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       چکیده   
 سازد،مسأله اصلي موردنظر که ضرورت اجراي این تحقیق را تبیین مي

عدم کفایت برنامه درسي فعلي دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم در 
آموزان کودکان مبتال به اختالل طیف برآورده ساختن نیازهاي دانش

هاي این است که بتواند قابلیتاي گونهو لزوم بازنگري آن به اتیسم
آموزان را افزایش دهد. با استفاده از روش تحقیق کیفي و طبق دانش
آموزان نفر از متخصصان و معلمان دانش 20گیري هدفمند، با نمونه

و با استفاده از روش تحلیل  ،مصاحبه ،اتیسممبتال به اختالل طیف 
 تحلیل، پایان . درمحتواي تماتیک، اطالعات مورد بررسي قرار گرفت

مهارت  مهارت نظري و مهارت پژوهشي(؛) مهارت دانشي اصلي: تم سه
و  روش اجرایي )مهارت ادراکي، روش تدریس، ارزشیابي، تفکر انتزاعي(

هاي ویژگي هاي اخالقي،)مهارت ارتباطي، ارزش مهارت انساني
شدند. با  تعریف فرعي تم 21و  (هاي روانشناختيشخصیتي، مهارت

تفاده از اجزاء برنامه درسي )هدف، محتوا، روش اجرایي و پیامد( و اس
هاي مورد نیاز دانشجو همچنین مدل شایستگي: دانش، توانایي و مهارت

ها یافته معلمان مراکز تربیت معلم استخراج و مدل نهایي طراحي گردید.
حاکي است در صورت تدوین الگوي برنامه درسي دانشجو معلمان مراکز 

، عواملي از اتیسمت معلم خاص دانش آموزان مبتال به اختالل طیف تربی
قبیل افزایش تخصص معلم، افزایش انگیزه معلم و افزایش توانمندي 

 حاصل خواهد شد. اتیسمآموز مبتال به اختالل طیف دانش

برنامه درسي مبتني بر شایستگي، مراکز تربیت  های کلیدی:واژه

 معلم، اختالل طیف اتیسم

 

 

 
Abstract 
The main problem that explains the need for this study 

is the inadequacy of the current curriculum of the 

teachers of teacher education centers in meeting the 

needs of students with children with autism spectrum 

disorders and the need to review them in such a way 

that they can increase the capabilities of these students. 

To give Using qualitative research method and based 

on purposeful sampling, 10 experts and teachers of 

students with autism spectrum disorder were 

interviewed and analyzed using the method of 

analytical content analysis. At the end of the analysis, 

there are 3 main themes: 1) Skill of knowledge 

(theoretical and research skills); 2) Skill methods 

(perceptual skills, teaching methods, evaluation, 

abstract thinking); 3) Human skills (communication 

skills, ethical values, characteristics). Personality, 

psychological skills (and 12 subtopics) were defined 

using the curriculum components (goal, content, 

implementation and outcome) as well as the 

competence model: the knowledge, skills and abilities 

needed by the student Teacher Teacher Training 

Centers and the final model The findings suggest that if 

a student curriculum pattern is developed, teachers of 

special teacher education centers for students with 

autism spectrum disorder Factors such as increasing 

teacher expertise, increase motivation and enhance the 

ability of the student's teacher autism spectrum disorder 

will be achieved. 

Key Words: Competency-based curriculum, Teacher 
Training Centers, Autism disorder 
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 مقدمه                        
تحولي است که شامل نقص در حوزه هاي ارتباطي، تعامل اجتماعي  -اختاللي عصب اتیسماختالل طیف 

اي کودک  است )انجمن روان پزشکي آمریکا، هاي محدود و کلیشهعالیق و بازي نیزو و رفتارها، 
هاي اجتماعي مشکالتي در شروع و ها و فعالیتدر طول بازي اتیسمل طیف کودکان دچار اختال .(1023

هاي انفرادي و تکراري به جاي انجام بازي و (1029)پترینا، کارتر، استفسون،  هاحفظ تعامل با همسال
، اتیسمکودکان مبتال به طیف اختالالت نتیجه این مشکالت،  در .دارند (1021بازي با دیگران )آندراس، 

(. کودکان مبتال  1029روکس و واگنر،  کوپر، )آندرسون، شاتوک، شارکت اجتماعي کم یا ناچیزي دارندم
کالمي و هم نوشتاري( مشکل دارند. آنها  هاي ارتبـاطي نیز )همدر مهارت اتیسمبه اختالالت طیف 

اً در شروع ارتباط و شود و چه اهمیتي دارد. همچنین آنها غالبدانند که ارتباط، چگونه برقرار مينمي
برقراري ارتباط متقابل مشکل دارند. بسیاري از آنها نیز واجد مشکالت گفتاري هستند و ممکن است 
هیچگاه در طول زندگي خود صحبت نکنند و یا در سخن گفتن، تأخیر داشته باشند. متخصصان در اولین 

هاي ارتباطي آنها ناگزیرند با آنها وانایيدهند و براي ارزیابي تمرحله کودکان را مورد ارزیابي قرار مي
زیرا براي برقراري ارتباط با این  ،گرددارتباط برقرار کنند. مشکل اصلي نیز از همین نقطه آغاز مي

تشخیصي و آماري اختالالت  طبق راهنماي (.2341کودکان باید تدابیري در نظر گرفت )تجریشي، 
تخریب کیفیت تعامل اجتماعي، تخریب ارتباط، الگوهاي از:  تیسم عبارتندمشخصه اختالل ا رواني، وجوه

، آسیب در اتیسممحدود تکراري و قالبي رفتار یا عالیق. باید توجه داشت که محور اصلي آسیب در 
هاي اجتماعي در اختالل اتیسم، . لذا با توجه به مرکزي بودن کاستي مهارت(2484شاپلر، )ارتباط است 

 -)بن هاي اجتماعي در این کودکان ضروري استهدف بهبود مهارتهایي با طراحي مداخله
هایي که میزان ه خدمات آموزشي در ایران، پژوهشچند در فضاي ارائ هر. (1023ساسون،الماش و گال، 

را  اتیسمهاي درسي آموزشي و از خدمات گوناگون براي کودکان مبتال به اختالل طیف استفاده از برنامه
ه خدمات توانبخشي وجود این افزایش مراکز تخصصي ارائدسترس نیست، با  شد، دربرآورد نموده با

هاي درماني و حجم مراجعه براي استفاده از انواع خدمات درماني، از افزایش آگاهي و افزایش نیاز آموزش
ل دانش آموزان مبتال به اختال ، در این زمینه حکایت دارد.اتیسمویژه کودکان مبتال به اختالل طیف 

باشند. برنامه درسي آنان بسیار شبیه به در مدارس کودکان استثنایي مشغول به تحصیل مي ،اتیسمطیف 
مثل دانش آموزان عادي،  ،طور کليهاي ذهني است. اما بهبرنامه درسي دانش آموزان مبتال به نارسایي

رود و آنها چه ا چه انتظارتي ميهم نیاز دارند بدانند که از آنه اتیسمدانش آموزان مبتال به اختالل طیف 
هاي درسي متناسب با (. تهیه برنامه2341انتظاراتي از دیگران دارند )باقري نکاح و اصغري نژاد ، 

که  اتیسمهاي مختلف کودکان و دانش آموزان مبتال به اختالل طیف هاي ذهني و جسمي گروهتوانایي
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هاي مختلف حاکي از سازد، بسیار ضروري است. یافته بتواند این افراد را براي یک زندگي مستقل آماده
به اشتغال و زندگي مستقل، مستلزم  اتیسمآموزان مبتال به اختالل طیف این است که دستیابي دانش

بدیهي است تدوین برنامه آموزشي و درسي . (1004برخورداري آنان از برنامه درسي مناسب است )باون، 
اي معلم مستلزم کسب صالحیت حرفه اتیسمن مبتال به اختالل طیف متناسب با نیازهاي دانش آموزا

ترین بـه کـار گماردن تواناترین و شایسته بایست در مراکز تربیت معلم مورد توجه قرار گیرد.است که مي
ترین مسأله است، چراکه کیفیت هر نظام آموزشي در نهایت به کیفیت افراد براي حرفه معلمي حیاتي

هاي ( و آموزش مطلوب معلمان و پرورش صالحیت2381جامعـه وابـسته است )کریمي، معلمـان آن 
(. از طرفي یکي از 2342باشد )شعباني،اي در آنها از اهداف اساسي برنامه درسي تربیت معلم ميحرفه
هاي عملي هاي نظري و شایستگيروي آموزش عالي، شکاف بین آموختههاي پیش ترین چالشمهم

گیري است که از نظر کمي، کیفي، زمان، هزینه و با تگي یک عملکرد روشن و قابل اندازهاست. شایس
هاي شناختي )ذهني( و ها شامل مهارتاي از شایستگيترکیبي از هر یک قابل بررسي است. هر گستره

 (.2388عملي، نگرشي و اجتماعي است که با هم تکمیل کننده آن هستند )دیانتي و عرفاني، 
اي، مطابق با توان عبارت از توانایي افراد براي اجراي کاري یا حرفهها را ميشایستگي ،طور کليبه      

 ها باید در متون برنامه درسي بر حسب دانش،ها و توانمنديهایي که دارند، دانست. این تخصصتخصص
واسطه ارتباطي که فارغ  ها بیان شوند. با این همه، برنامه درسي در آموزش عالي بهها و نگرشمهارت

هاي هاي مختلف صنعت، تجارت،کشاورزي، خدمات و غیره دارند، باید صالحیتالتحصیالن آن با بخش
( اذعان 1008) (. مولدر و همکاران2343)فتحي واجارگاه و همکاران،  ضروري را در آنها پرورش دهد

هاي اخیر به دلیل تاکید این نوع ر سالدارند که افزایش توجه به برنامه درسي مبتني بر شایستگي دمي
)گلیس و  برنامه درسي بر مسائل مهم جامعه از قبیل اشتغال و یادگیري مادام العمر بوده است

-هاي درسي مبتني بر شایستگي ميطراحي برنامه .(2349به نقل از هدایتي و همکاران، ؛1008همکاران،

هاي دانش آموختگان متناسب با نیازهاي شایستگيتواند به عنوان گامي در راستاي تقویت و احیاي 
هاي الزم را در آنها پدید آورد و موجبات نظر گرفته شود و شایستگي جامعه و بازار کار و صنایع در

هاي مختلف فراهم نماید و برنامه درسي معلمان دانش آموز مبتال به اختالل موفقیت آنها را در موقعیت
-ي این کودکان با بهبود نتایج پس از مدرسه از قبیل: افزایش میزان فارغمتناسب با نیازها اتیسمطیف 

التحصیلي، افزایش میزان اشتغال و افزایش میزان شرکت در دانشگاه ارتباط دارد. در واقع برنامه درسي 
هاي ضروري براي زندگي و کار در جامعه را به آموز مبتال به اختالل طیف اتیسم، مهارتمعلمان دانش

-مستقل آماده ميآموزد و آنها را براي یک زندگي مستقل یا دست کم نیمهگروه از دانش آموزان مي این

 سازد،(. لذا مسأله اصلي مورد نظر که ضرورت اجراي این تحقیق را تبیین مي2340سازد )مومني مهموئي،
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ن نیازهاي دانش عدم کفایت برنامه درسي فعلي دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم در برآورده ساخت
هاي این اي که بتواند قابلیتو لزوم بازنگري آن به گونه اتیسمآموزان کودکان مبتال به اختالل طیف 

 دانش آموزان را پرورش دهد. 
 

 روش 
باشد. پس از بررسي پیشینه نظري پژوهش حاضر یک پژوهش کیفي و از نوع هدف، کاربردي مي

 سپس مصاحبه نیمه ساختاریافته تدوین شد. بر این اساس،پژوهش، نقشه عناوین مصاحبه طراحي و 
کودکان مبتال به  -3و  ،شایستگي -1برنامه درسي،  -2ت مرتبط با پژوهش در سه بخش: موضوعا

و  بندي شدند. پس از طراحي نقشه عناوین مصاحبه، با نظر اساتید راهنمااختالل طیف اتیسم دسته
نفر از معلمان با تجربه دانش آموزان  5گیري هدفمند با ش نمونهبه روسوال طراحي و  39مشاور، تعداد 

نفر از متخصصان و صاحبنظران آموزش دانش آموزان  5و  45-49در سال  اتیسممبتال به اختالل طیف 
معرفي کارشناس اتیسم اداره آموزش و پرورش استثنایي شهر  طریق که از اتیسممبتال به اختالل طیف 

بود و  دقیقه  60شده بودند، مصاحبه شد. میانگین زمان مصاحبه  نما و مشاور شناسایيتهران و اساتید راه
 تا شد، ها پیادهمصاحبه در شرکت کنندگان هايبنديجمله و عبارات کلمات، همان ها دقیقاً بامصاحبه

تحلیل  يبرا معتبري مبناي و اندکرده بیان شوندگان مصاحبه که باشند جمالتي همان دقیقاً هانوشته
 ها استخراج گردید.ا پیاده شده و مقولههمصاحبهباشد. با استفاده از روش تحلیل محتواي تماتیک،  هاداده

ها، هاي ضبط شده و استخراج کدها و تمها، پس از پیاده سازي مصاحبهبه منظور سنجش روایي مصاحبه
 در آنان گان ارسال و پیشنهادهاينفر از مصاحبه شوند  3آمده براي  بدست هايو تم تحلیل فرایند

 در کار سابقه با درسي ریزيبرنامه دکتري دانشجویان از همچنین دو نفر .شد اعمال کدگذاري پارادیم

به منظور  .شد گرفته کار به الگو تدوین در آنها نظرات و نمودند بررسي را زمینه تحلیل محتوا، کدگذاري
ها، جلسات پس از استخراج کلمات و مفاهیم کلیدي، کدها و تمها، بررسي مفاهیم بدست آمده از مصاحبه

و مشاور برگزار شد و ضمن بررسي موارد استخراج شده، نظرات آنها در مورد  متعددي با اساتید راهنما
 ها اخذ گردید.گذاري کدها و تمنام
 

 نتایج
سپس  بدست آمد. تمکدگذاري و  کلمات کلیدي مصاحبه، سه بخش در ،نتایج حاصل از تحلیل محتوا

پس از طبقه بندي معني  دسته بندي شدند. هامقوله قالب در یکدیگر کدها به مفاهیم مرتبط کردن براي
-مقوله ها،رونوشت مصاحبه مکرر بررسي طریق از .بندي شدندها در سه دسته کلي دستهها، تمدار مقوله
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 :آمد پدید هاداده از زیر اطالعات نمونه به عنوان بیشتر، تشریح به منظور شدند. مشخص تدریج به ها
اي در در دانشگاه و یا مراکز تربیت معلم هیچ واحد درسي جداگانه» :که کردند شرکت کننده بیان چندین

اکثر مربي » ؛«پردازدهاي درسي به این اختالل ميخصوص اتیسم وجود ندارد. معموال چند فصل از کتاب
معلم کودک » ،«انددروس پایه روانشناسي را نگذرانده اتیسمل طیف و معلمین کودکان مبتال به اختال

مقوله  ،بنابراین .«باید دروس تخصصي روانشناسي استثنایي را بگذراند اتیسممبتال به اختالل طیف 
کودکان مبتال به اختالل طیف » :آموزش دانشگاهي بدست آمد.؛ تعدادي از مصاحبه شوندگان بیان کردند

ها و حاالت توانند از حرکات، اشارهنمي»، «هستند ري تعامالت اجتماعي و ارتباطات ناتواندر برقرا اتیسم
هاي به واکنش» ؛«توانند بازي کنند؛ با همساالن خود نمي«چهره براي برقراري ارتباط استفاده کنند

پدید آمد. چندین  "ناتواني در تعامالت اجتماعي و ارتباطات"مقوله  ،؛ بنابراین«دهندعاطفي بازخورد نمي
باید از تصاویر استفاده  اتیسمدر آموزش کودکان مبتال به اختالل طیف »شرکت کننده تاکید داشتند که 

از »؛ «بیشتر مبتني بر دیداري است تا کالمي اتیسمیادگیري کودکان مبتال به اختالل طیف »؛ «کرد
تم روش آموزشي/  ،بنابراین ؛«کردابزارهاي ساده موجود در محیط کودک باید براي آموزش استفاده 

 موجب که دیگر مرتبط مقوله چند و شد بررسي بار چندین هامصاحبه تدریس بدست آمد. رونوشت

ایجاد شدند. در پاسخ به  شیوه به همین هاتم سایر .شد یافت گردید،مي مقوله خرده این اشباع افزایش
لمان مراکز تربیت معلم خاص دانش آموزان )وظایف اصلي و فرعي دانشجو مع پرسش سوال اول پژوهش

هاي مربوطه تدوین گردید. وظیفه فرعي و شاخص 30 وظیفه اصلي و 4مبتال به اختالل طیف اتیسم(، 
ها، از جمله وظایف اصلي دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم، داشتن هاي مصاحبهنتایج حاصل از یافته

هاي ارتباطي و رت روانشناختي، مهارت تدریس، مهارتدانش نظري و کاربردي، مهارت ادراکي، مها
باشد. سپس در پاسخ به هاي فردي و  برخورداري از سالمتي روحي و جسمي ميتوانمندي اجتماعي،

هاي ضروري دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم خاص دانش آموزان شایستگي )به سوال دوم پژوهش
 .شدند تعریف مربوط فرعي تم 21و  اصلي تم  3 اصلي در  هايمبتال به اختالل طیف اتیسم( شایستگي

مهارت روش اجرایي  -1(؛ مهارت نظري و مهارت کاربردي) مهارت دانشي -2  :از هاي اصلي عبارتندتم
هاي )مهارت ارتباطي، ارزش مهارت انساني -3ریس، ارزشیابي، تفکر انتزاعي(؛ )مهارت ادراکي، روش تد

 طراحي گردید. 2به شکل جدول شماره  هاي روانشناختي(یتي، مهارتهاي شخصاخالقي و ویژگي
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های ضروری دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم خاص دانش آموزان مبتال به شایستگی -1جدول 

 اختالل طیف اتیسم
 

ليشایستگي اص ردیف گيزیرشایست   شاخص ها  

 
2  

 
 

 مهارت دانشي
 

 
 مهارت نظري

 

 

 آموزش دانشگاهي
هاي آموزشيکارگاه  
هاي ضمن دوره

 خدمت

آشنایي با عالئم اولیه و اختالالت کودکان در واحدهاي درسي دانشگاه مبتال به  -
 اختالل طیف اتیسم

در  PECS و TEACH، کارگاه  ABA و  Son-Riseآشنایي با روش  -
 واحدهاي درسي دانشگاه

 آموزش و توانبخشي کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم -
 ر روانشناسي کودکان استثنایيتسلط ب -

هاي کودک مبتال به اختالل طیف هاي مربوط به تقویت مهارتگذراندن دوره -
 اتیسم

 تسلط بر گفتاردرماني  -

 امکان حضور در فرصت مطالعاتي و کارآموزي در کشورهاي دیگر -

 هاي جدید در دنیاشناسایي روش -

 

مهارت 
 کاربردي

 

 پژوهش
 فرصت مطالعاتي

بیقيمطالعه تط  

  1    
 
 

مهارت روش 
 اجرایي 

 
 
 

مهارت 
 ادراکي

 

 خالقیت -
 تفکر سیستمي -

 هاي جديتوانایي تفکر و عمل به طرق بدیع و استقبال از ایده - 
 رویکرد سیستمي در آموزش و توجه به پویایي اجزا و روند آنها -

آشنایي با انواع  روش تدریس
هاي آموزشيروش  
هاي آموزشيبازي  

ولوژي یي با تکنآشنا
 آموزشي

 تدوین برنامه
 نیازسنجي

آموزش به روش 
 عیني

 هاي مناسب براي به حداکثر  رساندن توان آموزشيتوانایي بکارگیري روش -

توانایي استفاده از آخرین متدهاي آموزش  دانش آموزان مبتال به اختالل طیف  -
 اتیسم

وانمندي و نیاز دانش آموزان هاي آموزشي متناسب با تتوانایي استفاده از  بازي -
 مبتال به اختالل طیف اتیسم

هاي دانش آموزان مبتال به آشنایي با روش تدریس متناسب با نیازها و توانمندي -
 اختالل طیف اتیسم

توانایي آموزش به روش عیني و مستقیم به دانش آموزان مبتال به اختالل طیف  -
 اتیسم

 بتني بر نیازهاي آنهاهاي متوانایي استفاده از برنامه -

 توانایي تدوین برنامه آموزشي مطلوب و  برنامه انفرادي -

 نیازسنجي -

  

هاتسلط بر آزمون ارزشیابي  هاي مربوط به کودکان استثنایيهاي ارزشیابي و آزمونآشنایي با روش - 

 آموز مبتال به اختالل طیف اتیسمتوانایي سنجش دانش -

عيتفکر انتزا صتشخی   
 مشارکت 

 

 توانایي تفکر انتزاعي -

 هاي آن در دانش آموز مبتال به این اختاللتوجه به اختالالت اتیسم و ویژگي -
 توجه به برنامه تغذیه، درمان، خواب دانش آموز مبتال به اختالل طیف اتیسم -
داشتن اطالعاتي درباره طول درمان و ارائه آن به والدین دانش آموز مبتال به  -

 الل طیف اتیسماخت

   
 
 
 

 
 
 
 

مهارت  
 ارتباطي

 

 

کالمي و شنود -  

غیر کالمي و 
 نوشتاري

ارتباط مؤثر -  

 توجه به اشکال در تعامل اجتماعي دانش آموز مبتال به اختالل طیف اتیسم -

 اتیسم توجه به گفتاردرماني، رشد و بهبود رفتارهاي اجتماعي دانش آموز داراي  -
 توانایي تقویت مهارت ارتباطي -

 توانایي ارتباط با والدین کودک مبتال به اختالل طیف اتیسم -
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 مهارت انساني
 
 
 
 
 
  

 داشتن مهارت برخورد با  دانش آموز مبتال به اختالل طیف اتیسم -

 هاي ارتباطي و شبکه سازيارتباط همراه با عالقه و اشتیاق و توجه به کانال  -

  

هاي ارزش
اخالقي و 

هاي گيویژ
 شخصیتي

 
 

 مسئولیت پذیري
 روحیه باال

 سالمت رواني

 دلسوز
 تعهد  

 وجدان کاري
 صبور

هاي سنگین، تحمل وظیفه شناسي و شهامت الزم براي پذیرش مسئولیت -
 هاسختي

 پذیرا و مشتاق نسبت به تغییر، برخورداري از انرژي و عالقه براي اتمام کارها -
 خودکنترليبرخورداري از سالمت رواني و  -
 برخورداري از حس تعهد براي انجام امور محوله به نحو مطلوب -
 داشتن سعه صدر -

هاي مهارت
  روانشناختي

 آگاهي و شناخت 
 هوش هیجاني

 انگیزشي

 آموز مبتال به اختالل طیف اتیسمهاي دانشتوجه به مجموع ناتواني -

 ف اتیسمآموز مبتال به اختالل طیتوجه به اشکال در تمرکز دانش -

 آموز مبتال به اختالل طیف اتیسمتوجه به انگیزش و هیجان دانش -
 آموز مبتال به اختالل طیف اتیسمتوجه به انگیزه متفاوت دانش  -

آموز مبتال به اختالل طیف توجه به خودانگیختگي و خودآغازگري دانش -
 اتیسم

 اي در حد امکانارائه خدمات مشاوره - مشاوره مشاوره

 
 را نشان اصلي هايمقوله بین روابط که شد مفهومي طراحي محتواي تماتیک، مدل تحلیل مبناي بر

دهد. مدل طراحي شده بر گرفته از متاتئوري بوده و از مدل شایستگي و همچنین اجزاء برنامه درسي مي
و همچنین مدل  ،استفاده شده است. بر اساس اجزاء برنامه درسي )هدف، محتوا، روش اجرایي و پیامد(

هاي مورد نیاز دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم استخراج و مدل شایستگي دانش، توانایي و مهارت
 ( طراحي گردید.2مفهومي )شکل 
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های اصلی دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم خاص دانش آموزان مدل مفهومی شایستگی -1 شکل

 اتیسمو پیامدهای آن برای دانش آموزان مبتال به اختالل طیف  اتیسمالل طیف مبتال به اخت
 

توان نتیجه گرفت به مي ،است شده ارائه کیفي هايیافته تحلیل نتایج مبناي بر که اولیه مدل بر اساس
ارت به دو ابزار مهارت نظري و مه اتیسممنظور ارتقاء دانش معلمان دانش آموزان مبتال به اختالل طیف 

 ارتقای دانش معلمان

تدوین برنامه درسی دانشجو معلمان دانش 

 آموزان اتیسم

 محتوا

 روش اجرایی

 پیامد

 مهارت نظری

 

 آموزش دانشگاهی

  
  های آموزشیارگاهک

 افزایش تخصص معلمان

  

  ن خدمتآموزش ضم

  مهارت انسانی

 کاربردی مهارت

  

  عوامل سازمانی

 آموز اتیسمافزایش توانمندی دانش

  

 افزایش انگیزه معلمان
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)کاربردي( نیاز است. به منظور ارتقاء دانش معلمان، محتواي آموزشي از طریق آموزش  پژوهش
-هاي آموزشي و همچنین مطالعات تطبیقي و حضور در دورهدانشگاهي، آموزش ضمن خدمت و کارگاه

ن مبتال به هاي پژوهشي در زمینه آموزش دانش آموزامندي از آخرین یافتهالمللي به منظور بهرههاي بین
ارت هاي آموزشي و پژوهشي معلمان، مهپذیر خواهد بود. براي اجراي یافتهامکان اتیسماختالل طیف 

توانایي  رساندن توان آموزشي،هاي مناسب براي به حداکثر گیري روشآموزشي از جمله توانایي بکار
-، توانایي استفاده از بازيسماتیاستفاده از آخرین متدهاي آموزش دانش آموزان مبتال به اختالل طیف 

، آشنایي با روش اتیسمهاي آموزشي متناسب با توانمندي و نیاز دانش آموزان مبتال به اختالل طیف 
، توانایي آموزش به اتیسمهاي دانش آموزان مبتال به اختالل طیف تدریس متناسب با نیازها و توانمندي

هاي مبتني ، توانایي استفاده از برنامهاتیسمتالل طیف روش عیني و مستقیم به دانش آموزان مبتال به اخ
هاي ارزشیابي و بر نیازهاي آنها، توانایي تدوین برنامه آموزشي مطلوب و برنامه انفرادي، آشنایي با روش

الزم  اتیسمهاي مربوط به کودکان استثنایي و توانایي سنجش دانش آموز مبتال به اختالل طیف آزمون
عوامل سازماني و مهارت انساني بر روش اجراي  ،شودمدل مفهومي مشاهده مير که در باشد. همانطومي

آموز باشند که لزوم توجه معلم به گفتاردرماني، رشد و بهبود رفتارهاي اجتماعي دانشآموزشي موثر مي
 ،اتیسمف آموز مبتال به اختالل طی، توجه به اشکال در تعامل اجتماعي دانشاتیسممبتال به اختالل طیف 

ارتباط  ،اتیسمآموز مبتال به اختالل طیف توانایي تقویت مهارت ارتباطي، داشتن مهارت برخورد با دانش
هاي ارتباطي و شبکه سازي، حس وظیفه شناسي معلم و همراه با عالقه و اشتیاق و توجه به کانال

تاق نسبت به تغییر، ها، پذیرا و مشهاي سنگین، تحمل سختيشهامت الزم براي پذیرش مسئولیت
، برخورداري از يبرخورداري از سالمت رواني و خودکنترلنرژي و عالقه براي اتمام کارها، برخورداري از ا

تواند بر روش اجراي آموزش داشتن سعه صدر مي و حس تعهد براي انجام امور محوله به نحو مطلوب
صي براي معلمان دانش آموزان مبتال به هاي تخصتاثیرگذار باشد. همچنین توجه دولت با ایجاد رشته

در مراکز تربیت معلم و تربیت نیروهاي متعهد و متخصص جهت ورود به بازار کار از  اتیسماختالل طیف 
باشد. مي اتیسمجمله عوامل موثر در موفقیت برنامه درسي معلمان دانش آموزان مبتال به اختالل طیف 

دوین الگوي برنامه درسي دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم ها حاکي از آن است که در صورت تیافته
، عواملي از قبیل: افزایش تخصص معلم، افزایش انگیزه اتیسمخاص دانش آموزان مبتال به اختالل طیف 

 حاصل خواهد شد. اتیسمآموز مبتال به اختالل طیف متر از همه افزایش توانمندي دانشمعلم و مه
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 بحث
آموزان مبتال به اختالل طیف علم به عنوان مهمترین عنصر موثر در آموزش دانشنقش منحصر به فرد م

شناخته شده است و تخصص معلم این گروه از دانش آموزان، عالقه و دلبستگي وي به کار در  اتیسم
آموزان تخصص معلم دانش ،کهانجام این وظیفه انساني و بشردوستانه نقش مهم و اساسي را دارد. از آنجا

هاي درسي متناسب با این گروه از گذاري، طراحي و اجراي برنامهبا هدف اتیسمتال به اختالل طیف مب
-آموزان محقق خواهد شد، بنابراین مهمترین عامل پژوهش در مراکز تربیت معلم، توجه به برنامه دانش

تدوین الگوي  ،استااست. در این ر اتیسمآموزان مبتال به اختالل طیف هاي درسي آنان متناسب با دانش
یابد. ضرورت مي اتیسمآموزان مبتال به اختالل طیف برنامه درسي مناسب براي دانشجو معلمان دانش

هاي الزم براي معلم دانش آموز مبتال به دهد که از جمله شایستگيهاي پژوهش حاضر، نشان ميیافته
است که با هدف ارتقاء دانش  ، کسب دانش  نظري و کاربردي و مهارت پژوهشياتیسماختالل طیف 

شود که از گیرد. براي ارتقاء دانش، نیازمند بازبیني در برنامه هاي درسي معلم احساس ميصورت مي
شود. بخشي از هاي آموزشي و طي کردن آموزش ضمن خدمت میسر ميطریق شرکت در کارگاه

-هاي فني است که مي، شایستگيماتیسآموز مبتال به اختالل طیف هاي مورد نیاز معلم دانششایستگي

هاي پژوهش حاضر، مهارت در روش بندي کرد. بر اساس یافتهتوان در قالب روش اجرایي آنها را دسته
-هاي مربوط به مهارت روش اجرایي محسوب ميو داشتن تفکر انتزاعي از جمله تم تدریس، ارزشیابي

، معلم این گروه از دانش اتیسماختالل طیف  هاي خاص دانش آموزان مبتال بهشود. با توجه به ویژگي
د. دیگر شایستگي مورد نیاز، داشتن مهارت انساني نآموزان، باید از مهارت ادراکي باالیي برخوردار باش

هاي اخالقي بخصوص باشد. از هاي شخصیتي و ارزشاست که معلم باید بر اساس آن داراي ویژگي
-داشتن مهارت ارتباطي از دیگر ویژگي . ... و، دلسوز بودن عهدجمله: صبوربودن، داشتن وجدان کاري و ت

-تواند با برقراري ارتباط با دانشآموز مبتال به اتیسم بر اساس آن ميهاي اخالقي است که معلم دانش

(، دولت و ... در موفقیت برنامه درسي دانش آموزان مبتال NGO) آموز مبتال به اتیسم، والدین، سمنها
باید ضمن  اتیسمتاثیرگذار باشد. معلم دانش آموز مبتال به اختالل طیف  اتیسمیف به اختالل ط

انگیزش دانش آموزان را داشته باشد. شناسایي نیازهاي اساسي  برخورداري از هوش هیجاني باال، توانایي
ل تعدادي از عوام باشد.دانش آموزان از دیگر وظایف اصلي معلم این گروه از کودکان استثنایي مي

شود که در موفقیت )خانواده و دولت( مربوط مي ها به عوامل سازمانيشناسایي شده از متن مصاحبه
تواند در برنامه درسي دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم نقش اساسي دارند که توجه به آنها مي

ت به عنوان نقش خانواده و دول .بدست آورد اتیسممبتال به اختالل طیف توانمندسازي دانش آموزان 
گر دستیابي به هدف اصلي که همانا ارتقاء دانش و توانمندي دانشجو تواند تسهیلعوامل سازماني مي
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و  اتیسممبتال به اختالل طیف توجه دولت به گروه دانش آموزان  معلمان مراکز تربیت معلم است، باشد.
ن، ایجاد رشته تحصیلي براي هاي آنها، تاسیس مدارس خاص براي این گروه از دانش آموزاخانواده

، توجه به مشکالت اتیسممبتال به اختالل طیف تربیت نیروهاي متخصص و متعهد ویژه دانش آموزان 
از مواردي  اتیسممبتال به اختالل طیف موزان آها و همچنین ایجاد انگیزه معلمان دانش مالي خانواده
ا و اعتماد آنها به معلم و برقراري ارتباط منظم با هتوان به آنها اشاره کرد. همراهي خانوادهاست که مي

طور موثر خواهد بود. به اتیسممبتال به اختالل طیف مرکز آموزشي در موفقیت برنامه درسي دانش آموزان 
ها کافي نیست و حتي تالش و همت هاي درسي در دانشگاهتوجه به برنامه و با توجه به اینکه میزان کلي

امید است  ،ها به طور جدي در دستور کار قرار نگرفته استرزشیابي، اصالح و تغییر آنرسي، االزم براي بر
هاي مذکور اهتمام نمایند و با توجه بیشتر به که دست اندرکاران و مسئوالن امر، به برطرف نمودن آسیب

امکان  ،ماتیسمبتال به اختالل طیف برنامه درسي دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم خاص دانش آموزان 
 گردد.  فراهمتوانمندي این دانش آموزان 

 پیشنهادات
شود رشته پیشنهاد مي ،هاهاي حاصل از تحلیل مصاحبهبا توجه به نتایج حاصل از بررسي ادبیات و یافته

تعداد  ،و متناسب با آن نیروهاي متخصص تربیت شوند. از آنجا که ،تحصیلي اختالل طیف اتیسم ایجاد
ه شوندگان معتقد بودند هیچ رشته تخصصي با عنوان دانش آموزان مبتال به اختالل کثیري از مصاحب

شود وزارت علوم در مراکز تربیت معلم رشته تحصیلي با عنوان طیف اتیسم وجود ندارد، توصیه مي
اختالل طیف اتیسم ایجاد کند تا واحدهاي تخصصي مربوط به این رشته ایجاد و تدریس گردد و از این 

نیروهاي متخصص و توانمند مخصوص آموزش دانش آموزان مبتال به اختالل طیف اتیسم تربیت طریق 
نماید. با توجه به اینکه از مهمترین وظایف اصلي دانشجو معلمان دانش آموزان مبتال به اختالل طیف 

 ،اشدباتیسم در مراکز تربیت معلم داشتن دانش نظري و کاربردي مربوط به اختالالت طیف اتیسم مي
شود دانشجو معلمان در مراکز تربیت معلم از طریق گذراندن واحدهاي درسي تخصصي دانش پیشنهاد مي

 -Sonهاي آموزش نظري با عالئم اولیه و اختالالت کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم، روش

Rise ،ABA وPECS  و پس ، آموزش و توانبخشي کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم آشنا شوند
هاي هاي آموزشي، حضور در فرصتاز ورود به مدرسه و حین خدمت، از طریق شرکت در کارگاه

پژوهش درباره آخرین متدهاي آموزشي این گروه از دانش آموزان، دانش کاربردي معلمان  مطالعاتي،
معلمان  واحدهاي درسي دانشجو دیگر، به عبارت دانش آموزان مبتال به اختالل طیف اتیسم حاصل شود.

ریزي شود. هر روش درماني زماني موثر است در مراکز تربیت معلم به صورت تلفیق تئوري و عمل برنامه
ترین نیازهاي آموزشي هر کودک مبتال به اختالل طیف که با نیازهاي ویژه کودک منطبق باشد. مهم
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هاي ارزیابي و ک و تستهاي خودیاري و اجتماعي است. با مشاهده رفتارهاي کوداتیسم، آموزش مهارت
و در مسیر ادهاي خاص این کودکان را شناسایي، توان استعدمي ،هاخانواده صديدرالبته کمک صد

به همان میزان موفقیت در آموزش  ،معلم اتیسم متخصص و متعهدتر  باشد هدرست هدایت کرد. هر چ
 از ارائه آموزش درست به کودکانرود. بدیهي است قبل کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم باالتر مي

هاي الزم را باید آموزشگر و مربي خود به درستي آموزش دیده باشد و مهارت ،چه عادي و چه اتیسم()
هاي نوین شود دانشجو معلمان، در مراکز تربیت معلم با شیوهپیشنهاد مي ،بنابراین کسب کرده باشد.

هاي خاص دانش آموزان . بنابراین، با توجه به ویژگيهاي خودیاري و اجتماعي آشنا شوندآموزش مهارت
مبتال به اختالل طیف اتیسم و به منظور تقویت مهارت تدریس و یاددهي، دانشجو معلمان در مراکز 

 هايروش با ضمن آشنایي و باشند آشنا درس با مرتبط آموزشي کمک منابع با است الزم تربیت معلم،

بیاموزند.  را آنها از استفاده نحوه آموزان مبتال به اختالل طیف اتیسم،تدریس و متناسب با دانش  متفاوت
هاي آموزشي مربوط به این آموزش به روش عیني و بازي تدوین برنامه مطلوب، همچنین با نیازسنجي،

 ،گروه از دانش آموزان آشنا شده و توانایي طراحي برنامه جامع را داشته باشند و این میسر نخواهد بود
هاي ویژه در مراکز تربیت معلم. همچنین الزم است پس از ورود به مدارس، معلمان در با آموزشمگر 

هاي به روز و جدید متناسب با نیازهاي ویژه این گروه از دانش آموزان هاي ضمن خدمت، با شیوهآموزش
جسمي و روحي،  طیف اتیسم، داشتن سالمت آموز مبتال به اختاللهاي معلم دانشاز ویژگي آشنا شوند.

مراکز تربیت معلم باید در گزینش و  و صبور بودن، کنترل هیجانات و برخورداري از روحیه باال است
شود تمهیداتي براي جذب و گزینش تربیت دانشجو معلمان به آنها توجه کنند. بدین منظور پیشنهاد مي

-انشناسي و مدیریتي از تستمعلمان بکار گیرد و با حضور متخصصان و صاحبنظران رو صحیح دانشجو

هاي فردي و روانشناختي افراد در مرحله براي سنجش ویژگي ،)روانشناسي/ مدیریتي( هاي ارزیابي ویژه
 و معلمان تربیت مشارکت مراکز کشورها، اصالحات تریناساسي د. همچنین از جملهشوگزینش استفاده 

 شود اینمي پیشنهاد لذا .استخشي آموزشي اثرب منظور به ها،دولت و خانواده با دانشگاهي مراکز

-توانند با مشوقانجام پذیرد. دست اندرکاران مراکز تربیت معلم مي ربطذي نهادهاي طریق از هماهنگي

هاي مختلف آموزشي و پژوهشي معلمان دانش آموزان مبتال به هاي مالي و معنوي متناسب با فعالیت
ها اثر گذاشته و آنها را براي تحقق اهداف مراکز تربیت معلم اختالل طیف اتیسم بر افزایش انگیزه آن

توانند با برقراري ارتباط موثر با معلمان، مکمل آموزشي بوده و همراه با آنها ها ميخانواده تر نمایند.مصمم
 تمرین عنوان تحت را واحدهایي یادگیري دانش آموزان موثر باشند. از طرفي، همه کشورها -در یاددهي

 عنوان به و ،گرفته نظر در مدرسه و درس معلمان درکالس – دانشجو حضور براي )کارورزي( يمعلم

 به توجه با کشورها این .اندگنجانده خود هايدر برنامه معلم تربیت هايبرنامه ترینضروري از یکي
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 این طول شافزای درصدد دارند، مدنظر هاهدف از عنوان یکي به را عملي هايدوره طول افزایش اینکه

 نزدیکتر ارتباط هادانشگاه و مدارس میان که است این گرایش به .هستند آنها به بخشي وکیفیت هادوره

 معلمان ترینمجرب از کشورها این در راهنما معلمان .شود برقرار دوره این مؤثر دادن انجام براي

 طول :شودمي پیشنهاد ،بنابراین. (2381مالیي نژاد،) دارند خود آگاهي وظایف به و شده انتخاب مدارس

 معلمان دانشجو تا شود ریزيبرنامه معلم درسي تربیت برنامه طول در و یابد افزایش کارورزي دوره

 با درس کالس در خود تجارب درباره و کنند تدریس ،یابند حضور واقعي درس هايکالس در بتوانند

 خود اساتید و مجرب راهنماي معلمان طرف از و نظر بپردازند تبادل به خود هايهمکالسي و اساتید

 به تدریس و مدرسه درس، کالس هايموقعیت در دانشجو معلمان .کنند دریافت مناسب بازخورد

مچنین . هدهندمي شکل خود درون در را معلمي از توجهي باورهاي قابل و پردازند،مي عمل و مشاهده
 براي تکمیل (انترني دوره) برکار مبتني آموزش ايهحرف یکساله دوره یک تدوین براي امکان صورت در

 - دانشجو که سازماندهي گردد نحوي به است بهتر دوره این .شود ریزيبرنامه معلمان -دانشجو تجارب

 شود. انجام هستند، کار به مشغول مدرسه در کهحالي در معلمان
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