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دست در دست هم

شــتاب دنیــای امــروز در توســعه فنــاوری هــای نویــن، بیــش از پیــش امــکان برقراری 
ــال آن  ــه دنب ــن از بیمــاری هــا و ب ــف و آگاهــی یافت ــا انســان هــای مختل ــاط ب ارتب
معلولیــت هــا را فراهــم آورده اســت، بــه همیــن رو و بــا توجــه بــه عقبــه فرهنگــی 
غنــی کشــورمان جــای تعجــب اســت کــه چــرا حضــور یــک فــرد معلــول در جامعــه 
ــت و  ــراه اس ــوس هم ــگرانه و نامان ــده، پرسش ــا آزار دهن ــای بعض ــگاه ه ــا ن ــوز ب هن

هنــوز بــا چالــش هــای عمــده فرهنگــی درایــن زمینــه روبــرو هســتیم.
چــه چیــزی بــرای یــک مــادر دردنــاک تــر از آن اســت کــه وقتــی فــردی بــا فرزنــد 
ــا تمســخر کنــد و چــه چیــزی  ــرو مــی شــود ســربرگرداند، بترســد و ی معلولــش روب
عــذاب آور تــر بــرای پــدری کــه دیگــران چنــان بــه نوجــوان دلبنــدش خیــره شــوند 

و نوعــی رفتــار کننــد کــه گویــی موجــود عجیبــی را تماشــا مــی کننــد.
بارهــا و بارهــا از زبــان والدیــن کــودکان معلــول شــنیده ایــم کــه بــا وجــود مشــکالت 
جســمی و ذهنــی فرزنــد خــود بــه یــک ثبــات روحــی رســیده و ایــن آرامــش را بــا 
برخــورد هــای نــا بــه جــا و پرســش هــای عجیــب افــراد در مــکان هــا عمومــی از 

دســت مــی دهنــد و لحظــات ســختی را بــرای آنهــا بــه همــراه دارد.
از منظــر دینــی نیــز اســالم، انســانی تریــن ســفارش هــا را بــه مســلمین دارد ماننــد 
ــگاه  ــاد ن ــان زی ــن و جذامی ــدان و معلولی ــه دردمن ــد » ب ــر اعظــم فرمودن ــه پیام اینک

ــرا اندوهنــاک مــی نمایــد.«  نکنیــد زیــرا نــگاه طوالنــی شــما آنان
بنابرایــن بــا ایــن پشــتوانه دینــی نیــز انتظــارات فراتــر مــی رود.  موسســه توانبخشــی 
ــد توانبخشــی محقــق نمــی گــردد مگــر  ولیعصر)عــج( اعتقــاد راســخ دارد کــه فراین
بــا ورود و مشــارکت کامــل افــراد معلــول در جامعــه و تــا زمانــی کــه فــرد معلــول و 
خانــواده او در ورود بــه عرصــه هــای اجتماعــی احســاس نگرانــی و تــرس از برخــورد 
و نــگاه ســایر افــراد داشــته باشــند اعتمــاد بــه نفــس خــود را از دســت داده و گوشــه 
ــرای  ــر ب ــی دســت در دســت یکدیگ ــن همگ ــد. بنابرای ــی دهن ــح م ــینی را ترجی نش
ــالش  ــد ت ــول بای ــرای معل ــگ پذی ــن و ســاختن فرهن ــادی ســازی حضــور معلولی ع
نماییــم مطمئنــا مشــارکت معلولیــن در اجتمــاع بــا چالــش هــای دیگــری نیــز ماننــد 
ــا  ــرو اســت لیکــن هــر یــک از افــراد جامعــه ب مناســب ســازی محیــط شــهری روب
تغییــر نــوع نــگاه خــود بــه ایــن افــراد مــی تواننــد قــدم هایــی بــرای حمایــت هــر 

چــه بیشــتر بردارنــد و نقــش شــهروندی خــود را ایفــا نمایــد.

شیوا دلیریان 
مسئول اداره مددکاری
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مؤسسه در قاب خربمؤسسه در قاب خرب

برگزاری جشن نوروز در مراکز وابسته به مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(

نمایشگاه تولیدات مرکز حرفه آموزی ارمغان عصربرگزاری کارگاه آموزش مربی اتیسم در مرکز اتیسم ندای عصر 

 در دهکده سالمت دریاچه خلیج فارس

اردوگاه شهید چمران میزبان فرشتگان زمینی مرکز نوید عصر

ــات  ــدن  روح حی ــت. بهاردمی ــتان اس ــج زمس ــه رن ــت.بهار نتیج ــز اس ــار پائی ــادآور انتظ ــار ی ــت .به ــبزه ها و  شکوفه هاس ــش  س ــل   روی ــار فص به
درکالبــد طبیعــت و فروردیــن فصــل جریــان خــون اســت درشــاهرگ هســتي ســال  بــه پایــان خــود نزدیــک مي شــود ، روزهــا ، ماه هــا درپــي هــم 

مــي گذرنــد و ســالها از راه مي رســند و ایــن قصــه کــه نامــش زندگــي اســت،همچنان ادامــه دارد.
نــوروز فرصتــي  اســت  بــراي  لبخنــد ، فرصتــي  اســت بــراي شــادي ، فرصتــي اســت بــراي فرامــوش کــردن غصــه هــا، نــوروز بهانــه اي شــد 
تــا مراکــز توانبخشــي مؤسســه،لحظاتي جــداي از محیــط خدمــت رســاني معمــول، لبخنــد شــادي را بــر لبــان توانخواهــان دوســت داشــتني خــود 

بنشــانند. 
کــودکان کــم تــوان ذهنــي نیــز حــق دارنــداز زیباییهــاي بهــار لــذت ببرنــد . تصــور نادرســت عمــوم بــر ایــن اســت کــه کــودکان کــم تــوان ذهنــي، 
توانایــي درک زیباییهــا را ندارند،امــا اینطورنیســت. آنهــا هــم عیــد را مــي فهمنــد و ســبزه و ســمنو و هفــت ســین و همــه زیباییهــاي بهــار را ؛ امــا بــا 

دیــدي متفــاوت. لذامراکــز مؤسســه توانبخشــي ولیعصــر نزدیکیهــاي بهــار تصمیــم گرفتنــد نــوروز را بــا ایــن بچــه هــا جشــن بگیرنــد .

پــس از شــروع کار مرکــز اتیســم نــدای عصــر در تهــران و اســتقبال خانــواده هــای کودکان 
اتیســتیک از  خدمــات ایــن مرکــز، مؤسســه توانبخشــی ولیعصر)عــج( بــر آن شــد خدمــات 
ایــن مرکــز را بــه کلیــه مراکــز جامــع توانبخشــی وابســته بــه مؤسســه تعمیــم دهــد. در ایــن 
ــان اتیســم و بســط و گســترش خدمــات  ــا هــدف آمــوزش مربی راســتا، کارگاه آموزشــی ب
ویــژه کــودکان اتیســتیک بــه مــدت دو هفتــه در اردیبهشــت مــاه در مرکــز اتیســم نــدای 
ــن  ــز نگی ــتثنایی مراک ــودکان اس ــی ک ــان روانشناس ــر از کارشناس ــد. 8 نف ــرا ش ــر  اج عص
ــت  ــران جه ــد عصــر ته ــیراز و نوی ــروغ عصــر ش ــان، ف ــگار عصــر کاش عصــر مشــهد، ن
آمــوزش رویکردهــای درمانــی - توانبخشــی اتیســم، در ایــن کارگاه کــه توســط ، جنــاب 
آقــای قنــادزاده، مدیــر مرکــز نــدای عصــر و فــارغ التحصیــل کارشناســی ارشــد اتیســم از 

دانشــگاه انگلســتان برگــزار شــده اســت.
www.vrf.ir  : گزارش کامل این کارگاه در

محصــوالت مرکــز حرفــه آمــوزی ارمغــان عصــر در نمایشــگاه دهکــده ســالمت کــه بــه 
مناســبت هفتــه ســالمت در حاشــیه دریاچــه خلیــج فــارس پــارک چیتگــر برگــزار شــده بود، 

بــه مــدت یــک هفتــه عرضــه شــد و مــورد اســتقبال بازدیدکننــدگان قــرار گرفــت.
تولیــدات مرکــز توانبخشــی و حرفــه آمــوزی ارمغــان عصــر در نمایشــگاههای مختلــف بــا 
هــدف نمایــش توانمندیهــای مددجویــان مرکــز و تغییــر نگــرش جامعــه بــه ایــن عزیــزان 
عرضــه مــی شــود. لــذا بــا توجــه بــه اینکــه بــرای اولیــن بــار بــود کــه مجموعــه دریاچــه 
شــهدای خلیــج فــارس، میزبــان غرفــه هــای متعــدد بــا فعالیــت مرتبــط بــا ســالمت در قالب 
دهکــده ســالمت شــده بــود و بــا توجــه بــه موقعیــت گردشــگری ایــن دریاچــه و بازدیدهایی 
کــه در مــدت زمــان برپایــی نمایشــگاه برگــزار مــی شــد، محصــوالت مددجویــان جهــت 
تحقــق اهــداف مذکــور در غرفــه ای کــه بــه   مراکــز حمایــت از معلولیــن ذهنــی اختصــاص 

داده شــده بــود، عرضــه شــد و مــورد اســتقبال بازدیدکننــدگان قــرار گرفــت.

ــرای  ــای الزم ب ــارت  ه ــن مه ــاز دارد و عمده تری ــی نی ــردن مهارت های ــی ک ــوب زندگ خ
زندگــِی خــوب، مــراودت و برقــراری ارتبــاط بــا انســان ها اســت. تمریــِن همیــن مهارت هــا، 
ــرای  ــان ب ــردن. انس ــی ک ــر زندگ ــرای بهت ــب ب ــای مناس ــود آوردن رفتاره ــی به وج یعن
ــودن  ــا ب ــه کســب مهارت هایــی دارد کــه تنهــا ب ــاز ب ــر آن، نی زندگــی کــردن و درک بهت
ــا  ــز ب ــول نی ــودکان معل ــل می شــود. ک ــه آن نای ــه ب ــع اســت ک ــروه و جم و حضــور در گ
وجــود ناتواناییهایــی کــه دارنــد، بــرای زندگــی کــردن، نیازمنــد ایــن مهارتهــا و ارتباطــات 
هســتند. لــذا خانــواده ایــن کــودکان ، عــالوه بــر فــر اهــم کــردن زمینــه درمــان در مراکــز 
ــی فرزندشــان،  ــان دوران کودک ــی از هم ــای اجتماع ــه ه ــا حضــور در برنام توانبخشــی، ب
بایــد زمینــه حضــور اجتماعــی آنهــا را فراهــم آورنــد. در همیــن راســتا مراکــز وابســته بــه 
مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( بــه مناســبتهای مختلــف و در برنامــه هــای زمانبنــدی 
گوناگــون بــا برگــزاری اردوهــا و برنامــه  هــای تفریحــی - آموزشــی زمینــه تغییــر نگــرش 

جامعــه بــه مددجویــان را فراهــم مــی آورد. 
ــد  ــی نوی ــع  توانبخش ــز جام ــی مرک ــی - آموزش ــروزه تفریح ــتا اردوی نیم ــن راس در همی
عصــر بــا حضــور مددجویــان بخــش روزانــه ایــن مرکــز، مــادران و مربیــان ایشــان ؛ روز 
ــا هــدف بهبــود روحیــه  دوشــنبه ســوم تیرمــاه در محــل اردوگاه شــهید چمــران تهــران ب

ــواده هــا برگــزار شــد. ــان و ایجــاد ارتباطــات بیشــتر بیــن خان مددجوی
www.vrf.ir  : گزارش کامل در
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بهار ... 

زمیــن ســردش بــود، زیــرا ایمانــش را از دســت داده بــود 
؛ نــه دانــه ای از دلــش ســر در مــی آورد و نــه پرنــده ای 
ــد. قلبــش از ناامیــدی  روی شــانه هایــش آواز مــی خوان
یــخ زده بــود و دســتهایش در انجمــاد تردیــد مانــده بــود. 
ــاره  ــا دوب ــاور ت ــان بی ــزم ایم ــت: عزی ــن گف ــه زمی ــدا ب خ
ــاب  ــه آفت ــود، ب ــرده ب ــک ک ــن ش ــا زمی ــوی. ام ــرم ش گ
شــک کــرده بــود، بــه درخــت شــک کــرده بــود، بــه پرنــده 

شــک کــرده بــود. 

خــدا گفــت: بــه یــاد مــی آوری ایمــان ســال پیشــت چگونه 
بــه پختگــی رســید؟ تــو داغ و پــر شــور بــودی و تابســتان 
ــار نشســت و کــم کــم از آن  ــه ب شــد، و شــور و شــوقت ب
ــام آن معرفــت را  ــه معرفــت رســیدی، ن شــوق و بلــوغ ب

پاییــز گذاشــتیم. امــا... 

ــت  ــی، معرف ــر معرفت ــس ه ــه از پ ــم ک ــو گفت ــه ت ــن ب م
دیگــری اســت، و پرســیدمت کــه آیــا مــی خواهــی تــا ابــد 

ــت بســنده کنــی؟ ــن معرف ــه ای ب

ــه  ــگاه ب ــودی. و آن ــر ب ــی دیگ ــرار معرفت ــی ق ــا ب ــو ام ت
ــج  ــزار رن ــی ه ــر در پ ــت دیگ ــر معرف ــه ه ــادت آوردم ک ی

ــو  ــی ن ــه ایمان ــو ب ــی ن ــرای معرفت ــو ب ــت. و ت ــر اس دیگ
ــه  ــو ، فاصل ــان ن ــو و ایم ــت ن ــان معرف ــا می ــی. ام محتاج
ای تلــخ و ســرد اســت کــه نامــش زمســتان اســت.فاصله 
بــه  بایــد خلــوت و تأمــل و تدبیــر را  ای کــه در آن 
تجربــه بنشــینی، صبــوری و ســکوت و ســنگینی را. و تــو 

پذیرفتــی.

ــه در  ــود ب ــتان خ ــه از زمس ــت ک ــت آن اس ــال وق ــا ح ام
ــتان  ــه را از زمس ــاوری و آنچ ــان بی ــاره ایم ــی و دوب آی
آموختــی در ایمــان تــازه ات بــه کار بــری. زیــرا کــه 
مانــدن در ایــن ســکوت و ســنگینی رســم ایمــان نیســت، 
ایمــان  اســت.  و شــادمانی  و شــور  ایمــان شــکفتگی 

ــز ! ــن عزی ــاور، ای زمی ــان بی ــس ایم ــت. پ ــی اس زندگ

و زمیــن ایمــان آورد و جهــان گــرم شــد. زمیــن ایمــان 
آورد و جهــان ســبز شــد. زمیــن ایمــان آورد و جهــان بــه 

شــور و شــکفتگی و شــادمانی رســید.

نــام ایمان تازه زمین، بهار بود. 
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مرکز توانبخشی ویژه کودکان اتیسم ) ندای عصر ( 

بــا توجــه بــه آمــار بــاالی کــودکان مبتــال بــه اتیســم در ســالهای اخیــر و کاســتیهایی کــه در 
ــالل وجــود دارد، مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج(  ــن اخت ــوزش و توانبخشــی ای ــه آم زمین
جهــت بررســی ریشــه ای اختــالل طیــف اتیســم و فراگرفتــن روشــهای درمــان و توانبخشــی 
ایــن اختــالل تــا آنجایــی کــه پیشــرفت علــم اجــازه مــی دهــد، در ســال 1389 اقــدام بــه اعــزام 
ــودکان اتیســم  ــوزش ک ــد آم ــی ارش ــدرک کارشناس ــذ م ــت اخ ــتان جه ــه انگلس ــناس ب کارش
ــدای  ــار در کشــور نمــوده اســت. در همیــن رابطــه مرکــز تخصصــی اتیســم ن ــرای اولیــن ب ب
ــز  ــه مراک ــودکان اتیســتیک در کلی ــژه ک ــوزش وی ــت اســت و بخــش آم عصــر در حــال فعالی

وابســته بــه مؤسســه دایــر مــی باشــد.

تعریف و میزان شیوع اتیسم ؟

ــي –   ــاي ارتباط ــیب در مهارته ــا آس ــه ب ــي  اســت ک ــي - تکامل ــالل عصب ــک اخت ــکا )APA(، اتیســم ی ــکي آمری ــن روانپزش ــف انجم ــاس تعری ــر اس ب
اجتماعــي و وجــود رفتارهــاي تکــراري و محــدود شــناخته مــي شــود. در واقــع  کــودکان مبتــال بــه اتیســم در ارتبــاط کالمــي و غیــر کالمــي، تعامــالت 

ــا یــک طیــف گســترده معرفــي مــي شــود. ــد. اتیســم ب ــازي مشــکل دارن ــه ب اجتماعــي و فعالیتهــاي مربــوط ب
بــر طبــق آمــار منتشــر شــده در ســال 2014، ازهــر 65 کــودک متولــد شــده یــک نفــر مبتــال بــه اتیســم اســت. همچنیــن احتمــال بــروز اتیســم در پســران 

4 برابــر دختــران اســت. لــذا تشــخیص زودهنــگام اتیســم در درمــان و بهبــود وضعیــت کــودک بســیار مؤثــر اســت . 

ضرورت تشخیص زود هنگام اتیسم : 

تحقیقــات  نشــان داده اســت کــه تشــخیص زودهنــگام اتیســم  در درمــان و بهبــود وضعیــت کــودک بســیار مؤثــر اســت.ضروري اســت ایــن تشــخیص بــا 
اســتفاده از نیروهــاي متخصــص و مجــرب و تســتهاي معتبــر تشــخیصي انجــام شــود تــا بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده بتــوان برنامــه هــاي ویــژه هــر 
کــودک را طراحــي  نمــود. مداخــالت زودهنــگام و مؤثــر نیازمنــد اســتفاده از یــک ســاختار منســجم وجامــع اســت کــه درآن کــودک بــه صــورت دوره اي
بــا اســتفاده از تســتهاي معتبــر مــورد ارزیابــي قــرار مــي گیرد.بــر اســاس یافتــه هــاي حاصــل از ارزیابــي ،اهــداف درمانــي ویــژه در قالــب برنامــه هــاي 
آموزشــي ، حرکتــي ، گفتــاري ، ارتباطــي و تکمیلــي خــاص ، اســتفاده از نــرم افزارهــا و تکنولوژیهــاي نویــن ، بازیهــاي انفــرادي و گروهــي  و  اتاقهــاي چنــد 
حســي کــه بــراي کــودکان بــا نیازهــاي خــاص طراحــي شــده اســت، پیگیــري مــي گــردد.  در  ایــن میــان توجــه بــه نقــش محــوري خانــواده در رونــد 

توانبخشــي مــي بایســت بــه عنــوان یــک اصــل مؤثــر مــورد توجــه قــرار گیــرد.

تشخیص اتیسم :
ارزیابي هاي تشخیص براي تشخیص اتیسم در کودکان، عموما مبتني بر دو شیوه اصلي هستند:

1- مصاحبه با خانواده 
 )2008 ,Pretzel & Cox( 2- مشاهده ویژگیهاي ارتباطي و رفتاري کودک

بــر اســاس ایــن دو شــیوه، تســتهاي تشــخیصي مختلفــي منتشــر شــده اســت. یکــي از تســتهاي تشــخیصي معتبــري کــه مبتنــي بــر مصاحبــه بــا خانــواده 
اســت، تســت SCQ  نــام دارد. ایــن تســت در ســال 2003 میــالدي )1381( منتشــر شــده اســت و تــالش مــي کنــد تــا بــا انجــام مصاحبــه بــا والدیــن 

کــودک و پرســیدن ســؤاالتي کــه مجموعــًا 10 دقیقــه طــول مــي کشــد، معیارهــاي الزم بــراي تشــخیص اتیســم را در کــودک شناســایي کنــد.
تســت دیگــري کــه مبتنــي بــر مشــاهده ویژگیهــاي ارتباطــي و رفتــاری کــودک اســت، تســت ADOS-2   نــام دارد کــه دومیــن و جدیدتریــن نســخه 
آن در مــاه May ســال 2012 میــالدي )اوایــل ســال 1391( منتشــر شــده اســت.انجام ایــن تســت توســط کارشناســي امــکان پذیــر اســت کــه زیــر نظــر 

مراکــز مــورد تأییــد طراحــان تســت، دوره آموزشــي فشــرده آن را گذرانــده و مــدرک معتبــر بیــن المللــي را دریافــت کــرده باشــند. 
نســخه جدیــد تســت ADOS  , کــه آن را ADOS-2 مــي نامنــد، یــک ویژگــي کامــاًل جدیــد و متفــاوت بــا نســخه قدیمــي آن دارد. نســخه جدیــد ایــن 
تســت مــي توانــد کودکانــي را کــه ممکــن اســت در آینــده مبتــال بــه اتیســم باشــند را در ســن 12 تــا 30 ماهگــي ارزیابــي کنــد و ســطح نگرانــي بــراي 
ابتــال بــه اتیســم را بــه خانــواده یــا پزشــکان کــودک گــزارش دهــد. بنابرایــن در مــورد ایــن دســته از کــودکان مــي تــوان اقدامــات درمانــي را زودتــر از 

موعــد شــروع کــرد. 

بــا انجــام تســتهاي SCQ  و ADOS-2 در واقــع هــر دو شــیوه اصلــي تشــخیص اتیســم در نظــر گرفتــه مــي شــود و بنابرایــن نتیجه تشــخیصي ای که با اســتفاده 
 )2012 ,Cunningham( .از چنــد تســت مختلــف بــه دســت آید، قابــل اعتمادتــر و قابــل  اســتنادتر خواهــد بــود

مؤسســه توانبخشــي ولیعصــر )عــج( اکنــون مجموعــه ای از تســت هــای تشــخیصی اتیســم شــامل تســت ، GARSتســت SCQ  )کــه ســال 2003 منشــر شــده 
اســت( و نســخه جدیــد تســت ADOS-2 را بــرای اولیــن بــار در ایــران در اختیــار دارد. همچنیــن ایــن موسســه نیــروی متخصصــی را در اختیــار دارد کــه بــا هزینــه ی مؤسســه 

در مراکــز بیــن المللــي ) مــورد تأییــد طراحــان تســت ( دوره الزم بــراي اجــراي تســت را دیــده اســت و مــدرک بیــن الملــل دریافــت کــرده اســت. 

روشهای درمان اتیسم : 

شــوراي تحقیقــات ملــي آمریــکا درســال 2001 گزارشــي را منتشــر کــرد کــه بــر اســاس آن کلیــه روشــهاي درمانــي در مــورد کــودکان اتیســم در قالــب 
چهــار رویکــرد اصلــي طبقــه بنــدي مــي شــوند : 

1- رویکردهاي ارتباطي و رفتاري 
2- رویکردهاي تغذیه اي ) شامل رژیم غذایي مخصوص,  رژیم درمانی و ... (

3- رویکردهاي پزشکي ) شامل تجویز دارو وسایر اقدامات پزشکی (
4- رویکردهاي تکمیلي – جایگزیني 

از بیــن ایــن رویکردهــا، مــوارد 2 و 3 ) رویکردهــاي تغذیــه اي و پزشــکي ( تــا حــد زیــادي دراختیــار متخصصیــن تغذیــه، پزشــکان عمومــي و متخصــص 
اســت. مــوارد اول و چهــارم یعنــي رویکردهــاي ارتباطــي – رفتــاري و رویکرهــاي تکمیلــي – جایگزینــي جــزء مــواردي هســتند کــه در سیســتم آمــوزش و 

توانبخشــي کــودکان اتیســتیک بــه کار مــي رود. 
بــا توجــه بــه اینکــه در فراینــد آمــوزش و توانبخشــي، فقــط مــي تــوان بــر روي رویکردهــاي  اول و چهــارم متمرکــز شــد، در مرکــز اتیســم نــدای عصــر براي 

اولیــن بــار ترکیبــي از رویکردهــاي شــماره 1 و 4 ، بــا اســتفاده از جدیدتریــن ابزارهــا، شــیوه هــا و منابــع علمــي بــه کــودکان اتیســتیک ارائــه می شــود. 

خدمات مرکز اتیسم ندای عصر : 

- تشخیص و ارزیابي کودکان اتیستیک با استفاده از تستهاي تشخیص جدید و به روز دنیا متناسب با سن کودک؛
 - انجام مداخالت درماني بصورت ساعتي و روزانه با بهره گیري از رویکردهاي مختلف آموزشي، حرکتي، گفتاري ، ارتباطي و تکمیلي؛

- اجــراي برنامــه هــاي درمانــي متناســب بــا نیــاز کــودک، بــا بهــره گیــري از شــیوه هــاي مختلــف توانبخشــي در بخشــهاي کاردرمانــي، گفتــار درمانــي 
و روانشناســي؛

- بهــره گیــري از امکانــات، ابزارهــا و وســایل خــاص بمنظــور بهبــود مهارتهــاي حرکتــي، گفتــاري، ارتباطــي، شــناختي، اجتماعــي و خودیــاري کــودکان 
اتیســتیک؛

- اجراي برنامه هاي آموزشي ویژه اعضاي خانواده کودکان اتیستیک بمنظور ارتقاء سطح دانش

معرفی مراکزمعرفی مراکز
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طرح ورزش همگانی مؤسسه به شهرهای یزد و کاشان رسید...

بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت توجــه بــه ورزش کــودکان، نوجوانــان و جوانــان کــم تــوان 
ذهنــی و بــا نظــر بــه اســتقبال ایــن عزیــزان از طــرح ورزش همگانــی ) ویــژه کــم توانــان 
ذهنــی(، مؤسســه توانبخشــی ولیعصــر )عــج( بــر آن شــد در آســتانه هشــتمین ســال اجــرای 
ــر  ــن طــرح، عــالوه ب ــان بیشــتری از خدمــات  ای طــرح ورزش، جهــت بهرمنــدی مددجوی
شــهرهای تهــران و مشــهد، شــهرهای کاشــان و یــزد را نیــز بــه گســتره خدمــات ایــن طــرح 
بیفزایــد. ایــن طــرح بــه صــورت رایــگان اجــرا مــی شــود و امیــد اســت شــاهد گســترش 

خدمــات آن بیــش از پیــش باشــیم ... 

   گزارش تصویری طرح ورزش : 

نمونه های موفق درمانی پیک عصر  خبرنامه مؤسسه توانبخشی ولیعصر )عج(
سال اول - شماره 3- بهار 1393

گپ و گفت دوستانه با مادر حنانه 
) کودک اتیستیک که توانست به مدرسه عادی راه یابد ... ( 

ــک روز  ــود کــه ی ــم ســاله ب ــه دو و نی حنان
ــت  ــوام گف ــی یکــی از اق ــه صــورت اتفاق ب
ــا چشــم  ــا م ــم ب ــی کنی ــی صــداش م وقت
بــه چشــم نمــی شــه. وقتــی کمــی دقیــق 
تــر شــدم دیــدم کــه مثــل بچــه هــای هــم 
ســن وســالش چهــره هــا را تشــخیص نمی 
ده، بیــش از حــد بــه اجســام چرخنــده نــگاه 
ــش  ــه اطراف ــری ب ــه کمت ــه و توج ــی کن م
داره. او را پیــش دکتــرای زیــادی بــردم کــه 
ــا اختــالل مغــزی اســت  ــه مــن گفتنــد ی ب
یااختــالل شــنیداری. تــا اینکــه 3 ســاله بــود 
کــه او را بــه یــک مرکــز توانبخشــی بــردم 
و آنجــا تحــت کاردرمانــی و گفتــار درمانــی 
قــرار گرفــت. بــا توجــه بــه اینکــه خیلــی بی 
تابــی مــی کــرد و کل زمــان درمــان را گریه 
ــان  ــد درم ــع رون ــه قط ــار ب ــرد ناچ ــی ک م
شــدم. امــا خــودم در منــزل رنگهــا، اشــیا و 
اعــداد را بــه حنانــه آمــوزش مــی دادم . بــا 
اینکــه چنــد کلینیــک بــه مــن گفتنــد کــه 
دختــرم تــو طیــف اتیســم نیســت، امــا مــن 
بــازم متوجــه تفــاوت او بــا بچــه هــای هــم 

ســن و ســالش مــی شــدم...
ــش دبســتانی رســید  ــه پی ــه مرحل ــه ب حنان
کــه تصمیــم گرفتــم او را در یــک مدرســه 
ــدت  ــه کل م ــم. حنان ــام کن ــت ن ــادی ثب ع
ــه  ــرد ب ــی ک ــه م ــوزش را گری ــان آم زم
طــوری کــه کامــاًل غیــر قابــل کنترل شــده 
ــه  ــت ک ــن گف ــه م ــه ب ــر مدرس ــود. مدی ب
گریــه مــداوم یکــی از عالئــم اتیســم اســت. 
ــدای  ــم ن ــز اتیس ــه مرک ــرم را ب ــن دخت م
ــود  ــده ب ــاح ش ــی افتت ــه تازگ ــه ب ــر ک عص
بــردم. در آنجــا بــا انجــام تســتهای ارزیابــی، 
ــف  ــه در طی ــه حنان ــد ک ــخیص داده ش تش
  ABA ــت ــدا از خدم ــرار دارد. ابت ــم ق اتیس
ــد  ــث ش ــرد. ABA  باع ــتفاده ک ــز اس مرک
کــه اضطــراب حنانــه کــم تــر شــود.  یکی از 
ویژگیهــای ایــن مرکــز ایــن بــود کــه حنانه 
در قالــب بــازی از مــن جــدا شــد، در صورتی 
کــه در پیــش دبســتانی ســعی داشــتند حنانه 

ــر  ــن تأثی ــدا بشــه و ای ــن ج ــه از م ــا تنبی ب
ــه  گذاشــته  خیلــی بــدی روی روحیــه حنان
ــک آن  ــتاز نزدی ــر وق ــه ه ــوی ک ــه نح ب
پیــش دبســتانی رد مــی شــیم، اســم 
ــا  ــی آورد و ب ــان م ــه زب ــی اش را ب مرب
گریــه نمــی خــواد بــه آنجــا برگــردد. امــا 
در مرکــز نــدای عصــر، حنانــه پــس از چند 
جلســه بــه راحتــی از مــن جــدا شــد و در 
قالــب بخــش روزانــه تحــت آمــوزش قــرار 
گرفــت. بعــد ازگذشــت مدتــی از آمــوزش، 
ــه شــدم.  ــرات حنان کــم کــم متوجــه تغیی
اعضــای خانــواده و فامیــل نیــز کــم کــم 
ــای  ــد. مهارته ــس کردن ــر را ح ــن تغیی ای
ــد  ــی ش ــر م ــرور بهت ــه م ــی او ب اجتماع
ــود  ــه ب ــمارش را یادگرفت ــای ش ، واحده
ــرده  ــعی ک ــی س ــن خیل ــه م ــوردی ک ) م
ــد(،  ــی ش ــا نم ــدم ام ــاد ب ــه او ی ــودم ب ب
بــه راحتــی پشــت میــز مــی نشســت، بنــد 
کفشــش را مــی بســت، لباســهاش را مــی 
تونســت خــودش بپوشه،نقاشــی مــی کــرد 

و ...
ــم  ــاد گرفت ــز ی ــان مرک ــم از مربی ــن ه م
آمــوزش  بــرای  فرصتــی  از هــر  کــه 
ــتفاده  ــه اس ــه حنان ــی ب ــای زندگ مهارته
کنــم. مثــال در چیــدن میــز، اینکــه کــه 5 
تــا قاشــق بشــماره روی میــز بگــذاره و ...
ــود.  ــه ب ــه حنان ــه مدرس ــنجش ب روز س
ــم  ــی ه ــتم، از طرف ــی اضطــراب داش خیل
مطمئــن بــودم کــه فرزنــدم ایــن قابلیــت 
ــره. دو  ــادی ب ــه ع ــه مدرس ــه ب را داره ک
نفــر او را مــورد ســنجش قــرار دادنــد . بــه 
گفتــه مربیــان حنانــه فقــط کمــی خجالتی 
ــه  ــود ســواالت را ب ــا توانســته ب اســت ام
خوبــی پاســخ بــده. مــن خیلــی خوشــحال 
ــه  در دوران  ــرای اینکــه حنان ــودم امــا ب ب
مدرســه هــم از رونــد آمــوزش تخصصــی 
دور نشــه، بــه توصیــه مدیــر مرکــز نــدای 
عصــر او را در دور هــای آمــوزش گروهــی 

ــام کــردم.  اتیســم، ثبــت ن

حنانــه توانســت با یــک ارزیابــی تخصصی 
ــق  ــی دقی ــزی آموزش ــه ری ــت، برنام درس
ــص  ــان متخص ــارت کارشناس ــت نظ تح

ــه درجــه ای از موفقیــت برســد.  ب
ــه همــه مــردم  مــن خیلــی دوســت دارم ب
و در درجــه اول اطرافیــان خــودم بگــم 
کــه مشــکل اساســی کــودکان اتیســتیک، 
مشــکالت ارتباطــی اســت. بــا صبــر، 
حوصلــه و آموختــن نحــوه صحیــح ارتبــاط 
ــی  ــودکان، م ــن ک ــا ای ــردن ب ــرار ک برق
تــوان بــه ارتقــای ســطح مهارتهــای آنهــا 

ــرد.  ــک ک ــیار کم بس
عــادی،  مــدارس  هماننــد  کاش  ای 
ــتیک  ــودکان اتیس ــژه ک ــز وی ــی نی مدارس
راه انــدازی شــود، تــا ایــن کــودکان عــالوه 
ــات  ــی از خدم ــادی آموزش ــات ع ــر خدم ب
تخصصــی نیــز بهــره منــد شــوند و در ایــن 
صــورت خانــواده هــا اطمینــان بیشــتری از 

ــند.  ــته باش ــان داش ــده فرزندش آین
در همیــن لحظــه، حنانــه وارد اتــاق شــد و 
بــا گفتــن ســالم  - جملــه ای کــه قبــل از 
ــان نمــی آورد- گل  ــه زب ــی ب ــه راحت آن ب

لبخنــد را بــر لبــان مــادرش نشــاند...

بیشتر بدانیم  : 

ــزان  ــال 2014، می ــار س ــاس آم ــر اس - ب
شــیوع اتیســم 1 در 68 نفــر اســت و در 

ــت.  ــران اس ــر دخت ــران 4 براب پس

- بــدون حضــور خانــواده در فراینــد 
آمــوزش و درمــان کــودك اتیســم، روشــهاي 
ــر  ــر تأثی ــورد نظ ــي م ــا آموزش ــي ی درمان

ــت.  ــد داش الزم را نخواهن

- تحقیقــات نشــان داده اســت کــه تشــخیص 
زودهنــگام اتیســم در درمــان و بهبــود 

ــت.  ــر اس ــیار مؤث ــودك بس ــت ک وضعی




