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Abstract
The purpose of this study was to examine the
impact of family-based psychological and
educational early interventions on the
development of cognition and social skills of
children with autism disorder. The method of the
study was experimental. For this purpose, using
random sampling method, thirty-six children with
autism disorder under five years old were
selected and assigned to experimental and control
groups. In order to collect data, first, Newsha
Development Evaluation Test (2008) was
implemented on the subjects. Consequently, the
intervention program was conducted in15
sessions of 90 minutes on during six months, and
data was analyzed using covariance analysis.
With regard to the results of analysis of
covariance in connection with the interactive
impact of gender with a group, it should be said
that there is no interactive impact in the
effectiveness of family-based psychological and
educational early interventions on the
development of cognition and social skills of
children with autism disorder Also, the findings
indicated that there was significant difference
between control and experimental groups in
cognition(P<0/0001)
and
social(P<0/0001)
skills.Thus, it can be concluded that early
interventions have affected positively on the
cognition and social skills development of
children with autism disorder.
Keyword: Early Intervention, Social Skills,
Family-Centered, Cognition Skills, Autism
Disorder.
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مقدمه
اتیسم نوعی اختالل رشدی عصبیی اتبک با ربت رهتتر بتی
ارتیتطی ،المی غیرطییعبی مشبص

مبیشبو ..عالمبم ایب

 50تتل تحقیقتت پیرامو مداخّة رهنگبتم .ورا

بو .ی ،از

ببترایی مداخّببا رببرای نببوزا.ا و و .ببت خر.تببتل .ارای

نبتتوانی متیببک مبی نببد (گبتالگر2000 ،10؛ گورالینببک 11و
ترو تنید.)2002 ،12

اختالل تت پیش از تاتتلگی رروز می نبد و عّتبک اصبّی
نتشنتختا اتک .ای اختالل ربر رشبد طییعبی مدب .ر ی با

رتید گفک منظور از ررنتما تی مداخّة رهنگتم ،را ترگیری

تعتمالت اجتمتعی ،مهبترت بتی ارتیبتطی و شبنتختی تبثییر

ّیة هعتلیک تی موزشی و توانیصشی اتک ا متوجا و.ک

میگذار( .صمدی و مک تنگی .)1390 ،1مهم تری مشکالت
و .ت رت نتتوانی تی رشدی ،مشکالت ارتیتطی و اجتمبتعی

اتک (ورر و وتتمو یوت )2010 ،2ا ثر پژو شگرا معتقدند
ریشتری تفتوت و .ت .ارای اتیسبم ربت تبتیر گبرو بت .ر
ی بببا ،مهبببترت بببتی اجتمبببتعی اتبببک ( بببو

و

مکترا  )2010،3ای مهترت ت رهتتر تیی سبتند با ربرای
ببنش متقتربب رببت .یگببرا از جمّببا اعهببتی خببتنوا، .
مکالتی ت ،معّمت  ،مکترا . ،وتتت و تتیر اطراهیت  ،ربا
انست

مک می نبد (رانبدی و میشب  )2002 ،4و ربر رشبد

اجتمتعی ،شنتختی ،تالمک روا و یفیک زندگی تثییرگبذار

و نی را نمتی والدی اتک راطوری ا ربا محب
شد مشک

و.ک ای هعتلیک ت را مور .اجبرا .رمبی ینبد.

چنی مداخّا تیی .ر ارتیتط رت و.ک ،والدی او ،خبتنوا .و
نی شیکا وتیعتری از جتمعا اتک ( ترپنتر.)2002 ،13

.رک روال روزمببر و رویببدا .تی مهببم خببتنوا ، .فب
مداخّا متمر ب شبد .ر بول بت ،مداخّبة مسبتقیم .ر
ظرهیک تی والدی ررای تعتم منتتب رت هرزند خو. .ر ایب
هعتلیک ت. ،رک گتم تی رعدی تحول و .اشت مهترت بت .ر
موزش مؤیر والدی  ،چهترچوب تکنیبک بتی مبوا .تمبری
ختنوا .محور را تشکی می .ند .عالو رر ای  ،خدمتت ررای

و بت ،5

ختنوا .ت رتید .ر مجموعا تیی ا .ر

 ،)2005رنببببتررای  ،مشببببکالت .ر تببببالمک جسببببمی و
روا شنتختی .ر ایر ضبع .ر مهبترت بتی اجتمبتعی اترب

( ترری  ،مک ویّیتم و گتالگر.)2000 ،

اتک (تئبو.ورو ،بتپّر ،رو.ریگبد -. ،هریتبت

پیشرینی اتک (اتگری  6و تبتیّور2007 ،؛ گیوتبتر 2000،7و

رببوتی  .)2005 ،2مهببترت ببتی اجتمببتعی و .ببت اتیسببم و

مشبص

بو.ک مراایبک و

موزش .ا .می شو ،.یعنی "محیط طییعی و.ک'' اراما گر..
امبروز مداخّبة خبتنوا .محبور رباعنبوا یبک هّسبفا

(ررا.ر ،)2000،مجموعباای از ر نمو .بت و .تبتورالعم بت
ررای تمبری (.انسبک )1997 ،14و مجموعباای از ارزش بت

متوا ذ نبی موضوع پژو ش تی متعد.ی ربو .اتبک. .ر
میبت گرو تی مصتّبب و .ت رت نیتز تی ویبژ  ،و .بت

(ررا.ر )2000 ،توصی

ربت اخبتالالت هراگیبر رشدی (اتیسم). ،تبتاای از و .ببت

منتتبتبری مبدل مداخّبةزو .نگتم ربرای و .بت .ارای

شد اتک و .ر تل تضر راعنوا

سبتند با بم .رزمینة ارتیتطتت اجتمتعی و بم .رزمینبة

نیتز تی ویژ از جمّا و .ت .ارای اتیسبم .ر نظبر گرهتبا

رهتبببتر ،مشبببکالت هراوانببی .ارنببد ،رنبببتررای اهببب ایش

میشو ..مداخّة ختنوا .محور راجتی تتتی تی ختنوا .ربر

مهترت تی اجتمببتعی و گسبترش رشبد اجتمبتعی و .بت
میتال را اتیسبم ،مؤلفاای اتتتی .ر مداخالت .رمبتنی ربرای

تث یبد بر .و ب گب ینش و نتبرل

ای

و .بت اتبک (رهمب زا.گبببت جهرمبی ،محمبدیت و

موتوی)1329 ،
.ر طول  30تتل گذشبتا تدییبر اترب تبوجهی .ر هّسبفا
زیررنتی مداخّا رهنگتم .ر شور تی توتعایتهتبا ربا وجبو.
مد اتک (اتپنسر و مترشترک .)2006 ،9مروری رر ریبش از

2. Weber & Westmoquette
4. Randy & Michelle
6. Segrin
8. Guitar
10. Gallagher
12. Trohanis
14. Dunst

توانمنبدی بتی

تصمیمگیری را ریشتر می ند .رویکر .ختنوا .محور نسیک را
پیچیدگی ختنوا.

ست

اتک ،ربا اولویبک بتی خبتنوا.

پتتخ می .د و از رهتتر مراایتی ا یت.گیری و رشد و.ک را
رهیو .میرصشبد پشبتییتنی مبی نبد (اتپنسبر و مترشبترک،
.)2006
1. McConkey
3. Cohen, et al
5. Teodoro, Kappler, Rodrigues, de Freitas & Haase
7. Botvin
9. Spencer & Marschark
11. Guralnick
13. Carpenter
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ای تصور با و .بت  ،مهبترت بتی زربتنی ،ارتیبتطی،

میگر ( ..بتولی  ،متگیبتتی و چبرم  .)2009 ،5مچنبی .ر

شنتختی و اجتمتعی خو .را چنتنچا مداخّا رسیتر زو .شروع

م تلعاای ا رر روی  152و.ک میبتال ربا اتیسبم التبیک

شو .را طور مؤیرتری توتعا خوا ند .ا ،.رر پتیة ایب هبر
اتک ا یک .ور م ّوب ربرای تحبول خبتن شبنتختی و

انجتم پذیرهک نتتیج ،رهیو .تعتم والدی  -بو.ک را نشبت
.ا .اتببک (گببری  ،چببرم و مببک ونببتچی 6و مکببترا ،

توانتیی تی زرتنی وجو. .ار( .اتپنسبر و مترشبترک.)2010 ،

.)2010

.ر مببی رار ببا فببک گببرو تحقیقببتتی مسببتق  ،هوایببد
چشبمگیری را .ر رار ببا رببت مداخّبة رهنگببتم رببرای و .بت

.ر ایبب رار ببا .ر تحقیقببی ببا رببر روی  42ببو.ک
پیش.رستتنی انجتم پذیرهک ،نتتیج چنی نشت .ا .با انجبتم

اتیستیکی تشریح ر.نبد (اتبمیک. .)1999 ،1ر تمبتمی ایب

مداخّة نسیتتً هشر.ة ختنوا .محور ا را مدت  2تتل توتبط

م تلعتت هواید زیت.ی از جمّا اه ایش نمرة ضریب وشی تت

پدر و مت.ر ت و .رمتنگرا موزش.ید  ،رت اتبتفت .از اصبول

ریسک نمر گب ارش شبد اتبک .گترالنیبک ،)1992( 2ریبت

رشد و تحّی رهتتری تررر.ی انجبتم گرهبک. ،تبتتور .تی

می .ار .نتتیج را .تک مد .ر مور .هواید ررنتما تی مداخّة

اتر توجهی را .ر رهرة وشی و ت ش شدت اتیسم و .بت

رهنگتم ،نا تنهت .ورنمبتی خبوری را ربرای و .بت اتیسبتیکی
اه ایش می  .د رّکبا خبوشرینبی .ر ایب مبور .با تبتیر

ایجت .مینمتیبد (.اوتبو  ،راجبرز و متنسبو و مکبترا ،
. .)2010ر یکی از م تلعتت هبرا تحّیّبی .ر مبور .مداخّبة

و .ت رت اختالالت رشدی می توانند از ای ررنتما ت رهر مند

تحّیب رهتبتری بتررر.ی

شوند را اه ایش .ا .اتک. .ر ایب رار با اورتبو  ،اتبپیت ،
.وم  ،اندرتو و روید )2009( 3را ای مسئّا اشتر می ننبد

7

رهتتری شدید اولیا ا ربر اتبت

2

انجتم پذیرهتبا اتبک ،البدویک ،گیّیبرت ،ربتید و تبتی
( )2002گ ارش ر.ند ا مقت.یر مقیت

ّی وش و رهتبتر

ا ررنتما بتی مداخّبة رهنگبتم مبیتواننبد عمّکبر .عصبیی

تتزشی گرو ی ا ررنتما مداخّاای را .ریتهک بر .رو.نبد،

را اهبب ایش  .نببد .مچنببی م تلعببتت

نسیک را گرو تیی ا یچ مداخّبا یبت .رمبتنی را .ریتهبک

تو.مندی تی مداخالت رهنگتم را .ر تحول رشد شبنتختی و

نکببر .رو.نببد اه ب ایش یتهتببا اتببک. .ر ا.ریببتت مررببوط رببا

اجتمتعی و مهترت تی زرت ریتنی و .ریتهتی و .بت نتشبنوا

پژو ش ،م تلعتتی ا از اصول و روش تی مداخّا رهتبتری

(خوشاخالق ،راپبژو  ،اهبروز و هرامبرزی )2014 ،و رهیبو.
رهتتر تتزشی هرزندا .ارای نشتنگت .او (هرامرزی اهروز و

هشر .اولیا و تحّی رهتتر تررر.ی اتبتفت .بر .انبد ،ایب
م ّب را ریت می نند ا ای .رمت ررای رسیتری از و .بت

و .ببت نببتر

مّکپور )1327 ،نشت .ا .اتک.
یوشینتگت-ایتتنو ( )2003ریبت مبی نبد با ایبرات مثیبک
شنتتتیی زو .نگتم تنهت زمتنی پدید می ید با ربت مبداخالت
زو .نگتم مرا شو ..ایب نتیجباگیبری رباوتبیّة وگبت ،

اتتو د ،وایک ،تی ی ویک و ولگتر. )2002( 4ر م تلعاای
ا رر روی تحول زرت اولیا  37بو.ک .ر انگّسبتت انجبتم

اتیسم و الً میتالیت را اختالالت نتهبذ رشبد ،9رسبیتر مفیبد
اتببک ( ندرتببو  ،اوری. ،یپیتببرو ،ا.وار.ز و ریسببتی
1927؛ تولی  ،گور ، .پتتکو ،و .و چرم
12

11

10

،

 .)2007 ،پبری،

تمینگ و گیر (. )2002ر م تلعا خو .چنی گ ارش ر.ند
ا و .ت اتیسمی ا از ررنتما مداخّا رهتتری هشر .رهنگتم
اتتفت .نمو .اند ،پیشبرهک بتی معنبت.اری را بم از لحبت

شد تکرار گر.ید. .ر می خصبون رررتبی تبتمتنمند .ر

متری و م از لحت رتلینی .ر ت ش شدت اتیسم ،رشبد .ر

مور 11 .م تلعة نترل شد از طی اختالل اتیسم ( ا هقبط
.و مور .از ت از زمتیش تی نترل شد تصت.هی اتبتفت.

ت وح شنتختی و اه ایش ت ح رهتتر ان یتای نشت .ا .اند.
نتتیج زمبتیش بت نشبت مبی .بد با مبداخالت اولیبة

ر .رو.ند) ،نشت .ا .ا مداخّا رهتتری شدید رهنگتم منجر

ختنوا .محبور ربامنظبور رشبد ارتیبتط اجتمبتعی .ر .رمبت

را رهیو .رهر وشی نسیک را گرو مقتیسا .ر و .ت اتیسم

و .بت .ارای اختبالل اتیبسم مبؤیبر اتک. .ر ایب رار با

2. Guralnick
4. Hogan, Stokes, White, Tyszkiewicz & Woolgar
6. Green, Charman, McConachie
8. Eleweke, Gilbert, Bays & Austin
10. Anderson, Avery, DiPietro, Edwards & Christian
12. Perry, Cummings & Geier

1. Smith
3. Orton, Spittle, Doyle, Anderson & Boyd
5. Howlin, P., Magiati, I., Charman
7. Dawson, Rogers, Munson
)9. Pervasive Developmental Disorder (PDD
11. Gordon, K., Pasco, G., Wade, A. & Charman
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پژو شگرا ریت می نند ا تشصی

تت ت  3تبت  4تبتلگی

مداخّة رهنگتم رهتتری هشر.ة ختنوا .محور .ر پتیی تری ت

.ر مداخالت اولیة روانی اجتمتعی گری و مکترا ()2010

ممک اجرا شو ..رت ای

و مچنی تدارک موزش ربرای والبدی و .بت خر.تبتل
.ارای اختالل طی اتیسم .ر اصالح ارتیتط و.ک و تعتمب

رهنگتم رتعث تدییرات چشمگیر میشو .محدو .اتک و نوز
رررتی مستندی ،تثییر زیت .مداخّة رهنگبتم رهتبتری را نشبت

اجتمبتعی والبد  -بو.ک (روگبرز و ویبد مببترا )2002 ،1از
ا میک زیت.ی ررخور.ار اتک.

ببوت و ببول  )2015( 2نی ب .ر تحقی ب خببو .گ ب ارش

تل ،شوا دی ا نشت  .د مداخّة

نمی .د ( تولی و مکترا .)2009 ،
رت وجو .نکا توجا را نگهبداری و مبوزشوپبرورش و
و.ک اتیسم مدت تتک غتز شد  ،امبت م تلعبا

ا یتنتً .رمت

نمو.ند ا .ر طول  3مت پیگیبری مهبترت بتی اجتمبتعی و

رر روی ختنوا .تی ایرانی .ارای و .ت اتیسبم ،محبدو .و

یفیک زندگی تمتم شر ک نندگت .ر مداخالت اولیا میتنبی

رسیتر نتچی اتک .لذا رت توجبا ربا نچبا گفتبا شبد ،بدف

ر .اتک و مداخّبا توانسبتا اتبک

تضببر ،تعیببی ایررصشببی مببداخالت زو .نگببتم

رر والدی رهیو .تص

.ر اه ایش تعمیم رهتتر تی اجتمتعی دف مؤیر رتشد.

تحقیبب

روا شببنتختی خببتنوا .محببور رببر مهببترت ببتی شببنتختی و

اتتد ،متنسو  ،راجبرز ،گرینسبو و وینتبر. )2015( 3ر
م تلعاای ا رر روی  39و.ک اختالل طیب اتیسبم انجبتم

اجتمتعی و .ت اتیسم اتک .لبذا هرضبیا بتی ایب م تلعبا
عیترت رو.ند از:

.ا.ند .ریتهتند ا مداخّا رهنگبتم رهتبتری خبتنوا .محبور .ر

 .1رببی جببند و گببرو .ر ایررصشببی مببداخالت رهنگببتم

و .ت  12تت  30مت گی توانسبتا اتبک .ر توانمنبدی بتی

روا شنتختی و موزشی ختنوا .محور رر می ا رشد شبنتختی

شنتختی ،رهتتر تتزشی و تعتمالت اجتمتعی ،شدت عالمبم و

و .ت اتیسم ایر تعتمّی وجو. .ار..

چتلش تی رهتتری ،تثییرات چشمگیری را ایجت .و ای نتبتیج

 .2مداخالت رهنگتم روا شنتختی و موزشی ختنوا .محور رر

.ر  2تتل پیگیری پتیدار رمتند.

رشد مهترت تی شنتختی و .ت اتیسم گرو زمتیشی تبثییر

مروری رر ا.ریبتت تحقیب .ر خصبون اخبتالل طیب

مثیک .ار..

اتیسم ،موار تفبتوت بتی هبر.ی را .ر پتتبخ ربا مداخّبة

 .3رببی جببند و گببرو .ر ایررصشببی مببداخالت رهنگببتم

رهنگتم ریت می ند .رانحوی ا .ر م تلعاای با ربر روی 72
و.ک  15تت  35مت اتیسم انجتم گرهتا رو .نتتیج نشت .ا .ا

روا شنتختی و موزشی ختنوا .محور رر می ا رشد شبنتختی
و .ت اتیسم ایر تعتمّی وجو. .ار..

پد از یک تبتل مداخّبا و .بت پیشبرهک معنبی.اری .ر

 .4مداخالت رهنگتم روا شنتختی و موزشی ختنوا .محور رر

توانتیی تی المی و ت ش .ر شدت عالمم اتیسبم را نشبت

رشد مهترت تی اجتمتعی و .ت اتیسم گرو زمتیشی تثییر

.ا .اند. .ر ای رار ا توانتیی تی المبی پتیبا و تب مبت.ر،

مثیک .ار..
روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :طرح تحقی رت توجا

تحصیّی رهتری پیش رینی نندة .تتتور .تی شنتختی رو.نبد.

را موضوع پژو ش از نوع نیما زمتیشی رو ..جتمعة مبتری،

م تلعتت نشبت مبی .بد عوامب ریولوییبک از جمّبا تب ،

عیترت از ّیا و .ت طی

اخبتالل اتیسبم زیبر پبنج تبتل

توانتیی زرت و شدت اتیسم و عوام محی ی از جمّا تب و
موزش مت.ر ،رر توانتیی ررای رهر مند شد از مداخّة رهنگتم

مر اتیسم شهرتتت اصبفهت .ر تبتل تحصبیّی 1391-92

رهتری پیش رینی نندة مهترت بتی رهتبتر تتزشبی و شبدت
اتیسم .ر شروع مداخّا ،ت

.ر اختالل طیب

زا ور.)2011 ،4

و.ک ،تب مبت.ر و پیشبرهک

اتیسبم تبثییر مبیگبذار( .رب ایت چبتک و

رنترر نچا گفتا شد .ر تل تضر ربی متصصصبت ایب
تواه وجو. .ار .با اتیسم رتیبد زو .تشصی

.ا .شبو .و

2. Hotton & Coles
4. Ben Itzchak &Zachor

رو ..رامنظور انتصتب نمونبا از روش نمونباگیبری تصبت.هی
اتتفت .گر.ید .را ای ترتیب ا از ری و .ت زیر پنج تبتل
مر اتیسم شهرتتت اصفهت ا مالک تی ورو .را پژو ش
(.ارا رو .ت زیر  5تتل و .اشت یکی از اختالالت طیب
اتیسم) را .ارا ربو.نبد 36 ،نفبر بو.ک طی

اختبالل اتیسم

1. Rogers & Vismara
3. Estes, Munson, Rogers, Greenson, Winter& Dawson
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انتصتب و راصورت تصت.هی .ر .و گرو زمتیشبی و نتبرل

رضتیک تیی والدی ررای شر ک .ر پژو ش اخبذ گر.یبد.

گمتر .شدند. .ر ضم مالک تی خروج از پژو ش عیترت

توزیع هراوانی گرو نمونبا .ر جبدول شبمتر  1ور .شبد

رو.ند از نتشنوایی ،نترینتیی و چند معّولیتی .گفتنی اتبک با

اتک.

جدول  .1توزیع فراوانی كودكان داراي اختالل طیف اتیسم در دو گروه آزمایش و كنترل
گروه

آزمایش

كنترل

دختر

6

7

پسر

12

11

 36-24ماه

6

7

 44-37ماه

7

5

 60-49ماه

5

5

ابزار سنجش
زمو تنجش رشد نیوشت :ررای جمع وری .ا .ت از زمبو
تببنجش رشببد نیوشببت مالیببری ( ،)1327ربباعنببوا مقی بت
یکپترچببا تببنجش رشببد مهببترت ببتی شببنتختی ،اجتمببتعی،
شنوایی ،زرت و گفتتر .ر و .ت هترتیزرت ردو تولبد تبت 6
تتل ا توتط مالیری ،جعفری و عشتیری (. )1327ر اتلب
 13جدول رشدی یت گرو تنی مج ا ررای  7ی با رشبدی
تتختا شد  ،اتتفت .شد اتک.

پتیتیی زمو – زمبو مجبد .میسبتگی ربیش از  0/95ربا
.تک مد. .ر ریش از  0/90مبوار .میب ا روایبی محتبوا ربر
فک گ یناای لیکرت .ر بد تمب و رسبیتر
اتت مقیت
زیت .ارزیتری شد و رررتی روایی تتختتر ،تثییر ت رر نتبتیج
زمببو را نشببت .ا ..میبب ا شببتخ
مهترت تی رشدی مصتّ

روایببی محتببوا .ر

ری  0/2تت  1گ ارش شد اتبک

ا نشت  .ندة روایی محتوای ربتالی زمبو اتبک؛ رنبتررای
زمو تنجش رشد نیوشت مقیت جتمع و یکپترچباای ربرای
ارزیتری تیر رشد و شنتتتیی رگونا تثخیر .ر مهبترت بتی

.ر ای زمو ی ا شنتختی از  104و ی ا اجتمتعی از
 77گویا تشکی و پتتصنتما راصورت رّی و خیر تنظیم شد

رشدی و .ت ردو تولد تت  6تتل هترتیزربت اتبک با از

زمو .ر بر

روایی و پتیتیی زیت.ی ررخور.ار اتک. .ر ای م تلعبا لفبتی

ت ح رشبدی. ،ر صبورت سبب امتیبتز بداا و ربتالتر،

رونیببت  0/27رببرای مهببترت ببتی شببنتختی و  0/24رببرای
مهترت بتی اجتمبتعی ربا .تبک مبد اتبک. .و نمونبا از

اتک و ر یتم یک امتیتز .ار ..پد از تکمی

می توا پذیرهک ا را ا تمتل زیبت .بو.ک از مهبترت بتی
رشدی من ی رت گرو تبنی خبو .ررخبور.ار اتبک؛ امبت .ر

گویا تی پرتشنتمة نیوشبت عیبترت انبد از -1 " :ربا .انسبت

زمو را هتصبّا متبر از یبک

چرایی و چگونگی عمّکر .اشیتء عالاامند اتک -2 .تمبت

صورتی ا طی .ورتر تکمی

فتا ،ر رتر امتیتز متر از داا مشت د گر ،..الزم اتبک

چشمی ررارار می ند"

و.ک .ر گرو تنی پتیی تر مور .ارزیتری ابرار گیبر .تبت از

روش اجرا و تحلیل دادهها
رامنظور جمع وری .ا .ت ارتدا زمو تبنجش رشبد نیوشبت
راصورت هر.ی توتط مرریت مرا ا مگی رت نحبوة اجبرا

پد از یک رررتبی مقبدمتتی روی  75بو.ک و انجبتم

شنتیی تم .اشتند. ،ر ی با بتی رشبد

ای طری می ا تثخیر رشدی او نسیک را و .ت
طییعی .ر ی ا رشدی مور .نظر مشص گر...
اصال تت الزم ای

بم تب

و نمر گذاری

زمو توتط جعفری ،عشتیری ،مالیری،

شنتختی ،زرت ریتنی ،زرت .ر بی و رشبد اجتمبتعی ربر روی

عالءالدینی ( )1322رت مراجعا را مهد و.ک و مرا رهداشک
روی  530و.ک طییعی از ر .و جند .ر اتتت تهرا اجرا

و .بت اتیسبم بر .و گبرو زمبتیش و نتبرل .ر مر ّبة
پببیش زمببو اجببرا گر.یببد .تببپد طببرح مداخّ بة رهنگببتم

تعیبی گر.یبد.

روا شنتختی ختنوا .محور تدوی شد توتط محق ربر روی

مچنی .ر رررتی ر .و پتیتیی ری نظر تی پرتشبگرا و

گرو زمتیشی رامنظور اه ایش توانمندی تی خبتنوا .ربرای

و پتیتیی زمو  ،روایی محتبوا و تبتختتر
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مداخّبة خبتنوا .محبور .ر امبر مبوزش و .بت اتیسببم .ر
ی ا تی مذ ور اجرا گر.ید .ایب ررنتمبا ربر اتبت

تّفیب

ررنتما مداخّاای ختنوا .محبور "امیبد"تبتختا شبد توتبط
صمدی ( )1390و ررنتما مداخّاای تیچ( 1اتکوپّر ،ریچّبر و
النسببین  ،1920 ،2اتببکوپّر ،النسببین

و واتببرز،1922 ،3

اتببکوپّر و مسببییو )1926 4و پکببد( 5هروتببک و رتنببدی،6

موزشی مداخّة رهنگتم .ر طی جّستت موزشی رت اتتفت .از
نمتیش هبیّم ،تبصنرانی ،ارامبا پتورپوینبک و ارامبة تبی.ی
موزشی را خبتنوا .بت ،اجبرا شبد .تبپد ،مجبد.اً مقیبت
تنجش رشد نیوشبت .ر مر ّبة پبد زمبو ربر روی گبرو
زمتیش و نترل اجرا و .ا .ت رت اتتفت .از روش بتی مبتر
توصیفی و اتتنیتطی تحّی

وواریتند تج یاوتحّی شد.

 )2002ررای اتتفت .از تمتم ظرهیک تی ای ررنتما ت و ایجت.

جّستت موزشی مداخّة رهنگتم ختنوا .محور .ر رار ا رت

یک ررنتمة جتمع موزشی ختنوا .محور تهیبا و تنظبیم شبد

موضببوعتت شببنتیی رببت ویژگببی ببتی و .ببت اتیسببم و

رببو ..مچنببی رببرای تدییببر نگببرش ببت و رتور ببتی منفببی

مهترت تی رشدی ،تدییر نگرش والدی نسبیک ربا و .بت

ختنوا .ت ،ت ش اتتر
رحرا و اتبتر

و هراگیری مهترت بتی مقترّبا ربت

و تبتزگتری رهتبر ربت و .بت اتیسبم. ،ر

اتیسم ،شنتیی رت مستم

موزشی و توا رصشی و .ت اتیسم،

ارتیتط رت و.ک و نقش وا

.ر یت.گیری و .بت اتیسبم،

مداخّة روا شنتختی از روش مشتور ای شبنتختی  -رهتبتری
اتتفت .شد. .ر ایب طبرح منظبور از مداخّبة روا شبنتختی

معرهی رستا موزشی امید ررای والدی و .ت اتیسم ،ترگت
موزشی ررای والبدی .ر ارتیبتط ربت روش تبیچ و پکبد و

تشکی جّستت مشتور هر.ی و گرو ی ررای خبتنوا .بتی

شت.ی .ر ختنوا .و مهترت تی مقترّا ربت رحبرا و اتبتر

.ارای هرزند اتیسم زیر پنج تتل اتک. .ر طی شبش مبت 15

تشکی گر.ید .شرح مصتصبر ایب جّسبتت .ر جبدول ()1

جّسا مشتور هر.ی و گرو ی . 90ایقاای رامنظور اهب ایش

ور .شد اتک.

توانمندی تی خبتنوا. .ر امبر مبوزش و رشبد شبنتختی و
اجتمببتعی و .ببت اتیسببم ،ررگ ب ار شببد و محتببوای ررنتمببا
جدول  .2شرح مختصر محتواي برنامه مداخلة بهنگام روانشناختی و آموزشی خانوادهمحور
جلسه
اول
.وم
توم
چهترم
پنجم

ششم

موضوع مباحث مطرحشده در برنامه
شنتیی رت ویژگی تی و .ت عّ  ،ویژگی تی شنتختی ،زرتنی ،گفتتری ،ر تی و عتطفی و مهترت تی رشدی
اتیسم و مهترت تی رشدی
تدییر نگرش والدی نسیک را اصالح رتور تی غّط ،ایجت .انگی و امید و ت ش ا ستتتت منفی ررای پذیرش و.ک
اتیسم ،روش تی تقویک اعتمت.رانفد
و .ت اتیسم
شنتیی رت مسبتم موزشبی و ویژگی تی تحصیّی ،ررنتما تی موزشبی ،مسبتم تبوا رصشبی و .رمبت و مبداخالت
.رمتنی گونتگو  ،شنتیی رت خدمتت موجو. .ر جتمعا و مؤتستت متیک نند
توا رصشی و .ت اتیسم
نحوة ررخور .رت و.ک .ر اولی جّسة موزشی ،ا بداف و انتظبترات از بو.ک اتیسبم،
ارتیتط رت و.ک
رراراری ارتیتطی منتتب میت والدی و متصصصت  ،رار ة والدی و مشیر ت رت و.ک
نقببش ببوا .ر یببت.گیری را والدی مک میشو .تت رت اتبتفت .از توانمنبدی بتی بو.ک خبو .و ربت اتبتفت .از
متیک تی تصویری و موزش .ارای تتخک را رشد مهبترت بتی سبی ،رهتبتری و
و .ت اتیسم
اجتمتعی ارتیتطی هرزند خو .مک نند.
معرهی ،توزیع و را بترگیری تتب رتزی. :ر ای تترچا عّک ا میک رتزی و را نمبتیی بتیی ربرای انجبتم ربتزی ،ربا
تترچة نصسک رستة موزشی والدی اراما میشو ..رتزی تی پیشنهت.ی .ر پنج ی ا ارار .ارند :ربتزی بتی ا تشبتهی،
امیببد رببرای والببدی و .ببت رتزی تی جسمی ،رتزی تی .ارای ریصکوپتش ،رتزی تی روی می  ،رتزی تی تصیّی یبت
نمت.ی .
اتیسم
2. Schopler, Reichler & Lansing
4. Mesibov
6. Frost, L. & Bondy

1. Treatment and Education of Autistic and Related
)Communication Handicapped Children (TEACCH
3. Waters
)5. Picture Exchange Communication System (PECS
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فتم

معرهبببببی ،توزیبببببع و

تترچة .وم تعی .ر ایجت .نگت ی مثیک را زندگی رت هر. .ارای اتیسم .ار ..تترچة تبوم

را ترگیری تترچبة .وم و (از والدی را والدی ) شتم مجموعاای از نکتت ّیدی و تجترب رتارزش والدی اتک
توم رستة موزشبی امیبد
رببرای والببدی

و .ببت

ررای ررخور .رت مشکالت هرزند .رزمینة رهتبتر ،تدذیبا ،مهبترت بتی خو.یبتری ،نحبو

اتیسم
شتم

ا هرزندی رت اختالالت طی

اتیسم .ارند .رت اتتفت .از ای نکتا بت را کتر بتی عمّبی

ررخور .تتیر هرزندا و  ...اراما میشو..

معرهبببببی ،توزیبببببع و

تترچة چهترم (معنترصشی را هعتلیک سی و.ک) مشکالت و مستم مرروط را وا

را ترگیری تترچة چهترم ای گرو از و .ت را مرا رت مجموعاای از را کتر تی تت .ررای تسهی هعتلیک تی
و پببنجم رسببتة موزشببی
امید ررای والدی

و .ت

تترچة پنجم (ارتیتط و اجتمتعی شد ) تبعی مبی نبد ارتیبتط والبدی و بو.ک را .ر

اتیسم
نهم

سی ریت می ند.
راتتتی تسهی هر یند اجتمتعی شد هر. ِ.ارای اختالالت طی

ترگببت موزشببی رببرای .ر ای

ترگت رر مفت یم اولیا ،ی ا ت و رصش تی مصتّ

اتیسم ،ارتقتء  .د

عمّی ای روش تث ید شد.

والدی .ر ارتیتط رت روش
تیچ
.م

موزش عمّی را والدی تعی شد نت یت .رگیرند رباجبتی ان یبتق بو.ک ربت

ترگببت موزشببی رببرای .ر ضم

والدی .ر ارتیتط رت روش محیط ،محیط رت شرایط و.ک من ی شو .و ررنتما رر اتت
تیچ
یتز .م

تنظیم شو.

ترگببت موزشببی رببرای
والدی .ر ارتیتط رت روش
تیچ

.واز .م

ت ح عمّکر .بتی بو.ک

موزش عمّی را والدی تعی شد نت یت .رگیرند رباجبتی ان یبتق بو.ک ربت

.ر ضم

محیط ،محیط رت شرایط و.ک من ی شو .و ررنتما رر اتت
تنظیم شو ..تکتلی

ت ح عمّکر .بتی بو.ک

عمّی .ر ای رار ا .ا .شد.

ترگببت موزشببی رببرای ررای .ا .اطالعتت رستا پکد (شتم  :لیوم ت ،تصتویر و تتیر وتتی ضبمیما .ررسبتا
والدی .ر ارتیتط رت روش مرروط را ررنتما پکد) .ر اختیتر والدی ارار گرهک.
پکد

تی  .م

ترگببت موزشببی رببرای اتالید تی پتورپوینک ،هیّم تیی .ر مور .مرا

مصتّب

پکبد ( 6هبیّم) ربا والبدی

والدی .ر ارتیتط رت روش عرضا شد.
پکد
چهتر .م

ترگببت موزشببی رببرای

نحوة اجرای ررنتما و م تلب چتپشد راعنوا اطالعتت اضتهی .ر ارتیتط رت ایب روش

والدی .ر ارتیتط رت روش مور .اتتفت .ارار گرهتند
پکد
پتن  .م

شببببت.ی .ر خببببتنوا .و تعری

شت.ی .ر ختنوا ، .می ا شت.ی .ر ختنوا ، .ضرورت شت.ی ،ویژگی تی زوجبی

مهببترت ببتی مقترّببا رببت شت ،.زمو شت.ی
رحرا و اتتر

یافتهها
یکی از پیشهر
هر

رحرا و اتتر

چیسک؟ منترع اتتر

مقترّا رت اتتر

(رت اتتفت .از رویکر .شنتختی رهتتری)

جی و شیدگی تص شد  ،را ختطر انتصتب تصت.هی اهرا.
بتی اتبتفت .از زمبو بتی پترامتریبک،

نرمتل رو .توزیع نمرات گرو رت گرو بتی نمونبا .ر

جتمعا اتک .اتت

دام اتک؟ تثییر اتتر

ربر هبر .و روش بتی

ای پژو ش رر

اتک ا هبر

شبو.

توزیع نمرات .ر جتمعة نرمتل رو .و اگر .ر گرو تی نمونا

رو .اتک (مولوی. .)1379 ،ر ای پژو ش ررای زمو ایب
هرضیا از زمو شتپیرو -ویّک اتتفت .گر.ید.
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جدول  .3نتایج آزمون شاپیرو  -ویلک براي نرمال بودن توزیع دادههاي دو گروه كنترل و آزمایش
متغیرها

گروه

مهارتهاي شناختی
مهارتهاي اجتماعی

آزمون شاپیرو -ویلک
آماره

درجة آزادي

معناداري

آزمایش

0/944

12

0/339

كنترل

0/931

12

0/204

آزمایش

0/951

12

0/447

كنترل

0/951

12

0/446

مت گونا ا نتتیج جدول  3نشبت مبی .بد. ،ر زمبو
شتپیرو  -ویّک هر

صفر ررای نرمتل رو .توزیبع نمبرات

.و گرو .ر متدیر تی پژو ش ،ر .نمیگر...
جدول  .4آزمون همگنی واریانسهاي دو گروه كنترل و آزمایش براي میزان پسآزمون در متغیرهاي پژوهش
متغیرها

آمارة F

درجة آزادي مخرج ()df2

درجة آزادي صورت

معناداري

()df1
مهارتهاي شناختی

2/06

11

24

0/067

مهارتهاي اجتماعی

1/401

11

24

0/235

پیشهر

اتتفت .از تحّی

ا هر

وواریتند ،مگب ربو.

واریبتند .ر ربی جوامبع اتبک .ربرای زمبو رراربری
واریتند ت. ،ا .ت رت زمو

صفر ررای تستوی واریتند تی نمبرات .و گبرو

.ر ّیا متدیر تی پژو ش .ر پد زمو ر .نمیشو..
نتتیج تحّی

مگنی واریتند لوی رررتبی

شدند .نتتیج زمو لوی مندرج .ر جدول  4نشت مبی .بد

وواریتند مرروط را تبثییر مداخّبا رهنگبتم

روا شنتختی و موزشی ختنوا .محور رر تحول مهبترت بتی
شنتختی و .ت اتیسم .ر جدول  5نشت .ا .شد اتک.

جدول  .1نتایج تحلیل كوواریانس تأثیر مداخلة بهنگام خانوادهمحور بر مهارتهاي شناختی كودكان اتیسم زیر پنج سال
منبع تغییرات

توان آزمون

مجذور

توان

معنیداري

مجموع

درج ة

میانگین

اتا

آماري

مجذورات

آزادي

مجذورات
**0/0001

0/722

1

متغیر همپراش

325/377

1

325/377

52/679

0/724

1

گروه

540/609

1

540/609

23/702

**0/0001

0/051

جنس

0/040

1

0/040

0/006

0/932

0/0001

0/090

گروه * جنس

2/431

1

2/431

0/376

0/546

0/016

مت طور ا نتتیج جدول  5نشت می .بد ربت توجبا ربا

گرو زمتیش و نترل .ر متدیر مهترت تی شنتختی معنی.ار

وواریتند .ر رار ا رت ایر تعتمّی جند رت گرو

اتک را عیترت .یگر می توا گفک تفبتوت ربی نمبرات .و

رتید گفک ایر تعتمّی ری گرو و جند وجو .ندار .و هرضیة

گرو ریت نندة ای م ّبب اتبک با مداخّبا بتی رهنگبتم

اول تثیید نمیگر ...رت .ر نظبر گبرهت نمبرات پبیش زمبو

روا شنتختی و موزشی ختنوا .محور رر رشبد مهبترت بتی

راعنوا متدیر مپبراش ( مکبی) ،تفبتوت ربی عمّکبر. .و

شنتختی و .ت اتیسم زیر پنج تتل تبثییر مثیبک .ار ..ربت .ر

نتتیج تحّی
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نظر گرهت مجذور اتت می توا گفک . 72رصد ای تدییبرات

پسر گرو تی زمتیشی تثییر یکستنی .اشتا اتبک و تفبتوت
و .ت اتیسم .ختر و پسر وجو .ندار..

نتشی از تثییر مداخّا اتک؛ رنتررای هرضیة .وم تحقی مبور.

معنی.اری ری

تثیید ارار میگیر.( ..ر ت ح .)P<0/0001
مچنببی نتببتیج تحّی ب وواریببتند (جببدول  )5نشببت

.ر گتم رعدی تحّی را منظور رررتی تثییر مداخّة رهنگتم
روا شنتختی و موزشی ختنوا .محور رر تحول مهبترت بتی
وواریبتند اتبتفت .شبد.

می  .د ا ررنتما مداخّبة رهنگبتم روا شبنتختی و موزشبی

اجتمتعی و .ت اتیسم از تحّی

ختنوا .محور رر می ا رشد شنتختی و .ت اتیسبم .ختبر و

نتتیج .ر جدول  6نشت .ا .شد اتک.

جدول  .6نتایج تحلیل كوواریانس تأثیر مداخلة بهنگام خانوادهمحور بر مهارتهاي اجتماعی كودكان اتیسم زیر پنج سال
مجموع

درج ة

میانگین

منبع تغییرات

مجذورات

آزادي

مجذورات

توان آزمون

معنیداري

مجذور

توان آماري

اتا

متغیر همپراش

90/659

1

90/659

92/299

**0/0001

0/201

1

گروه

541/131

1

541/131

550/920

**0/0001

0/960

1

جنس

0/731

1

0/731

0/744

0/397

0/031

0/131

گروه * جنس

0/322

1

0/322

0/322

0/573

0/014

0/025

مت طور ا نتتیج جدول  6نشت می .بد ربت توجبا ربا
نتتیج تحّی

وواریتند .ر رار ا رت ایر تعتمّی گرو و جند

شنتختی ،عّمی ،زرتنی و شتیستگی اجتمتعی را شمتر میرو..
م مدل تی تئوریکی ا رت ررنتما تی مداخّا ررای و .بت

رتید گفک ایر تعتمّی ری گرو و جند وجو .ندار .و هرضیا
توم تثیید نمیگر ...رت .ر نظر گبرهت نمبرات پبیش زمبو

اتتثنتیی ترو تر .ارند و م متصصصت ای زمینا ا ت را
اجرا می نند ،ختنوا .را راتنهبتیی رباعنبوا عتمب اصبّی و

راعنوا متدیر مپبراش ( مکبی) ،تفبتوت ربی عمّکبر. .و

پترامتر تعیی نند و مهم .ر هر یند توا رصشی و.ک .ر نظر

گببرو زمببتیش و نتببرل .ر متدیببر مهببترت ببتی اجتمببتعی

می گیرند .م تلعبتت مصتّب

نشبت .ا .اتبک با مداخّبة

معنی .ار اتک را عیترت .یگر مبی تبوا گفبک تفبتوت ربی
نمرات .و گرو ریت نند ای م ّب اتک با مداخّبا بتی

راموابع و متیبک مبؤیر مبیتوانبد رهیو .بتیی .ر تبالمک
و .ت  ،رشد اجتمتعی و شبنتختی نبت ایجبت .نمتیبد و ربا

رهنگببتم روا شببنتختی و موزش بی خببتنوا .محببور رببر رشببد

مقترّا رت ررخی از موانبع اجتمبتعی و هی یکبی خبتنوا .بتی

مهترت تی اجتمتعی و .ت اتیسم زیر پنج تتل تثییر مثیبک

و .ت معّول ررای مشتر ک تم .ر جتمعا مک نمتید.

.ار ..رت .ر نظر گرهت مجذور اتت میتبوا گفبک . 96رصبد

.ر ای راتتت ای پژو ش را رررتبی ایررصشبی مداخّبا

ای تدییرات نتشی از تبثییر مداخّبا اتبک؛ رنبتررای هرضبیا
چهببترم تحقیبب مببور .تثییببد اببرار مببیگیببر.( .ر تبب ح

زو .نگتم روا شنتختی و موزشبی خبتنوا .محبور ربر رشبد
مهترت تی اجتمتعی و شنتختی و .ت اتیسم پر.اختا اتک.

.)P<0/0001

نتتیج از ترایی مداخّبا ربرای نبوزا.ا و و .بت خر.تبتل

مچنببی نتببتیج تحّی ب

وواریببتند (جببدول  )6نشببت

.ارای اختالل اتیسم متیک می ند .یتهتبا بت نشبت .ا .با

می  .د ا ررنتما مداخّبة رهنگبتم روا شبنتختی و موزشبی
ختنوا .محور رر می ا رشد اجتمتعی و .ت اتیسبم .ختبر و

مداخّا تی رهنگتم روا شنتختی و موزشی ختنوا .محور ربر
رشد مهترت تی شنتختی و .ت اتیسم زیر پنج تبتل تبثییر

پسر گرو تی زمتیشی تثییر یکستنی .اشتا اتبک و تفبتوت

رت یتهتا تی گترالنیبک ()1992؛

معنی.اری ری

و .ت اتیسم .ختر و پسر وجو .ندار..

بحث و نتیجهگیری
.ورا اولیا و .ی و خر.تتلی مهمتری زمت .ر زندگی ر
و .ی اتک و رباعنبوا پتیبا و اتتتبی ربرای رشبد ارعبت.

مثیک .ار ..ای یتهتا مت ن

ندرتو ()1927؛ بتولی و مکبترا ()2009؛ .اوتبو و
مکترا ()2010؛ البدویک و مکبترا ()2009؛ بتولی و
مکترا ()2007؛ پری و مکترا ()2002؛ رب ایت چبتک و
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زا ببور ()2011؛ اتپنسببر و مترشببتک )2010( ،و اتببتد و
مکترا  )2015( ،اتک.

داا محدو.یک را ررای و.ک و ختنوا .اش هبر.یتبتزی
2

می ننبد (وو.ز و الینبدم  .)2002 ،روش بتی مبوزش و

یکببی از .الی ب ای ب یتهتببا ای ب اتببک ببا .ر .یببدگت
ختنوا .محور ،مداخّة رهنگتم را وتیّة رتور ت و تمبری بتیی

تکنیک تی .رمتنی .ر ترتتتر روز و .ر ما محیط تیی با
و.ک شبر ک مبی نبد اجبرا مبیشبو .تبت بو.ک از مبا

ا .ر

رت ختنوا .بت ربت ا تبرام و من لبک رهتبتر مبی ننبد

هرصک تی یت.گیری .ر .تتر

رهبر منبد گبر ...از طبرف

مشص

شد اتک و .رگیری هعتل اعهتی ختنوا .را .ر را

.یگر ررنتما مداخّا رر موزش تر نت و مرریت مرا

ر ک .ر ور .منترع و متیک بتی ضبروری ربرای

اولیا

بت

موزش (تب ح مهبد و.ک و پبیش.رسبتتنی) تث یبد .ار.؛ و

تهمی می ند تت مراایک و ترریک هرزندانشت را شیو ای با

موزش و ارتقتء ت ح .انش و گت ی ای اهبرا. .ر

دف

اتیسم و نی معرهی اتبتراتژی بتی

هواید م ّوری ررای و.ک ،والدی و خبتنوا. .اشبتا رتشبد،

ارتیتط رت اختالالت طی

صببورت پببذیر ..ترگببت ببتی موزشببی ررنتمببا مداخّببا

منتتب ررای انجتم مداخّا تی موزشی و نترلی اتک تت ربت

ختنوا .محور محّی ررای توانمندتتزی والدی و یبت مراایبت

اتتفت .از

تمتموابک بو.ک .ارای اخبتالالت طیب اتیسبم اتبک تبت
مهترت تی مور .نیتز ررای مقترّا ربت شبرایط پبیش مبد ربرای

مک ر .تت از توا رتلقوة خبو .ربرای سبب مهبترت بتی
مور .نیتز رهر ریرند.

هرزندشت را ریتموزند و توانمندی الزم ررای سب را کتر تی

نتتیج مچنی نشت .ا .مداخّا تی رهنگتم روا شبنتختی

عمّی و عتطفی ربامنظبور متیبک از خبو .و تبتیر اعهبتی

و موزشی خبتنوا .محبور ربر رشبد مهبترت بتی اجتمبتعی

مبک

و .ت اتیسم زیر پنج تتل تبثییر مثیبک .ار ..ایب یتهتبا ربت

ختنوا .را یت .رگیرند .از طری ای ررنتما ت را والبدی

ت رتوا را و .ت .ارای ای .تتا از اختالالت

میشو .تت رت اتتفت .از توانمندی تی و.ک خو .و رت اتتفت.

یتهتا تی اتپنسر و مترشترک ( ،)2010البدویک و مکبترا

از متیک تی تصویری و مبوزش .ارای تبتخک ربا رشبد

( ،)2009پببری و مکببترا ( ،)2002رب ایت چببتک و زا ببور

مهترت تی سبی ،رهتبتری ،شبنتختی و اجتمبتعی ارتیبتطی

( ،)2011اتببتد و مکببترا ( ،)2015گببری و مکببترا

هرزنببد خببو .مببک ننببد .م تلعببتت نشببت .ا .اتببک

( ،)2010روگرز و ویسمترا ( )2002و وت و بول ()2015

ختنوا .تیی ا از طری مداخّة اولیا متیک میشبوند ،ربا
نظر می رتد رت ترعک ریشتری رت وضعیک و .شت تبتزگتر

مت ن اتک.
تییی ا تمتلی ای یتهتا ایب اتبک با مداخّبة رهنگبتم

میشوند و مشتر ک هعتلتری .رزمینة رشبد توانمنبدی بتی

ختنوا .محور ربت اهب ایش ستتبیک والبدی و پتتبخ  .بی

رشدی و.ک خو .نشت می .ند ( تلدرو  .)2000 ،1را طور

منتتب نسیک را تلک تی و.ک و ایجتّ .قا تی تعتمب

خالصا ،از نجت ا .رجا .ختلک والدی .ر ررنتما بو.ک و

مثیک و رتال رر .شتیستگی تی پدر و مت.ر و تعتم اجتمتعی

رهاای اج ای

میت پدر و مت.ر و و.ک از تثخیر .ر گبذرگت بتی رشبد و

روارط مکتری ری پدر و مت.ر و متصصصی

ادرتمند .ر مداخّة ختنوا .محور را تشبکی مبی  .نبد ایب

نمو و .ت اتیسم پیشگیری ر ، .تعتمالت مثیک بو.ک -

مسئّا رتعث تحق پیشرهک ریشتر و .ت اتیسم شر ک نند

والد را تسهی و از ای طریب  ،رشبد اجتمبتعی ،ارتیبتطی و

.ر مداخّا .رزمینة مهترت تی شنتختی اتک.

زرتنی و.ک را ارتقتء میرصشد .و .ت خر.تتل ،زربت را از

تییی .یگر ای یتهتا ای اتبک با .ر قیقبک مداخّبة
رهنگتم ختنوا .محور ا رصشی از ربر اتبت ررنتمبة تبیچ

طری تعتمالت نصستی رت والدی و .یگر مراایتنشبت سبب
می نند .و .ت خصوص ًت ست و پتتخ .نبد نسبیک ربا

رباجبتی

تعتمالت زرتنی ستند و تتختتر شنتختی و ارتیتطی ا ارتقتء

ان یتق و.ک رت محیط ،محیط رت شرایط و.ک من ی میشو.

 .ند یت.گیری زرت .ر زندگی اتک را سبب مبی ننبد .از

تدوی یتهتا اتک .ارای تتختتری اتبک با .ر
و ررنتما رر اتت

ت ح عمّکر .تی و.ک تنظیم میشبو .و

عمّکر .و.ک ،والدی و ختنوا .راعنوا یبک مجموعبا .ر
نظر گرهتا مبیشو .و رباخوری مبت یک یک محیط هعبتل ربت
2. Woods & Lindeman

طری

موزش تعتمالت روزمر .ر ررنتمبا مداخّبا ،و .بت

خر.تتل مزرت و م .اب اجتمتعی ا پیوند .ندة
ختنوا .شت  ،هبر ن

ت را

و جبتمعا اتک را سب مبی نند .لبذا
1. Calderon
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ررنتما تی موزشی مداخّا ختنوا .محور رر موزش از طری
تعتمالت و.ک  -والد و مشتر ک والدی تث ید می نند و از
ای طری مهترت تی رشدی را ا .ر م تنیبدگی و تعتمب
تنگتتنگی رت یکدیگر .ارند و رر یکدیگر تثییر و تبثیر متقبترّی
.ارند را اه ایش می .د ربانحبوی با رهیبو. .ر یبک بوز
موجببب تسببهی .ر پیشببرهک و اهبب ایش توانمنببدی ببت .ر
وز تی .یگبر مبیشبو.( .انسبک. .)2007،ر ایب ررنتمبا
مداخّا ررای رتید را ای ا داف ،از روش موزشی پکبد
ا موزش و اه ایش تب ح توانبتیی ارتیبتطی ربت اتبتفت .از
تصویر اتک و ربر اتبت اصبول تحّیب رهتبتر رنبت شبد و
مچنی ررنتما تیچ و رستة موزشی امید ررای و .ت اتیسبم
اتتفت .شد اتک.
از نجت ا یک .ور م ّوب ررای تحول ختن شنتختی،
اجتمتعی و توانتیی تی زرتنی وجبو. .ار ..چنتنکبا بر چبا
زو.تر تثخیر یت نتتوانی رشبدی بو.ک تشبصی .ا .شبو،.
ا تمببتل ریشببتری وجببو .خوا ببد .اشببک ببا و .ببت از
را یر .تی مداخّبا ای و مشبتر ک خبتنوا. .ر ررنتمبا بتی
موزشی ررای جیرا نیتز تی .ورا و .ی رهبر منبد شبد ،
یقینتً تو.مندی تی ریشتری ررای و .ت و ختنوا .تی ت
1
را .نیتل خوا د .اشک .طی تئوری رشد و.ک ویگوتسکی
رشد اولیبا و رهتبری یبت.گیری .ر .اخب چبترچوب گبرو
هر نگی و.ک ا معموالً ختنوا .اتک صورت مبی گیبر .و
تجترب یت.گیری از طری تعتم رت ر رگستال و را خصبون
پدر و مت.ر یت مراایت اولیا هرا م می یند اتپنسر و مترشترک
( .)2010محببیط ببتی هعببتل ،مشببتر ک هعببتل ببو.ک را .ر
یت.گیری .رگیر می نند و ت را ررای تقویک ظرهیبک بتی
موجو .و تقویبک و ارتقبتی شتیسبتگی بتی جدیبد تشبوی
می نند ،مسئّاای ا رنیت ررنتما تی مداخّة ختنوا .محور رر
پتیا شک گرهتا اتک و را توجا ویژ .ار ..ربت توجبا
را نچا گفتا شد میتبوا چنبی نتیجبا گرهبک با اگرچبا
شوا دی از پیتمد تی مثیک ،ررای و .ت ربت اخبتالل اتیسبم
نتیجببأ مداخّببا و شنتتببتیی زو .نگببتم اتببک ،امببت چنببی
خدمتتی ررای ختنوا .بت رتیبد .ر مجموعبا بتیی با .ر
و.ک مراایک و موزش .ا .میشو ،.یعنی "محبیط طییعبی
و.ک ''اراما گر ..و ا داف مداخّة ختنوا .محور نا تنهبت ربا
پیتمد تی رشدی ررای و.ک رّکا را منتهع و نیتز تی والدی
2. Mogro-Wilson

و .یگر اعهتء ختنوا .نی مرروط شو .و رتید زمینا مشبتر ک
هعتل و.ک و خبتنوا .را تسبهی نمتیبد (ربرا.ر. ،انسبک و
مورگو-ویّسو .)2010 ،2
یکبی از محبدو.یک بتی ایب پبژو ش ،مگب نیببو.
والدی شر ک نند .ر مداخّا از جهتت مصتّ مث تعبدا.
هرزندا  ،طیقا اجتمتعی  -ااتصت.ی ،تب ح هر نگبی ،میب ا
تحصیالت و ت والدی اتک .اگرچا گرو زمتیش و گرو
نترل از نظر ویژگی ت تت دو.ی راوات ا انتصتب تصبت.هی
را م شییا رو .و نترل تی متری امکت مقتیسبا .و گبرو
را هرا م تتختا اتک امت ررنتما تی موزشبی ربرای والبدی
نیتزمند یک نوع مگنی ختن .ر والدی و و .بت اتیسبم
اتک تت امکت موزش تی وتیعتر و عمی تر را هرا م تتز،.
رسیتر .شوار را نظر میرتد.
مسئّاای ا تحق
پیشینة پژو ش نشت .ا .اتک ا طرح مداخّبة رهنگبتم
ختنوا .محور راعنوا یک طبرح هراگیبر و ربت پشبتوانة غنبی
عّمی .ر شور تی پیشرهتا را شک لوایح ابتنونی از تبوی
.ولک ت عمّی و اجرایی گر.ید اتک .لذا رت توجا ربا نتبتیج
تص از پژو ش پیشنهت .میشو ،.ای طرح رباعنبوا یبک
مدل تر مد ،م ینا و اتر اجرا و راعنوا یک را میت رر از
توی .ولک ،تتزمت ت و مرا ذیررط ربرای توانمندتبتزی
و .ت ربت اخبتالل اتیسبم
و .ت .ارای نتتوانی و رتألخ
مور .توجا ارار گیر .و را شک یبک طبرح مّبی تبدوی و
اجرایی گر...
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