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چگونه میتوانیم
به نوجوان طیف
اوتیسم کمک
کنیم تا
خودانگیختهتر با
دیگران ارتباط
بگیرد؟

• مهارتهای ارتباطی اجتماعی چیست؟

• چگون�ه میتوانی�م مهارتهای ارتباطی و اجتماعی
فرزندمان را افزایش دهیم؟

قبل از پاس��خ به این س��ؤالها الزم اس��ت بدانیم

که ارتباط چیست و به چه فعالیتی گفته میشود.

درواق��ع ارتب��اط فراین��د انتقال پیام از فردی به فرد یا
اف��راد دیگر اس��ت که ط��ی آن افکار ،احساس��ات و
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عقای��د به ش��کل کالمی ی��ا غیرکالمی بهطرف مقابل

منتقل میشود.

مه�ارت ارتباط�ی چیس�ت و ش�امل چ�ه چیزهای�ی
میشود؟

مهارت ارتباطی به مجموعهای از قابلیتهای فرد در
ارتباطات گفته میش��ود و ش��امل مؤلفههای مهمی

اس��ت .بهعنوانمثال فردی که مهارت ارتباطی دارد

میدان��د ک��ه در یک ارتباط چه رفتارها و چه آدابی را
باید رعایت کند ،نحوه ش��روع ارتباط و پایان دادن
به آن چیس��ت ،به اصولی مانند توجه کردن ،گوش
دادن فع��ال ،همدل��ی و ...توجه میکند و همچنین

متناس��ب ب��ا موضوع موردبح��ث اظهارنظر کرده و

فرایند گفتوگو را پیش میبرد.

همانطور که میدانید یکی از مش��کالت نوجوانان

اختالل طیف اوتیس��م ع��دم مهارتهای ارتباطی و
اجتماعی اس��ت .این جمله به این معنا نیس��ت که
ف��رد اوتیس��م ارتباط برقرار نمیکن��د ،بلکه این افراد

مهارته��ای الزم ب��رای برق��راری و ت��داوم رابط��ه
همچ��ون آگاه��ی از زب��ان بدن فرد مقاب��ل ،انتقال
گفتگ��و به مس��یر بهتر ،مدیریت رابطه ،اس��تفاده از

کلمات متناس��ب با موضوع ،شناس��ایی احساسات
ف��رد مقاب��ل و نح��وه رفت��ار مناس��ب در براب��ر آن

برای تمرین کردن الزم است که:
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مؤلفههای اصلی ارتباط که ش��امل ارتباط

کالم��ی و غیرکالم��ی اس��ت را بشناس��یم.

درواقع ارتباط کالمی به معنی محتوای کالم است و
ارتب��اط غیرکالم��ی (زبان بدن) ش��امل مؤلفههایی
چ��ون ح��رکات ص��ورت و بدن ،زیروبمی ص��دا و ...

میشود.
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سبکهای ارتباطی و دو آیتم مهم در آنها
یعن��ی اهمی��ت حف��ظ رابطه و رس��یدن به

هدف را بشناس��یم و به نوجوانان از طریق باز یهای

گروهی و ایفای نقش آموزش دهیم.
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موان��ع ارتباطی را بررس��ی کنیم .این موانع

میتواند ش��امل تند حرف زدن ،عدم گوش

دادن فع��ال ،ناق��ص صحب��ت کردن ،نامتناس��ب با

احساسات را نمیدانند.

ح��ال ای��ن مه��ارت چگونه به دس��ت میآید؟ در

پاس��خ ب��ه این س��ؤال باید گفته ش��ود ک��ه مهارت

ارتباطی نیز همانند دیگر مهارتها تنها با استفاده از

تمرین ،تمرین و بازهم تمرین قابلدس��تیابی است.
ش��ما میتوانی��د از طریق تمرین ک��ردن و تکرار ،این
مه��ارت را در فرزن��د خ��ود تقوی��ت ک��رده و افزایش

دهید.
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موقعی��ت ح��رف زدن ،روش��ن و واض��ح صحب��ت

متناس��ب ب��ا موقعی��ت ،ابراز احساس��ات ،همدلی،

قض��اوت ک��ردن و ...باش��د .شناس��ایی این موانع و

است .شما میتوانید از طریق فراهم کردن فضاهای

نکردن ،پرس��یدن س��ؤالهای مکرر و پشت سرهم،
تمری��ن ک��ردن آنه��ا میتواند بس��یار کمککننده
باشد.

مختلف و چیدن س��ناریوهای متفاوت به آموزش و
تمرین در این موارد بپردازید.

پله��ای ارتباط��ی و عوامل تس��هیلکننده

بنابراین شماخانوادهها و مربیان میتوانید از طریق

میش��وند ت��ا ارتب��اط خوب ش��کل بگیرد و ش��امل

جه��ت تقوی��ت اعتمادبهنفس نوجوانان به ایجاد و
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ارتب��اط را بشناس��یم .ای��ن پله��ا باع��ث

اس��تفاده از ح��رکات ب��دن یا بهاصط�لاح زبان بدن
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تمری��ن بر موارد ذکرش��ده و ایجاد محیط مناس��ب

افزایش مهارت ارتباطی_اجتماعی بپردازید.

سمانه فالح ،کار درمانگر و کارشناس ارشد علوم شناختی

پیشنهاداتی برای والدین در مواجه با چالشهای رفتاری
کودکان طیف اوتیسم در تعطیالت نوروز

رفت��ار نوع��ی ارتب��اط اس��ت .تمامی رفتارها ش��امل

ب یا
درگی��ری سیس��تمهای حس��ی ،ت��رس و اضطرا 
ً
�خصا مس��ائل رفتاری کودک باش��د .آگاهی شما
مش�

میکند .رفتارهای منفی و نامناسب در همه محیطها

کودکتان کمک میکند ،بنابراین در قدم اول نیاز است

رفتارهای مناس��ب یا نامناس��ب پیامی اس��ت دال بر

اینک��هک��ودکچگون��هاتفاق��اتاطرافخ��ودرادرک
باعث ایجاد چالش میشود و تنها حذف این رفتارها

کاف��ینیس��ت،بلکهازطری��قجایگزینیباروشهای

مناس��ب میت��وان در این مس��یر رفت��اری به کودک و
مراقبین کمک کرد .علت چالشهای رفتاری میتواند

والدی��ندره��رحیطهب��هکاهشچالشهایرفتاری
که نسبت به مسائل و نیازهای حسی کودکتان ،ترس
و اضطرابهای او و موقعیتهایی که چالش رفتاری
ایجاد میکنند ش��ناخت داشته باشید .سپس بدانید

که در هر موقعیت چه راهکارهایی را به کار ببرید.
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نکاتی که در حیطه مس�ائل رفتاری میتواند به

شما کمک کنند

تأکید به رفتار مثبت داشته باشید

جلبتوجه انجام میدهد بیتفاوت باش��ید ،اما به

رفتارهای مناسب او واکنش مثبت نشان دهید.

از تکنی��ک خاموش��ی در براب��ر رفتاره��ای منفی

اگ��ر در موقعیت��ی قرار گرفتید که کودکتان بیقرار

اس��تفاده کنید یعنی تا جایی که خطری کودک ش��ما

او را ب��ه اتاق��ی آرام منتق��ل کنید ،بخواهید که نفس

ک��ودک که ب��رای جلبتوجه ش��ما انج��ام میدهد
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ش��د در ابتدا او را آرام کنید ،برای این کار میتوانید

عمیق بکشد ،ماساژهای عمقی که او دوست دارد را

به او ارائه دهید یا آهنگی که دوست دارد را برای او
پخشکنید.

کودکان با اختالل طیف اوتیس��م دیداری محور

هستند و از این طریق بهتر یاد میگیرند؛ بنابراین با
اس��تفاده از نقاش��ی یا کارتهای تصویری ،موارد و

موقعیته��ای مختل��ف را ب��ه کودکت��ان توضی��ح
دهید.

نکاتی که در حیطه مسائل حسی و

اضطرابهای کودک میتواند به شما کمک کند

ً
حتما از
قب��ل از رفت��ن ب��ه مهمان��ی یا دورهم��ی،

تع��داد نف��رات حاض��ر در آن جمع به او اطالع دهید.

او را مجب��ور به بوس��یدن و بغ��ل کردن تکتک افراد

نکنید و با ایستادن در کنارش از او حمایت کنید.

ش��ما بهت��ر از همه میدانی��د که تحمل اضطراب

ک��ودک ش��ما چق��در میباش��د .اگ��ر او نی��از به یک

مهمانی خصوصی و کوچک دارد نس��بت به محدود

نمودن لیس��ت میهمانان اقدام کرده و تعارف را کنار

بگذارید.

قبل از تماس لمسی با کودک به او اطالع دهید:

"من اآلن میخواهم تو را در آغوش بگیرم".

قب��ل از ه��ر چیز نس��بت به آمادگ��ی کودک خود
ً
واقعا
جهت شرکت در مهمانی ،صادق باشید .اگر او

مواردی که در خانه و سفر میتواند به شما

ش��دن با ازدحام جمعیت و س��روصدای زیاد ممکن

اگر کودکتان اشیاء یا وسایل را پرتاب میکند

نمیتواند در یک مکان آرام بنش��یند و هنگام روبرو
اس��ت کنترل خود را از دس��ت بدهد ،بهتر اس��ت از

ب��ردن او امتن��اع کنی��د و برای نگهداری او در منزل با
پرستارش هماهنگ نمایید.

قب��ل از حض��ور در مکانهای جدید (رس��توران،

مرک��ز خری��د و  )...با اس��تفاده از تصاویر یا بازدید از
آن محل کودک را آماده کنید.

به او یاد دهید که چگونه به طور ساده خود را به

دیگران معرفی نماید ،مانند اسم من علی است.

کمک کند

از ظ��روف ایم��ن ب��رای هفتس��ین اس��تفاده کنید

(شیش��ههای از نوع پلکس��ی میتوانند کمککننده

باشند) یا وسایل را دور از دسترس او قرار دهید.

به رژیم غذایی کودکتان دقت کنید و خوراکیها

(ش��یرینیها ،آجیله��ا و  )...را در مکان��ی دور از

دس��ترس او ق��رار دهی��د ت��ا با مدیریت ش��ما ،مواد
خوراکی را استفاده کند.

اگر تعویض چیدمان وسایل منزل برای کودکتان
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اضطرابزاس��ت ای��ن تغیی��رات را تدریج��ی اعمال

استفاده کند.

تغیی��رات کم��ک بگیرید (این م��ورد برای کودکان با

اوتیس��م ،چالشه��ا و نیازه��ای فرزندتان توضیح

کنی��د ،حت��ی میتوانی��د از کودک ب��رای ایجاد این
مشکالت حسی میتواند مفید باشد).

در تعطی�لات از بی��رون رفتن ،تفریح و گردش در

دهی��د و از آنه��ا بخواهید که اتاقتان را در قس��مت
آرام هت��ل رزرو نماین��د .بدی��ن معن��ا ک��ه نزدی��ک

طبیع��ت بهص��ورت مثب��ت و در راس��تای نیازهای
کودکت��ان اس��تفاده کنی��د ،مخصوص� ً
�ا اگ��ر کودک

جشنها و سمینارها برگزار میشود ،نباشد.

طبیعی مثل س��نگ ،برگ درختان ،ماس��ه ،آب و ...

را در سفر ،همراه داشته باشید.

مش��کالت حس��ی دارد .بهط��ور مثال ب��ازی با مواد
تمرینات حسی بسیار مفیدی برای کودکتان هست.
ب��رای درگیرش��دن در ای��ن فعالیته��ا برنامهریزی

داش��ته باش��ید و بهصورت تصویر یا نقاش��ی قبل از
رفت��ن ش��رایط ،زم��ان و ن��وع فعالی��ت را ب��رای او

مشخص کنید .به حساسیتهای کودک خود توجه

آسانسور ،آشپزخانه ،خیابان اصلی یا در طبقهای که
در صورت امکان اسباببازی موردعالقه کودکتان
ً
حتما
اگر به س��فر نمیروید و در منزل هس��تید

روتی��ن روزان��ه مش��خصی را بهعن��وان برنامه برای
ک��ودک در نظ��ر بگیری��د و در ای��ن روتی��ن روزانه از

فعالیته��ای موردعالق��ه ک��ودک اس��تفاده کنید،

میتوانید این برنامه را بهصورت تصویری یا نقاشی
برای کودکتان مش��خص کنید .توجه داش��ته باشید

داشته باشید.
ً
خوابیدن خصوصا در مکانی غیر از منزل بس��یار
ً
مخصوصا اگر کودک ش��ما ازلحاظ
دش��وار اس��ت.

برنامه روزانهاش قرار دهید.

شنوایی حساس ،س��روصداهای محیطی میتواند
ً
حتما با کودکتان راجع
منبعی برای اضطراب باش��د.

دهی��د .در ص��ورت امکان فعالیتهای محیط آزاد را

حس��ی درگیری داش��ته باش��د .برای کودکی با حس

به ش��نیدن انواع مختلف صداها در منزل دیگران و
ی��ا هت��ل صحبت کنید .همچنین یک هدفون کنترل
ص��دا همراه داش��ته باش��ید تا در ص��ورت لزوم از آن
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هنگام رزرو هتل به مس��ئول آن راجع به اختالل
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ک��ه فعالیتهای��ی خارج از محیط خانه (پارک) را در
اگ��ر کودکت��ان عالقه به تلویزیون و گوش��ی دارد
حتم� ً
�ا ب��ا مدیریت زم��ان این فعالیتها را به او ارائه

جایگزین این نوع فعالیتها کنید و زمان اس��تفاده

از تلویزیون و گوشی را بهتدریج کاهش دهید.

درحالیکه بس��یاری از کودکان از دیدن لباس نو

ذوقزده میش��وند ب��رای برخ��ی از ک��ودکان دارای

اخت�لال اوتیس��م به دلیل مش��کالت حس المس��ه

اینگونه نیس��ت؛ چراکه لباسهای قدیمی و شسته

ش��ده ،حالت تازگی ندارند و مارک الصاقی لباس به
دلیل شستوشو نرم شده است که موجب اذیت و
خ��ارش ک��ودک نمیش��ود .توج��ه کنی��د تمام��ی

مارکه��ای پارچ��های لب��اس ک��ه موج��ب خارش

میشوند را جدا کنید.
منبع:

 .1حائری؛ هايده ،گنجینه؛ اس��ماعیل ١٠٠١ ،ايده فوق
الع��اده ب��راي تعلي��م و تربيت ك��ودكان با اختالالت

طيف اتيسم ،چاپ دوم ،نشر دانژه.1394 ،
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سفری آرام و
لذتبخش با
کـودک طیف
اوتیسم نیاز به
مقـدماتی
دارد...
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راهنمای سفر با وسایل نقلیه برای خانوادهها

س��فر و مس��افرت ب��رای ک��ودکان و بزرگس��االن با

(قبل از سفر):

اخت�لال طیف اوتیس��م به دلی��ل ویژگیهای خاص
ای��ن اخت�لال همچ��ون نقص در رواب��ط اجتماعی،

مش��کالت حس��ی (حساس��یت به صدا ،نور ،لمس و
 ،)...رفتارهای تکراری و کلیشهای ،مشکالت رفتاری

(پرخاش��گری ،آس��یب به خود یا دیگران) ،مقاومت

در براب��ر تغیی��ر و  ...با چالشه��ای منحصربهفردی

همراه است و میتواند این تجربه را برای فرد طیف

اوتیسم و خانوادهشان دشوار کند .مکانهای غریب
و ناآش��نا ،ش��لوغی فضا ،سروصداهای محیطی و ...
ای��ن کودکان را در مع��رض تجربههای جدیدی قرار

میده��د؛ بنابرای��ن در ای��ن مطل��ب توصی��ه و

پیش��نهادهایی برای ش��ما خانوادهها زمانی که برای
س��فر آماده میشوید ،بیانشده است .امیدواریم با
استفاده از مطالبی که در ادامه بیان میکنیم ،تجربه

سفر خوبی با کودک خود داشته باشید.

برای هر س��فر مجموعهای از اقدامات الزم اس��ت که
ً
عموما ربطی به
ش��ما انج��ام دهی��د و این اقدام��ات
نوع وس��یلهای که ش��ما برای سفر انتخاب میکنید،
ن��دارد و بهتر اس��ت که انج��ام دهید ،همچنین برای

هر نوع وسیله نقلیه نیز بهصورت جداگانه راهنمای
عملی به شما داده خواهد شد.

دفت��ری برای کودکتان انتخ��اب کنید و تمام مراحل

س��فر را در آن برای او ثبت کنید .این کار به او کمک

میکن��د ت��ا در محیطه��ای غیرقابلپیشبین��ی که
عموم� ً
�ا هم��راه با نش��انههایی از ت��رس و رفتارهای

چالش��ی اس��ت به سمت همکاری و لذت بردن پیش
ً
مثال:
رود

01

محل��ی ک��ه برای رفتن و مس��افرت انتخاب

میکنید را با اس��تفاده از تصاویر مربوط به

آن به کودکتان نشان دهید و در دفترش بچسبانید.
به او توضیح دهید که قرار است در این محل باشد،

بازی کند و ...
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02

تصاوی��ر و ویدئوهای��ی از س��فرهای قبلی
کودکتان آماده کنید ،به او نشان دهید و در

دفت��رش ثبت کنید .همچنی��ن خاطرههای خوب را
نی��ز ب��ا او م��رور کنید تا با اتفاقه��ای پیش رو آماده

شود.

03

ً
حتما اتاق یا فضایی که در صورت بروز مشکل

وبههمریختگ��یمیتوان��دبرایرس��یدنبه

آرامش به آن فضا برود را به او نشان دهید.

04

بر اس��اس س��طح و درک کودکتان بر روی

ی��ک تقوی��م تعداد روزهایی که قرار اس��ت

آنج��ا باش��ید را ب��ه او بگویی��د و عالم��ت بزنی��د.

میتوانید بهجای اس��م روزه��ای هفته از نمادهایی

مثل خورشید ،ماه ،درخت و  ...استفاده کنید.

05

ش��کل وسیله نقلیهای که میخواهید با آن
س��فر کنید را به فرزندتان نش��ان دهید و در

دفتر بچس��بانید .همچنی��ن ویدئوهای مختلفی از
نح��وه حرک��ت ،صداه��ای موج��ود و اتفاقات��ی که

میافتد را برایش پخشکنید.

06

بر اس��اس سطح درک کودکتان ،مدتزمان

رس��یدن به مقصد را به او نش��ان دهید یا

بگویید .میتوانید با اس��تفاده از س��اعت ،تعداد روز

یا تعداد آهنگهایی که پخش میش��ود این کار را
انجام دهید.

12
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تعدادی از وسایل موردعالقه کودکتان را به

هم��راه داش��ته باش��ید و ب��ه او در انتخاب

کردن این وسایل قبل از سفر کمک کنید.
حتم� ً
�ا وس��ایلی برای آرام کردن او داش��ته

08

آب و ...

09
10

باشید ،هدفون کنترل صدا ،تبلت ،خوراکی،

کول��های از خوراکیه��ای موردعالق��ه

فرزندتان آماده کنید.

ب��ا پزش��ک متخصص فرزندتان مش��ورت

کنی��د ک��ه توصیههای��ی درزمین� ٔ
�ه تغیی��ر

آبوه��وا ،مص��رف دارو یا مواردی که ممکن اس��ت

اتفاق بیفتد به شما بدهد.

11

در ارتباط با فعالیتهایی که او میتواند در

مس��افرت انجام دهد ،تصاویری تهیه کنید

و با استفاده از تصاویر به او توضیح دهید.

ب��ا توج��ه به اینک��ه ممکن اس��ت مدتزمانی که در

طول مس��یر هس��تید ،طوالنی و همراه با اتفاقات و
چالشهایی باش��د ،پس داش��تن اطالعات و انجام

دادن یکس��ری اقدامات در طول مس��یر خیلی مهم
اس��ت؛ بنابراین بر اس��اس نوع وس��یلهای که برای

س��فر انتخاب میکنید ،ش��رایط متفاوت خواهد بود

و م��ا در ادام��ه ب��ه  3ن��وع وس��یله پرت��ردد خودرو
شخصی ،قطار و هواپیما اشاره خواهیم کرد.

خودرو شخصی:

ایج��اد وقفههایی کوت��اه برای خارج کردن کودک از

خودرو و قدم زدن

همراه داشتن اسبابباز یها و وسایل موردعالقه

کودک برای بازی کردن و سرگرم بودن
قطار:

هنگام اس��تفاده از خودرو ش��خصی ،با توجه به نوع
خ��ودرو و تع��داد نف��رات حاض��ر میتوان ش��رایط
متفاوتی را در نظر گرفت که شامل:
رعایت مسائل ایمنی در طول سفر

فعال بودن قفل کودک دربهای عقب خودرو

دادن هش��دار و توج��ه ب��ر می��زان ب��از ب��ودن

برای اس��تفاده از قطار نیز ش��ما میتوانید اقدامات

توج��ه ک��ردن ب��ه اطراف در موقع خارج ش��دن از

باشید.

توج��ه به ش��لوغی محی��ط و فرار نکردن کودک و

ایمنی است ،مواردی همچون:

پنجرهها

خودرو و ...

گمشدن او در استراحتگاههای بینراهی

زیر را انجام دهید که س��فر خوب و راحتی را داش��ته
اولین و اصلیترین نکته در این بخش ،رعایت موارد
در ایستگاههای قطار ندوید

در نظ��ر گرفت��ن فضای��ی ب��رای خ��واب راحت در

دست فرزندتان را در طول ایستگاه رها نکنید

کوت��اه ک��ردن مدتزمانه��ای رانندگی به جهت

عموم� ً
�ا فض��ا و فاصل��های بی��ن کوپهه��ای قطار

صندلیهای عقب

مواظب فاصله بین قطار و سکو باشید
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ً
حتما حواس��تان باش��د که دست کودک
میباش��د،

در غی��ر ای��ن ص��ورت از رئی��س قط��ار و مهمان��دار

هن��گام رفت��ن به دستش��ویی همراه او باش��ید و

مس��افران شرایط فرزندتان را بگویید تا بتوانند شما

بین درها گیر نکند

مراقب سیفون دستشویی ،چاله و دیگر مواردی که

ممکن است خطرساز باشد ،باشید.

را همراهی کنند.

ب��رای آن مدتزمان��ی که در قطار هس��تید از قبل

تصاوی��ر و ویدئوهای��ی از قط��ار تهی��ه کنید و به

بهصورت مکتوب برنامهریزی کنید که چگونه سپری

یکدیگ��ر قط��ار بازی کنید ،این باز یها و ویدئوها به

بود زمانی را برای خواب ،خوردن خوراکی ،باز یهای

کودکتان قبل از سفر نشان دهید ،حتی میتوانید با
او کمک میکند تا با قطار آشنا شود.

ش��ود .بهعنوانمثال اگر  12ساعت در مسیر خواهید

دونف��ره ،بازدی��د از قط��ار و آش��نایی ب��ا آن،

موقع تهیه بلیت از مسئول صادرکننده بخواهید
ترجیح� ً
�ا کوپهه��ای ابتدایی یا انتهایی واگن را برای

داش��ته باش��ید .زمان فعالیتها را در دفتر ثبت کنید

ب��ه ش��ما کمک کند با س��روصدای فرزندت��ان ،بقیه

استرس شما هم خواهد کاست.

بهداشتی نزدیک باشید.
ً
ترجیحا آخر ش��ب را برای س��فر انتخاب کنید که

فرزندت��ان در ط��ول قطار و بی��ن واگنها رفتوآمد

ش��ما ثبت کند .بودن در کوپههای انتهایی میتواند

مس��افران اذیت نشوند .همچنین به سرویسهای

کودک بتواند زمان بیش��تری را بخوابد و مش��کالت
کمتری داشته باشد.

ً
حتما به مهماندار و رئیس قطار توضیح دهید که

فرزندتان اختالل اوتیسم دارد ،همچنین چالشهای
فرزندت��ان و نقط��ه نظ��رات خ��ود در خصوص نوع

همکاری را بگویید.

ً
ترجیحا اگر میتوانید یک کوپه دربست بگیرید؛

14

بخواهی��د ک��ه ش��ما را جابجا کنند یا اینکه به س��ایر
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اس��تراحتهای کوت��اه و ی��ا بازی با گوش��ی و تبلت
و مطاب��ق آن پی��ش ببری��د .ای��ن م��ورد از تن��ش و
ب��ه جهت آش��نایی بیش��تر با قط��ار میتوانید با

کنی��د و بخشه��ای مختلف را برای او توضیح دهید

تا از میزان استرس ،تنش و عدم آگاهی او بکاهید.
وس��ایل بازی و تفریحاتی که دوس��ت دارد انجام

دهد را با خود به همراه داش��ته باش��ید تا در صورت

لزوم به او بدهید.

از قب��ل باز یه��ای دونفرهای که در قطار میتوانید

انجام دهید را جستجو کنید و آنها را در طول سفر

انجام دهید.

اگر نس��بت به متکا خود برای خوابیدن حس��اس
ً
حتما متکا او را با خود ببرید.
است،
اگر نس��بت به صدا حس��اس است و صدای قطار
ً
حتما از هدفون اس��تفاده کنید تا
او را اذیت میکند

میزان ورودی صداها را کاهش دهید.
هواپیما:

شرح ذیل است:

رعای�ت م�وارد ایمن�ی در ط�ول حض�ور در ف�رودگاه،
سوارش�دن ب�ه هواپیم�ا و خ�ارج ش�دن از آن و  ...از

مهمترین اقدامات است :همچون:

رها نکردن دس��ت ش��ما در طول مدت حضور در

فرودگاه و سوارش��دن به هواپیما و خارج ش��دن از
آن

نشس��تن در صندل��ی در طول پ��رواز بهخصوص

موقع بلند شدن و نشستن هواپیما

بستن کمربند در زمانهای اعالمشده
حتم� ً
�ا از قب��ل تصاوی��ر و ویدئوهایی در ارتباط با

هواپیما ،فرودگاه ،نحوه بلند ش��دن و نشس��تن آن و
صداهای��ی که ممکن اس��ت بش��نود ب��ه فرزندتان

نش��ان دهید که نس��بت به محیط آگاهی داش��ته
باشد.

ت��ا اینجا ش��ما ب��ا مواردی که کمک میکند که س��فر

اگر فرزند ش��ما حساس��یتهای بینایی ،شنوایی

هواپیم��ا نی��ز کارب��رد دارد .همچنی��ن توضیح��ات

محرکه��ا را به همراه داش��ته باش��ید ،اس��تفاده از

بهتری داش��ته باشید ،آشنا شدید .عموم موارد برای
تکمیلیت��ر در ارتب��اط با داش��تن یک س��فر خوب با
هواپیم��ا را میتوانی��د در کتابچه ویژه والدین برای
س��فر با هواپیما انجمن اوتیس��م ایران مطالعه کنید؛

اما مواردی که میتواند به ش��ما در ایجاد یک س��فر

هوایی مناس��ب و لذتبخش کمککننده باش��د ،به

و ...دارد وس��ایل الزم ب��ه جه��ت کاه��ش می��زان

عینکهای آفتابی و هدفون و...

حت��ی میتوانی��د یک روز قبل از س��فر هماهنگ

کنید به جهت آش��نایی با محیط ،به فرودگاه بروید؛
تکت��ک فعالیته��ای ک��ه او باید انج��ام دهد مثل
عب��ور از گیته��ای نیرو انتظامی ،گرفتن کارت پرواز،
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عب��ور از گیته��ای امنیتی ،سوارش��دن به هواپیما

از مسئولین هر بخش بخواهید که شما زودتر یا

موق��ع ص��دور کارت پرواز از مس��ئول صادرکننده

بر اساس سطح درک فرزندتان مدتزمان حضور

و ...

بخواهید که صندلی ش��ما کنار موتور هواپیما نباشد
ً
ترجیحا در قس��مت جلویی بنش��ینید به این دلیل
و

اس��تفاده از س��اعت ،یا تعداد فعالیتهای که باید

ب��ه س��رمهماندار بگویی��د ک��ه فرزندت��ان دارای

قابلاجرا در طول پرواز میباش��د را به همراه داش��ته

ک��ه از ص��دای موتور در امان باش��ید و امکان خروج

زودتر را نیز داشته باشید.

اوتیسم است که در صورت لزوم به شما کمک کند.

مس��ئولین س��پاه در خصوص برخورد صحیح با

ک��ودک دارای اوتیس��م آم��وزش دیدهان��د ،پ��س
میتوانی��د بهراحت��ی و اط�لاع ب��ه آنان از ش��رایط

فرزندتان از گیت عبور کنید.
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دیرتر از همه به آن منطقه ورود و یا خروج کنید.
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در هواپیم��ا را بگویی��د ،ای��ن کار را میتوانی��د ب��ا
انجام دهد یا آهنگها انجام دهید.
حتم� ً
�ا فعالیتهای��ی که موردعالق��ه فرزندتان و

باشید.

داش��تن بط��ری آب و خوراک��ی ب��ه دلیل طوالنی

ب��ودن مدت پ��رواز و فرایندهای آن میتواند به آرام
کردن کودک کمک کند.

حسین آقازاده ،کار درمانگر

نوروزو چالشهای حسی-حرکتی

تعطیالت نوروز یک فرصت ایدهآل برای ش��ما والدین

بیش��تری پیگیری کنید و مهارتهای او را در حوزههای

ٔ
پنجره زمانی مناسب است تا بتوانید ساعات
نوروز یک

ٔ
دوره پر از چالش
خوبیهای��ی ک��ه دارد میتوان��د ی��ک

و مراقبین کودکان با اختالل طیف اوتیس��م میباش��د.

بیش��تری را در کنار کودکتان بگذرانید ،دغدغههایش را
بفهمیـــ��د و دنی��ای پـــیرام��ون را از دیــــ��د او

ببینید.

ٔ
برنامه توانبخشی فرزندتان را با جدیت
از همه مهمتر

مختل��ف توس��عه دهی��د .ام��ا ن��وروز در کن��ار هم� ٔ
�ه
ب��رای ش��ما خانوادهه��ا و فرزندت��ان بهخص��وص در
حوزههای حسی  -حرکتی به شمار رود.

در ای��ن مطل��ب قص��د داری��م ب��ه ای��ن چالشه��ا و

راهکارهای پیشنهادی برای حل آنها بپردازیم.
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ً
ٔ
همه ما با تفاوتهای حسی
تقریبا
مشکالت حسی:

حس المس��ه به حس ارتباطی بین پوس��ت و مغز

برخی کم حس��ی دارند .وظیف� ٔ
�ه ما بهعنوان والدین

المس��ه هس��تند عالئم��ی همچ��ون لم��س کردن

کودکان اوتیس��م آشنا هستیم .برخی بیش حسی و
ک��ودک دارای اوتیس��م این اس��ت ک��ه تفاوتهای

حس��ی کودکم��ان را از طری��ق مش��ورت ب��ا تی��م
توانبخش��ی شناس��ایی کنیم و ش��رایط محیطی را

متناسب با این تفاوتها تنظیم کنیم .از میان انواع
حسه��ای درگی��ر در ک��ودکان طی��ف اوتیس��م،

بیشازحد وس��ایل ،به دهان بردن وسایل مختلف،

اجتناب از لمس کردن و یا رفتار انتخابی با س��طوح
مختل��ف را دارند .راهکار مناس��ب ب��رای بهبود این

ٔ
برنامه
مش��کالت حسی در دوران نوروز ،داشتن یک

درمانی متناس��ب با نیازهای کودکتان اس��ت .این

درگیر یه��ای ح��س عمقی ،ح��س تعادلی و حس
ً
عموما چالشیتر هستند.
المسه

نیازس��نجیهای دقیق تنظیم ش��ود و با ویژگیهای

و مغز گفته میش��ود .کودکانی که دچار مش��کل در

بهط��ور مث��ال ف��رض کنی��د کودک ما بیش حس��ی

حس عمقی به حس ارتباطی بین عضالت ،مفاصل

حس عمقی هس��تند عالئم مختلفی از خود نش��ان

میدهن��د ،ازجمل��ه تمایل زیاد ب��ه پریدن ،دویدن،

هل دادن ،فش��ار دادن ،پرت کردن ،بغل کردنهای

س��فت و محکم ،تالش برای گرفتن ماس��اژ از سمت
خانواده و حتی ضعف در مهارتهای ظریف حرکتی

مانند مداد گرفتن.

برنام��ه بای��د ب��ا مش��ورت تی��م توانبخش��ی و ب��ا

خاص نوروز تناسب داشته باشد.

المس��ه دارد ،در این ش��رایط میتوان فعالیت رنگ

کردن تخممرغ با دس��ت را برای او فراهم کرد .این
فعالی��ت ب��ا توجهبه اینکه ی��ک فعالیت مفرح برای

کودک به شمار میرود درعینحال باعث میشود تا
ک��ودک از تم��اس رن��گ ب��ا دس��ت و ب��ازی ب��ا آن و

همچنی��ن لم��س کردن س��طح تخممرغ نترس��د و

ٔ
دارنده ثبات ب��دن ما در
ح��س تعادل��ی ،ح��س نگه

اندکی بیش از قبل بتواند با حساس��یت المس��هاش

در ح��س تعادل��ی هس��تند عالئم��ی از قبیل ترس از
ً
اصطالحا دس��توپا چلفت��ی بودن را از
جاذب��ه و ی��ا

مش�کالت حرکت�ی :ابت��دا باید مش��خص ش��ود که

ایس��تایی و پویایی اس��ت .کودکانی که دچار مشکل

خود نشان میدهند.
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کنار بیاید.

مش��کالت حرکتی از چه چیزی ناش��ی میشوند .آیا
ً
ٔ
صرفا
نتیجه اختالالت حس��ی کودک ما هس��تند؟ یا

ب��ا تأخی��ر در رش��د مهارته��ای حرکت��ی روب��هرو

صرف� ً
�ا تبدی��ل به تالش ب��رای ارتباطگی��ری مجدد

ریش��هیابی مش��کل ب��ا کم��ک تیم توانبخش��ی به

در این چند جلس��ه را از درمانگران خواهد گرفت .از

ف��رض کنی��د کودک ما دچار تأخیر رش��دی اس��ت و

تکالی��ف دادهش��ده ب��ه ک��ودک خواه��د ش��د و

اس��ت .از س��وی دیگر دچار ضعف در حس عمقی نیز

فراموشی واقع شوند.

هستیم؟

برنامهریزی بهتر برای دوران نوروز کمک میکند.

هن��وز مه��ارت جفتپ��ا پریدن را به دس��ت نیاورده
میباش��د .در این ش��رایط میتوان در دوران نوروز،

ٔ
ارائه راهکارهای توانبخش��ی
خواهد ش��د و امکان
طرف��ی دیگ��ر وقف��ه ایجادش��ده باعث فراموش��ی

یادگیر یه��ای قبل��ی نی��ز میتوانن��د دس��تخوش
راهکاری که برای این مشکل میتوان در نظر گرفت

فعالیته��ای تفریح��ی و درعینح��ال درمانی برای
ً
مثال رقص و ش��روع پرش همراه
کودک تعریف کرد.

خوش��بختانه با رش��د مراکز توانبخشی و همچنین

نباید از یاد برد که کودکان با اختالل طیف اوتیس��م

آنالی��ن هماکن��ون حت��ی در تعطی�لات ن��وروز نیز

درمانگرانش��ان هستند اما تعطیالت نوروز میتواند

توانبخشی کودک را بهطور مستمر پیگیری نمود .از

هرچند شاید تصور کنیم که برنامههای توانبخشی

نمیتواند راهکار مناس��بی برای مش��کالت حس��ی و

با موسیقیهای شاد.

نیازمن��د توانبخش��ی و ادام� ٔ
�ه برنامهه��ای

ٔ
وقفه چندین روزه در این مسیر مهم ایجاد کند.
یک

بهظاهر اموری س��اده و روتین هستند که وقفههای

چن��دروزه در مس��یر آنه��ا اخت�لال خاص��ی ایجاد

نمیکند اما باید به یاد داشته باشیم که توانبخشی
ً
کامال حس��اس به ش��مار
کودکان اوتیس��م یکروند

م��یرود .رابط� ٔ
�ه اجتماعی بی��ن درمانگر و کودک در
همین چند روز میتواند بهس��ادگی از بین برود و در

این صورت چندین جلس� ٔ
�ه توانبخشی بعد از نوروز

ارتباط مس��تمر با اعضای تیم توانبخش��ی اس��ت.
ٔ
ارائه خدمات توانبخش��ی بهصورت
سیس��تمهای

میت��وان ب��ا درمانگر مربوطه ارتباط داش��ت و روند
ی��اد نبری��م ک��ه ی��ک برنام� ٔ
�ه کلی ب��رای چندین روز
حرکت��ی ب��ه ش��مار ب��رود .برنامهه��ا بای��د جزئی و
متناس��ب با نیازها و ش��رایط روحی و جسمی کودک

در روزه��ای مختل��ف طراحی ش��وند .پس ارزیابی و

بازخورد مکرر در طول این مدت توصیه میشود.

امی��دوارم ب��ا راهکارهای ارائهش��ده در این مطلب،

نوروز تبدیل به فرصتی کمنظیر برای پیشرفت تمام
کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم شود.
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خانه امید  ۲انجمن اوتیسم ایران

مرکز آموزش مهارتهای اجتماعی ،شهروندی و حرفهآموزی
به نوجوانان و بزرگساالن طیف اوتیسم

خانهی امید 2

حاضرین در جلسه

سعید هادی گل
سارا شاه میر

مهشید بلک
20
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داستان شکلگیری اینجا چه بوده است؟

در حال حاضر چه برنامههایی دارید؟

آق��ای ه��ادی گل :این مکان متعلق به مرحوم ش��یخ

یک��ی از کارهای��ی که انجام میدهیم ،برنامه اردو به

بودند و ما از سال  97در این مکان حضور داشتیم و

چالش برای بچهها طراحیشده تا با درگیر شدن در

عب��اس قوم��ی بود که ایش��ان به انجم��ن اهدا کرده
فعالی��ت میکردی��م تا اینکه به دوران پاندمی کرونا

ن��ام چمدون اس��ت که این برنامه ب��ا رویکرد ایجاد
این فضای کنتر لش��ده ،درکش��ان از شرایط موجود

برخوردیم و اینجا حدود یک سال و چند ماه تعطیل

رش��د کند و بتوانند در ش��رایط مشابه مستقلتر عمل

اختیار تیم ما گذاش��ت و تصمیم بر این ش��د که ما با

انجام میدهیم مثل کار با چوب ،باغبانی ،سفالگری

شد .از سال  99انجمن اوتیسم ایران این مکان را در
بزرگس��االن باالی  14س��ال سطح یک و دو اوتیسم

کنن��د .بخ��ش دیگ��ر ،فعالیتهای عملی اس��ت که
و  ...فعالی��ت دیگ��ر در ح� ٔ
�وزه مهارته��ای ارتباطی

در راستای توانمند شدنشان خدماتی را ارائه دهیم.

است که در فضای مجازی برای بچههایی که خارج

گذاش��تیم ب��رای مث��ال فض��ای ما به نس��بت تعداد

برای آشنایی با شغلها ویژه نوجوان طیف اوتیسم

در ای��ن مس��یر چالشه��ای زی��ادی را پش��ت س��ر
بچهها و برنامههایی که داریم بس��یار کوچک است.

از ط��رف دیگ��ر محتوایی ک��ه ارائه میدهیم هم باید

باعث رشد نوجوانان شود و هم باید جذابیت کافی

و بیش��ترین بازدهی را داش��ته باش��د .بااینحال کار

از تهران س��کونت دارند اج��را کردهایم .کارگاههایی

و کارگاه مرب��ی هم��کار ب��رای دانش��جویانی ک��ه
عالقهمندن��د ب��ه ما اضافه ش��وند ،برگ��زار کردهایم.
ع�لاوه ب��ر م��واردی که گفته ش��د ت��ک کالسهای

ک��ردن ب��ا ای��ن بچهها هم س��خت و هم لذتبخش

اس��ت .از دل ای��ن چالشه��ا تی��م م��ا «اوتیس��م و

تجرب��ه» مدله��ای مختلف��ی را طراحی و اجرا کرد و
م��دام از بچهه��ا و خانوادهه��ا بازخ��ورد گرفت تا به
اینج��ا رس��ید ،هنوز هم همین روی��ه ادامه دارد و ما

م��دام در تالش��یم ت��ا خدم��ات مفیدت��ری را ارائ��ه
دهیم.
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ً
معموال بعد از س��ن  10الی 12
حض��ور دارن��د ،بچهه��ا

سالگی رها میشوند درحالیکه این بچهها همیشه
نیاز به آموزش دارند ،نیاز دارند اتفاقهای روزمره را

ی��اد بگیرند و تمرین کنن��د ،برای مثال ما کالسهایی

داری��م تحت عنوان «آش��پزی کن گرس��نه نمونی» یا
کالسه��ای مدیریت بح��ران که در آن اتفاقهایی که

ممکن است هرکسی در روز با آن مواجه شود را تمرین
دیگری همچون خطاطی ،زبان انگلیس��ی ،قالیبافی،

امیدواریم بتوانیم تعداد بیشتری از این مجموعهها را

کارگاههای��ی از جن��س حرفهآم��وزی (آش��نایی ب��ا

حرفهآم��وزی و کس��ب درآم��د کنیم .ب��رای مثال اآلن

و رش��د شخصی (شناخت احساسات و هیجانات) و

است ،نگاه ما فقط سرگرمی نیست بلکه درنهایت به

داری��م .اکث��ر کارگاهها مربوط آداب اجتماعی اس��ت

کالسهایمان تفکیک جنسیتی ندارد تا بچهها رفتار و

یوس��ی م��س و چرتکه برگ��زار میکنی��م .همچنین

در ته��ران داش��ته باش��یم و بتوانی��م بچهه��ا را وارد

رباتی��ک ،نجاری و آهنگری) و مهارتهای اجتماعی

کارگاه س��اخت جاش��معی با س��نگ در حال برگزاری

مهارتهای ضروری زندگی (آش��نایی با داروها و)...

یادگی��ری ای��ن حرفه و کس��ب درآمد فک��ر میکنیم.

اینک��ه چگون��ه در رس��توران بای��د غ��ذا بخوری��م یا

تعامل با جنس مخالف را یاد بگیرند.

پیدا کنند ،آن کارگاه تبدیل به کالس میش��ود .یکی

ً
لطفا معرفی کنید
تیمتان را

سفارش دهیم .درصورتیکه بچهها استعداد خود را

22

میکنند و با آن ش��رایط درگیر میش��وند تا یاد بگیرند.

دیگ��ر از فعالیتهای��ی ک��ه گروه اوتیس��م و تجربه

ٔ
خانه
نفر هس��تیم که در س��ه بخش .1
ما یک تیم ِ 6

س��ال اس��ت تا آنها را برای حضور در این کالسها

میکنیم .خانمها س��ارا ش��اه میر و مهش��ید بلک در

میروی��د میبینی��د که اغلب ،بچههای زیر ده س��ال

مش��غول هس��تند ،خانمها نس��رین دری و مرضیه

داش��ته برگ��زاری رویدادهایی ب��رای کودکان  9تا 14

امی��د .2 ،فض��ای ب��اغ  .3برنامههای آنالین فعالیت

آماده کنیم .وقتی ش��ما به کلینیکهای توانبخشی

خان��ه امی��د ب��ه ترتی��ب در بخش علم��ی و اجرایی
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ش��کری فعالیته��ای آنالی��ن را انج��ام میدهند و

خانم ندا ش��کرانی پور مس��ئولیت کالسهای باغ را
به عهده دارد.

راج�ع ب�ه فعالیته�ای خان�ه امی�د بیش�تر توضیح

دهید

خانم شاه میر :همانطور که میدانید اینجا مختص

افراد اوتیسم باالی  14سال با طیف خفیف میباشد
و فعالیته��ای مجموع��ه بهص��ورت عم��ده بر روی

مهارته��ای زندگی و اس��تقالل فردی آنها متمرکز
اس��ت .کالسها به این صورت اس��ت که محتواها

بهص��ورت ترمی��ک ارائ��ه میش��ود و بچهها بهجای

کالسهای کوتاه ،هفتهای دو روز از ساعت  9الی 12
ب��ه م��دت  3م��اه حض��ور پیدا میکنن��د و مربیان در

قال��ب پکیج (مهارتهای ارتباطی-اجتماعی ،کالس
کامپیوت��ر ،آش��پزی ،خرید ک��ردن ،خالقیت و )...به

بچهها آموزش داده و با آنها تمرین میکنند .برای

مث��ال آم��وزش مه��ارت خرید کردن ب��ه این صورت
اس��ت که از قبل لیس��ت خرید تهیهشده و به بچهها
داده میش��ود ،س��پس باهم بیرون میرویم تا اقالم

مورد نیاز را خرید کنند و خودش��ان پول را مدیریت
کنند .این خرید برای آش��پزی در همان روز اس��ت.
بع��د از خری��د کردن ،در این مرحله بچهها میتوانند

آش��پزی کنند .این مس��ئله هم روی آس��تانه تحمل و

صبرش��ان تأثی��ر دارد چ��ون بای��د منتظ��ر بمانند تا

نوبتش��ان ش��ود و هم کار گروهی بچهها را تقویت
میکن��د .در کالس خالقی��ت رویک��رد این اس��ت که
نوجوان��ان ب��ا هر وس��یلهای بتوانند چیزی درس��ت

کنن��د ،ای��ن تمری��ن باعث تقویت حل مس��ئله این
اف��راد میش��ود .الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه آموزشها

بهص��ورت ثاب��ت نیس��ت و بعد از گذش��ت یکترم،

محتواها تغییر میکند.
آیا ارزشیابی دارید؟

خان��م بلک :بله ،پایانترم هر مربی س��ؤاالتی درباره
محتوایی که ارائه داده مطرح میکند و ما از بچهها
آزمون میگیریم .بچهها به پکیج س��ؤاالت پاس��خ

میدهند و در این بازه میتوانند از خانواده یا مربی
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کمک بگیرند .عالوه بر این یک کارنامه ارزشیابی هم

ب��ه ای��ن صورت اس��ت ک��ه در طولت��رم چند غذای

صورت کمی و کیفی ارزش��یابی میش��وند .ما در این

کنن��د .ای��ن کار را چندین بار در یکترم تکرار میکنیم

طراح��ی کردی��م که بچهها توس��ط ه��ر مربی به دو

مس��ائل زی��اد س��ختگیری نمیکنی��م و بیش��تر
درگیرشدن بچهها با درک مطلب و محتوی برای ما
حائ��ز اهمی��ت اس��ت .درنهای��ت یکرون��د کلی از

فعالی��ت ک��ودک در طولت��رم ب��ه خانوادهه��ا ارائه

میدهیم.

چ��ون الزم��ه یادگیری تمرین و تکرار اس��ت .از طرف

دیگ��ر خانوادههای��ی که در خانه هم با نوجوانش��ان
ً
معموال بعد از گذش��ت یک بازه
کار و تمرین میکنند

زمانی فیلم پیش��رفت فرزندش��ان را برای ما ارس��ال
ً
مثال س��وگل زمانی که کالسهای آش��پزی
میکنند.
میآم��د ،م��ادرش در آن دوره خیل��ی راض��ی ب��ود و

بازخورد خانوادهها چطور بوده اس�ت؟ آیا خودش�ان

گ��زارش م��یداد که خیلی پیش��رفت کرده اس��ت از

خان��م بل��ک :م��ا ی��ک بخ��ش کار را در اینج��ا ب��ه

ک��ردن و رن��ده ک��ردن تا مراحل پیچیدهت��ر و اکنون

اس��ت .بعض��ی خانوادهه��ا در خان��ه ب��ا بچهها کار

ارتباط��ی ه��م خانوادهه��ا بازخوردهای مثبتی به ما
ً
ً
اصال سالم نمیکرد
مثال بچهای که
گزارش میدهند؛

هم همکاری میکنند؟

ٔ
عهده والدین
عهدهداری��م و بخش دیگ��ر در خانه به

کارهای س� ٔ
�اده آش��پزی ش��روع کرده بود مثل خرد

ماکارون��ی درس��ت میکن��د .در ح��وزه مهارتهای

نمیکنند اما خانوادههایی که خودش��ان برایش��ان
ً
حتما بچهها در کالس حضورداشته
اهمیت دارد که

در پایانت��رم خیل��ی آرام تر ش��ده و رفتارهای بهتری

پیش��رفتهای او را ارس��ال میکن��د و ای��ن برای ما

میکنی��م ت��ا بچهها مس��ئولیتپذیری را یاد بگیرند
ً
مثال مسئولیت تدریس بعضی کالسهای کامپیوتر

گیرکردن بچهها با مسئله است و چیزی که اهمیت

توانای��ی خ��وب تدریس کردن را ندارد اما در حد یک

و کمکم پیش��رفت کنند .بهطور مثال کالس آش��پزی

یا مسئولیت چک کردن تکالیف.

باش��ند و در خان��ه ه��م کار میکنن��د ،بازخورده��ای
ً
مثال م��ادر امیرمحم��د عکس از
خوب��ی میدهن��د.
لذتبخ��ش اس��ت .در اینج��ا ه��دف ما بیش��تر در

دارد این اس��ت که بچهها فعالیتها را انجام دهند
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پیداک��رده اس��ت .الزم ب��ه ذکر اس��ت ما هم س��عی

را عل��ی ب��ه عه��ده میگیرد .درس��ت اس��ت که علی
یا دو جمله و ارتباط گرفتن با بچهها کافی اس��ت و

عل�ی خ�ودت دوس�تداری ک�ه ب�ه بچهه�ا درس

میدی؟

علی :آره
چه احساسی داری از این کار؟

علی :هیچ احساس��ی ،من به بابای مدرس��هام هم

اچتیامال درس دادم و او هم یاد گرفت دو تا بازی

هم ساختم تا اآلن که یکی توی مایکت و یکی توی
بازار هست.

بیشتر از کدام کالس اینجا خوشت میاد؟

عل��ی :دوش��نبهها ،کالسه��ای مه��ارت ارتباطی و

آشپزی را دوست دارم ولی پنجشنبهها لباس عوض

میکنیم و میرویم ورزش خوب نیست.

خان��م بل��ک :ما س��عی میکنیم با این کار احس��اس

مس��ئولیتپذیری و اعتمادبهنف��س بچهها را باالتر

ببریم و این باعث بهوجودآمدن چرخه روانی مثبت
ً
مثال مادری را داش��تیم که باور
در خانواده میش��ود.

نمیک��رد فرزن��دش بتواند بهتنهای��ی کاری را انجام
ً
نهایتا تغییرات جالبی
ده��د ول��ی پلهپله جلو رفتیم و
را دیدی��م .ش��اید این تغیی��رات برای یک بچه عادی

چیز مهمی نباش��د اما برای بچههای طیف اوتیس��م
یکقدم خیلی بزرگ است.

شرایط ثبتنام در مجموعه به چه صورت است؟

ابت��دا ب��رای متقاض��ی یک ف��رم بهص��ورت آنالین

فرس��تاده میش��ود و درصورتیک��ه ازلحاظ س��ن و
طی��ف واجد ش��رایط باش��د ارزیابیه��ای مربوط به

خان��ه امی��د (ویژه نوجوانان باالی  14س��ال) یا باغ و

مدرس��ه (ویژه افراد  10الی  14س��اله) انجام میشود.

س��پس ی��ک ارزیابی تکمیل��ی داریم ک��ه بهصورت

حضوری انجام میش��ود که با توجه به ش��رایط کرونا
و دوری مس��یر بعضی از خانوادهها بهصورت تماس

تصوی��ری وات��س اپ انج��ام میدهی��م ت��ا متوجه
شرایط فرد شویم .آیا با خود بچه ارتباط میگیریم؟

که اگر مشکل ارتباطی داشته باشد بتوانیم فرد را در
گروه درستی قرار دهیم.
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برای نوجوانان شهرستانی برنامهای دارید؟

خانم بلک :بله ،فعالیتهای آنالین ما شامل کالس
آقای��ان ممن��ون ویژه دختران میباش��د .یک برنامه

چه کالسهایی شرکت میکنی؟

مهارتهای ارتباطی در قالب  9جلسه و کالس ورود
دیگ��ر ب��رای بچهه��ای شهرس��تان در نظ��ر گرفتیم،

آنه��م برگ��زاری کالسه��ای خان��ه امی��د  2مث��ل

خیلی وقت

تئاتر ،آشپزی ،مهارتهای ارتباطی ،کالس اهداف و
آرزوها

موسیقی و آشپزی بهصورت مجازی است ،اما هنوز

کدام کالس را از همه بیشتر دوست دارید؟

چه فعالیتهایی در باغ انجام میشود؟

کارتون با صدای خودم آن را دوبله کنم

عملی نشده است.

خانم ش��اه میر :فعالیتهای باغ بیش��تر عملی است

مث��ل نج��اری و بازیگری .یک بخش فعالیتها برای
نوجوان��ان ب��االی  14س��ال اس��ت که نی��از به فضای

بیشتری دارد مثل کالسهای باغبانی

تئات��ر ،حت��ی ت��و خونه س��عی میکن��م موقع دیدن

مصاحبه با پریماه:

کدام کالس را از همه بیشتر دوستداری؟

کالس آشپزی و کارگاههای سرگرمی

ی��ک بخ��ش فعالیتها برای بچههای  10تا  14س��اله

آشپزی چه غذایی را یاد گرفتی؟

آموزش��ی متفاوت است و با آنها مهارتهای اولیه
ً
مثال در کالس آش��پزی هدف
زندگی را کار میکنیم.

بچهه��ا را دوس��ت دارم ،خیل��ی جای خوبیه ولی اگر

چه چیز اینجا را از همه بیشتر دوستداری؟

را خ��رد کن��د یا ب��رای خودش لقمه درس��ت کند .در

مصاحبه با محمدجواد

اس��ت مثل مدرس��ه زندگ��ی ،تف��اوت آن متدهای

این اس��ت که کودک  10س��اله یاد بگیرد خیار و کاهو

طول  10جلس��ه بچهها ارزیابی میش��وند و بر اساس

ساالد مرغ

ساختمانش جدید و ضد زلزله باشد بهتر است.

محمدجواد اآلن چند وقته که اینجا میای؟

آنچ��ه هس��تند از پایه ش��روع به آم��وزش میکنیم.

من از سال  97تو انجمن اوتیسم پیش خانم مهدیه

بچهها کمک میکند.

دلتنگ هستم بعد چند وقت رفتیم خانه امید یک با

کالس س��فالگری هم داریم که ازنظر حس��ی خیلی به
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س��یفی ب��ودم .ایش��ون اآلن نیس��تن و م��ن خیلی

خانم س��اجده س��لیمانی کار میکردیم ،ایش��ون خیلی

عل��ی در ح� ٔ
�وزه باز یس��ازی فعال اس��ت و در برخی از

هستند.

ام��ا ب��هروز نبودن باعث میش��ود در ای��ن آموزشها

معل��م خوب��ی ب��ود و مج��ری برنام��ه خان��واده

اینجا چه کالسهایی رو دوست داری؟

کالسه��ای آم��وزش کامپیوتر به بچهها کمک میکند
دستمان بسته باشد.

خان��م ش��اه می��ر :یک��ی از چالشهای ما ب��ا بعضی از

من همهی کالسها را دوس��ت دارم گبهبافی ،س��رود،

خانوادهه��ا اس��ت .ب��رای اینکه ش��خص ب��ا اختالل

باالس��ت و میخواهم اطالعات عمومیام را باال ببرم.

آم��وزش و تمری��ن مداوم نی��از دارد .اینکه خانوادهها

آش��پزی را ش��رکت ک��ردم .پرت��وان هس��تم ،فعالیتم
من میخواهم یک روز برم خارج و دوس��تان خارجی

پیدا کنم برای همون زبان انگلیسی یاد گرفتم.

اوتیس��م یک مهارت را یاد بگیرد به جلس��ات متعدد،

ای��ن موض��وع را درک کنن��د و در تداوم داش��تن روند
آم��وزش به فرزندانش��ان کمک کنند ،موضوع بس��یار

خان��م بل��ک :جالب اس��ت گاه��ی کالسهایی که فکر

مهمی اس��ت .بدیهی اس��ت که با چند جلس��ه کالس،

خانوادهه��ا ق��رار میگی��رد .مثل کالس زب��ان ،ما هم

ٔ
ٔ
مجموعه دیگری هم
درجه نرمال نمیرس��د .ما و هیچ

نمیکنیم از آن اس��تقبال ش��ود ،برعکس مورد استقبال

ٔ
درزمینه آداب معاش��رت به
مهارته��ای ارتباط��ی فرد

س��عی میکنی��م ب��ه اولویتهای خانوادهه��ا احترام

ای��ن ادع��ا را ندارد؛ بنابرای��ن همراهی خانوادهها با ما

خانوادهها گرفتهایم ،کالس خطاطی است.

خان��م بل��ک :یک��ی دیگر از مس��ائلی ک��ه کار را برای ما

بگذاری��م .کالس دیگ��ری ک��ه بازخ��ورد مثبت��ی از

اآلن با چه چالشهایی درگیر هستید؟

میتواند بسیار به کودکشان کمک کند.

س��ختتر میکند بح��ث نامهنگار یهاس��ت که روند

کندی دارد و باعث میش��ود در بعضی برنامهها وقت

اولی��ن چال��ش محدودی��ت فض��ا اس��ت ،چراکه ما

زی��ادی را از دس��ت بدهی��م؛ اما موض��وع اصلی همان

از کیفی��ت دورهه��ا کم ش��ود ،مجبوریم تعداد افراد در

ٔ
همه تالش��مان را کردهایم که
بچههاس��ت.در پایان ما

کالسه��ای زیادی داریم و به دلیل اینکه نمیخواهیم
کالسه��ا را مح��دود کنی��م .موضوع دیگ��ر قدیمی و

آبدیت نبودن سیس��تمهای کامپیوتری است .بعضی
ٔ
عالقه بس��یاری به کامپیوتر دارند .برای مثال
از بچهها

همکاری خانوادهها برای تداوم داش��تن روند آموزش

در ای��ن ح��وزه مؤث��ر باش��یم و امیدوار هس��تیم که با
امکانات بیش��تری که در اختیارمان میگذارند بتوانیم

عملکرد بهتری در آینده داشته باشیم.

آوای اوتـیسم ویژهنامه نوروز

27

سینمابرایاوتیسم

ازدریچهی دوربین سینما با دنیای متفاوت اوتیسم آشنا شوید
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سریال پزشک خوب ،با محتوای پزشکی و ژانر درام

در کودکی ازدس��تداده ،قول داده اس��ت تا پزش��ک

ساختهش��ده اس��ت .این س��ریال ،در مورد پزش��ک

بسازد.

مورف��ی" اس��ت ک��ه بهتازگ��ی از رش��تهی جراح��ی

دارد ،ه��م ب��رای اف��راد دارای اوتیس��م و ه��م برای

میباش��د که در س��ال  2017توس��ط کش��ور آمریکا

جوان��ی ب��ا اخت�لال طی��ف اوتیس��م ،به نام "ش��ان

فار غالتحصیل شده است.

خوب��ی ش��ود و زندگ��ی مــــــس��تقل خ��ود را

این س��ریال ،به س��بب محتوا و جزئیات بسیاری که
افرادی که با آنها در تعامل هستند ،بسیار آموزنده

او قصد دارد که کار خود را در بیمارس��تان ش��روع کند

و کمککنن��ده اس��ت .ازیکطرف ،ش��خصیت دکتر

بیمارس��تانها ب��ه او اعتم��اد نمیکنند و او موفق به

راهحله��ای مختلف غلبه بر مش��کالت و اس��تعداد

اما به س��بب اختالل پیچیدهای که دارد بس��یاری از

پذی��رش در آنها نمیش��ود ت��ا اینکه پدر معنوی او،
دکت��ر "آرون گلس��من" ک��ه از کودک��ی او را حمای��ت

میکن��د و اعض��ای هیئتمدی��ره یک��ی از
بیمارس��تانهای مط��رح آمری��کا میباش��د ،ب��ا

تالشه��ای ف��راوان ،هیئتمدی��ره بیمارس��تان را
متقاع��د میکن��د ت��ا او را بهعن��وان رزیدنت جراحی
بهصورت موقت بپذیرند .ورود دکتر "ش��ان مورفی"
به بیمارستان و تالش برای باقی ماندن در این فضا

باوج��ود مخالفته��ای ف��راوان هیئتمدی��ره ،با

فرازونشیبهای زیادی برای او همراه است ،سختی
کار جراح��ی و تصمیمگیر یه��ای مهم دربارهی جان
انس��انها ،در کنار مشکالت مختلفی که بیمار یاش

ب��رای او ایج��اد میکن��د ،او را بهش��دت ب��ه چالش

میکش��د ،اما او به خاطر اینکه برادر کوچک خود را

مورفی به س��بب سختکوش��ی و تالش برای یافتن
فوقالع��ادهاش در جراحی و تش��خیص مش��کالت
پزش��کی ای��ن امی��د را میده��د ک��ه با شناس��ایی

تواناییه��ا و ت�لاش برای کنار آمدن با س��ختیهای

زندگی میتوان س��ازگاری که افراد دارای اوتیس��م به
دنبال آن هس��تند را به دس��ت آورد .از طرف دیگر در
این س��ریال با به تصویر کش��یدن ابعاد جدیدی از

زندگ��ی فرد ب��ا اختالل اوتیس��م در کنار چالشهای
کاری همچ��ون عالق��ه دکت��ر مورف��ی ب��ه دخت��ر

همس��ایهاش ،عش��ق و رواب��ط عاطفی ای��ن افراد،

س��بک تعامالت اجتماعی و  ...نشاندهنده جزئیات
فراوان��ی دربارهی نوع رفت��ار و برخورد با افراد دارای

اوتیس��م میباش��د و باعث میشود که شما بهعنوان

کس��ی ک��ه با یک ف��رد با اختالل اوتیس��م در ارتباط

هستید ،نحوهی ارتباط با آنها را بیاموزید.
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س��ریال اتیپیکال داس��تان پس��ری  18س��اله دارای

میپوش��د ،نقاش��یهایی که میکش��د و همچنین

دبیرستان مشغول به تحصیل میباشد .او به دنبال

اگرچ��ه س��م  18س��ال دارد ام��ا در قس��متها و

اوتیس��م ب��ه نام س��م اس��ت ک��ه در س��الهای آخر
ایجاد رابطههای دوس��تانه متناس��ب با س��ن خود

اس��ت که در این راه با چالشهایی در مدرس��ه ،خانه

و دوس��تان مواجه میگردد .بهطورکلی سریال ابعاد
مختل��ف زندگ��ی یک نوج��وان و بزرگس��ال دارای

اوتیس��م را نمایش میدهد که به دنبال اس��تقالل از
خانواده میباشد.

موضوعاتی که او صحبت میکند را شامل میشود.

بخشه��ای مختل��ف ای��ن س��ریال ،ب��ه مداخالت

بهموق��ع و خان��واده مح��وری که مادر در س��الهای
اولی��ه رش��دی او انج��ام داده و س��ختیهایی که در

طول مس��یر کش��یده است ،اشاره میکند و بیننده در

س��کانسهای مختلف شاهد مهارتهای ارتباطی-

اجتماعی یا استقالل است.

اتیپی��کال س��ریالی آمریکای��ی با ژان��ر کمدی و درام

ش مهارتهای
نکت��ه مثب��ت دیگر این س��ریال نمای 

در س��ال  2017در  4فصل ساختهش��ده که هر فصل

چال��ش از خ��ود نش��ان میدهد ک��ه میتواند برای

اس��ت که توس��ط رابین راشید با مجموعه نتفیلکس

آن دارای  8قس��مت اس��ت .داستان به چالشهایی
ک��ه وی ب��ا پ��در ،مادر و خواهر بزرگت��ر از خودش و
دوس��تان در مدرس��ه و محل کار دارد ،اشاره میکند.

قس��متها و داس��تانهای کوتاه نیمس��اعتهای که

خودمدیریتی اس��ت که س��م در موقعیتهای پر از

نوجوانان و والدین جنبه آموزش��ی داش��ته باش��د.
دراینبین اهمیت مس��ائل فرزند پروری نقش خود

را نش��ان میدهد که همیش��ه حمای��ت بیشازحد
مادر کارساز نیست و زمانی که در بعضی فعالیتها

میتواند به ش��ما در همدردی ،یادگیری مهارتهای

اج��ازه عمل ب��ه فرزندش میده��د ،نتایج خوبی به

باشد.

الگوی موفق از فرزند پروری را ارائه دهد.

مختل��ف و چالشه��ای پی��شرو کمککنن��ده

دس��ت میآید .این موضوع نیز میتواند به والدین

س��م در این س��ریال مجموعهای از عالقهمندیهای

کارگردان این مجموعه نیز پس از پایان فصل  4این

قطب جنوب از پررنگترین عالقهمندی وی میباشد

شنیدهش��دن صداهایی باش��د که تاکنون ش��نیده

مخصوص به اوتیسم را نشان میدهد که پنگوئن و
و بر روی زندگی او تأثیر گذاش��ته اس��ت .از لباسی که

س��ریال اش��ارهکرده بود که امیدوار اس��ت اتیپیکال
نشدهاند.
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داستان سریال جاخالی درباره جاخالی  -تمپل گرندین درباره موتور
جست و جویش

"همه چیز در ذهنم مانند یک موتور جس��ت و جو براس��اس تصویر کار

میکن��د" .بخ��ش های��ی از مصاحبه ب��ا تمپل گرندین در س��ال  .2008او
نویس��نده ،دامپزش��ک و اس��تاد عل��وم دام��ی در دانش��گاه کل��رادوی
آمریکاس��ت .همچنین در طیف اختالل اوتیس��م بوده و در این مصاحبه

ذهنش را توصیف میکند .نوش��ته ها و تحقیقات او کمک ش��ایانی به
بسیاری از افراد دارای اختالل اوتیسم کرده است.

داستان فیلم اوتیسم عاشق

اوتیسم عاشق یک فیلم مستند آمریکایی
اس��ت که در س��ال  2015منتش��ر شد .این
فیل��م زندگ��ی چه��ار بزرگس��ال دارای

اوتیسم را با تمرکز بر عشق و روابط آنها
ب��ا والدینش��ان دنب��ال میکن��د .دی��و و
لیندزی که هر دو دارای اختالل اوتیس��م

هس��تند ،هش��ت سال اس��ت که عاشق

یکدیگرن��د .لنی جوانی اس��ت که با مادر
مج��رد خ��ود زندگ��ی میکند و اس��تفان

بیش از  20س��ال اس��ت ک��ه ازدواجکرده
است.
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داستان فیلم جک قلبهای قرمز

جک قلبهای قرمز فیلمی آمریکایی به کارگردانی "جنت گریلو" اس��ت

و بر محور یتیم خانه ها ،خانواده ،اوتیس��م و محرومیت س��اخته ش��ده
اس��ت .داس��تان درباره نوجوانی  18س��اله به نام جک اس��ت که در تالش
اس��ت ت��ا از خواه��ر کوچکت��ر خ��ود ،کک مراقب��ت کند زیرا ه��ر دو یتیم

هستند .وقتی کک به خدمات کمک های اجتماعی برده می شود ،جک

برای به دست آوردن حضانت قانونی خواهرش ،باید درآمد پایدار پیدا

کند.

داستان فیلم مرد بارانی

در فیل��م مرد بارانی" ،چارلی
بابی��ت" جوان��ی ک��ه غرق
تجارت اتومبیلهای لوکس

است باخبر میشود پدرش
فوت کرده و خانه  ۳میلیون
دالر یاش را ب��ه ب��رادر

نادی��دهاش "ریمون��د" که

دارای اخت�لال اوتیس��م

است ،بخشیده است...
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داستان فیلم امتداد معجزه

امتداد معجزه فیلمی درام و ساختهش��ده در س��ال  2004میباش��د که در
آن م��ری لوئی��ز پارک��ر ،زاک افرون ،بوببا لوئیس ،آیدان کوئین و آلیش��یا

مورت��ون ب��ازی میکنن��د .زندگ��ی "کری مورگان توم��اس" وقتی متوجه
میش��ود دوقلوهای��ش "اس��تیفن" و "فیلی��پ" دارای اختالل اوتیس��م
ً
کامال تغییر میکند .چند پزش��کی که او پس��ران خود را نزدشان
هس��تند

میبرد قادر به تش��خیص این اختالل نیس��تند تا اینکه یک متخصص
اخت�لال اوتیس��م آنه��ا را تش��خیص میدهد .او خان��واده خود را ترک
میکند و...

داستان فیلم اوتیسم عاشق

اوتیسم عاشق یک فیلم مستند آمریکایی
اس��ت که در س��ال  2015منتش��ر شد .این
فیل��م زندگ��ی چه��ار بزرگس��ال دارای

اوتیسم را با تمرکز بر عشق و روابط آنها
ب��ا والدینش��ان دنب��ال میکن��د .دی��و و
لیندزی که هر دو دارای اختالل اوتیس��م

هس��تند ،هش��ت سال اس��ت که عاشق

یکدیگرن��د .لنی جوانی اس��ت که با مادر
مج��رد خ��ود زندگ��ی میکند و اس��تفان

بیش از  20س��ال اس��ت ک��ه ازدواجکرده
است.
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داستان فیلم خوشبختی یک مادر

ً
لطفا
داستان فیلم طاقت بیار

فیل��م خوش��بختی یک م��ادر ب��ه کارگردانی "هیون

دانگ" در س��ال  2019در ژانر خانوادگی ساختهش��ده
اس��ت .م��ادری ک��ه مبتالبه س��رطان اس��ت ،آماده

میشود خانواده و پسر کوچک خود را که تشخیص
اختالل اوتیسم گرفته است ،ترک کند.
داستان فیلم زیگ زاگ

طاق��ت بی��ار لطف� ً
�ا ،فیلم��ی در ژانر کم��دی-درام و

خانوادگی ،به کارگردانی "بن لوین" و محصول سال

زیگ زاگ نوجوان  15سالهای با اختالل اوتیسم است

 2017سینمای آمریکاست .این فیلم داستان زندگی

مجب��ور میکن��د تا آخر هفته  200دالر پول برایش جور

از دس��ت کس��ی که از او مراقبت میکند ،فرار کرده تا

که در یک رس��توران مش��غول به کار است .پدرش او را
کند .او خیلی اتفاقی رمز گاوصندوق صاحب رستوران
را میفهمد و تصمیم به دزدی میگیرد.

یک زن جوان با اختالل اوتیسم را روایت میکند که
ب��ا دستنوش��ته  500صفحهایاش ،در مس��ابقات

نویسندگی «پیشتازان فضا» شرکت کند.
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