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مقدمه
تدريس به دانشآموزان دارای اوتيسم ،از ظرايف و پيچيدگیهای خاصى برخوردار است و ضمن
تالش و حوصله فراوان ،نيازمند ذهنی خالق ،چشمانی تيزبين و قلبی سرشار از محبت و اعتقاد است.
اعتقاد به اینکه اين دانشآموزان نیز همانند دیگران قادر به يادگيری ،پيشرفت و برقراری ارتباط و در
بروز استعدادهای خود ،بیش از هر دانشآموز دیگر ،نیازمند کمک صبورانه شما هستند.
1
هر دانشآموز و کودک دارای اوتیسم ،آرزو دارد این امور را در موردش بدانید:

 .1من یک کودکم
اوتیسم فقط بخشی از من است ،نه همه من .آیا اگر شما اضافه وزن داشته باشید یا عینک بزنید یا
مو نداشته باشید ،دوست دارید دیگران شما را تنها با عنوان چاق ،عینکی یا طاس بشناسند؟! مسلما نه،
چون این خصوصیات ،فقط پارهای از ویژگیهای شماست ،حال آنکه شما صفات بیشمار دیگری هم
دارید و به عنوان فردی بالغ میتوانید خود را با صفاتی که میخواهید تعریف کنید .اما من یک کودکم،
استعدادهای من بالقوه است و هیچکس حتی شما نمیداند که قدرت پیشرفت من تا کجاست.
اگر شما فقط مرا به عنوان اتیستی بشناسید و سطح توقعات خود را کاهش دهید ،پاسخ طبیعی من
شاید این باشد که «چه دلیلی دارد که بیشتر تالش کنم؟»
1. By Ellen Notbohm, a columnist for Autism/Asperger’s Digest and co-author of 1001 Great Ideas
)for Teaching and Raising Children with Autism Spectrum Disorders (Future Horiaons
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 .2درک من از محیط اطراف ،با شما متفاوت است
بسیاری از صداها ،بوها ،مزهها ،شکلها ،نورها و لمسهایی که به نظر شما کامال عادی و یا بیاهمیت
است ممکن است برای من دردآور باشد .گاه محیط پیرامون خیلی خصومتآمیز است و من سعی دارم
از خودم دفاع کنم اما به نظر شما من بیادب و بیتوجه به نظر میرسم.
برای همین است که کارهای معمولی ،مانند سوار اتوبوس شدن ،خرید کردن یا کالس و مدرسه مرا
تا این حد اذیت میکند .دهها نفر در آن واحد مشغول حرف زدن هستند و مرا گیج و کر میکنند ،نور
چراغهای مهتابی مرا کور میکند ،بعضی افراد بوی بدی میدهند یا بوی گوشتی که خریدهاند مرا دچار
حالت تهوع میکند ،همهجا پر از عالمت و عکس و نوشته است و حجم این همه اطالعات ،مرا کالفه
میکند ،افراد و اشیاء زیادی در حال راه رفتن و حرکت هستند ،من گیج میشوم و حتی دیگر نمیتوانم
بدن خود را حس کنم.
« .3نمیتوانم» و «نمیخواهم» دو مفهوم متفاوت است
وقتی شما چیزی را از من میخواهید و من آن را انجام نمیدهم ،به این خاطر نیست که به حرف شما
گوش نمیکنم بلکه گاه اصال متوجه منظور شما نمیشوم.
وقتی شما از آن طرف اتاق به من چیزی میگویید ،تمام آنچه که من میشنوم این است« :مریم
@ »@&*%#&%&*$#بهتر است به طرف من بیایید ،توجه مرا جلب کنید و با کلمات ساده خواسته
خود را بگویید« :مریم ،کتاب را بگذار روی میز .االن موقع غذاست» در این صورت من میفهمم که از
من چه میخواهید و چه چیزی قرار است بعدش اتفاق بیفتد.
 .4من کلمات را با معنای لغوی خودشان درک میکنم و کنایه و استعاره را نمیفهمم
اگر به من بگویید« :آسیاب به نوبت» من فکر میکنم مطلبی را در مورد آسیاب میخواهید بگویید
و متوجه نمیشوم منظورتان این است که باید منتظر نوبت خودم باشم .بهتر است منظور خود را واضح و
روشن برای من بیان کنید .همچنین اصطالحاتی که بین همسنهای من رایج است ،برای من فقط همان
معنای لغوی خودشان را دارد نه بیشتر و این امر ممکن است موجب سوءتفاهم شود .مثال وقتی در امتحان
به من میگویند« :باز خر زدی» من با تعجب میگویم نه من هیچ خری را نزدهام و همه به من میخندند
چون نفهمیدهام خر زدن یعنی درس زیاد خواندن!
 .5من سعی دارم با تمام توانم با شما ارتباط برقرار کنم ،پس به تمامی رفتارهای من
توجه کنید
من راهی برای بیان احساساتم ندارم ،پس چگونه نیازهایم را به شما بفهمانم؟ ممکن است االن
خسته ،گرسنه ،گیج یا از چیزی ترسیده باشم اما کلمات مناسب را برای بیان آن پیدا نمیکنم .من با
عصبانیت ،اعتراض و حرکات بدنیام سعی دارم به شما بگویم که مشکلی در میان است.
گاه قادر به حرف زدن هستم و میدانم همه توقع دارند در جواب حرفهایشان پاسخی بدهم ،اما
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نمیدانم چه باید بگویم .بنابراین جمالتی را از کتاب ،فیلم ،تلویزیون و ...حفظ و آنها را تکرار میکنم
با اینکه اصال معنای آنها را نمیفهمم.

 . 6آنچه را از من میخواهید به من نشان دهید
درک من ،تصویری است ،پس آنچه را از من میخواهید به من نشان دهید و خود را آماده کنید
که این کار را چندین بار تکرار کنید .تالش و تمرینهای صبورانه به من کمک میکند که یاد بگیرم.
حرف زدن تنها برای من مثل بخار میماند ،یعنی قبل از اینکه بتوانم معنای آن را درک کنم به هوا
رفته و از دسترس خارج شده ،چون من قدرت تحلیل سریع مطالب را ندارم .پس خواهش میکنم تعالیم
یا وظایف مرا در جلوی چشمانم بگذارید و تا زمانی که مسلط نشدهام آن را از من نگیرید.
این کمکهای تصویری به من کمک میکند که حتی بفهمم در طول روز چه اتفاقهایی میافتد.
بدون آنها من در نگرانی دائم به سر میبرم چون میدانم که بخش عمدهای از وظایفم را گم کردهام و
هیچ راهی برای پیدا کردن آنها ندارم.
 .7به جای تمرکز بر آنچه «نمیتوانم» ،آنچه «میتوانم» را تقویت کنید
اگر محیط آموزشی به گونهای باشد که من همواره احساس بدی نسبت به خودم پیدا کنم ،من
هم مثل دیگران قادر به یادگیری نبوده و همواره در مقابل تالش برای یادگیری چیز جدید ،خودداری
خواهم کرد ،چون هر قدر هم تالش کنم باز در خور سرزنش و نارضایتی خواهم بود.
اگر دنبال نقاط قوت من بگردید ،حتماً آنها را پیدا خواهید کرد.
 . 8در روابط اجتماعی 1به من کمک کنید
ممکن است به نظر برسد که من عالقهای به بازی با دیگران ندارم ،اما واقعیت این است که من بلد
نیستم چگونه از دیگران بخواهم با من بازی کنند یا مرا در بازیهایشان راه دهند .به من یاد دهید که
چگونه با دیگران بازی کنم و بچههای دیگر را هم تشویق کنید که با من بازی کنند.
برای من انجام بازیهایی که قواعد واضحی دارند و معلوم است کجا شروع و کی تمام میشوند،
راحتتر است .من نمیتوانم از روی ژستهای دیگران و حالتهای متفاوت صورت ،احساسات آنها را
درک کنم یا متوجه منظورشان شوم .مرا تعلیم دهید.
اگر دوستم موقع بازی زمین میخورد و من میخندم ،به این خاطر نیست که به نظرم این اتفاق
خندهدار است بلکه نمیدانم چه عکسالعملی باید نشان دهم .در مورد احساس دوستم با من صحبت
کنید و به من یاد دهید که باید از او بپرسم :حالت خوبه؟

1. Social interaction
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 .9آنچه که سبب بحرانهای عصبی من میشود را شناسایی کنید
باور کنید این بحرانها برای من دردآورتر از شماست .این بحرانها معموال موقعی اتفاق میافتد که
بعضی از حواس من به شدت تحریک شده یا خیلی بیشتر از توان اجتماعیام از من درخواست شده .اگر
بتوانید این بحرانها را ریشهیابی کنید ،میتوانید جلو وقوع آنها را بگیرید.
به یاد داشته باشید هر کاری که من میکنم ،وسیلهای است برای برقراری ارتباط با شما تا بفهمید که
عکسالعمل من به محیط اطراف چگونه است .بدانید که بسیاری از رفتارهای من ریشه طبیعی و بدنی
دارند .مثال حساسیت غذایی ،دل درد و کمخوابی میتواند سبب بدرفتاری من شود .به نشانهها توجه و
آنچه را که من نمیتوانم بر زبان بیاورم ،درک کنید.
 .10مرا بدون قید و شرط دوست بدارید
این فکرها را که «کاش میتوانستی »...یا «چرا نمیتوانی »...را دور بیندازید .آیا شما خودتان تمام
آرزوهای پدر و مادرتان را برآورده کردهاید؟! و آیا دوست دارید که آنها دائما این امر را به شما
یادآوری کنند؟
من خودم داشتن اوتیسم را انتخاب نکردهام و به یاد داشته باشید ،این اتفاق برای من افتاده است نه
شما .بدون حمایت شما من شانس چندانی برای یک زندگی موفق و مستقل نخواهم داشت .اما با حمایت
و راهنمایی شما ممکن است آینده من درخشانتر از آن باشد که تصور میکنید.
در زندگی و کار با من ،سه نکته را در نظر داشته باشید :صبوری ،صبوری ،صبوری.
اوتیسم من را به چشم یک توانایی متفاوت نگاه کنید نه یک ناتوانی .نقاط قوت مرا دریابید و از نقاط
ضعف من صرف نظر کنید.
ممکن است من نتوانم موقع حرف زدن به چشمان شما نگاه کنم اما آیا دقت کردهاید که من هیچگاه
دروغ نمیگویم ،در بازیها کلک نمیزنم و در مورد دیگران قضاوت نمیکنم؟!
تمام تکیه و اعتماد من به شماست .بدون این تکیهگاه به هیچکجا نخواهم رسید .راهنمای من باشید
و مرا بخاطر آنچه هستم دوست بدارید تا ببینیم که جایگاه پیشرفت من تا به کجاست.
در اين مجموعۀ مختصر ،ابتدا در فصل اول سعی شده مبنای تفاوت رفتار و يادگيری دانشآموزان
دارای اتيسم بررسی شود تا شما در جريان علت رفتارهای دانشآموزانتان قرار گیرید .زیرا این آگاهی،
كمكی است جهت اتخاذ تدابير الزم در كاهش و كنترل رفتارهای ناپسند.
سپس در فصل دوم ،راهكارهای عملی كه در كالس به يادگيری و آرامش دانشآموزانتان كمك
میكند ،بيان میشود.
اميد است كه اين مجموعه ،پاسخگوی برخی از سؤاالت شما عزيزان و كمكی در انجام مسؤوليت
خطيرتان باشد.

1

تعریف و ویژگیهای اوتیسم
بخش اول :تعريف اوتيسم

 Autismدر لغت به معنای «در خود زندگی کردن» است( .در زبان یونانی  autبه معنای «خود» و ism

اشاره به حالت و وضعیت دارد).
اوتیسم یک ناتوانی رشدی است که در اثر آن افراد آنچه را میبینند ،میشنوند یا از سایر راهها
دریافت میکنند را نمیتوانند درک کنند .این امر سبب مشکالت عمدهای در برقراری ارتباط و روابط
اجتماعی و رفتاری در افراد مبتال خواهد شد.
«راهنمای تشخیص و آمار ناهنجاریهای ذهنی» (The Diagnostic and Statistical Manual of
 2)Mental Disorders, DSM-IVاوتیسم را به عنوان یک ناهنجاری گسترده با مشخصات ذیل تعریف
میکند:
• اختالل در برقراری ارتباط و روابط اجتماعی
• الگوهای رفتاری و عالیق و فعالیتهای محدود ،مکرر و کلیشهای
در واقع اوتیسم یک ناهنجاری در اعصاب است که عملكرد معمول مغز را دچار اختالل میكند.
نشانههای اوتیسم به صورت ترکیبهای متفاوتی بروز میکند و گاهی اوقات نیز با سایر ناتوانیها همراه
میشود .برخی افراد مبتال به اتيسم ،دارای هوش معمولی هستند ،حال آنکه بیشتر مبتالیان ،برخی از
1

1. Vidya Bhushan Gupta, New York Medical College and Columbia University, New York, U.S.A.
2. American Psychiatric Association, 1994
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درجات ناتوانی ذهنی را دارند كه شدت آن ممكن است خفيف يا شديد باشد که به آنها به صورت
اوتیسم با عملکرد قوی ( )high-functioning autismیا با عملکرد ضعیف ()low-functioning autism
اشاره میشود.
2
1
افراد دارای اوتیسم ممکن است کم و بیش مشکالتی در گفتار يا درك زبان داشته باشند .حدودا
 50درصد این افراد در صحبت عملی ( )functional speechرشدی پیدا نمیکنند .افرادی هم که در این
زمینه موفقترند ،میزان حرف زدنشان معموال نامناسب و عملکردشان در برقراری ارتباط ،محدود است.
تمامی افراد مبتال به اوتیسم در رفتار و برقراری روابط اجتماعی مشکل دارند ،اما میزان و نوع
مشکالتشان با هم متفاوت است .برخی خیلی انزواطلب هستند ،در حالی که برخی بسیار فعال و عالقمند
به برقراری ارتباط هستند.
این افراد در تمرکز کردن ،مشکل دارند و نسبت به تغییر مقاومت میکنند .همچنين به دليل درك
متفاوت آنها از محركهاى حسى ،واكنشهايشان ممکن است كام ً
ال متفاوت با ديگران باشد .رفتارهای
غيرعادی مانند تكان دادن دست يا بدن ،چرخيدن به دور خود ،بازی غيرمعمول با اشياء يا وابستگی به
آنها ،از جمله مواردی است كه در اين افراد مشاهده میشود.
هرچند افراد دارای اوتیسم ،ویژگیهای مشترکی دارند اما هیچگاه دو فرد دارای اوتیسم کامال
مثل همدیگر نمیباشند .به عالوه پا به پای رشد ،ممکن است نوع و میزان مشکالت تغییر کند .دانستن
خصوصیات مشترک به ما کمک میکند که نیازهای عمومی این گروه را درک کنیم ،اما مهم آن است
که این اطالعات را با شناخت از عالقهها ،تواناییها و شخصیت هر فرد ،ترکیب نماییم .از این رو برنامه
3
آموزشی هر فرد بايد با در نظر گرفتن مجموع اين شرايط ،برنامهريزی شود.

بخش دوم :ویژگیهای اوتيسم

4

هر چند ویژگیهای هر فرد مبتال به اوتيسم ،كامال منحصر به فرد است ،اما برخي خصوصيات بين
همه افراد مشترك است و به عنوان مالك تشخيص ،مورد استفاده قرار مىگيرد و میتوان آنها را در
چهار مقوله كلی ذيل قرار داد:
• برقراری ارتباط
• روابط اجتماعی
• رفتارهای غيرمعمول
• يادگيرى
1. Expressive language
2. Receptive language

3. See: Bristol, M.,”State of the science in autism:Report to the National Institutes of Health”, Journal
of Autism and Developemental Disorders, 26, 1996
Minshew, N., J., ”Neorological aspects of autism”, in Handbook of Autism and Pervasive
Developmental Disorders (2nd ed.), 1997
4. Characteristics associated with autism
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ساير ويژگیهای رفتاری و يادگيری اين دانشآموزان عبارتند از:
• روش غيرمعمول در دقت و توجه
• واكنش غيرمعمول به محركهای حسی
• نگرانى
در اين بخش به بررسى هفت مقوله فوق و خطوط كلى تأثير اين امور در تدريس به اين دانشآموزان
مىپردازيم .در فصل بعدى راهكارهاى عملى مؤثر در تدريس بيان خواهد شد.

 .١برقرارى ارتباط

1

تمامى افراد مبتال به اوتيسم ،كم و بيش در برقرارى ارتباط و سخن گفتن با مشكل مواجه هستند،
برخى ممكن است هرگز صحبت نكنند و برخى هرچند قادر به حرف زدن هستند ،نمىتوانند از گفتار
2
خود جهت برقرارى رابطه استفاده كنند.
مشكالت زبان 3كه معموال در این افراد وجود دارد عبارتند از:
4
• مشكل در فهم ارتباطات غير كالمى
• مشكل در برقرارى ارتباط چشمی (نگاه كردن به مخاطب)
• تاخير يا ناتوانى در حرف زدن
5
• حالتهاى بدنى غيرمعمول
6
• نداشتن تمركز مشترك (با مخاطب در موضوع بحث)
افرادى هم كه قادر به صحبت كردن هستند ،به طور قابل مالحظهای با کسانى كه رشد زبانی متعارف
دارند ،تفاوت میکنند:
7
• تن صدايشان ممكن است نامتعارف باشد (مث ً
ال بلندتر از حد معمول صحبت میكند)
• تندتر يا كندتر از حد معمول حرف میزنند
• تن صدای يكنواخت دارند 8و نمیتوانند آهنگ صدايشان را مناسب با موضوع تغيير دهند
9
• يك الگوی تكرارى در حرف زدن دارند
• ذخيره لغات محدودی دارند
1. Communication; For more info see: Lindblad, T.,”Language and communicatin programming and
intervention for children with autism and other related pervasive developmental disorders”, 1996
2. Deficits in the area of pragmatics
3. Language difficulties
4. Non-verbal communication
5. Strange body posture
6. Lack of mutual attention
7. Odd pitch or intonation
8. Monotone
9. Repetitive speech pattern
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• سخنان ديگران را بالفاصله يا با تاخير تكرار میكنند (به طور طوطىوار)
• تمايل دارند روى يك موضوع خاص صحبت كنند و از تغيير موضوع استقبال نمىكنند
• در مكالمه و استفاده عملى از زبان 3مشكل دارند اعم از:
• آغاز كردن گفتگو
4
• استفاده از قواعد غيرزبانى گفتگو (مانند استفاده از حركت سر يا چشم و ابرو)
• ناتوانى در حفظ و ادامه گفتگو و تغيير ناگهانى و نابجاى آن
6
بايد همواره در نظر داشت كه فهم اطالعات شفاهى ،5متابعت از درخواستهاى طوالنى شفاهى و به
ياد آوردن آموزشهايى كه به طور شفاهى ارائه شده ،براى فرد مبتال به اتيسم غالباً مشكل است ،هرچند
ميزان اين مشكل ممكن است با توجه به هر فرد ،شدت و ضعف داشته باشد.
1

2

 .٢روابط اجتماعى

7

دانشآموزان داراى اتيسم ،به شدت در برقرارى ارتباط اجتماعى يا حفظ رابطه دچار مشكل هستند.
نبايد اينگونه پنداشت كه آنها اصوالً عالقه به برقرارى رابطه ندارند ،بلكه درك و تجزيه و تحليل روابط
اجتماعى و قواعد آن و استفاده كاربردى و مناسب از سخن ،براى آنها به شدت مشكل است.
درك يك موقعيت اجتماعى و واكنش مناسب به آن ،مستلزم درك زبانى و نيز درك حركات بدنى
و تجزيه و تحليل آنهاست ،در حالى كه عملكرد اين بخش از مغز اين افراد ،با اختالل مواجه است و
اصوالً نمیتوانند متوجه بعضى از اشارات و عالئمى كه الزمه ابتدايى اين روابط است ،بشوند.
مضافاً بر اينكه برقرارى رابطه ،نيازمند درك احساسات طرف مقابل و توانايى در واكنش مناسب به
آن است .در حالى كه افراد مبتال به اتيسم ،گاه در فهم ديدگاهها و عقايد خودشان نيز با مشكل مواجه
هستند چه رسد به درك عقايد و احساسات ديگران ،خصوصاً اگر متفاوت با احساسات خودشان باشد.
اين كودكان ممكن است ندانند چه رابطهاى بين يك احساس و عكسالعمل خاص وجود دارد .مث ً
ال
مىبينند كه بچه ديگر گريه مىكند ولی نمىتوانند بين گريه و ناراحت بودن آن کودک ارتباط برقرار
كنند ،خصوصا اگر خودشان ناراحت نباشند.
در نظر گرفتن اين نكات و اينكه دانشآموز شما نمىتواند خود به خود درك كند كه ديگران
داراى احساسات و افكار مخصوص به خودشان هستند ،به شما كمك میكند كه علت برخى از افكار و
رفتارهاى آنها را بهتر درك كنيد.
1. Echolalic speech
2. Tendency to perseverate on a topic
3. Pragmatcs of conversation
4. Unwritten rules
5. Verbal information
6. Verbal instructions
7. Social interaction; For more information on teaching social communication see: Quill, K. A.,
Teaching Children with Autism: Strategies to Enhance Communication and Socialization, 1995
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توجه داشته باشيد كه «تقويت مهارتهاى اجتماعى» 1اساسىترين امر در آموزش دانشآموزان
داراى اتيسم است .اين دانشآموزان بر خالف كودكان ديگر ،مهارتهاى اجتماعى را خود به خود و به
صرف مشاهده ياد نمىگيرند و نياز به تعليم دارند .بايد مهارت خاصى را به عنوان هدف در نظر گرفته و
پس از تعليم آن ،كمك كنيد كه دانشآموز بتواند از اين مهارت استفاده كند.

 .3رفتارهای غیرمعمول

2

افراد دارای اوتیسم ،معموال رفتارهای نامتعارف و متمایزی از دیگران دارند .مانند:
3
• محدود بودن موضوعات مورد عالقه
• تمایل به حفظ یک روتین خاص و مقاومت در برابر تغییر آن
• انجام مکرر برخی حرکات 4مانند تکان دادن دست یا انگشت یا کل بدن ،چرخیدن و راه رفتن
روی پنجههای پا
5
• مشغول بودن با تکههایی از اسباببازی یا اشیاء
• مجذوب حرکت شدن 6مانند حرکت پنکه یا چرخاندن اشیاء
7
• واکنشهای غیرمعمول به محرکهای حسی
بسیاری از این رفتارهای غیرعادی و تکراری ،ممکن است در پی عوامل دیگری بروز نمایند .مانند
حساسیت بسیار شدید ( )hyper-sensitivityیا بسیار خفیف ( )hypo- sensitivityبه محرکهای حسی،
مشکل در فهم موقعیتهای اجتماعی( ،)social situationsمشکل در انطباق با تغییر و نگرانی (.)anxiety
برنامهریزی آموزشی باید شامل راهکارهایی برای افزایش زمینههای مورد عالقه دانشآموز،
مهارتهای رشدی ( ،)developing skillsفهم واکنش کودک به محرکها و آمادهسازی او برای تغییر
در برنامه باشد.
در برنامهریزی آموزشی ،آموزگاران باید رفتارهای مشکلساز و علت بروز آن را برای هر دانشآموز
بطور جداگانه در نظر بگیرند ،مثال آیا این رفتار برای جلب توجه است یا برای اجتناب از چیزی.
راهکارهای موفق آموزشی برای کمک به دانشآموزان دارای اوتیسم غالبا تاکید دارند بر تغییر
محیط اطراف و انطباق آن با شرایط دانشآموز در جهت کاهش رفتارهای نامطلوب و/یا کمک به
دانشآموز در یادگیری رفتار مناسبی که همین کارآیی را دارد.

1. Social skill development
2. Unusual behavior
3. Restricted range of interests
4. Stereotypic and reeptitive motor mannerisms
5. Preoccupation with parts of objects
6. Fascination with movement
7. Unusual responses to sensory stimuli
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 .4یادگیری

1

مشکالتی که دانشآموزان دارای اوتیسم در یادگیری دارند ،عبارتند از:
• اختالل در توجه به اطالعات و نشانههای مرتبط 2با موضوع
• اختالل در مقوله زبان (درک کلمات و استفاده از آنها در بیان مقصود) 3که خصوصا استفاده از
کلمات را برای تشریح مفاهیم انتزاعی برای ایشان مشکل میسازد
4
• اشکال در درک مفاهیم و استدالل
5
• اشکال در درک مفاهیم اجتماعی مانند ناتوانی در برقراری توجه متقابل یا درک احساسات
دیگران
6
• ناتوانی در برنامهریزی و حل مشکالت
از سوی دیگر نقطه قوت برخی از دانشآموزان دارای اوتیسم درک بصری و حافظه خوبشان است.
این دسته از دانشآموزان ،توانایی خوبی در درست کردن پازل یا اشیاء سه بعدی و انطباق اشکال و اشیاء
دارند.
برخی از این دانشآموزان هرچند در به یاد آوردن جمالت و اطالعات پیچیده مشکل دارند اما قادر
به درک و حفظ اطالعات سادهتر هستند.
این دانشآموزان ممکن است در فهم و درک اطالعات و دستورالعملهای کتبی یا شفاهی مشکل
داشته باشند ،لذا از دستورهای آموزشی نمیتوانند پیروی کنند و یا آنچه را که خواندهاند ،درک نمایند.
با این حال برخی از دانشآموزان با عملکرد باال 7نسبتا قادر به خواندن و درک معنای لغات هستند،
هرچند در مکالمه و استفاده عملی از زبان مشکل دارند .این دانشآموزان ممکن است به راحتی محاسبات
ریاضی 8را یاد بگیرند اما قادر به درک و حل مسایل ریاضی 9نباشند.

 .۵روش غيرمعمول در دقت و توجه

10

نوع دقت و توجه افراد دارای اوتیسم ،غالباً متفاوت از دیگران است و این میتواند مشکالت متعددی
را برای این دانشآموزان پیش آورد .این دانشآموزان غالباً به نشانههای محیطی اطراف ،توجه الزم را
1. Learning; See: Minshew, N. J., Autism as a Selective Disorder of Complex Information Processing,
1998
2. Relevant cues
3. Reseptive and expressive language impairments
4. Concept information and abstract reasoning
5. Impairment in social cognition
6. Plan and organize
7. High-functioning
8. Numerical comutations
9. Mathematical problems
10. Unusual patterns of attention
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ندارند و ممکن است فقط به جزء خاصی توجه کنند ،نه به کل .مث ً
ال هنگام پرتاب توپ ،به جای آنکه به
طرف مقابل نگاه کند به خود توپ نگاه میکند.
گاه تغییر توجه از یک موضوع به موضوع دیگر برای آنها مشکل است و همین امر سبب میشود که
در مقابل تغییر ،مقاومت نمایند .همچنین ممکن است گستره توجه آنها محدود باشد.
تمامی این امور توانایی دانشآموز را در رشد زبان و رفتارهای مناسب اجتماعی تحت تاثیر قرار
میدهد .از این رو برنامه و فعالیتهای آموزشی این دانشآموزان باید روشن و واضح بوده و ضمن جلب
1
دقت و توجه آنان ،دارای مهمترین اطالعات الزم باشد.

 . ۶واکنش غیرمعمول به محرکهای حسی

2

دریافت افراد دارای اوتیسم از محرکهای حسی ،متفاوت با دیگران است لذا برخی محرکهای
محیطی برای آنها ایجاد مزاحمت یا حتی درد میکند .دلیل این امر آن است که درک ما از محرکهای
حسی وابسته به عملکرد اعصاب و مغز ما است ،بنابراین اگر عملکرد مغز در این رابطه دچار اختالل شود،
درک ما از محیط و واکنش ما به محرکها نیز متفاوت خواهد شد.
درک این نکته به ما کمک میکند که بسیاری از رفتارهای به ظاهر بیدلیل یا رفتارهای نامناسب
این دانشآموزان را درک کنیم .در ذیل مثالهایی جهت تبیین موضوع تاثیراحتمالی اوتیسم بر حواس
مختلف بیان میشود:

حس المسه
محرکهای متفاوت مانند لمس ،دما و فشار از طریق اعصاب حسی زیر پوست درک و به مغز
جهت انجام واکنش مناسب ارسال میگردد .این واکنش از سوی فرد به عنوان درد ،لذت و یا بیاثر
تلقی میگردد.
اگر عملکرد این حس در فردی آسیب دیده باشد ،ممکن است در مقابل لمس شدن حالت تدافعی
به خود بگیرد یا در قبال جنس خاصی از پارچه ،لباس و یا حتی غذا واکنش شدید نشان دهد که ممکن
است از آن به سوء رفتار یا انزواطلبی تعبیر شود اما واقعیت آن است که این محرکها برای این فرد
دردآور است .لذا غیرمعقول است که با حفظ و ادامه محرک مزبور ،بخواهیم با اعمال روشهای تربیتی
یا آموزشی این واکنش را اصالح نماییم.
3

حس شنوایی
اگر عملکرد حس شنوایی تحت تاثیر قرار گرفته باشد ،ممکن است دانشآموز نسبت به اصوات
4

1. See: Rosenblatt, J., ”Overselectiverespoding:Description,implications,and intervention”, 1995
2. Unusual responsec to sensory stimuli
3. Tactile system
4. Audiotory system
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کمتر 1یا بیشتر 2از حد عادی حساس باشند .بیشحساس بودن در محیطی مثل مدرسه که پر از سر و
صداهای مختلف است ،آرامش و تمرکز فرد را با مشکل روبرو میسازد.

حس بینایی
بعضی از نورها یا اشیاء براق برای دانشآموزانی که بینایی حساس دارند زجرآور است لذا سعی
میکنند چشمان خود را با دست بپوشانند .از سوی دیگر همین اشیاء برای بعضی دیگر که حساسیت
بیناییشان دچار ضعف است ،بسیار جالب توجه بوده و میتوانند مدتها به آن خیره شوند.
3

حس بویایی
گاهی این دانشآموزان به بعضی عطرها یا بوهای خاص ،واکنش شدید نشان میدهند .واکنش منفی
آنها به بعضی افراد یا غذاها ممکن است در این حس ریشه داشته باشد .برخی دیگر از این کودکان
ممکن است از بویایی خود جهت شناسایی محیط استفاده کنند لذا اشیایی را بو میکنند که به نظر ما
کامال عجیب است.
4

حس تعادل و درک ابعاد بدن
گوش داخلی دارای اجزایی است که حرکت و موقعیت اجزاء بدن را درک میکند از همین رو
است که حتی با چشمان بسته میتوانیم تشخیص دهیم که سر ما در حالت عمودی است.
اگر این حس در فرد دچار اختالل شده باشد ،جهتیابی و تشخیص موقعیت بدنی برایش مشکل
است .افرادی که این حس در آنها تشدید شده ،ممکن است از برخی حرکات به شدت بترسند یا نتوانند
خود را روی پله یا نردبان کنترل نمایند .ممکن است به طرز عجیبی ترسو یا بیمهارت 6به نظر برسند.
برعکس افرادی که این حس در آنها ضعیفتر از حد معمول است ،دائما در تالش برای تحریک
این حس هستند مثال به دور خود میچرخند یا حرکاتی انجام میدهند که افراد معمولی قادر به تحمل
آن نیستند.
همچنین از طریق اطالعاتی که مغز از اندامها و ماهیچهها دریافت میکند ،افراد خود به خود میدانند
که چگونه حرکت کنند یا موقعیت خود را با آرامش تغییر دهند .اگر این بخش از مغز دچار اختالل
باشد ،دانشآموز ممکن است وضعیت بدنی غیرعادی 7به خود بگیرد و وارفته به نظر برسد.
5

1. Hyporsensitive
2. Hypersensitive
3. Visual system
4. Olfactory system
5. Vestibular and proprioceptive system
6. Clumsy
7. Odd posture
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این درکهای حسی نامطلوب از محرکهای محیطی میتواند منجر به رفتارهای عجیب یا ناپسند
گردد .بعضی از کجخلقی و بداخالقیهای این کودکان برای آن است که میخواهند از شر محیطی که
بسیار تحریککننده است خالص شوند .گاه نیز این دانشآموزان برای آرام کردن خود و کم کردن اثر
محرکها خود را با بعضی اشیاء یا حرکات بدنی مشغول میسازند.
آگاه بودن به نوع درک دانشآموزانتان از محرکها ،نقش عمدهای در درک رفتاری ایشان و
1
برنامهریزی برای آموزش آنان دارد.

 .7نگرانی

2

دانشآموزان دارای اوتیسم غالبا از نگرانی رنج میبرند .نگرانی آنها ریشه در موارد متعددی دارد
از جمله:
3
• ناتوانی در بیان احساسات و افکارشان
4
• مشکل بودن تحلیل محرکهای محیطی
5
• ترس از بعضی محرکهای حسی
• نیاز شدید به از پیش دانستن وقایع و مشکل در انطباق خود با تغییر
6
• مشکل بودن درک انتظارها و توقعات اجتماعی
برنامهریزی آموزشی برای این دانشآموزان باید به گونهای باشد که این نگرانیها را کاهش دهد.
در صورت لزوم باید محیط اطراف با نیازهای این دانشآموزان تطبیق داده شده و استراتژیهای مختلفی
7
جهت کمک به آنها در کنترل نگرانیهایشان و روش انطباق با شرایط به آنها آموزش داده شود.
پس از آشنایی نسبی با اوتیسم و ویژگیهای آن و پیدا کردن درک کلی از نیازهای دانشآموزانتان
در این فصل ،حال نوبت آن است که ببینیم در عمل چگونه میتوان به این دانشآموزان کمک کرد تا
بر مشکالت خود فائق آیند و با کمک شما بتوانند حداکثر پیشرفت ممکن را داشته باشند .در فصل بعد
راهکارهای عملی آموزش به دانشآموزان دارای اوتیسم مطرح میشود.

1. For more information on sensory integration see: Yack, E., Building Bridges Through Sensory
Integration, 1998
2. Anxiety
3. Inability to express oneself
4. Processing sensory information
5. Sensory stimulation
6. Social expectations
7. For more information on autism and anxiety see: Harrington, K., Autism: For parents and
professionals.

2

آموزش دانشآموزان دارای اوتیسم
تدریس به دانشآموزان دارای اوتیسم نیازمند درک مناسب از نیازهای هر دانشآموز و برنامهریزی
مناسب برای هر فرد است .پر واضح است که افراد متفاوت ،نیازهای متفاوت دارند و حتی نیازهای یک
فرد نیز در طول زمان دستخوش تغییر میشود ،از این رو نمیتوان از یک روش ثابت و یکسان صحبت
کرد .با این حال در این فصل سعی شده است تا موثرترین روشهای آموزشی در رابطه با مهمترین
حوزهها ارائه شود .این فصل به پنج بخش تقسیم شده است:
• روشهای آموزشی
• راهکارهای اداره کالس
• راهکارهایی برای تقویت ارتباط
• راهکارهایی جهت آموزش مهارتهای اجتماعی
• آموزش مهارتهای کاربردی

بخش اول :روشهای آموزشی

1

الف .استفاده از نشانههای تصویری

2

یکی از موثرترین روشهایی که به این دانشآموزان در درک مفاهیم کمک میکند ،استفاده از
1. Instructional approaches
2. Visual approach
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نشانههای تصویری یا به عبارتی استفاده از تصاویر یا راهنماییهای کتبی در هنگام آموزش است.

به یاد داشته باشید این دانشآموزان معموال زمان بیشتری را برای تحلیل اطالعات و خواستهها احتیاج
دارند و از سوی دیگر سایر محرکهای محیطی موجود ،مانع تمرکز آنها بر گفتههای شما است .بنابراین
هیچگاه به بیان شفاهی مطلب اکتفا نکرده و از کمکهای بصری مناسب فهم هر دانشآموز استفاده
نمایید.
سلسله مراتب این کمکها از ساده به پیچیده به ترتیب عبارت است از:
• استفاده از خود شیء یا موضوع،
• تصویر کامال همانند با شیء یا موضوع (به ترتیب عکس رنگی؛ تصویر رنگی؛ عکس سیاه و سفید)
• طراحی موضوع با خطوط
• نشانههای گرافیکی
• نوشته
1
از نشانهها و کمکهای تصویری میتوان در موارد متعددی در کالس استفاده کرد .مانند:

تنظیم برنامه دانشآموز
دانشآموز با مراجعه به برنامه تصویری ،متوجه برنامه روزانه ،تقویم و حتی درک زمانی میشود.
میفهمد که چه کارهایی از او توقع دارند و پس از انجام کدام فعالیت میتواند استراحت و تفریح کند
و چه زمانی کار روزانه او تمام شده و به خانه برمیگردد.
2

1. Visual aids
2. Organize the student’s activity
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اگر الزم است که دانشآموز بین دو فعالیت یا خوراکی یا  ...یکی را انتخاب کند ،میتوان تصویر
آن دو را در صفحه انتخاب گذاشت و به وی اجازه انتخاب داد.

درک فعالیتهای آموزشی
با کمک نشانههای مناسب در کالس ،دانشآموز میتواند متوجه شود که موضوع درس و فعالیت
کالس چیست و برای انجام آن به ترتیب باید چه کارهایی را انجام دهد.
1

درک محیط اطراف
با استفاده از برچسب و نشانهگذاری مناسب ،دانشآموز میفهمد که باید هر وسیله را کجای کالس
بگذارد و جای هر چیزی که الزم دارد ،کجاست.
تشویق رفتارهای مناسب
قواعد کالس و رفتارهایی را که از دانشآموز انتظار دارید (مانند کتک نزدن ،گاز نگرفتن ،جیغ
نزدن) در معرض دید دانشآموز قرار دهید.
2

آموزش مهارتهای اجتماعی
از طریق نقاشی یا عکس میتوان به دانشآموز یاد داد که در هر موقعیت اجتماعی باید چگونه رفتار
کند( .در بخش چهارم به تفصیل به این امر میپردازیم).
3

1. Classroom assignments
2. Support appropriate behavior
3. Social skills
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آموزش خویشتنداری
با استفاده از تصاویر مناسب ،دانشآموز درک میکند که رفتار مناسب در این موقعیت چیست .مثال
وقتی احساس عصبانیت یا خستگی میکند یا از چیزی ناراحت است به جای داد و فریاد چه کار باید
بکند.
1

نکته اصلی که باید توجه داشت این است که وقتی میخواهید درسی را آموزش دهید یا هنگام
برنامهریزی یک فعالیت ،از خود سوال کنید :چگونه میتوان این اطالعات را به طور ساده به تصویر
کشید .آنگاه با در نظر گرفتن سطح درک دانشآموزتان از کمک تصویری مناسب استفاده کنید.

ب .سایر روشها
تشویق مناسب دانشآموز هنگام یادگیری

هنگامی که دانشآموز کاری را خوب انجام میدهد بالفاصله او را تشویق کنید اما مواظب باشید که
کلیگویی نکرده و فقط رفتار مناسب را تشویق نمایید.
به عنوان مثال اگر سینا در حالی که پاهای خود را تکان میدهد جواب سوالهای ریاضی را مینویسد
به او بگویید« :سینا چقدر خوب جدول ضرب را یاد گرفتهای» نه اینکه« :آفرین سینا خیلی خوب کار
میکنی» چون ممکن است که او فکر کند این تعریف مربوط به تکان دادن پاهایش است.

استفاده از مشوقهای معنادار
منظور از مشوق 3هر چیزی است که دانشآموز را تشویق به یادگیری کند چه تشویق زبانی چه
2

1. Self-control
2. Meaningful reinforcements
3. Reinforcer
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یک شیء مورد عالقه .مشوقهای معمولی که در مورد سایر دانشآموزان کاربرد دارد ،ممکن است در
دانشآموز دارای اوتیسم ،انگیزهای ایجاد نکند .باید در مورد هر دانشآموز بدانید به چه چیزی عالقه
دارد و از چه چیزهایی خوشش نمیآید و آنچه را دوست دارد به عنوان مشوق برایش استفاده کنید.
مثال اگر این مقدار کار را انجام داد اجازه دارد :پنج دقیقه تنها باشد ،قدم بزند ،آببازی کند ،با
اسباببازی مورد عالقهاش بازی کند یا از پشت پنجره بیرون را تماشا کند و....

تناسب توانایی دانشآموز و تکلیف
هنگامی که از دانشآموز میخواهید وظیفهای را انجام دهد باید سطح توانایی او را در نظر گرفته و
به تدریج از مراتب آسان به مشکل بروید تا احساس اعتماد به نفس دانشآموز را تقویت کرده و جلوی
احساس کالفگی و درماندگی 1وی را بگیرید.
این دانشآموزان دچار نگرانیهای 2متعدد هستند و کنترل احساساتشان در صورت احساس شکست
و ناتوانی برایشان بسیار مشکل است .کمک گرفتن از نشانههای تصویری و اکتفا نکردن به راهنمایی
شفاهی و حمایت الزم ،به کاهش احساس ناتوانی و کالفگی کمک میکند.
راهکارهایی برای آمادهسازی دانشآموز

مثال کاربردی

از همکاری و کمک والدین برای آمادهسازی
دانشآموز استفاده کنید.

مطالب درسی را پیشاپیش در اختیار والدین بگذارید و از
آنها بخواهید که با کمک عکس ،ویدئو و یا کتابهای
مرتبط در مورد موضوع با فرزندشان صحبت کنند تا هنگام
تدریس شما در کالس ،وی با موضوع بحث ناآشنا نباشد.

دانشآموز را برای موضوعات پیش رو آماده
سازید.

دانشآموز را ملزم کنید که موضوع درس بعدی را از قبل
بخواند تا آشنایی نسبی با آن پیدا کند.

استفاده از ابزار آموزشی مناسب سن دانشآموز
باید به شخصیت دانشآموزان دارای اوتیسم احترام گذاشته شود .بنابراین باید برای هر دانشآموز از
ابزار آموزشی مناسب سن خودش استفاده شود ،هرچند ممکن است الزم باشد که زبان آموزشی را تغییر
داد و مطلب را به زبان بسیار ساده بیان کرد.
3

فراهم نمودن امکان انتخاب
نظر به اینکه این دانشآموزان در فهماندن خواستههای خود به دیگران مشکل دارند و غالبا احساس
4

1. Frustration
2. Anxiety
3. Age-appropriate materials
4. Opportunity for choice
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کالفگی و ناراحتی میکنند لذا الزم است به آنها آموزش داده شود چگونه برای خودشان انتخاب
مناسب نمایند.
قسمت عمده زندگی این کودکان توسط بزرگترها برنامهریزی و کنترل میشود .گاه مدتها مشغول
یک فعالیت هستند صرفا چون نمیدانند چگونه فعالیت دیگری را انتخاب کنند.
آموزش انتخاب باید بر مبنای توانایی ارتباط برقرار کردن فرد بوده و محدود به انتخاب یک یا دو
فعالیت یا خوراکی مورد عالقه باشد تا به تدریج دانشآموز مفهوم انتخاب کردن را یاد بگیرد.
آزاد گذاشتن کودک در انتخاب مثل اینکه بگویید« :دوست داری توپبازی کنی یا یک بازی
دیگه؟» نه تنها به آموزش مفهوم انتخاب کمک نمیکند بلکه کودک را گیج و کالفه مینماید.

تجزیه دستورات شفاهی
هنگام آموزش به دانشآموزان دارای اوتیسم از به کار بردن جمالت طوالنی خودداری کنید و
دستورات خود را به چند بخش کوتاهتر تجزیه کرده و در صورت لزوم ،هر جزء را همانگونه که گفته
شد با نشانههای بصری همراه نمایید.
1

توجه به سرعت پردازش مطالب
دانشآموزان دارای اوتیسم ،زمان بیشتری را برای پردازش اطالعات و درخواستها نیاز دارند لذا
در پاسخگویی به پرسشهای شفاهی یا امتحانات کتبی باید این نکته را مد نظر قرار داد .در نظر گرفتن
وقت اضافه در امتحان و دادن فرصت مناسب بین سوال و جواب شفاهی به حمایت از این دانشآموزان
کمک میکند.
2

استفاده از نمونههای واقعی
در آموزش مفاهیم انتزاعی 4و تفکر روی موضوع از مثالهای عینی و متفاوت استفاده کنید تا
دانشآموز اعمال آن مفهوم را در موارد متفاوت درک کند نه اینکه به اشتباه آن را تنها منحصر به
موردی بداند که در کتاب به عنوان مثال ذکر شده است.
3

تجزیه وظایف پیچیده
تکالیف پیچیده در واقع مجموعهای است ازکارها و وظایف کوچکتر .در آموزش اینگونه تکالیف
به این دانشآموزان چه در مورد مهارتهای فردی ،اجتماعی یا آموزشی باید این تکالیف را به طور
5

1. Oral instructions
2. Processing and pacing issues
3. Concrete examples
4. Conceptual thinking
5. Task analysis
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پلکانی تجزیه کرد و بعد از آموزش هر مرتبه دانشآموز را به مرتبه و پله بعد ارتقاء داد تا تمامی این
پلکان طی شده و در وظیفه مورد نظر ،مهارت حاصل شود.
به عنوان مثال وقتی میخواهید مسواک زدن را به دانشآموزتان یاد دهید ،این مهارت تقسیم میشود
به یاد گرفتن ترتیبی :به دست گرفتن مسواک و خمیر دندان ،باز کردن شیر آب ،خیس کردن مسواک،
باز کردن در خمیر دندان ،گذاشتن خمیر دندان روی مسواک و....

استفاده از روش آموزشی بدون خطا
هنگام آموزش به برخی از دانشآموزان الزم است آنها را در یافتن پاسخ صحیح راهنمایی کنید .این
راهنمایی و کمک مربی ،مراحل مختلفی با توجه به نیاز دانشآموز دارد و میتواند به صورت کمک
فیزیکی( 1گرفتن دست دانشآموز و هدایت آن به سمت پاسخ صحیح) ،استفاده از اشاره( 2مربی سوال
را مطرح و به سمت پاسخ صحیح اشاره میکند) یا استفاده از کالم 3باشد.
مراقب باشید که دانشآموز متکی به کمک نشود و به تدریج که مفهوم را درک کرد میزان کمک
را کمتر و به تدریج آن را محو کنید.
اگر از دانشآموز چیزی را پرسیدید که نتوانست بالفاصله یعنی ظرف دو ثانیه جواب صحیح دهد،
معلوم است که پاسخ را نمیداند و نیاز به آموزش دارد.
فرض کنید برای اولین بار میخواهید به دانشآموز «دست زدن» را یاد بدهید ،مراحل آموزش بدون
خطا بدینگونه است:
• مرحله اول؛ مربی :این جوری کن یا دست بزن (و خودش دستهایش را به هم میزند) و بدون
یک ثانیه تاخیر دست کودک را گرفته و به هم میزند (کمک فیزیکی کامل) و او را تشویق میکند.
• مرحله دوم؛ مربی :این جوری کن /دست بزن (و خودش دستهایش را به هم میزند) و بدون یک
ثانیه تاخیر به کودک کمک میکند اما به میزانی کمتر از دفعه اول ،مثال دستهای کودک را به طرف
همدیگر راهنمایی کرده و آن را رها میکند تا خود کودک آنها را به هم بزند و او را تشویق میکند.
• مرحله سوم؛ این مرحله که متأسفانه معموال مورد غفلت قرار میگیرد نقش مهمی در کسب
مهارت یادگیری دارد .در این مرحله از کودک میخواهیم که چند کار سادهتر که میدانیم توانایی آنها
4
را دارد انجام دهد تا حواسش از موضوع آموزش منحرف شود.
1. Physical prompt
2. Gestural prompt
3. Verbal prompt
4. Distracts
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مربی :بگو ا َ  /بشین  /پاشو  /موهات رو نشون بده
• مرحله چهارم؛ برای بار سوم مورد آموزش را از کودک میخواهیم اما هیچ کمکی نمیکنیم تا
ببینیم آیا موضوع را خودش یاد گرفته یا نه.
مربی :این جوری کن /دست بزن (و خودش دستهایش را به هم میزند) و دو ثانیه صبر میکند.
اگر کودک ظرف دو ثانیه خودش دستهایش را به هم زد او را بسیار تشویق کنید و مقدار قابل توجهی
از مشوق را در اختیارش بگذارید.
اگر کودک هیچ کاری نکرد یا به اشتباه کار دیگری انجام داد معلوم میشود هنوز موضوع آموزش
را یاد نگرفته ،لذا مربی ضمن اینکه جلوی انجام کار اشتباه را میگیرد باید به مرحله اول آموزش برگردد
و دوباره این مراحل را از اول تکرار کند.
اگر بعد از سه بار انجام این مراحل هنوز کودک نتواند بدون کمک ،موضوع آموزش را انجام دهد
از او بخواهید کاری را که میتواند انجام دهد (مثال پاشو /بپر) و میزان اندکی از مشوق در اختیارش
گذاشته و آموزش را متوقف کنید .سپس فکر کنید کجای کار را اشتباه کردهاید :آیا مراحل را درست
انجام دادهاید ،آیا میزان یا نوع مشوق مناسب بوده ،آیا کمک به میزانی بوده که کودک خواسته شما را
درک کند و ....

مناسبسازی ابزار آموزشی
هنگام آموزش با استفاده از ابزار کمکی مناسب به دانشآموز کمک کنید تا بتواند بر مطلب جدید
و نکات مهم آن تمرکز کند.
مثال قبل از آموزش یک مهارت خاص ،میز دانشآموز را از سایر لوازم غیرمرتبط با موضوع آموزش،
خالی کنید .به هنگام آموزش یک متن به جای آنکه کل کتاب را به دانشآموز بدهید همان صفحه را
کپی کرده و نامهای خاص یا کلمات کلیدی متن را رنگی کنید.
1

پیشنهادهای آموزشی

مثال عملی

اطالعات مهم را برجسته و مشخص کنید.

امور مهمی را که دانشآموز باید بداند ،روی یک کارت
بنویسید و در اختیارش بگذارید .این کارتها ،خود ابزار خوبی
برای دوره درسها به هنگام امتحان خواهد شد.

مطالب کلیدی درس را از قبل ،برای
یادگیری در اختیار دانشآموز بگذارید.

مطالب عمدهای را که میخواهید روز بعد یا هفته بعد آموزش
دهید ،در یک ورق نوشته و به والدین دانشآموز بدهید تا وی
را پیشاپیش آماده سازند.

مراحل انجام تکالیف را به وضوح و با
جزئیات ،مشخص کنید.

مراحل انجام کار را یک به یک مشخص کرده و یک نمونه
کامل شده را در اختیار دانشآموز بگذارید تا بداند شکل نهایی
کار چگونه باید باشد.
1. Teaching materials
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تشویق و ترغیب تالش مستقل
یکی از اهداف آموزشی برای تمامی دانشآموزان ،کسب استقالل است .اگر دانشآموز دارای
اوتیسم ،همواره متکی به حمایت و کمک دیگری باشد ،در رسیدن به استقالل دچار مشکل خواهد شد.
بنابراین برنامه آموزشی باید بگونهای باشد که به تدریج اتکای دانشآموز به کمک مربی ،کاهش پیدا
کند.
1

برخی از روشهایی که در این راستا میتوان به کار گرفت عبارتند از:
• استفاده از نشانههای تصویری( 2شامل تذکرات کتبی) جهت کاهش نیاز به راهنمایی شفاهی
• افرادی که به هنگام تدریس ،جهت کمک به دانشآموز حضور دارند باید با فاصله از وی بایستند
(نه اینکه همواره باالی سر او باشند) ،همچنین باید از کمک افراد مختلف استفاده کرد تا دانشآموز به
یک فرد خاص وابسته نشود.
3
• در صورت امکان برای دانشآموز چک لیست تهیه شود تا خودش هر کاری را که باید انجام
دهد ،بداند و پس از انجام کار ،جلوی آن عالمت بگذارد.
راهکارهایی برای انجام مستقل تکالیف

مثال کاربردی

استفاده از نشانههای تصویری در کالس برای
درک کارهایی که تمام شده و کارهایی که
باید انجام داد.

روی وایتبرد یا ورق کاغذ ،تکالیف دانشآموز را به
ترتیب انجام نوشته و در معرض دید وی بگذارید تا پس از
انجام هر کار ،روی آن را خط بکشد یا پاک کند.
از سبد یا جعبه کار استفاده کنید :وقتی دانشآموز کاری را
انجام میدهد ،آن را از سبد خارج میکند و خالی شدن سبد
به معنای اتمام کار است.

ازچند نشانه غیرگفتاری جهت کمک به
تمرکز دانشآموز در کالس استفاده کنید.

اگر دانشآموز حواسش به انجام تکلیفش نیست ،به آرامی
به او نزدیک شده و با انگشت به صفحه تکلیف اشاره کنید
تا انجام کار را به وی یادآوری کنید.
به جای آنکه تذکر دهید که دانشآموز کارش را انجام دهد،
در کالس قدم بزنید و یادآوری کنید که اگر دانشآموزی
نیاز به کمک دارد شما در دسترس هستید.
1. Independent effort
2. Visual aids
3. Visual organizational aids
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استفاده مناسب از دلبستگیهای دانشآموز
اگر دانشآموزی به یک موضوع خاص دلبستگی دارد ،مثل رنگها ،اشکال یا ماشین ،موضوع
مورد عالقه وی را محور آموزش وی قرار دهید .مثال برای یک هفته از کتابهایی برای خواندن استفاده
کنید که در مورد رنگها است یا از رنگها در آموزش حساب استفاده کنید.
1

دانشآموز خود را بشناسید و لیستی از نقاط قوت و عالقههای او داشته باشید
از کمک خانواده دانشآموز در این رابطه استفاده کنید و عالقههای دانشآموز را عالوه بر آموزش
به عنوان مشوق در یادگیری و رفتار مناسب به کار برید.
رشد استعدادها و موضوعات مورد عالقه
اگر دانشآموزی در یک زمینه عالقه خاص یا استعداد دارد (مثل موسیقی ،هنر ،کامپیوتر ،نقاشی
و )...این زمینه را جهت کسب مهارتهای الزم تقویت نمایید تا عالوه بر تقویت احساس موفقیت و لذت
از آموزش ،زمینه اشتغال وی در آینده نیز فراهم شود.
راهکارهایی جهت جلب توجه دانشآموز

مثالهای عملی

برای دانشآموز ،فعالیتهای فوقالعادهای در
نظر بگیرید که انگیزه او را به شنیدن سخنان
شما یا دیگران بیشتر کند.

از کلمات کلیدی که در هنگام تدریس بکار میبرید ،یک
لیست تهیه و در اختیار دانشآموز بگذارید و از وی بخواهید
که هر وقت آن کلمه را شنید ،روی آن خط بکشد.

هنگام تدریس ،اموری را که باعث حواسپرتی
دانشآموز میشود به حداقل برسانید.

دانشآموز را در ردیف جلو در محلی مناسب بنشانید .در
صورت لزوم به او گوشی بدهید تا صدا حواسش را پرت
نکند.

مطالب را با عالقمندیهای دانشآموز مرتبط
کنید.

مثال اگر دانشآموزی به حفظ تاریخ عالقه دارد ،پرسش
مربوط به تاریخ وقایع را از او بپرسید.

هنگام تدریس به دانشآموز ابزار تصویری
جهت پیگیری موضوع بحث را بدهید.

اگر در مورد مطلبی صحبت میکنید ،یک کپی از کتاب یا
مقاله را در اختیار دانشآموز قرار دهید تا هنگام سخنان شما
فقط مجبور نباشد بر شنیدن تمرکز کند.

بخش دوم :راهکارهای اداره کالس

2

منظور ما از اداره کالس در این بخش ،استفاده از روشهایی است که محیط آموزشی را به گونهای
ساماندهی کند که دانشآموزان دقیقا بدانند که در هر موقعیتی چه وظایفی را باید انجام دهند ،جای هر
1. Fixation
2. Strategies for classroom management
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چیز را در کالس بیابند و از برنامه یا وظیفه بعدی مطلع باشند .روشهای زیر میتواند کمک مؤثری در
این رابطه باشند:

استفاده از برنامه روزانه تصویری
جهت اطالع دانشآموز دارای اوتیسم از برنامهاش ،برنامه روزانه وی را با تصاویر مربوط روی میز
کارش یا کنار آن بگذارید ،به گونهای که هر زمان نیاز داشت به راحتی و بدون بر هم زدن نظم کالس
به آن دسترسی داشته باشد.
1

در برنامهریزی روزانه ،سعی کنید که وظایف را متنوع انتخاب کرده و بین فعالیتهای مطلوب و
غیرمطلوب دانشآموز ،تناوب ایجاد کنید تا از بیحوصلگی ،نگرانی یا رفتارناپسند وی پیشگیری شود.
در نظر گرفتن فعالیتهای بدنی روزانه نیز در این راستا مفید است.
به دانشآموزتان آموزش دهید که چگونه به طور مستقل از برنامه روزانهاش جهت درک وظایف و
اتفاقات آتی استفاده کند .قبل از پایان یک برنامه و شروع برنامه بعدی ،دانشآموز را به سمت برنامهاش
هدایت کرده و او را آگاه سازید تا تغییر بین برنامهها را راحتتر تحمل کند.

توجه به نوع درک دانشآموز از محرکهای محیطی
همانگونه که قبال اشاره شد ،واکنشهای این دانشآموزان به محرکهای حسی و محیطی ،ممکن
است متفاوت با انتظارات ما باشد .بنابراین الزم است که فعالیتهای آموزشی و غیرآموزشی دانشآموز
را به دقت مد نظر قرار دهید و موارد مختلفی را امتحان کنید تا دریابید چه موضوعات یا کارهایی به آنها
آرامش میدهد و چه اموری آزارآور است.
هنگامی که الزم است دانشآموز یک تکلیف مشکل را انجام دهد ،این امکان را برایش فراهم
آورید که بتواند از چیزی که به او آرامش میدهد استفاده کند( .مثال موقع حل مساله ،خمیر بازیاش
را در دست فشار دهد) و تا جایی که امکان دارد از ابزار آموزشی یا تکالیفی استفاده کنید که مشارکت
موفق دانشآموز را به همراه داشته باشد .محرکهایی را که مشکلساز است تا حد امکان از کالستان
2

1. Provide a customized visual daily schedule
2. Sensory systems
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حذف کرده و اگر فعالیتی سبب گیجی یا عصبانیت دانشآموز و مانع یادگیری وی است ،میزان آن را
کاهش دهید .برخی از مشکالت مرتبط با ادراک حسی در جدول زیر آمده است:
رفتار افراد غیرحساس
()Hypo-reactive

رفتارهای افراد بیشحساس
()Hyper-reactive
حس شنوایی
• با هر صدایی در پسزمینه ،حواسش پرت میشود.
• عکسالعمل شدید نسبت به اصوات
• عکسالعمل غیرقابل پیشبینی به صداها
• گذاشتن دستها بر روی گوشها برای نشنیدن
صدا
• گریه کردن یا جیغ کشیدن با شنیدن صداهای
اطراف
• عکسالعمل فیزیکی نسبت به صدا ،انگار که صدا،
تهدید محسوب میشود.

• عکسالعمل نشان ندادن هنگامی که او را صدا
میکنید.
• بیتوجهی به صداهای اطراف
• دائما سر و صدا درمیآورد تا خود را از این حیث
تحریک کند.
• به دلیل بیتوجهی به صداهایی که نشانه خطر
احتمالی است (مانند بوق ماشین) در معرض خطر
قرار میگیرد.

حس بینایی
• نور شدید برایش آزاردهنده است.
• اجتناب از نور خورشید
• هر حرکتی در اتاق را با چشم دنبال میکند.
• گستره میدان دید خود را با چشم محدود میکند.
• بخشی از میدان دید را میپوشاند (مثال دستش را
روی قسمتی از کتاب میگذارد).
• نسبت به بعضی از اشیاء یا رنگها ،عکسالعمل
فیزیکی نشان میدهد.

• ناآگاهی از حضور سایر افراد
• ناتوانی در پیدا کردن اشیاء مورد عالقه یا افراد
• ندیدن افراد یا اشیائی که حرکت میکنند

حس المسه
• حساس بودن به لمس شدن .دوست ندارند که به
آنها دست زده شود.
• از فعالیتهایی که ارتباط زیادی با المسه دارند
اجتناب میکنند (مانند بازی با ِگل یا خمیر ،رنگ و
آماده کردن غذا).
• شکایت از راحت نبودن لباسشان
• اجتناب از پوشیدن بعضی لباسها
• عکسالعمل منفی به برخی غذاها یا اسباببازیها
یا مبلمان

• به نظر میرسد که مفهوم حریم شخصی را متوجه
نمیشود.
• به نظر میرسد که به لمس شدن از سوی دیگران
توجهی ندارد.
• مدام اشیاء مختلف را در دهان میگذارد.
• لباسها را از حالت آزاردهندهاش خارج نمیکند.
• آستانه تحمل دردش باال است و چون درد را کم
حس میکند متوجه خطر کارهایش نمیشود.
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حس تعادل
• عکسالعمل شدید نسبت به حرکت
• مشکل در حرکت روی سطوح مختلف (مانند
فرش ،چمن و)...
• راه رفتن نزدیک به دیوار و چسبیدن به نرده برای
کمک
• ترس به هنگامی که میدانند حرکتی در پیش
است؛ عضالتشان را سفت میکنند.
• حاضر به تغییر وضعیت بدنی خود نبوده و سرشان را
همواره در یک زاویه ثابت نگه میدارند.
• به نظر میرسد که به آسانی موقعیت فیزیکی خود
را گم میکنند.

• به نظر میرسد که دائما نیاز به حرکت کردن دارند.
• دور خود میچرخند یا بدن خود را به عقب و جلو
تکان میدهند.
• وقتی در فعالیتهای حرکتی شرکت میکنند ،زود
خسته میشوند.
• معموال آرام حرکت میکنند و سست به نظر
میرسند.
• وقتی از ایشان خواسته میشود که حرکت کنند،
خیلی طول میکشد تا عکسالعمل نشان دهند.

حس بویایی و چشایی
• غذاهای بسیار محدودی میخورند.
• امتناع از خوردن غذا و بستن دهان
• مشکل در مسواک زدن
• تف کردن غذا و دارو
• عکسالعمل شدید به بوهای موجود در محیط
• اجتناب از اماکن یا افرادی که بوهای تند دارند

• به نظر میآید که همواره غذا میخواهند.
• لیس زدن اشیاء مختلف
• جویدن اشیاء
• اهمیت ندادن به مزههای بد و عدم اجتناب از مواد
خطرناک
• بو کردن مردم یا اشیاء به طریق غیرمعمول
• اهمیت ندادن به بوهایی که دیگران متوجه آن
میشوند.

ایجاد محلی برای استراحت و کسب آرامش
الزم است که در کالس ،گوشه دنج و آرامی در نظر گرفته شود که دانشآموز بتواند در آنجا خود
را آرام سازد .آرامش بعضی از دانشآموزان ممکن است با ورق زدن یا نگاه کردن به کتاب یا بازی با
اسباببازی مورد عالقهشان حاصل شود اما در بعضی موارد ،فرد نیاز دارد برای آرامسازی خود حرکات
بدنی متناوبی را انجام دهد .در هر حال باید زمان و مکان مناسب در اختیار دانشآموز قرار گیرد.
1

ایجاد موقعیتهایی برای ارتباط با سایر دانشآموزان
ایجاد ارتباط با دیگران برای دانشآموزان دارای اوتیسم ،مشکل است .از سوی دیگر کودکانی هم
که مشکل برقراری ارتباط ندارند ،چون علت رفتارهای عجیب این دانشآموزان را درک نمیکنند،
ترجیح میدهند با آنها ارتباط نداشته باشند و این امر آموزش رفتارهای اجتماعی مناسب را با مشکل
مضاعف مواجه میسازد.
1. Provide relaxation opportunities and areas
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نقش شما به عنوان معلم در این راستا بسیار مهم و کارساز است .این شما هستید که باید موقعیت
مناسب را جهت ارتباط این دانشآموزان با یکدیگر ایجاد کنید و تا جایی که میشود دیگر دانشآموزان
را در ارتباط با هم تشویق و مشوقها و امتیازات ویژه برای دانشآموزان در این رابطه در نظر بگیرید.
برخی از راهکارها در این رابطه عبارتند از:
• قرار دادن دانشآموزان با یکدیگر در گروههای آموزشی
• انتخاب یک دانشآموز جهت همراهی دانشآموز دارای اوتیسم در راهرو یا زنگ تفریح
• تغییر دادن دوستان همراهیکننده جهت احتراز از وابستگی به شخص خاص
• ایجاد ارتباط با دانشآموزان بزرگتر ،با انتخاب دانشآموز کالس باالتر به عنوان مراقب و معاون
دانشآموز دارای اوتیسم
• تسهیل برقراری ارتباطهای بعد از مدرسه

آمادهسازی دانشآموز برای تغییر در برنامه
امکان دارد با تمام دقت شما در برنامهریزی ،برنامه به دلیلی با تغییر مواجه شود .تفهیم این موضوع به
دانشآموز دارای اوتیسم که خود را برای یک برنامه یا روتین خاص آماده ساخته ،بسیار مشکل است.
استفاده از برنامه تصویری که نشاندهنده تغییر پیش آمده باشد و آموزش از طریق «داستانهای
اجتماعی» مصور میتواند به آنها در درک موقعیت و رفتار مناسب کمک کند.
1

بخش سوم :راهکارهایی برای تقویت ارتباط

2

در کودکان با رشد معمول ،درک خواستههای خود و دیگران و انتخاب راهکار مناسب جهت
پاسخگویی ،آنقدر طبیعی و خودکار است که ما متوجه پیچیدگی مراحل مختلف آن و تحلیل مغز از
هر مرحله نخواهیم شد ،مگر آنکه مجبور شویم هر مرحله را به دانشآموز دارای اوتیسم آموزش دهیم.
در نظر داشته باشید که این دانشآموزان قادر نیستند به طور خودکار و با توجه به رفتار دیگران،
روش ارتباط برقرار کردن را درک کنند و لذا بیشتر از هر چیز دیگر نیازمند آموزش در این زمینهاند.
برخی پیشنهادهای کلی در این رابطه عبارتند از:
• روی ایجاد رابطه دانشآموز با دیگران و مکالمه با آنها در محیطهای طبیعی (مثل کالس ،سالن
ورزش ،زمین بازی) تمرکز کنید .مثال اگر در زمین بازی میخواهد با توپ بازی کند به او یاد دهید که
چگونه به کودک دیگر نزدیک شود و توپ را درخواست کند و او را حمایت و تشویق نمایید.
• هنگام صحبت با دانشآموز از جمله کامل استفاده کنید تا عالوه بر ارتباط ،نحوه صحیح صحبت
کردن را هم یاد بگیرد .مثال اگر دانشآموز به هنگام تشنگی میگوید :آب ،مربی بگوید« :من آب
میخواهم» (از زبان او صحبت کنید تا جمله صحیح را یاد بگیرد).
1. Plan for transitions and prepare student for change
2. Strategies for Communication Development
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• از کلماتی استفاده کنید که در سطح فهم دانشآموز باشد .در رابطه با دانشآموزانی که مشکلشان
شدیدتر است از کلمات آشنا و معینی استفاده کرده و در صورت لزوم تکرار کنید.
• زبان ساده ،صریح ،بدون استعاره ،کنایه و َمثل به کار برید.
• به دانشآموز زمان الزم را برای تحلیل و درک اطالعات بدهید .در صورت لزوم آهستهتر صحبت
کنید و بین کلمات فاصله بگذارید.

آموزش شنیدن
بیشتر دانشآموزان دارای اوتیسم ،نیاز دارند که مهارت شنیدن
و درک مطلب را فرابگیرند .درک گفتهها یا نوشتهها برای این
دانشآموزان ،نیازمند تالش مضاعف است ،لذا در صورت موفقیت،
آنها را تشویق نمایید و آن را کاری عادی و خودکار تلقی نکنید.
شاید الزم باشد که درست شنیدن را به مراحل کوچکتر تجزیه
و هر مرحله را جداگانه تقویت و تشویق نمایید .مثال به دانشآموز یاد دهید که وقتی کسی با او حرف
میزند او باید صورتش را به طرف گوینده بگیرد ،به یک نقطه خاص نگاه کند (ولو غیر از چشمان
گوینده که معموال برای آنها مشکل است) ،دستهایش را در وضعیت مناسب بگذارد (نه اینکه آنها را
تکان دهد) و انجام هر مرحله را تشویق و تقویت کنید.
1

تقویت درک سخن
سخنان خود را با اشیاء ،اشکال یا تصاویر مناسب همراه سازید تا به درک دانشآموز کمک کنید.
جالب است بدانید که بعضی از دانشآموزان دارای اوتیسم ،از خواندن برای تقویت درک سخنان
شفاهی کمک میگیرند (حال آنکه بیشتر افراد از درک زبانی خود برای فهم مطالبی که میخوانند
استفاده میکنند) لذا آموزش خواندن به این گروه ،اهمیت ویژهای دارد.
توجه داشته باشید که بعضی از دانشآموزان دارای اوتیسم ،حافظه خوبی دارند ،بنابراین با اینکه بعد
از بیان دستورات شفاهی شما میتوانند همه آن را به درستی بازگو کنند اما در عین حال متوجه منظور
شما نشدهاند .بنابراین همیشه اطمینان حاصل کنید که حرفهای شما را «فهمیده»اند.
2

تقویت بیان
از هر دانشآموز دارای اوتیسم ،در حد تواناییاش باید توقع داشت و باید به وی در به کارگیری
زبان کمک کرد .در کودکانی که لغات محدودی را بلدند ،مربی و خانواده باید تالشهای وی در بیان
کلمات (هر چند ناقص) را بپذیرند و راههای ارتباط غیرکالمی را به وی آموزش داده و تقویت کنند.
3

1. Learning to Listen
2. Developing oral language comprehension
3. Developing oral language expression
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دانشآموزانی که قادر به تکلم هستند نیز ممکن است در پذیرش لغات جدید مشکل داشته باشند.
مربی و خانواده میباید لغت جدید را در متنهای متفاوت و با کمک نشانههای تصویری به آنها آموزش
دهند .دانشآموزان باید فرابگیرند که:
• هر چیزی در دنیا یک اسم دارد.
• برای گفتن یک مطلب ،راههای متعددی وجود دارد.
• از کلمات میتوان در متون متفاوتی استفاده کرد.
• استفاده از کلمات به آنها کمک میکنند که نیازها و خواستههای خود را به دیگران بفهمانند.
برنامه آموزشی باید بگونهای باشد که دانشآموز ،کاربردهای متفاوت زبان را درک و تمرین کند.
مانند:
1
• تقاضا کردن (برای به دست آوردن غذا ،خوراکی ،اسباببازی یا کمک)
• رد کردن( 2نخواستن یک غذا یا اسباببازی ،اعتراض هنگامی که نمیخواهد کاری را انجام دهد)
• توصیف کردن( 3مثل گفتن نام تصاویر کتاب یا اشیاء داخل جعبه ،سالم و خداحافظی)

تقویت مکالمه
تقریبا تمامی افراد دارای اوتیسم در به کارگیری زبان در موقعیتهای اجتماعی ،مشکل دارند حتی
اگر قادر به سخن گفتن بوده و از ذخیره لغات خوبی نیز برخوردار باشند .باید موقعیتهای اجتماعی
برنامهریزی شدهای را برای این دانشآموزان فراهم آورد که بتوانند این مهارت را تعلیم دیده و تمرین
نمایند.
مربی یا والدین از طریق فعالیتها و بازیهای مورد عالقه کودک باید به وی نزدیک شده ،در آن
درگیر شوند و در حالی که توجه و لذت کودک را در بازی ایجاد میکنند ،اصول اولیه روابط اجتماعی
مثل درخواست کردن ،لذت بردن از حضور دیگری و نوبت بازی و قواعد رفتارهای اجتماعی را به آنها
تعلیمدهند ،سپس این مهارت با نظارت مربی (یا والدین) به بازی و ارتباط با برادر یا خواهر یا همکالسی
توسعه داده میشود و به تدریج مربی حضور و کمکهای خود را در تسهیل برقراری ارتباط کم میکند
تا جایی که دانشآموز بتواند خود به طور مستقل این کار را انجام دهد.
4

استفاده از روشهای ارتباطی جایگزین یا کمکی
استفاده از روشهای ارتباطی کمکی برای بسیاری از کودکان دارای اوتیسم ،مفید است .این روشها
کمک میکند که دیگران بهتر بتوانند منظور کودک را متوجه شوند .به ویژه در مورد کودکانی که
5

1. Requests
2. Negation
3. Commenting
4. Developing conversations skills
5. Using alternative or augmentative communication systems
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حرف نمیزنند یا اگرچه قادر به تکلم هستند اما نمیتوانند از کالم برای بیان خواستههایشان استفاده
کاربردی کنند .برخی از این روشها عبارتند از:
• تکان دادن مستقیم شخص به منظور بیان خواسته (مثال وقتی دانشآموز میخواهد از کالس خارج
شود ،مربی را به طرف در ببرد)
1
• استفاده از حرکات و ژستهای بدن (مثال تکان دادن سر هنگام نخواستن چیزی)
• استفاده از شیء 2برای انتقال مقصود (مثال آوردن لیوان برای درخواست آب)
• استفاده از نمادهای تصویری( 3نشان دادن عکس چیزی که میخواهد .این تصاویر ابتدا عین
4
موضوع مورد درخواست است و بعد به تدریج میتوان از تصاویر مشابه و طرحهای ساده استفاده کرد)
• استفاده از اصوات به جای کلمات( 5مثال َد َد وقتی میخواهد از خانه خارج شود یا ا ِ برای نشان
دادن نیاز به دستشویی)
6
• استفاده از نوشتار به جای سخن گفتن (مثال از جمالت نوشته شده و آماده انتخاب میکند و
خواستهاش را به شما نشان میدهد)
• استفاده از زبان اشاره( 7همانند زبانی که برای افراد ناشنوا استفاده میشود)
تصمیمگیری در مورد نیاز دانشآموز به استفاده از روشهای کمکی ارتباط و نوع آن باید به دقت و
با توجه به توانایی و نیازهایدانشآموز اتخاذ شود .والدین در این تصمیمگیری نقش مهمی دارند چون
روش انتخابی باید در خانه و مدرسه یکسان به کار رود تا موثر واقع شود.

بخش چهارم :راهکارهایی برای آموزش مهارتهای اجتماعی

8

بیشتر دانشآموزان دارای اوتیسم ،مانند دیگر همساالن خود دوست دارند با دیگران بازی کنند،
حرف بزنند و بخشی از جامعه اطرافشان باشند؛ با این حال به دالیلی که شرح آن رفت ،قادر نیستند به
طور خودکار قواعد رفتارهای اجتماعی را دریابند و لذا در برقراری ارتباط دچار مشکل بوده و نیاز به
آموزش دارند .بیشتر افراد دارای اوتیسم فکر میکنند که:
• هر قاعده فقط مربوط به یک مورد خاص است.
• هر چیزی که کسی میگوید راست است.
• وقتی نمیدانی چه کار کنی ،نباید هیچ کاری کنی.
1. Gestures or body actions
2. Real object
3. Picture representation

4. For additional information on PECS see: Frost, L. A., and Bondy, A. S., The Picture Exchange
Communication System:Training Manual, 1994
5. Using the voice without conventional words
6. Written messages
7. Sign language
8. Strategies for Teaching Social Skills
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دانستن این طرز تفکر به شما کمک میکند که علت بسیاری از رفتارهای (عجیب یا نامناسب)
دانشآموزانتان را درک کنید 1.برای مثال ممکن است دانشآموز برای جلب توجه دوستش او را محکم
بزند چون در واقع راه دیگری برای این کار به نظرش نمیرسد یا وقتی در حین بازی دوستش به پشت او
میزند ،ممکن است عصبانی شود چون نمیداند این زدن نیست و بخشی از بازی است.
یاد دادن مهارتهای اجتماعی به این دانشآموزان میباید بخش عمدهای از آموزش را به خود
اختصاص دهد و چون بهترین محل برای تمرین و یادگیری آن ،محیط طبیعی مدرسه و حضور
دانشآموزانی است که به طور طبیعی این مهارتها را آموختهاند ،توصیه میشود که حتیاالمکان
دانشآموزان دارای اوتیسم در مدارس معمولی (با حضور مربیان مجرب و کمکهای الزم) و در میان
دانشآموزان معمولی آموزش ببینند.
در این بخش به بیان برخی از روشهای موثر در آموزش مهارتهای اجتماعی به دانشآموزان
دارای اوتیسم میپردازیم.

استفاده از داستانهای اجتماعی
داستانهای اجتماعی که توسط معلم یا والدین نوشته میشوند ،در موارد مختلفی کاربرد دارد ،مثل:
• کمک به دانشآموز برای حضور در کالسهای عادی در مدارس معمولی
• اعالم تغییرات در برنامهها و روتین خاص و آمادهسازی دانشآموز برای آن
• توضیح علت رفتار دیگران
• آموزش یک مهارت اجتماعی خاص
• کمک در یادگیری موضوع جدید درسی
برای نوشتن آن اول موقعیتی را که دانشآموز در آن مشکل دارد ،در نظر بگیرید( .ساکت بودن
در کتابخانه ،بلند کردن دست هنگام پاسخ دادن ،درخواست توپ از دیگران ،رعایت نوبت در صف،
خویشتنداری هنگام عصبانیت و )...آنچه را که وی احساس میکند و عکسالعمل یا رفتار مناسبی را
که باید انجام دهد را با کمک تصاویر یا طرحهای ساده و با جمالتی در سطح درک دانشآموز ،به وی
آموزش دهید .دقت کنید که داستان از زبان او و با ضمیر «من» بیان شود.
2

1. See: Janzen, J. E., Understanding the Nature of Autism: A Practical Guide, 1996
2. Using social stories
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به طور معمول این داستانها باید به صورت زیر تنظیم شود:
دو تا پنج جمله توصیفی( 1در بیان موقعیت و افراد درگیر و احساسات آنها)
 +یک جمله راهنما( 2کاری که باید در آن موقعیت انجام دهد یا چیزی که باید بگوید)
= یک داستان اجتماعی

بهتر است این داستان به صورت کتابچهای تهیه شود که در هر صفحه یک یا دو جمله باشد و یک
صفحه مختص منظور اصلی .ابتدا مربی داستان را میخواند ،سپس از دانشآموز میخواهد تا بعد از
خواندن او جمالت را تکرار کند و سپس کتابچه را برای مرور روزانه در اختیار دانشآموز قرار میدهد.
اگر دانشآموز ،قادر به خواندن نیست میتوان داستان را برای او روی نوار خواند یا به صورت
ویدئویی ضبط کرد یا از برنامههای کامپوتری (مثل پاور پوینت) استفاده کرد.

آموزش قواعد کلیدی اجتماعی
برخی از قواعد ابتدایی و کلیدی که معموال دانشآموزان دارای اوتیسم نیاز به یادگیری آنها دارند
عبارتند از:
4
• صبر کردن  :با استفاده از تصویر یا نوشته میتوان مفهوم صبر کردن را از حالت انتزاعی خارج و
آن را به موقعیت موجود اختصاص داد.
• رعایت نوبت :5این امر را میتوان با استفاده از داستانهای اجتماعی آموزش داد و حتی شاید الزم
3

1. Descriptive statements
2. Directive statement
3. Teaching key social rules
4. Waiting
5. Taking turns
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باشد که آن را با دانشآموز تمرین کنید.

• انتقال از یک فعالیت :1انتقال از یک کار به کار دیگر ،خصوصا اگر دانشآموز هنوز کار اولش
را تمام نکرده باشد ،ممکن است بسیار مشکل باشد .در این راستا ضمن استفاده از داستانهای اجتماعی
باید از نشانههایی جهت آمادهسازی دانشآموز استفاده کرد.
• تغییر موضوع صحبت :2برخی دانشآموزان فقط در مورد یک موضوع صحبت میکنند و به نظر
میرسد که نمیخواهند یا نمیتوانند موضوع بحث را عوض کنند .نشانههای تصویری در مورد زمان یا
مکان صحبت در مورد موضوع مورد عالقه ،ممکن است به آنها کمک کند تا بفهمند چه زمانی صحبت
خود را تغییر یا خاتمه دهند.
• پایان دادن :3به دانشآموزان یاد دهید تا با استفاده از راهنماهای محیطی مانند مالحظه رفتار دیگران
متوجه زمان پایان شوند .در صورت لزوم از ساعت ،زنگ یا روشهای دیگر استفاده کنید.
• آغاز صحبت :4با کمک داستانهای اجتماعی به همراه عکس یا تصویر ،به دانشآموز یاد دهید
چگونه به دیگران نزدیک شود و سالم و احوالپرسی کند ،چیزی بخواهد ،وارد بازی شود و....

• انعطافپذیری :5میتوان از روشهای تصویری برای توضیح تغییرات برنامه استفاده کرد .اگر
دانشآموز از برنامه تصویری استفاده میکند ،میتوان نشانه خاصی را برای تغییر در نظر گرفت یا روی
برنامه مزبور را خط کشید یا برداشت.
1. Transitions
2. Changing the topic in conversation
3. Finishing
4. Initiating
5. Being flexible

فصل دوم  آموزش دانشآموزان دارای اوتیسم

w w w. t a v a a n a . o r g

 41

• ساکت بودن :کمکهای تصویری برای آموزش رفتار خاص ،مثل ساکت بودن یا کنترل میزان
1
صدا (آرام یا بلند صحبت کردن) میتواند سودمند باشد.

استفاده از کمک همشاگردیها
از کمک دانشآموزانی که در برقراری ارتباط مشکل ندارند در یاد دادن مهارتهای اجتماعی به
دانشآموزان دارای اوتیسم ،استفاده کنید.
در بعضی موارد شاید الزم باشد که مربی ابتدا همشاگردیها را با بعضی مسائل خاص دانشآموز
دارای اوتیسم ،آشنا کند .مثال چگونه منظور دانشآموزی را که حرف نمیزند متوجه شوند و از راههای
ارتباط غیرکالمی با او ارتباط برقرار کنند .توجه داشته باشید که در بیشتر موارد این دانشآموزان همانند
دانشآموزان دارای اوتیسم ،نیاز به تشویق فراوان و مناسب دارند تا به این کمک ترغیب شوند .میتوان
در زنگهای تفریح ،بازیهای مناسبی را بین آنها ترتیب داد.
در ابتدا مربی باید به دانشآموز دارای اوتیسم در برقراری ارتباط و پیروی از قواعد بازی کمک
کند و خودش هم جزء بازی باشد و به تدریج این کمک کمرنگ شود.
در بعضی موارد شاید الزم باشد که در ابتدا از سایر دانشآموزان فقط خواسته شود که اسباببازیها
یا اشیاء مورد عالقه دانشآموز دارای اوتیسم را به او بدهند بدون اینکه با او بازی کنند تا به تدریج ،بودن
در کنار سایر کودکان برای وی همراه با تجربه خوشایند گردد و به ارتباط با آنها ترغیب شود.
2

استفاده از گروههای آموزش روابط اجتماعی
دانشآموزان دارای اوتیسم نیاز دارند که در گروههای کوچک و با برنامه خاص ،مهارتهای
اجتماعی را یاد بگیرند .در اینگونه کالسها باید:
• مهارت اجتماعی و مفهوم آن 4شناسایی شود.
5
• راه ارائه آن نشان داده شود.
6
• رفتار مطلوب به صورت نمایشی و بازی ارائه گردد.
• موقعیتهایی ایجاد شود که آن را تمرین کنند.
• راهکارهایی برای تعمیم این مهارت مطرح شود.
3

1. For more information see: Indiana Resource Centre for Autism, Autism Training Sourcebook, 1997
2. Using peer support
3. Using social skills training groups
4. The skill and skill component
5. Modeling the skill
6. Role play
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آموزش مهارت خویشتنداری /نظارت بر خویش
هدف غایی برای تمامی دانشآموزان از جمله دانشآموزان دارای اوتیسم ،توانایی مشارکت مستقل
در موقعیتهای مختلف با رفتار اجتماعی مناسب است .یکی از راهکارهایی که میتواند به دانشآموزان
دارای اوتیسم با عملکرد باال 2در این راستا کمک کند ،آموزش نظارت بر خویش است.
در این روش دانشآموز برای انجام فعالیت مورد عالقهاش( 3مثال بازی با کامپیوتر) باید رفتار خود را
مد نظر بگیرد و امتیاز الزم را کسب کند .توجه داشته باشید که هدف از این برنامه آگاهسازی دانشآموز
به رفتار ناپسند و رسیدن به خودآگاهی است ،لذا برنامه را به گونهای تنظیم کنید که حس موفقیت در
وی تشویق شود .مراحل آموزش بدین قرار است:
4
• رفتار مورد نظری را که دانشآموز باید مراقب باشد تعریف کنید (مثال آرام حرف زدن).
• پاداشی 5که رفتار مناسب را برای این دانشآموز ترغیب میکند ،مشخص کنید (مثال ده دقیقه
بازی با کامپیوتر).
• نموداری برای دانشآموز تهیه کنید که بتواند اطالعات مربوط به آن رفتار را ثبت کند (مثال هر
بار که آرام صحبت کرد ،یک ضربدر در مربع بزند).
• به دانشآموز در مورد رفتار مناسب ،پاداش آن و نحوه استفاده از نمودار ،آموزش دهید .شاید
الزم باشد در ابتدا شما برای او عالمتگذاری الزم را انجام دهید اما به تدریج به وی یاد دهید که چگونه
خودش بدون دخالت شما این کار را انجام دهد.
1

بخش پنجم :آموزش مهارتهای کاربردی

6

یکی از اهداف آموزشی برای تمامی دانشآموزان ،کسب مهارتهایی است که بتوانند در حد
امکان به طور مستقل کارهای خود را انجام دهند .این امر برای دانشآموزان با نیازمندیهای خاص از
جمله اوتیسم ،از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا کسب مستقل این مهارتها برای این دانشآموزان
بسیار مشکل است.
این مهارتها را میتوان در پنج مقوله گنجاند:
7
• مراقبت و بهداشت شخصی
8
• استفاده کاربردی از آموختهها
1. Teaching self-monitoring/managing skills
2. High-functioning students
3. Positive reinforcement
4. The target behavior
5. Reinforcer
6. Functional skills
7. Domestic, or Self care
8. Functional academics

فصل دوم  آموزش دانشآموزان دارای اوتیسم

w w w. t a v a a n a . o r g

 43

• مهارتهای الزم در محیط کار
• مهارتهای الزم در اوقات فراغت
3
• استفاده از اماکن عمومی
برای موثر بودن آموزشها الزم است این امر پیوسته و یکنواخت باشد ،بنابراین الزم است خانه و
مدرسه هماهنگ با یکدیگر عمل کنند ،به خصوص در اموری که بیشتر جنبه فردی دارد و بیشتر در خانه
و یا با حضور والدین انجام میشود.
1

2

مراقبت و بهداشت شخصی
دانشآموزان دارای اوتیسم ،به ویژه اگر دچار ناتوانی ذهنی باشند ،نیازمند آموزش مستقیم در انجام
امور شخصی مانند دستشویی رفتن ،حمام کردن و لباس پوشیدن هستند.
آموزش دستشویی رفتن و انجام مستقل مراحل آن معموال نیازمند برنامهریزی خاص و آموزش
جدی است .این امر و آموزش درست غذا خوردن میتواند بخش مناسبی از آموزش مدرسه را به خود
اختصاص دهد.

حتی الزم است انجام کارهای خانه را که الزمه داشتن زندگی مستقل است (مانند آماده کردن غذا،
شستن لباس ،تمیز کردن خانه ،شستن ظرفها) در حد امکان در مدرسه آموزش داد .استفاده از پول و
محاسبه درآمد و خرج ،از مواردی است که باید در آموزش دانشآموزان بزرگتر در نظر گرفته شود.
در این آموزشها نیز همان راهکارهای سابق در مورد برقراری ارتباط یا مهارتهای اجتماعی به کار
برده میشود.

استفاده کاربردی از آموختهها
دانشآموزان دارای اوتیسم باید در زندگی واقعی و روزانه قادر باشند که از مهارتهای ابتدایی
1. Vocational or job skills
2. Leisure skills
3. Community skills
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خواندن و نوشتن و محاسبه استفاده کنند.
این دانشآموزان باید فرابگیرند که چگونه اطالعات شخصی خود مانند :نام ،تاریخ تولد ،آدرس و
شماره تلفن خود را به دیگران ارائه کنند و عالمتهای مهم ،مانند اسامی خیابانها یا برچسب کاالها را
تشخیص دهند.
استفاده از تقویم ،تشخیص ساعت و زمان ،وزن ،فاصله ،حجم و شمارش ،همگی از مهارتهای
ریاضی هستند که استفاده عملی از آنها الزمه زندگی مستقل است.

مهارتهای الزم در محیط کار
دانشآموزان دارای اوتیسم معموال نیاز دارند که مهارتهای ابتدایی الزم در محیط کار را آموزش
ببینند .افراد بالغ مستقل الزم است به عنوان نمونه مهارتهای زیر را در محیط کار داشته باشند:
• حضور به موقع در محل کار
• پیروی از روال عادی کار و تکمیل وظایف محوله
• رعایت موارد ایمنی
• پذیرش راهنمایی و انتقاد و تصحیح اشتباه
• پاسخگویی و رفتار مناسب با همکاران و مقامات مافوق
• انجام روال عادی تمیز و مرتب کردن محیط کاری
• پوشیدن لباس و داشتن ظاهر مناسب محیط کار
• استفاده مناسب از زمان فراغت حین کار (مثل ساعت غذا خوردن)
مهارتهای الزم در اوقات فراغت
با توجه به این واقعیت که دانشآموزان دارای اوتیسم برای چگونگی استفاده از زمان فراغت خود
نیاز به کمک دارند ،الزم است که برنامههای آموزشی ایشان شامل یک بخش آموزش سرگرمی باشد.
اگر ناتواناییهای فرد مانع اشتغال وی پس از فارغالتحصیلی است ،این فرد برای پر کردن ایام زندگی
بزرگسالی خود نیاز بیشتری به یادگیری این مهارتها خواهد داشت.
یافتن راههایی برای مشارکت در فعالیتهای تفریحی از چالشهایی است که پیش روی مدرسه و
خانوادهها قرار دارد.
فعالیتهای زیر را میتوان به عنوان اهدافی جهت آموزش مهارتهای الزم با توجه به توانایی و
عالقههای فردی در نظر گرفت:
• ورزشهای گروهی (مانند فوتبال)
• ورزشهای فردی (مانند کشتی)
• فعالیتهای هنری (مانند موسیقی یا نقاشی)
• رفتن به سینما و نمایش
• فعالیت در طبیعت (مانند کوهنوردی)
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• مشارکت در برنامههای گروهی (مانند پیشآهنگی)
دانشآموزان ممکن است در یافتن یک فعالیت و یادگیری آن نیازمند کمک باشند .همچنین از
آموزش فعالیتهای سرگرمی در خانه مانند موارد زیر نباید غفلت کرد:
• استفاده از وسایل صوتی و تصویری (مانند تلویزیون)DVD ،
• مراقبت از حیوان خانگی (مانند ماهی یا گربه)
• ساخت پازل یا لِگو
• خیاطی ،بافندگی یا سایر هنرهای دستی

استفاده از اماکن عمومی
یکی از مسائل مهم در رابطه با دانشآموزان دارای اوتیسم ،ایمنی آنهاست چون بسیاری از ایشان
مفهوم خطر را درک نمیکنند .بنابراین در راستای آموزش استفاده مستقل از اماکن عمومی ،باید مسائل
ایمنی را نیز در نظر داشت .واضح است که مهارتهای اجتماعی ،ارتباط تنگاتنگی با مهارتهای مورد
نیاز در اماکن عمومی دارند.
مواردی را که در برنامهریزی آموزش مهارتهای الزم در اماکن عمومی میتوان در نظر گرفت
عبارتند از:
• استفاده از وسایل نقلیه عمومی
• پیدا کردن خدمات عمومی مانند بانک ،استخر ،کتابخانه
• مراعات مقررات آمد و رفت
• استفاده از دستشوییهای عمومی
1
• مهارتهای الزم در رستوران مانند انتخاب و سفارش غذا

.1برای اطالعات بیشتر در برنامهریزی آموزش مهارتهای الزم در اماکن عمومی رجوع کنید:

Gray, C., What’s next: Preparing the Student with Autism or Other Developemental Disabilities for
Success in the Community, 1992
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