
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 اختــال مغــزی اســت  ــه مــن گفتنــد ی ب
یااختــال 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 کامــًا غیــر قابــل کنترل شــده 
ــه  ــت ک ــن گف ــه م ــه ب ــر مدرس ــود. مدی ب
گریــه مــداوم یکــی از عائــم 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. مثــا 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، 
مشــکات 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 عــاوه 
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 ســام  - 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 فراينــد 
آمــوزش و درمــان كــودك اتیســم، روشــهاي 
ــر  ــر تأثی ــورد نظ ــي م ــا آموزش ــي ي درمان

ــت.  ــد داش الزم را نخواهن

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

ــت.  ــر اس ــیار مؤث ــودك بس ــت ك وضعی


