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 چکیده

 می سازد. اختلال محدود را فرد و ارتباطی اجتماعی یهامهارت کند که می اشاره رشد در پیچیده اختلال نوعی به اوتیسم اختلال

 و علایم هرچند. است شده داده سالگی تشخیص سه از قبل معمولاً که است رشد زمینة در جدی اختلالات از یکی اتیسم طیف

در  و نیستند تجربی هایمهارت و اجتماعی یهانقش ایفای به قادر اوتیسم اختلال با است. افراد متفاوت مختلف، افراد در آن شدت

 ارتباط قراریبر برای فرد توانایی مغزی اختلال نیستند. این غیرکلامی اشکال و کلامی ابزارهای از استفاده به قادر ارتباطی تجربیات

 هر در اوتیستیك کودکان. می دهد قرار خود تأثیر تحت را بیرون محیط به نسبت های فردپاسخ و دیگران با وی ارتباط نحوه و

 زمانهم اختلالات که دارای است ممکن همچنین باشند، ماندگی خود در طیف اختلال به مبتلا توانند می هوشی از توانایی سطحی

های تدریس همیشه مورد توجه مسئولان و متخصصان آموزش و پرورش بخصوص برای و شناخت از روشباشند. آگاهی  نیز دیگری

های کودکان با اختلال درخودماندگی است. معرفی ویزگیهدف از این مطالعه مروری، بررسی و  کودکان استثنایی بوده است.

به این کودکان به طور اختصار بیان گردد. در نهایت درخودماندگی، علائم و آموزش  همچنین سعی شده است که پاتوفیزیولوژی

 پیشنهادهایی نیز ارائه گردیده است.

 تدریس، اختلال طیف درخود مانده، کودکان :دیی کلیهاواژه

 

 

 

 

 

 مقدمه

 رتباطا در مشکل یعنی علایم که با دو گروه شناختی است روان علایم با شناختی عصب اختلالات از یکی درخودمانده، طیف اختلال

 غیرکلامی، یهامهارت در مشکلاتی شامل اجتماعی و تعامل ارتباط در نقص باشد و عامل می تشخیص تعامل اجتماعی قابل و

تغییر  و اشیاء به حد از بیش غیرعادی علاقه تکراری، بدنی ای کلیشه روابط حرکات شامل رفتارها در نقص درک و در مشکلاتی

 یـك بیمـاری بـا طیـف را به عنوان درخودماندگی(. Schroeder at ell,2919) است حسی یهامحرک به حساسیت عادی



درجات خفیف تا شدید درجه بندی ها را از دارد که می توان این نشانهفراوانی های نشانه. ایـن بیمـاری می توان نام بردگسترده 

 مراوده: اند این مشکلات موسوم به اختلال سه وجهـی هستند مواجه افراد دارای درخودماندگی اغلب در سه زمینه بـا مـشکل .کـرد

تخیـل  ( ولفظی و غیرلفظـی دشواری در ایجاد ارتباط)ارتباط اجتماعی  (،اجتماعی دشواری در ایجاد روابـط)ی اجتماعی

()ولی م آنها استفاده کردقدرت تخیل برای فه یی که چند نفر در آنها درگیر هستند و یا بایـد ازهابازی دشـواری در یـاد گیـری)

 (.1811زاده، 

های تعامل اجتماعی، زبان مورد استفاده در ارتباطات اختلال طیف خوددرماندگی حداقل با تأخیر یا کارکرد ناهنجار در یکی از حوزه

گی می کند و از یابد. کودک مبتلا به اختلال خوددرماندگی در دنیای درون خود زنداجتماعی و بازی تخیلی یا نمادین ظهور می

آنجا که برقراری ارتباطات مناسب اجتماعی نیازمند دریافت و پردازش صحیح اطلاعات حسی و اتخاذ رفتار مقتضی، مبتنی بر این 

شود و نقصان دریافت و ادراک محرکات حسی اطلاعات است، در این دنیای درونی شده، ارتباط وی با دنیای بیرون قطع می

 (.1891بیاتیانی،  ی و ارتباطات مناسب اجتماعی وی را مختل می کند )اکبریخارجی، فرایند یادگیر

شود وجود شناخته می درخودماندگی اللاخت عنوان تحت اکنون هم که اختلالی برای نامی هیچ ادی،لمی بیستم قرن اواسط تا

 قرار مطالعه مورد را کودکان از نفری 11 گروه یك هاپیکنز،بیمارستان در 1کانر ،1998 سال یعنینداشت. در اواسط قرن بیستم 

 تکرار تحولی، تأخیرات انتظار، قابل و خاص بدنی یهاژست ارائة در ناتوانی درخودماندگی، تنهایی، چون ییهاویژگی دارای که داد

 و محیط یکنواختی بر اصرار ای، کلیشه رفتارهای عالی، و وار طوطی حافظة کلام، و صدا یکنواختی ضمیر، وارونگی کلام، پژواک یا

 هاسال آن در که هرچندجان بودند. تصاویر و اشیاء بی دیگران، با غیرطبیعی رابطة ضعیف، چشمی تماس آن، در تغییر از ممانعت

 یا و 8 ذهنی ماندگی عقب طبقة در کودکان این ادی،لمی 1919 هایسال تا اما دادها برچسب درخودماندگی کانر به این بچه

 از مجزا پدیدة دو اما باشد کودکی اسیکزوفرنی اللاخت این گرچه شد، مشخص بعدها. گرفتند می جای 9 کودکی اسیکزوفرنی

 شبیه نشانگان و علایم یکسری در هرکدام که را دیگر اللاخت نوع چندین محققین آینده، هایسال درد. هستن یکدیگر

 گونه به که درخودماندگی اللاخت و کودکی دوران فروپاشندة اللاخت ،8رت سندروم 2آسپرگر نظیر دادند ارائه بودند، درخودماندگی

 اینکه، به توجه با نیز و هم به شبیه علایم وجود و علایم تغییرات به توجه با محققین تمامی واقع، در. است نشده مشخص دیگر ای

 را بازی و اجتماعی زبانی، ارتباطی، رفتاری، عاطفی، شناختی، ادراکی، هایجنبه یعنی کودک تحولی یهاجنبه تمامی اختلالها، این

می گویند  درخودماندگی طیف هایاختلال نیز اخیراً و 5رشدی نافذ اختالات ،9تحولی فراگیر آنها اختلالات به می کنند، درگیر

 (.2912، 1)اوزونف

                                                             
1 Caner 

2 Asperger 

3 Rett syndrome 

4 Ervasive developmental disorder 

5 Pervasive developmental disorders 

6 Ozonoff 



 هایسیستم از بسیاری یا همه بر که شود می ناشی رشدی عواملی از درخودماندگی رسد می نظر بهدرخودماندگی:  پاتوفیزیولوژی

 که دارد آن از حکایت قویاً  نوروآناتومیك مطالعات. نمایند می تغییر دچار را مغز تحول و رشد روند و گذاشته اثر مغز عملکردی

 رشدی، تغییرات این ظاهراً . شود می شروع بارداری اول یهاهفته در درخودماندگی، به مبتلایان مغز رشد در اللاخت یا تغییر

 اغلب اینکه به توجه با. دهد می قرار محیطی عوامل تأثیر تحت شدت به را مغز که آورند می پدید مغز در پاتولوژیك حوادثی

 با درخودماندگی که شود می مربوط مواردی به گرفته صورت آنها مغز روی درخودماندگی به مبتلایان مرگ از پس که مطالعاتی

 کودکان مغز حجم و وزن ددانی می آنکه با .است دشوار مطالعات این از قطعی گیری نتیجه است بوده همراه ذهنی ماندگی عقب

)اکبری  نیست شده شناخته اندازه از بیش رشدِ این مولکولی و سلولی اساس ولی. است ایشان سالم همتایان از بیشتر اوتیستیك

 رشد عصبی و می شود آغاز جنینی رشد اولیة مراحل از همان عصبی سیستم و ایمنی سیستم میان (. تعامات1891بیاتیانی، 

 طی در نیایم سیستم فعالیت غیرعادی که دارد وجود احتمال این. دارد بستگی ایمنی بدن سیستم پاسخ متعادل به آمیز، موفقیت

 در نوروترانسمیتری ناهنجاری چندین. درخودماندگی بینجامد طیف اختال از هاییشکل بروز به رشد عصبی حساس مراحل

 ایشاز افز هم هایافته برخی. است سروتونین خونی افزایش سطح آنها مهمترین که شده داده تشخیص درخودماندگی مبتلایان به

 در شناختی مشکلات عصب باب در که دیگری نظریة. دارد حکایت فاکتورهای رشد کاهش از برخی و رشد هایهورمون

 ای، آینه هاینورون سیستم در تحول اختلال نظریه، این مطابق. است ای آینه هایسیستم نورون نظریة است، مطرح درخودماندگی

در  هک دیگری یافتة. می گردد منجر اجتماعی و اشکالات ارتباطی آمدن پدید به نهایت در و انجامد می توانایی تقلید در اشکال به

 هایدر پردازش درگیر عصبی هایشبکه ارتباطات به است حاصل شده درخودماندگی به مبتلا کودکان عصبی سیستم مطالعات

 اختلال به مبتلایان از در تصویربرداری مغزی این باره در مطالعه جدیدترین در طور مثال، به. می شود مربوط اجتماعی و عاطفی

 از خشب این عملکرد طبیعی الگوی متفاوت از که شد مشاهده سینگولیت قشر در هاسیگنال خاصی از الگوی درخودماندگی، طیف

 (.2919، 7است )هاوس و لرد قشر

)جاسمی  است درصد 9/1حدود  دهنده شیوع بالای این اختلال با نرخ رشدی در نشان کنونی درخودماندگی: تحقیقات علائم اختلال

تأیید در این کودکان را  یمشــکلات رفتا وزنقـش مشـکلات ارتبـاطی در بـر نشان دهنده بسیاری تحقیقـات(. 1891و همکاران، 

بیانگر این است که کودکان در خودمانده نسبت به گروه همسالان خود  ( تحقیقات انجام شـدهSigafoos 2912,کنند) می

 (.Matson at ell 2918,) های آموزشی دارنددستیابی کمتری به فرصت

های رشدی اثر می گذارد. مشکلات ارتباطی این کودکان اختلال درخودماندگی یك عارضه رشدی پیچیده است که بر تمامی ویژگی

. برخی از این کودکان امکان دارد قادر به صحبت کردن نباشند، ولی گروهی دیگر امکان بستگی دارد آنهاهوش و رشد اجتماعی به 

ها، اکثر کودکان در در مورد علاقه شان به طور عمیق صحبت کنند. با وجود همه این تفاوتدارد خزانه لغات داشته باشند و 

خودمانده در تلفظ مشکل ندارند یا مشکل کمی دارند. بیشتر آنها در معنی و لهجه و آهنگ لغات و جملات مشکل دارند. تماس 

امی نمی توانند از حالات چهره و اشاره ای برای اشاره به چشمی ندارند و دامنه توجه آنها کم است. این کودکان در ارتباطات کل

چیزی که می خواهند استفاده کنند و گروهی از این کودکان با تن صدای بالا و ربات مانند صحبت می کنند)قره خانی و همکاران، 

1819.) 

                                                             
7 Hus & Lord 



را به  (کودکان در خودمانده) نیازهای ویژهکودکان دارای  هایهای نوین، استعداد و تواناییآموزشدرخودماندگی:  آموزش به اختلال

این افراد را توسعه  )کلامی(ای سازد و خزانه لغات و زبان محاوره می رساند و آموزش را از حالت سنتی و رایج خود خارج ظهور می

 ی گوناگون وهاتوان مهارت می آموزان در خودمانده آموزش مبتنی بر رایانه جهت دانشبا  شود، می دهد و باعث بهبود آن می

واقعی و قابل پیش  توانند محیط یادگیری متنوع، افزارهای آموزشی می نرم .آموزان درخودمانده آموزش داد متنوعی را به دانش

 (.1899)نورورزی و همکاران، آموزان ایجاد نماید بینی را برای این دسته از دانش

م یافته مشکلات گفتاری و رفتاری کودکان با اختلال خودماندگی های انجا( بیان داشتند طبق پژوهش2918ماتسون و همکاران)

ی از طرفهای آموزشی می شود. باعث می گردد تعامل کمتری با گروه همسالان و منجر به دستیابی کمتر این کودکان به فرصت

آموزش،  انفرادی کردنن تحولات عظیمی در حوزه آموزش بوده است، که می توان به مواردی همچوجهان در چند دهه اخیر شاهد 

تاثیرگذار بوده آموزان  ارتباط مؤثر با دانش معلم در را نام برد. این تحولات بر توانایی آوری گیری از فن توزیع وسیعتر آموزش، بهره

از چنان نقش و اهمیتی برخوردار گردیده  های جدیدفن آوری گیری از از رویکردهای سنتی یادگیری کاسته است. بهرهاست و 

 (.1819)افروز، میسر نمودبهره گیری از فن آوری جدید  در زمینه آموزش را با است که شاید بتوان عظیم ترین پیشرفت فنی

دید جاستفاده از فن آوری جدید در آموزش تعیین کننده رسیدن به موفقیت در آموزش کودکان استثنایی است. آموزش با امکانات 

های جدید می تواند استعدادها و می تواند پاسخگوی نیازهای دانش آموزان استثنایی بخصوص درخودمانده باشد. آموزش با روش

(. این ,2998Bosselerهای کودکان درخودمانده را به ظهور برساند و منجر به بهبود یادگیری در این کودکان شود )توانایی

های زبانی، ارتباطی، رفتاری، اجتماعی و هایی مانند در بر داشتن طیف متنوعی از نابهنجارییژگیاختلال به علت برخورداری از و

، کند)رافعیتواند فشارهای روانی گوناگونی را بر خانواده و نزدیکان کودک تحمیل میهای قطعی و موثر، میهمچنین فقدان درمان

های ارتباطی به این کودکان داده شود، در آینده عملکرد بهتری هبود مهارتی ب های زود هنگام در زمینه(. بنابراین آموزش1815

ی زندگی مستقل و ارتباط، از خود نشان خواهند داد و این مسئله خود منجر به بهترشدن عملکرد تحصیلی و اجتماعی در زمینه

احتمال دارد که از سوی همسالانشان مورد  آموزان با اختلال درخودمانده کمتر(. لذا دانشMirenda ,1911شود)این کودکان می

های اجتماعی آنها های ارتباطی می تواند در عملکرد تحصیلی بهتر و تقویت مهارتپذیرش قرار گیرند. در مقابل آموزش مهارت

 موثر باشد. این مقاله به تدریس به کودکان با اختلال طیف درخودماندگی می پردازد.

 ر مدرسه عادی درس بخواند؟آیا کودک اوتیسمی می تواند د

های حل مسئله و دچار اوتیسم خفیف است و دارای توانایی کودکبستگی دارد. اگر  کودکبه شدت اوتیسم در  موضوع این

در مواردی حتی توصیه می شود کودکان دچار اوتیسم خفیف در  های عادی شرکت کند.حفظیات خوبی است، می تواند در کلاس

ا با این حال، نکات زیر ر د، تا حضور در کنار کودکان دچار اوتیسم شدید به تشدید علائم آنها منجر نشود.مدارس عادی شرکت کنن

 :(1895)دهقانی و همکاران،  در نظر داشته باشید

 به احتمال زیاد به مدرس دیگری نیاز خواهید داشت که در آموزش کودکان کم توان تخصص دارد. 

مورد آزار و تمسخر کودکان عادی قرار گیرد. برای پیشگیری از این مسئله معلم و دیگر  در مدرسه کودکاحتمال دارد که 

 مطلع سازید. کودکمسئولین مدرسه را از وضعیت 

  را درک کنند. کودکمدرسه ای را انتخاب کنید که مسئولین آن درک درستی از اختلال طیف اوتیسم دارند و 



 آن چیست؟علت ابتلا به اوتیسم و ریسك فاکتورهای 

. فاکتورهای زیادی در ابتلای اندمشخص شدهمشخص نیست، اما برخی از علل دخیل در انواع آن  هنوز دلیل ابتلا به اوتیسم کاملاً

ها یکی از ریسك محققان بر این باورند که ژن یك کودک به این اختلال دخیل هستند، از جمله محیط، ژنتیك و بیولوژی.

کودکانی که دارای یك خواهر یا برادر مبتلا به اوتیسم هستند، در معرض  ابتلا به این بیماری هستند. فاکتورهای مهم در احتمال

های کوروموزومی یا ژنتیکی هستند بیشتر دیده می شود مانند اوتیسم در کودکانی که دچار برخی بیماری خطر بیشتری قرار دارند.

ی والپروئیك اسید و تالیدومید در طول بارداری ریسك ابتلا به اختلال طیف مصرف دارو شکننده یا توبروز اسکلروزیس. Xسندروم 

نوزادانی که از والدینی در سن بالا به دنیا می آیند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به اختلال طیف  اوتیسم را در جنین افزایش می دهد.

 (:1811زاده، از )ولی عبارتنداوتیسم قرار دارند. از دیگر عوامل محتمل در ابتلا به اوتیسم 

 وزن پایین هنگام تولد

 عدم تعادل متابولیکی

 تماس با فلزات سنگین و سموم محیطی

 و سابقه عفونت ویروسی

مشکلات زبانی و ارتباطی در صدر مشکلات اختلال طیف اوتیسم قرار دارد. در : های زبانی به کودک مبتلا به اوتیسمآموزش مهارت

فرزندتان را پیدا کنید. سطح توانایی او چقدر است؟ آیا ضمایر را اشتباه استفاده می کند؟ می تواند با اشاره حرف ابتدا باید مشکل 

هایی برای ارتباط بهتر با او پیدا کنید. برای مثال، اگر فرزندتان قادر به ادای جملات کامل و واضح نیست، از او استراتژی بزند؟

تلف های مخهای تصویری در قسمتشما بگوید. بهترین کار برای این مشکل آن است که فلش کارتبخواهید با اشاره نیازش را به 

بعضی از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم نیز با تایپ  خانه قرار دهید و از او بخواهید نیازش را با استفاده از آنها بیان کند.

های مهم در درمان کودکان مبتلا به اوتیسم درمانی یکی از روش گفتار ذارند.کردن بهتر می توانند نیاز خود را با شما در میان بگ

شما نیز در خانه از جملات کوتاه و ساده برای  است. به کمك یك گفتار درمانگر می توانید مهارت زبانی فرزندتان را تقویت کنید.

با او زیاد حرف بزنید. هر چند  است( را فراموش نکنید. داستان گویی )هر زمان که او آماده شنیدن آموزش فرزندتان استفاده کنید.

در بیشتر مواقع ارتباط شما یك طرفه است، اما شما دست از تلاش نکشید و با او حرف بزنید. اگر به خرید می روید برایش توضیح 

 .(1815)رافعی،  دهید که قرار است چه کاری انجام دهید و چه چیزی بخرید

های اجتماعی نیازی به آموزش مستقیم کودکان عادی برای یادگیری مهارت: عی به کودک اوتیسمیهای اجتماآموزش مهارت

ها به کودک اوتیسمی نیاز به مداخله ندارند و صرف تعامل در اجتماع برای آنها تا حد زیادی کافی است. اما آموزش این مهارت

رتباط با دیگران ندارند و انزوا را انتخاب می کنند. اما برخی دیگر بعضی از کودکان علاقه ای به ا مستقیم، تکرار و تمرین دارد.

های اجتماعی به کودک مبتلا به اختلال برای آموزش مهارت شدیدا مایل به ارتباط با اطرافیان هستند، اما روش آن را بلد نیستند.

تی اگر کودک ح ن مهارت را در او تقویت کنید.های متعدد و تمرین و تکرار ایطیف اوتیسم باید صبور باشید و با نمایش موقعیت

کوچك ترین ارتباطی با دیگران برقرار کرد او را تشویق کنید. به او بفهمانید که در ارتباط گرفتن با دیگران مورد آزار قرار نخواهد 

کنار این کودکان باعث می  او را از بودن در کنار کودکان سالم محروم نکنید. بودن در گرفت و این موقعیت کوتاه و موقتی است.



شود به تدریج فرزندتان در رفتارهایش الگوهای سالم تری را انتخاب کند )کودکانی را برای این کار انتخاب کنید که درک بهتری از 

 (.1891و همکاران،  خداوردی) وضعیت فرزندتان دارند و او را مورد تمسخر و آزار قرار نمی دهند(

ها و نتایج را با توجه به هدف این پژوهش مقالات منتخب روند تاریخی را در نظر می گیریم و روش در بررسیتحقیقات پیشین: 

 ای را بر میزان بررسی تأثیر دو نوع روش تدریس سنتی و چندرسانه ( در تحقیقی1899نوروزی و همکاران) بیان می کنیم

خود مانده تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن نیمه آموزان در  یادگیری و یادداری درس ریاضی سال پنجم ابتدایی دانش

انتخاب شدند و به  گیری در دسترس آموزان اتیستیك پسر پایه پنجم ابتدایی با روش نمونه نفر از دانش1شامل  ای نمونه باتجربی 

 افزار چندرسانه خته و نرماز آزمون محقق سا هاآوری داده جمع صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای

نشان داد که به  Tبا استفاده از آزمون  هااستفاده شد. تحلیل داده هاای طراحی چندرسانه ای محقق ساخته مبتنی بر اصول

آموزان اوتیستیك مؤثرتر از  در دانش (مساحت ذوزنقه مساحت لوزی و)ای در آموزش مفاهیم ریاضی  کارگیری نرم افزار چندرسانه

 . باشد می (مدارس استثنایی روش فعلی موجود در)روش سنتی 

ی هامهارت پیش کلامی به منظور بهبود و افزایش طراحی برنامه آموزش مهارتهای »( در تحقیقی با عنوان1899عزیزی و همکاران)

آزمایشی با  خودمانده عملکرد بالا تحقیق از نوع تحقیقات اجتماعی متقابل یعنی ایجاد، حفظ و توسعه روابط اجتمـاعی کودکـان

کودک پسر خودمانده با عملکرد بالا، به صورت نمونه در 29تعداد  پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل

 بـرای گـروه تیسم دوم آوریل تهران،اوجلسه آموزش متوالی، در مرکز 29آموزش مهارت پیش کلامی، در و  دسـترس انتخـاب

مهارتهای  های آنها با استفاده از نمایش ویدئویی، نقش بازی و داستان گویی آموزش داده شد. از آزمون نیمـرخآزمایش و خانواده

ی حاصل نشان دادند که برنامه آموزش مهارتهای پیش هایافته اجتماعی اسکات بلینی برای ارزیابی مهارتهای ارتباطی استفاده شد

کنندگان گروه  اجتماعی گروه آزمایش شد. اما این بهبودی در شرکت جب بهبود و افزایش معنادار مهارتها و تعاملاتکلامی، مو

های حاصل نشان داد که برنامه آموزش مهارتهای ایجاد نشد. در مجموع یافته کنترل که هیچ مداخله ای را دریافت نکرده بودند،

های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده مداخله ای موثر برای بهبود و افزایش توانایی تواند بـه صـورت برنامـه پیش کلامی، می

 .عملکرد بالا، به کار برده شود

 وتیسما به مبتلا کودکان والدین به کاربردی رفتار تحلیل آموزش اثربخشی تعیین به تحقیقی در( 1899) همکاران و فمی تفرشی

 ودب کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش نوع از آزمایشی پژوهش طرح.پرداختند اوتیسم به مبتلا کودکان خودیاری افزایش در

. بودند 1899 سال در تهران شهر دبستان و دبستان پیش بین سن اوتیسم به مبتلا کودکان والدین تمامی دربرگیرنده آماری جامعه

 جای دهی کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی صورت به نمونه نفر 89 وتعداد شد انجام ساده تصادفی صورت به گیری نمونه

 روش. دادند پاسخ گارز فهرست و وایلن اجتماعی بلوغ مقیاس به آموزش از بعد و قبل کنندگان شرکت گروه هر در نفر 15 شدند

. نندک استفاده کودکانشان خودیاری مهارهای افزایش برای روش این از والدین تا شد داده آموزش والدین به کاربردی رفتار تحلیل

 شآزمای گروه در معناداری تفاوت که داد نشان تحلیل نتایجها یافته. شد برگزار ساعته نیم جلسه 19 در گروهی صورت به مداخله

  .دارد وجود والدین به کاربردی رفتار تحلیل مداخله برنامه اجرای از پس کودکان خودیاری مقیاس در کنترل گروه به نسبت

انگلیسی به عنوان زبان دوم به کودکان اختلال طیف اوتیسم با  آموزش زبان»( در تحقیقی با عنوان1891خداوردی و همکاران)

یك به یك رفتاری و شناختی در آموزش زبان دوم به  مطالعه کیفی و موردی به بررسی تاثیر مداخله یا روش تدریس« عملکرد بالا

کردن، و درخواست  حرکتی، تکرار کردن، نام گذاری_کلم می پردازد. از چهار مهارت تقلیدیدارای ت دو زبان آموز فارسی زبان

مورد شکست در دو روش آموزشی دیده شد. سام با روش 9زبانی فقط  مورد198در آموزش . کردن برای آموزش استفاده شد



را تجربه کرد و مانی هیچ شکستی  (رار کردنتک مورد در مهارت9حرکتی و  - مورد در مهارت تقلیدی 5) شکست 9 رفتاری مداخله

همراه است و برای به کارگیری در  تفاوت ناچیز، به نظر میرسد آموزش به روش مداخله شناختی با شکست کمتری با وجود نداشت

 .بالا توصیه می شود زبان آموزی کودکان در طیف اوتیسم با عملکرد

 روش «توان ذهنی آموزان کم دبستانی دانش ارزشیابی از برنامه درسی دوره پیش»( در تحقیقی با عنوان 1895دهقانی و همکاران)

مراکز استثنایی استان آذربایجان غربی  آموزان تحقیق ارزشیابانه و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران، معلمان و اولیای دانش

آموزان،  مان به صورت سرشماری و برای اولیای دانشمعل گیری برای مدیران و گران از این مراکز بودند. روش نمونه و مشاهده

لیست، سؤالات  دو نفر بود. برای گردآوری دادهها از ابزارهای پرسشنامه، چك گر برای هر مرکز ای و مشاهده ای چندمرحله خوشه

 ز نظر مدیران، معلمان ونتایج پژوهش نشان داد که کیفیت سازماندهی منابع انسانی ا. آموزان استفاده شد بازپاسخ و نمرات دانش

 باشد. کیفیت مطلوب می هاآموزان از نظر تمام گروه باشد. کیفیت محتوای برنامه درسی دانش نامطلوب می گران و اولیا مشاهده

فرآیند تدریس در بخش  باشد. کیفیت فرآیند تدریس به صورت تئوری از نظر مدیران و معلمان مطلوب و از نظر اولیا نامطلوب می

هیجانی از نظر مدیران و  -حیطه رشد اجتماعی باشد. کیفیت تحقق اهداف از نظر تمامی گروههای شرکت کننده مطلوب می عملی

باشد و در نهایت کیفیت تحقق اهداف  مطلوب و از نظر اولیا نامطلوب می ی ارزشیابی نسبتاً هامعلمان مطلوب و ارزیابی دفترچه

ی ارزشیابی هازی از نظر مدیران و اولیا نامطلوب، از نظر معلمان مطلوب، و ارزیابی دفترچهسوادآمو حیطه زبان، برقراری ارتباط و

 .باشد نسبتاً مطلوب می نوآموزان

 نتیجه گیریبحث و 

. شد پرداخته آن درمانی و آموزشی بخشی، توان راهبردهای و مؤثر عوامل تعاریف، درخودماندگی، مسئلة بررسی به مقاله این در

بخصوص در مورد تدریس های داخلـی مساله قابل توجهی که در خلال انجام این پژوهش به آن برخوردیم تعداد بسیار کم پژوهش

های قبل بیان نمودیم در بررسی اولیه که با توجه به هدف همانطور که در بخش و آموزش به کودکان به این طیف اختلال است.

مقاله ارتباط معنایی بیشتری با موضوع پژوهش ما داشته است که هر 5مستند موجود،  29از ایـن پـژوهش انجـام گردیـده اسـت، 

 ها نشان دهنده این مطلب است که: . بررسیشـده اسـت مقاله نیز در همایشها ارائـه9

ت اندکی که صورت بیشتر مطالعات انجام شده در مورد کودکان در خود مانده متمرکز بر نوع اختلال و درمان آن است و مطالعا-

های اجتماعی این کودکان پرداخته است این درحالی است که در مورد آموزش و تدریس به این کودکان گرفته به آموزش مهارت

 هیچ اشاره ای نشده است.

 های کیفی بخصوص در مورد روشهای تدریس به این کودکان توسط معلمان و مربیان ایرانی.عدم توجه به پژوهش-

مطالعات به صورت بسیار اندک به اموزش فن آوری جدید رایانه ای، آموزش ریاضی و آموزش انگلیسی اشاره ای گذرا  در تمامی-

شده است.این در حالی است که متخصصان داخلی هیچ پروتکل و برنامه آموزشی برای تدریس این کودکان ارائه نکرده و در هیچ 

کان کوچکترین اشاره ای نشده است.این در حالی است که درگیر شدن این کودکان پژوهشی این نوع تدریس و تاثیر آن بر این کود

های اجتماعی آنها و تقویت شادی و نشاط، تقویت حس انگیزش در یادگیری وسواد آموزی در این کودکان می تواند به رشد مهارت

 و اعتماد به نفس انها کمك شایان نماید. از این رو پیشنهاد می شود:

 های آموزشی روشها و اصول تدریس برای دروس مختلف ارائه شود.در دوره



ها و نیازهای این کودکان های درس مناسب و جدید متناسب با تواناییبه منظور ایجاد ارتباط مناسب معلم با دانش آموز طرح

 طراحی گردد.

 رای همکارانشان عرضه شود.های موفق معلم در مورد تدریس و آموزش به این کودکان به عنوان راه کار بتجربه

 های کمی وکیفی در مورد تدریس این کودکان در نقاط مختلف کشور با فرهنگ و آداب مختلف انجام شود.پژوهش

 منابع 

می فصلنامه عل لا،اختلال طیف اوتیسم با عملکرد با آموزش انگلیسی به عنوان زبان دوم به کودکان .1891و همکاران.ندا  خداوردی،

  .، زمستان(11پیاپی )سال سوم، شماره چهارم  ـ پژوهشی عصب روانشناسی

 اختلال به مبتلا کودکان ارتباط و اجتماعی تعاملات بهبود بر Son-Rise برنامه . اثربخشی1891سحر و همکاران. ،جاسمی

 ،152-195ص ،8ش ،18دوره توانبخشی، علوم در اوتیسم.پژوهش

برنامه درسی  یادگیری، سازماندهی، تحقق اهداف و محتوای -ارزشیابی از فرآیند یاددهی. 1895همکاران. و  مرضیه ،دهقانی

ی  انجمن مطالعات برنامه ،ی درسی ی برنامههای علمی پژوهشی پژوهش مجله،هاموندتوان ذهنی: مدل کم دبستانی دورهی پیش

 .122-191،صی دوم، پاییز و زمستان ی ششم، شماره دوره درسی ایران

 . اوتیسم ارزیابی و درمان، چاپ دوم. تهران: دانژه.1815رافعی، طلعت،.

بهبود مهارتهای  طراحی برنامه آموزش مهارتهای پیشکلامی و بررسی اثربخشی آن بر .1899عزیزی، محمدپارسا و همکاران. 

 ،پاییز.15، پیایی8فصلنامه توانمندسازی کودکان، سال،شماره ،اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد بالا
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Abstract 

Autism was a disorder that is affecting more and more people, limiting social skills and 

communication skills. Autism spectrum disorder is one of the most serious developmental 

disorders that are usually diagnosed before the age of three. However, the symptoms and 

severity vary from person to person. People with autism are unable to play social roles and 

experience skills, and in communication experiences they are unable to use verbal tools and 

nonverbal forms. This brain disorder affects a person's ability to communicate and how he or 

she communicates with others and the person's responses to the outside environment. Autistic 

children at any level of IQ can have a range of autism spectrum disorders, and may have other 

concomitant disorders. Awareness and knowledge of teaching methods have always been of 

interest to education officials and experts, especially for exceptional children. The aim of this 

review study is to investigate and introduce the characteristics of children with autism. 

Attempts have also been made to briefly describe the pathophysiology of autism, symptoms, 

and education in these children. Finally, suggestions are provided. 
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