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گفتارمؤلفانپیش
 

 1های طیفف اتیسفتیک   ای در زمینه کودکان با اختالل های عمده های اخیر پیشرفت در سال

هفای همفه کارکنفان     ای هم بر کار و هم بر مسفوولیت  مالحظه رخ داده است که تأثیر قابل

های آموزشی داشته است. نخست، به طور کلفی هفم متخصصفان و هفم      شاغل در محیط

های طیف اتیستیک نسفبت بفه گذشفته بسفیار بیشفتر شفده        اند اختالل وم مردم پذیرفتهعم

هفای طیفف اتیسفتیک در حفد      است. دوم، انتظار بر این است که اکثر کودکان بفا اخفتالل  

آموزش ببینند. برای اکثر افراد این بفه معنفی آمفوزش در     2امکان در محیط آموزش فراگیر

هفای طیفف اتیسفتیک گفزارش      لدین کودکان با اختاللاست. هنوز هم وا 3محیط یکپارچه

تفرین آمفوزش بفرای     شفان دسفتیابی بفه مناسف      هفای اصفلی   کنند که یکی از اولویفت  می

 شان است. کودکان

کننفد   کند که همه کارکنانی که با کودکان کار می پیشنهاد می 4برنامه ملی اتیسم کودکان

افت کننفد و همفه مفدارس بایفد چنفین      باید به طور منظم آموزش آگاهی از اتیسم را دری

کم هفر سفه سفال یفک بفار داشفته        آموزشی را به عنوان بخشی از برنامه منظم خود دست

باشند. افزون بر این، بسیاری از کارکنان آموزشی و حمایتی نیازمند آمفوزش ویفژه بفرای    

ارس های طیف اتیستیک هستند. همچنفین مفد   تعلیم و تربیت و حمایت از افراد با اختالل

های تخصصی در زمینفه   های آموزشی نیازمند دستیابی به آموزش و مداخله و سایر محیط

های ضروری را در مفورد   ها و مشاوره های طیف اتیستیک هستند تا بتوانند توصیه اختالل

 نیازهای ویژه اجتماعی، ارتباطی و آموزشی این کودکان ارایه کنند.

هفای طیفف اتیسفتیک در     به کودکان با اختاللهای ارزیابی و تدریس  در زمینه مهارت

های آموزشی بسیاری ارایه شده است. با وجود ایفن،   های آموزشی، منابع و فرصت محیط

برای اکثر مدارس و مسووالن آموزشی نیازهای برآورده نشده بسیاری در زمینه آموزش و 

                                                           
1. Autism spectrum disorder  

2. Inclusive education 

3. Mainstream education 

4.The National Autism Plan for Children 



ای معلمفان و  های طیف اتیستیک: راهبردهفای عملفی بفر    منابع وجود دارد. کتاب اختالل

توسففط تففیم تخصصففی زیففر نظففر انجمففن خففدمات حمففایتی اسففتان  1سففایر متخصصففان

تهیه شده است و اطالعات ارزشمندی در شش حیطه اصلی کفه کودکفان بفا     2نورتامبرلند

ها بیشترین مشکالت را دارند، ارایه کفرده اسفت.    های طیف اتیستیک در آن حیطه اختالل

هفای   ، مهفارت 4هفای یفادگیری و تفکفر    ، مهفارت 3فتفاری های ر ها شامل مهارت   این حیطه

 8های اجتماعی و مهارت 7های زبان و ارتباط ، مهارت6حرکتی-های حسی ، مهارت5گفتگو

است. این کتاب برای کمک به معلمفان، مربیفان و متخصصفانی کفه در مفدارس فعالیفت       

اتیسفتیک در آن   های طیف اختالل با ا که کودکانرای  کنند، طراحی شده است تا حیطه می

ای بفرای   مشکل دارند را شناسایی کنند، دلیل رفتار ویژه کودکان را بفهمند و توصیه ویفژه 

تغییر، کاهش یا مدیریت این مشکالت ارایه کنند. شایان ذکر است کفه همفه کودکفان بفا     

کنند. با وجود  های یاد شده را تجربه نمی همه مشکالت حیطه ،های طیف اتیستیک اختالل

های دیگر از قبیفل   های طیف اتیستیک به طور مستمر با اختالل از آنجایی که اختالل این،

همراه است، برخی از  11و نارساخوانی 10پریشی ، کنش9فعالی بیش -اختالل نارسایی توجه

 ها دارند. ای در اکثر این حیطه مالحظه کودکان مشکالت قابل

 

 انجمن خدمات حمایتی استان نورتامبرلند
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مترجمانگفتارشپی
 

نیفز معفروف هسفتند و     1هفای رشفدی فراگیفر    های طیف اتیستیک که بفه اخفتالل   اختالل

، 3، نشانگان آسپرگر2شوند شامل اتیسم های ارتباط اجتماعی نامیده می اوقات اختالل گاهی

هفای طیفف    اسفت. همچنفین اخفتالل    5و اختالل از هم پاشفیدگی کفودکی   4نشانگان رت

های اجتماعی و ارتباط دارای رشد نابهنجفار   ز افرادی را که در مهارتاتیستیک آن دسته ا

یفاد  هفای   ای شدید نیست که بتوان آنها را در یکی از طبقه شان به اندازه هستند، اما مشکل

اخفتالل رشفدی فراگیفر کفه در     »گیرد. این گروه به عنفوان   جای داد را نیز در بر می شده

هفای طیفف    (. اخفتالل 7،2009شود)وستوود بندی می بقهط« 6گیرد های دیگر قرار نمی طبقه

قففرار  اتیسففتیک بففه طففور عمففده تعففامالت اجتمففاعی، زبففان و رفتففار را تحففت تففأثیر   

هفای   های طیف اتیسفتیک، اخفتالل   (. به بیان دیگر، اختالل8،2012دهند)اسمیت و تایلر می

ارسفایی در  شناختی پایداری هستند که علت آنها ناشناخته است و موجف  ن  زیست عص 

شوند)مرکز ملی آمفار   های اجتماعی و تعامل با دیگران می ارتباط، فهم زبان، بازی، مهارت

 (.9،2004کودکان و نوجوانان دارای ناتوانی

های طیف اتیستیک: راهبردهای عملی برای معلمان و متخصصان توسط  کتاب اختالل

شامل هفت فصل است که انجمن خدمات حمایتی استان نورتامبرلند تدوین شده است و 

هفای یفادگیری و تفکفر، در     های رفتاری، در فصفل دوم مهفارت   در فصل نخست مهارت

حرکتفی، در فصفل   -هفای حسفی   های گفتگو، در فصل چهارم مهفارت  فصل سوم مهارت

های اجتمفاعی و در فصفل هففتم     های زبان و ارتباط، در فصل ششم مهارت پنجم مهارت

ای اسفت کفه در هفر فصفل      ست. ساختار کتفاب بفه گونفه   راهبردهای عمومی ارایه شده ا
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های کارکردی متناسف  بفا موضفوع فصفل آورده شفده و مشفکالت کودکفان بفا          مهارت

های طیف اتیستیک در آن مهارت مورد بحث قرار گرفته و راهبردهای عملی برای  اختالل

بفه   کمک به این کودکان جهت یادگیری آن مهارت و غلبفه بفر مشفکالتش در آن زمینفه    

 صورت کاربردی ارایه شده است.  

هفای طیفف    اگرچه این کتاب بیشتر برای استفاده معلمان و متخصصفان کودکفان بفا اخفتالل    

های آموزشی نگاشفته شفده اسفت، امفا بفرای       های ضروری در محیط اتیستیک با تأکید بر مهارت

، معلمفان، مربیفان و   والدین این کودکان نیز بسیار مفید است. مطالعه کتاب حاضفر را بفه والفدین   

گفان بفا    کنیم و انتظار داریفم خواننفد   های طیف اتیستیک پیشنهاد می متخصصان کودکان با اختالل

 ها یاری دهند. ها و پیشنهادهای خود ما را در رفع کاستی ارایه دیدگاه

سسه انتشفارات آوای نفور   ؤدر پایان از جناب آقای سید علی محمد میرحسینی مدیر محترم م

های صمیمانه و فراهم آوردن امکفان چفاا ایفن کتفاب تشفکر      رانشان به خاطر همکاریو همکا

م و از خداوند متعال آرزومندیم که همفواره در راه نشفر آثفار علمفی و فرهنگفی موففق و       یکنمی

 مؤید باشند.

 

)استادیار دانشگاه شیراز( دکتر ستاره شجاعی  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گزیده ای از متن کتاب:

 1بازی زمان رفتار کودک در

، اما کودکفان  کنند میارتباطی و اجتماعی اساساً در طول بازی رشد  یها مهارتبسیاری از 

را  هفا  مهفارت به دلیل داشتن مشکل در بفازی کفردن، ایفن     2های طیف اتیستیک اختاللبا 

ی و زمفان در کجا، بفا چفه کسفی، چفه      که دانند می. در واقع این کودکان نکنند میکس  ن

مثفل کودکفان    تواننفد  مفی تعامل اجتماعی دشفوار اسفت و ن   ها آنکنند. برای چگونه بازی 

 عادی با دیگران تعامل داشته باشند.

سطح نظارت بزرگسفاالن و سفاختارمندی کفالس درس ایفن کودکفان نبایفد مشفابه         

شود. در چنفین   می ها آنکودکان عادی باشد، زیرا چنین شرایطی منجر به بدتر شدن رفتار 

ل حسی از قبیل سروصدا و حرکات سایر کودکفان، رفتفار ایفن کودکفان را     شرایطی عوام

دهد. همچنین شرایط آب و هوایی بفه ویفژه وزش بفاد ممکفن اسفت       قرار می تأثیرتحت 

انگیز کودک به این معنی است کفه   شود. به طور معمول رفتار چالش ها آنباعث آسی  به 

 او مضطرب، ناکام و یا ترسیده است.

 

 راهبردها

 همفه نفواحی    های مشخصی را ایجاد کرده و اطمینان حاصل کنید که کودک حدودیتم

 یفا  هفوا بفارانی اسفت    هنگفامی کفه  . برای مثال شناسد میکه محدودیت بازی ندارد را 

و غیفره. در ایفن زمینفه     بینفد  مفی کودک وانت مخصوص حمفل کتفاب را    هنگامی که

 باشد. و مفید کننده کمک تواند میو فیلم  ها عکستصاویر، 

   مطمئن شوید که قوانین زمین بازی) به ویژه قوانین مربوط به رعایت نوبت و رعایفت

حقوق دیگران( مشفخ  و روشفن هسفتند و بفه طفور مسفتمر مفورد اسفتفاده قفرار          

 گیرند. می

   هفای طیفف    اخفتالل ی کودکانه را به کودکان بفا  ها بازیبرخی از  توانند میبزرگساالن

 تمرین کنند. ها آن آموزش دهند و با اتیستیک

                                                           
1. Playtimes 

2. Autism spectrum disorder 



  در هنگام بازی استفاده کنید تفا اینکفه همفه همسفاالن      1گروه همساالن های حمایتاز

 احساس مسئولیت کنند.

 

….

                                                           
1. Peer group 



 


