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Abstract
Objective: Children with autism spectrum disorder are faced with numerous problems in social skills. This study was conducted to assess the
impact of training the parents of children with autism spectrum disorder for effective communication skills on social skills improvement in
children with autism spectrum disorder.
Methods: The present study used a pretest-posttest control-group quasi-experimental design. Purposive sampling was used to recruit 24
participants from among the mothers of autistic children between 4 and 13 years of age visiting Tehran Autism Center in the school year 20152016. The participants were assigned to experimental and control groups randomly. Following the pre-test the experimental group received 8
sessions of effective communication skills training. The research instrument was the Social Skills Questionnaire—Parent (SSQ-P) (Gresham
and Elliott, 1990). At the conclusion of the sessions, both groups took the post-test. Analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the
data.
Results: The results showed that children of the mothers in the experimental group had a better performance in terms of social skills compared
with children of the mothers in the control group (p<0.001). In the experimental group, the mean and standard deviation of social skills were
obtained as 21.75 and 3.74 for the pre-test and 31.27 and 22.92 for the post-test respectively; but in the control group, the mean and standard
deviation were 22.58 and 1.62 for the pre-test and 22.92 and 1.62 for the post-test respectively.
Conclusion: According to the results, it can be concluded that training the parents of children with autism spectrum disorder for effective
communication skills can be used for the development of intervention programs for autistic children.
Keywords: Autism, Effective Communication, Social Skills.
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چکیده

زمینه و هدف :کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم در مهارتهای اجتماعی با مشکالت فراوانی روبهرو هستند .پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباط
مؤثر به والدین کودکان مبتال به اوتیسم بر بهبود مهارتهای اجتماعی این کودکان انجام شد.

روشبررسی :روش این پژوهش از نوع شبهتجربی و با طرح پیشآزمونپسآزمون با گروه کنترل بود .از میان مادران کودکان  ۴تا 1۳ساله مبتال به اوتیسم از مرکز اوتیسم تهران در
سال تحصیلی  ۲۴ ،1۳۹۴-۹۵نفر برحسب شرایط ورود به پژوهش ،انتخابشده و بهشکل تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل قرار گرفتند .پساز انجام پیشآزمون بهکمک

پرسشنامٔه مهارت اجتماعی کودکان پیشاز دبستان ،فرم والدین گرشاموالیوت  ،1۹۹۰به گروه آزمایش طی  ۸جلسه ،مهارتهای ارتباط مؤثر آموزش داده شد .در پایان ،از هر دو
گروه پسآزمون به عمل آمد .دادههای حاصل با آزمون تحلیل کوواریانس ،تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :نتایج تحلیل دادهها نشان داد که کودکان گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل ازنظر میزان مهارتهای اجتماعی عملکرد بهتری داشتند ( .)p>۰٫۰۰1در گروه آزمایش
میانگین و انحراف استاندارد مهارتهای اجتماعی در پیشآزمون بهترتیب  ۲1٫۷۵و  ۳٫۷۴و در پسآزمون  ۳1٫۲۷و  ۲۲٫۹۲به دست آمد؛ ولی در گروه کنترل میانگین و انحراف

استاندارد آن در پیشآزمون  ۲۲٫۵۸و  1٫1۶و در پسآزمون  ۲۲٫۹۲و  1٫۶۲بود.

نتیجهگیری :باتوجه به نتایج بهدستآمده ،میتوان گفت که آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر به والدین کودکان مبتال به اوتیسم ،میتواند در طراحی برنامههای مداخلهای برای این

کودکان استفاده شود.

کلیدواژهها :اوتیسم ،ارتباط مؤثر ،مهارتهای اجتماعی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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مهارتهای اجتماعی این کودکان

۱

مقدمه

مشکالت رفتاری دوران کودکی مدل مؤثری است ( .)1۳این امر دربارٔه
کودکان مبتال به اوتیسم نیز صدق میکند و میتوان گفت که خانواده

اختالل طیف اوتیسم اختالل شایع عصبیتکاملی بوده و شیوع آن در
1

شرکای مهمی در آموزشوپرورش این کودکان هستند ( .)1۴مشارکت

ایران  ۶٫۲۶در هر  1۰۰۰۰کودک است ( .)1از ویژگیهای این بیماری

خانواده و مدرسه سبب میشود ،کودکان در کسب و تعمیم و نگهداری

میتوان به نقص مداوم در ارتباطات اجتماعی و تعامل اجتماعی

مهارتها نتایج بهتری بهدست آورند (.)1۵-1۷

درزمینه های متعدد و الگوهای تکراری و محدود در رفتار و منافع و
فعالیتها ،اشاره کرد ( .)۲اختالالت ادراک و ارتباطات و پردازش

در گروهها ،چه کالمی و چه غیرکالمی ،اشاره دارد و همچنین به فردی

حسی و عصبی در این افراد به محدودیتهای مختلف رفتار

که دارای مهارتهای ارتباط بینفردی است و به احساسات و هیجانات

عملکردی ،در آنها منجر میشود ( .)۳کودکان مبتال به این اختالل در

اطرافیان حساس است ( .)1۸رشد ارتباطات کودک فرآیندی اجتماعی

درک یا پردازش اطالعات ،بهخصوص هنگام پاسخدهی به موقعیتی

بوده که به مشارکت فعال نهتنها ازسوی کودک ،بلکه ازسوی همراهان

پیچیده با مشکالتی روبهرو هستند ( .)۴درحقیقت ،اختالل در تعامل

زندگی او در امور روزمره نیازمند است .این امر بهخصوص دربارٔه

اجتماعی از نقایص اصلی کودکان مبتال به اوتیسم شناسایی شده است.

کودکانی صدق میکند که با تأخیر صحبت میکنند؛ زیرا آنها نمیتوانند

بیشتر آنها قادر به ایفای نقشهای اجتماعی و مهارتهای تجربی

بهاندازٔه کافی ازنظر اجتماعی تعامل برقرارکرده و ارتباط بهشکل مؤثر

نبوده و در تجربیات ارتباطی نمیتوانند از ابزارهای کالمی و نوشتاری

را بیاموزند ( .)1۹اگر کودکان میتوانند ارتباط برقرار کنند ،پس

استفاده کنند ( .)۵همٔه این افراد دچار اختالل در تخیل هستند و جهان

درصورتیکه بهطور مؤثر بیاموزیم مادران چگونه با کودکان ارتباط

برای آنها مکانی گیجکننده و گاهی ترسناک به نظر میرسد ( .)۶آنها

برقرار میکنند ،فرزندان ما نیز ،هرچند با تأخیر ،قادر به برقراری ارتباط

نمیآموزند که چگونه فقط با مشاهدٔه مردم یا شرکت در موقعیتهای

خواهند بود (.)۲۰،۲1

مختلف اجتماعی ،روابط اجتماعی معنادارتری داشته باشند .بهنظر

تاکنون چندین روش مداخله برپایٔه استراتژیهای ارتباط بینفردی شکل

میرسد که این افراد ،فاقد اصول هدایتکننده برای کسب دانش

گرفته است .بهعنوان مثال ،برنامٔه سانرایز درمانی فشرده است و
۲

اجتماعی الزم برای خود هستند ( .)۷در حدود یکسوم افراد مبتال به

والدین آن را اجرا میکنند .هدف آن بهبود ارتباطات اجتماعی بوده که

این اختالل نیز درجات مختلفی از مشکل یادگیری را دارند (.)۶

در کودکی آغاز میشوند ( .)۲۲مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنیبر

بااینحال ،آن ها برای یادگیری بسیار باانگیزه بوده و میتوانند تعامل

ارتباط ،فلورتایم ۳نیز رویکردی جامع متناسب با تفاوتهای فردی

اجتماعی و مهارتهای خودتنظیمی را بیاموزند .کار با این کودکان

کودک و خانواده و سطح رشد کودک است ( .)۲۳مداخلهای تحولی

ال مشتاق یادگیری مهارتهایی هستند که
لذتبخش است .آنها معمو ً

مبتنیبر ارتباط دیگر ،آغاز زودهنگام مدل دنور بوده که ترکیبی از
4

به تطبیق آنها با جمع کمک کند و .در راه یادگیری تنها دچار موانع

رویکردهای تحولی کودک و علم تحلیل رفتار کاربردی است

معدودی میشوند (.)۷

( .)۲۴،۲۵درمان تعاملی بین والدین و کودک ،5روش مشاورٔه رفتاری

باتوجه به آنچه گفته شد ،کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم برای

خانواده ،شیؤه دیگری است که به خانوادهها کمک میکند تا برای

سازگاری در آموزش رسمی و بهطورکل در تربیت ،نیازمند مراقبت ویژه

رسیدن به اهداف درمانی با کودکان خود کار کنند ( .)۲۶از دیگر

هستند ( .)۸پژوهشگران بهاجماع معتقدند که مداخلٔه زودهنگام برای

مدلهای مبتنیبر ارتباط بهنام مداخلٔه توسعٔه ارتباط بر فعالیتهایی
6

این گروه از کودکان مفید است ( .)1۰،۹تالش برای پیداکردن

متمرکز است که موجب رفتارهای تعاملی باهدف درگیرکردن کودک در

مداخالت بهتر بهمنظور بهبود مهارتهای ارتباط و تعامل اجتماعی در

رابطهای اجتماعی میشود .درنتیجه کودک ارزش فعالیتهای مثبت

فرد مبتال به اوتیسم بسیار مهم است ( .)۲تاکنون تمرکز بر خود افراد

بینفردی را کشف کرده و انگیزٔه بیشتری جهت یادگیری مهارتهای

مبتال به این اختالل بوده است .بااینحال ،تعامل اجتماعی شامل

الزم ،برای حفظ این رابطه پیدا میکند ( .)۲۷برنامٔه درسی آموزش

شرکای اجتماعی بوده و شرکا در هرگونه مشکل درارتباط متقابل سهیم

واکنشی ۷نیز مداخلهای مبتنیبر تحول کودک بوده و بهمنظور اجراشدن

هستند .در نهایت روابط متقابل اجتماعی و صالحیت ،نهتنها به افراد

توسط والدین و دیگر مراقبان که زمان درخورتوجهی را صرف تعامل و

مبتال به اوتیسم ،بلکه به افراد ازنظر عصبی سالم در جامعه نیز بستگی

مراقبت از کودکان میکنند ،طراحی شده است (.)۲۸

دارد (.)11

باوجود تنوع در روشهای بهبود روابط بینفردی ،هنوز شواهد علمی و

ازسویدیگر اهمیت نقش والدین در زندگی کودکان مفهومی تازه و

پژوهشی اندکی درحمایت از صحت این روشها وجود دارند و همین

تعجببرانگیز نیست؛ زیرا والدین همیشه مراقب ،آموزشدهنده و

امر سبب نگاه منفی برخی از محققان و مربیان به این شیوهها شده است

عاملی ضروری برای رشد اجتماعی و زبانی و تحصیلی کودکان بودهاند

( .)۲۹این خأل پژوهشی بهخصوص در ایران ملموس است؛ بهطوریکه

( .)1۲تحقیقات گستردهای بر مداخالت اعمالشده بهواسطٔه والدین

فقط چند پژوهش انگشتشمار در این زمینه انجام شده است .بهعنوان

انجام شده است .نتایج نشان میدهند که این روش مداخله ،برای انواع
1.

4.

2.

5.

)Early Start Denver Model (ESDM
)Parent-Child Interaction Therapy (PCIT
)6. Relationship-development intervention (RDI
)7. Responsive Teaching (RT

)Autism Spectrum Disorder (ASD
)Son-Rise Program (SRP
‐3. Developmental, Individual‐Difference Relationship
)Based Model (Floortime

۲
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مهارتهای ارتباط بینفردی به توانایی فرد برای برقراری ارتباط متقابل

مثال در مطالعهای تأثیر مثبت روش فلورتایم بر نشانههای بیماری

و کنترل) قرار گرفتند .پساز انجام پیشآزمون ،پژوهشگر در گروه

کودکان مبتال به اوتیسم ( )۳۰و در پژوهشی دیگر تحول هیجانی

آزمایش ،جلسات مهارتهای ارتباط مؤثررا برگزار کرد .پساز اتمام

کارکردی آنها ( )۳1نشان داده شد .در تحقیق دیگری نیز استفاده از

این جلسات هر دو گروه مجدداً ارزیابی شدند .الزم بهذکر است که

درمان تعاملی بین والدین و کودک سبب کاهش مشکالت رفتاری این

بهجهت رعایت اصول اخالقی ،پیشاز شروع مداخله از شرکتکنندگان

بهطورکلی میتوان گفت که مداخلههای مبتنیبر ارتباط نمایندٔه بخش
چشمگیری از تاریخ اوتیسم بوده و برای افراد مبتال به اختالل طیف

کارگاهی و هر جلسه بهمدت  ۹۰دقیقه برگزار شد .این جلسات آموزشی

اوتیسم ،از عناصر مهم مداخله به حساب میآیند ( .)۲۹باتوجه به

شامل تمرین و آموزش مهارتهای فرستندٔه پیام و گیرندٔه پیام ،تمرین

مشکالت ارتباطی کودکان مبتال به اوتیسم و ناآ گاهی والدین از

و آموزش مهارتهای ارتباط کارآمد ،حل تعارض و اصالح شیوههای

چگونگی ارتباط مؤثر با کودکانشان ،تالش برای مداخلٔه زودهنگام و

تخریبگر ،تمرین مهارت حرفزدن و گوشدادن فعال ،تمرکز بر

آموزش ارتباط مؤثر به والدین کودکان مبتال به اوتیسم بهعنوان مهمترین

مشکل ،تشخیص تنش ،تصدیق تفاوتها ،درخواست بازخورد،

شرکای اجتماعی این کودکان ضروری بهنظر میرسد .بااینوجود،

قدردانیکردن و مسئولیت دربرابر نقش بود .برای استخراج برنامٔه

پژوهشهای اندکی درزمینٔه تأثیر این شیوهها بهصورت متمرکز بر

آموزش مهارتهای ارتباطی از برنامٔه درسی جامع مهارتهای

والدین ،بر مهارتهای اجتماعی کودکان مبتال به اوتیسم بهخصوص

اجتماعی حسین خانزاده ( )۴و برنامٔه سانرایز ( )۳۳استفاده شد.

در ایران انجام شده است؛ بنابراین ،مطالعٔه حاضر باهدف بررسی

دادهها بهوسیلٔه پرسشنامٔه مهارت اجتماعی کودکان پیشاز دبستان ،فرم

اثربخشی آموزش مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر به مادران کودکان

والدین ،گرشام و الیوت ،1۹۹۰ 1جمعآوری شدند .این پرسشنامه

مبتال به اوتیسم بر افزایش مهارتهای اجتماعی این کودکان انجام شد.

دارای  ۳۹گویه بوده و چهار زیرمقیاس همکاری ،جرئتورزی،

2

مسئولیتپذیری و خودمهارگری را میسنجد .والدین با انتخاب یکی از

روشبررسی

گزینههای «هرگز ،گاهی ،همیشه» رفتار فرزند خود را در موقعیت

روش پژوهش حاضر از نوع شبهتجربی و طرح آن بهصورت

مطرحشده درجهبندی میکنند .هرچه نمرٔه بهدستآمده بیشتر باشد،

پیشآزمونپسآزمون با گروه کنترل بود .جامعٔه آماری تمامی مادران

کودک دارای مهارتهای اجتماعی بیشتر و هرچه نمره کمتر باشد،

دارای کودک  ۴تا 1۳ساله مبتال به اوتیسم بودند که در سال تحصیلی

کودک دارای مهارتهای اجتماعی ضعیفتری است .پایایی فرم اصلی

 ۹۵-1۳۹۴در مرکز اوتیسم تهران خدمات دریافت میکردند.

این مقیاس بااستفاده از روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ برابر با ۰٫۹۴

نمونههای مطالعهشده  ۲۴مادر دارای تحصیالت حداقل دیپلم (به

بود ( .)۳۴در ایران نیز شهیم ( )۳۵پایایی بازآزمایی را برای

جهت توانایی درک محتوای بستٔه آموزشی) بودند که کودک مبتال به

مهارتهای اجتماعی در فرم والدین برابر  ۰٫۷۰گزارش کرد.

اوتیسم در محدودٔه سنی  ۴تا  1۳سال با هوش کمتراز حد متوسط

۳

داشتند .معیارهای ورود به پژوهش براساس اهداف پژوهش و بنابر

یافتهها

دردسترس بودن چنین افرادی درنظر گرفته شد .این افراد بهصورت

شاخصهای جمعیتشناختی افراد نمونه در جدول  1گزارش شده

دردسترس انتخابشده و بهطور تصادفی در دو گروه 1۲نفره (آزمایش

است.

جدول  .1شاخصهای جمعیتشناختی افراد نمونه بهتفکیک گروههای آزمایش و کنترل
شاخصهای جمعیتشناختی

گروه آزمایش
تعداد

(درصد)

گروه کنترل
تعداد

درصد

سن (سال)
۲۰تا۲۹

۲

1۶٫۶۶

۲

1۶٫۶۶

۳۰تا۳۹

۹

۷۵

1۰

۸۳٫۳۳

۴۰تا۵۰

1

۸٫۳۳

۰

۰

وضعیت تأهل
متأهل

1۰

۸۳٫۳۳

1۰

۸۳٫۳۳

مطلقه

۲

1۶٫۶۶

1

۸٫۳۳

بیوه

۰

۰

1

۸٫۳۳

سطح تحصیالت
دیپلم
Gresham & Elliott

۶
1.

۳

۵۰

۵

۴1٫۶۶
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کودکان شد (.)۳۲

در پژوهش بهصورت کتبی رضایتنامه دریافت شد.
مداخله شامل  ۸جلسه آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر بود که بهصورت

فوقدیپلم

۰

۰

۲

1۶٫۶۶

لیسانس

۵

۴1٫۶۶

۳

۲۵

فوقلیسانس

1

۸٫۳۳

۲

1۶٫۶۶

وضعیت اشتغال
خانهدار

۶

۵۰

۵

۴1٫۶۶

شده است.

میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مطالعهشده در جدول  ۲بیان

جدول  .۲شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش و مقادیر  pتحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت گروههای آزمایش و کنترل در نمرٔه کل و
مؤلفههای مهارتهای اجتماعی
گروه

متغیر
مهارتهای اجتماعی (کل)
همکاری
جرئتورزی
مسئولیتپذیری
خودمهارگری

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

۲1٫۷۵

۳٫۷۴

۳1٫۲۷

۲٫۹۳

کنترل

۲۲٫۸۵

1٫۶۲

۲۲٫۹۲

1٫۶۲

آزمایش

۵٫۴۲

1٫۳1

۷٫۵۵

1٫1۲

کنترل

۵٫۹۲

1٫1۶

۶٫۲۵

۰٫۸۶

آزمایش

۵

1٫۲۰

۷٫۴۵

1٫۳۶

کنترل

۵٫۵۸

1٫۰۸

۵٫۵۰

۰٫۹۰

آزمایش

۵٫۹۲

1٫۲۴

۸٫1۸

۰٫۸۷

کنترل

۵٫۷۵

۰٫۷۵

۵٫۶۷

۰٫۷۷

آزمایش

۵٫۴۲

1٫۳1

۸٫۰۹

۰٫۹۴

کنترل

۵٫۳۳

۰٫۶۵

۵٫۷۵

۰٫۹۶

مقدار p
۰٫۰۰1
۰٫۰۰۳
۰٫۰۰1
۰٫۰۰1
۰٫۰۰1

در بررسی مفروضههای آزمون تحلیل کوواریانس ،همگنی شیب

معناداری بین این مؤلفهها وجود دارد ( )df=۹ ،p<۰٫۰1و میتوان از

رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون نمرٔه کل مهارتهای اجتماعی در

آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده کرد .باتوجه به آزمون اثر

گروههای آزمایش و کنترل ،نشان داد که شیب رگرسیون پیشآزمون و

پیالیی ،آماره  fتحلیل کوواریانس چندمتغیری بررسی تفاوت گروههای

پسآزمون آن در دو گروه برابر است ()F=۰٫1۸ ،p>۰٫۰۵؛ بنابراین

آزمایش و کنترل در مؤلفههای مهارتهای اجتماعی معنادار بود

برای بررسی تفاوت گروههای آزمایش و کنترل در پسآزمون با کنترل

()F=۳۰٫۳۴ ،p<۰٫۰۰1؛ بنابراین ،میتوان گفت که بین دو گروه

پیشآزمون در نمرٔه کل مهارتهای اجتماعی ،از تحلیل کوواریانس

آزمایش و کنترل ازلحاظ مؤلفههای مهارتهای اجتماعی در پسآزمون

یکراهه استفاده شد .نتایج نشان داد که بین دو گروه در نمرٔه کل

پساز کنترل پیشآزمون تفاوت معناداری وجود دارد.

مهارتهای اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد (،p<۰٫۰۰1

برای بررسی تفاوت معنادار گروههای آزمایش و کنترل در مؤلفهها،

.)F=1۳۷٫۶۶

آزمون تحلیل کوواریانس یکراهه انجام شد و مالحظه شد که

قبلاز بررسی تأثیر آموزش مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر بر
مؤلفههای

مهارتهای

اجتماعی

(همکاری،

مؤلفههای

جرئتورزی،

مسئولیتپذیری،

و

خودمهارگری

جرئتورزی،

( ،)p<۰٫۰۰1همچنین مؤلفٔه همکاری ( )p<۰٫۰1معنادار هستند؛

مسئولیتپذیری ،و خودمهارگری) ،بااستفاده از تحلیل کوواریانس

بنابراین ،باتوجه به این یافتهها میتوان گفت آموزش مهارتهای

چندمتغیری یکراهه در بررسی مفروضههای این آزمون ،همگنی شیب

برقراری ارتباط مؤثر به والدین کودکان مبتال به اوتیسم ،مهارتهای

رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون این مؤلفهها در گروههای آزمایش و

اجتماعی را هم بهصورت کلی بهبود میبخشد و هم بر تکتک

کنترل مشاهده شد که شیب رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون آنها در

مؤلفههای آن یعنی همکاری ،جرئتورزی ،مسئولیتپذیری ،و

دو گروه برابر است ()F=۰٫۲۵ ،p>۰٫۰۵؛ همچنین ،نتایج آزمون

خودمهارگری تأثیر مثبت دارد.

امباکس برای بررسی برابری ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در

4

بین گروههای آزمایش و کنترل نشان داد که ماتریس کوواریانس

بحث

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که آموزش مهارتهای برقراری ارتباط

متغیرهای وابسته در دو گروه برابر است (.)F=۰٫۶۵ ،p>۰٫۰۵باتوجه

مؤثر به والدین کودکان مبتال به اوتیسم ،باعث بهبود مهارتهای

به نتایج آزمون خیدو بارتلت برای بررسی کرویت یا معناداری

اجتماعی کودکان گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل میشود .تاکنون

همبستگی بین مؤلفههای مهارتهای اجتماعی ،مشاهده شد که رابطٔه

۴
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شاغل

۶

۵۰

۷

۵۸٫۳۳

پیشینٔه پژوهشها نشاندهندٔه اثربخشی برنامههایی است که بر آموزش

بهبود نشان دادند که میزان آن در گروه مبتال به اختالالت فراگیر رشد،

والدین کودکان مبتال به اوتیسم درزمینٔه روابط بینفردی آنها و

بیشتر بود (.)۴۵

کودکانشان مبتنی هستند .نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج چندین

براساس استراتژیهای ارتباط بینفردی و روشهای مداخله مبتنیبر

مداخلٔه آموزشی که در این زمینه انجامشده ،همسوست .بهعنوان مثال،

آنها ،علت مشکالت کودکان مبتال به اوتیسم را میتوان اینگونه توجیه

نتایج پژوهشی که اثربخشی برنامٔه سانرایز را بر مهارتهای اجتماعی

کرد :افراد مبتال به این اختالل دارای نوعی کمتوانی هستند که درارتباط

کودکان مبتال به اوتیسم بررسی کرد ،نشان داد :مداخلٔه فشرده متمرکز

با آن ،درمقابل فقدان کانون خانواده و حمایت والدین ،واکنشی

بر پرورش تعاملی که ازسوی کودک آغاز میشود ،رفتارهای

احساسی بروز میدهند ( .)۴۶اختالل زودهنگام و عمیق در ارتباط

ارتباطیاجتماعی را در کودکان مبتال به اوتیسم افزایش میدهد (.)۲۲

عاطفی بینفردی در کودک میتواند به اختالل در الگوپذیری منجر شود

نتایج چندین پژوهش نیز بیان کردند :هنگامیکه والدین کودکان مبتال

و این کمتوانیها در کنار هم نهتنها میتوانند گویای اختالالت

به اوتیسم براساس روش فلورتایم با کودکانشان ارتباط برقرار میکنند،

شخصیتی اوتیستیک در حوزههای شناختی و زبانی و اجتماعی باشند،

توانمندیهای این کودکان افزایش مییابد .بهعنوان مثال ،استفاده از

بلکه حتی میتوانند به محدودشدن و کلیشهایبودن فعالیتهای کودک

این روش سبب کاهش نشانههای بیماری کودکان مبتال به این

نیز منجر شوند ( .)۴۷این دیدگاه به تفسیری عاطفیاجتماعی از

اختاللشده ( ،)۳۰،۳۶،۳۷بر تحول هیجانی کارکردی آنها تأثیر مثبت

اختالالت طیف اوتیسم و نیاز افراد مبتال به این اختالل به ابراز

دارد ( )۳1،۳۶،۳۷،۳۸و ارتباطات آنها را افزایش میدهد (.)۳۹

وابستگی خود به دیگران بهشیوهای مناسب ،معتقد است .برایناساس،

در مطالعٔه دیگری که والدین یاد گرفتند تکنیکهای درمانی مدل دنور

رویکردهای مبتنیبر رابطه بهدنبال ،تسهیل عاطفه ،وابستگی ،پیوند و

را در فعالیتهای روزانٔه خانواده و بازی با کودکان مبتال به اوتیسم خود

حس ارتباط هستند ( .)۲۹درکل ،میتوان گفت کودکان زمانی که با

بهکار بگیرند ،کودکان آنها در رفتارهای اجتماعی خود رشد و تحول

دیگران ارتباط برقرار میکنند ،بهتر یاد میگیرند .کمتوانی کودکان مبتال

پایدار نشان دادند ( .)۴۰داوسن و همکاران ( )۲۴نیز دریافتند :اجرای

به اوتیسم در مهارتهای اجتماعی و ارتباطات ،فرصتهای آنها را

مدل دنور سبب بهبودی معناداری در رفتار انطباقی و هوش کودکان

برا ی یادگیری از تجارب تعاملی طبیعی که برای هر فردی رخ میدهد،

نوپای مبتال به اوتیسم میشود .در پژوهش دیگری که بهمنظور بررسی

کاهش میدهند .با آموزش شیؤه ارتباط مؤثر به والدین کودکان مبتال

اثربخشی این روش بر کودکان نوپای در معرض خطر اختالالت طیف

به این اختالل ،این کودکان فرصت مییابند که از تعاملهای اجتماعی

اوتیسم و خانوادههای آنها انجام شد ،مهارتهای تعامل والدین

خود با والدین لذتبرده و تجارب اجتماعی بیشتری کسب کنند.

بهبودیافته و کودکان پیشرفت نشان دادند؛ اما این اثربخشی از گروهی

۵

که درمان معمول را دریافت کردند ،بیشتر نبود .علت آن میتواند این

نتیجهگیری

از مشکالت مهم والدین کودکان مبتال به اوتیسم این است که از

امر باشد که ساعات مداخله در گروهی که تحت درمان معمول بودند،

مؤثرترین شیوههای ارتباطی با کودکانشان آگاه نبوده و همواره در

بهطور معناداری بیشتر از گروه مداخلٔه دنور بود (.)۴1

انتخاب بهترین روش دچار سردرگمی و دودلی هستند .دراینراستا

در پژوهشی نیز استفاده از درمان تعاملی بین والدین و کودک ،سبب

باتوجه به یافتههای مطالعٔه حاضر ،میتوان پذیرفت که آموزش

کاهش اختالالت رفتاری کودکان مبتال به اوتیسم شده و سازگاری آنها

مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر به والدین کودکان مبتال به اوتیسم،

را افزایش داد؛ عالوهبراین  ،باعث افزایش درک مثبت والدین از رفتار

باعث بهبود مهارتهای اجتماعی این کودکان میشود .درنتیجه،

کودک شد ( .)۴۲در تحقیق دیگری که به منظور ارزیابی اثربخشی این

فراهمکردن زمینهای برای اینکه والدین کودکان مبتال به این اختالل در

شیوه بر کودکان مبتال به اوتیسم با عملکرد زیاد انجام شد ،نتایج

آموزش و درمان آنها درگیر شوند ،ضروری بهنظر میرسد؛ اما باتوجه

حاکیاز کاهش مشکالت رفتاری همٔه شرکتکنندگان بود ( .)۳۲نتیجٔه

به محدودیتهای پژوهش باید در تعمیم نتایج ،محتاط و منتظر انجام

مطالعهای موردی که باهدف بررسی تأثیر این روش درمانی بر مشکالت

مطالعات بیشتری در این زمینه بود .از این محدودیتها میتوان به

رفتاری در کودکی مبتال به اوتیسم انجام شد نیز ،نشان داد که بهکاربردن

محدودبودن نمونه به مادران بهعلت تمایلنداشتن پدران بههمکاری،

این شیوه بهوسیلٔه والدین سبب افزایش فرمانبرداری کودک شده و

استفاده از شیؤه نمونهگیری دردسترس ،مشکالتی درزمینٔه

رفتارهای مخرب او را کاهش میدهد (.)۴۳

جلبهمکاری مادران ،دسترسینداشتن به پرسشنامٔه ایرانی و

در پژوهشی که شیؤه مداخلٔه توسعٔه ارتباط به والدین کودکان مبتال به

پیگیرینکردن نتایج درازمدت مداخله بهعلت دسترسینداشتن به همٔه

اوتیسم آموزش داده شد ،مشاهده شد که این کودکان به شکل معناداری

افراد نمونه در درازمدت اشاره کرد.

اجتماعیترشده ،درارتباط متقابل بیشتر درگیر شدند ،عملکرد آنها در
مدارس با مشارکت کمتری ازسوی بزرگساالن ممکن شد و بهمیزان

6

چشمگیری ازخود رفتار منعطفتر و سازگارتر نشان دادند که این

تشکر و قدردانی

از مادران و کودکان عزیزی که در انجام این پژوهش نهایت همکاری را

پیشرفتها بهمدت بیشاز  ۳سال پایدار بود (.)۴۴

داشتند ،بسیار سپاسگزاریم.

در تحقیقی که به مقایسٔه اثرات برنامٔه درسی آموزش واکنشی بر
کودکان مبتال به اختالالت فراگیر رشد و کمتوانیهای رشدی انجام

۵
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پژوهشی دقیقاً با هدفی مشابه مطالعٔه حاضر انجام نشده است؛ اما

شد نیز ،هر دو گروه در عملکرد شناختی و ارتباطی و اجتماعیهیجانی
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