کمــی آرام کنــم و خــدا را
شــکر اآلن خانــوادهی خوبــی دارم.
همســرم هــم مشــوق و حامــی خوبــی
برایــم هســت و از ایشــان هــم خیلــی
تشــکر میکنــم.

پناهگاه امن خانه

سـال چهارم | شمـاره هشتم | سال ۹۹
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وضعیتآگاهــی مــردم نســبت بــه
اتیســم و تعــداد و کیفیــت مراکــز
توانبخشــی در شــاهرود چگونــه
اســت؟
در شــهر مــا خیلی اتیســم را نمیشناســند
ولــی مــا خانوادههــا بهواســــــطهی
محصوالتمــان در نمایشــگاهها شــرکت
میکنیــم و بــا مجــات و بروشــورهایی
کــه انجمــن اتیســم ایــران بــرای مــن
میفرســتد ســعی بــه معرفــی اتیســم
میکنیــم و خــدا را شــکر خیلــی هــم
موفــق بودیــم.
ارتبــاط فاطمــه و محمدامیــن چطــور
ا ست ؟
فاطمــه خیلــی بــرادرش را دوســت دارد
و محمدامیــن اص ـ ً
ا دوری خواهــرش را
تحمــل نمیکنــد.
مدتــی فاطمــه حســاس شــده بــود و
میگفــت دوســت نــدارم بــا محمدامیــن
بیــرون برویــم چــون از نگاههــای
دیگــران اذیــت میشــد امــا بــا کمــک

همســرم و صحبــت بــا مشــاور ،اآلن بــا
ایــن قضیــه کنــار آمــده.
آرزوی شــما بــرای محمدامیــن و
در کل افــراد دارای اختــال اتیســم
چیســت؟
آرزو زیــاد اســت ولــی ناامیــد نیســتم و
امیــد دارم درمانــی بــرای ایــن اختــال
پیــدا شــود و اینکــه پســرم بتوانــد
از پــس کارهــای خــودش بربیایــد و
هم ـهی خانوادههــا بــه آرامــش برســند.
امیــدوارم اتیســم در جامعــه شــناخته
شــود و افــراد جامعــه درک بهتــری
نســبت بــه خانوادههــای اتیســم داشــته
باشــند و اتیســم هــم از جانــب دولــت و
هــم مــردم حمایــت شــود.
بزرگتریــن چالــش شــما بــا
محمدامیــن چیســت؟
مــا در آپارتمــان کوچکــی زندگــی میکنیم و
پســرم بــرای تخلیـهی انــرژی فضــا الزم
را دارد؛ درنتیجــه بههمریختــه میشــود
ولــی فعــ ً
ا بــا ماســاژ درمانــی کمــی
بهتــر شــده .جــا دارد از خانــم فیــروزی
عزیــز هــم تشــکر کنــم چــون در ایــن
زمینــه خیلــی بــه مــن کمــک کردنــد و از
راهنمایهایشــان اســتفاده کــردم.
حــرف دلتــان بــا مــادران اتیســم
چیســت؟
خیلــی ســخت اســت داشــتن فرزنــد
اتیســم .تــا بــه آرامــش نرســیم نمیتوانیــم
کاری بــرای فرزندانمــان و حتــی همســر
و خانــواده انجــام بدهیــم .دنبــال عالیق
خــود باشــیم تــا روحیـهای مثبــت و شــاد
داشــته باشــیم .حتمــ ًا ایــن توانایــی
را داریــم کــه قویتــر ادامــه دهیــم و
پای ـهی زندگــی را محکمتــر کنیــم .مــن
توانســتم ایــن آرامــش را بــه خانــوادهام
هدیــه کنــم و بــه گفتـهی مــادرم آرامــش
زندگــی مــن از اطرافیانــم کــه حتــی
فرزنــد اتیســم ندارنــد بیشــتر اســت.
توصیــهی مــن بــه مــادران عزیــز ایــن
اســت کــه هیچوقــت ناامیــد نشــوند
و مطمئنــ ًا بــا شــکرگزاری بــه آرامــش
میرســند.
شــاید بگوییــد بــه چه دلیــل شــکرگزاری
کنــم؟ اگــر دقــت کنیــم چیزهــای زیــادی
در زندگــی داریــم کــه میتوانیــم از
آنهــا لــذت ببریــم و بــه خاطرشــان
شــکرگزاری کنیــم.
در آخــر بــرای همــه عزیــزان آرزوی

ســامتی و شــادکامی دارم

گفتوگویی هم با فاطمه داشتیم:
فاطمــه از بــرادرت و رفتارهایــش
برایمــان بگــو.
محمدامیــن گاهــی اوقــات بههمریختــه
اســت .همیشــه آرزو میکنــم کــه ایکاش
ســالم بــود و حامــی خوبــی برایــم
میشــد ،ولــی خــوب بــه قــول مــادر و
پــدرم محمدامیــن یــک فرشــته اســت و
بایــد قــدرش را دانســت.
بــه نظــرت دنیــا از دیــد بــرادرت
چگونــه اســت؟
بــه نظــرم دنیــای اتیســم خیلــی رنگــی و
شــاد اســت و چیــزی برایشــان اهمیــت
نــدارد.
تــا حــاال ســعی کــردی چیــزی بــه
بــرادرت یــاد بدهــی؟
بلــه نقاشــی و اعــداد .یادگیــریاش
خــوب اســت ولــی خیلــی عالقــه بــه
درس نــدارد.
محمدامیــن محدودیتــی بــرای
شــما ایجــاد کــرده اســت؟
محدودیت خیلی برام ایجاد کرده.
مثــ ً
ا همهجــا نمیتوانیــم برویــم و
معمــو ً
ال چیزهــای کــه دوســت دارد
بایــد انجــام بدهیــم مثــ ً
ا کارتــون و
موزیــک...
خیلــی جاهــا هــم کــه دوســت دارم بــروم
امــا نمیتوانــم.
تــا حــاال اتیســم را برای دوســتانت
توضیح دادی؟
بلــه خیلــی زیــاد .حتــی کالس پنجــم در
مــورد اتیســم انشــایی نوشــتم کــه بــرای
یــک مســابقه هــم ارســال کردنــد امــا
هیچوقــت بــه دســتم نرســید.

تکیه گاه خواهرانه
در دی مــاه ســال  98بــود کــه ســفر دیگــری بــرای ارزیابــی مجدد کــودکان
دارای اختــال طیــف اتیســم ســاکن در ایرانشــهر و چابهــار راهــی اســتان
پهناور سیســتان و بلوچســتان شــدیم.
ســرگرم ارزیابــی اعضــای انجمــن بودیــم کــه دخترکــی ظریــف کــه لبــاس
زیبــای بلوچــی هــم بــر تــن داشــت درحالیکــه دســت خواهــرش را
محکــم در دســت گرفتــه بــود وارد انجمــن شــد .تعجــب کــردم کــه چــرا
ایــن کــودک همــراه خواهــرش بــرای ارزیابــی آمــده .مدتــی نگاهشــان
کــردم .دختــرک بــا دقــت تمــام مراقــب و پیگیــر کارهــای خواهــرش بــود.
برعکــس جثــهی نحیفــش بســیار مقتــدر و بــا حواسجمــع بــا خانــم
رودینــی بــرای بررســی وضعیــت خواهــرش صحبــت میکــرد .بــا اینکــه
خیلــی خــوب نمیتوانســت فارســی صحبــت کنــد امــا گفتوگویــی بــا او
داشــتم کــه خواندنــش خالــی از لطــف نیســت.

سالم لطف ًا خودت را معرفی کنید.
ســام اســما قــادری هســتم متولــد ســال  1374و فرزنــد ســوم خانــواده هســتم 5
خواهریــم و  2بــرادر دارم و در حــال حاضــر کار خیاطــی انجــام میدهــم.
رابطهات با خواهرت چطور است؟
رابطــهی خوبــی بــا او دارم و خیلــی دوســتش دارم ولــی گاهــی صفیــه بــا مــن لــج
میکنــد و بیقــراری میکنــد.

دوســت داشــتید اگــر صفیــه دارای اختــال طیــف اتیســم نبــود چهکارهایی
باهــم انجــام میدادیــد؟
دوست داشتم به او سوزندوزی یاد میدادم و باهم سوزندوزی میکردیم.
فکر میکنید دنیا از دید صفیه چطور است؟
نمیدانــم تــا حــاال بــه ایــن موضــوع فکــر نکــردم امــا بــه نظــر دنیایــی صــادق بـهدور

چــه کمبودهــا و خألهایــی در
ایرانشــهر وجــود دارد؟
مهمتریــن مســئلهی مــا نبــود مدرسـهی
ویــژهی اتیســم و مراکــز توانبخشــی
اســت.
رســیدگی بــه کارهــای صفیــه در
خانــه بیشــتر بــر عهــده کیســت؟
اول مــادرم عهــدهدار امــور صفیــه بــود
ولــی اآلن فقــط مــن پیگیــر کارهایــش
هســتم.
چــه آرزویــی بــرای صفیــه و
هم ـهی کودکانــی کــه دارای اختــال
طیــف اتیســم هســتند داریــد؟
همیشــه آرزو دارم و دعــا میکنــم کــه
خــوب شــوند؛ بخندنــد؛ حــرف بزننــد و
بتواننــد مثــل مــا زندگــی عــادی داشــته
باشــند.

خواهرانه

از قبــل هــم بــا اتیســم آشــنا بودیــد؟ در اقــوام و نزدیــکان فــردی بــا
عالئــم اتیســم داشــتید؟
نــه اص ـ ً
ا اســم ایــن اختــال راهــم نشــنیده بودیــم و کســی را هــم بــا ایــن عالئــم
ندیــده بودیــم.

اســتان شــما ازنظــر دانــش و
امکانــات اتیســم در چــه ســطحی
اســت؟
مــا در ایرانشــهر زندگــی میکنیــم ،امــا
فقــط خانــم رودینــی هســت کــه مــا را
دوســت دارد و پیگیــر کارهــای صفیــه
اســت.
معمــو ً
ال مــن صفیــه را بهجایــی نمیبــرم
چــون او خــودش تمایلــی نــدارد از خانــه
بیــرون بــرود.
ولــی بهمحــض اینکــه بــه او میگویــم
میرویــم پیــش خانــم رودینــی یــا عکــس
ایشــان را بــه صفیــه نشــان میدهــم،
خوشــحال میشــود.
چــون خانــم رودینــی همیشــه پیگیــر کار
مــا هســتند و در مناســبتهای مختلــف
بــرای مــا جشــن میگیــرد .واقعــ ًا از
خانــم رودینــی تشــکر میکنــم چــون از
وقتیکــه بــا ایشــان آشــنا شــدیم حــال
خواهــرم خیلــی بهتــر شــده اســت.
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صفیــه چنــد ســال دارد و از کــی متوجــه شــدید کــه دارای اختــال طیــف
اتیســم اســت؟
خواهــرم دوازدهســاله اســت و تنهــا یــک ســال اســت کــه متوجــه شــدیم دارای اختالل
طیــف اتیســم اســت .از زمــان تولــدش رفتارهــای خاصــی داشــت و عالئــم اتیســم
را نشــان م ـیداد؛ امــا متأســفانه مــا آشــنایی بــا ایــن اختــال نداشــتیم و امکانــات
درمانــی هــم در شــهر مــا خیلــی کــم و محــدود اســت و بــه همیــن دلیــل خیلــی دیــر
تشــخیص گرفتیــم.
صفیــه حــرف نمــیزد و هــر وقــت صدایــش میکردیــم واکنــش نشــان نمــیداد
بهطوریکــه همــه میگفتنــد لجبــاز اســت و حتــی میگفتنــد جــنزده شــده اســت
و یکبــار هــم او را پیــش جنگیــر بردیــم.

از اجبــار هســت چــون او گاهــی صدایــی
میشــوند و اگــر دلــش بخواهــد فقــط
نــگاه میکنــد.
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سرانجام
معافیت سربازی
افراد دارای
اختالل طیف اتیسم

 9خــرداد  1398بــود کــه ایــن خبــر بــا
تیتــر خبــر خــوب در فضــای مجــازی
انجمــن اتیســم ایــران منتشــر شــد:
«پیــرو برگــزاری جلســهای راهبــردی
بیــن انجمــن اتیســم بــا کارشناســان
شــورای پزشــکی ســازمان نظــام
وظیفــه ،ضمــن تبییــن کامــل آییننامــه
معافیــت مشــموالن طیــف اتیســم از
ســربازی؛ طیــف شــدید در اختــال
اتیســم از ســربازی معــاف کامــل
بــوده و در خصــوص طیــف خفیــف
نیــز پیشــنهادهایی مطــرح و مقــرر
شــد تــا مکاتبــه و معرفــی جوانــان
دارای اختــال طیــف اتیســم بــا نظــر
کارشناســی شــورای علمــی انجمــن
اتیســم ایــران بــه ســازمان نظاموظیفــه،
بررســی شــود».
از تاریــخ انتشــار ایــن خبــر تاکنــون
تعــدادی از جوانــان دارای اختــال
طیــف اتیســم از ایــن خدمــت انجمــن
اتیســم ایــران اســتفاده کــرده و از خدمت
ســربازی معــاف شــدهاند.

ایــن امــر بهانــهای شــد تــا بــا امیــر
دریــادار دوم ،غالمرضــا رحیمــی پــور
رئیــس ادارهی ســرمایهی انســانی
ســرباز ســتاد کل نیروهــای مســلح ،در
ایــن خصــوص گفتوگــو کنیــم.

پرونده ویژه
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ضمــن عــرض ســام ،امیــر
لطفــ ًا بفرماییــد قوانیــن مربــوط
بــه معافیــت جوانــان طیــف اتیســم
در طــول ســالها چــه تغییراتــی
داشــته و اکنــون ایــن قانــون بــه
چــه صــورت اســت؟
اختــال طیــف اتیســم طبــق آییننامـهی
معاینــات پزشــکی قابلبررســی و در

صــورت احــراز ســطح متوســط و شــدید از خدمــت معــاف
میشــوند و در طــی ســالهای گذشــته تغییــری
نداشــته اســت .در نظــر اســت در اصــاح آییننام ـهی
معاینــات پزشــکی یــکبنــد مســتقل بــرای ایــن افــراد
پیشبینــی گــردد.
جوانــان طیــف اتیســم چگونــه میتواننــد
مســیر قانونــی معافیــت را طــی کننــد؟ بایــد بــه
کجــا مراجعــه کننــد و بــا چــه مدارکــی؟
بایــد بعــد از ســن مشــمولیت ( 18ســال تمــام) از
انجمــن اتیســم ایــران گواهــی دریافــت کننــد و بــا ســایر
مــدارک پزشــکی ایــن اختــال ،بــه دفاتــر پلیــس10+
مراجعــه کننــد و پــس از مراجعــه بــه پزشــک معایــن
مــدارک را ارائــه نماینــد .همچنیــن زمانــی کــه بــرای
آزمایشهــای تخصصــی بــه بیمارســتان معرفــی
میشــوند مــدارک را مجــدد ارائــه دهنــد تــا در شــورای
پزشــکی وظیف ـهی عمومــی بررســی و تعییــن تکلیــف
شــود.
آیــا سیســتم پزشــکی نظاموظیفــه (گــروه
پزشــکی) بــا اتیســم آشــنا هســتند؟
بلــه متخصصیــن ایــن اختــال در شــورای پزشــکی
حضــور دارنــد.
آیــا خودتــان تابهحــال بــا افــراد دارای اختــال
طیــف اتیســم ارتبــاط و برخــورد داشــتهاید؟
بلــه ایــن افــراد را تــا حــدودی میشناســم و برخوردهای
اندکــی بــا ایــن عزیزان داشــتم.

پرونده ویژه

اصالحــات قانونــی معافیــت ســربازی بــرای
بچههــای اتیســم از چــه تاریخــی انجــام شــد؟
در دســت اقــدام اســت و میبایســت مصوبـهی وزیــران
اخــذ گــردد کــه ایــن فرآینــد طوالنــی بــوده ولــی در
حــال حاضــر بــا تعییــن تکلیــف ایــن اختــال مشــکلی
نداریــم.
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بــا انجمــن اتیســم ایــران چگونــه آشــنا
شــد ها ید ؟
مراجعـهی اعضــای انجمــن اتیســم ایــران بــه ایــن اداره
باعــث آشــنایی مــن بــا ایــن مجموعــه شــد.
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ماه جهانی2020
 2آوریــل در سراســر جهــان بهعنــوان روز جهانی اتیســم شــناخته
میشــود ،از ایــن تاریــخ بــه مــدت  1مــاه عمــوم انجمنهــای
دنیــا برنامههــای مختلفــی را در راســتای آگاهــی بخشــی بــه کار
میگیرنــد.
امســال بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا ،برنامههــای
پیشــنهادی رنــگ و بــوی دیگــری بــه خــود گرفتــه اســت و
عــاوه بــر شــعار اصلــی (انتقــال بــه بزرگســالی) کــه ســازمان
ملــل مشــخص کــرده اســت ،هــر انجمــن بینالمللــی نیــز
شــعاری را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت؛ کــه نمونههــای
آن را در ادامــه میخوانیــد:

 Autism societyآمریــکا بــا شــعار ((تفــاوت را جشــن
بگیریــد)) 350 ،برنامــه و جشــن خــود را کنســل
کردنــد و برنامههــای مختلــف را در ســایر شــبکههای
اجتماعــی (فیسبــوک) برگــزار کردنــد .عــاوه بــر
ایــن مســائل ،آنهــا کتابچــهی ویــژهای مخصــوص
خانــواده و کــودکان در ایــام قرنطین ـهی خانگــی تولیــد
و منتشــر کردهانــد .اجــرای اخبــار آنالیــن مربــوط بــه
حــوزهی اتیســم و کرونــا در فیسبــوک ،پیگیــری
مطالبــات افــراد دارای اتیســم بــا توجــه بــه شــرایط
کرونــا در حوزههــای کاری ،مالــی ،تحصیلــی،
شــهروندی و. ...
در بخــش مدرســه و تحصیــل نیــز بــا توجــه بــه
تعطیلــی مــدارس رویکردهــا و ابزارهــای مختلفــی
ازجملــه چــاپ و تولیــد کتابچههــای آموزشــی،
برگــزاری دورههــای آموزشــی آنالیــن در دســتور کار
ایــن موسســه قرارگرفتــه اســت.
اتیســم اســپیک امریــکا نیــز بــا محوریــت ســاختن
دنیــای مهربانتــر ،برنامههــای خــود را در  4حــوزه
اعــام کــرده اســت کــه شــامل تعهــد داشــتن،
پوشــیدن لباســی آبــی ،روشــن کــردن چراغــی آبــی و
اهــدا کــردن پــول اســت؛ بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس
کرونــا عــاوه بــر تولیــد کتابچههــا و بروشــورهای
مختلــف جهــت اســتفادهی خانوادههــا و خــود افــراد
دارای اتیســم ،در زمینــهی برگــزاری کارگاههــای
آنالیــن در حوزههــای آگاهــی بخشــی و مهارتهــا
و تمرینهــای حرکتــی؛ رویکــرد مشــورتی در ارتبــاط
بــا اتیســم و ســازمانهای دیگــر؛ اســتفاده از ســایر
اپلیکیشــنهای دیگــر و  ...برگــزار شــد.

کمی آن طرفتر

سـال چهارم | شمـاره هشتم | سال ۹۹

42

انجمــن اتیســم ملــی انگلســتان نیــز ،عمــوم
برنامههــای خــود را بهصــورت مجــازی و بهصــورت
خانوادگــی و انفــرادی در نظــر گرفتــه اســت .آنهــا
هــم بــا مشــارکت دادن خــود خانوادههــای دارای
فرزنــد اتیســم و بــا مشــارکت دادن عمــوم جامعــه
ســعی در اطالعرســانی پیرامــون اتیســم داشــتهاند،
برنامههــای همچــون داســتانهایی از طیــف؛ کــه
خانوادههــا و افــراد دارای اتیســم خاطــرهای از خــود
و شــرایط خــود تعریــف کردهانــد و بــه ایــن انجمــن
ارســال کردهانــد؛ کمکهــای مالــی؛ چالشهــای
ویــژه بــا توجــه بــه میــزان شــیوع اتیســم در انگلســتان
( 700.000هــزار نفــر) کــه افــراد بــا ثبتنــام کــردن
در ســامانه معرفیشــده؛  7کیلومتــر بــا دوچرخــه؛
دوچرخهســواری کننــد؛  7کیلومتــر پیــادهروی کننــد یــا
 70متــر بدونــد؛ اجــرای مســابقات مجــازی؛ برنامـهی
پیــادهروی شــب نیــز ازجملــه برنامههــای پیشــنهادی
ایــن انجمــن بــود کــه بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس
کرونــا از هــر خانــواده و فــردی درخواســت کردنــد
کــه بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی و در همــان
محــدودهی ســکونت بــه مــدت کوتاهــی و نمادیــن
ایــن پیــادهروی را انجــام دهنــد.

کمی آن طرفتر

امــا در اســترالیا برنامههــای بــا تــم دیگــری پیــش رفتــه بــود؛ آنهــا عــاوه برداشــتن برنامههــای مرســوم
همچــون آبــی کــردن نمادهــای شــهری و جمـعآوری کمکهــای مردمــی ،جایــزهی شــناخت طیــف 2020
را پیشــنهاد داده بودنــد کــه هــدف آن جشــن گرفتــن دســتاوردهای باورنکردنـیای کــه در جامعـهی اتیســم
اتفــاق میافتــد اســت؛ کــه ممکــن اســت الهامدهنــده ،حمایتکننــده و یــا کمــک بــه رســیدن در حیطـهای
بــوده باشــد.
بهعنوانمثــال یکــی از دریافتکننــدگان ایــن جوایــز ،دختــر دارای اتیســم کــه در ســن  5ســالگی تشــخیص
اتیســم را دریافــت کــرده و بــه دنبــال راهــی بــرای پیــدا کــردن ســرمایهگذار در حــوزه خریــد وســایل
الکترونیکــی کــه میتوانســته بــه آمــوزش او کمــک کنــد ،بــوده اســت .او دلیــل کیلــی را ایجــاد کــرد کــه
هــدف آن تهیــه  ipadبــرای خانوادههــای دارای اتیســم و کمتوانــی هوشــی کــه در تهیــه ایــن وســایل
مشــکل مالــی داشــتند؛ کــه در حــدود  20مــاه حــدود  60.000دالر از روشهــای مختلــف جمـعآوری کــرد؛
و توانســته  ipad 99را بــه دســت گــروه هــدف خــود برســاند و ایــن خــود تالشهــای در راســتای معرفــی
اختــال طیــف اتیســم بــه جامعــه بــوده اســت.
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انجمــن اتیســم اروپــا ،بهعنــوان بزرگتریــن مرجــع اتیســم در سراســر اروپــا کــه در ســال گذشــته
بزرگتریــن همایــش علمــی خــود را در نیــس فرانســه بــا حضــور  2200نفــر متخصــص از سراســر دنیــا
برگــزار کــرده بــود ،شــعار اصلــی کمپیــن اطالعرســانی پیرامــون اتیســم را ((مــن میتوانــم یــاد بگیــرم ،مــن
میتوانــم کارکنــم)) قــرار داده بــود.
آنهــا ایــن شــعار را بــر اســاس اســتراتژی  2021-2018خــود کــه ارتقــای کیفیــت دسترســی بــه آمــوزش
فراگیــر و دسترســی بــه اســتخدام اســت ،مشــخص کردهانــد 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 وسیلهای که نشاندهندهی 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 اشتراکگذاری 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 توانمندیهــای
خــود بــرای غلبــه بــر مشــکالت اســتفاده کنــد و درنهایــت پــس از رأیگیــری عمومــی بــه کســانی کــه
بیشــترین رأی را بــه دســت آورده باشــند ،جوایــزی داده میشــد.
در منطق ـهی آســیا نیــز ،کشــور مالــزی بهعنــوان یکــی از انجمنهــای پیشــرو در حــوزهی اتیســم هماننــد
ســایر کشــورهای دنیــا ،برنامههــای خــود را بیشــتر بهصــورت مجــازی پیــش بــرده اســت .آنهــا موضــوع
توانبخشــی مبتنــی بــر خانــواده را بــا کمــک برنامـهای بــه اســم (اتیســم در خانــه) پیــش بــرده بودنــد کــه در
قالــب ســایت مشخصشــده ،خدمــات توانبخشــی را بــه خانوادههــا و افــراد دارای اتیســم ارائــه میدادنــد
کــه شــامل:
• آموزش به فرد دارای اتیسم
• مدیریت چالشهای رفتاری
• چیدمان منزل
• آموزش تعامل
• آموزش زبان و گفتار
بخــش دوم برنامههــای آنــان شــرکت در کمپینهــای اطالعرســانی کــه از اعضــای خودخواســته اســت
بــا داشــتن تــم آبیرنــگ و گذاشــتن هشــتک حمایــت و اطالعرســانی خــود را اعــام کننــد .شــعار آنهــم
مهربانــی خــوب اســت کــه بــا محوریــت اهمیــت تفــاوت اســت.
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آرین شمس (14ساله )

فرم اشتراک
فصــــــلنامه

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

www.irautism.org • Info@irautism.org

خندههای بیدلیل

واکنش نشان ندادن به اسم خود

عالقههای زیاد و نامتعارف به اشیاء خاص

عدم پیروی از آداب اجتماعی

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

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

مشارکت نکردن در بازیهای گروهی
بازی نکردن با سایر کودکان

اجتناب از ارتباط چشمی

تکرار کلمهها یا عبارتها (اکواللیا)

از چرخاندن اشیاء لذت میبرند

عالئــــم
اتیســـم

عدم درک ترس و موقعیت خطرناک

فقدان بازیهای وانمودی یا بازیهای
وانمودی نامتعارف و تکراری

عدم واکنش به درد
(انگار درد را نمیفهمد)

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

پرتحرکی یا کم تحرکی غیرمعمول

برای بیان خواستههایش
دست بزرگساالن را میکشد

رفتارهای غیرمعمول مثل پریدن
و تکاندادن دستها

عدم پاسخگویی به سیستم آموزش معمولی

اجتناب از لمس شدن و بغل کردن

تمایل به یکسانی در عادات روزمره
و عدم تمایل به تغییر

