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 چكيده

 ،...و سری پشت کناری، نفر با صحبت نيمكت، روی شدن جا جابه چون مسایلی با درس کالس در ناآرامی

 دفتر، ميز، روی کردن نقاشی زمين، به پا کف سایيدن جاميز، یا ميز روی گرفتن ضرب مانند صدا ایجاد

 می یادداشت را درسی نكات شوند، می خيره آموزگار به آموزان دانش این اغلب. شود می مشخص... و کتاب

 و شنيده را چيزی غيرارادی صورت به فقط و نویسند می چه دانند نمی مدت، این تمام در اما کنند،

 (.شدن رویایی از ای نمونه) هستند ور غوطه خود رویای در حقيقت در اما کنند، می یادداشت

 می را فرد به منحصر های ویژگی با زیادی های آدم کنيم می گذر شهر های خيابان و کوچه از که روز هر

 صدا سرو خاطر به نه که هایی آدم ؛ کند می جلب را توجهمان سایرین از بيش آنها از برخی گاه که بينيم

 گير گوشه و ساکت ظاهر در شاید که هایی آدم.اند شده متمایز گيریشان گوشه و سكوت سبب به بلكه یشان

 درک را آن شنوا گوشی فقط که اند کرده پنهان سكوتشان در بسياری های توانایی و و ها حرف اما باشند

 که اختاللی ، است هاشده تفاوت این ساز زمينه که است اختاللی( یماندگ خود در)  "اوتيسم".کند می

 .بود خواهد راهگشا اختالل این بهبود برای آموزشی و درمانی های روش اما نيست قطعی هنوز آن بروز منشا

 ویژه شرایط دليل به افراد برخی اما شود مند بهره آن از باید جامعه از هرطيفی که است ای مساله آموزش

 کودکان افراد این جمله از هستند؛ تر متفاوت امكاناتی و فضا نيازمند شرایط از گيری بهره برای دارند که ای

 عدم و کم تعداد دليل به ، ویژه شرایط با های گروه سایر به نسبت که باشند می اوتيستيک آموزان دانش و

من تصميم به این گرفته ام روی این در اقدام پژوهی حاضر .اند شده واقع مهجور شرایطشان از کافی آگاهی

 برقرار ارتباط پایين هوشی ودرصد پایين درجه با اوتيسم بيماری باوجود پيام  با توانستم چگونهموضوع که 

اميد است این اقدام پژوهی مورد استفاده جامعه فرهنگيان قرار  بگذارم؟ تاثير او درسی پيشرفت روی و کنم

 گيرد.
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 کلیدواژه :

 درسی پيشرفت ، هوشی درصد، پایين درجه، تيسماو ،بيماری 

 مقدمه

 آغازین سال 1) کودکی اوليه سالهای در را خودش که نورولوژیكی اختالل یک توان می بيشتر را اوتيسم

 در نتواند مغز که شود می باعث اوتيستيک بيماران در اختالل این.  نمود معرفی  ، کند می  نمایان(  کودکی

 چگونگی یادگيری برای او مانع و کند عمل درستی به ارتباطی های مهارت و تماعیاج رفتارهای زمينه

 کالمی ارتباط زمينه در اوتيستيک بزرگساالن و کودکان.شود می اجتماعی طور به دیگران با تعامل و ارتباط

 ها بندی هطبق در اختالل این. باشند می مشكل دارای  نمادین های بازی و اجتماعی کالمی،رفتارهای غير و

:  از عبارتند که است اختالل پنج شامل طبقه پنج این ، شود می شناخته رشد فراگير اختالل عنوان به

 به که رشد نافذ اختالل و رت اختالل کودکی، دوران فروپاشنده اختالل آسپرگر، اختالل ، اوتيسم اختالل

 و هستند خود خاص شناخت عيارهایم دارای ها بيماری این از کدام هر که است نشده مشخص دیگر گونه

 و شود می محسوب اختالل یک اوتيسم اینكه به توجه با .اند شده مشخص آمریكا روانشناسی انجمن توسط

 ای ویژه ،مدارس بزرگ شهری مناطق در جز آموزان دانش این کم تعداد دليل به هم باز اما نيست معلوليت

 دانش های گروه سایر با اوتيسمی آموزان دانش حضور دليل هب تاکنون. است نشده گرفته نظر در آنان برای

 قرار کار دستور در هم مساله این جدید، آموزشی محتوای ورود با اما نبوده فراهم امكان این استثنایی آموزان

 باید.  شود ایجاد اوتيسمی آموزان دانش برای متوسطه دوره پایان تا ویژه مدارس و  آموزشی دوره تا دارد

 محسوب معلوليت و است عاطفی مسائل به مربوط اختاللی اوتيسم که باشيم داشته نظر در را موضوع این

 برای جامع ریزی برنامه. کرد کمک ها ش آموز بهبود روند به تخصصی نيروی تربيت با باید و شود نمی

 ضروری بسيار راتاعتبا تامين رو ازاین است آموزشی های ریزی برنامه جزسختترین اوتيستيک آموزان دانش

اینجانب .بگيرد صورت پيش از بيش حوزه این در نيز ارایه قابل پژوهشی دستاوردهای باید همچنين است

 پایين هوشی ودرصد پایين درجه با پيام به نام دارای بيماری اوتيسم یكی از دانش آموزان  باتصميم دارم 

 .بگذارم تاثير او درسی پيشرفت روی و کنم برقرار ارتباط
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 بيان مسئله

 روز تالش و بيشتر زمان باید بنابراین.  است متفاوت کامال ما برداشت با ، جهان از اوتيسم کودکان برداشت

 پيرامونشان به نسبت آنها احساسات درک و شخصيت چگونگی از تصویری بتوانيم تا باشيم داشته افزونتر

 او با مالقاتمان ابتدای در را کوتاهی زمان مدت که است این کودک شناخت برای روش موثرترین. بسازیم

 اینكه نه ، شوید کودک دنيای وارد کنيد سعی.  کنيم مالحظه موقعيت یک در را او العمل عكس و بگذرانيم

 چيزی چه از او بفهميد کنيد سعی لحظه چند برای.  خواهيد می شما که کنيد فعاليتی انجام به وادار را او

 ها چوب تكه با خواهد می اگر مثال برای.  کنيد تكرار هم شما ، دهد می انجام او که آنچه.  برد می لذت

 حسی های پيام او شاید باشيد داشته خاطر به. کنيد درست برج یا جاده هم شما ، کند درست برج یا جاده

 به موضوع یک از توجهش انتقال مورد در خصوص به و نكند دریافت را کنيد می دریافت شما که مشابهی

 شروع از قبل است بهتر ، کنيد جلب را او توجه خواهيد می شما اگر.  باشد داشته مشكل دیگر موضوع

 ناگهان شخصی اگر ، اوتيسم کودکان از بعضی. بزنيد صدا را نامش بعد و بگيرید قرار او نگاه مسير در آموزش

 می عصبانی و کنند می وحشت دساز خارج خودشان دنيای از و کند صدا را آنها یا بياید آنها سر پشت از

 صحبت جای به و بزنيد ضربه آنها به کنيد جلب جدیدی چيزهای به را کودک توجه خواهيد می اگر. شوند

 عبارت یک از بهتر شاید بصری وسایل یا نوشتاری اطالعات.  کنيد اشاره آن به موضوع آن مورد در کردن

 بچه از بعضی برای.دهد می جواب راه کدام بفهميد تا نيدک امتحان.  کند جلب را آنان توجه گفتاری طوالنی

 شاید ، هستند چيزی به کردن نگاه حال در آنها اگر بنابراین ، است مشكل حس چند از همزمان استفاده ها

 معلم که هایی مكعب به ظاهرا ها بچه از یكی.  شند با داشته توجه شما های حرف به کلمه به کلمه نتوانند

 مدت برای معلم که هنگامی اما نداشت توجهی هيچ بود، ریاضی مساله یک دادن شرح الح در آنها با

 باشد داشته ها مكعب به خوبی دید بتواند تا داد حرکت را خود کودک ، کرد متوقف را خود صحبت کوتاهی

آموز  دانش پيام در کالس بنده هم .برگرداند را نگاهش ، کرد صحبت به شروع معلم که هنگامی دوباره و

 اوتيسمی دارای ویژگی های ذکر شده بود که مسئله اساسی پژوهش بنده واقع شد.
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 اهميت موضوع

 ممكن هميشه دهد، می قرار تأثير تحت را کودکان این شغلی آینده تحصيلی، پيشرفت عدم و درسی افت

 آنها کارهای بين در مناتما های طرح نتيجه در کنند، رها تمام نيمه اما کنند، شروع را زیادی کارهای است

 افرادی اینها دیگران دید از و رسند می دیر خود کاری قرارهای به و هستند فراموشكار شود، می دیده زیاد

 و پرخاشگری ، ای، مقابله ایذایی اختالل سلوک، اختالل افسردگی، اضطراب، به ابتالی امكان. هستند بدقول

 رعایت.است زیاد مناسب مداخله عدم صورت در اوتيسم ختاللا به مبتال کودکان در رفتاری اختالالت سایر

 این در تكانشی رفتارهای و نظم زدن هم بر دستورات، از پيروی عدم بازی، قوانين رعایت عدم نوبت، نكردن

 جمع از آنها. گيرد قرار الشعاع تحت ترها بزرگ و والدین همساالن، با آنها ارتباط که شود می باعث کودکان

 نفس به اعتماد کنند، می دریافت خود پيرامون از مرتب که منفی پيامهای و شوند می طرد ودخ دوستان

 درمان برای را حلهایی راه چه. کند می اضطراب و افسردگی مستعد را آنها و زند می لطمه را کودکان این

 شود درمان باید تيسماو اختالل دیگر، شمار بی دالیل و فوق دالیل به کنيد؟بنا می پيشنهاد کودکان اوتيسم

 خود روزمره زندگی در را کمتری آشفتگی کودک که حدی تا است بيماری این عالیم کاهش درمان از هدف

 اختالالت بر بيشتر درمان این وضعيت. یابد بهبود کودک ارتباطی و تحصيلی عملكرد و گردد متحمل

 بدیهی. باشند می والدین آموزش و اریرفت شناختی، های درمان شامل و موثرند اوتيسم با همراه رفتاری

 نا های شيوه بكارگيری عدم کودک، مثبت رفتارهای فرزندشان، بيماری چگونگی مورد در والدین آموزش

 .باشد موثر او خانواده برای هم و کودک برای هم تواند می بسيار...  و تنبيهی مناسب

 توصيف وضعيت موجود

سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت هستم و هم اکنون در .............مدت  ............اینجانب 

در خدمت دانش آموزان هستم. در بين این  ...............در حال خدمت هستم و در مقطع  ..............آموزشگاه 

ت وجود داشت که دارای اختالالت رفتاری زیادی بود که این اختالال پيام دانش آموزان موردی به نام 
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او بود بنا بر این درصدد بر آمدم تا این مشكل را در دانش آموز مذبور برطرف  بيناری اوتيسمرفتاری ناشی از 

 باوجود پيام  با توانستم چگونهدر اقدام پژوهی حاضر من تصميم به این گرفته ام روی این موضوع که  نمایم.

 بگذارم؟ تاثير او درسی پيشرفت روی و کنم قراربر ارتباط پایين هوشی ودرصد پایين درجه با اوتيسم بيماری

 اميد است این اقدام پژوهی مورد استفاده جامعه فرهنگيان قرار گيرد.

 (1شواهد)اطالعات گردآوری

 نامطلوب رفتارهای توانم  می چگونه اینكه خودیعنی(پژوهی اقدام)تحقيق مساله ازتعيين پس ........... اینجانب

 به اقدام انتخابی درکيس  رفتار این ایجادکننده وعوامل علل منظورشناسایه م؟ببهبودبخش آموزم دانش در

 زمينه دراین محكم و متقن وشواهد مدارک آوری وجمع مزبور وعوامل علل وجستجوی وبررسی مطالعه

 موجود وضع توان می چگونه که فكربودم ودراین آغازکردم کيس رفتارهای مشاهده با کارخود و نموده

 :داد راتغيير

 : معین آموزدرمدت عملکرددانش وبررسی رفتارها مشاهده(الف

 مبادرت طبيعی وضعيت آموزدریک رفتاردانش وبررسی مطالعه به هفته یک مدت به امر درابتدای

 حضوردانش ویاهنگام درس، کالس مثل طبيعی های آموزدرموقعيت رفتاردانش ومشاهده مطالعه.ورزیدم

 در ای مداخله هيچگونه  بدون مرحله دراین واینجانب گرفته صورت ریحتف وزنگهای مدرسه آموزدرحياط

 و ها همكالسی با درتعامل آموز عملكرددانش و رفتارها ضبط و ثبت و مشاهده ،صرفابه رفتارکيس

 .نوشتم را رفتاراو دیگرسياهه عبارتی به یا و نمودم اقدام آموزشی دوستانش،درمحيط

 اطالعات ومقایسه مشاهده  و آموز دانش تحصيلی پرونده بامطالعه :وزآم دانش تحصیلی پرونده مطالعه(ب

 هوشی ازنظربهره نامبرده که شوم می متوجه آموز دانش هوشی های تست نمرات ازجمله درپرونده مندرج

 . است شده داده تشخيص پایين درحد



11 
 

معاون  ،(پيام )آموز شدان مشكالت وضعيت درخصوص اطالعاتی مهم منابع ازجمله :همکاران از وجو پرس(ج

 مستقيم گزارشات راطی آموزان دانش رفتاری ومسایل آمارمشكالت بيشترین قاعدتا بودچراکه مدرسه

 تلقی آموزان اسراردانش و اطالعات ترین محرمانه تواندخازن ومی داشته دریافت ویامكتوب شفاهی بصورت

 تفریح زنگهای درطول او و وجوددارد انآموزگار و معاون بين وتنگاتنگی نزدیک ارتباط اینكه به وباتوجه.گردد

 توانداطالعات اومی. است آموزشی مدرسه،راهروهاوفضاهای درحياط آموزان شاهدوناظرعملكرددانش دائما

 .دهد ارائه ما به آموزان دانش عملكردهای و رفتارها موردچگونگی رادر بسيارباارزش

 ها وداده وتحليل تجزیه

 رفتارهای دالیل و شود تر روشن برایم بود، کرده مشغول خود به را ذهنم هک ای مسئله اینكه برای

 .برآمدم مختلف ومنابع روشها از اطالعات آوری جمع درصدد دهم، قرار بررسی مورد را او عادیغير

 : از عبارتند شده، گرفته بهره آنها از پژوهش این در که روشهایی

 مختلف یها موقعيت آموزدر دانش رفتار مشاهده – 1

 او والدین و آموز دانش خود با مصاحبه – 1

 گرفت قرار آموز دانش مختلف آموزگاران اختيار در که ای پرسشنامه اجرای – 1

 کالس در سنجی گروه اجرای – 1

 :باشد می زیر قرار به نياز مورد اطالعات کسب منابع

 آموز دانش خود:  الف

 آموز دانش والدین:  ب

 او های همكالسی:  ج
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 آموز دانش دیگر آموزگاران:  د

 وی تحصيلی پرونده:  ه

 او از همكاران اغلب. شدم جویا وی رفتار مورد در را نظرشان و رفتم همكاران دیگر  سراغ به مرحله اولين در

 خود و غرور به را وی ولی کردندمی عنوان مثبت نكته عنوان به را او باالی ذهنی درک گرچه. بودند ناراضی

 می فردی را او هم  پيام  های همكالسی کردند می متهم خود، کردن مطرح برای نظمی بی و خواهی

 بسيار شلوغ کار پر حرف و لوس است.به طوری که بچه ها را زیاد اذیت می کند. که دانستند

 وا خود آموز، دانش مورد در اطالعات کسب منابع از یكی که آنجایی از و  پيام  وضعيت از دقيق بررسی برای

 مورد در او، اعتماد جهت به اول جلسه در است ذکر به الزمسواالتی در مورد خودش پرسيدم. از باشد، می

 برای. نمودم اکتفا هایش خواسته و عالیق درباره صحبت تنها و نكردم ای اشاره همكالسيها با او مشكالت

 مورد در تا دادم قرار همكاران زا نفر1 اختيار در و نمودم تهيه ای پرسشنامه تر دقيق اطالعات گردآوری

 و حاالت پرسشنامه این اجرای از شده استخراج نتایج براساس که نمایند نظر اظهار او رفتاری خصوصيات

 .داشت را فراوانی بيشترین زیر رفتارهای

 مورد بی و زیاد بحث و جر – 1

 اطرافيان نظرات و ها خواسته به توجه عدم – 1

 عواطف و احساسات لکنتر در توانایی عدم – 1

 اطرافيان سخنان پذیرش در کردن مقاومت – 1

 بودن کنجكاو و زیاد سئواالت کردن مطرح – 5

 انتظارات و پرسشنامه از آمده بدست نتایج از برخی جلسه این در کردم، دعوت او از   دیگری جلسه در

 گوش حوصله کالس در ابراینبن و ندارد عالقه درس به که بود معتقد وی. شد مطرح او از ها همكالسی
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 همچنين رود،می سر اش حوصله که کند می تكرار زیاد را مطالب برخیآموزگار اینكه و ندارد کردن

 .نمود مطرح خودش به نسبت همكالسی ها برخی رفتار از انتقاداتی

 نكرد، لفتیمخا او کنم صحبت او والدین با باشد الزم شاید که کردم مطرح آموز دانش با مصاحبه جلسه در

 که بود معتقد مطالب این  تایيد ضمن وی گرفتم تماس  پيام  مادر با بيشتر اطالعات کسب برای بنابراین

 هيچكس گيرد، می اشكال چيز همه به است، کرده سر درد دچار هم را ما و استشلوغ کار  پر خيلی  پيام 

 .کنند ااجر را او دستورات همه دارد انتظار خانه در و ندارد قبول را

 ویژگيهای و بيماری اوتيسم با ارتباط در که مقاالتی و کتب و متون به آمده بدست اطالعات تكميل برای

 مشكل با مرتبط شده مطرح موارد از ای خالصه به که نمودم مراجعه ، داشتم اختيار در ، آمد سر کودکان

 .شود می اشاره بررسی، مورد آموز دانش

 جدید حل راه انتخابو موجود های حل راه بررسی

 بدست براطالعات وباتكيه آموزنامبرده دانش رفتاری اختالالت درخصوص آمده بعمل بررسيهای به باتوجه

 : نمودم جدیدخود حل راه انتخاب و تحقيق موضوع واستنتاج تحليل به اقدام ذیل ازمنابع آمده

 (او رقتاروعملكردواقعی)آموز دانش رفتارطبيعی مشاهده-1

 وتست مشاوره کارشناس آموزبه دانش ارجاع مدرسه مدیر نگیباهماه-1

 به احتياج آموز دانش رفتاری اختالل که است نكته نشانگراین آموزهم دانش ای مشاوره پرونده مطالعه-1

 .دارد رفتار اصالح برنامه یک

 ریزی برنامه زیکا نيازمنداستفاده ومقررات نظم رعایت اوبه نمودن آموزومقيد رفتاردانش به بخشيدن نظم-1

 مثبت تقویت وروشهای تشویقی طرح آموزبوسيله دانش روزانه رفتاری وتغييردرعادات ومنسجم مداوم تربيتی

 .  ميباشد رفتاری قرارداد رفتاروتنظيم منفی و
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 آن بر نظارت و جدید طرح اجرای 

 :از تندعبار که  کردم استفاده تقویت حاضرازچهاربرنامه پژوهی اقدام دربرنامه همچنين

 پاسخ ثابتی تعداد ارائه اموزدربرابر ازدانش معينی پاسخ تقویت*:ثابت نسبی تقویت-1

 تقویت تعدادپاسخ چه ازدادن بعد که نيست آموزمعلوم دانش برای برنامه دراین*:متغير نسبی تقویت -1

 .شد خواهد

 .ميشود تقویت دهی ازپاسخ معينی زمان مدت آموزبعدازگذشت دانش*:ثابت ای فاصله تقویت-1

 داند نمی آموز ودانش است  متغير روش هادراین تقویت بين زمانی های فاصله*:متغير ای فاصله تقویت-1

 .خواهدشد تقویت وقت چه که

 مشاهده را کيس طبيعی رفتار ، جلسه پنج بمدت6/11/95تا1/11/95ازتاریخ مشاهده ای برنامه دراولين

 پرخاشگرانه ورفتارهای نظرداشتم اوراتحت رفتار اصالح دربرنامه ردیگ جلسه پانزده بمدت آن از پس نمودم

 خود وبررسی مشاهده دومين. رسيد پایان به باموفقيت11/11/95 درتاریخ برنامه این. ام نموده ثبت را او

 ازرفتارآزمودنی طبيعی مشاهده جلسه پنج مدت به درابتدا.دادم انجام آموز دانش توجه کمبود رفتار رابرروی

 مشاهده ومورد داشتم نظر تحت خود رفتار وتغيير اصالح برنامه رادر او جلسه پانزده طی وسپس.آورم ملبع

 .گردید واقع موثر درعمل خوشبختانه انجاميد بطول 17/11/95 تاریخ نيزتا برنامه واین دادم قرار وارزیابی

 انجام گرفت: پيام راهكار هایی که در جهت بهبود رفتار و ارتباط با 

 عملی ارک

 اغلب کار این.  است گرفته یاد عملی حالت در آموز دانش که است مهارتهایی بردن کار به شامل عملی کار

 به موقعيتها از خيلی. است مدرسه یا کالس اطراف در حرکت به آموز دانش نياز و وسایل از استفاده معنی به

 این همة.  دارد نياز ، هستند ارتباط در آنها با که افرادی دیگر با یا ، یكدیگر با آموزان دانش متقابل عمل

 و عالقه مورد در معلمان از بسياری.  دهد می ارائه اوتيسمی اموز دانش برای را طلبيهایی مبارزه جوانب
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 برای است ای وسوسه این که کنند می صحبتهایی ، هستند آن درگير که کاری به آموزان دانش این توجه

 دانش برای بخصوص ، حال هر به.  برسانند اتمام به آرامتر و تر راحت که دیفر کارهای سری یک تنظيم

 نمی که مهارتهایی آن همة اوقات اغلب.  شوند مشغول عملی کار به که است ضروری اوتيسمی آموزان

 یقتشو و صبورانه راهنمایی به نياز آنها.  گيرند می یاد عملی کار در ، بگيرند یاد شرایط دیگر در توانستند

 . دارند مهارتهایشان رابطة فهم و جدید موقعيتهای این در خوب اجرای برای

 دانش  گونه  این  که  است   چيزی  ،  دیگر   موقعيت   به   موقعيت  یک از  یادگيری  دادن   تعميم 

= ?  قبيل از ریاضی مسائل حل به قادر اغلب آموزان دانش ، مثال برای.  دارند  آن با خاصی مشكالت آموزان

 مارکت سوپر در  وسيله دو خرید از  بعد مشابهی  مشكل اگر ، حال هر به ، نيستند  5-(  75/1+  59/1) 

 . بياورد در  را  جواب که بود نخواهد قادر  آموز دانش  ، دهد رخ ازآنها یكی برای

 به را آنها تواند می آموز دانش ،  بنابراین.  کرد سازگار  را  کارها انجام  بتوان که دارد  وجود زیادی روشهای

 در شرکت.  باشد کم امكان حد تا کار سازی آسان یا سازشی تغييرات که است ضروری.  برساند انجام

 . ببينند را آموز دانش قابليت تا دهد می اجازه هم کالس بقية به اغلب فعاليت

 همه.  کرد پيدا باید را حلها راه صخا آموز دانش این برای و دارد تحليل و تجزیه به نياز موقعيتی هر 

 تا دارند احتياج آموز دانش  و کالس ، معلم ، ای ساده طور به اوقات اغلب ، ندارد اصلی توافق به نياز وظایف

 برای)  دهد رخ اتفاقی باشند داشته را  انتظار و کنند عادت بخصوصی فعاليتهای در آموز دانش شرکت به

 . ( . کنيد مراجعه بعد بخش به ؛ لوازم با خاص تطبيقهای بعضی

  روشها بعضی

 اگر.  است یكدیگر با آموزان دانش متقابل عمل شامل ، اغلب عملی کار.  ارتباطات و اجتماعی های تطبيق

 احتمال و ما آموز دانش ارتباطی مشكالت ببينند را او و باشند او اطراف کوتاه زمان مدت یک در زیادی افراد

 قبل ، مثال برای.  دارد تطبيقها بعضی و ریزی برنامه بهبود به نياز که ، دارد وجود او نقرارگرفت فشار تحت

 داشته دیگران با شاید که را برخوردهایی سری یک آموز دانش برای تواند می معلم دستيار ، کار شروع از
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 پرسيدن یا وسایل ردمو در پرسش مانند ، کند ریزی برنامه او برای ، دارد آنها یادگيری به نياز و باشد

 دسترس در آسانی به و کرد تایپ یا نوشته را آنها توان می که عقاید یا اطالعات آوری جمع مورد در سؤالتی

 و کنيم تایپ را آن اینكه جای به ، پرسند می او از سواالتی همكالسانش وقتی.  داد قرار آموزان دانش دیگر

 می تنها او که بنویسند را انتخابهایی توانند می آموزان دانش یگرد یا معلم همكار ، بخوانيم آن روی از بلند

 . کند اشاره نظرش مورد جواب به تواند

  حرکتی و حسی تطبیقهاي

 در او با که افراد از تعدادی و آموزان دانش دیگر زیرا ، شود می آموز دانش اضطراب باعث فعالتيها از بعضی 

 نمی راحتی احساس آنها با او که حالی در  ،  باشند او با  و کنند حرکت او اطراف مجبورند  ، هستند تماس

  روشها  بعضی از ، است نياز اگر و کنيد چک و مشاهده  برداری نسخه  برای  را آموز دانش توانایی.  کند

 در  که افرادی تعداد کردن محدود و کالس آرامتر بخش یک در کار برای آموز دانش  به  دادن اجازه مثل

 . کنيد استفاده ، کنند می حرکت او  اطراف ، زمانی هر

 و سازگاریها بعضی داشت، وسایلی از استفاده به نياز کار انجام اگر.  وسایل از استفاده برای او دادن تطبيق

 آموز دانش ، نفری دو یا کوچک گروه یک در کار برای آموز دانش به دادن اجازه. شود می نياز تطبيقها

( .  بعدی بخش به:  ک.ر)  کند استفاده آنها از دستی وسایل دقيق تنظيم بدون تا سازد می درقا را اوتيسمی

 آموز دانش از تواند می ، کند می استفاده کش خط از همكالسی یک یا معلم دستيار وقتی ، مثال برای

 صورت به تواند می جواب ؟ کند شروع کجا از و دهد قرار کجا را کش خط شیء گيری اندازه برای که بپرسد

 دانش برای را کش خط شخصی اگر.  باشد نظر مورد نقطة آن به اشاره یا دادن نشان یا کردن تایپ ، گفتاری

 کند گيری اندازه آموز دانش اینكه از قبل ، زدن تخمين.  بخواند را اندازه که باشد قادر او شاید ، بگيرد آموز

 در.  است آموزش برای مفيدی مهارت و شوند مشغول آن اب توانند می آموزان دانش که است دیگری روش ،

 تنها و ، دهد  نمایش  گيری اندازه برای را  مطلوب دانش همه است مجبور آموز دانش ، موقعيتی چنين

  از  استفاده هنگام ، مشابه  مراحل.  است کش خط وسيلة به خط کشيدن ، اند نكرده کامل آنها که قسمتی

 . شوند دنبال  گيری اندازه لوسای دیگر  یا نقاله
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  استفاده مورد  زیاد  بالغ  افراد زندگی در ، گيری اندازه نوارهای  و قيچيها مثل ، وسایل و ابزارها بعضی 

 این از استفاده تا شود گذاشته آموز دانش آموزش برای تری اضافه زمان که است شایسته.  گيرد می قرار

 شاید ، مثال برای.  کند جستجو ، باشد داشته نياز  کمتری کمک به راکه تطبيقی و بگيرد یاد را وسایل

  به یا  جایی در نوار طرف یک  آنكه شرط به ، کند استفاده گيری اندازه نوار یک از  تا باشد قادر آموز دانش

 . باشد شده محكم و تثبيت صورتی هر

  عملی کار

 ؛ دهيد وفق زآمو دانش با تطبيق برای را علمی کارهای       ·

 ؛ باشد دیگری آموز دانش با همكاری شامل توانند می سازگاریها بعضی       ·

 . بود خواهد مفيد بالغ افراد زندگی در که وسایلی از مستقل استفادة برای آنها تشویق       ·

  هماهنگی وسایل

  رياضیات و هماهنگی وسايل

 و بازی بلوکهای ، بازی چوبهای قبيل از ، کننده هماهنگ وسایل از استفاده در که رسد می نظر به 

 مفاهيم یادگيری برای وقتی ، مثال برای.  دارد وجود مشكالتی ریاضيات یادگيری در وجهی، چند مكعبهای

 که است شده مشاهده اما.  گيرند می فرا  را  آنها ،  کند می استفاده اعداد برای  نمادهایی از معلم دستيار  ،

 و وسایل بين رابطة ، جزء به جزء صورت به ، کردن فكر به تمایلشان به توجه با اوتيسمی های بچه بعضی

 . شود روشن و واضح کودک برای کمی رابطه این که باشد نياز شاید.  فهمند نمی را ریاضيات
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 اوتیسمی هاي بچه و کننده هماهنگ وسايل

 مسائل جانب از مشكالت این از بعضی.  ددارن مشكل ساز دست وسایل با اوتيسمی های بچه اوقات اغلب 

 مورد مكان در آنها دقيق  قراردادن و اشياء موقعيت دادن تغيير در ، بنابراین.  شود می ناشی آنها حرکتی

 گيری اندازه وسایل از استفاده در مسأله این ، مثال برای.  آورد می وجود به زیادی مشكالت آنها برای نظر

 . شود می ساز مشكل

 پيوسته آموز دانش که شود می باعث و ، آید می پيش اشياء از بعضی بين تناسب ایجاد در دیگری تمشكال

 را خود توجه که نيستند قادر دیگر آنها اوقات اغلب ، دهد می رخ مشكلی چنين وقتی.  کند تكرار را حرکات

 خام های رشته  برروی رکا مشغول آموز دانش وقتی ، مثال برای.  کنند متمرکز کار قسمتهای دیگر روی

 را(  غيره و مثلها)  ریاضی شكلهای و کند استفاده آن های تكه از بخوبی تواند نمی ، شود می ماکارونی

 گونه هيچ.  چيند می مساوی طور به ، هم کنار را ها رشته این از طوالنی صف یک ، عوض در او. بسازد

 که داشت توجه باید  1-1 و 1-1:  ک.ر)  سازد نمی توقفم را  او تكرای رفتار این نيز معلم سوی از دخالتی

 گونه این.  نيست کار به شدن مشغول به قادر  بسادگی آموز دانش.  ندارد انضباطی مسالة به نياز حرکت این

 ( . شود می متوقف کودک از ماکارونی کردن دور با رفتار

 که را چوب تكه چند توانست نمی عاقبت ، کرد می کار بخوبی گروه یک در معلم با که دیگری آموز دانش 

 با بازی برای مفرطش ميل و خود کنترل برای او زیاد بسيار تالش وجود با و بگيرد داشت دست در معلم

 . کند منصرف کار این انجام از را خود نتوانست ، چوبها

 و کنترل در شاید اوتيسمی آموزان دانش که است این ، بریم می پی آن به مرحله این در که ای نكته 

 به وسایل این از استفاده آنها برای شاید ، رو این از.  باشند داشته مشكل کننده هماهنگ وسایل از استفاده

 لذت آزاد بازی یک در خاصی مواد جستجوی از که آموزی دانش.  نباشد مفيد خاص مفاهيم آموزش منظور

 . دهد انجام را آن کارش تنظيم پایان در تا داد اجازه او به توان می برد، می
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  باشند؟ مفید توانند می کننده هماهنگ وسايل آيا

  زیادی آشنایی بخصوصی  ساز دست  وسيلة با که آموزی دانش ، دهد می نشان که دارد وجود شواهدی 

  وناکن.  باشد شده او به مهمی کمک اگر بویژه ، کند استفاده آن از سودمندی طور به  باشد قادر شاید ، دارد

 یا است ارزشمند ، کند می اشياء شناخت صرف آموز دانش  که  زمان  این  آیا که آید می پيش  سؤال این

 از ، دارند کاربردی ارزش که وسایلی تكه.  شود گرفته نظر در باید مفهوم یک شروع برای کمتری وقت اینكه

 . کرد آنها صرف زیادی وقت ،که دارند را این ارزش احتماالً کش خط و پول قبيل

  هستند؟ ديگران از بهتر کننده هماهنگ اشیاي و وسايل از بعضی آيا

 بعدی سه شيای از آسانتر ،  بعدی دو اشيای از  قادرند  آموزان دانش  که  شده  ثابت ما به تجربه به 

 بسياری.  دباشن آموز دانش  برای  مفيدی خيلی آموزشی وسایل توانند می نمودارها و کارتها. کنند استفاده

 وقتی اما.  کنند اشاره آنها به خود پاسخ در یا و دهند قرار خود جای در را کارتها که قادرند  آموزان دانش از

 می  تكراری فعاليتهای  به آنها  ،  دهند انجام  ها شمارنده  یا چوبها با را مشابهی کار خواهيم می آنها از که

 وسيلة به  الگوها روی  کارها از خيلی ، مثال برای.  اندازند می  زمي  روی  از را  وسایل  آن یا پردازند

  فعاليتها  قبيل این در اوتيسمی آموزان دانش وقتی شود می انجام کننده هماهنگ اشيای از  استفاده

 وقتی ، حال هر به.  ، کنند می  بازی  اشياء با ، کنند کامل را شكل اینكه جای به اغلب ، کنند می شرکت

 به  قادر  آسانی به  آموزان دانش اوقات اغلب  ، شود می ارائه کارتها از استفاده در مصور طور به کار نهما

 سيستم یک از استفاده ، شود می داده آموزش مربع مثل اصلی موارد وقتی ، همچنين.  هستند  آن تكميل

 . است ازس دست بلوکهای با کار این انجام از مؤثرتر کاغذ روی رسم برای ميله یا

 اوتيسمی کودک اگر.  گيرند می یاد را چيزی بهتر خيلی مشاهده با ها بچه اکثر که رسد می نظر به 

 آموزش خودتان وسيله به کار انجام با تنها تا باشيد قادر شما شاید داشت، کاردستی یک اجرای در مشكالتی

  ،  دهيد می انجام شما  را آنچه کودک احتماالً دهد می نشان  که داریم  شواهدی ما.  بدهيد او به مفيدی

 . دارد کمی خيلی توجه یا ندارد اعتنایی که کند می تظاهر اگر حتی  ،  کند می مشاهده
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 شود می استفاده وسایل از که جایی در درسها برای تطبيقهایی

  فوراً  تا  کند یم استفاده ساعتی از آموز دانش وقتی.  نباشند دسترس قابل اما ، باشند دید در که وسایلی

  به  اینكه محض به  و بگيرد  را  ساعت که کند می تالش ، کند کار باید  دیگری  زمان  مقدار چه که بفهمد

  به ؛ دهد می حرکت را ساعت معلم دستيار بار یک.  کند می نگاه آن به  مداوم طور به ، رسيد  دستش

 ادامه را کارش تواند می آموز دانش ، بگيرد را آن نتواند اام ، ببيند را آن  باشد قادر  آموز دانش  که طوری

 . کند نگاه هم ساعت به مقتضی وقت به و دهد

 حسابها ماشین از استفاده

.  باشند مفيدی بسيار ابزارهای توانند می و شوند می استفاده مدارس در ای گسترده طور به حسابها ماشين 

.  شوند تشویق آموزان دانش دیگر اندازة به حسابها ماشين از استفاده برای باید اوتيسمی آموزان دانش

 ، بنابراین.  است کوچک خيلی اوتيسمی آموزان دانش از بعضی برای استاندارد حسابهای ماشين کليدهای

 . دارند بزرگتری حسابهای ماشين به نياز

 نشان تـواند می که جوابی ایتطبيقه و ببيند تـواند می که جوابی دانستن برای آموز دانش که مشكالتی با 

  رسان کمک حضور که کنيد سعی ، کند می استفاده شده آسان ارتباط از آموز دانش اگر.  کنيد شروع ، دهد

 هر و مساوی عالمت کردن تایپ با را کار این شما شاید.  شود مستقل آموز دانش تا کنيد تر کمرنگ را

 آموز دانش تا دهيد افزایش را کار آن بتدریج.  خواهيدب مستقل صورت به آموز دانش از دیگری  عمليات

 خواهند ابزاری ، آوردند دست به را استقالل از مرحله این بتوانند آموزان دانش اگر.  شود مستقل کامالً

 . بود خواهد مفيد زندگيشان بقية برای هم و آنها تربيت و تعليم در هم که داشت

 کامپیوتر از استفاده

 دانش که داده نشان مشاهدات.  کنيد تأکيد کالس در کامپيوتر از استفاده روی بيشتر و بيشتر چه هر 

 انجام حين در را خود بالقوه توانایی توانند می اغلب و برند می لذت کامپيوتر با کار از واقعاً اوتيسمی آموزان

 دارد وجود کنند می کار[ 1]موس با که آموزانی دانش در توجهی قابل موفقيت.  دهند نشان کامپيوتر با کار
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 که رسد می نظر به ، حال هر به.  دهند انجام دست با را کاری مستقل طور به توانند می که طوری به ،

 موس با زیادی مدت برای تنهایی به نيست قادر آموز دانش و است نياز مورد کار این برای زیادی تمرکز

 را  ای برنامه  وقتی.  شود متوقف زمان شدن زیاد  با موس با ر کا برای آموز دانش مهارت شاید.  کارکند

 دید لحاظ از کمی آموز دانش اگر.  باشيد  دقيق باید  ، کنيد می انتخاب آموزان دانش این با کار برای

 استفاده ، دهد نمایش صفحه روی لحظه یک در را زیادی رنگهای که ای برنامه از کنيد سعی ، دارد مشكل

 را ریاضی صحيح پاسخهای تنها که هایی برنامه از همچنين.  کنيد جلوگيری زیاد خيلی حرکات از و نكنيد

 . کنيد استفاده ، کند می تقویت آموز دانش برای

 در تـواند می  ،  بيفتد  اشتباه  به  کننده استفاده  که شود می باعث  تصویرشان و صدا  که  هایی برنامه 

 می صرف کامپيوتر جلوی آموز دانش که زمانی بين است ضروری.  شود اشتباه افزایش باعث موارد بعضی

 . باشد داشته وجود تعادل ، کند می صرف متقابل فعاليتهای دیگر برای که زمانی و ، کند

 وسايل و مواد  

 . باشند داشته مشكل ساز دست وسایل با آموزان دانش شاید       ·

 . هستند بعدی سه اشيای به تنسب مفيدتری وسایل نمودارها و کارتها       ·

 . شوند نگهداری دسترس از دور وسایل سری یک که باشد نياز  شاید       ·

 . باشند مفيدی ابزارهای توانند می کامپيوترها و حسابها ماشين       ·

 . کنيد پرهيز ، کند می تحریک را  آموز دانش بصری  احساسات نحوی هر  به  که هایی برنامه از       ·

 (2)شواهد گردآوری

 ذیل تغييرات متوجه وی رفتار گيری اندازه وجداول ستونی آموز،نمودارهای دانش رفتارهای نيمرخ بامشاهده

 مورد آموز دانش در پرخاشگری رفتار ميزان فوق ستونی نمودار در:  آموز دانش رفتار نيمرخ شویم می

 اندازه فرم در او رفتاری اطالعات ثبت از سپ.  است شده گذاشته نمایش به مشاهده جلسه 11 طی تحقيق
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 روشهای از ، او پرخاشگرانه رفتارهای ثبت ضمن. دادم قرار آزمایش طرح در را نامبرده رفتار فراوانی گيری

 به باتوجه طرح پایان در. جستم سود هم خاموش یا و رایگان تغذیه از شدن محروم مثل:  رفتار کاهش منفی

 . شدم خود کيس پرخاشگرانه رفتار دردفعات محسوس کاهش همتوج آمده بعمل مشاهدات

 روش کالمی تقویت کمک با و متغير ای فاصله تقویت و ثابت ای فاصله تقویت های برنامه  از استفاده با

 و دیگران و معلم به ندادن گوش و اعتنایی بی حاالت با مغایر و مطلوب رفتار تقویت)  ناهمساز رفتار تقویت

 ایشان به مدرسه صف سر در جایزه اهدای و امتيازی های کارت ارائه و( معلم دستورات از کردن سرپيچی

 و نموده کيس رفتارهای ثبت فقط و رفتار اصالح برنامه قطع به یاقدام سوم مرحله در نيز و نموده اقدام

 شكل روش از يریگ بهره با و نموده شروع دوباره را کيس رفتار اصالح یاقدامات چهارم مرحله در باالخره

 اجرای از روز 11 از پس پایان در.  نمودم کيس در کردن توجه رفتار افزایش و تقویت در سعی رفتار  دهی

 در معلم به دادن توجه رفتار افزایش بالعكس و اعتنایی بی و توجهی کم رفتار قاطع کاهش متوجه طرح این

 .          شدم خود کيس

 ارآنجدیدواعتب تاثيراقدام ارزیابی

 کار جوانب به باتوجه.شد آوری جمع آن ونتایج پژوهی طرح اجرای چگونگی درباره الزم اطالعات ازاینكه پس

 به دیگران،دست ازسوی رابطه دراین اظهارشده انتقادات و نظرات نقطه خودوپذیرش شخصی ازدیدگاه

 .زدم جدید اقدام ارزیابی

 بسيارباال(بيماری اوتيسم)نامطلوب رفتار وقوع دفعات يزانم ازرفتارکيس اوليه وشواهد اطالعات باتوجه(الف

 می باشد، می رفتارها دراینگونه ای مالحظه قابل کاهش نشانگر که ثانویه های باشواهدوداده ودرمقایسه بوده

 .است داشته بررفتارکيس مطلوب ماتاثيری پژوهی اقدام آزمایشی طرح گفت توان

 وبعدازاجرای قبل موردتحقيق کيس رفتاری شرایط آموزومقایسه نشدا ازوالدین نظرخواهی به توجه با(ب

 که.ایم شده درخانه وچه درمدرسه آموزچه دانش نامطلوب رفتارهای درميزان محسوسی کاهش متوجه طرح

 .است ساخته رافراهم والدینش رضایت موجبات امرخود این
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 کارآزموده انآموزگارنفراز1مدیرو نفر1شامل)ارزیاب ازگروه آورده بعمل های نظرسنجی به توجه با وباالخره(ج

 توام ومفيدخودورهنمودهای سازنده وانتقادات نظرات باارائه آن تاپایان اجرای ازابتدای که(باشد می وباتجربه

 .اند کرده گزارش دررفتارکيس مطلوب نمودند،تغييرات کارمااقدام ارزیابی به سازی شفاف با

 می پی نكته این به نامبرده رفتاری وتوان تحصيلی عملكرد آموزوافزایش دانش پيشرفت به باتوجه بنابراین

 ویژه باناتوانيهای آموزان دانش بویژه آموزان رفتاردانش باتغييرواصالح توانددررابطه جدیدمامی طرح که بریم

 .باشد موثروکارآمد هم

 نتایج ارائه و نظر تجدید

 اشاره درفوق که اعتبارسنجی معيارهای بوسيله هیپژو اقدام طرح موفقيت ميزان ازبررسی پس درپایان

 باحضورگروه ای نيزدرجلسه درمدارس آزمایش طرح این اجرای خاص های ومحددودیت معایب.گردید

 :برشمرد مواردذیل توان رامی آن اجرای موانع ترین عمده که قرارگرفت وتحليل موردتجزیه ارزیاب

 وزمان کمبودوقت-1 

 رفتاردرمانی خاص فضای به توجه با درمدارس رحط اجرای کمبودامكانات-1

 آن اجرای جهت همكاران استقبال عدم-1 

 .نمود مطرح ذیل صورت رابه طرح این اجرای مثبت نتایج ميتوان آن عليرغم طرح گيربودن وقت دليل به

 .شدبا داشته  آموزان دانش کالسهای به بخشيدن ونظم درکنترل موثری تواندنقش می طرح این اجرای-1

 .خواهدداد راافزایش وکادرمدرسه انآموزگارآموزان، دانش درميان وهمكاری مشارکت-1

 .گردد می فراهم آموزان دانش وتربيتی وتحصيلی رفتاری مشكالت تربه بهترومنسجم رسيدگی امكان-1

 همكاران سایر و آموزان،معلمان دانش در وپویایی ونشاط آموزش در تحرک ایجاد-1
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 روش توانندموثرترین می عليهذا شوند نمی تغييررفتارمحسوب حل تنهاراه تقویتو هرچندپاداش -5

 .گردند محسوب   آموزان رفتاردردانش تغييرواصالح

 گرانه تحليل روحيه افزایش منجربه که طرح اجرای مهارتهاوروشهای به معلمان وآموزش مجهزساختن-6

 .شود می درآنها نفس به واعتماد

 .آموزشی کاروفعاليت درعرصه معلمان ودانش علم وتحقيق ملوع علم فاصله کاستن-7

 .آموزان دانش وتربيتی رفتاری مشكالت کاهش-8

  آموزش بهبودشرایط-9

 .تحقيق این اجرای ازطریق مان وشغل حرفه شرایط به نسبت وهمكارانم درمن مثبت ایجادنگرش-11

 روش هایی جهت بهبود رفتار دانش آموزان اوتیسم

 یافتن کزتمر برای کمک

 چيزهای روی او شاید.  دارد مشكل دیگر موقعيت به  موقعيت یک از توجهش انتقال در آموز دانش

 تكه یک روی خطوط سری یک اتاق کف روی خورشيد نور از پرتوی مثال ، کند می پيدا تمرکز غيرمعمولی

. نباشد کار این انجام به درقا شاید اما شود، متمرکز کارش روی تا کنيد می کمک او به شما چه اگر.  کاغذ

 دور به  ها آشفتگی از نسبتا که را دنجی گوشه باشد الزم شاید دارد مشكالتی چنين کودک فهميدید  اگر

 کار این شاید.  شود درست کتاب قفسه یک یا ها پرده با تواند می منطقه این ، کنيد تعيين او برای ، باشد

 و ارتباط برقراری برای شانسی او به امكان حد تا خواهيم می که انیزم البته.  باشد نياز روز چند برای فقط

 حال هر به. آوریم بيرون قبلی حالت از را او و بدهيم جهت او به تنها باید ، بدهيم ها بچه دیگر با برخورد

 لح برای ملموس روش یک عنوان به باید بلكه ، باشد مجازات عنوان به نباید ها سازگاری این از استفاده

 شود مطرح مشكل
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 ریزی برنامه

 ما از انتظاراتی چه آنها و داریم انتظارتی چه آنها از که بدانند دارند نياز هم اوتيسم کودکان ، ما ی همه مثل

 آنچه از واضح برنامه یک آوردن فراهم و دیگر های سمبل یا تصویر ، نوشته یک در قوانين کردن بيان.  دارند

 در که کودکی برای تواند می آموز دانش ميز روی کارت یا دیوار روی آن دادن رارق و افتد می اتفاق روز در

 تواند می  ریزی برنامه.  باشد متغير ، دارد مشكل آنها رفتار تغيير بررسی یا دیگر افراد رفتار بينی پيش مورد

 مداوم روش یک عنوان هب آن از اگر البته ، باشد اوتيسم کودکان به کمک برای روشها گذارترین تاثير از یكی

 برای ها توافق دیگر و ها تقویم ، ها ساعت از استفاده) بصری صورت به بندی زمان.  شود استفاده پيوسته و

 که شدید متوجه یا است تغيير حال در برنامه اگر. دهد می کاهش را کودک اضطراب(  برنامه دادن نشان

 ، نيست کالس یک قانون فهم به قادر که رسد می نظر به یا است شده عصبانی برنامه تغيير با آموزی دانش

 با بازی جذب اوتيسم کودکان اغلب.  کنيد مرور کودک با را اطالعات آرامی به و بياورد کاغذ روی را مورد

 می منصرف هستند آن دادن انجام حال در که ای وظيفه از را آنها اوقات اغلب کار این. شوند می شی یک

 ،این کنيد دور او از را شی یا و کند متوقف را خود کار بخواهيد آموز دانش از ، آمد پيش ردمو این اگر.  کند

 باشد حل قابل ، آمده زیر در که مراحلی وسيله به شاید مساله این.شود او ناراحتی باعث است ممكن کار

 کنيد رسم برایش تساع یک.1.کند متوقف را کارش خواهيد می او از دليل چه به بگویيد آموز دانش به.1:

 ادامه خود فعاليت به یا آورد بدست را اش وسيله تواند می دیگر زمان مدت چه دهد نشان آموز دانش به که

 خود فعاليت به یا گرفت خواهيد پس را شی موقع چه که بگویيد او به و دهيد نشان او به را ساعت.1.بدهد

 از را شی. 1. کند صبر باید زمان مقدار چه ببيند او ات ، است چند ساعت االن دهيد نشان او به. دهد ادامه

.  دهيد ادامه را کار و دهيد قرار آورد بدست راحتی به یا ببيند نتواند که جایی در را آن و بگيرید آموز دانش

 به یا بگيرد پس را شی تواند می آموز دانش ، شده داده اختصاص زمان در که بدهيد اطمينان کودک به. 5

 را آنچه واقعا شما که کند حاصل اطمينان کودک که زمانی تا روش این روی است الزم. دهد ادامه فعاليتش

 . کنيد پافشاری ، کرد خواهيد اجرا گویيد می
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 اوتيسم کودکان به کمک برای روشهایی 

 ککم برای موثری روش تواند می ، دهد می تكان را آن که کودک بدن از قسمتی دادن ماساژ:  دادن ماساژ

 کودکان از بعضی اگرچه است گذار تاثير خيلی اغلب ، ساده استراتژی این. باشد او حواس شدن متمرکز به

 . باشند داشته آگاهی شدن لمس مورد در دارند نياز

 تماشا را شما دهيد اجازه کودک به. شوند می مواجه مشكل با کار شروع در کودکان از خيلی:  دهی الگو

 برای. باشد می مفيد کودک با زمان هم حرکت انجام اوقات بعضی. دهيد انجام را تحرکا بار چندین و کند

 بلند هم با حاال) بگویيد و بنشينيد کنارش شما ،اگر شود بلند صندلی روی از نيست قادر که کودکی مثال

 . دهد انجام را کار این بود خواهد قادر ، شوید بلند او با بعد و( شویم می

 کودک بازوی یا دست بار چندین که است نياز حرکت یک طول در اوقات بعضی:  ها دست نگرفت با راهنمايی

 کنيم می       تشویق ساز دست وسایل با برجی ساختن برای را کودکی وقتی ، مثال برای.  کنيم هدایت را

 کودک بعد به آن ،از کند می هدایت مدتی برای را کودک دست بعد و کند می شروع را فعاليت معلم ابتدا

 . دهد ادامه را آن خودش است قادر

 ادامه و شروع برای شمردن یا مناسب آهنگ یک با آواز یک خواندن ، ها بچه از بعضی برای:  موسیقی و ريتم

 می          مناسبی زمان در را مخصوصی آهنگ کودکان اگر مثال برای. باشد می مفيد حرکت یک دادن

 . کنيد کمک حرکتشان به 1،1،1 گفتن و ميز روی دستانتان با ضربه زدن با شما ، خوانند

 می     آشفته را او که ، دهد می انجام ای ناخواسته حرکات کودک اندام اوقات بعضی:  نشده کنترل حرکات

 کار انجام ضمن اوقات بعضی کودکی که کنيم می مشاهده مثال.  کند می جلوگيری او کار انجام از یا سازد

 می کارش انجام مانع که شود می کار این درگير قدر آن او موارد بعضی در. دهد می كانت را هایش دست

.  بدهيم او به داشتن نگه برای چيزی یا کنيم کمک او به آرامی به دیگر دست آوردن پایين با باید ما.  شود

 دست با نكهای ضمن ، بگذارد جيبش داخل را دستش یک تا بدهيم یاد کودک به توانيم می اوقات بعضی
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 های تشویق ، اند کرده تمرین را مهارتی اینكه از بعد ها بچه از بعضی برای.  است کار انجام حال در دیگرش

 . باشد کافی و مناسب تواند می کالمی

 طور به را اندام مدتی برای قادرند ها بچه از بعضی ، فيزیكی قدرتی های ورزش از بعد:  فیزيکی تمرين

 . ندکن هماهنگ موثرتری

 اجتماعی های تفاوت

 این از بسياری کردن، صحبت از قبل که ما برای اما.  دارند مشكل اجتماعی قراردادهای با اوتيسم اشخاص

 و موقع چه ما که دارد بستگی این به قراردادها این.  آورد نمی بوجود را مشكلی ، ایم گرفته یاد را قوانين

 آن توانيم می چگونه و چطور ، بدهيم را سوال جواب ما تا شدک می طول چقدر ، کنيم نگاه مردم به چطور

 را انها ما که دارد وجود جا همه در ای رابطه و اجتماعی قوانين هزاران حقيقت در.  آنها امثال و کنيم قطع را

 نزما آن در آنها که حسی. است ناپذیر پایان مبارزه یک قوانين این اوتيسم کودکان برای.  گيریم می کار به

 برای دالیلی همه و همه ، دهند می که پاسخی کردن متوقف برای ناتوانی ، گویی پاسخ برای ناتوانی دارند،

 است ممكن  آموزی دانش ، مثال برای. دهد می نشان عالقه بی را آنها که هستند اجتماعی نامناسب رفتار

 .کند صحبت او با نباشد قادر بعد ولی بزند لبخند او به و کند جلب موفقيت با را دیگری کودک توجه

 اجتماعی های مهارت آموزش

.  دانيم می بدیهی را آنها بيشتر که دارند اجتماعی برخوردهای در ای عدیده مشكالت اغلب اوتيسم کودکان

 که  نيست آور تعجب خيلی بنابراین ، دارند دیگر افراد به نسبت دنيا از متفاوتی بسيار تجربه کودکان این

 در ما وقتی.  کند می خودنمایی راز یک صورت به آنها برای اغلب افراد دیگر های العمل كسع و ها عمل

 تصميم اینكه برای هستيم وابسته خودمان تجربيات به شدت به ، گيریم می قرار اجتماعی های موقعيت

 ، شده ذاشتهگ اشتراک به ی تجربه این ، دهيم پاسخ دیگران به و کنيم عمل چگونه موقعيت این در بگيریم

 متفاوتی بسيار طور به حواسشان و اندام که کودکانی برای.  است دیگران درک و ما احساس توانایی اساس

 در اغلب کودکان این.  دهند نشان العمل عكس نامناسبی طور به اغلب که نيست آور تعجب ، دهد می پاسخ
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. ندارند آگاهی کردن صحبت هنگام به پا و دست های العمل عكس یا  چهره حاالت ظریف های تفاوت مورد

.  باشيم برخوردار خوبی آگاهی از دیگران با برخورد در هایمان العمل درعكس ما شود می باعث که حرکاتی

 نشانه ، خشک حالت یک یا.  دهيم تغيير را مكالمه موضوع و عنوان ما تا شود می باعث انداختن باال ابرو یک

 قابل غير اوقات اغلب اوتيسم افراد العمل عكس.  شویم دور آرامی به صیشخ کنار از تا ما برای است ای

 تمایل برخورد و ارتباط برقراری برای اغلب اوتيسم افراد حال هر به.  رسد می نظر به ادبانه بی یا بررسی

 . کند می ناراحت یا گيج را آنها اشخاص طرف از پاسخ فقدان یا  نشينی عقب و دارند

 دارد آموزش به زنيا اوتيسم کودک

      یاد زیادی چيزهای مستقيم غير طور به محيط از ، افراد دیگر با برخورد چگونگی مورد در عادی افراد

 را الزم رفتارهای چگونه بگيرد یاد تا باشد مستقيم طور به باید آموزش ، اوتيسم کودک برای اما.  گيرند می

 آنان به را دارد وجود اجتماعی دنيای در که قوانينی ظرایف ی همه ما که است مشكلی کار البته. دهد انجام

 باشد نياز اگر و کنيم هجی او برای ساده و واضح صورت به را قوانين این داریم نياز ما حال هر به.  بدهيم یاد

 . بنویسيم او برای

 ببرند لذت دیگران کارهای و ها صحبت در شرکت از تا کنيم کمک کوچكتر های بچه به

 تجربه را افراد دیگر با دوستی و ارتباط برقراری لذت تا کنيم کمک ها بچه به که این برای موقع نبهتری

 که است این ارتباط برقراری راه تنها ها بچه از بعضی برای.  هستند کوچک بسيار آنها که است زمانی کنند،

 برگ و شوید خم آنها کنار باید شما مثال.  شویم مشغول ، دهند می انجام که کاری همان به کنيم سعی

 مورد در ندرت به که کودکی برای حال هر به.  بتابانيد را روبان یک یا درآورید، صدا به هم با را پایيزی های

 با تا کنيم دقت باید این برای.  باشد تواند می پاداشی هر از بهتر گذرا نگاه یک ، دارد شناخت دیگران وجود

 از بيش اضافی بار آنها حواس تا کنيم انتخاب ساکتی مكان و نكنيم وارد فشار کودکان این به گفتارمان

 این کار بهترین ، شود می ملحق گروه یک به اوتيسم فرد وقتی.  نكند تحمل دهند،را می انجام که فعاليتی
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 در و کوتاه باید تماس این. باشد داشته برخورد کودک یک با زمان یک در تا دهيم اجازه او به که است

 . باشد شده ساختاربندی نياز ورتص

 کنيد کمک احساسش شناسایی و تشخيص برای کودک به

 نمی درک را خودشان احساسات حتی یا دهند نمی تشخيص را دیگران احساس اوتيسم کودکان اوقات اغلب

 حتی یا منفی یا مثبت العمل عكس و دارند مشكل احساسشان به دادن نظم در ها بچه از بعضی. کنند

 از بزرگتر های بچه برای. بدهند توانند نمی دارید را آن انتظار شما که آنچه با متضادی احساس یشنما

 برای. کرد استفاده باید کند کمک احساسشان تشخيص و یادگيری برای ها آن به که هایی فعاليت تعدادی

 خود صورت با معلم که ینهآ جلو در کار. کرد استفاده سودمند های فعاليت و تصاویر از توان می کار انجام

 کند می تشویق هایی بيان چنين انجام به را بچه و دهد می نشان را عصبانيت یا ،شادی ناراحتی های شكل

 .است مفيد صورت مختلف های قسمت در تغييرات فهم برای او به کمک در ،

 متداول اجتماعی های موقعيت تمرین

 ها بچه دیگر از پرسش و جدید افراد با مالقات ،مانند ولمتدا اجتماعی های موقعيت تمرین کودکان برای

 خيلی اوتيسم کودک با رفتار مورد در گفتاری روشهای دیگر، موارد مانند است مفيد ها آن با دوستی برای

 ابزار هم ویدئو. دهند می پاسخ خوب نقش یک در بازی های موقعيت در ها بچه از بعضی. نيست موثر

 یک کردن تعریف. ببيند دیگری های صورت به را دیگران و خودش عملكرد تا است کودک برای مفيدی

 تواند دهد،می می توضيح را ها شخصيت احساسات و کند می توصيف را موقعيتی کودک برای که داستانی

 کارهایی چه و کنند می عمل گونه این دیگران چرا که باشد موضوع این فهميدن برای مناسبی کمک

 .دهد انجام موقعيت این در تا است مناسب

 است داده انجام اشتباه که آنچه و دهد انجام باید کودک که آنچه روی بر تاکيد
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 مواقعی چنين در و شوند می مضطرب خيلی آن برابر در هستند حساس انتقاد به اغلب اوتيسم کودکان

 مثبت کنيد سعی پس. داد نخواهند گوش شما توضيحات به دليل همين به دارند، کارشان در کمتری تمرکز

 .بپرهيزید انتقاد از امكان حد تا و کنيد راهنمایی دهد انجام باید کاری چه اینكه مورد در را کودک و باشيد
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