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 چکیده

دهد، می قرار ثیرتأ تحت مبتلا راعملکردهای مختلف فرد  که است تحولی-عصب پیچیدهاختلال  تیسمموطیف ا اختلال زمینه و هدف:

ی مطالعه مرور ،ای مختلف برای کمک به این گروه از افراد مورد استفاده قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضرمداخلهآوردهای روی

 کمکی است.  فناوریطریق سم از یتوطیف ا نظامند توانبخشی اختلال

تلال حوزه اخدر یادگیری  فناوریآموزشممی، و  فناوریکمکی،  فناوری های تخصممصممیکلیدواژهبا اسممتفاده از ، پژوهشدر این  روش:

اطلاعات ها و یافته ،3991-2037های بین سالدر تخصصی ایران و جهان  پژوهشی اطلاعات هایگاهیپادر جستجوی آنها تیسم و وطیف ا

 مورد واکاوی قرار گرفت.جهت دستیابی به هدف پژوهش مورد نظر 

مقاله پژوهشی انتخاب شده،  88از بین  درصمد  بیشترین فراوانی را در بین انوا  مطالعات دارند. 88)با  آزمودنیهای تکطرح ها:یافته

افراد و اجتماعی  ،های شناختی، رفتاریمهارتهر یک از برای بهبود  کمکی فناوریهای انجام شمده در ارتبا  با کاربرد پژوهشبیشمتر 

افزارهای آموزشممی در اسممتفاده از نرم کار برده شممده،های بهفناوریاز بین   .33با فراوانی هر کدام )هسممتند دارای اختلال طیف اوتیسممم 

مراکز استثنایی، و استفاده ترکیبی از چندین موقعیت کارآموزی  .بودند برخوردار  37)با فراوانی  بیشترین فراوانی ازطیف اوتیسم  اختلال

، مشممارکت هاشممده آزمودنیسممنجش انفرادیبه علاوه، های کارآموزی هسممتند. یتپرکاربردترین موقع ،پژوهش 11مجمو  با فراوانی 

های انجام شممده حکایت از پژوهشبیشممتر نتایج پژوهش مورد توجه قرار گرفتند.  39، و 23، 25خانواده، و پشممتیبانی مداوم به ترتیب در 

 طیف اوتیسم دارند.  اختلالکمکی در  فناوریاثربخشی مثبت 

ستم ارتباطی ی ویدئویی، واقعیت مجازی، سمیدهکمکی مانند الگو فناوریز طریق ناتوانی انقش جبرانی برای توانبخشمی گیری: نتیجه

ر اساس نتایج بکمکی برای اختلال طیف اوتیسم است.  فناوریعامل اصلی در تبیین استفاده از جایگاه  ،روبات انسان نماو تبادل تصویر، 

های تحولی و ارزیابی های ناتوانیکمکی در حوزه فناوریهای طراحی برنامهتوجه داشمممت که  نجمام شمممده، بمایمدامطمالعمات مختلف 

 ضروری است.در ایران طیف اوتیسم  اثربخشی آن بر روی گروه افراد دارای اختلال

 طیف اتیسم، مطالعه مروری نظامند کمکی، اختلال فناوری ها:واژهکلید
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 مقدمه
 عمریطول تحولی-عصب اختلال پیچیده 3تیسموطیف ا اختلال

واسممطه نقایا اولیه اجتماعی، شممناختی، حرکتی، به اسممت که

 تعامل اجتماعی و ایدار در ارتباطات اجتماعینارسایی پشمامل 

همراه الگوهای رفتاری همای مختلف محیطی بهدر هممه بمافمت

از و حسماسیت بیش  های محدود شمدهتکرای، علایق و فعالیت

شدت این اختلال از خفیف تا  .شمودمیمشمخا  اندازه حسمی

این گروه از کودکان در فرایند و  شمممدیمد در نوسمممان اسمممت

یادگیری ویژه  یمادگیری بما مشمممکلمات جمدی از جمله اختلال

این درصممد آنان دارای برخی از  70به  نزدیک .مواجه هسممتند

انند م شممود که آنان نتوانندعلایم هسممتند، این شممرایع باع  می

فرایند یادگیری موفقی را طی  معمول،های دیگر افراد به روش

 . 3) کنند

ه آموزش و توانبخشممی این گرو تلاش برای ارتقای کیفیت

از  یکی 2کمکی فناوریاز افراد همواره در حال انجام اسمممت، 

راهبردهای آموزشمممی و فرایندهای یادگیری در حوزه نیازهای 

طیف  هایاختلالوزشی ویژه است که در گروه افراد مبتلا به آم

 کمکی اصممطلاح فناوری.  2) تیسممم نیز کاربرد زیادی داردوا

و  ،، توانبخشممیکلی اسممت که شممامل ابزارهای کمکی انطباقی

و  ،یابیهای اسمممتفاده شمممده در انتخاب، مکانهمچنین فراینمد

هما اسمممت کمه برای ارتقای عملکرد و تکمیل اسمممتفماده از آن

کار ههای تحولی بتکالیف و زندگی مستقل افراد دارای ناتوانی

طور معمول بممه کمکی بممه فنمماوریدر آموزش ویژه،  .رودمی

دکان با نیازهای کو اصملاح شده فناوری یاانطباق یافته  فناوری

 فناوریآموزش ویژه، در حوزه .  1) اسممتثنایی معروف اسممت

ه تدریس ک شودگفته میکمکی به هر وسیله یا قطعه تجهیزات 

 کندهای موجود را تسهیل ویت مهارتو تق های جدیدمهارت

 . 5، 8) دهدناتوانی بر کارکردهای روزانه را کاهش  تأثیرا و ی

چیده یا یپ بسممیارکمکی مورد اسممتفاده ممکن اسممت فن  فناوری

تواند مداخله . برای مثال، یک فرد می 9) نسمبتا  سماده باشدفن 

                                                           
1. Autism Spectrum Disorder 

2. Assistive technology  

های تصویری لایه یا کارت  7) را دریافت کند1روبات درمانگر

. بدون  8) با  را تبادل کندعنوان شمممکلی از ارتلایه شمممده به

 ریفناوملماحظمه کمارکرد یما پیچیمدگی وسمممیله یا تجهیزات، 

 ختلالاطریق ارتقمای زنمدگی مسمممتقمل افراد مبتلا به  کمکی از

 بخشد.کیفیت زندگی آنان را بهبود می ،طیف اوتیسم

سممال  در افراد دارای ناتوانی تحولی با تصممویب قانون برای

ای هکمکی در بهبود نیاز فناوریای به نقش توجمه ویژه 3988

های مرتبع با بما ایجاد پروژه کمارکردی آنمان شمممد. این اقمدام

این شمممیوه برای  افراد ، آگاهی عمومی در اسمممتفاده از فناوری

یش ، افزابهبود کیفیممت زنممدگیدارای نمماتوانی تحولی جهممت 

کمکی توسمممع افراد دارای  فناوریعلاوه، اسمممتفاده از یافت. به

های زندگی از جمله مدارس، و ناتوانی تحولی در غالب حوزه

 یید متخصصان قرار گرفتمورد تأ های شغلی و اجتماعیمحیع

ه ، برای اینکدر این حوزه . مطابق با قوانین تصمممویب شمممده 9)

خوبی نیمازهمای اجتمماعی و آموزشمممی افراد دارای نماتوانی به

 فناوریدر طراحی یا انتخاب  بمایمد این مواردبرآورده شمممود، 

آموزان های آموزشمممی دانش: الف  برنامهدشممموکمکی لحاظ 

ها و اهداف خانوادگی قرار داده شمممود، ب  بر پایه ارزش باید

م هآموزان مرتبع و بهدانش و نیازهای کمکی و اهداف فناوری

ورت صو متخصصان به ،آموزپیوسته باشند، ج  خانواده، دانش

مشمممارکتی کار کنند، د  پشمممتیبانی مداوم در جریان باشمممد، ه  

به ضمممرورت جایگزین یا تعدیل  تجهیزات در هنگمام نیاز و بنا

تر حل شمموند، و ی  مشممکلات به محو وقو  آن هرچه سممری 

 . 30) شوند

های یادگیری و ها، علائم و ویژگیبمه واسمممطه محدودیت

 غلباطیف اوتیسمممم، آنان در  اختلالمبتلا به  افرادرفتماری در 

 اختلالعلائم بارز .  9)نیاز دارند  های کمکیفناوری بمهموارد 

 -ر الگوهای ارتباطی، عاطفینارسمممایی دطیف اوتیسمممم وجود 

جرحی، و و رفتارهای تکراری)پرخاشمممگری، خود ،اجتمماعی

. علاوه بر این،  33) خراب کردن وسمایل مورد اسممتفاده  اسمت

3. Robot therapist 
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تی از شممناخ ارسمماییدرصممد موارد دارای ن 90آنان در بیش از 

هنجار تحولی ناب -ای ذهنی، و رفتارهای حرکتیهقبیل نارسایی

تواند کمکی می فناوری. در این راستا،  32) خیری هسمتندأیا ت

م طیف اوتیسممم اختلالهما و علائم بمه تقویمت یما جبران ویژگی

مانند   3کنندهو تقویتجایگزین  یکممک کند. وسمممایل ارتباط

آموزش و ، 1تصویرسمیستم ارتبا  تبادل  ،2وسمایل تولید گفتار

،  39-31) های ارتباطیبرای بهبود مهارت 8مبتنی بر کمامییوتر

، و واقعیممت 5الگوی ویممدئوییآمموزش مبتنی بر کممامییوتر، 

و ،  39-37) اجتماعی و عاطفی نارسمممایی برای بهبود 9مجازی

 ،های پردازش تصمممویریفنماوری نی بر کمامییوتر،آموزش مبت

های مهمارتبهبود  برای واقعیمت مجمازیو ویمدئویی،  الگوی

ن، مراقبتی)لباس پوشمممیدگی روزانه و انطباقی از قبیل خودزند

دهی)ممدیریمت زممان، مدیریت پختن، تمیز کردن ، سمممازممان

 )استفاده از حمل و نقل های ارتباطی یا تفریحیپول ، و مهارت

محسمموب  ی کمکیهافناوریاین موارد از  ، 21-20) مومی ع

 شوند.می

توان بیان ر میدر ارتبا  با ضممرورت انجام پژوهش حاضمم

مکی در ک فناوریکید قانونی بر کاربسمممت کرد که با وجود تأ

ها، و تاکید بر قابلیت در دسمممترس بودن آن برای حوزه ناتوانی

اسممتفاده کنندگان، بررسممی جام  و مروری نظامند در ارتبا  با 

برای  طیف اوتیسمممم اختلالهای انجام شمممده در حوزه پژوهش

، و سنجش میزان عمل 7محور -های شواهدیابی به فعالیتدست

کمکی انجام  فناوریر قانون ها و الزامات مندرج دبمه توصمممیه

های انجام شده قابل پژوهش با وجودافزون بر این، نشده است. 

کمکی در حوزه  فنمماوریکمماربردهممای  بمماره مملمماحمظممه در

در ایران هنوز اطلاعات پژوهشی  ، 25، 28) های تحولیناتوانی

انجام نشده است.  طیف اوتیسم اختلالنظامند مروری در حوزه 

و ماهیت  فناوریعلاوه، در حال حاضمممر با رشمممد روزافزون به

، ضمممرورت انجام های علمی مختلفتجمارب متفماوت رشمممته

                                                           
1. Augmentative and alternative communication (AAC)  

2. Speech generating devices(SGD) 

3. Picture Exchange Communication System (PECS) 

4. Computer-Based Instruction 

5. Video modeling 

ت. الزامی اس طیف اوتیسم اختلالای در حوزه رشتهمطالعه میان

پژوهش حاضمممر در راسمممتای پاسمممخ به خلا  موجود و معرفی 

 هممایهممام از فعممالیممتکمکی بمما ال فنمماوریمممداخلممات مبتنی بر 

برای  طیف اوتیسمممم اختلالمحور موجود در حوزه  -شمممواهد

ده شاسمتفاده در آموزش و توانبخشمی این گروه از افراد انجام 

های علمی گزارش یمافته ،لحماظ اهمیمت کماربردی بمه اسمممت

افرادی که تواند مورد اسمممتفاده تمامی می موجود در این حوزه

، و ردگی سروکار دارند، قرار مطیف اوتیسم اختلالهای با گروه

تواند به طراحی ، نتمایج این مطالعه میبمه لحماظ اهمیمت نظری

ا های کمکی برای کودکان مبتلالگویی مناسممب درباره فناوری

  های طیف اوتیسم کمک کند. به اختلال

 روش تحقیق
است که  8پژوهش حاضمر از نو  مطالعه مروری نظامند تحلیلی

های پژوهشی مرتبع با متغیرهای یافته،9پریسممااز طریق الگوی 

رفته گمورد بررسی قرار  ،طیف اوتیسم اختلالکمکی و  فناوری

های کلیدواژه اسممتفاده از با ،رضممپژوهش حا در.  29)اسممت 

 Assistive technology ،Instructional تممخصمممصممممی

Technology ،Learning Technology  در حوزه اختلممال

 Autismکلیدواژهای  از طریق جسمممتجویطیف اوتیسمممم و 

spectrum disorders ،Rett Disorder ،Autism 

Disorder ،Asperger disorders و ،pervasive 

developmental disorders  اطلمماعممات هممایگمماهیمپممادر 

، Pumped ،Springer ،ProQuest شممممامممل پممژوهشممممی

Scopus ،Elsevier ،Science direct و ،Google 

Scholar ،جهت دستیابی به هدف اطلاعات مورد نظر ها و یافته

کمکی،  فنمماوریشمممامممل مشمممخا کردن نقش پژوهش کممه 

ود، ب طیف اوتیسممم اختلالآموزشممی و یا یادگیری در ارتبا  با 

مورد واکاوی قرار گرفت. برای شممناسممایی و پوشممش بیشممتر 

6. Virtual reality 

7. Evidence- based practices 

8. Analytical systematic review   

9. PRISMA 
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های اطلاعاتی، مقالات منتشمممر شمممده بعد از جسمممتجوی پایگاه

 صمممورت دسمممتیتعممدادی مجلممات معتبر در این زمینممه نیز بممه

(Hand Searching .مورد جستجو قرار گرفت   

معیارهای ورود به مطالعه شمممامل مقالات موجود در ارتبا  

و یا  ،طیف اوتیسمممم اختلالکمکی در حوزه  فناوریبا کاربرد 

افته یی انتشارپژوهش -موضوعات مرتبع با آن، و مقالات علمی

به زبان فارسممی و انگلیسممی بودند. معیارهای خروج نیز مقالات 

ها، و مقالات مرتبع با کاربرد ها، کنفرانسارایه شده در همایش

های کودکان اسمممتثنایی بودند. کمکی در سمممایر گروه فناوری

لاتین و  2037تما  3991همای مجموعمه این موارد در بین سمممال

 فارسی پژوهش شده بود. 

 ارزیابی کیفیت مقالات

های موردنظر، با تممامی مقمالمات، بعمد از اسمممتخراج از پمایگاه

 سمطیف اوتی اختلالتخصمصی حوزه های کلیدواژهاز اسمتفاده 

فممان حمماضمممر کممه هر دو لهممای کمکی، توسمممع م فنمماوریو 

 و انشممناسممی و آموزش کودکان اسممتثناییرومتخصمما رشممته 

آموزشممی هسممتند، مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور  فناوری

ع با بعد از حذف مقالات نامرتبارتقای کیفیت بیشمممتر مقالات، 

الات اصممملی، بار دیگر برای بالا اهمداف مطمالعمه، و انتخاب مق

بردن اطمینان از شممناسممایی و بررسممی مقالات موجود، فهرسممت 

 هر یک از محققان. شدمناب  مقالات انتخاب شمده نیز جسمتجو 

و پس از آن داده  طور جمداگمانه مطالعه کردندا بمههر مقمالمه ر

                                                           
1. Interrater reliability 

مربو  بمه هر مقمالمه را به فرم تحلیل محتوا وارد سممماختند. در 

درصد  35) 7بین کدگذاران،  3محاسمبه پایایی درونیراسمتای 

صمورت تصمادفی انتخاب شمد و برای محاسبه مقالات  مقاله به

  اسممتفاده شممد. این فرمول شممامل 3982) 2آن از فرمول کزدین

ها، قها و عدم توافها تقسیم بر مجمو  تعداد توافقتعداد توافق

ی درونی مقالات است. میزان پایای 300و تقیسم نتیجه حاصله بر 

دسممت هب 0/0 89/89 ، و با میانگین0/0 18/93تا  0/0 23/79 از

  آمد.

 استخراج اطلاعات

مقمالمه پیدا شمممده، بعد از حذف مقالاتی که ارتباطی با  289از 

مقاله کاملا  مرتبع وارد  88اهداف مطالعه نداشمممتند، در نهایت 

طور کامل و دقیق مطالعه و بررسمممی شمممدند و به شمممد مطالعه 

 30مقاله انتخاب شده،  88گیری . از ، درخت تصممیم3)شمکل

چاپ شمممده  ،پژوهشمممی فارسمممی زبان -مقاله در مجلات علمی

  ایجماد شمممد تا 3)جمدول  سمممیس، فرم تحلیمل محتوا. نمدبود

. این فرم تحلیل شامل طبقات شود ای از هر مقاله فراهمخلاصه

 فناوری ها، نو انتشممار، سممن آزمودنی سممال / گان) نویسممنده

پژوهش،  ، طرحمهارت مورد نظر جهت آموزش کمکی، نو 

قبل از انتخاب شمممده  کارآموزی، سمممنجش انفرادی موقعیمت

ایج مداوم، و نت خانواده، پشممتیبانی کمکی، مشممارکت فناوری

خلاصمممه و تحلیل  3ا در جدول بود. در اداممه، مجموعه یافته ه

 شدند.

2. Kazdin 
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 گیری(فرایند بررسی و انتخاب مقالات )درخت تصمیم :1شکل 

 
 

 
فرم تحلیل محتوای مقالات: 1جدول 

 مقالهخلاصه  نویسنده)گان(

 و ر،بوسل پیل، ماسارو، ویلیامز،

  27) 2008 سادندورف،

ی ، )آزمایش )شناختی ، طرح پژوهش )نرم افزار ترکیب کننده گفتار و تصویر ، نو  مهارت کمکی فناوری ، نو  32-5) سن آزمودنی

خیر ، ) )بلی ، پشتیبانی مداوم شده )بلی ، مشارکت خانوادهعمومی، و خانه ، سنجش انفرادی )کلاس مجزا در مدرسه  موقعیت کارآموزی

 تصویری  دقت بر افزایشنرم افزار مثبت  تأثیر) نتیجه

 و لی، کریستی، -چارلوپ

  39)  2000، فریمن

)شناختی و رفتاری ، طرح پژوهش)طراحی خع پایه چندگانه ،  )الگوی ویدئویی ، نو  مهارت کمکی فناوری ، نو  33-7) سن آزمودنی

ده ش)اتاق درمان برای اکتساب، اتاق بازی آزاد، و اتاق عمومی نزدیک کلینیک برای تعمیم رفتار ، سنجش انفرادی  موقعیت کارآموزی

 عمیم رفتارهای هدف ت سری ، و ارتقای اکتساب بر ویدئویی الگوی مثبت تأثیر) )بلی ، نتیجه )بلی ، پشتیبانی مداوم )بلی ، مشارکت خانواده

 2037همکاران، و هرینگ،

(31  

)آزمایشی ، موقعیت  )اجتماعی ، طرح پژوهش تصویر ، نو  مهارت تبادل ارتباطی )سیستم کمکی فناوری ، نو  9-9) سن آزمودنی

 ارتباطی یستمس مثبت تأثیر) )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )کلاس مجزا ، سنجش انفرادی شده )بلی ، مشارکت خانواده کارآموزی

 کلام  بدون های بهبود ارتبا  بچه بر دارای صدای ماشینی

  28) 2039  همکاران، و شافر،

)طرح تک آزمودنی ،  طرح پژوهش )شناختی ، میکروفون ، نو  مهارت -ریموت فناوری) کمکی فناوری ، نو  37-9) سن آزمودنی

مثبت  تأثیر) ه)بلی ، نتیج )بلی ، پشتیبانی مداوم )بلی ، مشارکت خانواده آموزش فراگیر ، سنجش انفرادی شده)کلاس  موقعیت کارآموزی

 صدا  در گفتار تشخیا بهبود میکروفون بر -ریموت فناوری

 سابرامانیان، وندت، بوسچ،

  38) 2031 هسو،

 وهش)اجتماعی ، طرح پژ گفتار ، نو  مهارت تولید وسیله و تصویر، تبادل ارتباطی )سیستم کمکی فناورینو   ، 30-9) سن آزمودنی

لی ، )ب )بلی ، مشارکت خانواده و اتاق درمان ، سنجش انفرادی شده)کلاس آموزش ویژه،  چندگانه ، موقعیت کارآموزی پایه خع )طراحی

 اجتماعی  -ارتباطی رفتار تشویق بر فناوریمثبت  تأثیر) )بلی ، نتیجه پشتیبانی مداوم

  29) 3991 برنارد، و چین

 )عاطفی، شناختی و رفتاری ، طرح پژوهش کامییوتر ، نو  مهارت بر مبتنی )نرم افزار آموزش کمکی فناوری ، نو  7-5) سن آزمودنی

 )خیر ، پشتیبانی مداوم )بلی ، مشارکت خانواده س آموزش ویژه ، سنجش انفرادی شده)کلا آزمودنی ، موقعیت کارآموزی تک )طرح

 یری یادگ رفتاری، و بهبود میزان کاهش مشکلات بهتر، انگیزش بر کامییوتر بر مبتنی مثبت آموزش تأثیر) )خیر ، نتیجه

 وارن، دوهرمان، بکل، لاهیری،

  37) 2031 سارکار،

)شناختی و اجتماعی ، طرح  مجازی ، نو  مهارت واقعیت بر مبتنی انطباقی پاسخ فناوری) کمکی فناوری ، نو  38-31) سن آزمودنی

یر ، )خ )بلی ، مشارکت خانواده به کامییوتر ، سنجش انفرادی شده )اتاق درمان مجهز آزمودنی ، موقعیت کارآموزی تک )طرح پژوهش

 اجتماعی  تکلیف عملکرد بهبود بر مثبت واقعیت مجازی تأثیر) )بلی ، نتیجه پشتیبانی مداوم
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  10) 2037 ، فتیها

یت )سا )آزمایشی ، موقعیت کارآموزی )شناختی ، طرح پژوهش )نرم افزار آموزشی ، نو  مهارت کمکی فناوری ، نو  8) سن آزمودنی

 تقویت ی برمثبت نرم افزار آموزش )تأثیر )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم مشارکت خانواده)بلی ،  کامییوتری ، سنجش انفرادی شده

 زبان  هایمهارت

 2008 همکاران، و جاسمن

(20  

)کلاس  )آزمایشی ، موقعیت کارآموزی )رفتاری ، طرح پژوهش )واقعیت مجازی ، نو  مهارت کمکی فناوری ، نو  39-8) آزمودنیسن 

بت واقعیت مث تأثیر) )بلی ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده انه، و جامعه ، سنجش انفرادی شدهآموزش فراگیر، خ

 خیابان  از عبور ایهمهارت مجازی بر بهبود

  13) 2008 تانوس، و هتزونی

 یهپا خع )طرح )اجتماعی و رفتاری ، طرح پژوهش کامییوتر ، نو  مهارت بر مبتنی )آموزش کمکی فناوری ، نو  32-7) سن آزمودنی

 م)بلی ، پشتیبانی مداو )بلی ، مشارکت خانواده انه، و جامعه ، سنجش انفرادی شده)مدرسه آموزش ویژه، خ چندگانه ، موقعیت کارآموزی

 و رفتاری  ارتباطی کارکردهای مثبت آموزش مبتنی بر کامییوتر بر )تأثیر )خیر ، نتیجه

،  آیرس و جانگون، سیمیسون،

2008 (12  

 طرح) )اجتماعی ، طرح پژوهش شده ، نو  مهارت تلفیق ویدئوی و کامییوتر بر مبتنی )آموزش کمکی فناوری ، نو  9-5) سن آزمودنی

بلی ، ) )خیر ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده آموزش ویژه ، سنجش انفرادی شده س)کلا چندگانه ، موقعیت کارآموزی پایه خع

 اجتماعی  هایمهارت شده بر تلفیق ویدئو و کامییوتر بر مبتنی آموزش مثبت تأثیر) نتیجه

 اگان،پ -بالستا مارتینز، -لوزانو

 2033 گارکیا، -آلکاراز و

(11  

)آزمایشی یک گروهی ،  )اجتماعی و عاطفی ، طرح پژوهش )نرم افزار آموزشی ، نو  مهارت کمکی فناوری ، نو  38-8) سن آزمودنی

 ، نتیجه)خیر  )بلی ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده ه عادی، خانه ، سنجش انفرادی شده)کلاس مجزا در مدرس موقعیت کارآموزی

 عاطفی  و اجتماعی هایمهارت بهبود مثبت نرم افزار آموزشی بر )تأثیر

 2039 سو، و لی، وانگ، چین،

(39  

دگانه ، چن پایه خع )طراحی )اجتماعی ، طرح پژوهش گفتار ، نو  مهارت تولید )وسایل کمکی فناوری ، نو  31-32) سن آزمودنی

 مثبت تأثیر) )بلی ، نتیجه )بلی ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده س آموزش ویژه ، سنجش انفرادی شده)کلا موقعیت کارآموزی

 ارتباطی  مهارت وسایل تولید گفتار بر

  18) 3991 سورت، و پارسون

 طراحی) )اجتماعی ، طرح پژوهش گفتار ، نو  مهارت بدون و شده ترکیب گفتار با )کامییوترها کمکی فناورینو   ، 9-8) سن آزمودنی

 مداوم )بلی ، پشتیبانی )بلی ، مشارکت خانواده ویژه، جامعه ، سنجش انفرادی شده )مدرسه آموزش چندگانه ، موقعیت کارآموزی پایه خع

 ارتباطی  بر توانایی افزارنرم با گفتار مثبت ترکیب )تأثیر )خیر ، نتیجه

  15) 2000، کالورت و مور

وهی ، )آزمایشی یک گر )شناختی ، طرح پژوهش رفتار ، نو  مهارت یادگیری کامییوتری )برنامه کمکی فناورینو   ، 9-1) سن آزمودنی

ثبت برنامه م تأثیر) )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده )کلاس مجزا ، سنجش انفرادی شده زیموقعیت کارآمو

 کلامی  کلمات کامییوتری یادگیری رفتار بر افزایش

 2037همکاران، و کوتو، -والز

(19  

)آزمایشی ، موقعیت  اجتماعی ، طرح پژوهش)شناختی و  آموزشی ، نو  مهارت افزار )نرم کمکی فناورینو   ، 39-1) سن آزمودنی

فزار آموزشی مثبت نرم ا تأثیر) )بلی ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده )کلاس مجزا ، سنجش انفرادی شده زیکارآمو

 تعامل  و بندی،طبقه توجه، بهبود بر

 فرنچ، -سلیمن ریگبای، بیتنر،

  17) 2037 دیلون، نیکولز،

)طرح تک آزمودنی ،  )رفتاری ، طرح پژوهش افزاری یار تمرین ، نو  مهارت نرم )برنامه کمکی فناورینو   ، 30-5) سن آزمودنی

ثبت نرم افزار م تأثیر) )خیر ، نتیجه )بلی ، پشتیبانی مداوم )بلی ، مشارکت خانواده انفرادی شده)اتاق درمان ، سنجش  یموقعیت کارآموز

 بدنی  فعالیت به فیزیولوژیکی هایآموزشی بر افزایش پاسخ

 یت،اسم جانسون، کانستانتین،

  18) 2037 بروسنان، لنگیل،

)طرح تک آزمودنی ، موقعیت  )عاطفی و شناختی ، طرح پژوهش آموزشی ، نو  مهارت افزار )نرم کمکی فناورینو   ، 32) سن آزمودنی

ثبت نرم افزار م تأثیر) )بلی ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )بلی ، مشارکت خانواده شده)کلاس آموزش ویژه ، سنجش انفرادی  کارآموزی

 یادگیری  عملکرد و بهبود انگیزه آموزشی بر

 2030 همکاران، و باتوچی،

(19  

)آزمایشی ، موقعیت  )اجتماعی ، طرح پژوهش )بازی کامییوتری همیارانه ، نو  مهارت کمکی فناورینو   ، 32-8) سن آزمودنی

بلی ، ) )خیر ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده پس از مدرسه ، سنجش انفرادی شده های)مدرسه ویژه، و مرکز فعالیت کارآموزی

 مشارکت  و همیاری مثبت بازی کامییوتری بر تأثیر) نتیجه

 استاسولا، دامیانی، و کافو،

2038 (80  

ه )طراحی خع پای )عاطفی، شناختی، و رفتاری ، طرح پژوهش ای ، نو  مهارت)نرم افزار چندرسانه کمکی فناوری ، نو  8-7) سن آزمودنی

بانی )خیر ، پشتی )خیر ، مشارکت خانواده به کامییوتر ، سنجش انفرادی شده مجهز )کلاس آموزش ویژه چندگانه ، موقعیت کارآموزی

 مثبت نرم افزار آموزشی بر نگرش به دوره، افزایش درگیری سازنده، و کاهش رفتارهای نامطلوب  تأثیر) )خیر ، نتیجه مداوم

 2038 استاسولا، و همکاران،

(83  

)طراحی خع پایه چندگانه ، موقعیت  )رفتاری ، طرح پژوهش )برنامه میکروسوئیچ ، نو  مهارت کمکی فناوری ، نو  30-8) سن آزمودنی

مثبت  أثیرت) )خیر ، نتیجه )بلی ، پشتیبانی مداوم خیر ، مشارکت خانواده) یژه، و جامعه ، سنجش انفرادی شده)کلاس آموزش و کارآموزی

 برانگیز های انطباقی و کاهش رفتار چالشبرنامه میکرو سوئیچ بر افزایش پاسخ
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 2039 کاسیدی، و همکاران،

(82  

 )شناختی، و اجتماعی ، طرح پژوهش گفتار با بیان احساسی ، نو  مهارت -به -)نرم افزار متن کمکی فناوری ، نو  91-39) سن آزمودنی

  ، نتیجه)خیر )بلی ، پشتیبانی مداوم )بلی ، مشارکت خانواده س آموزش ویژه ، سنجش انفرادی شده)کلا )آزمایشی ، موقعیت کارآموزی

 ها در بزرگسالان دارای اختلال اوتیسم به چهرهگفتار بر توانایی پردازش عاطفی و توجه  -به -مثبت نرم افزار متن تأثیر)

 2030 لارهون، و همکاران،وان

(23  

)آزمایشی ، موقعیت  )رفتاری ، طرح پژوهش )ارائه ویدئویی و تصویری ، نو  مهارت کمکی فناورینو   ، 38-31) سن آزمودنی

مثبت ارائه  ثیرتأ) )بلی ، نتیجه یبانی مداوم)بلی ، پشت )کلاس آموزش ویژه، و خانه ، سنجش انفرادی شده )خیر ، مشارکت خانواده کارآموزی

 های درست مستقل در تکالیف زندگی ویدئویی بر پاسخ

  81) 2000راجندران و میشل،

 )آزمایشی ، موقعیت کارآموزی )شناختی ، طرح پژوهش مهارت )برنامه گفتگو حبابی ، نو  کمکی فناورینو   ، 21-38) سن آزمودنی

فتگو حبابی بر مثبت برنامه گ تأثیر) )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده س آموزش ویژه ، سنجش انفرادی شده)کلا

 های اجرایی و کلامی توانایی

 2009 و همکاران، باپتیستا

(88  

اس )کل زیرآمو)آزمایشی ، موقعیت کا )شناختی ، طرح پژوهش ردیابی چشم ، نو  مهارت فناوری) کمکی فناورینو    ،9) سن آزمودنی

ر پاسخ به ردیابی چشم ب فناوریمثبت  تأثیر) )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده مجزا ، سنجش انفرادی شده

 های کلامی ساده، تشخیا، و طبقه بندی اشیا  آموزش

  85) 2005  روبینس،

ای ، موقعیت مشاهده -)تحلیل کیفی )اجتماعی ، طرح پژوهش نما ، نو  مهارت)روبات انسان کمکی فناورینو   ، 30-5) سن آزمودنی

ات انسان نما بر مثبت روب تأثیر) )بلی ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده )کلاس مجزا ، سنجش انفرادی شده زیکارآمو

 های تعامل اجتماعی ایجاد و تقویت مهارت

 2037و همکاران، هورنوف

(89  

لیل )تح )شناختی ، طرح پژوهش ای تعاملی شخصی سازی شده ، نو  مهارتهای رسانه)سیستم کمکی فناورینو   ، 87-37) سن آزمودنی

مثبت نرم افزار بر  یرتأث) )خیر ، نتیجه تیبانی مداوم)بلی ، پش )بلی ، مشارکت خانواده )خانه ، سنجش انفرادی شده ارآموزیکیفی ، موقعیت ک

 بهبود شناخت افراد سندروم رت 

 2035 استاسولا و همکاران،

(87  

)طراحی خع پایه چندگانه ،  )رفتاری و عاطفی ، طرح پژوهش )کامییوتر شخصی ، نو  مهارت کمکی فناورینو   ، 32-9) سن آزمودنی

 تأثیر) )خیر ، نتیجه )بلی ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده سنجش انفرادی شدهش ویژه، خانه ، )کلاس آموز موقعیت کارآموزی

 های شادی آنان برانگیز، و بهبود شاخاهای انطباقی، کاهش رفتارهای چالشمثبت کامییوتر شخصی بر افزایش پاسخ

  88) 2032فان، 

 ای ، موقعیت)اقدام پژوهی و تحلیل مشاهده )شناختی ، طرح پژوهش )تبلت آی پد ، نو  مهارت کمکی فناوری ، نو  33-9) سن آزمودنی

موزان )بهبود عملکرد دانش آ )خیر ، نتیجه )بلی ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده )کلاس مجزا ، سنجش انفرادی شده زیکارآمو

 اوتیسم در بیان، تشخیا، و شناسایی حروف 

  22) 2031 شریبر و کوهن،

)اجتماعی ، طرح  های ویدئویی، و نرم افزار پردازش تصویری ، نو  مهارتها، کلیپ)عکس کمکی فناوری ، نو  38-39) سن آزمودنی

 اده)خیر ، مشارکت خانو س آموزش ویژه ، سنجش انفرادی شده)کلا مصاحبه و مشاهده ، موقعیت کارآموزی -یق کیفی)طرح تحق پژوهش

 های پردازش تصویری بر بیان احساس و عواطف، و ارتبا  میان فردی فناوریمثبت  تأثیر) )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم

 بورکلی، تینکانی، و فیشر،

2035 (89  

)طراحی خع پایه  )رفتاری ، طرح پژوهش وزش ویدئویی ، نو  مهارت)نشانه های تصویری و آم کمکی فناوری ، نو  38) سن آزمودنی

بلی ، ) )بلی ، پشتیبانی مداوم )بلی ، مشارکت خانواده ویژه، جامعه ، سنجش انفرادی شده )کلاس آموزش چندگانه ، موقعیت کارآموزی

 های خرید مستقل در جامعه مثبت آموزش تصویری و ویدئویی بر بهبود مهارت تأثیر) نتیجه

  50)2035 لی و همکاران،

)طراحی خع پایه چندگانه ،  طرح پژوهش)رفتاری ،  )آموزش مبتنی بر آی پد ، نو  مهارت کمکی فناوری ، نو  8-2) سن آزمودنی

کسان در )اثربخشی ی )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده )اتاق درمان ، سنجش انفرادی شده موقعیت کارآموزی

 برانگیز های درست، و کاهش رفتارهای چالشافزایش پاسخ

 2037 کینسلا، چو، و کوشکی،

(38  

)آزمایشی ،  اجتماعی و عاطفی ، طرح پژوهش-)رفتاری  ، نو  مهارتآموزشی)نرم افزار  کمکی فناوری ، نو  39-8) سن آزمودنی

رم افزار مثبت ن تأثیر) )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )بلی ، مشارکت خانواده ده)جامعه ، سنجش انفرادی ش رآموزیموقعیت کا

 آموزشی بر افزایش رفتارهای اجتماعی دقیق و صحیح، نمایش آنها در زمان سری ، و بهبود رضایت دانش آموزان 

 2035 واندرمر، و همکاران،

(53  

 موقعیت کارآموزی)طراحی خع پایه چندگانه ،  ح پژوهش)اجتماعی ، طر )آی پد ، نو  مهارت کمکی فناورینو   ، 8) سن آزمودنی

نی بر آی پد بر مثبت آموزش مبت تأثیر) )خیر ، نتیجه پشتیبانی مداوم)بلی ،  مشارکت خانواده)بلی ،  سنجش انفرادی شدهاوتیسم ،  )مرکز

 بهبود رفتارهای اجتماعی 

بنامو، لوتزکر، و  -شییلی

  52) 2002 تابمن،

)طراحی خع پایه چندگانه ، موقعیت  )رفتاری ، طرح پژوهش )الگوی ویدئویی ، نو  مهارت کمکی فناوری ، نو  32-8) سن آزمودنی

ت الگوی مثب تأثیر) )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )بلی ، مشارکت خانواده ز آموزش ویژه ، سنجش انفرادی شده)مرک کارآموزی

 های زندگی ویدئوی آموزشی بر ارتقای کسب مهارت
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 2007لاکاوا، و همکاران، 

(51  

 )آزمایشی ، )شناختی، و عاطفی ، طرح پژوهش )نرم افزار کامییوتری ذهن خوانی ، نو  مهارت کمکی فناوری ، نو  33-8) آزمودنی سن

 تأثیر) جه)بلی ، نتی )بلی ، پشتیبانی مداوم )مدرسه آموزش ویژه، و خانه ، سنجش انفرادی شده )بلی ، مشارکت خانواده موقعیت کارآموزی

 مثبت نرم افزار بر بهبود تشخیا عاطفی صدا و چهره 

  21)2032 چنگ و هانگ،

)طراحی خع پایه چندگانه ، موقعیت  )رفتاری ، طرح پژوهش )واقعیت مجازی ، نو  مهارت کمکی فناوری ، نو  32-9) سن آزمودنی

بت واقعیت مث تأثیر) )بلی ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده ه آموزش ویژه ، سنجش انفرادی شده)مدرس کارآموزی

 های زندگی روزانه مجازی بر بهبود توجه در مهارت

برزناک، آیرس، مچلینگ، و 

  58)2032 آلکساندر،

)طراحی خع پایه چندگانه ،  )رفتاری ، طرح پژوهش )ارائه ویدئو از طریق آیفون ، نو  مهارت کمکی فناورینو   ، 39-38) سن آزمودنی

ثبت ارائه م تأثیر) )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم خیر ، مشارکت خانواده) )کلاس مجزا ، سنجش انفرادی شده یموقعیت کارآموز

 های زندگی روزانه ویدئویی بر افزایش استقلال شغلی و بهبود عملکرد مهارت

  55)3195 مرادی،

)شناختی ، طرح پژوهش)آزمایشی ، موقعیت  ای آموزشی ، نو  مهارتهای رایانه)بازی کمکی فناورینو   ، 30-8) سن آزمودنی

های ازیمثبت ب تأثیر) )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده مدرسه اوتیسم ، سنجش انفرادی شده) کارآموزی

 آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی 

 نجفی، جعفری، و محکی،

3198(59  

)آزمایشی ، موقعیت  )شناختی، عاطفی ، طرح پژوهش )نرم افزار آموزشی ، نو  مهارت کمکی فناورینو   ، 32-5) سن آزمودنی

ی نرم افزار آموزش مثبت تأثیر) )بلی ، نتیجه )بلی ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده یسم ، سنجش انفرادی شده)مدرسه اوت کارآموزی

 ، بعد حافظه فوری برای چهره، و بعد ابعاد چهره بر بعد حالات عاطفی ابراز شده

محمدپور، باباپور خیرالدین، و 

 بخشی پور رودسری،

3192(57  

)طراحی خع پایه چندگانه ،  )رفتاری ، طرح پژوهش )برنامه الگوی ویدئویی ، نو  مهارت کمکی فناورینو   ، 30-9) سن آزمودنی

مثبت  أثیرت) )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم خانواده)بلی ، مشارکت  ه آموزش ویژه ، سنجش انفرادی شده)مدرس موقعیت کارآموزی

 های خودیاری کودکان اوتیسم الگوی ویدئویی بر افزایش مهارت

خان آبادی، طال  پسند، 

  58)3191 رحیمیان بوگر،

)آزمایشی ،  )اجتماعی و رفتاری ، طرح پژوهش )برنامه الگوی ویدئویی ، نو  مهارت کمکی فناوری)عدم گزارش ، نو   سن آزمودنی

مثبت  أثیرت) )خیر ، نتیجه )بلی ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده ه آموزش ویژه ، سنجش انفرادی شده)مدرس موقعیت کارآموزی

 های ارتباطی، و کاهش رفتارهای چالش برانگیز بهبود مهارتالگوی ویدئویی بر 

هوشیار محبوب، یاریاری، و 

  59)3192 پاکدل مقدم،

)طراحی خع پایه چندگانه ،  وهش)اجتماعی ، طرح پژ )برنامه الگوی ویدئویی ، نو  مهارت کمکی فناوری ، نو  32-7) سن آزمودنی

مثبت الگوی  رتأثی) )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )خیر ، مشارکت خانواده ه)مدرسه اوتیسم ، سنجش انفرادی شد موقعیت کارآموزی

 ویدئویی بر مهارت پیشگام شدن در موقعیت اجتماعی 

 احمدی و همکاران،

3198(90  

 )آزمایشی ، موقعیت کارآموزی )شناختی ، طرح پژوهش )نرم افزار آموزشی ، نو  مهارت کمکی فناوری ، نو  38-9) سن آزمودنی

یادگیری مفاهیم  مثبت نرم افزار بر تأثیر) نتیجه)خیر ،  )خیر ، پشتیبانی مداوم )بلی ، مشارکت خانواده مدرسه اوتیسم ، سنجش انفرادی شده)

  ریاضیپیش نیاز 

رمضانی فرانی، غرایی، و 

  93)3195 سالک ابراهیمی،

)آزمایشی ،  )اجتماعی و شناختی ، طرح پژوهش ای چهره خوانی ، نو  مهارت)نرم افزار رایانه کمکی فناوری نو  ، 32-7) سن آزمودنی

افزار مثبت نرم رتأثی) )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )بلی ، مشارکت خانواده مدرسه اوتیسم ، سنجش انفرادی شده) موقعیت کارآموزی

 های اجتماعی، پردازش چهره، و بازشناسی هیجانات بر بهبود مهارت

نوروزی، احمدزاده بیانی، و 

  92) 3190آقا براتی،

)آزمایشی ،  )شناختی ، طرح پژوهش ای ، نو  مهارتچندرسانه )نرم افزار آموزشی کمکی فناوری)عدم گزارش ، نو   سن آزمودنی

افزار ثبت نرمم تأثیر) )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم )بلی ، مشارکت خانواده ، سنجش انفرادی شده)کلاس مجزا  موقعیت کارآموزی

 آموزشی بر یادگیری مفاهیم ریاضی 

مرادی فارسانی، طاهری تربتی، 

  91) 3199 و صابری کاخکی،

ه )مدرس )آزمایشی ، موقعیت کارآموزی )رفتاری ، طرح پژوهش )الگوی ویدئویی ، نو  مهارت کمکی فناورینو   ، 31-7) سن آزمودنی

)اثربخشی یکسان هر دو آموزش بر  )خیر ، نتیجه )خیر ، پشتیبانی مداوم ی ، مشارکت خانواده)بل آموزش ویژه ، سنجش انفرادی شده

 یادگیری مهارت حرکتی 

 محمدپور، و همکاران،

3191(98  

)طراحی خع پایه چندگانه ، موقعیت  )اجتماعی ، طرح پژوهش )الگوی ویدئویی ، نو  مهارت کمکی فناورینو   ، 30-9) سن آزمودنی

بت الگوی مث تأثیر) )خیر ، نتیجه پشتیبانی مداوم)بلی ،  )بلی ، مشارکت خانواده ه آموزش ویژه ، سنجش انفرادی شده)مدرس کارآموزی

 ویدئویی بر ارتبا  چشمی و تعاملات اجتماعی 
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 هایافته
 نسمممهای انجام شمممده در ارتبا  با در این بخش، نتایج تحلیل

 فناورینو  نو  مهارت مورد نظر جهت آموزش، ها، آزمودنی

 وهش، نو  طرح پژطیف اوتیسممم اختلالکار رفته در کمکی به

، موقعیت کمکی فناوریکار رفته، نتایج اثربخشمممی کاربرد بمه

 فناوریکمارآموزی، سمممنجش انفرادی شمممده قبمل از انتخاب 

 کمکی، مشارکت خانواده، و پشتیبانی مداوم آورده شده است. 

درصممد  شممامل  93/72) مطالعه 15ها: آزمودنی سنن  (الف

درصممد  شممامل  25) مطالعه 32، 32تا  5های از سممن آزمودنی

درصمد  شامل  25) مطالعه 32، 35تا  31های در سمن آزمودنی

مل شادرصد   25/9) مطالعه 1، 23تا  39های در سمن آزمودنی

 درصممد 83/30) مطالعه 5بیشممتر، و  –22های در سممن آزمودنی

درصد   39/8) مطالعه 2. است سمال 5زیر های شمامل آزمودنی

مجمو  این درصدها بیش اند. ارش ندادهها را گزسن آزمودنی

هایی بود که اسمت، زیرا چندین مطالعه شامل آزمودنی 300از 

  .شده بودبندی آنها در بیش از یک طیف سنی طبقه سن

مطممالعممه  33 :مورد نظر جهنت آموزش هنارتنوع م (ب

 کمکی در بهبود مهارت فناوریدرصمممد  بمه کماربرد  93/22)

کمکی  فناوریدرصد  به کاربرد  93/22مطالعه ) 33شمناختی، 

درصمممد  به  93/22مطمالعمه ) 33رفتماری، و  در بهبود مهمارت

 اجتماعی پرداختند، و کمکی در بهبود مهارت فناوریکماربرد 

کمکی در بهبود  فنمماوری  کمماربرد درصمممد 11/8مطممالعممه ) 8

درصد  کاربرد  25/9مطالعه ) 1های شناختی/ اجتماعی، مهارت

 2همای عاطفی و شمممناختی، کمکی در بهبود مهمارت فنماوری

کمکی در بهبود  فنمماوریدرصممممد کمماربرد  39/8مطممالعممه )

درصد کاربرد  39/8مطالعه ) 2های اجتماعی و رفتاری، مهارت

عمماطفی و هممای شمممنمماختی، کمکی در بهبود مهممارت فنمماوری

کمکی در  فناوریکاربرد درصمممد   08/2مطمالعه ) 3رفتماری، 

درصممد   08/2مطالعه ) 3ی شممناختی و رفتاری، هابهبود مهارت

هممای عمماطفی و کمکی در بهبود مهممارت فنمماوریکمماربمرد 

کمکی در  فناوری  کاربرد درصمممد 08/2مطالعه ) 3اجتماعی، 

  درصد 08/2مطالعه ) 3های عاطفی و رفتاری، و بهبود مهارت

 های رفتاری، عاطفی وکمکی در بهبود مهارت فناوریکاربرد 

دی های بعانمد، و به ترتیب در رتبها بررسمممی کردهاجتمماعی ر

 قرار دارند.

بیشترین فراوانی را  آزمودنیمطالعات تک طرح پژوهش: (ج

درصمممد  از  88مطالعه ) 21و در  در بین انوا  مطمالعمات دارند

 88)مطالعه  23آزمودنی اسمممتفاده شمممده اسمممت. های تکطرح

درصممد  از  8) مطالعه 8و  از نو  مطالعات آزمایشممی، درصممد 

 هستند.  مطالعات کیفینو  

اسمتفاده از نرم افزارهای آموزشی در  کمکی: فناورینوع  (د

پرکاربردترین   درصممد 15) 37با فراوانی طیف اوتیسممم  اختلال

. هسممتندهای انجام شممده کار برده شممده در پژوهشبه فناوری

 38) 7بمما فراوانی الگوی ویممدئویی علمماوه براین، اسمممتفمماده از 

، درصد  8) 8 با فراوانیهای پردازش تصویری فناوریدرصد ، 

 9) 1 با فراوانیدرصد ، آی پد  9) 1 واقعیت مجازی با فراوانی

 8) 2 کننده گفتار و تصویر با فراوانی، نرم افزار ترکیبدرصد 

، درصد  8) 2 ، سیستم ارتباطی تبادل تصویر با فراوانیدرصمد 

ا ببازی کامییوتری ، درصد  8) 2 اوانیوسایل تولید گفتار با فر

 3 ریموت میکروفون با فراوانی فناوری، درصممد  8) 2 فراوانی

درصد ،  2) 3 با فراوانیگفتار  -به -نرم افزار متن، درصمد  2)

درصمممد ،  کامییوتر  2) 3 بما فراوانیردیمابی چشمممم  فنماوری

ا بدرصممد ، نرم افزار گفتگو حبابی  2) 3 با فراوانیشممخصممی 

درصد ،  2) 3 با فراوانی ، روبات انسان نمادرصد  2) 3 فراوانی

به ترتیب در رتبه  درصد  2) 3 با فراوانیسوئیچ و برنامه میکرو

 های بعدی قرار دارند.  

 :ف اوتیسمطی اختلالکمکی در  فناوری نتایج اثربخشی (ه

سممت اطیف اوتیسممم مثبت  اختلالکمکی در  فناوریاثربخشمی 

 2همما )مطممالعممه . فقع در تعممداد معممدودی از پژوهش 89)در 

دسمممت هکمکی به صمممورت برابر ب فناوریمطالعه ، اثربخشمممی 

آمده اسممت و در هیچ پژوهشممی نتیجه اثربخشممی منفی گزارش 

 نشده است. 

 پرکمماربردترین مراکز اسمممتثنمماییموقعینت کنارآموزی:  (و

درصمممد   99/83مطالعه ) 20موقعیت کارآموزی اسمممت که در 
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 ترکیب چندیند اسمممتفاده قرار گرفته اسمممت. پس از آن، مور

 موقعیمت کارآموزی )مدرسمممه/ مرکز با خانه/ جامعه یا هر دو 

)در مممدارس  درصممممد ، کلمماس مجزا 08/27مطممالعممه ) 31در 

 مراکز فعالیتدرصمممد ، 99/39مطالعه ) 8  در آموزش عمومی

 25/9مطالعه ) 1های درمانی  در )از قبیل اتاق ارزیابی، و کلاس

، سممایت درصممد  08/2مطالعه ) 3آموزش فراگیر در درصممد ، 

 مطالعه 3، خمانه در درصمممد  08/2) مطمالعمه 3کمامییوتری در 

مورد  درصمممد  08/2) مطالعه 3، و جامعه در درصمممد  08/2)

 استفاده قرار گرفته است.

ی: کمک فناوریسنننجش انفرادی شننده قبل از انتخاب  (ز

ها قبل شده آزمودنیانفرادید ، سمنجش درصم 88مطالعه ) 21

 در اند.کمکی نمداشمممتنمد یا گزارش نداده فنماوریاز انتخماب 

ها یا درصممد  سممنجش انفرادی آزمودنی 52مطالعه ) 25 مقابل،

ا کمکی ب فناوریسمممنجش ممداوم و اصممملماح به منظور تطبیق 

 اند.  ها را استفاده کردهنیازهای انفرادی آزمودنی

 59) مطالعه 27مشممارکت خانواده در مشننارکت خانواده:  (ح

 23فقع در  و درصممد  وجود نداشممته یا گزارش نشممده اسممت

اند. درصمممد  مشمممارکت خانواده را گزارش داده 88مطمالعه )

ها مورد توجه بودند، همایی که در مشمممارکت خانوادهفعمالیمت

کی، کم فناوریشمامل کمک والدین به فرزندان در استفاده از 

صمماحبه در خصمموج سممنجش میزان اختلال پاسممخ والدین به م

، و همکاری آنان با معلم و محقق در هنگام اسممتفاده از اوتیسممم

توسمممع فرزنمدانشمممان، نظمارت والدین بر نحوه انجام  فنماوری

همای آموزش داده شمممده از طریق تکمالیف مربو  بمه مهمارت

کمکی توسمع فرزندانشان در خانه، و مشاهده یا ضبع  فناوری

 هستند.ها نیرفتارهای آزمود

ها و پشمممتیبانی مداوم برای آزمودنیپشننتیبنانی منداوم:  (خ

درصد  گزارش شده است و  11مطالعه ) 39هایشان در خانواده

 درصد  گزارش نشده است.  97مطالعه ) 12در 

 

                                                           
1. Social initiations  

 گیریبحث و نتیجه
حوزه کمکی در  فناوریهمدف پژوهش حماضمممر، تعیین نقش 

ان نش حاضممر ندممروری نظاممطالعه طیف اوتیسمم بود.  اختلال

کمکی  فناوریکاربسممت  شممدههای انجام دهد که پژوهشمی

 32 -5طیف اوتیسممم بیشممتر در دامنه سممنی  اختلالدر ارتبا  با 

شرو  آموزش و مداخلات در سنین پایین  سالگی تمرکز دارد.

از اهمیمت ممداخلمه بهنگمام در ارتبا  با این گروه از کودکان 

دهد که مداخلات کند. شمواهد پژوهشمی نشممان میحکایت می

مک بهتر این گروه از افراد کیافتگی شدر سممنین پایین به سمماز

کند. اگرچه این مداخلات بهنگام از همان موق  قبل از شش می

اما در ارتبا  با مداخلات بهنگام از  ،شمممودگی شمممرو  میماه

تحول سممالگی شممرایع  32-5کمکی دامنه سممنی  فناوریطریق 

 ندکهای حرکتی را ایجاب میشمممنماختی، رفتماری، و توانمایی

(95 . 

ی انه گفتاربمه دلیل خزافراد دارای اختلمال طیف اوتیسمممم 

و  ورندخدر گفتگو با دیگران شکست میاغلب خیلی محدود 

گونه در باره موضوعات مکالمه مورد ساچنین، تکرار وسوهم

های اجتماعی از سمموی های غیرمعمول به نشممانهعلاقه، واکنش

، یهای اجتماعو یا اضممطراب مربو  به موقعیت، گفتگوطرف 

های کمکی از قبیل وسمممایل تولید فناوری.  99) دارا هسمممتند

و  های ارتباطی تبادل تصممویر،گفتار، واقعیت مجازی، سممیسممتم

 کندآموزش مبتنی بر کمامییوتر به بهبود ارتبا  افراد کمک می

افراد دارای اختلممال  ،کمکی فنمماوری . 85، 12، 10، 38-37)

کال در اش مشارکتدر شمرو  کردن گفتگو، را طیف اوتیسمم 

اجتماعی بازی، به کارگیری رسممموم و هنجارهای اجتماعی در 

حل دیگران، 3های اجتماعیطول گفتگو، پاسمممخ به آغازگری

ای هشمناسایی و تنظیم عواطف و هیجانو مشمکلات اجتماعی، 

ی به تحقق این اهداف کنمد. الگوی ویمدئویمی یماریمتقمابمل 

 فنمماوری . 98، 58، 39) کنممداجتممماعی و عمماطفی کمممک می

های شناختی، اجتماعی، و عاطفی کمکی علاوه بر بهبود مهارت

وزش آمکند. های رفتاری افراد نیز کمک میبه تقویت مهارت
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، کامییوتر 3های مبتنی بر تصمممویرسمممیسمممتممبتنی بر کامییوتر، 

در توانمندسممازی افراد اوتیسممم و  2الگوی ویدئوییشممخصممی، 

بور )پختن، ع های زندگی مستقلانهذهنی برای مهارتتوانی کم

از خیابان، شممسممتن ،روف، پسممت کردن نامه، اسممتفاده از لوازم 

ستند هخانگی، متوقف سماختن اتوبوس برای سوار شدن  موثر 

(20 ،23 ،21 ،89 ،52 ،58 ،58.  

ای مهم در حوزه از متغیره مشمممارکمت خانواده یکی دیگر

ا وجود بکمکی است.  فناوریو کاربست طیف اوتیسم  اختلال

نها در این ارتبا  اهمیت مشممارکت خانواده، میزان مشممارکت آ

طوری طبق نتایج پژوهش حاضمر بسمیار قابل ملاحظه نیسمت، به

مشمممارکت  ها درصمممد پژوهش 88) مطالعه 23که صمممرفا  در 

ه تواند بخانواده مورد توجه قرار گرفته اسممت. این شممرایع می

، کمکی فناوریدلیل عدم آگاهی والدین از اهمیت کاربسممت 

کمکی، و فقدان یا  فناوریعدم آشمممنایی با نحوه اسمممتفاده از 

های مناسمب از سموی مدرسه و نظام آموزشی ضمعف آموزش

  .99، 30) برای مشارکت بیشتر والدین باشد

داممنممه تمنمو  و نمیممازهممای ممختلف در بین افراد دارای 

، مطیف اوتیسممم اختلالهای تحولی به ویژه افراد دارای ناتوانی

کمکی  فنمماوریضمممرورت طراحی برنممامممه هممای آموزشمممی 

سممازد. شممده و در کنار آن سممنجش انفرادی را الزامی میفردی

مطالعه  25نتمایج پژوهش حاضمممر حکایت از آن دارد که فقع 

ها یا سممنجش مداوم و صممد  سممنجش انفرادی آزمودنیدر 52)

کمکی بما نیمازهای انفرادی  فنماوریاصممملماح بمه منظور تطبیق 

 اوریفناند. فقدان سنجش انفرادی ها را استفاده کردهآزمودنی

کمکی ممکن اسممت به عدم هماهنگی نیازهای یادگیرندگان و 

ن  اکمکی بیانجامد و در نتیجه م فناوریهمای تجهیزات ویژگی

ا بتوسممع افراد  فناوریاصمملی برای اسممتفاده عمومی از وسممایل 

  . 97) شود نارسایی تحولی

 ی انجام شدههانتایج پژوهش حاضمر نشان داد که پژوهش

رکیب تدر مراکز استثنایی، و  کارآموزیشمامل موقعیت بیشمتر 

خانه/ جامعه یا چنمدین موقعیت کارآموزی )مدرسمممه/ مرکز با 

                                                           
1. Picture-based systems  

های تواناییهای چندگانه و آسیبماهیت پیچیده  .ندبود هر دو 

نها به آ تعلق داشمممتن ،اختلال طیف اوتیسمممممبتلا به غالب افراد 

 ،اقتصادی پایین از یک سو -ح اجتماعیهای سطبیشتر خانواده

علممائم  ازدرصممممد این گروه از افراد  90و دارا بودن بیش از 

یافت  مداخلات چندتیمی و در ،و ذهنیتحولی های نارسمممایی

کند. های چندگانه را ایجاب میای در محیعخمدممات مداخله

آموزشی،  -این مداخلات شامل مداخلات روانیدر این راسمتا، 

سایی اراست که در غالب موارد متمرکز بر نتحولی  -رفتاریو 

و  ،اصلی این گروه از افراد شامل ارتباطات، رفتارهای اجتماعی

های مختلف ارائه که در محیع پذیری رفتاری اسمممتانعطماف

  . 95) شودمی

ای طیف هبا توجه به این که مشممکلات افراد مبتلا به اختلال

اوتیسممم در طول عمرشممان به صممورت مسممتمر وجود دارد، باید 

بق طحمایت و پشممتیبانی مداوم و مسممتمر وجود داشممته باشممد. 

 های انجام شمممدهپژوهشتعداد کمی از نتایج این پژوهش، در 

ان هایشو خانوادهها پشتیبانی مداوم برای آزمودنی، درصد 11)

خدمات ضمممرورت دارد کمه مورد توجمه قرار گرفتمه اسمممت. 

 طیف الاختلمبتلا به و پشمممتیبانی مناسمممب برای افراد  فنماوری

بتلا مکه افراد  هایشان در دسترس باشد تا اینو خانواده اوتیسمم

ده را نادیهای آموزشممی مزایای برنامه ،طیف اوتیسممماختلال به 

 نگیرند.

ه نشمممان دادند کمبتنی بر شمممواهد های طور کلی، فعالیتبه

 هایبهبود مهارتکی ابزارهمای مفیدی برای همای کمفنماوری

 افراد های زندگی روزانهارتبماطی، اجتماعی/عاطفی، و مهارت

طیف اوتیسممم هسممتند.  اختلالله های تحولی از جمبا نارسممای

در ایران نشممانگر آن اسممت که  های انجام شممده مرتبعپژوهش

 ، بازی کامییوتری،ایافزارهای آموزشی چندرسانهفاَ از نرمصر

سممتفاده ا طیف اوتیسممم اختلالبرای بهبود  ی ویدئوییدهو الگو

ی در کمک فناوریهای طراحی سایر برنامه بنابراین شمده است،

و ارزیابی اثربخشی آن بر روی این  طیف اوتیسم اختلال حوزه

یف ط اختلالبه متخصصان حوزه  گروه از افراد ضروری است.

2. Video models  
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ا های کمکی متناسب بفناوریاز که شمود پیشمنهاد می اوتیسمم

برای تسمممهیل عملکرد یادگیرندگان  مهمارت مورد انتظمارنو  

ر اثربخشممی به منظواسممتفاده کنند. طیف اوتیسمم  اختلالمبتلا به 

کی، باید مشمممارکت خانواده، کم فناوریکیفیمت کماربسمممت 

یبانی کمکی، و پشت فناوریشده قبل از انتخاب یسنجش انفراد

طیف اوتیسمممم مورد توجه قرار گیرد.  اختلالممداوم در حوزه 

های برای رسمممیدن به فعالیت شمممود کهطور کلی توصمممیه میبه

 صمممورتبهها در ایران فناوریکاربرد این  مبتنی بر شمممواهمد،

 طیف اوتیسمممم اختلالهای های آزمایشمممی بر روی گروهطرح

  شود.بررسی 

طالعه توسع نویسندگان این م  هیچ گونه تعارض منافتضاد منافع: 

گزارش نشده است.
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Abstract 

Background and Purpose: Autism spectrum disorder is a complex neurodevelopmental condition 

that influences different functions of the individual. Several interventional approaches have been 

used to help this group of individuals. Present study aimed to systemically review the rehabilitation 

of autism spectrum disorder through assistive technology.  

Method: Searching the keywords of assistive technology, educational technology, and learning 

technology in the context of autism spectrum disorder in the specialized national and international 

research databases of years 1993 to 2017, the information concerning the research objective were 

collected and then analyzed.   

Results: Single-case research design has the highest frequency in all types of research (48 %). 

Most of the 48 research articles selected in the context of improving the cognitive skills and 

behavioral skills were related to the application of social assistive technology for individuals with 

autism spectrum disorder (each with a frequency of 11 %). Among the technologies applied, the 

educational software used for autism spectrum disorder was of the highest frequency (17 %). 

Centers for exceptional children and combined use of several training settings were the most 

applied training settings (33% in total). In addition, individualized assessment, family 

involvement, and ongoing support were studied in 25, 21, and 16 % of the articles, respectively. 

Results of most researches revealed the positive effectiveness of assistive technology for autism 

spectrum disorder.  

Conclusion: The complementary role of assistive technology including video modeling, virtual 

reality, picture exchange communication system, and humanoid robot for rehabilitation, is the 

main factor explaining their use for individuals with autism spectrum disorder. Results of different 

studies indicate that design of assistive technology programs in the arena of developmental 

disabilities and assessment of their effectiveness on the individuals with autism spectrum disorder 

in Iran is necessary.  
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