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اثربخشی آموزش مهارتهای خودیاری برتعامالت اجتماعی و ارتباط کودکان
اختالالت طیف اتیسم
معصومه واحدمطلق

1

سودابه عضدالملکی

2

ﭼﮑﯿﺪه :ﻫﺪف :ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺧﻮدﯾﺎري ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﺒﺎط ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻃﯿﻒ

اﺗﯿﺴﻢ ﺑﻮد .روش :ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ  6ﺗﺎ  53ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 5035-5030

ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻫﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﺳﺘﺮس در ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺸﺎرت ﺗﻌﺪاد  28ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ

ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه  55ﻧﻔﺮي آزﻣﺎﯾﺶ و ﮔﻮاه ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺎرس (ﻧﺴﺨﻪ دوم) ﻫﺮ دو ﮔﺮوه
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ (ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪون ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ

ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ (ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺑﺮدي ،آﻣﻮزش داراي ﺳﺎﺧﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ

ﺣﺴﯽ) و در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﮥ ﻏﺬاﺧﻮردن ،ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺧﻮدﯾﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ
ﺟﻠﺴﻪ  51دﻗﯿﻘﻪاي ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺧﻮدﯾﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪاي درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ

ﻣﺠﺪداً از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ (آزﻣﻮن ﺗﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ) اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺧﻮدﯾﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﺒﺎط ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻃﯿﻒ اﺗﯿﺴﻢ

ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ :اﺗﯿﺴﻢ ،ارﺗﺒﺎط ،ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺧﻮدﯾﺎري

مقدمه:
اتیسم وعی اختالل رشدی است که با قص در ارتباطات
و تعامالت اجتماعی مشخص میشود .افراد با اختالل اتیسم
قادر به ایفای قشهای اجتماعی و مهارتهای تجربی یستند
و عالئم این اختالل تا پیش از سه سالگی بروز میکند اراهنمای
تشخیصی آماری اختاللهای روا ی ویرایش پنجم .0) 2350
افراد با اختالل اتیسم در ایفای قشهای اجتماعی و مهارتهای
تجربی توا ایی الزم را داشته و در تجربیات ارتباطی قادر به
استفاده از ابزارهای کالمی و اشکال غیرکالمی یستند اخان،5

 .)2353اختالل در تعامل اجتماعی به عنوان یکی از قایص
مرکزی کودکان طیف اتیسم شناخته شده است اوایت1و
همکاران  .)2331اختالل در مهارتهای ارتباطی و اجتماعی
شناختهشدهترین و پایدارترین ویژری اختالل اتیسم است ابدلی
– بران 6و همکاران .)2336 ،قص در مهارتهای ارتباطی و
اجتماعی در سنین بسیار پایین و حتی قبل از یک سالگی پدیدار
میشو د .مطالعات تطبیقی شان میدهند که وزادان مبتال به
اختالل اتیسم ،در سن دوازده ماهگی از جهت برخی جنبهها
مثل ارتباط با گاه ،تعقیب با گاه ،واکنش به صدا کردن ام خود
و لبخند اجتماعی 1با همساالن عادی قابل تمایز هستند الی 8و

5کارشناس ارشد بر امه ریزی درسی دا شگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
2دکترای روا شناسی کودکان استثنایی و استادیار دا شگاه آزاد واحد جنوب
تاریخ ارسال مقاله 5031/5/53 :تاریخ پذیرش مقاله5031/1/58 :
3
(The fifth edition of Diagnostic and Statistical Manual of mental illness )DSM IV
4
Khan, T . M .
3 White, S . W . , Keonig, K . & Scahill, L .
4 Beadle-Brown
5 Social smiling
6 Lee
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همکاران 2331به قل از رضایی .)5030 ،قص در تعامل
اجتماعی ،قطه تمایز کودکان با اختاللهای طیف اتیسم با
کودکان مبتال به دیگر اختاللهای رشدی است و در
تشخیصهای افتراقی بر مبنای راهنمای تشخیصی آماری
اختاللهای روا ی ،غالباً بر این وجه بیشتر تأکید شده است .این
اتوا ی در درک پیامهای اجتماعی منجر به محدودیت عمیق
شناختی– اجتماعی در ز دری آنها میشود .تحقیقات متعددی
از جمله تاین 5ا )2338قص در تعامالت اجتماعی را اشی از
قص ذهنی یا قص شناختی میدا ند که در فرایند تحول ظام
عصبی مغز ایجاد شده است .برخی از کودکان مبتال به اختالل
طیف اتیسم از لحاظ اجتماعی منزوی هستند و به درت آغازرر
رفتگو هستند .اکثر آنها باید یاد بگیر د که چگو ه وارد رفتگو
شو د و از آن جایی که قواعد ا وشته را میفهمند برای آنها
کار دشواری است .به دلیل اینکه مهارتهای روش کردن و
توجه کردن آنها ضعیف است میتوا ند رفتگو را رسترش
دهند .پاسخهای کودک ممکن است سبت به رفتگویی که در
پیشرو دارد بیربط و امناسب باشد اکاکاو د .)5088 ،اختالل
در ارتباط و تعامالت اجتماعی یک شاخص مهم در اختالالت
طیف اتیسم است و یک عامل طوال یمدت میباشد؛ بنابراین
دامنه عالئم شان دهنده این است که برطرف مودن این
مشکالت یک هدف درما ی حیاتی است و به همین منظور
شناسایی و ارزیابی و اقدامات الزم در این زمینه مورد توجه قرار
دارد اآ ارنوستو 2و همکاران.)2355 ،
تعداد مدارس دولتی ویژه کودکان اختالالت طیف اتیسم در
دو دهه اخیر افزایش یافته است و این شان میدهد که
روشهای آموزشی و مداخالت رفتاری جدیدتر و موثرتر به
شدت مورد یاز است اچان 0و همکاران .)2355 ،با توجه به
اینکه راهی اوقات والدین و معلمان کودکان مبتال به اتیسم
ممکن است توجه بیشتری بر آموزش مهارتهای تحصیلی
داشته باشند الزم میدا ند که بر مدیریت رفتار و پیش از آن
روی مهارتهای خودیاری و ز دری روزا ه تمرکز کنند.
ساریس 5ا )2355مهارتهای خودیاری جزئی از مهارتهای
اجتماعی 1هستند .مهارتهای خودیاری ا فرادی میباشند و
یازهای کودک را در زمینه غذا خوردن ،لباس پوشیدن ،بهداشت

فردی و مهارتهای استفاده از توالت تعیین میکنند اترابی،
 .)5083از مهمترین هدفهای آموزش و پرورش کودکان اتیسم
ایجاد سازراری اجتماعی ،برقراری ارتباط مفید و موثر با دیگران
و پذیرش مسئولیت اجتماعی و مهارتهای خودیاری است
اکارلسون .)2331 ،6ضمن اینکه کودکان مبتال به اتیسم در
زمینه ارتباط کالمی و غیرکالمی ،رفتارهای اجتماعی و بازی
دارای مشکل میباشند اآ ن 1و همکاران )2338 ،و یز کامالً
مشهود است که برقراری ارتباط با دیگران کودک را قادر
میسازد تا تعامالت اجتماعی خودش را آغاز کند .کودکان مبتال
به اختالالت طیف اتیسم فاقد توا ایی برقراری ارتباط هدفمند
هستند و این قص به عنوان یکی از بارزترین ویژریهای این
اختالل در ظر ررفته میشود اصمدی و مک کا کی.)5033 ،8
مهارتهای خودیاری زیر مجموعهای از یک مجموعه
بزرگتر به ام مهارتهای ز دری است که راهی اوقات به ام
فعالیت روزا ه ز دری امگذاری میشو د؛ بهطور خاص
اصطالح" خودیاری" به معنای ا جام مستقل رفتارهای زیر
است:
 تغذیه/خوردن و وشیدن :این مهارتها شامل استفادهدرست از ظروف ،وشیدن بدون ریختن ،خوردن ا واع مواد
غذایی ،رفتار مناسب به هنگام غذا خوردن و قبل و بعد از آن
طبق روال معمول.
 ظافت :این مهارت شامل مسواک زدن ،مرتب کردن موو فعالیتهای تکمیلی ما ند اا تخاب لباس مناسب و مرتب
کردن سر و وضع بدون کمک دیگران)
 بهداشت شخصی :شامل مهارتهایی ما ند حمام کردن،شستن د دانها و موها و استفاده از خوش بوکنندهها
 توالت رفتن :شامل مهارتهای مربوط به دستشویی رفتنما ند درآوردن لباس ،ظافت خود ،مرتب کردن لباس پس از
توالت
این مهارتها که مهارتهای اولیه در ده سال ابتدایی
ز دری هر ا سان است پایه و اساس بقیه مهارتهای ز دری را
تشکیل میدهند اادمو دسون 3و دورکی .)2350 ،پژوهشگران
تدوین بر امههای آموزشی و توا بخشی جامع برای کودکان
اتیسم و والدین آنها را امری ضروری و ا کار اپذیر دا ستند و

1

5

2

6

Tine
Anagnostou, E., Jones, N ,. Huerta, M., Halladay,
A. K., Wang, P. Scahill, L., Horrigan, J. P .,
Kasari,C., C Lord,C. , & Dawson, G.
3
Chan, G. F., O’Reilly, M. F., Lang, R. B., Boutot
, E. A., White, P. G., Pierce, N., Baker, S
4
Sarris, M.

سال  ،7شماره  ،۸۱تابستان ۸931

Social skills
Carlson
7
Anan et all
8
Samadi & Mc Conky.
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بیان داشتند که باید چهار مقولۀ آشنایی با مسائل خودیاری،
بازی ،مشکالت شناختی و ذهنی کودک و همچنین آموزش
مهارتهای ارتباط در اولویت رسیدری قرار ریرد ااصغری کاح
و باقری ژاد .)5032 ،تایج پژوهشها ضرورت آموزش
مهارتهای خودیاری کودکان را به والدین و مربیان برجسته
ساخت و اهمیت بر امههای مداخله زودهنگام برای دستیابی
کودکان به خستین مهارتها را مطرح ساخت اترابی میال ی،
 .)5035کاالهان ،شوکال ،سندی ا )2353در مقایسه الگوی
تحلیل رفتار کاربردی و روش درما ی آموزش شان داد د که
هیچکدام از این رویکردها بهتنهایی میتوا ند تمامی یازهای
کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم را در حیطه تعامالت
اجتماعی و ارتباطی برآورده ساز د .مییر 5و کلیمان ا ) 2353از
ظر مادران مهمترین مشکالت کودکان اتیسم ،مسائل مربوط
به مهارتهای خودیاری و ارتباطی است .تایج سایر یاز
سنجیهای والدین کودکان اتیسم یز بر آموزش در زمینه
مهارتهای خودیاری و ارتباطی تأکید میکند .همچنین زمینه-
یابی اینتر تی شان داد که والدین این کودکان اتیسم آموزش
مهارتهای خودیاری به کودکان اتیسم را به عنوان مهمترین
یاز ذکر کردها د .برآوردهای هزینهای لزوم اجرای مداخالت زود
هنگام برای کاهش عالئم اتیسم و آموزشهای الزم برای یک
ز دری مستقل بدون حمایت از جمله آموزش مهارتهای
خودیاری را بارز میسازد ارزارش جها ی .)2351 ،2با توجه به
آنچه رفته شد ارائه روشهایی که به افراد اتیستیک کمک کند
تا موقعیتهای اجتماعی را به خوبی پیشبینی و درک کند و به
د بال آن رفتارهای مناسبتری را ا جام دهند ،ضروری به ظر
میرسد ارضایی)5030 ،؛ بنابراین باید تمرکز مدارس ،قبل از
بر امههای عادی و دا شی بر آموزش مهارتهای خودیاری
باشد .آموزش مهارتهای خودیاری باید بر بر امه آموزشی و
پرورشی فرد اتیسم اضافه شود و بهطور خالصه کسب مهارت-
های خودیاری برای کودکان اتیسم امری حیاتی است .تحقیقات
ا جام شده حاکی از آن است که کودکان اتیسم کسری قابل
توجهی در این زمینه حتی در بزررسالی ،کیفیت ز دری ،جامعه
و کار شان میدهند اا درسون.)2353 ،0
براساس شواهد مذکور پژوهش مذکور با هدف بررسی
اثربخشی آموزش مهارتهای خودیاری بر تعامالت اجتماعی و
ارتباط کودکان با اختالل طیف اتیسم صورت ررفته است .در
همین راستا دو فرضیه مطرح میشود.
1

- Meier, L . J . , & Kleiman, M .
U. S. News & World Reporter
3
Anderson, S . R .
2

فرضیه اول :آموزش مهارتهای خودیاری بر ارتباط
اختالالت طیف اتیسم تأثیر دارد.
فرضیه دوم :آموزش مهارتهای خودیاری بر تعامل
اجتماعی اختالالت طیف اتیسم تأثیر دارد.
روش تحقیق:
به لحاظ روششناسی ،پژوهش حاضر از وع کاربردی است
که بهصورت شبهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با
رروه کنترل ا جام شد .جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه
کودکان پسر مبتال به اختالل طیف اتیسم سنین  6تا  53سال
میباشد که توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
تشخیص اتیسم ررفتها د و در سال تحصیلی  30-35در مدارس
استثنایی شهر تهران مشغول به تحصیل میباشند .روش مو ه-
ریری دردسترس بوده و پاژوهش بر روی تمامی مو ههایی که
در فاصاله زماا ی سالتحصیلی 30-35در مدرسه استثنایی
بشارت یافت شد د و معیارهای ورود باه مطالعاه را که در زیار
ذکار مایشاود را داشاتند ،صاورت پاذیرفت .الف) قرار داشتن
در طیف اختالالت اتیسم :اتیسم بودن تمامی کودکان مورد
مطالعه در بدو ورود به دبستان ،توسط مصاحبه تشخیص اتیسم-
تجدید ظرشاده 5و راازارش ارزشاایابی روانپزشااک تاییااد
شااده بااود .ب) قرار داشتن در رده سنی  6تا53سال :تاریخ
تولد تمامی کودکان با بررسی پرو دههای رسمی و شناسنامهای
بین  80/1/5تا  81/1/5بوده است .ج) آراهی والدین :والدین
کودکان اجازه امه کتبی شرکت کودکان در این تحقیق را
تکمیل موده ا د .د) عدم قص همراه :کودکان مورد مطالعه
اتوا ی جسمی دیگری ما ند ابینایی ،اشنوایی ،آسیب جسمی-
حرکتی و  . . .را به همراه اختالل اتیسم داشتها د .با توجه به
تمامی کات باال تعداد  28کودک ا تخاب شد د که به صورت
تصادفی در دو رروه  55فری ،آزمایش و رواه به تفکیک قرار
ررفتند.
ابزارهای پژوهش:
در این پژوهش جهت جمعآوری اطالعات از مقیااااس
رتباااهبنااادی اتیسااام ریلیاااام– ویرایش دوم 1که یک

)Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R
)Gilliam Autism Rating Scale second Edita (GARS-SE
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استثنایی
وانمندساز
ارتباطنامه ت
_______________________________________________________ فصل
کودکانسم
ی طیف اتی
اختالالت
کودکان
اثربخشی آموزش مهارت های خودیاری برتعامالت اجتماعی و

ابزار هنجار -مرجع 5برای تشخیص و رتبهدهی شدت اختالل
در افاراد مباتال باه اخاتاللهاای طیاف اتیساام و مااورد
تأییااد ا جماان روا پزشااکی آمریکااا اساات ،استفاده شده
است .آزمون رارس برای اشخاص  0تا  22سااله مناساب است
و بر پایه مشاهده مستقیم و مصااحبه باا پدر و مادر و معلمان
کودکان مبتال باه اخاتالل طیاف اوتیسام تکمیل و بهطور
رسترده در بر امههای آموزشی و پژوهشی باهکار بارده
مایشاود .از مراقباان یا معلمانکاودک درخواسات مایشاود
رفتارهااای کااودک را باار پایااه فراوا اای بااروز آنها ،در
یااک محدوده زما ی شش ساعته ،روی یک مقیاس رتبه بندی
چهاار ارزشاای از صاافر ا مشاااهده کااردن رفتااار مااورد
ظاار) تااا سااه امشاهده مکرر رفتار مورد ظار) رتبهبندی
کنند .این ابزار یک مره کلی ارائه میکنند که شاخص اتیسم
ام دارد .هرچه مرهی کلی و مره خرده مقیاسها باالتر باشد،
قایص و مشکالت آزمود ی بیشتر است اریملند و ارسبن،
 .)2331در این مقیاس عدد" "3مایا گر عدم دشواری و آخرین
پاسخ " "0شاندهنده باالترین مشکل در رفتارهای کلیشهای،
تعامل اجتماعی و ارتباط است .این مقیاس توسط ریلیام در سال
 5333تهیه شده است .خسااتین سااخه ایاان مقیاااس در
سااال  5331تاادوین رردید و دومااین سااخه آن باار
اساااس پذیرفتااهشاادهترین تعریف از اختالالت طیف اتیسم
و با استفاده از یک مو ه  5513فری با دامنه سنی  0تا 22
سال از  58ایالت مختلف تدوین رردید .پایایی رارسا )2در
دامنه قابل پذیرش پذیرفته شده است .مطالعات ا جام شده
مایا گر ضریب پایایی به روش آلفای کرا باخ شان داد که
رارسا )2برای سه خرده مقیاس رفتارهای کلیشهای ،ارتباط،
تعامل اجتماعی به شرح زیر میباشد:

 خرده مقیاس رفتارهای کلیشهای برای کودکان آمریکایی 3/33و برای کودکان ایرا ی 3/85
 خرده مقیاس ارتباط  3/83برای کودکان آمریکایی و 3/81برای کودکان آزمایششده ایرا ی
 در خرده مقیاس تعامل اجتماعی  3/30برای کودکانآمریکایی و  3/88برای کودکان مورد مطالعهی ایرا ی بهدست
آمده است.
 آلفای کرا باخ کل آزمون ارارس 3/31 ) 2بهدست آمدهاست.
رارس تنها آزمو ی است که ه تنها پایایی روش تست–باز
تست 2را رزارش کرده است بلکه مهمتر پایایی بین مره رذاران
را یز دارد .روایی تست یز از طریق مقایسه با تستهای مختلف
تأیید شده است.
شیوهی اجرای پژوهش:
بهمنظور اجرای آزمایش رروه مو ه بهصورت تصادفی به
دو رروه آزمایش ا 55فر) و کنترل ا 55فر) تقسیم شد د.
مقیاس رارس ا )2بهعنوان پیشآزمون در مورد هر دو رروه
توسط معلمان کودکان اتیسم اجرا شد .سپس بر امهی مداخلهای
اآموزش مهارتهای خودیاری) روی رروه آزمایش به مدت
ششماه و هر هفته یک روز ا جام ررفت .زمان هر جلسه 51
دقیقه و شیوه آموزش بهصورت ترکیبی اتحلیل رفتار کاربردی،
آموزش دارای ساخت ،استفاده از تصویر برای برقراری ارتباط و
یکپارچگی حسی) و در سه حیطۀ غذا خوردن ،لباس پوشیدن و
بهداشت فردی بوده است .محتوای آموزشی پژوهش حاضر
دفترچه آزمون مدون سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
امعاو ت بر امهریزی آموزشی و توا بخشی  )5032میباشد.

هدفهای رفتاری در آموزش مهارتهای خودیاری به تفکیک سه حیطه به شرح زیر میباشد:
جدول شماره  :1هدفهای رفتاری

هدفهای رفتاری حیطه غذاخوردن


)5
)2
)0
)5
)1
)6

با قاشق و چنگالی که در دست دارد غذا میخورد
به ا دازه کافی غذا در دها ش میریزد
با دهان پر صحبت میکند
با ی مایعات را می وشد
تا پایان غذا خوردن روی صندلی خود می شیند
به غذای دیگران دست میز د

norm-referenced

1
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 )1قبل و بعد از غذا دست هایش را میشوید
 )8لقمههای کوچک برمیدارد
 )3آرام غذایش را میجود
 )53از لیوا ی که با یک دست گه داشته است مایعات را
می وشد
 )55بعد از صرف غذا وسایل غذاخوری را جمع میکند
هدفهای رفتاری حیطه لباس پوشیدن
 )5جلوی لباس را شان میدهد
 )2کفش هر یک از پاها را شان میدهد
 )0زیپ را باز و بسته میکند
 )5بلوز جلو بسته خود را در میآورد
 )1بلوز جلو بسته خود را میپوشد
 )6شلوار خود را درمیآورد
 )1شلوار خود را میپوشد
 )8جوراب خود را درمیآورد
 )3جوراب خود را میپوشد
 )53کفش خود را درمیآورد
 )55کفش خود را میپوشد
 )52کاله میپوشد
 )50دستکش را میپوشد و درمیآورد
هدفهای رفتاری حیطه بهداشت فردی
 )5هنگام یاز به دفع ادرار اطالع میدهد
 )2هنگام یاز به دفع مدفوع اطالع میدهد
 )0هنگام دفع ادرار و مدفوع لباس خود را پایین میکشد
 )5پس از دفع ادرار و مدفوع خود را میشوید
 )1پس از دفع ادرار و مدفوع لباس خود را باال میکشد
 )6پس از توالت دستها را با آب و صابون میشوید
 )1پس از شستن دستها آنها را با حوله خشک میکند
 )8در موقع لزوم از دستمال برای تمیز کردن دست و صورت
استفاده میکند
 )3با استفاده از صابون دست هایش را ابا حرکت چرخشی)
میشوید
 )53با استفاده از دستمال بینی خود را تمیز میکند

یافتههای پژوهش:
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار ت وصیفی افراوا ی،
درصد ،میا گین ،مودار و  ) . . .استفاده شد و جهت آزمون
فرضیههای پژوهش از آمار استنباطی اآزمون تی و تحلیل
کوواریا س) استفاده شد.

آمار توصیفی
در آمار توصیفی از میا گین ،مو ه و ا حراف معیار استفاده
شده است .آمارههای خالصه مربوط به متغیر ارتباط به شرح زیر
است:
فرضیه اول :آموزش مهارتهای خودیاری بر ارتباط
کودکان با اختالل طیف اتیسم اثر داشته است.
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اﺧﺘﻼﻻتاتیسم
اختالالت طیف
کودکان
ارتباط
ﺑﺮﺗﻌﺎﻣﻼتاجتماعی و
ی برتعامالت
های خودیار
آموزش
اثربخشی
ﻃﯿﻒ اﺗﯿﺴﻢ
ﮐﻮدﮐﺎن
ارﺗﺒﺎط
_______________________________________________________ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻮدﯾﺎري
مهارتﻫﺎي
ﻣﻬﺎرت
آﻣﻮزش
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ

جدول شمار ه  :2آماره های توصیفی ارتباط
آمار توصیفی
تعداد

میا گین

ا حراف استا دارد

کشیدری

چولگی

آماره

آماره

آماره

آماره

خطای
استا دارد

آماره

خطای
استا دارد

پیش آزمون -ارتباط

28

53.58

1.183

-.361

.555

-.610

.818

پس آزمون -ارتباط

28

50.56

6.260

-.368

.555

-.382

.818

تعداد مو ه معتبر

28

تایج بدست آمده از آزمون  tبرای متغیر ارتباط به شرح زیر میباشد:

جدول شماره  :3آزمون t
تست نمونه های زوج
حدود پیشآزمون و پسآزمون
میا گین
پیش آزمون
مو ه  5و پس آزمون
ازتباط

1.155

ا حراف
استا دارد

1.205

خطای
میا گین
استا دارد
5.061

همانطور که از جدول باال مشخص است مقدار آماره
آزمون  5.582و سطح معنیداری  3.333که از سطح معنیداری
 3.31پایینتر است؛ بنابراین فرض صفر رد شده و میا گین
اختالف دو رروه معنیدار است .به بیان دیگر بین مرات پیش-
آزمون و پسآزمون در متغیر ارتباط تفاوت معنیداری وجود دارد.
مقدار  Fتاثیر متغیر همپراش یا کواریا س را شان میدهد.
ا )08.031این مقدار  Fمعنادار است چون احتمال آن از سطح
معنادار  3.31کوچکتر است .حال میتوان رفت که پیشفرض

فاصله اطمینان %31
حد پایین
2.353

t

df

حد باال
8.158

5.552

21

سطح معنی-
داری
ادوطرفه)

3.333

همبستگی متغیر همپراش و مستقل رعایت شده است .خط
چهارم خروجی اصلی تحلیل کوواریا س است .مقدار  Fتاثیر
متغیر مستقل ارروه)  22.065است و معنادار است؛ یعنی پس از
خارج کردن تاثیر پیشآزمون اختالف معناداری بین میا گین
مرات دو رروه در پسآزمون وجود دارد؛ بنابراین فرضیه صفر
معنادار بودن اختالف میا گین دو رروه در پسآزمون پس از
حذف اثر احتمالی پیشآزمون رد میشود.
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جدول شماره  :4آزمون بین تأثیرات گروهها
متغیر وابسته – ارتباط
مجموع مربعات
وع 0

منبع

مجموع میا گین

df

سطح
معنیداری

F

همبستگی مدل

a600.311

2.33

056.15

58.18

3.33

متغیر مزاحم

51.50

5.33

51.50

5.32

3.02

پیشآزمون ارتباط

582.58

5.33

582.58

28.05

3.33

رروه

083.35

5.33

083.35

22.06

3.33

خطا

521.83

21.33

51.35

مجموع

6501.33

28.33

همبستگی کلی

5318.36

21.33
ا f= 065 .22و سطح معناداری صفر) میباشد .شواهد فوق
شاندهنده آن است آموزش مهارتهای خودیاری بر ارتباط
اختالالت طیف اتیسم اثر داشته و فرضیه اول پژوهش یز تأیید
میرردد.

از زاویه تحلیل استنباطی ،با توجه به تایج آزمون تی و
تحلیل کوواریا س و اطالعات جدول تأثیر آموزش مهارتهای
خودیاری بر خرده مقیاس تعامالت اجتماعی از ظر آماری
معنادار میباشد .بدین ترتیب که با توجه به  tا t= 582 .5و
سطح معناداری صفر) و با توجه به آزمون تحلیل کوواریا س

فرضیه دوم :آموزش مهارت های خودیاری بر تعامل اجتماعی کودکان با اختالل طیف اتیسم اثر داشته است.

جدول شماره  :5آمار توصیفی

پیش آزمون -تعامالت اجتماعی
پس آزمون -تعامالت اجتماعی
تعداد مو ه معتبر

تعداد

میا گین

ا حراف استا دارد

آماره

آماره

آماره

کشیدری

چولگی
خطای
استا دارد

آماره

خطای
استا دارد

آماره

28.33

53.15

8.53

3.35-

3.55

5.38-

3.86

28.33

55.35

6.13

3.13

3.55

3.53-

3.86

28.33

چون مقدار چولگی و کشیدری برای متغیر تعامالت اجتماعی در بازه ) (−2. +2قرار دارد پس احتماالً توزیع رمال دار د.
تایج بدست آمده از آزمون  tبرای متغیر تعامالت اجتماعی به شرح زیر میباشد:

جدول شماره  :6تست نمونههای زوج
حدود پیشآزمون و پسآزمون
میا گین
مو ه 5

پیشآزمون و پس1.68 -
آزمون تعامالت اجتماعی

ا حراف
استا دارد
6.83

فاصله اطمینان %31

خطای میا گین
استا دارد
حد پایین
5.03

0.35
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t

حد باال
8.01

5.06

df

سطح
معنیداری ادوطرفه(

3.33 21.33
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سماستثنایی
کودکان
وانمندساز
فصلنامه ت
یطیف اتی
اختالالت
کودکان
_______________________________________________________ارتباط
اثربخشی آموزش مهارت های خودیاری برتعامالت اجتماعی و

همبستگی متغیر همپراش و مستقل رعایت شده است .خط
چهارم خروجی اصلی تحلیل کوواریا س است .مقدار  Fتاثیر
متغیر مستقل ارروه)  58.262است و معنادار است؛ یعنی پس از
خارج کردن تاثیر پیشآزمون اختالف معناداری بین میا گین
مرات دو رروه در پسآزمون وجود دارد؛ بنابراین فرضیه صفر
معنادار بودن اختالف میا گین دو رروه در پسآزمون پس از
حذف اثر احتمالی پیش آزمون رد میشود .ارر  Fمتغیر مستقل
معنادار باشد میتوان ادعا کرد که پس از خارج کردن اثر پیش-
آزمون یا متغیر کواریا س اختالف معناداری بین میا گین مرات
دو رروه مشاهده شده است.

همانطور که از جدول باال مشخص است مقدار آماره
آزمون  5.065و سطح معنیداری  3.333که از سطح معنیداری
 3.31پایینتر است؛ بنابراین فرض صفر رد شده و میا گین
اختالف دو رروه معنیدار است .بهبیان دیگر بین مرات پیش-
آزمون و پسآزمون در متغیر تعامالت اجتماعی تفاوت معنی-
داری وجود دارد.
تایج بدست آمده از آزمون تحلیل کوواریا س برای متغیر
تعامالت اجتماعی به شرح زیر میباشد:
مقدار  Fتاثیر متغیر همپراش یا کواریا س را شان میدهد
ا )01.081این مقدار  Fمعنادار است چون احتمال آن از سطح
معنادار  3.31کوچکتر است .حال میتوان رفت که پیشفرض

جدول شماره  :7آزمون بین تأثیرات گروه ها
متغیر وابسته – تعامل
منبع
همبستگی مدل
متغیر مزاحم
پیش آزمون ارتباط
رروه
خطا
مجموع
همبستگی کلی

مجموع
وع 0

مربعات

df

مجموع میا گین

F

سطح
معنی داری

a112.333

2.33

086.31

25.33

3.33

26.53

5.33

26.53

5.15

3.20

625.23

5.33

625.23

01.03

3.33

023.18

5.33

023.18

58.26

3.33

508.81

21.33

51.16

6121.33

28.33

5253.36

21.33

از زاویه تحلیل توصیفی تایج جداول حاکی از آن است که
در مرات تعامالت اجتماعی رروه آزمایش در دو مرحله پیش و
پس از آموزش مهارتهای خودیاری متفاوت است .به حوی
که میا گین مرات تعامالت اجتماعی آزمود یها در مقایسه با
رروه کنترل به وضوح کاهش پیدا کرده است .از زاویه تحلیل
استنباطی ،براساس تایج آزمون تی و تحلیل کوواریا س و
اطالعات جدول تأثیر آموزش مهارتهای خودیاری بر خرده
مقیاس تعامالت اجتماعی از ظر آماری معنادار میباشد .بدین-
ترتیب که با توجه به آزمون  tا t= 065 .5و سطح معناداری

صفر) و با توجه به آزمون تحلیل کوواریا س ا f= 262 .58و
سطح معناداری صفر) میباشد .شواهد فوق ،شاندهنده آن
است که آموزش مهارتهای خودیاری بر تعامالت اجتماعی
اختالالت طیف اتیسم تأثیر دارد و فرضیه دوم پژوهش یز تأیید
میشود.
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بحث و نتیجه گیری:
هدف از این پژوهش تعیین تأثیر آموزش مهارتهای خودیاری
بر تعامالت اجتماعی و ارتباط کودکان پسر  53-6ساله اختالالت
طیف اتیسم بود .اثر آموزش مهارتهای خودیاری بهعنوان متغیر
مستقل بر تعامل اجتماعی و ارتباط بهعنوان متغیر وابسته بررسی
شد .تایج شان داد که تعامل اجتماعی و ارتباط آزمود یهای رروه
آزمایش تحت تأثیر بر امه آموزشی مداخلهای بهبود یافته است و
این بهبودی در یافتههای حاصل معنادار بوده است.
در مقایسه تطبیقی تایج این پژوهش با یافتههای پژوهش
رضایی و حافظی ا ،) 5033ترابی وررمی زاده شیرازی ا،)5030
کاالهان ،شوکال ،سندی ا ،)2353کورل و کورل ا ،)2336ا درسون
ا ،)2353کاردون ا ،) 2352اصغری کاح و باقری ژاد ا ،)5032مییر
و کلیمان ا ،) 2353آرا درسون ،جابلو سک ،تومر ،مادوس ا)2333
و سیهاک و همکاران ا )2352همسویی و همخوا ی داشته است .با
توجه به این مطالب ضرورت آموزش مهارتهای خودیاری کودکان
را به والدین و مربیان برجسته ساخت و اهمیت بر امههای مداخله
زودهنگام برای دستیابی کودکان به خستین مهارتها را مطرح
ساخت اترابی میال ی  .)5035پژوهشگران پس از بررسی تایج،
تدوین بر امههای آموزشی و توا بخشی جامع برای کودکان اتیسم
و والدین آنها را امری ضروری و ا کار اپذیر دا ستند و بیان داشتند
که باید چهار مقولۀ آشنایی با مسائل خودیاری ،بازی ،مشکالت
شناختی و ذهنی کودک و همچنین آموزش مهارتهای ارتباط در
اولویت رسیدری قرار ریرد ااصغری کاح و باقری ژاد .)5032 ،با
توجه به آ چه رفته شد ارائه روشهایی که به افراد اتیستیک کمک
کند تا موقعیتهای اجتماعی را به خوبی پیشبینی و درک کند و
به د بال آن رفتارهای مناسبتری را ا جام دهند ،ضروری به ظر
میرسد .آموزش مهارتهای خودیاری از طریق داستانهای
اجتماعی یکی از آن روشهایی است که در زمینه درک عوامل
اجتماعی به کودک اتیسم کمک می ماید ارضایی.)5030 ،
آرا درسون ،جابلو سک ،تومر ،مادوس ا )2333در کتاب مروری بر
مهارتهای خودیاری برای افراد مبتال به اتیسم به روش
سیستماتیک بیان داشتها د با آنکه بیشتر بر امههای درسی منتشر
شده و دستورالعملهای آموزش در حیطه مهارتهای دا ش متمرکز
شده است .اما یادریری مهارتهای خودیاری ظیر غذاخوردن،
لباس پوشیدن ،توالت و بهداشت شخصی میتوا د آنها را برای
رسیدن به استقالل کمک ماید .ضمن این که از ظر مادران مهم-
ترین مشکالت کودکان اتیسم ،مسائل مربوط به مهارتهای
خودیاری و ارتباطی است و تایج سایر یاز سنجیهای والدین
کودکان اتیسم یز بر آموزش در زمینه مهارتهای خودیاری و
ارتباطی تأکید میکند .همچنین زمینهیابی اینتر تی شان داد که
والدین کودکان اتیسم آموزش مهارتهای خودیاری به کودکان

اتیسم را بهعنوان مهمترین یاز ذکر کرده ا د امییر و کلیمان،
.)2353
این پژوهش به لحاظ زما ی و عدم سنجش پیگیری و یز
مو هریری از کودکان با جنسیت پسر دچار محدودیت بوده است.
ضمن اینکه در کنترل سن و سطح اختالل طیف اتیسم یز
محدودیت داشته است .برمبنای یافتههای این پژوهش پیشنهاد
میشود مسئولین بر امهریزی درسی برای کودکان اتیسم آموزش
مهارتهای اجتماعی و خودیاری را در بر امههای اصلی خود
بگنجا ند .همچنین باید به روشهایی که مهارتهای ارتباطی این
کودکان را بهبود میبخشد توجه بیشتر مایند .ضمن اینکه توصیه
میشود والدین کودکان اتیسم مداخله زودهنگام و آموزش مهارت-
های خودیاری را از سنین پایینتری آغاز مایند تا رو د بهبود و
رشد اجتماعی در مدرسه به شکل تکمیلی ادامه یابد .آ چه بدیهی
به ظر میرسد مشکالت ارتباطی و تعامل اجتماعی کودکان اتیسم
در بزررسالی است که با توجه به اثر آموزش مهارتهای خودیاری
و استقالل در این زمینه میتوان به رو د پیشرفت این کودکان
امیدوار بود .از سوی دیگر به پژوهشگران پیشنهاد میشود آموزش
مهارتهای خودیاری را بر روی مو ههای بیشتر و کودکان اتیسم
دختر یز بررسی مایند تا قابلیت تعمیم بهتری برای پژوهش ارائه
رردد؛ همچنین پیگیری رروه آزمایش و سنجش ثبات رفتارهای
ایجاد شده یز زمینههای یک طرح ارزشمند را فراهم می ماید.
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