
در خانه ماندن آسیب است و به مدرسه رفتن چالش سالمت

  یاسر مختاری
کووید 19 از زمانی که شیوع پیدا کرد عالوه بر 
برای گروه های  بیماری، مشکالت بسیاری را 
مختلف ایجاد کرد. شیوه زندگی مردم را تغییر 
داده و سبک جدیدی را به آنها تحمیل کرده 
است، این تغییر سبک برای بسیاری از افراد آسان 
نیست. کودکان اوتیسم از جمله این افراد هستند.

آغاز مشکالت کودکان اوتیسم
شیوع  با  همزمان  اوتیسم  کودکان  مشکالت 
در  و  شد  آغاز  اجتماعی  فاصله گذاری های 
قرنطینه های  با  آنان  واقع سیکل منظم زندگی 

خانگی به هم ریخت.
انجمن  توکلی، مدیر آموزش و پژوهش  سینا 
ایران در این رابطه به سپید می گوید:  اوتیسم 
»کودکان اوتیستیکی که سطح عملکرد ضعیفی 
دارند به مراکز توانبخشی می روند و کودکانی که 
سطح توانمندی باالیی دارند در مدرسه آموزش 
می بینند آنان چرخه زندگی منظمی دارند که در 
روزهای کرونا به هم ریخته  است. خانواده ممکن 
است به این شرایط عادت کند، اما عادت دادن 

این کودکان بسیار سخت است.«
وی می افزاید: »در  شرایط جدید باید یک سیکل 
منظم برای این کودکان تعریف کرد، اگر تا پیش 
از این چرخه منظم زندگی کودک اوتیسم این 

بود که در ساعت منظمی از خواب بیدار  شود، 
صبحانه بخورد، به مدرسه برود، یا سر کالس های 
توانبخشی حاضر شود، به خانه باز گردد و سر 
ساعت معینی بخوابد، االن این وضعیت به هم 
خورده است. باید تالش کرد همین شرایط را 
به گونه ای دیگر برای او فراهم کرده و زمان 
او را به یک سیکل منظم تبدیل کرد، مثاًل اگر 
کودک ساعت 1۲ شب می خوابد و 1۰ صبح 
بیدار می شود، باید سعی کرد هر روز این شرایط 

تکرار شود تا کودک به آن عادت کند.«  
وی تأکید می کند: » باید با کودک اوتیسم در 
مورد برنامه روزانه اش که قرار است در شرایط 
جدید اجرا شود گفت وگو کرد. اگر این کودک 
باید به صورت  پایینی دارد،  سطح عملکردی 
تصویری یا در قالب داستان مصور روزانه این 
برنامه را شرح دهیم. برای کودکان با عملکرد 
متوسط و باال باید ساده توضیح داد تا شرایط 

را درک کند.«
مشکالت کودکان اوتیسم تنها به زمان فاصله 
خالصه  خانه  در  بودن  و  اجتماعی  گذاری 
نمی شود، چرا که این کودکان از سویی باید در 
مدرسه علی رغم مشکالت موجود و تهدیدات 
علیه سالمت باید در مدرسه حاضر باشند و از 
سوی دیگر  هر لحظه در خانه ماندن آنها به 
ضرر کودک است. این در حالیست که کنترل 

کودک اوتیسم بری حفظ فاصله گذاری اجتماعی 
و حفظ ماسک بر صورت خود  به ویژه  افراد 

دارای عملکرد ضعیف بسیار سخت است.

مشکالت والدین کودکان اوتیسم در 
آموزش عصر کرونا

نازی پیران، پژوهشگر حوزه اوتیسم و مادر کاوه 
کودک 1۰ ساله اوتیسم به سپید، می گوید: » سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی سه برنامه آموزش 
مجازی)شاد(، نیمه حضوری به صورت دو یا سه 
روز در هفته و کامال حضوری ارائه داده است.«
وی با بیان اینکه آموزش به کودکان اوتیسم به 
ویژه  برای والدین سخت است، اظهار می کند:» 
والدین باید از آموزش هایی که به کودک خود 
می دهند فیلم گرفته و کودک را در شرایط خاص 
بنشانند تا تکالیف خود را انجام دهند، سی دی 
تهیه کنند و کارهای دیگری انجام دهند، این 
کارها تقریبا برای بیشتر والدین کودکان اوتیسم 
امکان پذیر نیست. بسیاری از خانواده ها نیز در 

این رابطه آموزش های الزم را ندارند.«
پیران یادآور می شود: » مدارس برای کودکان 
اوتیسم تجهیز نشده اند، این مدارس باید خاص 
این کودکان باشد و بسیاری از آموزگاران که 
برای کودکان استثنایی آموزش دیده اند اصال 
طبیعتا  و  نمی شناسند  را  اوتیستیک  کودکان 

نیستند.« وی در رابطه  بلد  نیز  را  آنها  با  کار 
با پروتکل های بهداشتی مدارس برای کودکان 
اوتیسم نیز می گوید: » تنها کودکان با عملکرد 
باال می توانند پروتکل ها را یاد بگیرند، بسیاری 
از این کودکان مشکل حسی دارند و نمی توانند 
ماسک را بر صورت خود تحمل کنند. از سوی 
دیگر این کودکان معموال به یک چیزی مانند 
چهره معلم عادت می کنند، لذا در صورتی که 
این چهره برای  بزند  معلم ماسک بر صورت 

کودکان شناخته شده نیست.«
این پژوهشگر حوزه اوتیسم یادآور می شود: » در 
حالت عادی بهداشت این کودکان دارای اشکال 
است. بسیاری از آنان دچار هرزه خواری بوده و 
هرچیزی را که دم دستشان باشد می خورند این 
موضوع به ویژه در این دوره که خطر بیماری کرونا 
وجود دارد مشکالت والدین و کادر آموزشی 

را دو چندان کرده است.«

پروتکلی برای کودکان اوتیسم وجود ندارد
کودکان اوتیسم عمدتا در کلینکیک های ویژه این 
کودکان، مدارس استثنایی یا مدارس عادی آموزش 
می بینند و پیش از آغاز به کار سال تحصیلی سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی پروتکل هایی را برای 

بازگشایی این مدارس ابالغ کرد. 
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چالش های آموزش عصر کرونا برای کودکان اوتیسم


