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 Background and Purpose: Autism spectrum disorder (ASD) is a lifelong developmental condition 

that is characterized by specific problems in social interaction and communication, the ability to think 

and flexible behavior, and perception and managing of sensory stimuli. Due to the presence of 

students with autism in public education schools, it is necessary to develop the teaching skills of 

teachers based on evidence-based methods. The present study aimed to perform a systematic review 

of the professional development program for teaching teachers based on evidence-based practices for 

students with ASD. 

Method: In this study, through systematic reviews and search for specialized keywords in Elsevier, 

Scopus, Google Scholar, ProQuest, Springer, and PubMed databases between 2000 and 2018, the 

findings and information needed to achieve the research goal was obtained. In the next step, all 

selected articles were reviewed by three research authors in EndNote software and duplicate articles 

were removed, and 217 published articles were considered base on the inclusion criteria and quality 

assessment using Cochrane risk of bias quality assessment. Then, based on the final qualitative 

evaluation, 14 articles were selected in English and reviewed in order to answer the research 

questions. 

Results: Among studies, education in behavioral context with nine studies (45 percent), 

communication context with seven studies (35 percent), social context with three studies (15 percent), 

education context with one study (5 percent), and transfer and play context without study, from most 

to least research to allocuted themselves; also, 25 percent of the studies used in behavioral 

interventions and positive behavioral-supportive strategies, 15 percent of the naturalistic intervention 

strategies, and discrete trial training and 10 percent pivotal response training and other strategies. 

Conclusion: Based on the obtained results, it is suggested that professional development programs 

for educating teachers with students with ASD in Iran be mostly based on positive behavioral 

interventions and supportive strategies. As a result, educational programs should be presented in the 

form of individual and combined education. 

 

 

 

  

* Corresponding author: Abbas Ali Taghipour Javan, Ph.D. Student of Psychology of Exceptional Children, Faculty of Psychology and 

Educational Sciences, University of Tehran, Iran. 

E-mail: Abbas.javan.t@gmail.com 

Tel: (+98) 2161111   

2476-5740/ © 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
).nd/4.0/-nc-https://creativecommons.org/licenses/by( 

http://childmentalhealth.ir/article-1-855-en.html
http://dx.doi.org/10.52547/jcmh.8.1.5
http://dorl.net/dor/20.1001.1.24233552.1400.8.1.2.1
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.52547/jcmh.8.1.5
http://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Quarterly Journal of 

Child Mental Health     

44 

Vol. 8, No. 1, Spring 2021 

Extended Abstract 

Introduction 

Autism spectrum disorder (ASD) is a lifelong 

developmental condition that is characterized by 

specific problems in social interaction and 

communication, the ability to think and flexible 

behavior, and perception and manage sensory stimuli 

(1). By increasing the prevalence of ASD, the 

presence of students with ASD in public schools is 

increasing (5, 6). Studies have documented report 

adverse outcomes and lack of services for people 

with ASD (13). The inclusive approach, despite its 

many advantages, still faces many challenges, such 

as preparing ordinary teachers and other students. 

With due attention to present students with autism 

disorder in public schools, the professional 

development of teachers’ education based on 

evidence-based practices is an essential and urgent 

need. Unfortunately, the evidence suggests that 

dominant approaches to professional development 

may be insufficient to develop and implement 

evidence-based methods for students with ASD (9). 

Whereas educational strategies are successful for 

some students with ASD; they may not be sufficient 

for others (24); Teachers of students with ASD 

should be prepared to work with these students in 

different efficacious ways. In general, evidence-

based methods are vital for educating students with 

ASD; because they are an identification tool for 

validating teaching methods that are likely to help 

improve outcomes (12, 17). On the other hand, 

research shows that teachers are reluctant to use 

evidence-based methods in teaching autism, and 

evidence-based professional development models 

for the inclusion of students with ASD have not been 

widely used in schools (44). On the other hand, 

according to the requirements of the document of 

fundamental change in education in Iran to improve 

the job potential of teachers and the development of 

inclusion, as well as lack of familiarity and use of 

evidence-based methods by teachers and professionals 

despite emphasizing their effectiveness. The present 

study aimed to perform a systematic review of the 

professional development program for teaching 

teachers based on evidence-based practices for 

students with ASD. 

Method   
This is a systematic review with the Cochran index. 
Associated studies with the professional development 

program of teachers of people with ASD based on 

evidence-based methods were found and examined. 

The findings of the present research were based on 

studies conducted in the period 2000 to 2018 and 

included articles published in reputable journals and 

searches on scientific websites: Elsevier, Scopus, 

Google Scholar, ProQuest, Springer, PubMed. To 

achieve the goal of the study, findings and 

information were obtained. To selecting studies, all 

articles were extracted from the intended databases 

using specialized keywords by three research authors 

in EndNote software then we removed the recurrent 

articles. 217 articles were considered base on the 

inclusion criteria, which include 1) been published in 

a scientific research journal. 2) The participants in 

the program were teachers or those involved in the 

educational system (instructor, consultant). 3) At 

least one type of teacher training has been 

manipulated as an independent variable. 4) Teacher 

training is based on one of the evidence-based 

methods in autism education based on the table of 

Adam et al. 5) Participants have access to individuals 

and students with ASD and 6) The year of 

publication of the article is between 2000 and 2018; 

Selected. To evaluate the quality of articles, Cochran 

bias risk assessment tool based on 7 evaluation 

criteria (bias in random sequence, secret sequence 

allocation, researcher and participant blindness, 

evaluation of research results, presentation of 

incomplete results, presentation of results, and other 

potential sources of bias), and obtaining a minimum 

score of 50% of the bias risk assessment tool was 

used; the quality assessment was evaluated by using 

Cochran index bias risk measurement tool. Then, 

based on the inclusion criteria and final quality 

evaluation, 14 articles were selected in the English 

language and analyzed to answer the research 

questions. 
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Results 

In 13 articles that reported the number of teachers 

(regular teachers, special education, accompanying 

teachers, and educators, and staff related to autistic 

students), the number was 451, and in an article, the 

number of teachers was unknown, and the 

participants were children with ASD. The 

participants were 280 women (62%) and 170 men 

(38%). Among the specific participants in 13 

articles, 193 were general education teachers (43%), 

148 were special teachers (33%), 62 were educators 

(14%), and 49 were (10%) without mentioning the 

title of the activity and only the title of staff and 

category. Stakeholders were involved in intervention 

programs. Participants ranged in age from 21 to 58 

years. According to the classification report of 

participants in the history of attending in-service 

training for autism in ten articles, 61% of participants 

had a history of attending training courses for people 

with autism. Of the ten articles available on data 

participants' qualifications, 54% had a master's 

degree, 31% had a bachelor's degree, and 15% were 

pursuing a university degree. All students (n = 329) 

had ASD; they were categorized into three levels, in 

need of some supports (67%), in need of substantial 

supports (20%), and finally in need of very 

substantial supports (13%). In between researches, 

education in behavior context with nine studies (45 

percent), communication context with seven studies 

(35 percent), social context with three studies (15 

percent), education context with one study (5 

percent), and transfer and play context without the 

study, from most to least research to allocated 

themselves; also, 25 percent of the studies used in 

behavioral interventions and positive behavioral-

supportive strategies, 15 percent of the strategies for 

naturalistic intervention, and discrete trial training, 

and ten percent pivotal response training and other 

strategies. In 14 studies considered, nine studies (50 

percent) used individual education, six studies (33 

percent) group education, and three studies (17 

percent) self-education. Programs density was 

reported in more than 85 percent of studies, between 

one day to five days; and from two hours to 18 hours. 

In the studies reviewed, the results of most studies 

(11 studies) indicate the use of the coaching element 

as an efficacious component in the effectiveness of 

the professional development program, the stability 

of its results. 

Conclusion 

Evidence shows that behavioral intervention 

methods have the most compelling evidence for 

teaching education skills and reducing behavioral 

impairments in the classroom (28, 47). Therefore, 

according to these findings, it is considering that the 

professional development programs for the training 

of ASD students in Iran should conclude with 

behavioral interventions and positive behavioral 

support strategies; this finding is consistent with 

current experiences in professional development 

programs (25). Evidence indicates that the coaching 

element has improved teachers' use of evidence-

based methods in educating students with ASD; also, 

training that includes coaching or action feedback 

increases teachers' level of commitment and 

adaptation to evidence-based procedures (45). Based 

on the findings, it is noticeable that coaching in 

professional development programs is necessary and 

urgent for the continued use of evidence-based 

methods, maintaining the quality of training and 

fidelity to methods taught over a long period. In 

general, the results show that despite the great work 

that has been done in the field of professional 

development of teachers and students with ASD, the 

structure of professional development programs 

based on needs and facilities is adaptive and given 

that teaching academic skills and reducing 

behavioral impairments in the classroom are among 

the priorities of teachers in educating students with 

autism. In the present study, the lack of review of the 

taught content, cultural issues, and how to follow the 

presented programs, including the limitations of the 

study and the lack of access to some articles were 

methodological limitations in this systematic review. 
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 13/47/1331دریافت شده: 

 21/40/1331پذیرفته شده: 

 41/43/1744منتشر شده: 

یر و ادراک و پذاختلال طیف اوتیسم با مشکلات مشخص در تعامل و ارتباطات اجتماعی، توانایی تفکر، رفتار انعطاف زمينه و هدف: 

آموزان با اختلال طیف اوتیسم در مدارس آموزش شود. با افزایش شیوع این اختلال، حضور دانشهای حسی شناسایی میمدیریت محرک

ای آموزش معلمان بر اساس تمرینات مبتنی بر مند برنامه توسعه حرفهعمومی رو به افزایش است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه مروری نظام

 ل طیف اوتیسم است.آموزان با اختلاشواهد برای دانش

 Elsevier ،Scopus, Google،مند و جستجوی کلمات کلیدی تخصصی در پایگاههای اطلاعاتیاز طریق مطالعه مروری نظامروش: 

Scholar ،ProQuest ، Springer ،PubMed ها و اطلاعات مورد نظر جهت دستیابی به هدف ، یافته2411تا  2444های بین سال

بررسی و  EndNote افزار در مرحله بعد تمامی مقالات منتخب، توسط سه نفر از نویسندگان پژوهش، در نرم آوری شد.پژوهش، جمع

مقاله منتشر شده، با درنظر گرفتن معیارهای ورود و ارزیابی کیفیت با استفاده از ابزار سنجش خطر سوگیری  214مقالات تکراری حذف شد. 

مقاله به زبان انگلیسی انتخاب و در راستای پاسخگویی به سوالات  17ارزیابی کیفی نهایی، شاخص کوکران بررسی شدند. سپس بر اساس 

 پژوهش مورد وارسی قرار گرفتند.

 3درصد(، حوزه اجتماعی  34مطالعه ) 4درصد(، حوزه ارتباطی با  74مطالعه ) 3ها، آموزش در حوزه رفتاری با در بین پژوهش :هايافته

درصد(، و حوزه انتقال و بازی بدون مطالعه، از بیشترین تا کمترین پژوهش را به خود  4مطالعه ) 1تحصیلی  درصد(، حوزه14مطالعه )

درصد  14درصد مطالعات، راهبردهای موجود در مداخلات رفتاری و راهبردهای حمایتی رفتاری مثبت،  24اند. همچنین، اختصاص داده

 اند.محور و سایر راهبردها را به کاربستهدرصد راهبردهای پاسخ 14زا، و راهبردهای مداخلات طبیعی و آموزش آزمایشی مج

ا اختلال طیف آموز بای برای آموزش معلمان دارای دانشهای توسعه حرفهشود برنامهبر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد میگيري: نتيجه

رکیبی ها به صورت آموزش فردی و تیتی رفتاری مثبت باشد و برنامهاوتیسم در ایران، بیشتر بر اساس مداخلات رفتاری و راهبردهای حما

 .ارائه شوند
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 مقدمه
العمر اسممت که با مشممکلات شممرایط تحولی مادام 1اختلال طیف اوتیسممم

مشمممخص در تعممامممل و ارتبمماطممات اجتممماعی، توانممایی تفکر و رفتممار 

شممود های حسممی شممناسممایی میپذیر و ادراک و مدیریت محرکانعطاف

شمیوع اختلال طیف اوتیسمم به شدت افزایش یافته های اخیر (. در سمال1)

زنند تخمین می 01در  1(؛ تا آنجایی که شمیوع این اختلال را 3و 2اسمت )

هزار کودک با اختلال طیف اوتیسم  344میلیون و 1(. در ایران بیش از 3)

(. به واسطه شیوع رو 7کودک( ) 14444در هر  0/20اند )شمناسمایی شمده

(، 3و 1اختلال طیف اوتیسمممم، در دهه گذشمممته ) بمه افزایش کودکمان بما

آموزان بااختلال طیف اوتیسمممم که افزایش چشممممگیری در تعمداد دانش

(. 4و 0، 4اسمممت )شمممده ند، مشممماهده اقرار گرفته 2تحت آموزش فراگیر

برنامه فراگیرسمممازی با وجود مزایای متعددی مانند دسمممترسمممی به برنامه 

های تواند کشممماکشحیطی، میهای تعاملی مآموزش اصممملی و فرصمممت

 وپرورشآموزشاندرکاران دسممت ریو سممامتعددی برای مدیران، معلمان 

آموزان با و بدون اختلال طیف اوتیسممم و والدین عمومی و همچنین دانش

 (.  3و 1باشد ) آنها داشته

مدارس برای  و کارکنانمعلممان  همای آممادگیکمه برنماممهدرحمالی

و  14،11طیف اوتیسمممم در حال افزایش اسمممت )آموزان بما اختلال دانش

 (، مطالعات به صمورت مستند کمبود خدمات برای افراد دارای اختلال12

(. بنابراین مهم اسممت که به معلمان 13دهند )اوتیسممم را گزارش میطیف 

 آموزان با نیازهما برای کار با دانشنحوه انتخماب و اجرای بهترین شمممیوه

( و 14(. الکسممماندر، آیرز و اسممممیت )10و  14 ،17ویژه را آموزش داد )

ای آموزش معلمان بر اسممماس (، برنامه توسمممعه حرفه11براک و کمارتر )

آموزان با اختلال را با توجه به حضممور دانش 3های مبتنی بر شممواهدروش

 دانند.اوتیسم در مدارس عمومی، ضروری و یک نیاز فوری می

 از ایگسممترده طیف با بطهرا در تواندمی ایحرفه توسممعه اصممطلا 

تخصممصممی، آموزش رسمممی یا آموزش تخصممصممی پیشممرفته  هایآموزش

 تمهار ای،حرفه در راستای بهبود دانش مدیران و معلمان به کمک برای

تواند دانش و درک ها میاین برنامه .(13اطلاق شمممود ) آنها کارآمدی و

آموزان با نیاز معلممان را از راهبردهای آموزشمممی در تدریس برای دانش

                                                           
1  . Autism spectrum disorder 

2  . Inclusion education 

3. Evidence based practices 

آوردهای دهد که رویشواهد نشان می متأسمفانه(. 24ویژه افزایش دهد )

های ای ممکن اسممت برای ایجاد و اجرای روشغالب برای توسممعه حرفه

آموزان با اختلال طیف اوتیسممم ناکافی باشممد برای دانش بر شممواهدمبتنی 

ا آموزان بنشهای مبتنی بر شواهد برای آموزش دا(. به طور کلی روش3)

اختلال طیف اوتیسم، مهم هستند؛ زیرا آنها یک ابزار شناسایی برای اعتبار 

همای آموزشمممی هسمممتنمد کمه به احتمال زیاد به بهبود نتایج کمک روش

(. اسمممتفاده از آنها به واسمممطه افزایش مشمممارکت و 21و 14خواهند کرد )

ود شممن میآموزاهای یادگیری، احتمالاً موجب بهبود نتایج دانشفرصممت

کممه راهمبمردهممای آموزشمممی برای برخی از (. از آنمجممایمی 23و  22)

آمیز اسمممت و ممکن اسمممت برای آموزان با اختلال اوتیسمممم موفقیتدانش

آموزان با اختلال طیف اوتیسمممم (، معلمان دانش27دیگران مفید نباشمممد )

ماده آموزان آهای مختلف مؤثر برای کار با این دانشبایسممت با شممیوهمی

دهد که مطالعات نظامدار کمی ها نشمممان می، پژوهشحال نیاوند. با شممم

شیوه  21 .(24) های مؤثر وجود داردبرای اطمینان از حصمول نتایج شمیوه

 ای برای اختلال طیف اوتیسم،شمناسمایی شمده توسمط مرکز توسمعه حرفه

به عنوان روش مبتنی بر شواهد پذیرفته  7های ملیتوسمط پروهه اسمتاندارد

آموزان با اختلال طیف اوتیسم به ( که اگر به درسمتی برای دانش20شمد )

ها توسمممط آدام و (. این شمممیوه24کمارگرفتمه شممموند، مؤثر خواهد بود )

( به شش دسته تحصیلی، رفتاری، ارتباطی، بازی، اجتماعی، 21همکاران )

مچنین آنها راهبردهای مبتنی بر شواهد را شوند. هبندی میو انتقال تقسیم

در شمممش گروه، راهبردهمای ممداخله رفتاری، مداخلات طبیعی، آموزش 

ر، محوآزمایشممی مجزا، راهبردهای حمایتی رفتاری مثبت، آموزش پاسممخ

 بندی کردند.و سایر راهبردها دسته

 آموزای برای معلمان دارای دانشهای توسممعه حرفهکه برنامهدرحالی

(؛ بسمممیاری از این 11اختلمال طیف اوتیسمممم در حال افزایش اسمممت ) بما

(؛ یا 23دهند )هما، معلممان را در سمممطل قمابمل قبولی آموزش نمیبرنماممه

ها، برای معلمان مشغول به کار، بسیار مشکل است دسمترسمی به این برنامه

های دانشممگاهی نیز وجود (. از سممویی دیگر این کمبودها در آموزش34)

(، 34اند که پیگیری آموزش )(. پژوهشگران دریافته37و 31،32،33دارد )

به برنامه  4( ، سممطو  بالایی از وفاداری30آموز )مشمماهده پیشممرفت دانش

4. National standards project 

5. Fidelity 
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 34سممازی و تغییر هسممته یا اجزای برنامه توسممط معلمان )( و متناسممب34)

 کارگیریکننمدگمان برای اتخما  و بهتوانمد تممایلمات شمممرکمت( می31و

ای معلمان برای آموزش ید و اثربخشمی برنامه توسممعه حرفههای جدشمیوه

ها هشکه پژوآموزان با اختلال طیف اوتیسمممم را بالا ببرد. از آنجاییدانش

های مبتنی بر شواهد در آموزش دهد معلمان به اسمتفاده از روشنشمان می

(، مربیگری از عناصمممر برنامه توسمممعه 33و 74اوتیسمممم تممایلی نمدارند )

های مختلف اقدامات مبتنی تواند اسممتفاده از شممیوهسممت که میای احرفه

تواند شامل طیف مختلفی از (. مربیگری می71برشمواهد را بهبود ببخشد )

(؛ اما به طور معمول شممامل بازخورد کارکردی و 72تمرینات ویژه شممود )

(. جامعه پژوهشی تلاش کرده است تا با استفاده 73خودبازخوردی است )

اسمتانداردهای دقیق برای انتخاب و انتشمار راهبردهایی که در مطالعات از 

های مبتنی بر شواهد برای شوند، بر روی روشتجدید نظر شده، ظاهر می

ای هآموزان بما اختلال طیف اوتیسمممم تاثیر بگذارد؛ با این حال مدلدانش

ه دای مبتنی بر شمواهد به طور گسترده در مدارس استفاده نشتوسمعه حرفه

 (.  77است )

با توجه به الزامات سممند تحول بنیادین آموزش و پرورش در راسممتای 

بهبود توان شممغلی معلمان و توسممعه فراگیرسممازی، همچنین کمبود منابع و 

ای معلمان در مدارس آموزش پیشمممینه پژوهشمممی مربوو به توسمممعه حرفه

 آموزان با اختلال طیف اوتیسمممم وعمومی برای پمذیرش و آموزش دانش

های مبتنی بر شممواهد توسممط معلمان و کارگیری روشعدم آشممنایی و به

متخصممصممان با وجود تأکید بر اثربخشممی آنها، ضممرورت انجام پژوهش 

تواند در های پژوهش حاضممر میشممود. یافتهحاضممر در ایران دوچندان می

 آموزانای به منظور آموزش معلمان دانشهای توسممعه حرفهتدوین برنامه

طیف اوتیسم مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه در راستای پاسخ  با اختلال

ای معلمان برای آموزش بمه خلمام موجود در حوزه برنماممه توسمممعه حرفه

د، های مبتنی بر شواهآموزان با اختلال طیف اوتیسمم بر اساس روشدانش

مان مبتنی ای معلهای توسعه حرفهتلاش کرده است، پیشینه پژوهشی برنامه

های شممواهدمحور در خارا از ایران را مورد بررسممی قرار دهد تا وشبر ر

به  2411تا  2444بتواند ضمممن بررسممی تجربیات و شممواهد علمی از سممال 

 سوالات زیر پاسخ دهد. 

                                                           
1. Systematic review  

2. Journal Teacher Education and Special Education 

ای های توسعه حرفه(، برنامه21بندی آدام و همکاران )( با توجه به طبقه1

ن اختلال طیف اوتیسممم آموزامبتنی بر شممواهد برای آموزش معلمان دانش

ای )تحصیلی، رفتاری، ارتباطی، بازی، اجتماعی، و انتقال( را در چه حوزه

 گیرد؟برمی

آموزشی، آموزش فردی، آموزش گروهی( ( ابعاد آموزش معلمان )خود2

 اند؟ای اختلال طیف اوتیسم کدامدر برنامه توسعه حرفه

ای ای معلمان داررفه( آیا مربیگری جزم عناصمر اسماسی برنامه توسعه ح3

 اختلال طیف اوتیسم است؟

 روش
بود که از طریق شمماخص  1مندپژوهش حاضممر از نوع مطالعه مروری نظام

مان افراد ای معلهای پژوهشممی مرتبط با برنامه توسممعه حرفهکوکران، یافته

های مبتنی برشمممواهد را یافته و با اختلال طیف اوتیسمممم بر اسممماس روش

های این جسممتجو و بررسممی بر اسمماس مطالعات انجام بررسممی کرد. یافته

ای در زمینه برنامه توسعه حرفه 2411تا  2444های گرفته در محدوده سال

آموزان با اختلال طیف اوتیسممم معلمان و متخصمصمان برای آموزش دانش

های مبتنی بر شممواهد انجام شممدهه و شممامل مقالات چا  بر اسمماس روش

سمممتجو در پمایگماههای اینترنتی علمی: شمممده در  مجلمات  خمارجی و ج

Elsevier ،،Scopus ،Google Scholar ،ProQuest ،Springer ، و

PubMed یمما عبممارات کوتمماه بمما جسمممتجوی کلمممات professional 

development ،teaching teacher ،in-service teaching for teacher ،

training educator or teacher or  staff ،coaching for autism ،

evidence based training for autism و ،training teacher for 

student with ASD in public schiil بوده است. 

و  2همچنین در بررسمممی سمممایمت مجلات آموزش معلمان وآموزش ویژه

ها و مقالات مورد نظر به صورت دستی، یافته 3اختلالات تحولی و اوتیسمم

در ابتدا تمام  هش مورد واکاوی قرار گرفت.در راسمممتمای سممموالات پژو

آوری شممده و تمامی مقالاتی مقالات مرتبط با موضمموع مورد بح ، جمع

، ای برای اوتیسم، آموزش معلمان اوتیسمکه مرتبط با برنامه توسمعه حرفه

ر های مبتنی بهای آموزشممی برای اوتیسممم، روشمربیگری اوتیسممم، دوره

پژوهش برای اوتیسمممم و موضممموعات نزدیک به آن بودند، انتخاب و در 

3. Journal of Autism and Developmental Disorders  
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اند. سپس بر اساس معیارهای ورودی فهرسمت اولیه مقالات قرار داده شده

مقممالممه انتخمماب و مورد تحلیممل قرار گرفممت  17و ارزیممابی کیفی نهممایی، 

 (.    1)شکل 

 1الف( معيار انتخاب مقالات

العه شمامل مقالات موجود در ارتباو با برنامه توسعه های ورود به مطمعیار

هممای مبتنی بر شمممواهممد برای ای آموزش معلمممان بر اسممماس روشحرفممه

آموزان با اختلال طیف اوتیسمم به زبان انگلیسمی با داشتن معیارهای دانش

 زیر بود. 

ان کنندگالف( در یک مجله علمی پژوهشی چا  شده باشد، ب( شرکت

کار سمیستم آموزشی )مربی، مشاور( اندروان معلم یا دسمتدر برنامه به عن

بماشمممنمد،  ( حمداقمل نوعی از آموزش معلممان به عنوان متغیر مسمممتقل 

های دسممتکاری شممده باشممد، د( آموزش معلمان بر اسمماس یکی از روش

مبتنی برشمواهد در آموزش اوتیسمم بر اساس جدول آدام، بید، هال و هام 

لال آموزان اختن دسمترسی به افراد و دانشکنندگا( باشمد، ه( شمرکت21)

 باشد.  2411تا  2444طیف اوتیسم داشته باشند، و( سال انتشار مقاله بین 

ار و نامه(، سممال انتشممبرخی از مقالات به دلیل نوع انتشممار )برای مثال پایان

نوع برنماممه آموزشمممی بما توجمه بمه معیمارهای ورودی از پژوهش خارا 

 اند.شده

 ب( ارزيابی کيفيت مقالات 

مورد  هایبرای انتخاب مطالعات، تمامی مقالات بعد از استخراا از پایگاه

های تخصمصمی، توسمط سه نفر از نویسندگان نظر با اسمتفاده از کلیدواهه

بررسمممی و موارد تکراری حذف شمممد. EndNote افزار پژوهش، در نرم

ه مورد مطالعه قرار گرفتمانده به دقت سمممپس عنوان و چکیده مقالات باقی

شمممدند. و مقمالات فاقد معیارهای ورود به این مرور سممماختاریافته حذف 

همچنین بعمد از حذف مقالات دارای ارتباو ضمممعیف با اهداف مطالعه و 

انتخاب مقالات اصلی، برای افزایش اطمینان از شناسایی و بررسی مقالات 

ابی جو شد. برای ارزیموجود، فهرسمت منابع مقالات انتخاب شده نیز جست

ملاک  4کوکران بر اساس 2کیفی مقالات، از ابزار سمنجش خطر سوگیری

توالی تصممادفی، اختصمماص توالی پنهانی، ناآگاه  ارزیابی )سمموگیری در

 کننده، ارزیابی نتایج پژوهش، ارائه نتایج ناقص،بودن پژوهشگر و شرکت

(. بر اساس این 74شد )ارائه نتایج، و سمایر منابع بالقوه سموگیری( استفاده 

، 3ابزار، میزان سوگیری مطالعات به سه صورت شامل خطربالای سوگیری

شممود. گزارش می 4و خطر نامشممخص سمموگیری 7خطر پایین سمموگیری

شوند. به پرخطر نباشند، وارد مطالعه می 0شناسیمطالعاتی که از نظر روش

بیان اهداف، مند از نظر همین منظور مطمالعمات وارد شمممده بمه مرور نظمام

کنندگان و حجم نمونه، ابزار زمان انجام مطالعه، توصیف انتخاب شرکت

مورد اسممتفاده و تحلیل آماری مناسممب مورد بررسممی قرارگرفتند )کسممب 

درصمد از ابزار سمنجش خطر سوگیری(. برای جلوگیری  44حداقل امتیاز

از سمموگیری، اسممتخراا و ارزیابی کیفیت مقالات توسممط دو پژوهشممگر 

 مقالات انتخاب شدهتقل انجام شد. در مرحله بعد، اطلاعات مربوو به مسم

شمامل نام نویسمنده، سمال انجام مطالعه، حجم نمونه، ابزار مورد استفاده و 

 ثبت شد. 1متغیر ارزشیابی شده با هدف مطالعه حاضر در جدول 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Inclusion criteria 

2. Risk of bias 

3. High risk of bias 

4. Low risk of bias 

5. Unclear of bias 

6. Metodology 
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 : روند ورود مطالعات به پروژه1شکل

 

 هايافته
مجله مختلف به  11مقاله انتخاب شمده با داشتن معیارهای پژوهش در  17

مقاله بیشترین  3چا  رسیده بود که مجله آموزش معلم و آموزش ویژه با 

که تعداد معلمان )معلمان عادی، آموزش ایمقاله 13مقاله را داشمممت. در 

ا آموزان اوتیسممم( رمربیان وکارکنان مرتبط با دانشویژه، معلمان همراه و 

مقاله تعداد معلمان  1نفر بود و در  741گزارش کرده بودنمد، تعمداد آنهما 

کننده یاد شممده دارای اوتیسممم به عنوان شممرکتنامشممخص و از کودکان 

نفر مرد  144درصمممد( و  02نفر زن ) 214کنندگان بود. در واقع شمممرکت

مقاله،  13کنندگان مشخص در میان تعداد شمرکتدرصمد( بودند. از  31)

 33نفر معلم ویژه ) 171درصممممد(،  73نفر معلم آموزش عمومی ) 133

درصد( بدون  کر عنوان  14نفر ) 73درصد( و  17نفر مربی ) 02درصد(، 

داخله های ماندرکاران، در برنامهفعالیت و صرفاً با عنوان کارکنان و دست

سال  کر شده بود. با  41تا  21ندگان از کنحضمور داشمتند. سمن شمرکت

کنندگان در سممابقه حضممور در دوره بندی شممرکتتوجه به گزارش طبقه

درصمممد از افراد  01مقاله، 14ضممممن خمدمت آموزش ویژه اوتیسمممم در 

های آموزشممی ویژه افراد با اختلال حضممور در دورهکننده سممابقه شممرکت

مممدرک تحصمممیلی مقممالممه کممه در مورد  14اوتیسمممم را داشمممتنممد. از 

 31ارشممد، درصممد مدرک کارشممناسممی 47کنندگان موجود بود، شممرکت

درصد درحال کسب مدارک دانشگاهی  14درصد مدرک کارشناسی، و 

بودنمد. تممامی مقمالمات بمه جز مطالعه گارلند، واسمممکیز و پرل، اطلاعاتی 

آموزان که در مداخلات حضمور داشتند یا معلمان آنها، ارائه درباره دانش

نفر( دارای اختلال طیف اوتیسممم بودند  323آموزان )ند. تمامی دانشکرد

 بررسی عنوان وچکیده مقالات
70=n 

یی
سا
شنا

 

Google 

scholar 

Science 

direct 
Elsevier Scopus ProQuest Springer PubMed 

جستجوی 

 دستی

 جستجوی کلید واهه ها

 EndNoteورود مقالات به نرم افزار 
214=n 

حذف مقالات تکراری با مرور عنوان مقالات با 

 EndNoteاستفاده از 
134=n 

 

ی
گر
ربال
غ

 

 حذف مقالات غیر مرتبط با اهداف مطالعه
34=n 

اضافه شدن مقالات در بررسی دستی و بررسی 
 =n  3رفرنس ها          

 =n 33   اعمال معیار ورودی 

ود
ور
ار 
معی

 

 اعمال ابزار ورودی خطر سوگیری

 حذف مقالات به علت عدم تطابق با معیار وردی
10=n 

 ریسک بالاجهت مقاله به علت  2حذف 

 نداشتن تحلیل آماری مناسب
 

عه
طال
ه م
د ب
رو
و

 

 ورود مقالات به مرحله تحلیل
n=14 
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 درصممد(، نیاز به نظارت و 04حمایت ) و در سممه سممطل، نیاز به نظارت و

زیاد و حمایت بسممیار  درصممد( و نیاز به نظارت و 24توجه ) حمایت قابل

آموزان مورد بندی شممده بودند. سممن دانشدرصممد( دسممته 13توجه ) قابل

بود. اطلاعات کلی مقالات در جدول  سال گزارش شده 11تا  7ه از مطالع

 ارائه شده است.  1

 : مقالات برگزيده شده با توجه به معيارهاي ورود به پذيرش1جدول 

 عنوان نويسنده وسال انتشار رديف
تعداد 

 نمونه

شرکت 

 کننده
 متغير ارزشيابی شده نوع مطالعه

1 
کین، سیگافوس و 

 (70وودیات )
 طر  خط پایه چندگانه معلم کودک 7 زبانی با ارتباطات کاربردیجایگزینی رفتارهای پیش

رفتار کاربردی دانش

 آموز

2 
لرمن، واندران، آدیسون و 

 (74)) کان

سازی معلمان در اقدامات مبتنی بر شواهد برای کودکان با آماده

 اختلال طیف اوتیسم
 رفتار معلمان در تدریس خط پایه چندگانه طر  معلم 4

3 
ساراکوف و استارمی 

(71) 

بکارگیری آموزش  های رفتاری بر کارکنان درتاثیر آموزش مهارت

 تدریجی گسسته
 رفتار معلم در تدریس طر  خط پایه چندگانه معلم 3

7 

ریان، همس،استارمی، 

 جاکوب و گرامت

(73) 

کارکنان بر استفاده از آموزش مدت تاثیر یک دوره آموزشی کوتاه

 آموزان به سوی مربیاناتفاقی و میزان آغازگری دانش
 طر  خط پایه چندگانه معلم 3

ارزیابی و روش تدریس 

 آموزش مستقیم مربی

4 
لبلانس، ریچاردسون و 

 (44بارنز)
 معلم 144 آموزش مؤثر بر بهبود دانش اوتیسم و تمرینات مبتنی بر شواهد

-  س-آزمونپیش

 آزمون درون گروهی

دانش معلمان از اوتیسم و 

 خودکارآمدی معلمان

0 

ماچلالیک، اَریلی، ریس 

پلی، دیویس، لانگ، 

 (31فرانکو و چان)

ز با آموهای رفتاری دانشآموزش معلمان برای دسترسی به کشاکش

 اختلال اوتیسم با استفاده از کنفرانس ویدئو
0 

 معلم

 
 معلمکارکردی  طر  خط پایه چندگانه

4 

پلیتر، مک نامرا، 

 براگاکنیون و آهرن

(34) 

 معلم 3 هااثر خودنظارتی ویدیویی بر یکپارچگی روش
طر  خط پایه چندگانه 

 )غیرهمزمان(

ها در یکپارچگی رویه

ی هابکارگیری راهنمایی

 رفتاری

1 
 سارهنریچ

(32) 

آموزش معلمان برای استفاده از آموزش پاسخ محور با کودکان با 

 اختلال اوتیسم: مربیگری به عنوان یک عامل اساسی
 معلم 24

-پس-آزمونپیش

 آزمون درون گروهی

کارکردی معلم در روش 

 محوریپاسخ

3 

برودر، جیمنز، میمز، 

 نایت، اسپونر، لی و فلاورز

(41) 

 "بکاربگیر -تلاش کن -نشان بده-بگو"تاثیر بسته توسعه حرفه ای 

 اختلالات تحولی شدیدآموزان با برای معلمان دانش
 معلم 133

-پس-آزمونپیش

 آزمون درون گروهی
 روش تدریس معلم

14 
 گارلند، واسکیز و پرل

(42) 

اثربخشی مربیگری بالینی انفرادی شده در کلاس واقعیت مجازی 

 برای افزایش وفاداری معلمان در بکارگیری آموزش آزمایش مجزا
 طر  خط پایه چندگانه معلم 7

 تدریس بکارگیری روش

 آموزش آزمایش مجزا

11 
 استامر، ری 

(43) 

آموزش معلمان برای استفاده از روش مبتنی بر شواهد: آزمایش 

 های بکارگیریوفاداری به روش
44 

معلم و 

 کارکنان

-پس-آزمونپیش

 آزمون درون گروهی

های وفاداری به روش

 مبتنی بر پژوهش

12 
 براک وکارتر

(11) 

ش سازی متخصصان آموزای برای آمادهحرفهتاثیر یک بسته توسعه 

 کارگیری تمرینات مبتنی بر شواهدویژه برای به
24 

متخصصان 

 و معلمان

-پس-آزمونپیش

 آزمون

 برون گروهی

اثرات مربیگری، 

مدلسازی ویدیویی، 

ها و وفاداری به روش

 راهبردها

13 
بیستیکا، وارن، 

 (77شارپلی)

ای ای در ارزیابی رفتار کاربردی برارزیابی از یک برنامه توسعه حرفه

 مربیان در استرالیا
23 

معلمان 

آموزش 

 عمومی

 واریانس چند متغیره
دانش ، خودکارآمدی و 

 اعتماد به خود

17 
 بتیون

(47) 

تاثیر مربیگری بر بکارگیری معلمان از مداخلات رفتاری مثبت و 

 مدرسه گستر 1راهبردهای پشتیبانی در سطل 
 پایه چندگانهطر  خط  معلم 7

رفتار معلم و وفاداری به 

 روش
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 : راهبردها، ابعاد و حوزه آموزش مقالات مورد بررسی3جدول 

 مربيگري حوزه آموزش ابعاد آموزش راهبرد مبتنی بر پژوهش نويسنده وسال انتشار رديف

 دارد اجتماعی -ارتباطی فردی گرایانهمداخلات طبیعت (2441کین، سیگافوس و وودیات ) 1

 (2447لرمن، واندران، آدیسون و کان ) 2

 راهبرد مداخلات رفتاری

 گرایانهمداخلات طبیعت

 سایر راهبردها

 دارد رفتاری -ارتباطی فردی

 دارد ارتباطی -رفتاری فردی آموزش آزمایشی مجزا (2447) ساراکوف و استارمی 3

 گرایانهمداخلات طبیعت (2441ریان، همس، استارمی، جاکوب و گرامت ) 7
 خودآموزشی

 فردی
 ندارد ارتباطی

 ندارد رفتاری گروهی راهبرد مداخلات رفتاری (2443) لبلانس، ریچاردسون و بارنز 4

 دارد نامشخص فردی راهبردهای حمایتی رفتاری مثبت (2414) ماچلالیک، اَریلی، ریس پلی، دیویس، لانگ، فرانکو و چان 0

 راهبردهای حمایتی رفتاری مثبت (2414) آهرنپلیتر،مک نامرا، براگاکنیون و  4
 آموزشیخود

 فردی
 ندارد نامشخص

 تمرینات پاسخ محوری (2411) سارهنریچ 1
 آموزشیخود

 فردی،گروهی
 دارد رفتاری -تحصیلی

 دارد ارتباطی -رفتاری گروهی سایر راهبردها (2412برودر، جیمنز، میمز، نایت، اسپونر، لی و فلاورز ) 3

 (2412گارلند، واسکیزو پرل ) 14
 راهبرد مداخلات رفتاری

 آموزش آزمایشی مجزا
 دارد رفتاری -ارتباطی فردی

 (2417) استامر، ری  11

 تمرینات پاسخ محوری

 آموزش آزمایشی مجزا

 راهبرد مداخلات رفتاری

 دارد رفتاری گروهی

 (2414براک وکارتر ) 12
 راهبرد مداخلات رفتاری

 رفتاری مثبت راهبردهای حمایتی
 دارد اجتماعی -رفتاری گروهی

 دارد اجتماعی -ارتباطی گروهی راهبردهای حمایتی رفتاری مثبت (2414بیستیکا، وارن، شارپلی ) 13

 دارد رفتاری فردی راهبردهای حمایتی رفتاری مثبت (2414بتیون ) 17

 
هاي ( برنامه32و همکاران ) بندي آدام: بوا توجه به طبقه1سوووال 

موزان آاي مبتنی بر شواهد براي آموزش معلمان دانشتوسعه حرفه

اي )تحصوويلی، رفتاري، ارتباطی، اختلال طيف اوتيسووم چه حوزه

 گيرد؟بازي، اجتماعی و انتقال( را در برمی

های مبتنی ( پژوهشگران در روش21بندی آدام و همکاران )براساس طبقه

های تحصمممیلی، رفتاری، آموزان در حوزهبر روی رفتار دانشبر شمممواهد 

الات اند. در مقارتباو، اجتماعی، بازی و انتقال به صممورت کلی کار کرده

درصد(، ارتباطی  74مطالعه ) 3، حوزه رفتاری با 1بررسی شده در نمودار 

مطالعه  1تحصیلی درصمد(، 14مطالعه ) 3درصمد(، اجتماعی 34مطالعه ) 4

و انتقال و بازی بدون مطالعه، از بیشمترین تا کمترین مطالعه را  درصمد( 4)

( و 31ماچلالیک و همکاران )انمد. در دو مقمالمه بمه خود اختصممماص داده

آموزان آموزش دانش(، حوزه 34پلیتر، ممک نمامرا، براگاکنیون و آهرن )

 مورد مطالعه نامشخص بود.
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 اي در مقالات بررسی شده: حوزه آموزش برنامه توسعه حرفه1نمودار 

 

شممود، راهبردهای زیرمجموعه مشمماهده می 2طورکه در نمودارهمان 

 24مداخلات رفتاری و راهبردهای حمایتی رفتاری مثبت بیشترین درصد )

اند. همچنین راهبردهای درصمممد( را در بین مقالات منتخب به کار بسمممته

درصمممد،  14زیرمجموعمه مداخلات طبیعی و آموزش آزمایشمممی مجزا با 

 محور و سممایرشممده هسممتند؛ و راهبردهای پاسممخراهبردهای به کارگرفته 

درصدی در راهبردهای مبتنی بر پژوهش مقالات مورد  14راهبردها سمهم 

 بررسی دارند.

 

 : راهبردهاي مبتنی بر پژوهش در مقالات بررسی شده3نمودار 

 
آموزشووی، آموزش فردي، : ابعواد آموزش معلمان )خود3سوووال

سووم اوتياي اختلال طيف آموزش گروهی( در برنامه توسووعه حرفه

 کدام است؟

( 1مطمالعممات بر اسممماس ابعمماد آموزش بمه سمممه طبقممه تقسمممیم شمممدنممد: 

کممه در آن جزوه یمما مطلبی در دسمممترس معلم قرار داده  -خودآموزشمممی

د؛ کنشممود و به صممورت خودمدیریتی معلم آن را مطالعه و بررسممی میمی

کمه آموزش معلم در یمک زممان مشمممخص و به طور  -( آموزش فردی2

دادن بمما انواع  معمول همراه بمما متغیرهممایی ممماننممد مربیگری یمما مشمممورت

( 3... است؛ و سازی ود بازخورد کارکردی، مدلماننهای آموزشی روش

کمه شممماممل آموزش بیش از یمک نفر در یک زمان و  -آموزش گروهی

نشان  2معمولاً به صمورت سخنرانی، بح  و فعالیت گروهی است. نمودار

درصد(،  44مطالعه آموزش فردی ) 3شده،  مطالعه بررسمی 17دهد در می

مطممالعممه از روش  3 درصممممد(، و 33مطممالعممه بممه صمممورت گروهی) 0

اند. فشردگی تمرینات در بیش از درصد( استفاده کرده14خودآموزشی )

سمماعت گزارش  11سمماعت  2روز و از  4روز تا  1درصممد مقالات بین  14

 شده بود.

7 

3 

9 

1 

%24؛ مداخله رفتاری

%14؛ مداخالت طبیعی

%14؛ آزمایشی مجزا

حمایتی رفتاری

%24؛ مثبت

%14؛ پاسخ محوری
%14؛ سایر راهبردها

7

3

9

0
1

0
4
2
7
0
1
14

ارتباطی اجتماعی رفتاری بازی تحصیلی  انتقال
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 : ابعاد آموزشی برنامه توسعه حرفه اي در مقالات بررسی شده2نمودار 

 
ي ا: آيا مربيگري جز عناصوور اسوواسووی برنامه توسووعه حرفه2سوووال

 معلمان داراي اختلال طيف اوتيسم است؟

در مطالعات بررسممی شممده مربیگری نقش اسمماسممی در مداخلات توسممعه 

درصد(، آموزش  43مطالعه ) 11دهد در نشان می 7ای دارد. نمودار حرفه

درصممد( در مداخله خود از  21مطالعه ) 3داشممتند و  به صممورت مربیگری

 عنصر مربیگری استفاده نکرده بودند.

گري در مقالات بررسی شده: وضعيت مربی4نمودار   

 

 گيريبحث و نتيجه
اهد بر شممو ای مبتنیهای توسممعه حرفهبرنامه هدف از این مطالعه بررسممی

آموزان اختلممال طیف اوتیسمممم بمما توجممه بممه برای آموزش معلمممان دانش

( برای تعیین حوزه )تحصمممیلی، رفتاری، 21بنمدی آدام وهمکاران )طبقمه

آموزشمممی، های آموزش )خودارتباطی، بازی، اجتماعی و انتقال(، شمممیوه

ای معلمان دارای آموزش فردی، آموزش گروهی( برنماممه توسمممعه حرفه

آموز با اختلال طیف اوتیسمممم و بررسمممی عنصمممر مربیگری در این شدان

 ها بود.برنامه

های آموزشمممی مؤثر در راسمممتای تحول بهترین راه فراهم کردن زمینه

آموزان با اختلال طیف اوتیسم و حمایت از معلمان، آموزش مناسب دانش

مورد (. با این وجود، از یک سو در 14راهبردهای مبتنی بر شواهد است )

ای که در مدارس ابتدایی عمومی آموزش معلمان و متخصمممصمممان حرفه

( و از سویی 34های نسبتاً کمی وجود دارد )کنند، پژوهشمدرسه کار می

دیگر معلممان در هنگمام آموزش افراد مبتلما بمه این اختلمال به آسمممانی از 

این (. موانع احتمالی 74و 33کنند )های مبتنی بر شواهد استفاده نمیروش

(، عدم 37و 32ها )تواند عدم آموزش دانشجویان در دانشگاهموضموع می

ای برای آموزش مطلوب وعدم دسممترسی های توسمعه حرفهکیفیت برنامه

( باشمممد. در نتیجه شمممناسمممایی و به 23بمه آموزش حین خمدمت معلمان )

ر محوهای شمممواهدای مبتنی بر روشهای توسمممعه حرفهکمارگیری برنامه

سممممازی معلمممان و بمما اختلممال طیف اوتیسمممم بممه منظور آممماده برای افراد

دهندگان آموزش و های مسئولان وتوسعهمتخصمصمان، یکی از ضمرورت

 پرورش است. 

حوزه ها، راهبردهای موجود در نتایج بررسی نشان داد غالب پژوهش

درصمممد راهبردهای موجود  24که، طوریبه  اند؛رفتماری را آموزش داده

اند. ستهکاربرفتاری و راهبردهای حمایتی رفتاری مثبت را بهمداخلات در 

درصمممد، و  14راهبردهمای ممداخلمات طبیعی وآموزش آزمایشمممی مجزا 

3 

9 

6 

با مربیگری

43%

ریبدون مربیگ

21%

3

9

6

4

2

7

0

1
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خودآموزشی فردی گروهی
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درصمممد  14محور و سمممایر راهبردها در مطمالعمات و راهبردهمای پاسمممخ

آموزان توان گفت که دانشمطالعات نقش داشممتند. در تبیین این یافته می

ای هشممان، نیازمند آموزشهایبا توجه به ویژگیبا اختلال طیف اوتیسممم 

آموزان در (. از آنجایی که با حضممور این دانش12و  11متفاوتی هسممتند )

(، علاقه به 77یمابد )کلماس درس، مشمممکلمات رفتماری نمود بیشمممتری می

هممای هممای تخصمممصمممی برای مممدیریممت رفتممار وکمماهش مزاحمممتروش

ا توجه شود. از دیگر سو ببرانگیز آنها در کلاس درس بیشتر میکشماکش

 ریزی جهتآموزان با اختلال طیف اوتیسمممم، برنامههای دانشبمه ویژگی

یرد. گاقمدامات پیشمممگیرانه بیشمممتر حول محور مداخلات رفتاری قرار می

ترین شواهد برای های مداخله رفتاری مستدلدهد روششمواهد نشمان می

در کلاس  های رفتاریهای تحصمممیلی وکاهش آسمممیبآموزش مهمارت

(و در بیشتر مطالعاتی که راهبردهای رفتاری مورد 74و  21درس را دارد )

ین اند. همچناند، معلمان آموزش عمومی حضمور داشتهاسمتفاده قرارگرفته

یکی دیگر از دلایل اسمتفاده از مداخلات رفتاری نسمبت به سایر راهبردها 

ار بودن، داشتن ساختهای این راهبردها مانند فردگرا توان به ویژگیرا می

هممای بینی بودن، توجممه بممه ویژگیو چممارچوب مشمممخص، قممابممل پیش

 (. مسممتند21آموز و ارزیابی دقیق و مسممتندسممازی، مرتبط دانسممت )دانش

توانممد اثربخشمممی راهبرد در نظر کردن نتممایج در راهبردهممای رفتممای، می

( 43و 32شده را بر روی رفتار هدف، تسهیل کند. برخی مطالعات )گرفته 

نشمممان دادنمد کمه متخصمممصمممان و معلممان آموزش ویژه تمایل دارند از 

محور اسممتفاده کنند. در تر مانند راهبردهای پاسممخهای تخصممصممیروش

ای از ( نیز مشاهده شد که با داشتن نمونه74و  34مطالعات بررسمی شمده )

همای راهبردهمای ممداخلات طبیعی،آموزش معلممان آموزش ویژه، روش

محوری، و سمممایر راهبردها را به کار زا، راهبردهای پاسمممخآزمایشمممی مج

انمد. بما توجه به این دلایل متخصمممصمممان تمایل دارند با توجه به نیاز برده

معلممان و مربیمان از ممداخلمات رفتماری و راهبردهمای رفتماری مثبمت در 

 ای استفاده کنند.های توسعه حرفهبرنامه

روهی و خودآموزشی تمرینات در سه بعد آموزش فردی، آموزش گ

مطالعه بررسی  17های پژوهش نشان داد در بندی و بررسی شد. یافتهطبقه

 14درصمد به صورت گروهی، و  33درصمد از آموزش فردی،  44شمده، 

ای درصمممد روش خودآموزشمممی برای آموزش معلمان در توسمممعه حرفه

 اند. بیشمممتر مطالعات از آموزش فردی در ترکیبی با سمممایراسمممتفاده کرده

های یک ها اسمممتفاده کرده بودند. آموزش فردی به توسمممعه مهارتروش

همای آموزشمممی مختلف ممانند معلم در زممان معین بما اسمممتفماده از روش

 شمممودسمممازی و مربیگری اطلاق میبازخورد کارکردی، بازی نقش، مدل

یی ای همسممموهای توسمممعه حرفه(. این یافته با تجارب فعلی در برنامه14)

 های توسممعهکی از دلایل اسممتفاده از آموزش فردی در برنامه(. ی24دارد )

های یادگیری فعال اسممت که باع  افزایش تعامل ای، ایجاد فرصممتحرفه

کنندگان جهت یادگیری دانش و مهارت است. در آموزش فردی شرکت

به اشممتراک گذاشممتن تجربیات عملی توسممط متخصممصممان برای معلمان 

(. از 71و 74های آموزشی بیشتر است )کننده نسبت به سایر روش شرکت

سمویی تعداد کم کودکان با اختلال طیف اوتیسم که در مدارس آموزش 

های فردی اسمممت تا زمینه آموزشعمومی حضمممور دارنمد، کمک کرده 

فراهم باشمممد که درآینده با توجه به افزایش این افراد در این مدارس، این 

ن اتی روبرو خواهد شد. با ایشمیوه آموزش با وجود تأثیرگذاری با مشمکل

هممای ترکیبی آموزش در برخی مطممالعممات این وجود، اسمممتفمماده از روش

ای در های توسمممعه حرفهتوانمد برای جهت اثرگذاری برنامهپژوهش، می

 آینده مورد توجه قرار گیرد.

دهد مربیگری از عناصر طور که مطالعات بررسمی شده نشان میهمان

مطالعه از مربیگری برای  11ای است. توسمعه حرفههای اسماسمی در برنامه

دهد، عنصممر مربیگری آموزش معلمان اسممتفاده کردند. شممواهد نشممان می

های مبتنی بر شمممواهد در آموزش بماع  بهبود اسمممتفاده معلمان از روش

(. مربیگری باع  بهبود 74اسمممت )آموزان با اختلال اوتیسمممم شمممده دانش

آموزان ف و افزایش مشمممارکت دانششمممرایط اسمممتفاده از تمرینات هد

کارگیری شمممود، ولی اجرای نمامنماسمممب آن بزرگترین ممانع برای بمهمی

(. همچنین 73ای اسممممت )هممای توسمممعممه حرفممهحممداکثری در برنممامممه

همایی که شمممامل مربیگری یا بازخورد کارکردی باشمممند، باع  آموزش

ر ب های مبتنییافتگی معلمان به روشافزایش سمممطل وفماداری و سمممازش

ی اهای توسعه حرفه(. یکی دیگر از علل تمایل برنامه74شود )شمواهد می

ی هابمه مربیگری ممکن اسمممت بمه علت ترمیم نقاو ضمممعف و کاسمممتی

آموزش فشممرده و افزایش خودکارآمدی معلمان برای انتقال دانش نظری 

وان تهای پژوهش میبمه عملی در محیط واقعی بماشمممد. بما توجمه به یافته

ای برای تداوم اسمممتفاده از های توسمممعه حرفهگری در برنمامهگفمت مربی
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هما را در یک مدت همای مبتنی بر پژوهش و حف  کیفیمت آموزشروش

 دانند.زمان طولانی لازم وضروری می

یار های بسممدهد با وجود فعالیتبه طور کلی نتایج پژوهش نشممان می

 موزان با اختلالآای معلمان و آموزش دانشزیادی که درباره توسعه حرفه

ر ای بهای توسممعه حرفهطیف اوتیسممم انجام شممده اسممت، سمماختار برنامه

ای هاساس نیاز و امکانات، تطبیقی بوده و با توجه به اینکه آموزش مهارت

های های رفتاری در کلاس درس از اولویتتحصمممیلی وکاهش آسمممیب

اسمممت؛بیشمممتر آموزان با اختلال طیف اوتیسمممم معلمان در آموزش دانش

اند و تلاش مطمالعمات، ممداخلمات و راهبردهمای رفتماری را آموزش داده

اند از مؤثرترین روش آموزش یعنی آموزش انفرادی و ترکیبی بهره کرده

 بگیرند. 

در پژوهش حاضممر عدم بررسممی محتوای آموزش داده شممده، مسممایل 

ای ههای ارائه شده از جمله محدودیتفرهنگی و چگونگی پیگیری برنامه

های بررسمممی مطالعه، و عدم دسمممترسمممی به برخی مقالات از محدودیت

مند بودند. با توجه به محدودیت پژوهش شممناسممی در این مرور نظامروش

نه و ای در این زمیهای توسعه حرفهشود محتوای برنامهحاضر، پیشنهاد می

ورد م آموزانها بر توانمندی معلمان و دانشتمأثیر طولانی مدت این برنامه

های بعدی نقش تعامل شمممود در پژوهشپژوهش قرار گیرد. پیشمممنهاد می

خمانواده در آموزش معلممان، زممان ارائمه آموزش )ضممممن خدمت/حین 

خمدممت(، تأثیر اسمممتفاده از آموزش برخط و بررسمممی عناصمممر مؤثر در 

ای برای آموزش معلمان و اثربخشممی های توسممعه حرفهوفاداری به برنامه

آموزان با اختلال طیف اوتیسم مشغول بر شواهد در دانش های مبتنیروش

 به تحصیل در مدارس آموزش عمومی، بررسی شود.

 

 ملاحظات اخلاقی
این مقاله برگرفته از رساله دوره دکترای تخصصی  :پيروي از اصول اخلاق پژوهش

با  43/44/1331نویسنده مسئول در رشته کودکان استثنایی دانشگاه تهران به تاریخ دفاع 

است و تمامی مجوزهای لازم علمی و اخلاقی قبل از انجام مطالعه،  347043کد رساله 

 اخذ شده است.

مؤسسه و سازمان دولتی یا خصوصی این مطالعه بدون حمایت مالی هیچ : حامی مالی

 انجام شده است.

نویسنده مسئول به عنوان نویسنده اصلی این مقاله و : نقش هر يک از نويسندگان

مجری این مطالعه، نویسنده نخست به عنوان استاد راهنما، و نویسندگان سوم و چهارم به 

 اند.عنوان استادان مشاور در این مطالعه نقش داشته

ونه گدارند که در نتایج این پژوهش هیچنویسندگان همچنین اعلام می: تضاد منافع

 تضاد منافعی وجود ندارد.

 های پژوهشآوری دادهبدین وسیله از تمامی افرادی که در جمع: تشکر و قدردانی

 شود.  یاری رساندند، تشکر و قدردانی می
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