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 چکیده

تعاملی کودکان با اختالل طیف اتیسم شد. روش پژوهش از پژوهش حاضر با هدف مروری برنقش فناوری در بهبود مهارت های 

کتابخانه ای بود. در این پژوهش پس از تعریف اختالل طیف اتیسم و گزارش نرخ شیوع این اختالل به تشریح مهم -نوع اسنادی

یف اتیسم، نقش ترین نشانه های این اختالل پرداخته شد و پس آن به اهمیت مهارت های تعاملی برای کودکان با اختالل ط

فناوری در آموزش کودکان با اختالل طیف اتیسم و نقش فناوری در آموزش مهارت های تعاملی به کودکان با اختالل طیف 

فناوری نقش موثری بهبود مهارت های تعاملی کودکان با اختالل طیف اتیسم باتوجه به نتایج این پژوهش  .اتیسم پرداخته شد

و مربیان کودکان با اختالل طیف اتیسم می توانند از فناوری درجهت بهبود مهارت های تعاملی کودکان  از این رو درمانگران دارد.

 با اختالل طیف اتیسم بهره ببرند.

 اختالل طیف اتیسم، فناوری، مهارت های تعاملی کلید واژه ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

1اختالل طیف اتیسم 2تحولی–نوعی اختالل عصب   3است)آلن، بولز، وبر  (. که با آسیب شدید در مهارت های اجتماعی و 2013،

لحاظ بالینی به سه زیر گونه ی سطح یک، سطح دو وسطح سه تقسیم می  و به   رفتارهای تکراری و محدود مشخص می گردد

4شود)انجمن روانپزشکی آمریکا الل طیف اتیسم مطالعه می کنند (. از نظر سبب شناسی، بیشتر دانشمندانی که بر روی اخت2015، 

5براین عقیده اند که برای این اختالل یک دلیل واحد نمی توان یافت، بلکه دالیل بسیاری برای اختالل طیف اتیسم وجود دارد)ویلی  ،

6سرعت افزایش یافته است )سازمان بهداشت جهانیهای اخیر بهشیوع اختالل طیف اتیسم در سال میزان(. 2012 میزان (. 2016، 

7هاباشد )مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریتولد می 59در  1شیوع اختالل اتیسم در کودکان  (. در ایران نیز بر طبق 2018، 

 (. 2015هزار گزارش شده است )صمدی، مک کانگی، 10در  2/95پژوهشی میزان شیوع این اختالل 

8یراست راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانیبه لحاظ نشانه های تشخیصی، اختالل طیف اتیسم در پنجمین و به  

ارتباط  و حیطه: نقص در به دو ، ارتباطی و وجود مشکالت رفتاری نقایصاجتماعی،  تنقص در تعامالتشخیصی: نشانه  3جای 

های ی به وجود مالکست و در این ویراست نیازاتقلیل یافته های محدود و تکراریرفتارها، عالیق و فعالیتو  اجتماعی تتعامال

 (.2013پزشکی آمریکا، )انجمن روان تشخیصی تأخیر در رشد زبانی نیست

در ورزند،از خود مقاومت نشان می دهند و بر حفظ یکنواختی، اصرار می کودکان با اختالل طیف اتیسم، در برابر تغییرات

9)بیلیکنندی و اشاره استفاده م ایما کلمات ازی استفاده از جاو بهبا مشکل روبرو هستند  خود ینیازها کردن  بیان  ،2012 .)

دهند. به عنوان های حسی )مانند: صدا و درد( حساسیت زیاد از حد و یا کمتر از حد نشان میاین کودکان  نسبت به محرک

د. خیلی از صداها، نورها کنندهند اما در همان لحظه، به صدای زیر توجه میمثال اگر با صدای بلند نام او را بگویند جواب نمی

هایی که برای دیگر کودکان آزارنده و ناخوشایند نیست، امکان دارد برای کودکان با اختالل اتیسم، آزارنده و حتی دردناک و مزه

1باشد )مش و ولف 0  ،2008.) 

 بروز رفتارهای کلیشه ای در کودکان با اختالل طیف اتیسم
1دیگر کودکان با اختالل اتیسم است) برادلی، آمس و بولتونرفتارهای تکراری و کلیشه ای مشکل اصلی  1 (. این افراد 2011، 

امکان دارد دائم سر خود را به دیوار بکوبند، در طرف مخصوص غذا بخورند، با آداب خاصی به رختخواب بروند، ساعت ها غرق 

رفتارهای کلیشه ای به نوعی اندام حرکتی (. 1397درانجام عملی خاص شوند و بسیاری اعمال دیگر)کرمی، قاسم زاده و تازیکی، 

درصد این  40تا30درصد از افراد با اختالل طیف اتیسم و  با توجه به برخی از منابع  حدودا  20تا  10را دربرمی گیرند. حدودا 

1افراد که در موسسات هستند این نوع رفتارها از آن ها مشاهده می شود)هولدن و گیتلسن 2 ضایی و الری ؛ به نقل از ر2006، 

(.این گونه رفتارها در کودکان با اختالل طیف اتیسم به دلیل ماهیت عجیب و شدید خود مورد توجه گروه وسیعی 1396لواسانی، 

 (.1392از پژوهشگران قرار گرفته است )بهرامی، موحدی، مرندی، صفوی و مالکریمی، 

 نقص در مهارت های تعاملی در کودکان با اختالل طیف اتیسم
. تعامل 1مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی برقراری ارتباط به شیوه مؤثر و هدفمند که از سه مؤلفه تشکیل شده است : 

های اجتماعی، برقراری ارتباط معنی دار با دیگران، پاسخگویی به رفتار دیگران، درک اجتماعی )شامل فعال بودن در ارتباط

ها و نیازهای خود(، های مستقل و هدفمند، درک انتظارات طرف مقابل، بیان خواستهعالیتمعنی رفتار خود و دیگران، انجام ف
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های روزمزه و انزوا، کنش متقابل گیری از انجام فعالیتهای اجتماعی و یا کناره. مشارکت اجتماعی )مشارکت در فعالیت2

بخش اجتماعی )مجموعه رفتارهای نامناسب رفتار زیان .3های داخل و خارج خانواده(، داوطلبانه، آگاهانه و جمعی در فعالیت

شود از قبیل پرخاشگری و عدم پاسخگویی مناسب( )بلینی و هوف، اجتماعی که باعث تعامل منفی و تجربه منفی با همساالن می

2007.) 

1اهیلکاستی در مهارت های تعاملی اصلی ترین و مهم ترین ویژگی اختالل طیف اتیسم است)ویت، کوینگ واسک 3 ،2007 .)

سبب عدم پذیرش و  شود، بلکه  سم جلوگیری می  شد کودکان با اختالل طیف اتی ستی در مهارت های تعاملی نه تنها از ر کا

1طرد شدن این کودکان از جانب دوستان، همساالن و بزرگساالن و انزوا و گوشه گیری آن ها می شود)دالنو و اسنل 4  ،2006 .)

این افراد شتتامل مشتتکالتی در آغاز تعامالت اجتماعی، استتتمرار رابطه متقابل، به اشتتتراک  کاستتتی در مهارت های تعاملی در

شتن لذت و شادی، دیدگاه گیری و فهم عالیق دیگران است)ویت، و همکاران، (. از پیامدهای کاستی در مهارت های 2007گذا

سردگی، مورد سواستفاده قرار گرفتن، ایجاد تعاملی می توان به ضعف در پیشرفت تحصیلی، شکست های اجتماعی، اضطراب، اف

1مانع برای ارتباطات اجتماعی و انزاوای اجتماعی اشتتتاره کرد)بیلینی، پترب، بنر و هو  5 ؛ به نقل از گلزاری و همتی 2007، 

 (.1394علمدارلو، 

 اهمیت مهارت های تعاملی برای کودکان با اختالل طیف اتیسم

اصتتالتا   کودکان با اختالل طیف اتیستتم، آموزش مهارت های تعاملی استتت. انستتانیکی از رویکردهای آموزشتتی مهم برای 

تماعی، موجودی استتت اجتماعی و جنبه اجتماعی رشتتد کودک، پایه و استتاب زندگی او را تشتتکیل می دهد. الزمه زندگی اج

دن فرایندی ستتت. اجتماعی شتتآمادگی روانی برخورداری از مهارت های تعاملی ، اعتماد به نفس و قدرت ستتازگاری اجتماعی ا

ی نقش فعلی و آتی او در گیرد تا با آنچه براها و رفتارهای فرد شکل میها، طرز تلقیها، انگیزهاست که در آن هنجارها، مهارت

هارت های های متعددی نشان داده است که نارسایی در مشود، هماهنگ شود. بررسیجامعه الزم و مطلوب تشخیص داده می

نجر به بروز اثیر منفی بر عملکرد تحصتتیلی دانش آموزان می گذارد، مشتتکالت یادگیری را تشتتدید می کند و اغلب متعاملی ت

انب گروه جشتتود. فقر مهارت های تعاملی موجب منزوی شتتدن و طرد فرد از های روانی آتی میمشتتکالت ستتازگاری یا اختالل

ساالن می شان می دهدهم سترده ن سب می کنند، اجتماعی شود. تجارب و مطالعات گ ستند، تکودکانی که این مهارت را ک ر ه

دکانی که مشتتارکت پذیری، اعتماد به نفس و نوع دوستتتی بیشتتتری دارند، کمتر تنها مانده و دوستتتان بیشتتتری نستتبت به کو

 (.1393های اجتماعی کمتری دارند خواهند داشت.)زارعی زوارکی و مرادی، مهارت

 کان با اختالل طیف اتیسمنقش فناوری در آموزش کود

شی و یادگیری مبتنی سیعی از آموزش و پرورش، ورود حوزه جدیدی در مورد تاثیر بازی های آموز بر بازی، به  در قلمرو و

سط مربیان و طراحان شد. بازی های دیجیتال اغلب تو سی در تدریس و یادگیری می با سا شی به  منظور ایجاد تغییرات ا آموز

رنامه ریزی، بتعاملی در نظر گرفته شتتده استتت. این بازی ها در محیط هایی که نیاز به راهبردستتازی،  عنوان یک مدل طراحی

سرگرم کننده ای  ترکیب کردن ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی به وسیله بازیکنان را دارد، با جلب توجه و به چالش کشیدن فضای

 (. 2015کِی،یباال که جز اهداف آموزش فعلی است، می شوند )درا ایجاد می کنند و نیز موجب رسیدن به سطوح مختلف تفکر 

قانع کننده بازیدالیل  ید در خالل  با به اوتیستتتم  که چرا کودکان مبتال  کامپیوتری آموزش ببینند. ای وجود دارد  های 

یر زبان، ارتباطات و های دیگر ابزار قدرتمندی برای آموزش کودکان با اختالل طیف اتیستتتم نظهای کامپیوتری و فناوریبازی

ها منجر به فقدان توجه، نافرمانی و رفتار تکراری و انعطاف پذیری شتتناختی استتت. در عین حال استتتفاده بیش از حد از بازی

ها به نحوی مسئول و کنترل کننده استفاده می کنند، می توانند اعتیادآور می شود. هنگامی که والدین و مربیان از این فناوری

ادی برای کودکان مبتال به اوتیسم داشته باشند. یکی از دالیلی که کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم به بازی های مزایای زی

صری فناوری مبتنی بر صفحه نمایش  کامپیوتری و دیگر رسانه های دیجیتال کشیده می شوند؛ ممکن است به دلیل ماهیت ب

ی، بازی معموال محیطی آرام و دور از تنش برای یادگیری مهارت های جدید باشد. در مقایسه با یادگیری در یک محیط اجتماع

                                                             
1 3 . White, Keoing & Scahill 
1 4. Delano& Snell 
1 5.Bellini, Peters, Benner&Hopf 



ست صل می کند.  .ا ستند که آنها را به بازی های کامپیوتری مت ضایی ه صری و ف سم دارای نقاط قوت ب کودکان مبتال به اوتی

سم  سبتا قو دارییهای پردازش د اغلب مهارتافراد با اختالل طیف اتی سانه های الکترون دییدش شیدارند و گرا یین  یکیبه ر

1فناوری برای این افراد می تواند برانگیزاننده باشد)شان و آلبرتمداخله با استفاده از برنامه  نی. بنابرادهندی نشان م 6  ،2008 .)

همستاالن به عنوان مثال، آنها می توانند اشتکال پنهان )مهارت مفید در بستیاری از بازی های پازل( را راحت تر از بستیاری از 

ها را فراهم می کند )کولمن، خود پیدا کند همچنین تمایل به پیشتتترفت تحت ستتتاختار و بازخورد فوری دارند که بازی آن

2015.) 

 نقش فناوری در آموزش  مهارت های تعاملی به کودکان با اختالل طیف اتیسم
ستفاده از  شده و قابل  طیرا در مح ییها تا مهارت آوردی فراهم مفرد  امکان را برای  نیافناوری ا ستاندارد  شده، ا کنترل 

و ستتترعت خود کار  ییستتتطوح توانا تا با توجه به دهدی اجازه را به افراد م نیهمزمان ا نیهمچن د ورشتتتد ده ،ینیب شیپ

1کوهن-)گالن، بارونکند 7  ینیب شیپ یاجتماع های طیدر مح یمشکالت(. با توجه به اینکه افراد با اختالل طیف اتیسم 2007، 

 انیجرفناوری افراد را تشویق می کند تا در افراد سودمند باشد.  نیبرای ا تواندی مفناوری   یژگیو نی. اکنندی نشده تجربه م

 (.2002)ویلیامز و همکاران، برنامه مداخله را دستکاری کنند مایآموزش، نقش فعال داشته و مستق

1در همین راستتتتا توبیاب 8 در مهارت های تعاملی ای در بهبود  انهیاستتتتفاده از نرم افزار های را ریتاث یبه بررستتت(2014)

 نیا جیمورد مداخله قرار گرفتند. نتا سمیات فیپژوهش سه کودک با اختالل ط نیپرداخت. در ا سمیات فیکودکان با اختالل ط

شان داد که نرم افزار های را ست. مهارت های تعاملی  بهبودای در  انهیپژوهش ن سلو موثر ا 1به عالوه  واینر و اینگرو 9 (2010 )

ستفاده از برنامه های را یبه بررس پرداختند.  سمیات فیدر کودکان با اختالل ط  یمهارت های ارتباط شیای متنوع در افزا انهیا

در افراد با  یمهارت های ارتباط شیاستتودمندی در افز ریای تاث انهیپژوهش آنها نشتتان داد که استتتفاده از برنامه های را جینتا

 .  دارد سمیات فیاختالل ط

 بحث و نتیجه گیری

این پژوهش  پژوهش حاضر با هدف مروری برنقش فناوری در بهبود مهارت های تعاملی کودکان با اختالل طیف اتیسم شد. در

ختالل پرداخته ن امروری پس از تعریف اختالل طیف اتیسم و گزارش نرخ شیوع این اختالل به تشریح مهم ترین  نشانه های ای

با اختالل  شد و پس آن به اهمیت مهارت های تعاملی برای کودکان با اختالل طیف اتیسم، نقش فناوری در آموزش کودکان

 طیف اتیسم و نقش فناوری در آموزش  مهارت های تعاملی به کودکان با اختالل طیف اتیسم پرداخته شد.

م دارد. در باتوجه به نتایج این پژوهش فناوری نقش موثری در بهبود مهارت های تعاملی کودکان با اختالل طیف اتیس

الل طیف اتیسم از فناوری در بهبود مهارت های تعاملی کودکان با اختنتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت استفاده مجموع 

اهکارهای عملی به مسئولین ، ارائه ر و درمانگران اختالل طیف اتیسممربیان  ، معلمان،نبنابراین، آگاهی دادن به والدی ؛تأکید دارد

تأثیر از فناوری ده درباره نقش و اهمیت ، استفا ان، روانشناسان و متخصصمراکز درمانی و تخصصیبه  رسانیاطالعمدارب، 

 داشت.  در بهبود مهارت های تعاملی کودکان با اختالل طیف اتیسم خواهدبسزایی 

ی کودکان با اختالل طیف فقط بررسی نقش  فناوری در بهبود مهارت های تعاملهای پژوهش حاضر، از جمله محدودیت

وزشی در بهبود مهارت های نقش سایر مداخالت روانشناختی و آم های آتی بهپژوهش در بنابراین شایسته است که ؛بوداتیسم 

رمانی و متخصصان دمدیران مراکز شود که همچنین پیشنهاد می، ه داشته باشدتوجتعاملی کودکان با اختالل طیف اتیسم 

 یند.های آموزشی مبنتی بر فناوری های آموزشی بگذرانند و نسبت به این روش ها  و اجرای آن ها تسلط الزم را کسب نمادوره
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Abstract 

The aim of this study was to review the role of technology in improving children's interactive skills 

with autism spectrum disorder. The research method was documentary-library type. In this study, 

after defining autism spectrum disorder and reporting the prevalence rate of this disorder, the most 
important symptoms of this disorder were described and then the importance of interactive skills for 

children with autism spectrum disorder, the role of technology in teaching children with autism 

spectrum disorder and The role of technology in teaching interactive skills to children with autism 
spectrum disorder was discussed. According to the results of this research, technology has an effective 

role in improving children's interactive skills with autism spectrum disorder. Therefore, pediatric 

therapists and educators with autism spectrum disorder can use technology Use autism spectrum 
disorder to improve children's interactive skills Nine. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Technology, Interactive Skills 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


