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 چکيده :

اين تحقيق با هدف بررسيي اثربخشيي دوروش تحلييل رفتيار 

( بيير روي TEACCHآموزشييي ) –(و درميياني ABA) كيياربردي

اي، ارتبيا  و تعاميل كودكيان اتيسيتي  هاي كليشيهرفتار

انجام شده است. روش پژوهش از نوع آزمايشي و با طرح پيش 

باشيد. پس آزمون چند گروهي با گيروه كنتيرل ميي –آزمون 

جامعه آماري پژوهش كليه كودكان اتيسمي بود كه در نيميه 

در مدرسه اتيسم تبريز ثبت نام كرده بودند  1388دوم سال 

نفر بيا روش نمونيه گييري در  29كه از ميان اين كودكان 

دسترس انتخاب شدند.ابزارهاي مورد استفاده عبارتند از : 

( و چيي  ليسييت GARSمقييياس درجييه بنييدي اتيسييم گيليييام )

هيا بيا اسيتفاده از ( . دادهM- CHATبازبيني اصالح شده )

( ميورد تجزييه و MANOVAچنيد متيييره ) آزمون وارييانس

تحليل قرار گرفت . نتايج پژوهش نشان داد كه در مقايسيه 

اي هاي كليشيهبر رفتار TEACCHوABAميزان اثربخشي دو روش 

داروجود ندارد؛در مقايسه مييزان اثربخشيي دو تفاوت معني

دار وجيود دارد؛ بر ارتبا  تفاوت معنيي TEACCHو ABAروش 

برتعاميل  TEACCHو ABAزان اثربخشيي دو روش در مقايسه مي

-ها به نظر مييدار وجود ندارد؛بر اساس يافتهتفاوت معني

تقريبًا به ي  اندازه بركاهش  TEACCHو ABAرسد كه دو روش 

عاليم اتيستي  )حيداقل در ويژگياياي ميركور بيه ايير از 

 ارتبا  اجتماعي( تأثير دارند.
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 مقدمه: -1-1

به مجموعه اي از اختالالت تحولي اشاره  1اصطالح "اتيسم"

دارد كه برر روي مغرز ترر ير مري گدارنرد. ايرن اخرتالل  

انايي فرد براي برقراري ارتبراط ، تشركيل رابطره برا تو

ديگران و پاسخگويي مناسب به جهان خرارج را تحرت ترر ير 

قرار مي دهد.افراد مبتال بره اتيسرم رفتارهرا يرا عاليرق 

تكراري و الگوهاي انعطاف ناپرديري از تفكرر دارند.شردت 

برخري از افرراد مبرتال مري  اتيسم بسيار متفراوت اسرت ،

ك سطح نسبتا باال و با تكلم و هوش بي عيرب و توانند در ي

 (.1389نقص، كنش داشته باشند )پاكدامن، زيرر،، حيردري ،

كود،  مبتال به اتيسم ناشنوا بره نظرر مري رسرد و بطرور 

غيرمنتظره اي تحول زبران و مهرارت هراي اجتمراعي در او 

متوقف مي شود.نوزادان مبرتال  بره اتيسرم اغلرب روي يرك 

منفرد ، ابت باقي مي مانند، خودشان را مقوله يا فعاليت 

پس و پيش برده يا دستانشان را بره حالرت برال برال زدن 

تكان مي دهند، به نظر مي رسد به سروختگي و كبرود شردگي 

فاقد حساسيت هستند و حتي ممكن است چنين به نظر برسد كه 

دارند تعمدا به خودشان آسيب مي رسانند )پاكدامن، زير،، 

ين اختالل به طور معمول در كودكان تا سره (.ا1389حيدري ،

ماهگي (آشكار مي شود ،هرر چنرد گراهي اوقرات  36سالگي )

برخي از كودكان در سنين باالتري اين تشرخيص در موردشران 

برابر بيشتر از دخترها احتمال  4تا 3داده مي شود.پسرها 

ها بره ايرن  دارد به اتيسم دچار شروند.هنگامي كره دختر

شروند، نشرانه هراي شرديدتر و نقرص هراي  اختالل مبتال مي

شناختي بيشتري را نشان مي دهند )پاكدامن، زير،، حيردري 

(. اتيسم در تمامي گروهاي نژادي ،قومي و اجتمراعي 1389،

رخ مي دهد.اگرچه علت اتيسم ناشرناخته اسرت امرا انرواع 

محتلفي از عوامل مي توانند با برخي از شكل هراي اتيسرم  

                                                           
1 .autism   2- Kanner 



 

اين عوامل شامل عوامل عفوني ، سروخت  در ارتباط باشند ،

و سازي ، ژنتيكي ، عصب شرناختي و محيطري )ماننرد رژيرم 

غدايي نامطلوب ، مواجهه با سررموي يرا داروهررا ( هسرتند 

(.اولين بار اصرطالح اتيسرم 1389)پاكدامن، زير،، حيدري ،

در بيمارسرتان  1943در سرال  1را پزشكي به ناي لئو كرانر

تفاده قرار داد و تقريبرا همزمران جان هاپكينز  مورد اس

در آلمان شكل  2با مطالعه دكتر كانر ، دكتر هانس آسپرگر

خفيف تر اتيسم را شناسايي كرد و ناي " نشانگان آسرپرگر 

(. اتيسرم 1389" را به آن داد)پاكدامن، زيرر،، حيردري ،3

متعلق به طيفي است كه پنج اختالل مربوط به عصرب شرناختي  

مي گيرد؛ اين دسته از اخرتالت فراگيرر  و تحولي را در بر

( ناميرده مري  ASD)5( يا اختالالت طيرف اتيسرم PDD)4تحول

(اتيسرم: شركل شرديدي از 1شوند.اين گروه عبارتنرد از : 

بره گونره اي –(اختالل فراگيرر رشرد 2اختالالت طيف اتيسم  

( : اين طبقه گاهي به ناي اتيسم NOS-PDD)6مشخص نشده است

( نشانگان آسرپرگر 3ناي گداري مي شود  7 فاقد عاليم مشخص

: شكل خفيف تري از  از اختالالت طيف اتيسرم برا توانرايي 

: يرك اخرتالل عصرب شرناختي 8( نشرانگان رت 4كالمي باالتر 

بسيار شديد كه به طور معمول در دختران بيشتر بروز پيدا 

:يرك اخرتالل نرادر و 9( اختالل فروپاشنده كرودكي5مي كند 

. تمامي اختالالت ذكر شده در باال ، به واسطه   شديد تحولي 

،تعرامالت 10درجات مختلفي از اختالل در مهارتهراي ارتبراطي

، و الگوهاي رفتاري محدود ،تكراري و كليشره اي 11اجتماعي

( . ميرزان  1389مشخص مي شوند )پاكدامن، زير،، حيدري ، 12

هرزار و همننرين  10در  5وقوع اختالل اتيسرم در كودكران 

ان وقوع  اختالل نافرد رشرد  بره اسرت ناي اتيسرم را  ميز

هزار ذكر كرده اند .البتره بسرياري از محققران  10در 15

انرد  مگرر دليل علمي قابل قبرولي يرراي افرزايش نيافته

استفاده از معيارهاي تشخيصي وسيع تر و يا برخوردار  از 

                                                           
 

2 .Asperger  2- asperger syndrome  3- pervasive developmental disoreders 
 

 

5 .autistic spectrum disorders 5- pervasive developmental disoreder not otherwise specified 
  

7 .atypical   7- rett   8- childhood disintegrative disorder 
 
 

10 .communication  10- social interactions 11- stereotypic 
 
 



 

انتخاب نروع درسرت و مناسرب  (.1385دقت كمتر  ) رافعي ، 

براي كود، مبتال به اتيسم آسان نيست ، برنامه هاي درمان 

بسياري وجود دارد كه هدفشان بهبود نشانه هاي رفتاري در 

كودكان مبتال به اتيسم است؛برخي از اين روشها حتي ادعرا 

مي كنند كه قادر به درمان عوامل زيرر بنرايي بره وجرود 

برخي  (.1389حيدري ، آورنده اتيسم هستند)پاكدامن، زير،،

آموزشي كه در اين حيطه اسرتفاده مري –از روشهاي درماني 

 ABA 1( روش تحليرل رفترار كراربردي 1شوند عبارتنرد از:

(روش درمان وآموزش كودكان اتيستيك و معلوليتهاي مربوط 2

( روش 4( SI)3( روش يكپرارچگي حسريTEACCH2 3به ارتباط   

ي ( سيستم ارتبراط6 5(روش داستان هاي اجتماعي4FT5زمان كف

( موسرريقي درمرراني )پاكرردامن، 7( PECS) 6مبادلرره تصرروير

 (. 1389زير،، حيدري ،

مترسفانه هر كودكي به هر روش درماني حتري مررت رترين 

آنها نيز پاسخ نمي دهدو برخي كودكان مبتال بره نظرر مري 

رسد به برخي درمانهاي معرروف و داراي اعتبرار تجربري و 

مربيران بايرد پژوهشي ، كمتر پاسرخ مري دهند.والردين و 

بررسي نمايند ترا ايرن مطلرب را دريابندكره كرداميك از 

آموزشي پيشنهاد شده براي كودكران مبرتال –روشهاي درماني 

با توجه به شرايط اخرتالل  هرر كرداي از آنهرا ،مرت ر و 

(.در ايرن 1389مناسب  مي باشد )پاكدامن، زير،، حيردري ،

اي مختلف شرايط است كه لزوي پژوهش در حيطه ا ربخشي روشه

درماني و بررسي نقاط قوت و ضعف هرر كرداي در قيراس برا 

يكديگر ، مهم و ضروري به نظر مي رسد.اين پژوهش نيرز در 

راستاي تحقق اهداف مدكور ، به دنبال بررسي ا ربخشري دو 

برررروي بهبررود رفتارهرراي كليشرره اي ،  TEACCHو ABAروش 

اتيسرم  تعامل اجتماعي و ارتباط اجتماعي كودكان مبتال به

بوده تا به اين طريق به والدين ، مربيان ، درمانگران و 

سايرافرادي كه با اين كودكان به نوعي سرو كررار دارنرد، 

                                                           
1.Applied Behaviour Analysis(ABA)  
2 .Treatment and Eduction of Autistic and related Communication handicapped Children(TEACCH) 
3 .Sensoty integration    2- Floor time  3- Social stories 
 

 

6 .Picture Exchange Communication System  5- Lord   6- Rutter 



 

اطالعات مفيدي درجهت انتخراب مفيردترين و مرت رترين روش 

 ،ارائه نمايد.  
 

 بيان مساله -1-2

( ، عبرارتی اسرت  ره در حرال PDD( رشد فراگيراختالالت 

شدحاضر برای اش روانشرناختی در دوران  يداره به اختالالت 

 يدرشد  آشفتگی شرد يراختالالت فراگ  ود ی به  ار می رود.

جانی  ودک است يدر تحول  شناختی ، اجتماعی ، رفتاری و ه

مری  نرد .  ايجراد يرريرشد، اخرتالالت فراگ آيند ه در فر

چنرد اخرتالل  ميران( . از 1987  3،اسرووپلر 2،راتر  1)لورد

به آنها اشاره شرده ، ماننرد  DSM-IVر رشدی  ه در يفراگ

شنده  رود ی،  اختالل رت ، اختالل آسرپرگر واخرتال ل فروپا

هم در حيهم در ح اتيسم نی  رامال يطره براليطه پرژوهش و 

ات اصلی انسان ا ر يبر خصوص اتيسمر و برجسته است .يچشمگ

ه. يردنيهای پن فردی و ارتباطيمی گدارد : اجتماعی شدن ب

دی در تعامررل و ارتبرراط يشررد التاخررتال اتيسررتيك رران  ود

 .                                                                     ن فردی و ارتباطات دارندياجتماعی ، بازی ب

صرره برجسررته و اساسرری يبررر اسرراس نظررر  ررانر خص   

سم"ناتوانی  ود ان در برقراری ارتباط برا افرراد و ياوت

ا بره روش معمرول از ابتردای زنردگی "اسرت.طبق ت هيموقع

سرم برا ي(اختالل اوتA.P.A)4وايف انجمن روانپزشوی آمريتعر

ن جنبه رشدی ازجمله مهارتهرای يد و نافد در چنديب شديآس

ا وجود رفترار ي تعامل اجتماعی متقابل ،مهارتهای ارتباط

گر يم ديشوند.عاليشه ای  مشخص ميت های   ليق و فعالي، عال

سم شامل اخرتالل در موالمره و زبران يان مبتال به اوت ود 

ر در رشرد زبران و اسرتفاده ي،تررخ5یي)ازجمله پژواک گرو

ح ي باتی خلق و عاطفه،عدي وا نش صرحبی ر(،يمعووس از ضما

 3هرا قبرل از يژگين ويرباشردو همره ايبه محر های حسی م

وه يدرحال .(1384دامی  ند)سادوک،يماهگی( بروز پ 36سالگی)

ی  ره بره تروانی يسم در آزمونهايد ان مبتال به اوت ه  و

ی را يف عمل می  ننرد، آزمونهراياز دارند ضعيهای  المی ن

                                                           
 

 

3 . Schoppler 

4 .American Psycharic Association(APA)  2- echolalia  3- islands of intelligence                         
 



 

ار يشوند بسريی را شامل ميف فضايا توالي ه حافظه معمول 

ن آنهرا يرباالتر از حد متوسط انجاي می دهنرد،عالوه برر ا

 ار با استعداد باشنديا نقاشی بسيقی ياموان دارد در موس

 ر هروشير(.اما به رغم شواهد جزا1384، لگمنيس روزنهان،)

ار بد عمل می  نندو فقط ين  ود ان در حوزه شناختی بسيا1

ن يردارنرد و ا 70درصد آنها نمره هوش بهر باالی  40تا  25

  ، 2ترويساله  امال  ابت مری مانرد )ر 10ک دورهينمرات در 

 10000مرورد در هرر  10ترا  5سم با وقوع تنها ي(. اوت1989

،و هموراران ،   3بريسرتولتولد اختالل نسربتا نرادری است)

ده می يسم در هر دو جنس دي(. اوت 1994، لورد و راتر 1996

برابررر دختررران  4تررا 3شررود،اما فراوانرری آن در پسررران 

سم در خرانواده هرای سراسرر ي(.  اوت1996 ، لستوياست)بر

 9019 4لبررکيجهان و در همه طبقات اجتماعی وجرود دارد )گ

ی  ره يهرا ن(. برخی از درما1998  6و اسوجدال  5مي،اسپونها

سم به  رار رفتره عبارتنرد از يبرای  ود ان مبتال به اوت

تی و يطی حمايدن محيدرمان روانواوی  ه شامل تدارک د -1:

ک است  ه آنها بره هرر نحروی يستيرا برای  ود ان اوتيپد

  نردجراد ارتبراط برا جهران ترالش  نيبرای ابراز وجود وا

اما مطالعاتی .(1971  9، راتنبرگ1970 8اوگورمن، 71967)بتلهيم

سرم  ره درمران روانوراوی شرده ي ه  ود ان مبتال بره اوت

سره يبودند، با  ود انی  ره درمران نشرده بودنرد را مقا

سره برا ي ردند،نشان دادند  ه  ود ان درمان شرده در مقا

نرد شتری را نشان نمری دهي ود ان درمان نشده ، بهبودی ب

درمان هرای  -2(.1963، 1957 11 تي،لو1955، 10زنبرگي) انر ، آ

ی يايميو شريرند هرای بين پژوهشها در فرايشتريی: بيدارو

ن يسم ، به انتقال دهنده های عصبی سرروتونيبوط به اوترم

ن در افرراد يتمر ز دارد و بره نظرر مری رسرد ه سرروتون

 12 شرتر از حرد معمرول مری باشرد )مسری براويک بيستياوت

                                                           
  

2 . Ritve      5- Bristol  6- Gilberg 
 

  

5 . Sponheim     8- Skjeldal  9- Bettelheim 
 

 

8 . Ogorman     11- Rattenberg 
 

10 . Eisenberg   2- Levitt    3- Mesibov 
  
  



 

ش سرطح ين افرزيبر . (1970گرران يتو و دي،ر1986 1 وسون،دا

ف هرروش ارتبرراط وجررود ين خررون و  ررار رد ضررعيسررروتون

ز فرن ي(.مری تروان برا تجرو1976گرران يو د  2دارد) مپبرل

ن يک عامل اشتها زا (برای  راهش سرطح سرروتونين)يفلورام

تو ي،ر3 سم پرداخت )گلريخون به درمان  ود ان مبتال به اوت

ا يرطه ين حياد در اي(. مطالعات ز1982 5لريووي،   4مني، فر

             فته های متضادی را عرضه  رده اند.

درمان هرای مبتنری برر برد  رار ردی حسری و عصرب - 3

ن برنامره درمرانی براسراس الگروی برد يشناختی: جامع تر

 1971در سال  7نلريو ر  6 ار ردی  عصب شناختی ، توسط شاپلر

برای رشد و سرازمان دهری اطالعرات افت ،  ه درآن يگسترش 

ر نرررده هرررای مجررراور )المسررره يرررحسررری اسرررتفاده از گ

شتر از آنها استفاده يسم بيی( ه  ود ان اوتيی،چشاياي،بو

ه هرای ريرد  می شود .در  ل با توجه به نظيمی  نند ،تر 

ل متضرادی گرزارش شرده يرسبب شناختی بد  ار ردی حسی  دال

 -4(.1966،شرراپلر  11ي ، ر  10، وگررل 9بمني، شررر8 اسررت)لوواس

می  نرد  ره يدگاه رفتاری پيدرمانهای رفتاری : د شنهاد 

د دسرتواری يرسرم بايبرای درمران  ود ران مبرتال بره اوت

ان يرج رفتارهرا بره منظرور بنيامد ها و نتايماهرانه  پ

نه يشريرد. پيط صرورت پردينهادن جنبه هرای معنرادار محر

رمانی است پژوهشی نشان می دهد  ه روش رفتاری تنها مدل د

سم به  از لحاظ تجربی ي ه مت ر بودن آن برای  ود ان اوت

، 1974،لوواس 1980بمني، وگل ،شر  12گلينشان داده شده است)ا

 (.1981 وگل 
 

ل يرا مداخله درمرانی برا اسرتفاده از تحلي  ABAروش 

ه ير، تهق  ودکيرابی دقيررفتار  اربردی  ه بر اساس ارز

نفرر بره نفرر توسرط  ژه و  رار فشرردهيبرنامه آموزشی و

ده و برا اسررتفاده از روش شررطی سرازی يران آموزش ديمرب

ترا  30ن ساعات  ار ممون در هفتره )يشترينری (با بي)اسو

                                                           
1 .  Davson   5- Campbell   6- Geller 
 
 

4 . Freeman   8- Yuwiller   9- Schopler 
 
 

7 . Richler   11- Lovvas   12- Schreibman 
 
 

10 . Koegle   14- Rehm   15- Egel 
 
 



 

قرات متعردی  ا رر بخشری يرد .تحقيرساعت( انجاي می گ 40

ق لوواس در سال ي ابت  رده است ،از جمله تحق ABAدرمان 

 90ن  ررد  ره ايقات موجود بيج تحقي ه با بررسی نتا 1987

ل رفترار يروه  تحليدرصد  ود انی  ره در مرورد آنهرا شر

 اربردی اعمال شده است، بهبود قابل توجهی نسبت به گروه 

،  1  گرری  ره توسرط  روهنيق دي نترل نشان داده اند.تحق

در  6 سرترايي، تر 5 تيا،اسرم4 اليم 3وسنين.دي، امر 2 هاوارد

اربردی انجراي ل رفتار  ريو با استفاده از تحل 2006سال 

نراداری در شد،نشان داد  ه  ود ان تحت درمان به طرور مع

براالتری از گرروه  تگارانه نمررابهره هوشی و رفتار سراز

گری  ره توسرط يق دين در تحقيافت می  نند.همنني نترل در

بر روی  2006در سال   8زا ای .زا وريو د 7 استرا بن اتزاک

ستفاده از مداخله ماهه  ( با ا 32تا  20سم )ي ود ان اوت

زود هنگاي رفتاری انجاي شد نشران داد  ره  ود ران تحرت 

افتی ،زبان يعنی زبان دريطه رشدی يح 3ری يدرمان در فراگ

 انی و  مهارتهای بازی بهتر عمل می  نند.يب

 معلوليتهرايو اتيسرتيك روش درمان و آمروزش  ود ران 

 ک برنامه ای است  ه بررایي( TEACCH ) مربوط به ارتباط

نرای شرمالی يدر دانشرگاه  ارول 1966ن بار در سرال ياول

 9 مبويي)پر دنلر ابداع شيک شوپلر و رابرت جی .ريتوسط ار

ک فلسرفه درمرانی ير (TEACCH )آموزشی –درمانی   شرو.(2001

ان نمرود يدگاه روانواوی بيدبه وجود آورد و بر خالف ديجد

ه ن و رفتار آنها ،تنهررا عامرل ابرتالی  رودک بري ه والد

نقش اساسی در درمان  رودک برازی  است،بلوه آنهين مسياوت

سره   TEACCH(.برنامره 1998  11 ، اتنارت 10می  نند)اوزنوف

هموراری  -2بی زود هنگراي يراص و ارزيتشخ -1جنبه دارد :

داراي طرری يدر محسررازمان يافترره آمرروزش  -3ن يوالررد

 (. 2003،مبوي ي.)پرساختار

                                                           
1 . Chen     2- Haward   3- Amerni-Dicens 
 

 

4 . Mila     5- Smith    6- Tristram 
 

 

7 . Esther_Ben-Itzchak   8- Ditz A.Zachor   9- Peereboom 
 

 

10 . Ozonof    11- Cathcart 
 



 

را ا بات  رده  TEACCHی درمان يقات متعددی  ارآيتحق

شاره  ررد : ياند  ه از آن جمله می توان به ا ن موارد ا

  TEACCHبا استفاده از روش 1998اوزنوف و  اتنارت در سال 

 و نوع برنامه خانگی آن نشان دادند  ه  ود انی

رنرد در برخری از ين روش قرار مری گي ه تحت درمان  ا

–وانری د نظرر شرده ريمرخ تجديعملوردهای اشار شده در ن

د ير)تقل اسرتطره رشردی  يح 7(  ره شرامل PEP-Rآموزشی )

ف، مهارتهای حر تری درشرت ، ي،ادراک، مهارتهای حر تی ظر

ی يی ادراک  المری ، توانرايهماهنگی چشم و دسرت ، توانرا

گرری  يق ديرشرفت نشان می دهند.در تحقير  المی (پيادراک غ

 برا 2002در سرال  3نگرالي، ز 2،فرانرت  1 ره توسرط پرانرای

انجاي شرد نشران داد  ره   TEACCHاستفاده از اعمال روش 

سرم يرات م بتری را در  ود ران اوتييرن روش تغيراعمال ا

ک يرطری  5  ، هنورل 4رسروی ين   اميجاد  می  ند . همننيا

نشران    TEACCHبا اسرتفاده از روش   2002پژوهش در سال 

ن برنامره برر روی رفترار هرای يردادند  ه استفاده از ا

سم يرانه و رفتارهای  ار ردی  ود ان مبتال به اوتناسازگا

 ر می گدارد .يتر 

( فقرط  TEACCHو  ABAهر دو روش درمانی ارائه شرده )

سرم يمدعی هستند  ه برر روی رفترار ناسرازگارانه در اوت

 داي سطح رفتاری  رودک برنوه يبه ااي مت ر اند، و اشاره

م يخرواه ن پژوهش ما مریير دارند،نمی  نند.لدا در ايتر 

م  ه  داي روش بر روی  رداي رفترار مرت ر اسرت ينشان ده

      اينكه: ق عبارتند ازين تحقين مسائل اصلی در اي،بنابرا

سم يبر روی  ود ان مبتال به اوت ABAا روش درمانی يآ  

  و شاخصه های اصلی آن مت ر می باشد؟

بر روی  ود ان مبتال   TEACCHا روش درمانی يآ واينكه 

 و سم و شاخصره هرای اصرلی آن مرت ر مری باشرد ؟يتبه او

در درمان  ود ان مبرتال  TEACCHو  ABAک از دو روش ي دام

 سم مت رتر می باشند ؟يبه اوت
 

                                                           
1 . Panerai    2- Ferante   3- Zingale 
 

 

4 . Kumierski    5- Henekel 
  



 

    ات يفرض -1-3

برر رفتارهراي  TEACCHو ABAا ر بخشري روش درمراني  -1 

اي كودكان اتيستيك در مقايسه با يكديگر   متفراوت كليشه

 است.   

برارتباط كودكران  TEACCHو ABAخشي روش درماني ا ر ب -2

 اتيستيك در مقايسه با يكديگر متفاوت است.   

بر تعامرل كودكران  TEACCHوABAا ر بخشي روش درماني  -3

   اتيستيك در مقايسه با يكديگر متفاوت است.

 اهداف پژوهش -1-4

ل رفتار  اربردی و يسه ا ر بخشی دو روش تحليهدف  لی:مقا

 سم.يموزشی بر روی  ود ان مبتال به اوتدرمانی آ

 اهداف جزئی: 

بر روی  TEACCHو ABAا ر بخشی دو روش درمانی  تعيين -1 

 سم.ي ود ان مبتال به اوت اي شه ي اهش رفتارهای  ل

بر روی  TEACCHو  ABAا ر بخشی دو روش درمانی  تعيين -2

 سم .يش تعامل  ود ان مبتال به اوتيافزا

بر روی  TEACCHو  ABAی دو روش درمانی ا ر بخش تعيين -3

 سم.يش ارتباط  ود ان مبتال به اوتيافزا

 

 ت پژوهشيضرورت و اهم -1-5

مورد در هر  10تا 5سم با وقوع تنها ياگرچه اختالل اوت 

سرتون و يابی مری باشرد) بريربا اختالل  ميتولد تقر 10000

(،اما به علرت نراتوانی و 1994،لورد و راتر 1996همواران 

للی  ه در رشد مهارتهای ارتبراطی ، تعراملی ،  المری ، خ

نوره يل ايرجراد مرری  نردو بره دليشناختی  افراد مبتال ا

ان فررد مبرتال بره يبا تمامی اعضای خانواده و اطرافيتقر

مراری مری يب نيرر مسائل ناشی از ايش درگيسم، م و بياوت

شوند و به نوعی برای آنها منبع تنش و استرس مری گرردد، 

دا می  نرد يت پيطه ضرورت و اهمين حيق در ايو تحقپژوهش 

می رسرد اهميگر دالي. از د وهش در ژت  پريرلی  ه به نظر 

ان مری  نرد ، فقردان يرش نمايش از پيسم را بينه اوتيزم

اد )حرد اقرل  در يرنه پژوهشی   افی و نره چنردان زيشيپ



 

لری ماننرد ين مورد می باشد  ه بنرا بره داليران( در ايا

اب برودن  و يرسرم ،  ميفراد مبتال بره اوتسختی  ار با ا

نگونه افراد ، عدي هموراری خرانواده يدسترسی  مشول به ا

ره ، افرادمحقرق چنردان يرسم و غيهای افراد مبتال به اوت

ن اختالل نشان نمری يعالقه و رغبتی برای مطالعه در مورد ا

ژه يسم ،بوينه اوتيقاتی  ه در زميگر تحقيدهند .از طرف د

ی انواع مختلف روشهای درمانی صورت گرفتره يرآدر مورد  ا

ن جهرت يرج متناقصی را بدست آورده اند و از اياست ، نتا

نه ضرروری ين زميلزوي تورار و انجاي متعدد پژوهشها در ا

ی انرواع يق در مرورد  رارآيربه نظر می رسد .انجراي تحق

سره و يدرمانها و روشهای مختلف آموزشی ، توانبخشی و مقا

تواند برای افراد يگر ، ميود يهای مختلف با ابی روشيارز

ان ،معلمان ، پرستاران شاغل در مرا ز درمانی يمتخصص،مرب

ن و خانواده های افراد مبتال در راسرتای يو آموزشی ،والد

ن نوع درمان سودمند باشد.الزي بره ينش و استفاده بهتريگز

ذ ر است  ه طبق بررسی انجاي شده توسط محقرق ترا نون دو 

سره و يچ گونه پژوهشی مرورد مقايدر ه TEACCHو  ABAروش 

 بررسی قرار نگرفته است. 

 

 رهاياتی متييف نظری و عمليتعار -1-6

ک ناتوانی رشدی  ره برر ارتبراط و زبران از يسم:ياوت

ن اختالل شامل ناتوانی در ير می گدارد ،ايشروع زندگی تر 

ابراز  رار رد هرای آشروار و بره  رار برردن رفتارهرای 

ن پرژوهش ير(. درا 1200   1اعی مترداول مری باشرد)پلاجتم

ص متخصصان مر رز  درمرانی و"  ي ود ان بر اساس نظر و تشخ

 (CHAT-M)2فهرست بازبيني اصرالح شرده اتيسرم در نوپايران

(،  ره توسرط خرود محقرق     2001وهمكاران 4،فين3روبينز)

سرم شرناخته ي، بره عنروان فررد مبرتال بره اوت شرداجرا 

ن اين كودكان قبال با اين تشخيص به متسسره شدند.البته چو

اند، براي عينري سرازي و افرزايش مربوطه ارجاع داده شده

  الدكراستفاده شده است.دقت از  فهرست فوق

                                                           
1. Paul   2- Modified checklist for autism in toddlers   3- Robins 
 

 

4 .Fein  



 

ا مداخلره ي ABA(: روش ABAل رفتار  اربردی)يروش تحل

ل رفتار  اربردی  ه بر اسراس يدرمانی با استفاده از تحل

ژه و  رار يربرنامه آموزشری و هيق  ودک ، تهيابی دقيارز

ده و با استفاده يان آموزش ديفشرده نفر به نفر توسط مرب

ن ساعات  رار يشترينری( با بياز روش شرطی سازی  نشی)اسو

ن روش يررد .ايرساعت(انجاي می گ 40تا  30ممون در هفته )

وه "لوواس " شناخته می شد  ره توانسرته يابتدا با ناي ش

ج م بتری دسرت يدو ساله به نتراقاتی يک طرح تحقيبود طی 

،  ABAن پررژوهش روش يرر(.در ا2000ال يت ، مرريابررد.) اسررمي

ق انجاي شده توسط اتزاک و زا رور در سرال يمطابق با تحق

ه ، يقردق 50ترا  30 ايجلسهجلسه و    20،  به تعداد 2006

اسرت و در بار در هفتره 2شد . تعداد جلسات  خواهد اعمال

   ن متغير مستقل عمل ميكند.اين تحقيق اين روش به عنوا

معلوليتهاي مربوط ک و يستيروش درمان و آموزش  ود ان اوت

 (:TEACCH )به ارتباط

وررابرای ين روشرری بررود  رره در آمرياولرر   TEACCHروش 

ن روش اعتقراد يرک به  ار گرفته شد .در ايستي ود ان اوت

ق داده يرد با او تطبيط زندگی  ودک باين است  ه محيبر ا

ک خاصری يرن روش از تونيط.در اينوه  ودک با محياشود نه 

ن اسرت  ره بره  رودک ياستفاده نمی شود ، بلوه سعی بر ا

ط اطرراف خرود و يی آموزش داده شود تا بتواندمحيمهارتها

 (.2001پريمبوي،( ان خود را بهتر درک  نديرفتارهای اطراف

سرم يشود  ه  ود ان مبتال بره اوتيد مين روش تر يدر ا

 يافتهسازمانريط غيلی بهتر از محيخ يافتهازمانسط يدر مح

مبرروي ي)پر ، برره درمانهررا و آموزشررها پاسررخ مرری دهنررد

ق انجاي ي، مطابق با تحق TEACCHن پژوهش روش ي(.در ا2001

 30جلسره   20،در  2002رسوی و هنول در سال يشده توسط  ام

گردد و در ايرن اجرا مي بار 2قه ای و هفته ای يدق 45تا 

   به عنوان متغير مستقل عمل مي كند.  تحقيق 

ر با الگوی  ابت ي:رفتار انعطاف ناپد شه ایيرفتار ل 

ر)پرور افوراری، ييط تغيل متناسرب برا شرراي، بدون تعرد

شه ای نمرره ای ين پژوهش منظور از رفتار  ليا  (.در1386



 

 افت می  ندين متلفه درياست  ه فرد در آزمون گارز  در ا

 ابسته است. وبه عنوان متغير و

ک يا  نش متقابل ، رفتار ي: در تعامل اجتماعی  تعامل

گر عمل می  ندو بر يفرد به عنوان محرک برای رفتار فرد د

ن پرژوهش منظرور از تعامرل ير(.در ا1386عوس)پورافواری، 

ن متلفره يردر ا«گرارز »نمره ای است  رره فررد درآزمرون 

ابسرته و در اين پژوهش به عنوان متغيرر و افت می  نديدر

 است.

ر  المری اطالعرات در خصرو  ير:مبادله  المی و غ ارتباط

مروتی.جی.ترال يرس، تيا احساسات)ای.جری فيق ،افوار يحقا

ن پژوهش نمره ای اسرت  ره ي(. منظور از ارتباط در ا2002

 افت می  ند.ين متلفه دريدر ا «گارز »فرد در آزمون 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوي

 ادبيات و پيشينه پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تعريف اتيسم -2-1

تا اواسط قرن بيستم هيچ نامي برراي اختاللري كره هرم 

اكنون عنوان اختالل اتيسم را به خرود گرفتره اسرت وجرود 

نخستين روانپزشكي بود كه در سال 1نداشته است.هنري موزلي

به طور جدي به كودكان خردسالي كه مبتال بره اخرتالل  1867

مود.در سرال شديد رواني و ترخ يرات رشدي بودنرد توجره ن

 11يرك گرروه  2دكتر لئو كانر در بيمارستان هاپكينز 1943

نفري از كودكران را مرورد مطالعره قررار داد كره داراي 

ويژگيهايي چرون تنهايي،درخودمانردگي،ناتواني در ارائره 

ژست هاي بدني خا  و قابل انتظار، ترخير رشدي، تكرار يا 

ضمير،به عبارتي استفاده از ضمير تو پژوا، كالي )وارونگي 

به جاي من(يكنواختي صدا و كالي،حافظه طوطي وار و عرالي، 

محدويت در انواع حركات خود برره خرودي، رفتارهرا و اداو 

اطوارهاي قالبي، اصرار بر يكنواختي محريط و ممانعرت از 

تغيير در آن، تماس چشمي ضرعيف، رابطره غيرر طبيعري برا 

 (.2005، ء بي جان،بودند)هاواردديگران تصاوير و اشيا

هرچند در آن سالها كانر به اين كودكان برچسب اوتيسم 

ايرن كودكران در طبقره عقرب  1980را داد اما تا سالهاي 

گرفتنرد. ماندگان ذهني و يا اسكيزوفرني كرودكي جراي مري

بعدها مشخص شد اگر چه اختالل اتيستيك مري توانرد همرراه 

دو پديرده مجرزا از يكرديگر اسكيزوفرني كودكي باشد اما 

باشند.بعدها محققان چندين نوع اختالل ديگر را كره هرر مي

ستيك بودنرد  كداي از برخي سمپتوي هرا شربيه اخرتالل اتي

ارائه دادند ماننرد اخرتالل آسرپرگر، اخرتالل رت، اخرتالل 

فروپاشنده كودكي،و اختالل نافد رشد كره بره گونره ديگرر 

ه ايرن اخرتالالت،و نيرز (.محققان همرNOSمشخص نشده است )

( طبقه PDDاختالل اتيستيك را تحت عنوان اختالل نافد رشد)

بندي كرده انرد.از آنجرا كره ايرن نروع اخرتالالت گروهري 

، 3ازمسائل را در بر مي گيرد كه بره صرورت آشرفتگي هرا 

                                                           
1.Henry moudsely   2- Hopkins   3-.disturbance 
 
 



 

وجوه چند گانه زندگي كود، را تحت تر ير قرار مي دهندبه 

 (. 1385ي،آن نافد يا فراگير مي گويند)رافع

ويژگي مشتر، همره ايرن پرنج اخرتالل، ظهرور آنهرا در 

سالهاي اوليره كرودكي و نيرز نقرص در تعرامالت و روابرط 

اجتماعي است كه به عنوان محوري ترين ويژگي همه اين نوع 

اخررتالالت محسرروب مرري شررود.بنيان و اسرراس نقررص در روابررط 

 اجتماعي در سه زمينه زير تجلي پيدا مي كند: 

اني در در، و تعبيرر نشرانه هرا و اشرارات ناتو -الف

هيجاني و اجتماعي محيط پيراموني كه منجر به فقدان پاسخ 

 هاي هيجاني، عاطفي و اجتماعي مي شود.

قدان يا ضعف توجه به آننه ديگران به آن توجه مري ف-ب

 كنند.

ر، و فهررم مسررتقيم و روان افكررار و دنرراتواني در  -ج

روابط و تعامالت اجتمراعي  احساسات ديگران كه شرط الزي در

 (. 2005است)  هاوارد،

عالوه بر نقص در تعامالت اجتماعي، اخرتالل در گفترار و 

زبان )به صورت نقص يا تررخير در رشرد زبران دريرافتي و 

عملي(، الگوهاي كليشه اي رفتار، داشتن سمپتوي هاي شبيه 

اختالل بيش فعالي، كاهش توجه، نشرانه هراي اضرطرابي بره 

حدويت هراي شرناختي و عقرب ويژه اش سواس جبرري، م كال و

ماندگي ذهني از درجه ضعيف تا شديد آن در ميان اين گروه 

مشاهده مي شود.بروز اختالل اتيستيك به سرطح رشردي و سرن 

سه سرالگي مري باشردارتباط  تقويمي فرد كره غالبرا ترا 

دارد.به طور كلي مي توان گفت اخرتالل اتيسرتيك سره نروع 

 د.شروع كلينيكي دار
 

نوع اول: كود، عالئم اختالل را در مدت كوتاهي بعرد از 

تولد نشان مي دهد و نشانه هاي آن شامل فقدان واكنشرهاي 

قابل پيش بيني نسبت بره در آغروش گررفتن، لبخنرد زدن و 

 ارتباط چشمي مي باشد.
 

نوع دوي : دراين نوع كود، تا سنين دو تا سره سرالگي 

ت نموده و مهارتهاي قبلي رسد و سپس پسرفطبيعي به نظر مي

دهد.در اين نوع شروع، نشانه ها ممكن است خودرااز دست مي

 باشند.زودتر آشكار شوند اما براي تشخيص گداري كافي نمي



 

سالگي مي باشرد كره بره آن  3نوع سوي : شروع بعد از 

 (.2006شروع ترخيري مي گويند) ميال،

رفترار از ميان گسرترده  1(IV-DSMدر راهنماي تشخيصي )

غير طبيعي قابل مشاهده در اتيسم، سه خصيصه كليدي معرفي 

( اختالل كيفي در تعامل اجتمراعي، 1شده كه عبارتند از :)

( الگوهاي رفتراري محردود و 3(اختالل شديد درارتباط و)2)

تكراي و كليشه اي. سن پيدايش اختالل قبرل از سره سرالگي 

 ICD-10ا (ايرن تعريرف بر1996) 2است.براساس نظرر ولكمرار 

(1992WHO, هماهنگ اسرت.كودكي در صرورتي حرايز مالكهراي )

مورد از طبقات ذكرر  6تشخيصي اتيسم خواهد بود كه حداقل 

مرورد از 2شده را درارائه شده در ذيل را از قرار حداقل 

مورد از هريرك از طبقرات دوي و سروي نشران 1طبقه اول و 

 دهد.

 طبقه اول :اختالل كيفي در تعامل اجتماعي 

  اختالل آشكار در چند رفتار غير كالمي مانند نگاه چشم

د رچشم، بيان گري چهره، حاالت بدني و حركرات سرر و دسرت 

 براي كنترل تعامل اجتماعي.

  ناتواني درايجاد رابطه با همساالن، متناسب برا سرطح

 رشد.

  فقدان تالش خود انگيخته براي شركت دادن سراير مرردي

 ود.در شادي، عاليق يا پيشرفت خ

 اجتماعي يا هيجاني. 3فقدان داد وستد 

 طبقه دوي : اختالل كيفي درارتباطات

  ترخير يا فقدان كامل رشرد زبران گفتراري در افرراد

 داراي قدرت تكلم.

  اختالل آشكار در توانايي شروع يرا حفرم مكالمره برا

 ديگران درافراد داري قدرت تكلم.

 خرتص استفاده تكراري يا كليشه اي از زبان يا زبان م

 . 4به خود

                                                           
1.Diagnostic and Statistical Manual(DSM) 

2.Volkmar   2- reciprocity   3- idiosyncratic 
 
 



 

 خود انگيخته متنروع يرا برازي  1فقدان بازي وانمودي

 اجتماعي تقليدي متناسب با سن رشد.

طبقه سوي: الگوي رفتاري، عاليق و فعاليت هاي محردود، 

 تكراي و كليشه يي

  تماي عيار و مداوي با يك يا بيش از  2مشغوليت ذهني

دت يرا يك الگوي كليشه يي و محدود از عاليق كه به لحاظ ش

 محدويت غير عادي است. 

  از امرور يرا عرادات خرا  و 3پيروي ظراهرا وسواسري

 ناكارآمد.

 حركتي تكراري)براي م ال تكان  4كليشه ها و اطوارهاي

 دادن سر، انگشت، حركات پينيده كل بدن(.

 (.1384مداوي با اجزاي اشياء)كندال، 8مشغوليت ذهني 

 تيستي : برخي از بيماريااي همراه با اختالل ا -2-2

 عقب ماندگي ذهني 

ارزيابيهاي هوشي كودكان اتيستيك نشران مري دهرد كره 

هاي ذهنري بسياري از كودكان به درجراتي مبرتال بره آسريب

درصد اين كودكان عملكرد هوشي در حرد 75باشند. تقريبا مي

عقررب مانرردگي را نشرران مرري دهنررد كرره ازايررن ميرران 

درصرد  50-45درصدكاركرد ذهني خفيف ترا متوسرط و حردود 30

كاركردهايي در حد عقب ماندگي ذهنري شرديد تررا عميرق را 

دارند.مطالعات باليني و همه گير شناسي نشان مي دهد كره 

با كاهش بهره هوشي خطر ابتال به اختالل اتيسم بيشرتر مري 

درصد تماي كودكان در خود فرومانده هوش غير  20شود.حدود 

اري _حركتي يرا كالمي طبيعي دارند، گاهي توانايي هاي ديد

شناختي زودرس در برخي كودكان مبتال به اتيسم مشاهده مري 

شود. احتماال بارزترين نمونه ها در اين زمينه همان م ال 

دانشمندان كودن)البته در حرال حاضرر بيشرتر دانشرمندان 

اتيستيك گفته مي شود(هستند كه دربرخي متون به آن اشاره 

يا حافظره طروطي وار شده است. توانايي هايي چون محاسبه 

شگفت انگيزي كره معمروال فراترر از تواناييهراي همسراالن 

طبيعي آنهاست،در برخي از آنها مشراهده مري شرود.همننين 

                                                           
1.make-believe   5- preoccupation   6- compulsive 
 

 

4.mannerism   8- subjective engagement    



 

)هر چند توانايي فهرم آننره  1توانايي زود رس در خواندن

را كه مي خوانند ندارند(به خاطر سرپردن و ازبرخرواني و 

ي آهنرگ هرا يرا داشتن استعداد موسيقي، خواندن يا اجررا

شناخت قطعات و دستگاه هاي موسيقي از جمله توانايي هراي 

)پاكرردامن، زيررر،،  زود رس در ايررن كودكرران مرري باشررد

 (.1389حيدري،

 صرع

هر چهار كود، مبتال به اختالل اتيسم يك نفررر دچرار  از

صرع مي شودكه اغلب در سنين اوايل طفوليرت يررا نوجرواني 

فعاليرت الكتريكري غيرر بروز مي كند.تشنج كه به وسريله 

طبيعي در مغز ايجاد مي شودمي تواند باعث از برين رفرتن 

در صد افراد اتيستيك رشد اختالل صرع را در 33هشياري شود.

 (.1384نوجواني نشان داده اند) كندال،

 بيماريهاي جسمي  

در كودكان خردسال مبتال به اختالل اتيستيك ميزان بروز 

ني و ساير عفونت هراي جزيري عفونت هاي دستگاه تنفس فوقا

باالتر از حد مورد انتظار است. نشانه هاي گوارش شايع در 

اين كودكان عبارتند از : آروغ زدن مفرط، يبوست و اسهال 

متناوب.ميزان بروز تشنج همرراه برا ترب درايرن كودكران 

بيشتر است. در برخي از اين كودكان بسياري از عفونت هرا 

... مي تواند ناشي از مصرف سرب و مشكالت گوارشي، اسهال و

باشد كه از طريق در دهان بردن اشياء توسط ايرن كودكران 

ايجاد مي شود.فقدان واكنش به درد دربسرياري از كودكران 

اتيستيك به دليل ميزان باالي اندروفين ها مري باشرد.اين 

مواد با خوردن غداهايي كه محتوي گلوتن و كرازئين اسرت، 

 (. 1384زياد مي شوند) كندال،

 شكننده: Xنشانگان 

شكننده يكي از شايع ترين علل عقب مانردگي  Xنشانگان 

ها مي باشد كه به طور ژنتيكي به ارث مري رسرند. دامنره 

معلوليت ذهني مي تواند از ناتوانايي هاي يادگيري ظريرف 

و يك هوش بهر عادي تا چالش هاي شناختي و عقالنري شرديد، 

رفتاري و ترخيرهاي گفتاري گسترده باشد. برخي كاستي هاي 

و زباني كه در اين سندري ديرده مري شرود، شربيه رفترار 

                                                           
1.Hyperlexia 



 

شكننده" ناميده مي  Xاتيستيك است.نشانگان به اين دليل "

شود كه يك محل شكننده يا شركاف درانتهراي بررازوي بلنرد 

در لنفوسيت هراي بيمراران وجرود دارد.زنران  Xكروموزوي 

احتمرال دارد كره يرك درصد  40تا  30حامل به طور معمول 

درصد احتمال دارد كه يك دختر  20تا  15پسر عقب مانده و 

 (.1389عقب مانده به دنيا آورند)پاكدامن،زير،،حيدري،  

 : 1توبروز اسكلروزيس

درصرد كودكران طيرف  4ترا 1يك اختالل ژنتيكي است كره 

درصد كودكران اتيسرتيك را در برر مري  2اتيسم و بيش از 

عث تومورهاي خوش خيم در مغز مي شرود) گيرد.اين اختالل با

 (. 1384كندال،

 :2تشخيص هاي افتراقي

تشخيص يك اختالل به طور دقيق در كودكران امرر بسريار 

دشواري مي باشد زيرا آنها در فرآيند رشد قرار دارنرد و 

توأي شدن ويژگي يك اختالل با ويژگيهاي رشدي هر سرن كرار 

ا، اختالل اتيسرتيك تشخيص را دشوارتر مي سازد. وجوه اشتر

با برخي اختالالت ديگر در زير وجوه افتراق اين اختالل برا 

برخي اختالالت ديگركه در بردارنده تعدادي از نشرانه هراي 

 اتيستيك مي باشد،آورده شده است.

ا شروع دوره كودكي: مترسفانه داده ها اسكيزوفرني ب-1

مترر و اطالعات پژوهشي در مورد اسكيزوفرني كودكي بسيار ك

از اختالل اتيستيك مي باشرد. عمرده تررين تفاوتهرا برين 

 اتيسم و اسكيزوفرني عبارتند از :

 36يك به طور طبيعي در كودكران قبرل از اختالل اتيست-الف

 سالگي شروع مي شود.5ماهگي و اسكيزوفرني بعد از 

ر مرورد شريوع اسركيزوفرني كرودكي وجرود آمار دقيقي د-ب

 ه هزار تخمين زده شده است.در د5تا 2ندارد اما اتيسم 

سرها بيشرتر  از نظر توزيع-ج جنسيتي اختالل اتيستيك در پ

از دخترها مي باشدولي اسكيزوفرني كرودكي تقريبرا در دو 

 جنس به يك اندازه است.

بد كاري مغزي و عوارض قبل و هنگاي تولرد د ركودكران  -د

 اتيستيك بيشتر از اسكيزوفرني مي باشد.

                                                           
1.Tuberus sclerosis   2- Differential diagnosis 
 



 

كران اتيسرتيك ذهنري و تشرنج در كود ميزان كم تررواني -ه

بيشتر از اسكيزوفرني كودكي مري باشرد.كودكان مبرتال بره 

 اسكيزوفرني تقريبا از هوش يكسان تري برخوردارند.

تهرراي كالمرري كودكرران اتيسررتيك، ترررخير از نظررر مهار -ي

كالمي،فقدان و يا پرژوا، كرالي دارنرد.رفتارهاي قرالبي و 

رآنها مشاهده مي شروداما تكراري،وسواس،مشكالت ارتباطي د 

كودكان مبتال اسكيزوفرني بيشتر اخرتالل تفكرر و هرديان و 

توهم دارند. عملكرد انطباقي كودكان اتيستيك ضعيف تر از 

 (.2001كودكان مبتال به اسكيزوفرن مي باشد ) پريمبوي ،

هني با نشانه هاي رفتراري : بسرياري از ذعقب ماندگي  -2

نه هراي در خرود مانردگي را كودكان عقب مانده ذهني نشرا

نشان مي دهند.وجه تمايز اصلي آنها اين است كره كودكران 

عقب مانده ذهني به فراخور ميزان هوشي كه دارند با محيط 

و پيرامون خود ارتباط برقرار مي كنندو به ويژه از زبان 

به هر ميزاني كه برخوردار باشند برراي ارتبرراط و بيران 

 (.2001ند ) پريمبوي،نيازهاي خود استفاده مي كن

–اكتسابي همراه با تشنج)نشانگان الندوا  1زبان پريشي -3

كلنفر(:وجوه افتراق ايرن اخرتالل برا اخرتالل اتيسرتيك و 

اختالل فروپاشنده كودكي بسريار دشروار مري باشرد.كودكان 

مبتال به اين اختالل بعد از چند سال رشد طبيعي ظررف چنرد 

بياني خرود را از دسرت  هفته يا چند ماه زبان دريافتي و

و حمالت تشنجي مي EEG2مي دهند.اك را داراي ناهنجاري هاي 

باشند.اما آنها اختالالت ارتباطي، عاطفي و مشركالت مربروط 

برررره مهارتهرررراي بررررازي كودكرررران اتيسررررتيك را 

 (.1389ندارند)پاكدامن،زير،،حيدري، 

بياني:كودكران مبرتال بره –بان دريرافتي اختالل مختلط ز-4

 بياني ناهنجاري هاي تكلمي –زبان دريافتي اختالل 

كودكان اتيستيك مانندپژوا، كالي، استفاده از عبرارات 

كليشرره اي را تقريبررا ندارنررد و معمرروال از ارتباطررات 

سررمبوليك غيررر كالمرري و اشرراره هررا بررراي ارتبرراط بررا 

 پيرامونشان استفاده مي كنند.همننين اين گروه از كودكان 

                                                           
1.Aphasia    2-.Electroencephalgram 
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Abstract: 

The present research has been conducted to review the effectiveness of two methods   

Applied Behavior Analysis(ABA)and treatment – education method (TEACCH) on 

stereotypical behaviors , interaction and communication of autistic children . The 

,methodology is of experimental type and per-test,post –test multi group with controls . The 

statistical population of this research is all of autism child who have registered in autism 

school of Tabriz in 1388. that among them 29 persons have been selected by  available 

sampling method . The utilized tools include of ; Gilliam Autism Rating Scale  (GARS) ,  

Modified Checklist for autism in toddlers  (M- CHAT). The data was analyzed by 

multivariate variance (MANOVA) , The finding of present research showed that , the  ABA 

and TEACCH methods , in contrast remedy effectiveness , on alleviates stereotypical 

behaviors There are not  significant difference  ; The ABA and TEACCH methods , in 

contrast remedy effectiveness,on  alleviates communicational problems there are significant 

difference  . The ABA and TEACCH methods , in contrast remedy effectiveness, on 

alleviates interactional problems There are not  significant difference. With regard to 

findings , it seems that , the  ABA and TEACCH methods is nearly similar  an efficient 

style to teaching and alleviates  of symptoms of autism children(forby  communication ).  
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