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 چکیده

و  یکالم های مهارتبر  یدست یها خانواده محور با عروسک یحرکت -یهای حس بازیپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی 

 گروه با آزمون پس و آزمون پیش طرح با شبه آزمایشی نوع از روش پژوهش انجام شد. میکودکان اوتس یاجتماع های مهارت

شهر  عصر یمرکز ندادر  سمیساله با اختالل ات 01تا  6دانش آموزان پسر و دختر شامل  پژوهش این آماری جامعه بود. کنترل

های  بازی یاثربخش انتخاب شدند. برنامهنفر(   01نفر، کنترل  01ر) آزمایش نف 01ساده  تصادفی روش با گیری نمونه و تهران

 گروه برایدو ماه  یدر ط یا قهیدق 61تا  51جلسه  10برنامه به مدت  یدست یها خانواده محور با عروسک یحرکت -یحس

مهارت  اسیمقی و اجتماع  های مهارت اسیمق، امیلیگ سمیات یصیآزمون تشخبرای گردآوری اطالعات از . گرفت انجام آزمایش

 لون، آزمون استنباطی آمار و انحراف معیار و میانگین توصیفی آمار از ها تحلیل داده برای شده است. ی استفادهکالم

و  یکالم های مهارت بین حاکی از آن است که پژوهش این نتایج .شد استفاده کوواریانس تحلیل کولموگروف اسمیرنوف،

زیر  در معناداری تفاوت وجود. دارد معناداری وجود آماری تفاوت مداخله از بعد و ی کودکان اتیسمی قبلاجتماع  های مهارت

به  ادیز نانیاطم ،یو رفتار تکانش یپرخاشگر ،یراجتماعیغمناسب، رفتار  یرفتار اجتماع یاجتماع  های مهارت های مقیاس

و  افتیدر ییشامل گوش کردن، توانا یمهارت کالم یها اسیمق ریدر زو  (.p<0.001) است داشتن، ارتباط با همساالن خود

معناداری وجود  ی تفاوتارتباط و کنترل عاطف ندینسبت به فرا نشیب ت،یارتباط توام با قاطع ،یرکالمیو غ یکالم امیارسال پ

 یها محور با عروسکخانواده  یحرکت -یهای حس بازیی ا مداخله برنامهی کرد که ریگ جهینتتوان ( و میp<0.001) دارد

باشد و از آن به عنوان روش درمانی  مؤثر میکودکان اوتس یاجتماع  های مهارتو  یکالم های مهارتافزایش بر  تواندمی یدست

 مؤثر سود جست.

 .میکودکان اوتس ی،اجتماع  های مهارتی، کالم های مهارت، خانواده محور یحرکت -یهای حس بازی: های کلیدیواژه
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 لهبیان مسأ

 تعامالت های حیطه در ای عمده ناهنجاری های و مشکالت با اولیه نگاه در که است رشدی -عصبی شایع اختالالت از یکی 0اتیسم

شود )انجمن روانپزشکی  می همراه محدود، عالیق و تکراری و غیرانطباقی رفتارهای بروز نیز و غیرکالمی و کالمی ارتباطات اجتماعی،

 دراین غیرکالمی و کالمی اجتماعی ارتباط  (. مشکالت1102، 5لداسی، پروکیدا، ایگلیوززی، تانکردی، موراتوری؛ پی، با1105آمریکا، 

 اجتماعی برقراری رابطه برای خواسته دیگران رد و اجتماعی تعامالت  برقرای برای شدن قدم پیش در عملکرد، ضعف شدید افت باعث افراد

 از را اتیسم طیف های اختالل که است ویژگی آشکارترین تعامل اجتماعی در مشکل (؛ بنابراین،1100آمریکا،  روانپزشکی انجمنشود ) می

 (.1102، 1تاچمن و رپینکند ) می رشدی متمایز های اختالل سایر

 دال اریبسی شواهد امروزه اما است، اتیسم به مبتالیان شده شناخته ویژگی بهترین ارتباطی و اجتماعی عملکردی حیطه در نقص گرچه

 به احتماالً یا و همراه صورت به تواند می که دارد وجود کودکان این در پایه ادراکی اختالالت و حسی های پردازش بودن غیرمعمول بر

 (.1102، 6سیمونز، رابرتسون، مک کی، تال، مک الر، پولیکباشد ) اتیسم طیف اختالالت در رفتاری مشکالت ایجادکننده عامل عنوان

اجتماعی مانند  تعامالتها دچار ناهنجاری هستند. در زمینه  و رغبت 2کالمی و فعالیت اجتماعی، تعامل زمینۀ به اتیسم در سهمبتالیان 

شیوه برقراری رابطه با همساالن اغلب با سطح رشد فرد . های چهره و وضعیت و حرکات بدن ناهنجاری وجود دارد تماس چشمی، حالت

 -های لذت بخش و جالب با دیگران دارند و دارای روابط هیجانی یل کمی برای شرکت در فعالیتمتناسب نیست. این کودکان تما

های نمادین وجود دارد. بازی   و نقایصی در تقلید و کالمی های مهارتاجتماعی محدود هستند. از نظر نقایص ارتباطی تاخیر یا فقدان 

حافظه و  توجه،(. 0036خانجانی، هستند )ای  محدود، تکراری و کلیشهعالیت های ها و ف افراد اوتیستیک دارای رفتارها، رغبت

است که با تکنیک  اتیسمبه اختالل  از نقایص شناختی کودکان مبتال 2حرکتی مهارت هایعملکردهای اجرایی، شناخت اجتماعی و 

 همراه و موازی طور حرکتی به-حسی بازی درمانی شیوه اتیسم، در پردازشی ویژگی های جمله . ازقابل تقویت است حرکتی-حسیهای 

 کشیده پردازش های انتخابی حیطه به آن می تواند همراه اختالالت و پردازشی شیوه است. چنین نگرشی های کل پردازش در نقص آن با

 دارای و ممنسج غالبی در آنها استفاده از و دیداری، کالمی و تعامالت اطالعات کردن یکپارچه در اتیسم کودک طوری که به شود،

 کرده برآورد درصد 6/1را  اتیسم شیوع جمعیت شناختی های پژوهش (.0032بهمنی، نعیمی و رضایی، گردد ) می ناتوانی دچار مفهوم،

 کوگان، است )نفر  01111در  نفر 001هر  به آن نشان دهنده افزایش اخیر های -پژوهش (. نتایج1112بون،  و فوم چاکراباراتیاست )

و  چاکراباراتیاست )دختران  از بیشتر برابر پنج تا سه پسران در آن دادن رخ احتمال ( و1113پرین و همکاران،  بویل، ،شیو بالمبرگ،

 امر این که دارند شناختی پایینی کارکرد عموماً و مشکل کالمی به صورت ارتباط برقراری در اتیسم اختالل با کودکان (.1112، 3بون فوم

( 1113) 01پولتن و توونسند بیوفینگتن، می دهد. اسکرند، نشان گروه را این در درمان برای بازی درمانی نتخابا چرایی برای دلیلی خود

 قرار بررسی مورد اتیسم کودکان اختالل هیجانی درک های مهارت و همدلی آموزش در را ساده و دستی های عروسک اثربخشی کاربرد

 نشان هیجانی تعامالت اجتماعی و و همدلی آموزش در را ساده و دستی های برد عروسککار اثربخشی پژوهشگران این های دادند. یافته

که عروسک درمانی خانواده  اند داده ( نشان1101)00روسیو و الکروکسی پیترسون، (، لو،1112) سیوید ها، یافته این داد. همسو با

                                                 
3 - Autism 
4 - American Psychiatric Association, Pi, Baldasi, Procida, Igliosis, Tunkurdi, Moratorium 
5 - Rapin and Touchman 
6 - Simmons, Robertson, McKay, Tal, McLaren, Pollick 
7 - Social, Verbal Interaction and Activities 
8 - Motor skills 
9 - Chakrabarati and Foam Boon 
10 - Scranton, Biofington, Townsend and Poulton 
11 - Lu, Peterson, LaCroix and Rosio 
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 های مداخله از سهمی همواره اتیسم، با اختالل کودکان شرایط و رشدی ویژگی های با همساز و ایمن درمان یک عنوان به ،01محور

 نوعی زمینه این در توسعه و مبادرت رو، ازاین .است داده اختصاص خود به کودکان را این توانبخشی و روانشناختی آموزشی،

 افروز، نکاح، اصغریشت )دا همراه خواهد به متخصصان و ها خانواده کودکان، برای را چندی علمی بازده که است گذاری علمی سرمایه

 درمانگر آن طی که اتیسم است اختالل با کودکان پیشنهادی های مداخله از یکی عروسکی درمانی بازی (.0031شکوهی یکتا،  و بازرگان

 هدایت را او رفتارهای و کنند برقرار ارتباط او با و ایجاد کودک انگیزه در کوشند می دستی عروسک های به کارگیری با بزرگسال یا

اجتماعی و  رشد تعامالت و کند فراهم را ایمن ارتباطی فضای یک می تواند بازی درمانی اتیسم اختالل کودکان با برای نمایند. درواقع،

 (.0032تقی پور و نعیمی، بخشد ) سرعت و نموده تسهیل را کودکان این کالمی های مهارتارتباطات و 

می تواند زمینه ساز اختالل های رفتاری و ارتباطی در کودکان شود. انجام این  05ای کالمیو نیز مهارت ه 00نقض در تعامالت اجتماعی

همچنین باتوجه به نقش  (.0031سهرابی، باشد )تحقیق می تواند در راهبرد کاهش این کاستی ها در کودکان نقش به سزایی داشته 

تحول کودک و بهبود و تقویت توانایی ها و برطرف کردن ضعف  های دستی در رشد و حرکتی خانواده محور با عروسک -های حسی  بازی

 اساس، های کودک، اهمیت این تحقیق از نظر پژوهشگر در پیشگیری از بروز و یا حتی تداوم این مشکالت مهم شمرده می شود. براین

، 01ویلینگ و گارویک آلپین،مک  گورلین،توسعه ) حال در جوامع در اتیسم اختالل های طیف تشخیص افزایشی روند به توجه با

 برنامه توانبخشی شناختی در بهبود مهارت های کالمی در انتخاب کودکان دریافتند که خود پژوهش ( در1102)06فریس و شاه(. 1102
 پژوهشی با روش بازی درمانی با عروسک های ( باانجام1102)02وایت و همکاران موثر بوده است. در چشمگیری طور اتیسم به به مبتال

 درک در آن ها مطالعه اتیسم مورد از کودکان درصد یازده فقط که دادند نشان بهنجار، همتایان و کودکان اتیسم از بزرگی گروه در دستی
 و الکروکسی پیترسون، لو، ندارد. معناداری گروه تفاوت دو عملکرد موارد بقیه در و هستند هنجار گروه از دیداری موفق تر جزییات

 ویژگی های با همساز و ایمن درمان یک عنوان به که بازی درمانی با عروسک های دستی، داده اند در پژوهش خود نشان( 1101)02روسیو
 خود به کودکان را این توانبخشی و شناختی -روان آموزشی، مداخله های از سهمی همواره اتیسم، با اختالل کودکان شرایط و رشدی

 از خود اجتماعی درک و خود هویت احساس بازی طریق کودکان از که داد ق خود نشان( در تحقی1112)03مور .است داده اختصاص
می  یاد بازی از طریق را گروهی کار و انسانیت همدردی، و احترام قبیل از اجتماعی مهارت های برخی می دهند. کودکان رشد را دیگران

 و تصویرسازی و خالقیت ابراز به قادر دیگران، با برقراری ارتباط به قادر را کودکان بازی که می کند بیان موور این، بر گیرند. افزون
 که بازی درمانی روشی تیجه گرفتندن( 0035نژاد )و ابراهیمی  آبادی هاشم قنبری .می کند موقعیت های روزمره و تجارب بازآفرینی

توانایی ارتباط با  و گیری که تصمیم است شده مشخص اجتماعی کودکان طیف اتسیم می باشد. همچنین مهارت های افزایش در مؤثر

آموزش که د ن( نشان دا0031) یبهروانزرافشان و  می دهد. شدت کاهش به را کودکان پرخاشگرانه رفتارهای میزان و افزایش را دیگران

شروع ارتباط و سیستم ارتباطی با عروسک های دستی باعث افزایش مهارت های ارتبط اجتماعی مانند توجه کردن، درخواست کردن، 

هیجانی و  مهارت های آموزش که رسیدند نتیجه این خود به پژوهش ( در0031فر ) رفتار و سلطانی کیمیایی، مدت همکاری شد.

مهارت های  و هیجان مدیریت و شناسایی افزایش توانایی باعث عروسکی، بازی های و درمانی نقاشی رویکردهای رفتاری با استفاده از

 هیجانی عالوه-اجتماعی آموزش تعامالت ( دریافتند که0022اکبرزاده ) و کیامنش تفتی، اخوان زاده، کریم.شود می کانکود در ارتباطی

 های ویژگی به عنایت با و .یابد می بهبود نیز آنان روانی هیجانی کودکان طیف اوتیسم، سالمت اجتماعی های رشد مهارت و بهبود بر

                                                 
12 - Family-centered doll therapy 
13 - Social interactions 
14 - Verbal skills 
15 - Gorlin, McAlpine, Garwick and Wheeling 
16 - shah and Fries 
17 - White et al 
18 - Lu, Peterson, LaCroix and Rosio 
19 - Moore 
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 نیدر ا یمطالعات معدودشد،  گفته که مبتال فرد اجرایی و کارکردهای اجتماعی شخصی، ندگیز بر آن منفی تأثیر و اختالل این

 در کودکان،اتیسم  اختالل یباال وعیش گریموجود و از طرف د یپژوهش یهاطرف با توجه به خالء یکلذا از  ،انجام شده وصخص

های دستی بر  محور با عروسک حرکتی خانواده -ای حسیه آیا بازیکه  است یاساس سؤال نیبه ا ییگوپاسخ پژوهشگر به دنیال

 اجتماعی کودکان اتسیم تاثیرگذار است؟  های مهارتهای کالمی و  مهارت

 روش پژوهش

 پژوهش آماری این جامعه. شد انجام کنترل گروه با آزمون پس و آزمون طرح پیش از استفاده با که بود شبه آزمایشی نوع از پژوهش این

 پرورش و آموزش سازمان نظر که تحت تهران شهر عصر یمرکز ندادر  اتیسم اختالل با ساله 01 تا 6 دختر و پسر وزانآم شامل دانش

 روش از استفاده با اتیسم اختالل با دختر و پسر آموزان دانش از نفر 01 .قرار دارند آموزش 0032 – 0033 تحصیلی سال در استثنایی

 آزمون شوند، داده اتیسم تشخیص درستی به موردنظر نمونه اینکه از اطمینان منظور به. ندشو می انتخاب دسترس در یریگ نمونه

 تشخیص درستی به نمونه افراد که شد خواهد حاصل اطمینان آزمون، جهیبه نت با توجه که شد خواهد اجرا گیلیام اتیسم تشخیصی

قرار ورود به پژوهش شامل  یها مالک شدند. انتخاب ،اند شده داده پایین اجتماعی های مهارت و کالمی های مهارت و اتیسم اختالل

و  گرید تیارتباط، عدم وجود معلول یدارا بودن کالم در حد برقرار) سمیسال، دارا بودن اختالل ات 01تا  6 یدر محدوده سن داشتن

و سرانجام  شوند ید به پژوهش وارد مکه شروط باال را داشتن ی. کودکانباشد یم (در برنامه مداخله یهمکار یخانواده برا تیرضا

که  دیشد یرفتاردارند، مشکالت  ییو شنوا یینایو مشکالت ب یحرکت یحس دیشد یها همراه مانند اختالل یها یماریکه ب یکودکان

 نهنمو سرانجام، .شوند یمدر آنان وجود داشت از پژوهش خارج  دیشد یو شناخت یهوش صیخواهد شد و نقا یعدم همکارمنجر به 

 در گروه، دو هر از کتبی نامه رضایت گرفتن از پس .شد خواهد تقسیم گواه و آزمایش نفر 01 گروه دو به یصورت تصادف به موردنظر

 .شد اجرا آزمون پیش و داده توضیحاتی گروه دو هر برای ها آن تعداد و جلسات برگزاری نحوه با رابطه

 یدست یها کعروسبا  یحرکت-یحس یدرمان یبازبرنامه مداخله 

خواهد بود که از برنامه مداخله  سمیکودکان با اختالل ات یبرا یعروسک یدرمان یپژوهش حاضر شامل برنامه باز یا مداخله برنامه

شده  هیته یرفتار یشناخت یها هینظر بر اساسبرنامه  نی. اشود یم ی( الگوبردار0031همکاران )و  نکاح یاصغر یعروسک یدرمان یباز

 یها آن بر مهارت یقرارگرفته و اثربخش ییو آموزش کودکان استثنا یپنج نفر از متخصصان روانشناس دیتائآن مورد  ییاست. روا

 61تا  51جلسه  10برنامه به مدت  نی(. ا0031و همکاران،  نکاح یاصغراست )نشان داده شده  زین سمیکودکان با اختالل ات یارتباط

از  یا شامل مجموعه یاجتماع  های مهارت که نیخواهد شد. با توجه به ا جراجلسه در هفته ا 0صورت  دو ماه و به یدر ط یا قهیدق

 یینارسا یاجتماع ی ها مختلف مهارت یها حوزهدر  سمیات آنجا که کودکان با اختالل است و از یارتباط  و  یمختلف تعامل یها مهارت

را  یو تعامل یاجتماع یها یباز یها تیموقعاز  یا مجموعه زیپژوهش ن نیا در یدست یها عروسکبا  یدرمان یبازدارند؛ برنامه مداخله 

تبادل  ،یتعامل اجتماع یآغازگر ،یجانیو درک ه ییشناسا یها برنامه شامل رشد و پرورش مهارت نیا یاهداف اساسشامل خواهد شد. 

 .است یکعروس یدرمان یباز در قالب یحفظ و تداوم تعامل اجتماع یها و مهارت یاجتماع یده و پاسخ یاجتماع

 یدست یها عروسکبا  یحرکت-یحس یدرمان یبرنامه مداخله بازجدول 

جلسه یمحتوا موضوع جلسات  زمان 

با عناصر  ییآشنا جلسه اول

 برنامه

 ،یرب)م مهبا عناصر برنا ییآشنا ش،یافراد گروه آزما ابیحضور و غ ،ییآمد گو خوش ،یپرس احوالسالم و 

 ارتباط تی، انجام چند بازی جهت تقو(ارچوب برنامهو چ کنندگان شرکت

دقیقه 51  
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شناسایی حاالت  جلسه دوم

دیگران چهره  

حاالت چهره  ییبا هدف توانمندسازی کودکان در شناسا یانجام باز اب،یغ حضور و ،یپرس احوالسالم و 

ه بازخورد ئه و ارامهارت آموزش داده شد نیرمتکرار و ت ،ی(نیترس، تعجب و غمگ ،یشاد ،مخش) گرانید

 .یخانگ کلیفانجام مهارت آموزش داده شده و ارائه ت نهیدر زم

دقیقه 61  

استفاده از حاالت  جلسه سوم

 برای بیان چهره

 احساسات

با  یاز مهارت آموزش داده شده در جلسه قبل انجام باز یبند جمع اب،یحضور و غ ،یپرس احوالسالم و 

مهارت  نیاحساسات خود، تکرار و تمر انیب یده از حاالت چهره براهدف توانمندسازی کودکان در استفا

 یانجام مهارت آموزش داده شده، ارائه تکلیف خانگ نهیه بازخورد در زمئآموزش داده شده و ارا

دقیقه 61  

 یها اشارهاز  استفاده جلسه چهارم

بدن و حاالت چهره 

 برای ارتباط

 یانجام باز ل،بق ی جلسهاز مهارت آموزش داده شده در  یبند جمع اب،یحضور و غ ،یپرس احوالسالم و 

مثال زمان  یبرا گرانیبا د تارتباطا یبدن برا یها اشارهکودکان در استفاده از  یتوانمندسازبا هدف 

انجام  نهیمهارت آموزش داده شده و ارائه بازخورد در زم نی، تکرار و تمرهنددست تکان د یخداحافظ

 خانگی فیو ارائه تکلمهارت آموزش داده شده 

دقیقه 61  

دقیقه 61 بهتر یریادگیمرور جلسات قبل جهت تکرار و  مرور جلسات قبل جلسه پنجم  

جلب توجه دیگران  جلسه ششم

از صحبت کردن قبل  

 یانجام باز ل،یق ی جلسهاز مهارت آموزش داده شده در  یبند جمع اب،یحضور و غ ،یپرس احوالسالم و 

مهارت آموزش  نیقبل از صحبت کردن، تکرار و تمر گرانیکودکان در جلب توجه د یتوانمندسازبا هدف 

 یگخان فیانجام مهارت آموزش داده شده و ارائه تکل نهیداده شده و ارائه بازخورد در زم

دقیقه 61  

با  وگو گفتشروع  جلسه هفتم

 دیگران

 یقبل، انجام باز ی جلسهشده در از مهارت آموزش داده  یبند جمع اب،یحضور و غ ،یپرس احوالسالم و 

مهارت آموزش داده شده و  نیو تمر رراکت گران،یو گفتگو با د شروع کودکان در زیسامندبا هدف توان

 ۔یخانگ فیده و ارائه تکلشانجام مهارت آموزش داده  نهیارائه بازخورد در زم

دقیقه 61  

برقراری ارتباط  جلسه هشتم

 چشمی

 یچشم ی تماسکودکان در برقرار یتوانمندسازبا هدف  یانجام باز اب،یغ حضور و ،یپرس احوالو  سالم

انجام مهارت  نهیمهارت آموزش داده شدند، ارائه بازخورد در زم نیتکرار و تمر گران،یتعامل با د هنگامبه 

 یآموزش داده شده و ارائه تکلیف خانگ

دقیقه 61  

بهتر یریادگیهت تکرار و مرور و تکرار جلسات قبل ج مرور جلسات قبل جلسه نهم دقیقه 61   

صدای  تنداشتن  جلسه دهم

 مناسب

مناسب  یدر داشتن تن صداکودکان  ندسازیبا هدف توانم یانجام باز غیاب حضور و یپرس احوالسالم و 

انجام مهارت  نهیارائه بازخورد در زم دهمهارت آموزش داده ش نیبه هنگام صحبت کردن، تکرار و تمر

 یلیف خانگکه تئه و اراآموزش داده شد

دقیقه 61  

انجام  ل،بق ی جلسهاز مطالب آموزش داده شده در  یبند جمع اب،یحضور و غ ،سیریسالم و احوال پ حفظ فاصله مناسب جلسه یازدهم

 نیکردن، تکرار و تمر صحبتمناسب به هنگام  ی فاصلهکودکان در حفظ  یبا هدف توانمندساز یباز

 ۔یتکلیف خانگ رائهو ا انجام مهارت آموزش داده شده یا نهیزمرائه بازخورد در ، اهمهارت آموزش داده شد

دقیقه 61  

در  یده نوبترعایت  جلسه دوازدهم

وگو گفت  

 یاز مطالب آموزش داده شده در جلسه قبل، انجام باز یبند جمع اب،یحضور و غ ،امونریسالم و احوال پ

مهارت آموزش داده شده،  نیتکرار و تمر گران،یدر د یده نوبت تیکودکان در رعا یبا هدف توانمندساز

 ینگخا کلیفارائه ت وانجام مهارت آموزش داده شد  یا نهیزمارائه بازخورد در 

دقیقه 61  

بهتر یریادگیمرور جلسات قبل جهت تکرار و  مرور جلسات قبل جلسه سیزدهم دقیقه 61   

جمع  وارد شدن به جلسه چهاردهم

کودکان در حال 

 بازی

کودکان در موارد شدن به جمع  یتوانمندسازبا هدف  یانجام باز اب،یحضور و غ ،یپرس احوالسالم و 

 نهیمهارت آموزش داده شده، ارائه بازخورد در زم نی، تکرار و تمرنشستند یمکه در حال باز  یکودکان

 یتکلیف خانگ ارائهانجام مهارت آموزش داده شده و 

دقیقه 61  

در  دم شدنپیش ق جلسه پانزدهم

 دوستی

 یقبل، انجام باز ی جلسهاز مطالب آموزش داده شده در  یبند جمع اب،یحضور و غ ،یپرس احوالسالم و 

ه ئمهارت آموزش داده شده، ارا نیتکرار و تمر ،یقدم شدن در باز شیکودکان در پ یبا هدف توانمندساز

 یخانگ فیانجام مهارت آموزش داده شده و ارائه تکل نهیباز خود در زم

دقیقه 61  

درخواست کمک از  جلسه شانزدهم

 دیگران

انجام  ل،بق ی جلسهاز مطالب آموزش داده شده در  یبند جمع اب،یسالم و احوال پر نسبی، حضور و غ

مهارت  نیتکرار و تمر ،ازینبه هنگام  گرانیکودکان در درخواست کمک از د یتوانمندسازبا هدف  یباز

 یخانگ تکلیفو ارائه  دهانجام مهارت آموزش داده ش نهیزخورد در زمآموزش داده شده، ارائه با

دقیقه 61  

دقیقه 61 هترب یریادگیر جلسات قبل جهت تکرار و مرو مرور جلسات قبلی جلسه هفدهم  
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سه هجدهمجل داد تکرار کودکان در مهارت گوش  یتوانمندسازبا هدف  زیانجام با اب،یحضور و غ ،یپرس احوالسالم و  مهرت گوش دادن 

 فیانجام مهارت آموزش داده است، ارائه تکل ی نهیزمارائه بازخورد در  ومهارت آموزش داده شده  نیو تمر

 گیخان

دقیقه 61  

به  بمناس پاسخ جلسه نوزدهم

شروع صحبت 

 دیگران

کودکان در پاسخ مناسب به شروع  یبا هدف توانمندساز یانجام باز اب،یحضور و غ ،یپرس احوالسالم و 

انجام مهارت آموزش  ی نهیزمبازخورد در  ارائهمهارت آموزش داده شده،  نیتکرار و تمر گران،ید صحبت

 یخانگ فیداده شده و ارائه تکل

دقیقه 61  

پاسخ مناسب به  جلسه بیستم

 درخواست دیگران

 یباز انجام ل،یق ی جلسهاز مطالب آموزش داده شده در  یبند جمع اب،یحضور و غ ،یپرس احوالسالم و 

مهارت آموزش داده  نیتکرار و تمر گران،یکودکان در پاسخ مناسب به درخواست د یبا هدف توانمندساز

 ینگانجام مهارت آموزش داده نشده و ارائه تکلیف خا ینیشده، ارائه بازخورد در زم

دقیقه 61  

جلسه بیست 

 یکم

دقیقه 61 جلسات انیت پاجهرد گروه کردن و آماده ک یبند جمعصورت جلسات قبل و مرور  مرور جلسات قبل  

 

 سنجش یابزارها

 11گیلیام اتیسم تشخیصی آزمون

. آزمون گارز کند یکمک م سمیافراد با اختالل ات صیاست که به تشخ یستیل معروف است که شامل چک زیابزار که به آزمون گارز ن نیا

مهارت ارتباط،  ،یا شهیکل یخرده آزمون رفتارها 5شامل و  شده است هیته 0335در سال  امیلیمعتبر توسط گ یبه عنوان ابزار

 ،یاصفهان، توسط احمد سمیدر مرکز ات 0031آزمون در سال  نیدارد. ا هیگو 05است که هر دام  یرشد یها و اختالل یاجتماع 

نفر دختر و  011 یبر رو آن یسنج روان یها شاخص یرانیبرگردانده شده و بر اساس هنجار جامعه ا یبه فارس یلیو خل انیهمت ،یصفر

باز از روش  با استفاده یآزمون گارز در نسخه فارس ییایاست. پا ده( محاسبه ش1/0 اریسال )انحراف مع 12/2 یسن نیانگیپسر با م

ا برابر ب بیبه ترت یو مشکالت رشد یاجتماع های مهارتارتباط،  ،یا شهیکل یرفتارها یکرونباخ برا یآلفا بیمحاسبه که ضر ییآزما

 یباال ییایبه دست آمده که نشانگر پا 23/1گارز  اسیکل مق یکرونباخ برا یآلفا بیگزارش شده است. ضر 21/1و  20/1، 31/1، 25/1

و  انیهمت ،یصفر ،یشده است )احمد دیتائ زیشده ن ادیگران  آزمون گارز توسط پژوهش ییو محتوا یصور ییاست. روا اسیمق نیا

 (0031 ،یلیخل

شد. گروه کنترل  لیتکمی( مهارت کالم و یاجتماع های مهارتسنجش  اسیمقنامه ) پرسش گریمداخله در دو گروه، بار دپس از اتمام 

 ه،یو طبق قرار اول یاصول اخالق تیمنظور رعا آزمون به پس یو اجرا یجلسات آموزش انینکرد و پس از پا افتیدر یا مداخله چیه

 صورت خالصه ارائه شد. مباحث به نیرت گروه کنترل برگزار و مهم یاعضا یبرا یا آموزش فشرده

 یاجتماع های مهارت اسیمق

 سال 02 تا 4 و نوجوانان کودکان یاجتماع یها ( با هدف سنجش مهارت0320) 10و کاذدین ، سیگا، وودماتسون توسط اسیمق نیا

 مربی و والد فرم دو از تنها ها آزمودن سن به توجه با پژوهش این در .است آموز دانش و مربی والد، فرم( 0) سه دارای و شده تهیه

 افراد که است ماتسون اجتماعی مهارت اصلی عامل 5 از کلی سؤال 5 دارای مربی فرم و سؤال 55 دارای والد فرم .است شده استفاده

 1دارای  اسیمق نیا .(0020،ریو خ یفوسی ).دهند پاسخ )همیشه=5 هرگز،= 0(لیکرت  شاخص یک اساس بر و خوانده را سؤال هر باید

و ارتباط با  داشتن به خود ادیز نانیاطم ی،رفتار تکانش و یپرخاشگر ،یراجتماعیغرفتار ، مناسب یرفتار اجتماع)شامل  اسیخرده مق

ا استفاده از آن ب ییایو پا دیتائ( 0320) نیو کاذد ، وودگایماتسون، ستوسط  اسیمق نیا ییو محتوا یصور ییاست. روا همساالن(

 ،نی، وود و کاذدگایماتسون، سگزارش شده است ) 30/1و  30/1برابر با  بیو معلمان به ترت نیوالد یبند درجه یکرونباخ برا یآلفا

                                                 
20 - Gilliam Autism Diagnostic Test 

21
- Mickelson, L., Sugai, D., Wood, R., & Kazdin, A. E. 
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 نیوالد یبند درجه یکرونباخ برا یآن با استفاده از آلفا ییایو پا تائید( این فرم را به فارسی برگرداند که 0020فی و خیر ) یوس (.0320

به  20/1کرونباخ  یپرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا یدر پژوهش حاضر پایای .گزارش شده است 26/1برابر با  بیو معلمان به ترت

 دست آمد.

 مهارت کالمی اسیمق

 تمهار که استگویه  عبارت 05دارای  ؛ کهساخته شده استکالمی  یها ( با هدف سنجش مهارت1115)دام  کویین توسط اسیمق نیا

 ی( درجه بند1) شهیهم( تا 0وقت ) چیاز ه یا درجهچهار  کرتیل فیبه صورت ط اسیمق نیا یگذار نمره. کند یمرا توصیف  کالمی

 05 یکه دارا سنجد یرا م سمیات فیساله با اختالل ط 01تا  6کودکان  یاجتماع یها مهارتمشکالت مربوط به  اسیمق نیا شده است.

به  بینش نسبت با قاطعیت، توام ارتباط ،یرکالمیغارسال پیام کالمی و  و انایی دریافتتو گوش کردن، شامل اسیخرده مق 1و  هیگو

فداکار و ) شده است گزارش 35/1 دام نییکوتوسط  اسیمق نیا کل ییو محتوا یصور ییروا .است و کنترل عاطفی فرایند ارتباط

 به دست آمد. 22/1ه از ضریب آلفای کرونباخ . در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با استفاد(1111حسینی، 

. استفاده شد 16 نسخه SPSS آماری افزار نرم از ها داده وتحلیل برای تجزیه آماری، های داده آوری جمع و آموزشی مداخالت پایان از بعد

 تحلیل و لون زوجی، تی آماری های آزمون از ها داده وتحلیل تجزیه برای. وتحلیل شدند تجزیه استنباطی و توصیفی سطح دو در ها داده

 .شد استفاده کوواریانس

 ها یافته

آزمون و  در پیش مطالعه شده ی به تفکیک گروهایمهارت کالم یها مؤلفهتوصیفی  های شاخص بررسی از آمده دست به نتایج اساس بر

به  نسبت نشیب، تیبا قاطع توام ارتباط ،یرکالمیغو  یکالم امیارسال پ و افتیدر ییتوانا ،گوش کردنآزمون، مقادیر میانگین ) پس

 (.0 جدول شماره) آزمون بود بیشتر از پیش آزمون در گروه آزمایش در پس (یکنترل عاطفو  ارتباط ندیفرا

 مداخله از پس و قبل آزمایش و کنترل گروه دو ی درمهارت کالم های مؤلفه توصیفی های . شاخص1 جدول

ها گروه یمهارت کالم یها مؤلفه راحلم   انحراف معیار میانگین 

یمهارت کالم   

 آزمایش

آزمون پیش  21.00 00.26 

آزمون پس  010.56 2.05 

 

 کنترل

آزمون پیش  21.16 3.51 

آزمون پس  21.511 00.10 

آزمون پیش آزمایش کردن گوش  05.66 0.15 

آزمون پس  10.10 1.60 

 

 کنترل

آزمون پیش  05.21 1.12 

آزمون پس  06.60 0.32 

 پیام ارسال و دریافت توانایی

 یرکالمیغ و کالمی

آزمون پیش آزمایش  05.11 1.05 

آزمون پس  02.30 1.32 

 

 کنترل

آزمون پیش  06.21 0.10 

آزمون پس  01.16 1.01 

آزمون پیش آزمایش قاطعیت با توام ارتباط  05.16 1.26 

آزمون پس  10.00 1.06 

آزمون پیش کنترل  01.00 0.15 
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آزمون پس  00.56 5.00 

آزمون پیش آزمایش ارتباط فرایند به نسبت بینش  05.00 0.00 

آزمون پس  10.16 1.11 

آزمون پیش کنترل  05.00 0.20 

آزمون پس  0.01 0.01 

عاطفی کنترل آزمون پیش آزمایش   00.16 5.20 

آزمون پس  06.611 1.60 

آزمون پیش کنترل  05.11 1.60 

آزمون پس  00.20 1.62 

 

در  مطالعه شده به تفکیک گروهای یاجتماع های مهارت یها مؤلفهتوصیفی  های شاخص بررسی از آمده دست به نتایج اساس بر

 نانیاطمی، و رفتار تکانش یپرخاشگر، یراجتماعیغ رفتار، مناسب یرفتار اجتماع آزمون، مقادیر میانگین ) آزمون و پس پیش

 (.1 جدول شماره) آزمون بود بیشتر از پیش آزمون در گروه آزمایش در پس (با همساالن ارتباط، داشتن به خود ادیز

 

 مداخله از پس و قبل آزمایش و کنترل گروه دو در یاجتماع های مهارت های مؤلفه توصیفی های . شاخص2 جدول

ها گروه یاجتماع یها مهارت یها مؤلفه  انحراف معیار میانگین مراحل 

یاجتماع یاه مهارت   

 آزمایش

آزمون پیش  22.11 00.62 

آزمون پس  001.51 2.36 

 

 کنترل

آزمون پیش  20.20 00.21 

آزمون پس  22.30 01.11 

آزمون پیش آزمایش مناسب یرفتار اجتماع  02.56 1.63 

آزمون پس  10.10 0.31 

 

 کنترل

آزمون پیش  02.11 0.61 

آزمون پس  02.11 1.21 

آزمون پیش آزمایش یجتماعرایغرفتار   05.16 0.11 

آزمون پس  03.10 0.16 

 

 کنترل

آزمون پیش  06.16 1.25 

آزمون پس  05.10 0.26 

آزمون پیش آزمایش یو رفتار تکانش یپرخاشگر  05.00 1.31 

آزمون پس  11.20 1.05 

آزمون پیش کنترل  01.61 0.35 

آزمون پس  00.61 5.11 

آزمون پیش آزمایش داشتن خودبه  ادیز نانیاطم  01.21 1.21 

آزمون پس  16.66 1.22 
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آزمون پیش کنترل  01.61 0.06 

آزمون پس  01.30 0.06 

آزمون پیش آزمایش ارتباط با همساالن  06.20 0.10 

آزمون پس  11.00 0.01 

آزمون پیش کنترل  06.16 0.16 

آزمون پس  02.66 0.11 

 

و  یکالم امیارسال پ و افتیدر یی)گوش کردن، تواناشامل  یمهارت کالمهای عادی بودن توزیع متغیری بررسی چنین برا هم

رفتار ) شاملی اجتماع های مهارتو  (یارتباط و کنترل عاطف ندیبه فرا نسبت نشی، بتیبا قاطع توام ارتباط ،یرکالمیغ

از آزمون  (داشتن، ارتباط با همساالن به خود ادیز نانیماط ،یو رفتار تکانش یپرخاشگر ،یراجتماعیغمناسب، رفتار  یاجتماع

 استفاده شد. رونفیکولموگروف اسم

(. نتایج آزمون لون نشان داد واریانس <p 11/1طبیعی دارند ) نرمال و توزیعدارای شده  متغیرهای بررسی نتایج نشان داد

و نتایج آزمون لون نشان داد واریانس (. =F=، 0 = df1، 16 df2= 015/1 p.1.110)ها همگن است  بین گروه یمهارت کالم

ای  برای بررسی اثر مداخله (. =F=، 0 = df1، 16 df2= 131/1 p.1.115ها همگن است ) بین گروه یاجتماع های مهارت

 جاساس نتای که بر .استفاده شد است تهران میکودکان اوتسی برای دست یها خانواده محور با عروسک یحرکت -یحس یها یباز

اتای  مجذورات داری وجود دارد. مقدار معنی اختالف در دو گروهی اجتماع های مهارتی و مهارت کالمبین  آمده دست به

 60( نشان از =Eta 601/1) یاجتماع های مهارت برایدرصد و  60( نشان از =Eta 612/1)ی مهارت کالمبرای  آمده دست به

خانواده  یحرکت -یحس یها یباز یا مداخله توان به گروه آزمایش را می درکننده  های شرکت آزمودنی از تغییرات و درصد

 (.5 -0جدول شماره ) دانستمرکز ندای عصر شهر تهران  میکودکان اوتس یبرا یدست یها محور با عروسک

 

 میکودکان اوتسدر  کنترل و آزمایش های گروه در آن های مؤلفه وی مهارت کالم کوواریانس . تحلیل3جدول 

غیرمت مجموع  منبع واریانس 

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری
P 

مجذور 

 اتا

یمهارت کالم .602 1.111 01.135 0020.012 0 3150.020 گروه   

    011.212 16 1303.611 خطا

     61 032211.111 کل

.111 1.111 11.131 061.335 0 522.320 گروه گوش کردن  

    2.305 16 550.111 خطا

     61 02533.111 کل

 امیارسال پ و افتیدر ییتوانا

یرکالمیغو  یکالم  

.010 1.111 2.230 60.000 0 023.300 گروه  

    2.003 16 032.662 خطا

     61 06101.111 کل

تیبا قاطع توام ارتباط .532 1.111 02.531 036.211 0 131.162 گروه   

    01.602 16 131.200 خطا
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     61 06156.111 کل

 ندیبه فرا نسبت نشیب

 ارتباط

.626 1.111 51.211 122.211 0 260.162 گروه  

    2.162 16 031.200 خطا

     61 021135.111 کل

یکنترل عاطف .051 1.106 0.110 00.655 0 011.300 گروه   

    00.116 16 602.562 خطا

     61 00061.111 کل

 امیارسال پ و افتیدر ییتوانا(،  = 111/1Eta= ،1.111 P=، (11.131)Fگوش کردن )ی در ابعاد ارت کالممههای  مؤلفه

، =532/1Eta= ،1.111 P) تیبا قاطع توام ارتباط (، =Eta= ،1.111P=( ،2.230)F 010/1) یرکالمیغالمی و ک

(02.531)F = ،) طارتبا ندیبه فرا نسبت نشیب (626/1 Eta= ،1.111 P=(= ،51.211)F ،) 051/1) یکنترل عاطفEta= ،

1.106 P=( ،0.110)F = (.5جدول شماره ) (، بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد 

 

کودکان در  کنترل و آزمایش های گروه در آن های مؤلفه وی اجتماع های مهارت کوواریانس . تحلیل4جدول 

 میاوتس

مجموع  منبع واریانس متغیر

راتمجذو  

df  میانگین

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری
P 

مجذور 

 اتا

یاجتماع های مهارت .602 1.111 01.301 5160.216 0 01030.002 گروه   

    010.561 16 6300.262 خطا

     61 520200.111 کل

مناسب یرفتار اجتماع .520 1.111 06.601 000.200 0 510.000 گروه   

    2.151 16 511.162 خطا

     61 11251.111 کل

.032 1.111 01.161 30.203 0 121.102 گروه  یراجتماعیغرفتار    

    2.522 16 503.000 خطا

     61 06010.111 کل

یو رفتار تکانش یپرخاشگر .502 1.111 00.506 013.103 0 522.002 گروه   

    00.211 16 660.262 خطا

     61 06100.111 کل

 به خود ادیز نانیاطم

 داشتن 

.210 1.111 16.512 501.255 0 0102.100 گروه  

    2.003 16 513.262 خطا

     61 10361.111 کل

ارتباط با همساالن  .021 1.111 01.326 006.103 0 052.202 گروه   

    01.120 16 131.100 خطا
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     61 11311.111 کل

 

رفتار (،  = 520/1Eta= ،1.111 P=، (06.601)F)مناسب  یرفتار اجتماعاد در ابعی اجتماع های مهارتهای  مؤلفه

، =502/1Eta= ،1.111 P) یو رفتار تکانش یپرخاشگر (، =Eta= ،1.111P=( ،01.161)F 032/1) یراجتماعیغ

(00.506)F = ،) داشتن  به خود ادیز نانیاطم(210/1 Eta= ،1.111 P=(= ،16.512)F ،) 021/1) ارتباط با همساالن 

Eta= ،1.111 P=(= ،01.326)F ،)  (.5جدول شماره ) بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد 

 

 گیری بحث و نتیجه

و  یکالم های مهارتبر  یدست یها خانواده محور با عروسک یحرکت -یحس یها یباز یاثربخش پژوهش حاضر با هدف بررسی

خانواده محور با  یحرکت -یحس یها یبازمداخله انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که  تهران مسیکودکان اوت یاجتماع  های مهارت

و  تیوا، (1102) سیشاه و فر هایبا نتایج پژوهش .میکودکان اوتس یاجتماع های مهارتو  یکالم های مهارتبر  یدست یها عروسک

فر کیمیایی، رفتار و سلطانی ، (0031) یبهروانزرافشان و  ،(1112)مور  ،(1101) ویو روس یالکروکس ترسون،یلو، پ، (1102همکاران )

 اختالالت دارای یاتیسم افرادباید گفت به دست آمده  جینتا نییتب ی. براکند یم دیتائها را  آن یها افتهیمسو است و ، ه(0031)

باعث ضعف  کالمی در این افراد ت ارتباطیکالهستند که مش یرکالمیغو ارتباط کالمی و  یاجتماع  های مهارت یا نهیزمدر  ناهنجاری

 یافراد اتیسمتعاملی   رفتارهای .شود یمدیگران  تعمل بادر برقراری  و منجر به رد شود یماجتماعی آنها   های مهارت و ضعف عملکرد

قابل تقویت  کتیو حر -حسی یها کیتکن از طریق ؛ کهدنحرکات بدن نقش مهمی دار و وضعیت چهره یها حالت ،یچشمتماس  نظیر

میزان نحوه اختالالت   و یکپارچه کند. تاری کودکان اتیسمی رااختالالت و رف تواند یم یحرکت -حسی شیوه بازی درمانی در .هستند

بیفزاید. کالمی آنها  های مهارتاجتماعی و   های مهارتبر بهبود  ؛ وکاهش دهندو حرکتی  –حسی  یها یبازرفتاری آنها از طریق 

اجتماعی رفتارهای هیجانی از   های مهارتو  همدلی در آموزش که کودکان اتیسمی شود یمعث اب دستی یها عروسککاربرد  اثربخشی

فضایی . که یک نوع نحوه و نوع رفتار خود را  کنترل می کنند و گذارد یماثر  ارتباط با دیگران ایجاد انگیزه و و بر  خود نشان دهند.

 آنها تسهیل یابد. اجتماعی  های مهارت و کالمی های مهارت شود یمارتباطی سالم باعث 

در  و .شود یم رفتار در کودکان اتیسمی یها یسستو  ها ضعفکردن  برطرف یها ییتواناتقویت  بازهای حسی و حرکتی باعث به بهبود

ی دست یها انواده محور با عروسکخ یحرکت -یحس یها یبازکه با آموزش   به سزایی دارد. ریتأث پیشگیری رفتارهای خطا آمیز آنها

تعامل و  ارتباط   و با مثبت از خود به نمایش بگذارندفعال  که رفتارهای کند یمدر کودک انگیزه ایجاد  توسط والدین و مربیان 

 هدایت نماید. رفتارهای  خود را

 منابع:

 کودکان ارتباطی مهارت های بر عروسکی مداخله بازی درمانی رتاثی"(، 0031) .م شکوهی یکتا، ع؛ بازرگان، ع؛ .غ افروز، م؛ .س نکاح، اصغری

 .12-51(، 53)00بهداشت روانی،  اصول مجله، "درخودمانده

، "والدین منظر از درخودماندگی دچار کودکان در درمان مؤثر های مؤلفه"(، 0036ج، ) آبادی، فتح و ،.ح پوراعتماد، ،.ص خسروشاهی، باقریان

 .13-51(: 5)2کاربردی،  روانشناسی فصلنامه

های اجتماعی و هیجانی  مهارتبر  رفتاری –های شناختی  ای بازی اثربخشی برنامه مداخله" .(0032م، نعیمی، ا و رضایی، سعید، ) بهمنی،
 عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی دانشکدة روانفصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی،  ،"باالعملکرد  یسم باات اختاللبه مبتال کودکان 

 026-012(: 00)2، طباطبایی

فصلنامه ، مطالعه مروری نظامند :"های خانواده محورتوانبخشی اختالل طیف اوتیسم از طریق فناوری " .(0032نعیمی، ش، ) ک و تقی پور،

 .50-01(: 0)1، روان کودکسالمت 
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 ،"0031کودکان طیف اوتیسم شهر رشت در سال  عمومی سالمت بر حرکتی -اثربخشی بازی های حسی آموزش بررسی"(، 0036م، ) خانجانی،

 .10-60(: 6)00 مشاوه، فصلنامه

 .02-13 .کتابسرا انتشارات ."آن سنجش های مقیاس و حرکتی -حسی های  ای بازی اثربخشی برنامه مداخله"(، 0031ف، ) سهرابی،

هارتهای اجتماعی ماتسون و مقایسه عملکرد دختران و پسران بررسی پایایی و روایی مقیاس سنجش م ( ب0020)  .  و خیر ، میوسفی،ف
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of family-based sensory-motor 

games with hand puppets on the verbal and social skills of children with autism. The research 

method was quasi-experimental with pre-test and post-test with control group. The statistical 

population of this study consisted of 6-10 year-old male and female students with autism 

disorder in the call center of Asr city in Tehran. Sampling was done by simple random 

sampling method (15 students, 15 controls). The family-centered sensory-motor play 

effectiveness program with hand puppets was conducted for 21 sessions of 45 to 60 minutes 

over two months for the experimental group. Gilliam Autism Diagnostic Scale, Social Skills 

Scale and Verbal Skills Scale were used for data collection. Descriptive statistics, mean and 

standard deviation, and inferential statistics of Levon test, Kolmogorov-Smirnov and 

covariance analysis were used for data analysis. The results showed that there is a significant 

difference between verbal and social skills of autistic children before and after the 

intervention. Significant differences were found between social skills scales of appropriate 

social behavior, non-social behavior, aggression and impulsive behavior, high self-esteem, 

peer communication (p <0.001). And there were significant differences (p <0.001) between 

the verbal proficiency scales including listening, ability to receive and send verbal and 

nonverbal communication, assertive communication, insight into the communication process, 

and emotional control (p <0.001). Family-based sensory-motor games with hand puppets can 

be effective in enhancing the verbal and social skills of autistic children and have been used 

as an effective therapeutic approach. 

Keywords: Family-centered sensory-motor games, Verbal skills, Social skills, Autism 

children. 
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