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روزانه ۱۰ هزار واحد خون و 
فرآورده های آن توزیع می شود

سخنگوی ســازمان انتقال خون گفت: روزانه 
۱۰ هزار واحد خــون و فرآورده هــای آن )گلبول 
قرمز فشرده، پالکت و پالسما( بین مراکز درمانی 
و بیمارستانی در کشور توزیع می شود. به گزارش 
ایرنا، بشیر حاجی بیگی بیان کرد: مراکز درمانی و 
بیمارستان های کشور، ساالنه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار 
واحد خون از سازمان انتقال خون دریافت می کنند؛ 
همچنین در سراســر کشــور بیش از ۹۰۰ مراکز 
درمانی فعال وجود دارد که از این تعداد ۱۷۰ مرکز در 
کالن شهر تهران مستقرند. او در خصوص ضرورت 
اهدای خون تصریح کرد: خون سالم، نجات دهنده 
زندگی است و همه روزه، در سراسر جهان بسیاری 
از افراد بــه خون و فرآورده های خونــی نیاز دارند؛ 
به طوری که از هر ســه نفر در دنیا، یک نفر در طول 
زندگی احتیاج به تزریق خون و فرآورده های خونی 
پیدا می کند. حاجی بیگی خاطرنشان کرد: تضمین 
دسترسی به خون و محصوالت خونی سالم، کافی 
و باکیفیت به عنوان یک بخش اساسی در پوشش 
همگانی ســالمت و عضو کلیدی از سیستم های 
سالمت مؤثر است که ســازمان جهانی بهداشت و 

سازمان بین المللی انتقال خون برآن تأکید دارند.
    

 هزینه آزمون آیلتس
 ۳ میلیون شد

اطالعیه سازمان ســنجش آموزش کشور در 
خصوص هزینه آزمون های زبان بین المللی آیلتس 
)IELTS( منتشر شد. به گزارش میزان، سازمان 
سنجش با صدور اطالعیه ای هزینه آزمون آیلتس 
را اعالم کرد. در اطالعیه ســازمان سنجش آمده 
اســت: پیرو اطالعیه مورخ ۳۰/۰۵/۹۷، به اطالع 
کلیه داوطلبان متقاضی شــرکت در آزمون های 
زبان بین المللی آیلتس می رساند، همان طور که در 
سایت های ثبت نامی مراکز مجری آزمون آیلتس 
و نیز سایت سازمان ســنجش آموزش کشور آمده 
است، وجه واریزی از سوی داوطلبان جهت ثبت نام 
در آزمون آیلتس، به صورت علی الحساب است، و 
این بدان معناست که چنانچه تغییراتی در نرخ ارز 
صورت گیرد مراتب اطالع رسانی خواهد شد، تا قبل 
از تاریخ زمان آزمون، مابه التفاوت نرخ قطعی ثبت نام 
محاســبه و از داوطلبان اخذ و یا به آنان عودت داده 
می شــود؛ لذا با توجه به تغییرات نرخ ارز )براساس 
محتویات سایت نیما مورخ ۰۹/۰۴/۹۸(، و نیز سایر 
هزینه-های مربوطه، مبلغ ثبت نام در آزمون آیلتس، 
توسط سازمان سنجش آموزش کشور محاسبه و از 
مبلغ ۲۷.۹۵۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ 
ریال معادل سه میلیون و پنجاه هزار تومان افزایش و 
تعیین شده است. مبلغ مذکور از ۱۵/۰۴/۹۸ توسط 

مراکز مجاز برگزاری آزمون آیلتس قابل اجرا است.
    

توضیح معاون وزارت علوم 
درباره حذف کنکور

معاون آموزشــی وزارت علوم حذف کنکور را 
منوط به تعریف الگوی جدید پذیرش در دانشگاه ها 
دانست. به گزارش ایسنا، مجتبی شریعتی نیاسر، 
بابیان اینکه ســازمان ســنجش در اجرای قانون 
حذف کنکور به خوبی عمل کرده است، گفت: برای 
ورود به دانشگاه ۸۵ درصد نمره قبولی، از سوابق 
تحصیلی دانش آموزان و ۱۵ درصد باقیمانده نیز از 

نمره آزمون سراسری محاسبه می شود.
معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: برخی 
از رشته های پرطرفدار شرایط خاصی دارند و باید 
برای پذیرش دانشجو بدون کنکور در این رشته ها، 
مدل جدیدی تعریف شود و سپس اقدام به حذف 

کنکور در این رشته ها کرد.
او با اشاره به اینکه امســال حدود یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار داوطلب در آزمون کنکور سراســری 
شــرکت کردند، گفت: امســال به لحاظ کّمی، 
استقبال از کنکور در مقایسه با پارسال بیشتر بود. 
به طوری که ۶۴۸ هزار و ۸۴۵ نفر از داوطلبان دختر 

و ۴۷۰ هزار و ۱۰۷ نفر هم پسران هستند.

از گوشه و کنار

ما اوتیســم را نمی شناســیم و به 
همین واســطه در ســال های گذشته 
تالش های گسترده ای برای شناساندن 
اوتیســم به مردم صورت گرفته است. 
این اطالع رســانی ها از طریق رسانه ها، 
فعاالن فضای مجازی، خانواده های دارای 
کودکان اوتیسم و حتی ورود هنرمندان 
به این مقوله توانسته بخش کوچکی از 
جامعه را نسبت به این اختالل آگاه کند.  
امروز در شبکه های مجازی می توانیم 
صفحات زیادی را پیدا کنیم که در رابطه 
با امور روزمره  مادران و کودکان اوتیسمی 
صحبت می شــود؛ از آموزش هایی که 
برای ایــن طیف بچه ها مفید اســت تا 

راهکارهایی که مادران ارائه می دهند. 
با اوتیسم آشنا شویم

شاید بد نباشد برای شروع یک نگاه 
کوتاه و اجمالی به چیستی این بیماری 
داشته باشیم. اوتیسم یک شرایط پیچیده  
عصبی-رفتاری و شــامل اختالالتی 
در تعامالت اجتماعی و رشــد کالمی و 
مهارت های ارتباطی همراه با رفتارهای 
تکراری و ســخت اســت و بــه دلیل 
گستردگی عالئم بیماری آن را اختالل 
طیف اوتیسم )ASD( می نامند. این 
بیماری شامل اختالل در طیف وسیعی 
از عالئم و مهارت ها در سطوح مختلف 

است.
این بیماری درجات مختلفی دارد 
ممکن است تنها یک نقص ساده باشد 
که زندگی طبیعی بیمــار را تا حدودی 
محدود می کند یا ممکن است ناتوانی 
شدیدی باشد که در آن به مراقبت های 
اساســی نیاز اســت. کودکان مبتالبه 
اوتیسم مشــکالت ارتباطی دارند و از 
درک احساسات یا تفکرات سایرین عاجز 
هستند؛ بنابراین برای آن ها مشکل است 
که احساسات  خود را از طریق کلمات، 
ژست ها، حاالت صورت یا لمس کردن 

بیان کنند.
یک کودک اوتیسمی که حساسیت 
باالیی دارد، ممکن اســت در مواجهه با 
صداها، تماس، بوهــا یا دیدن مناظری 
که برای دیگــران عادی اســت، دچار 

مشــکالتی جدی یا در برخــی موارد 
دردناک شود. کودکان مبتالبه اوتیسم 
ممکن اســت حرکات بدنی تکراری و 
تقلیدی مانند تاب خــوردن، قدم زدن 
یا دســت زدن را انجام دهند و نسبت به 
مردم واکنش های غیرمعمول داشــته 
باشند یا به اشیا وابســتگی شدید پیدا 
کنند و در مقابل تغییرات در روال عادی 
زندگی مقاومت نشان دهند یا رفتارهای 
پرخاشگرانه داشته باشند و به خودشان 
آسیب برسانند. گاهی اوقات ممکن است 
اصاًل متوجه افراد، اشــیا یا فعالیت های 
اطراف  خود نشوند. برخی از این کودکان 
ممکن است دچار تشــنج های شدید 
شــوند؛ در برخی موارد این تشــنج ها 
در دوران بلــوغ رخ می دهــد. برخــی 
افراد مبتالبه اوتیســم تاحدودی دچار 
اختالالت شــناختی هستند. برخالف 
اغلب اختالالت شناختی معمول که با 
تأخیر در تمامی زمینه های رشد شناخته 
می شود، اوتیسمی ها گاهی مهارت های 
مختلفی دارند. این افراد شاید در برقراری 
ارتباط با سایرین مشکل داشته باشند، 
اما در زمینه های دیگری مانند طراحی، 
نواختن موســیقی، حل کردن مسائل 
ریاضی یا حفــظ برخی مطالب مهارت 
بسیار باالیی دارند و در آزمون های هوش 
غیرکالمی دارای هوش متوسط یا حتی 

باالیی هستند.
700هزار اوتیسمی در ایران

اوتیســم در ایران شیوع باالیی دارد 
تا جایی که یحیی ســخنگویی، معاون 
توان بخشی بهزیستی کشور این میزان 
شــیوع را هشــدار تلقی کرده است. به 
گفته سخنگویی بســیاری از مردم به 
دلیل ناآگاهی از این بیمــاری آن را در 
کنار بیمــاری »ام اس« قرار می دهند. 
اما همان طور که پیش تر هم گفته شد 
موضوع نگران کننده افزایش مبتالیان 
به این بیماری است. بیماری اوتیسم در 
یک دهه اخیر روند رو به رشدی به خود 
گرفته است به طوری که بر اساس آمار 
جهانی، نرخ شیوع آن ۲۰ برابر شده به 
همین دلیل ضروری است که کارهای 

پژوهشی گســترده ای درباره دالیل و 
پیشگیری از آن در کشــور انجام شود.  
بر اساس آمار ارائه شده از سوی انجمن 
اوتیســم ایران، به ازای هر ۶۵ تولد در 
کشورهای توسعه یافته، یک کودک با 
اختالل اوتیسم متولد می شود که این 
نسبت در ایران یک کودک دارای اختالل 

اوتیسم به ازای هر ۱۵۰ تولد است.
هنوز تعداد دقیقی از بیماران مبتالبه 
اوتیسم در دست نیســت، اما برخی از 
مسئولین می گویند چیزی حدود ۷۰۰ 
هزار نفر از طیف خفیف تا شدید اوتیسم 
را در کشــور داریم. بر اساس اطالعات، 
در ســال های ۹۱ تا ۹۳ برنامه پایلوت 
غربالگری اوتیسم در پنج استان کشور 
شامل خوزستان ، قم، کرمان، همدان 
و خراسان رضوی انجام داده شد و آمار 
به دست آمده دقیقاً با آمار جهانی یعنی 

یک درصد جمعیت، برابری می کرد.
علت اینکه ما مبتالیان به اوتیسم را 
نمی بینیم این اســت که طیف اختالل 
اوتیسم در سه سطح وجود دارد و فقط 
سطح سه آن، شدید است به طوری که 
در خیابان و اماکن عمومــی به خاطر 
رفتارشــان، قابل شناســایی هستند. 
مبتالیان به طیف متوســط اوتیســم 
تاحدودی نیازمند خدمات توان بخشی 
هســتند و مبتالیان بــه طیف خفیف 
اوتیسم می توانند مانند کودکان معمولی 

زندگی کنند.
اوتیسم باید پیش از 2 سالگی 

تشخیص داده شود
یکی از مسائلی که در پیشگیری این 
بیماری اهمیت زیادی دارد شــناخت 
به موقع آن است. کمی غفلت از بیماران 
اوتیسم مســاوی اســت با معلولیت 
همیشــگی. تا همین چند سال پیش، 
وزارت آموزش وپرورش از ۶ سالگی این 
کودکان را غربالگری می کرد، درحالی که 
این بیماری تا آن ســن، دیگــر کاماًل 
شکل گرفته، اما بهزیســتی در آخرین 
اقدامات خود در نظر دارد تا از دو سالگی 
غربالگری ها را شروع کند تا حتی االمکان 

جلوی معلولیت ها گرفته شود.

زمانی که ســن مبتال باال می رود، 
عالئم یکی پس از دیگــری خودش را 
نشان می دهد، کودکی که به سن مدرسه 
رسیده و دچار اوتیسم است نمی تواند 
به راحتی رابطه دوســتانه برقرار کند یا 
با کودکان هم ســن و سالش بازی کند. 
حتــی از نظر اجتماعی خیلــی ناتوان 
اســت. آن ها مانند کودکان ناتوان اند و 
حرکاتشان هماهنگی ندارد. احساس 
همدلی با هم کالسی هایشــان ندارند، 

همین هم می شــود تا ارتباط خوبی با 
بچه های هم سال خود نداشته باشند و 
وقتی به اواخر نوجوانی می رسند حتی 
اگر بیشترین پیشرفت درمانی هم داشته 
باشند، روش مناســب برای برخورد و 
ابراز عالیق و هیجانات و احساســات به 
دیگران ندارند و برقراری دوستی در آنها 

به سختی انجام می شود.
 زندگی تنها و اختصاصی 

یا حضور در جمع؟
کودکان مبتالبه طیف خفیف اوتیسم 
در مدارس به عنوان دانش آموز ناسازگار 
شناخته می شــوند که به درس گوش 
نمی دهند و البته باید توجه داشت که 
نباید به این کودکان برچسب بزنیم چون 
اگر این کــودکان را به عنوان مبتالیان 
اوتیسم بشناسیم، سیستم اجتماعی و 

آموزشی، آنها را کنار می گذارد.
سؤالی که ممکن است برای هرکسی 
پیش بیاید این اســت که با توجه به باال 
رفتن آمــار مبتالیان به ایــن اختالل 
رفتاری، آیا دولت زمینه آموزش و رفاه 
این طیف را فراهم کرده است؟ اگر پای 
درد و دل خانواده ها بنشــینیم متوجه 
می شــویم که امکانات رفاهــی برای 
کودکان مناسب نیست. پارک، فضای 
بازی یا مهدهای کــودک اختصاصی 
برای آن ها ساخته نشــده است و تنها 
چند مدرسه وجود دارد که مخصوص 
این کودکان اســت و تعداد آن ها هم از 
انگشت های دســت فراتر نمی رود. به 
گفته مسئوالن تنها ۹ مدرسه مخصوص 
کودکان اوتیسمی وجود دارد که یکی از 
آن ها هم غیرانتفاعی است. برای دختران 
هم یک کالس در یک مدرســه ترتیب 
داده  شده با این بهانه که تعداد دختران 

اوتیسمی از پسران کمتر است. 
کتاب های دانش آموزان این مدارس 
فرق می کند و مناسب ســازی شــده 
اســت؛ از ســوی دیگر در این مدارس 
سعی می شود آموزش های مخصوصی 
به این کودکان داده شــود که بیشــتر 

آموزش های آکادمیک اســت ازجمله 
یکسری مهارت های خودیاری به آن ها 
آموزش داده می شــود. مثل خوردن، 
پوشیدن، مسواک زدن، کفش پوشیدن 
و کارهایی ازاین دســت اما بازهم برای 

کودکان کافی نیست. 
از ســوی دیگر برخی کارشناسان 
اعتقاد دارند جدا کردن بچه های اوتیسم 
از دیگر بچه ها کار درســتی نیست. در 
بســیاری از کشورها ســعی می شود 
بچه های اوتیســم با بچه هــای عادی 
ادغام شوند و حتی می گویند بچه های 
اوتیسم را نباید از جامعه دور کرد. آن ها 
در مدارس عــادی یونیت خاصی برای 
بچه های اوتیســم می گذارند تا برخی 
آموزش ها به صــورت تخصصی به این 
کودکان داده شود. بچه هایی که در طیف 
باالی اوتیسم هستند در این یونیت ها و در 
مدارس بچه های عادی درس می خوانند.   
امروز در برخی مدارس ایران هم کودکان 
مبتالبه اوتیســم به همــراه یک مربی 
شخصی )مربی در سایه( در کالس درس 
با سایر کودکان می نشینند. کار مربی ها 
این اســت تا روی مهارت های فردی و 
ارتباطی با این کودکان کار کنند تا آن ها 
از جمع هم ســن و سال هایشــان جدا 
نشوند. در بســیاری از موارد این راهکار 

نتیجه های خوبی به همراه داشته است.
 لزوم آموزش جامعه 

در برخورد با اوتیسمی ها
در آخر باید این نکته را اضافه کنیم که 
جامعه باید در این زمینه آموزش ببیند. 
باید بداند اوتیسم چیست و یک اختالل 
است. وقتی در جایی گفته می شود که 
کودکی اوتیسم است، همه قبول کنند 
و به آن احتــرام بگذارند. اولین قدم این 
است که جامعه، دوست و آشنا اوتیسم را 
بشناسند و بپذیرند. در مرحله دوم وقتی 
اوتیسم شناخته شد به مربیانی متخصص 
نیاز داریم تا بتوانند به این کودکان کمک 
کنند. چون وقتی به فرد دارای اختالل 
اوتیســم آموزش مناسب داده می شود 
یعنی زندگی خانواده اش هم نجات پیدا 
کرده اســت. آموزش صحیح  از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار است و همه این ها 
در کنار هم می تواند به بهبود وضعیت 

بچه های اوتیسم کمک کند.

شیوع اوتیسم در ایران باالست؛ اما هر اختالل رفتاری را نباید به آن نسبت داد

آگاه باشیم، اما برچسب نزنیم

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

اگر پای صحبت والدین نشسته باشید بسیاری از پدران 
و مادران از این مساله که فرزندشان نمی تواند در مدرسه، در 
جمع دوستان و مهمانی یا موقعیت های اجتماعی مختلف 
حق خود را بســتاند، رنج می برند. از همین رو بسیاری از 
والدین نمی دانند که تا چه زمانی باید اجازه دهند که دعوای 
میان میان کودکان و نوجوانان ادامه یابد و چه زمانی مناسب 
است تا  مداخله کنند و وارد عمل شوند. پرسش مهم و اساسی 
که در این زمینه مطرح می شود این است که والدین تا چه 
اندازه فضایی را فراهم می آورند تا کودک یا نوجوان بتواند 
با رعایت احترام و حد و مرزهــا از حقوق خود دفاع کند؟ به 
بیانی دیگر آیا در کانون خانواده پدر یا مادر شرایطی را ایجاد 

کرده اند تا فرزندان بتوانند حق خود را بستانند؟!

والدین باید خود را با این پرســش روبرو کنند: چقدر 
به فرزندان خود میدان می دهند تــا نظرات خود را بدون 
آنکه با برچسب های مختلفی همچون »تو نمی فهمی«، 
»تو قدرناشناس و نا سپاســی«، »چقدر گستاخ شدی«، 
»احترام بزرگتر و کوچکتــری را فراموش کردی« مواجه 

شوند، می توانند آزادانه ابراز وجود کنند؟ 
والدین گرامی آیا فرزند شــما به هنگام انتخاب رنگ 
لباس و نوع پوشش، نوع مدل موی ســر خود، و انتخاب 
غذایی که می خواهد میل کند، معاشــرت با دوســتان و 
همســاالن خود و انتخاب نوع رشــته تحصیلی و هزاران 
مورد دیگر دارای حق انتخاب است! یا اینکه نه، در چنین 
موقعیت هایی شــما با بیــان اینکه صالح وی را بیشــتر 

می دانید، نمی گذارید از حق خود دفاع کند! 
بنابراین تا هنگامی که در محیط خانوادگی به فرزندان 
خود اجازه ابراز وجود نمی دهیــد، چطور می توانید توقع 
داشته باشید که آنها دفاع از حقوق خویشتن را فرابگیرند! 

از همین رو والدیــن باید بدانند برای آنکه فرزندانشــان 
بتوانند دفاع از حقوق را یاد بگیرند، در ابتدا الزم است در 
فضایی که رعایت حقوق و احترام به نظرات و اندیشه های 
یکدیگر مطرح اســت، پرورش یابند. وقتی والدین بستر 
مناسب برای بیان آزادانه احساسات، افکار و اندیشه های 
کودک یا نوجوان خویش را فراهم می سازند، بدین وسیله 
به تدریج در چنین فضایی مســیر اعتماد ســازی شکل 
می گیرد و در بلند  مدت پرورش و تربیت فرزندانی با روحیه 

باالی شجاعت و اعتماد به نفس میسر می شود. 
در همین راستا روانشناســان معتقدند برخورداری از 
حقوق انسانی یکی از مهمترین نیاز های حیاتی کودکان به 
حساب می آید که اگر برآورده نشود ممکن است به سالمت 
جسمانی و روانی آنان صدمات جدی وارد کند. کودکان 
و خردساالن همچون بزرگســاالن قابل احترام اند و باید 
حقوق آنان همچون دیگر افراد بزرگســال جامعه مورد 

توجه قرار گیرد.
به باور کارشناسان و بر اساس پژوهش های روانشناسی 
در زمینه آسیب شناسی کودکان و نوجوانان، این عزیزان 
در همه جوامع از حقوق متناســب با شــرایط آن جامعه 
برخوردارند اما این حقوق گاهی به علت شــرایط سنی و 

ناتوانی در وضعیت جســمانی در برخی جوامع و مناطق 
نادیده انگاشته می شود که این مساله صدمات فراوانی را بر 
جسم و روان این عزیزان وارد می کند. بنابراین به خانواده ها 
تاکید می شــود برای فرزندان خود زمانــی را اختصاص 
دهند تا بیشــتر بتوانند با روحیات و خصایص شخصیتی 
آنان آشــنا شــوند. البته خانواده ها به خصوص پدران و 
مادران می توانند برای هموار کردن مســیر فرزند پروری 
از مساعدت ها و کمک های مشــاوران و روانشناسان نیز 
استفاده کنند تا با پرورش سرمایه های اجتماعی ارزشمند 
و همچنین شهروندانی مسئول و عالقمند به امور جامعه، 

آینده ای روشن را برای ایران عزیزمان رقم بزنند.
باتوجه به مطالعات و پژوهش های روانشناسی می توان 
گفت حفظ حقــوق و مراقبت از کــودکان از مهمترین 
وظایف والدین، همچنین بزرگساالن است که برای تحقق 
این امر به عنوان یک اصل اساسی، نهاد ها و مراجع حقوقی 
و قضایی باید با وضع قوانین مناسب و تجدیدنظر در قوانین 
فعلی کشور در جهت حمایت از کودکان تصمیمات جدی 
اتخاذ کنند. زیرا کودکان امروز آینده سازان فردا هستند؛ 
بنابراین هر جامعه ای برای رشد و تعالی باید به پرورش این 

گروه سنی توجه ویژه ای داشته باشد.

به فرزندانمان حق اظهارنظر می دهیم؟

کودکم نمی تواند از حقش دفاع کند...

کودکان مبتالبه طیف 
خفیف اوتیسم در مدارس 

به عنوان دانش آموز 
ناسازگار شناخته می شوند 

که به درس گوش نمی دهند. 
باید توجه داشت که نباید 

به این کودکان برچسب 
بزنیم و آنها را به عنوان 

مبتالیان اوتیسم بشناسیم 
زیرا در این صورت سیستم 
اجتماعی و آموزشی، آنها را 

کنار می گذارد

بیماری اوتیسم در یك 
دهه اخیر روند رو به 

رشدی به خود گرفته است 
به طوری که بر اساس آمار 
جهانی، نرخ شیوع آن 20 
برابر شده است. اوتیسم 

در ایران نیز شیوع باالیی 
دارد تا جایی که معاون 
توان بخشی بهزیستی 

کشور این میزان شیوع را 
هشدار تلقی کرده است
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