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 چکیده
تعامـل اجتمـاعی، از عالئـم آشـکار     نقص در مهارتهاي اجتماعی و به دنبال آن ناتوانی در ایجاد، حفظ و توسعه روابـط و  

توانـایی زبـان   . شـود هاي تشخیصی براین ویژگیها بسیار تاکیـد مـی  کودکان درخودمانده گزارش شده است و در ارزیابی
این پژوهش با هدف طراحی برنامه آموزش مهارتهاي . هاي قوي مهارتهاي اجتماعی استبینی کنندهگفتاري یکی از پیش

بهبود و افزایش مهارتهاي اجتماعی متقابل یعنی ایجاد، حفظ و توسعه روابط اجتمـاعی کودکـان   پیش کالمی به منظور 
  .خودمانده عملکرد باال انجام شده است

جامعـه آمـاري   . استآزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري همراه با گروه کنترل  از نوع تحقیقات تحقیق حاضر
 95-94ویژه کودکان خودمانده شهر تهران در سال تالل خودمانده مدارس و مراکز این پژوهش، شامل کلیه کودکان با اخ

شرکت کنندگان در این تحقیق، بعد از غربالگري اولیه با استفاده از مقیـاس گیلیـام بـه منظـور تشـخیص اخـتالل       . بود
کسب نمره عملکرد باال به  در آزمون رتبه بندي گرایسون نیز شرکت کردند بعد از ،خودمانده، جهت تعیین سطح عملکرد

کودك پسر خودمانده با عملکرد باال، به صورت نمونه در دسـترس انتخـاب    20تعداد . عنوان جامعه آماري، تعیین شدند
دو . نفر دیگر در گروه کنترل، به طور تصادفی جـایگزین شـدند   10نفر در گروه آزمایش و  10شدند و از بین آنها، تعداد 

برنامـه  . نفـر کـاهش یافـت    16در جریان آموزش برنامه تحقیق را ترك کردند و تعداد نمونه هـا بـه   نفر از گروه آزمایش 
جلسه آموزش متوالی، در مرکز اتیسم دوم آوریل تهران، بـراي گـروه    20مداخله، یعنی آموزش مهارت پیش کالمی، در 

از آزمون نیمـرخ  . ستان گویی آموزش داده شدآزمایش و خانواده هاي آنها با استفاده از نمایش ویدئویی، نقش بازي و دا
  . هاي ارتباطی استفاده شدمهارتهاي اجتماعی اسکات بلینی براي ارزیابی مهارت

هاي پیشرفته آماري، تحلیل واریانس و و اندازه گیري مکرر تحلیل اطالعات حاصل از اجراي برنامه آموزشی، توسط آزمون
  .شدند دار معنی  005/0هاي این پژوهش، در سطح الفاي فرضیهشدند و نتایج نهایی نشان داد که همه 

هاي حاصل نشان دادند که برنامه آموزش مهارتهاي پیش کالمی، موجب بهبود و افزایش معنادار مهارتها و تعامالت یافته
نکرده بودند،  کنندگان گروه کنترل که هیچ مداخله اي را دریافت اما این بهبودي در شرکت. اجتماعی گروه آزمایش شد

تواند بـه صـورت برنامـه    در مجموع یافته هاي حاصل نشان داد که برنامه آموزش مهارتهاي پیش کالمی، می. ایجاد نشد
  .مداخله اي موثر براي بهبود و افزایش توانایی هاي ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده عملکرد باال، به کار برده شود

  .رت هاي اجتماعی، کودکان خودمانده عملکرد باالپیش کالمی، مها :ها کلیدواژه

                                                             
1 parsaazizi111@gmail.com 
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 مقدمه
 ، شامل گروهی2هاي طیف خودمانده اختالل

 برقراري در نقص با هست که هایی اختالل از
ــات ــار  ارتباط ــاعی، افک ــاي اجتم  و رفتاره

ــدود، تکــراري  ــه و مح مشــخص  اي کلیش
انجمــــن روانپزشــــکی  ( شــــوند مــــی
هــاي  مهــارت در نقــص ).3،2013آمریکــا

اختالل  ویژگی ترین شده شناخته اجتماعی
 ایـن  ویژگـی  پایـدارترین  شـاید  و خودمانده

 سـالی  بـزرگ  تـا  کـودکی  دوران از اختالل
ــت ــاس(اس ــاران، 4ب ــل از 2011و همک ، نق

 حتـی  و پایین بسیار سنین ).1393رضایی،
 دهد می نشان را خود سالگی یک از پیش

 کنندگزارش می پژوهشگران که اي گونه به
 در اخـتالل خودمانـده   بـه  مبـتال  نـوزادان 
 ماهگی، 12 سن در کنترل گروه با مقایسه

 بـروز  تمـاس چشـمی،   برقـراري  لحـاظ  به
 لبخنـد  و شـان  نـام  کـردن  صدا به واکنش

 ).2009تـین، (هستند  تمایز قابل اجتماعی
 هـاي  مهـارت  در جـدي  مشـکالت  از یکی

 آن از کودکان خودمانده اغلب که اجتماعی
اجتمـاعی   ل تعامـ  در برند، اختالل می رنج

 از متنوعی صورت دامنه به که است متقابل
 دیگران از اجتناب و تنهایی به شدید تمایل

 در این کند می بروز رابطه برقراري بهیل   تا
 بـه  تمایـل  صورت در حتی که استحالی 

ــراري ــاط برق ــا ارتب ــان  ب ــران، کودک دیگ
 آن تداوم و شروع چگونگی درباره خودمانده

ندارند کودکان مبتال به این اختالل  اطالعی

                                                             
2 - Autistic Spectrum Disorders 
3 - American psychology association(APA) 
4 - Bass 

اغلــب از شــرکت در رفتارهــاي مناســب    
کننــد و بــه خــاطر  اجتمــاعی اجتنــاب مــی

ــاتوانی در ــاعی معمــوال    ن ــازگاري اجتم س
رفتارهاي غیر کارکردي مثل رفتارهاي خود 

، آســـیب رســـانی بـــه خـــود و 5تحریکـــی
، پرتاپ کردن اشیاء و گذاشتن  6پرخاشگري

آنها در دهان و کنـاره گیـري از دیگـران در    
و  7مونــدي( شــود ایــن افــراد مشــاهده مــی

 غیر رفتارهاي در اختالل). 2009همکاران 
 ارتباط برقراري در ناتوانی گانه، چند کالمی

 سـطح  بـا  متناسـب  اي گونـه  به همساالن با
 عالیـق  در دیگران کردن سهیم عدم ،تحول
 تعامل عاطفی عدم و خودکار صورت به خود

 عنـوان  به را کودکان خودمانده اجتماعی و
 .کنـد  مـی  معرفـی  اجتمـاعی  اخـتالل  عالئم

 بدون برنامـه مداخلـه اي مناسـب، معمـوالً    
مشکالت رفتاري در کودکان خودمانده باقی 

شـواهد تحقیقـاتی   ). 2009،موندي( ماند می
بسیاري نقـش مشـکالت ارتبـاطی در بـروز     

ــی   ــد م ــاي را تأیی ــکالت رفتاره ــد مش کنن
تحقیقات انجام شـده  ). 2012، 8سیگافوس(

هند که مشکالت گفتاري و ارتبـاطی   نشان 
کودکان با اخـتالل خودمانـدگی، منجـر بـه     

ل متقابل کمتر آنها در گروه همساالن و تعام
یابی کمتر بـه فرصـت هـاي آموزشـی      دست
ــی ــود  م ــز (ش ــون و ویلکین ). 2013 ،9ماتس

ــاطی،   ــاري و ارتب ــکالت گفت ــین مش همچن
                                                             
5  - self stimulatory behaviors 
6  - aggressions 
7 - Mundy 
8  - Sigafoos 
9  - Matson & Wilkins 
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رشــد و مشـــارکت   ،مــانعی در یـــادگیري 
کنـد   اجتماعی افـراد خودمانـده ایجـاد مـی    

ــن ( ــدن و گیتلسـ ــایج ). 2006 ،10هولـ نتـ
دهنـد کـه    مـی  بررسهاي انجام شـده نشـان  

هـاي   برنامـه  مهارت هاي اجتماعی در قالـب 
اي،اگرچه تغییر و بهبـودي پایـدار و    مداخله

 تـا حـدودي   کاملی را را ایجاد نمی کند اما
مشکالت اجتماعی کودکـان خودمانـده را را   

 .)11،2006مایون و همکاران(دهد  می کاهش
بر اسـاس بررسـی انجـام شـده بـر پیشـینه       
ــه     ــده ک ــوم ش ــده معل ــام ش ــات انج مطالع

طـور سـاختاري    هاي پیش کالمی، به مهارت
تواند منجـر بـه بهبـود وافـزایش خزانـه       می

رفتارهاي اجتماعی و به دنبـال آن تغیـرات   
اي را در رفتارهـاي اجتمـاعی   قابل مالحظه

کودکان خودمانده با عملکرد باال ایجاد کنـد  
بـا درك ایـن   ). 2012تسیوري و همکاران،(

کالمـی پـیش    هاي پـیش  موضوع که مهارت
نیاز و سرآغازي براي توانایی هاي ارتباطی و 
ــان    ــاعی کودک ــاملی و اجتم ــاي تع رفتاره

شـود محققـان ایـن پـژوهش      خودمانده مـی 
سعی کردند با مروري بر پیشـینه مطالعـات   

هـاي   انجام شده تکالیف مـرتبط بـا مهـارت   
مـی را اسـتخراج کننـد و در قالـب     کال پیش

برنامه آموزشی در بعد محتوا و فرایند بـراي  
کودکان خودمانده با عملکرد بـاال تـدوین و   

نتایج حاصل از اجراي این برنامه . اجرا کنند
دهـد کـه برنامـه     بر گروه آزمایش نشان مـی 

  . آموزش مهارتهاي پیش کالمی اثربخش بود
  

                                                             
10  -Holden & Gitlesen 
11 - Maione 

  روش
تمام  اتمطالعپژوهش انجام شده از نوع 

آزمایشی، با سري هاي زمانی همراه با گروه 
جامعه آماري پژوهش، . کنترل می باشد

شامل کلیه کودکان با اختالل هاي طیف 
خودمانده مراکز توانبخشی کودکان 

شرکت کنندگان . خودمانده شهر تهران بود
در این تحقیق، بعد از غربالگري اولیه با 

منظور استفاده از مقیاس گیلیام به 
تشخیص اختالل خودمانده، جهت تعیین 

در آزمون رتبه بندي  ،سطح عملکرد
، نیز شرکت )1392رضایی،(12گرایسون

کردند بعد از کسب نمره عملکرد باال به 
 20تعداد . عنوان جامعه هدف، تعیین شدند

کودك پسر خود مانده با عملکرد باال، به 
صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و از 

نفر در گروه آزمایش و  10نها، تعداد بین آ
نفر دیگر در گروه کنترل، به طور  10

برنامه مداخله، . تصادفی جایگزین شدند
 20یعنی آموزش مهارت پیش کالمی، در 

جلسه آموزش متوالی، در مرکز اتیسم دوم 
آوریل تهران، براي گروه آزمایش، و خانواده 
هاي آنها با استفاده از نمایش ویدئویی، 

قش بازي و داستان گویی به صورت تک به ن
از آزمون نیمرخ . تک آموزش داده شد

مهارت هاي اجتماعی اسکات 
، براي ارزیابی مهارت )1392رضایی،(13بلینی

. اجتماعی شرکت کنندگان استفاده شد
هاي اجتماعی اختالل نمیرخ مهارت

خودمانده توسط اسکات بلینی، تدوین و 
                                                             
12 - Grayson Rating Scale 
13 -  Scott Bellini    
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هاي اجتماعی نیمرخ مهارت. منتشر گردید
، شاخص جامعی از 14اختالل خودمانده

مهارت اجتماعی کودکان و نوجوانان 
گویه .کندخودمانده عملکرد باال ارائه می

هاي این نیمرخ، بازنمود دامنه وسیعی از 
کنش هاي اجتماعی است که افراد با 
اختالل طیف خودمانده در دنیاي اجتماعی 

 این نیمرخ،. دهنداز خودشان نشان می
اي است که براي گویه چهار درجه 48داراي 
. شودسال به کار برده می 17تا  6افراد 

 20الی  15مدت زمان الزم براي اجراي آن 
مثال؛ (دقیقه است که توسط افراد آگاه

هاي به رفتار) والدین، معلم، درمانگر
نیمرخ . شوداجتماعی کودك تکمیل می

؛ مهارتهاي اجتماعی داراي سه خرده مقیاس
مهارتهاي برقراري تعامل اجتماعی متقابل، 
مشارکت اجتماعی و نمایش رفتارهاي 
اجتماعی شایسته است که به صورت نمره 
کلی از کارکرد اجتماعی کودك و نوجوان 

 ،)1392(رضایی. خودمانده بدست می دهد
، این مقیاس را با استفاده از روش 15پایایی

بازآزمایی، در سطح عالی گزارش کرده 
سئوال،  48که همسانی درونی بطوري. است

براي نمونه کلی با ضریب آلفاي کرونباخ 
براي گروه کودکان خودمانده با  926/0

و براي گروه کودکان  940/0عملکرد باال، 
عقب مانده ذهنی با نقایص زبانی شدید 

. گزارش شده است 848/0ضریب الفاي 
ضریب پایایی هر یک از خرده مقیاس ها به 

بعد . ، می باشند 85/0، 89/0، 92/0ترتیب؛ 
                                                             
14 - Autism Social Skills profiles(ASSP) 
15 - Reliability 

از اتمام ارزیابی، نمرات پیش آزمون، پس 
آزمون و پیگیري با استفاده از آزمون هاي 
پیشرفته آمار استنباطی از جمله تحلیل 
واریانس و اندازه هاي مکرر تحلیل شدند و 
نتایج بدست آمده رابطه معنی داري در 

بین آموزش برنامه مداخله   / =05pسطح 
اي و بهبود مهارتهاي اجتماعی کودکان 

  . خودمانده نشان دادند
 

  ها یافته
کنندگان را در سه ،  وضعیت شرکت1جدول 

سري، پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري 
کنندگان گروه  شرکت. دهد نشان می

آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل، نمرات 
باالتري در دو موقعیت زمانی پس آزمون و 

  .داشتندپیگیري 
شود که  ، مشاهده می2باتوجه به جدول      

بین نمره پیش آزمون و پس آزمون 
هاي آزمایشی و کنترل درسطح  گروه
01/0P<  تفاوت معناداري وجود دارد و

دهد که بین نمره هاي مرحله پس  نشان می
ها نیز تفاوت قابل  آزمون و پیگیري گروه

اي وجود دارد بدین معنی که افراد  مالحظه
هاي باالتري  ها که در پس آزمون، نمره گروه

را دریافت کرده بودند در مرحله پیگیري هم 
  .هاي نسبتاً باالتري داشتند نمره
دهد برنامه آموزش  این یافته نشان می     

هاي پیش کالمی بر افزایش و بهبود  مهارت
تعامل اجتماعی متقابل کودکان خودمانده با 

  .پایداراستعملکرد باال در طول زمان هم از 
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توصیف عملکرد شرکت کننده ها در تعامل اجتماعی متقابل.  1جدول  

مجموع   تعداد  گروه  
سطح   انحراف معیار  میانگین  نمرات

 معناداري

ابل
متق

ی 
ماع

اجت
مل 

تعا
  

پیش 
  آزمون

  85/4  5/29  236  8  آزمایشی

000/0  

  11/1  29  232  8  کنترل
پس 
  آزمون

  06/15  875/60  487  8  آزمایشی
  11/1  29  232  8  کنترل

  9/5  38/55  443  8  آزمایشی  پیگیري
  11/1  875/28  231  8  کنترل

  
آزمون و پیگیري، تعامل اجتماعی متقابل آزمون، پس ها در سه سري زمانی پیش مقایسه گروه.  2جدول  

منبع 
مجموع   مقایسه ها  تغییرات

  df  مجذورات
میانگین 
  F  مجذورات

سطح 
  معناداري

هاي  سري
  زمانی

  0001/0 098/66  000/1008  1  000/1008  پس آزمون/ پیش آزمون
  031/0  97/5  762/629  1  762/629  پیگیري/ پس آزمون 

 
 

یرکت اجتماعاشکنندگان در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري با توجه به معملکرد شرکت. 3جدول   

مجموع  تعداد گروه ها 
سطح  انحراف معیار میانگین نمرات

 معناداري
ی 

ماع
جت

ت ا
ارک

مش
 

پیش 
 آزمون

07/4 20.13 161 8 آزمایشی  

001/0  

41/1 20.13 161 8 کنترل  
پس 
 آزمون

40/8 49.13 393 8 آزمایشی  
90/3 21 168 8 کنترل  

91/2 33.13 265 8 آزمایشی پیگیري  
39/1 20.63 165 8 کنترل  

  
کنندگان، در  توصیف وضعیت شرکت 3دول ج

سه سري پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري،  
با توجه به خرده مقیاس، مشارکت اجتماعی 

کنندگان شود که شرکتمالحظه می. باشد می

 گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل،
نمرات باالتري در دو سري پس آزمون و 

  .پیگیري داشتند
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  مقایسه گروه ها در سه سري زمانی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري،  مشارکت اجتماعی. 4جدول

منبع 
مجموع  مقایسه ها تغییرات

 Df مجذورات
میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداري

سري هاي 
 زمانی

پس آزمون/ آزمونپیش   036/119  1 036/119  09/25  0001/0  
پیگیري/ پس آزمون   290/147  1 290/147  293/5  005/0  

  
شود که بین نمره  مشاهده می 4در جدول 

هاي آزمایشی و  آزمون و پس آزمون گروه پیش
تفاوت معناداري  >01/0Pکنترل در سطح 

همچنین جدول مذکور نشان . وجود دارد
هاي مرحله پس آزمون و  دهد که بین نمره می

اي  ها نیز تفاوت قابل مالحظه پیگیري گروه
وجود دارد بدین معنی افراد گروهها که در 

هاي باالتري گرفته بودند، در  پس آزمون، نمره
باالتري  هاي نسبتاً مرحله پیگیري نیز نمره

دهد، آموزش  این یافته نشان می. تندداش
کالمی بر  هاي پیش اي مهارت برنامه مداخله

افزایش مشارکت اجتماعی کودکان خودمانده 

با عملکرد باال در طول زمان هم از پایداري 
  .نسبی برخوردار بوده است

کنندگان،  توصیف وضعیت شرکت. 5جدول     
آزمون  آزمون، پس در سه سري آزمایشی پیش

پیگیري، با توجه به خرده مقیاس رفتارهاي و 
مالحظه . باشد اجتماعی پخته و شایسته، می

کنندگان گروه آزمایشی در  شود که شرکت می
مقایسه با گروه کنترل، نمرات باالتري در دو 

  .آزمون و پیگیري داشتند حالت پس

  

  
  پیش آزمون، پس آزمون و پیگیري براي متغیر رفتارهاي اجتماعی شایسته ها در سه سري زمانی مقایسه گروه.  6جدول

منبع 
مجموع   ها مقایسه  تغییرات

 Df  مجذورات
میانگین 
  F  مجذورات

سطح 
  معناداري

هاي  سري
  زمانی

  00/0 76/19  371/214  1  371/214  آزمون پس/ آزمون پیش
  00/0  943/7  583/226  1  583/226  پیگیري/ آزمون  پس

شود که  مشاهده می. 6با توجه به جدول 
آزمون و  همانند دو متغیر باال، بین نمره پیش

 هاي آزمایشی و کنترل در آزمون گروه پس
. تفاوت معناداري وجود دارد >01/0Pسطح 

دهد که بین  همچنین جدول مذکور نشان می
ها  آزمون و پیگیري گروه هاي مرحله پس نمره

اي وجود دارد بدین  نیز تفاوت قابل مالحظه
هاي  آزمون، نمره ها که در پس معنی افراد گروه

باالتري گرفته بودند، در مرحله پیگیري نیز 
این یافته . باالتري داشتند هاي نسبتاً نمره

هاي  دهد، آموزش برنامه مهارت نشان می
افزایش رفتارهاي اجتماعی  کالمی بر پیش

خودمانده با عملکرد باال در شایسته کودکان 
طول زمان از پایداري نسبی برخوردار 

  .باشد می



  هاي اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد باال بخشی آن بر بهبود مهارت کالمی و بررسی اثر هاي پیش طراحی برنامه آموزش مهارت

 1394 پاییز، )15(، 3شماره  ،6فصلنامه توانمندسازي کودکان، سال  19

 

وضعیت شرکت کنندگان گروه  7جدول      
آزمایشی و کنترل در خرده مقیاس هاي 
مهارتهاي اجتماعی، در سري هاي پیش 

. دهدآزمون، پس آزمون و پیگیري را نشان می
شود شرکت کنندگان همانطوري که دیده می

آزمایشی در مقایسه با همساالن خود در گروه 
گروه کنترل، نمرات باالتري در دو سري، پس 

دهد آزمون و پیگیري داشتند و این نشان می
هاي پیش کالمی در که آموزش برنامه مهارت

افزایش مهارتهاي اجتماعی کودکان خودمانده 
  .با عملکرد باال اثر بخش بوده  است

د که بین نمره شومشاهده می. 8در جدول     
هاي آزمایشی و آزمون و پس آزمون گروهپیش

تفاوت معناداري  >01/0Pسطح  کنترل در
همچنین جدول مذکور نشان . وجود دارد

هاي مرحله پس آزمون و  دهد که بین نمره می
اي پیگیري گروهها نیز تفاوت قابل مالحظه

بدین معنی افراد گروهها که در . وجود دارد
هاي باالتري گرفته بودند، در پس آزمون، نمره

مرحله پیگیري نیز نمره هاي نسبتا باالتري 
دهد که اثربخشی داشتند و این نشان می

آموزش در طول زمان هم از پایداري نسبی 
ها مجموعه این یافته. برخوردار بوده است

دهند، که برنامه طراحی شده نشان می
مهارتهاي پیش کالمی، براي بهبود و افزایش 

هارتهاي اجتماعی کودکان خودمانده با م
تواند به عنوان  عملکرد باال اثربخش بوده و می

برنامه آموزشی سودمند براي کودکان 
خودمانده با عملکرد باال مورد استفاده قرار 

  .گیرد
  
  

  .مقیاس هاي مهارتهاي اجتماعیآزمون و پیگیري در خرده ها در پیش آزمون، پسکنندهعملکرد شرکت. 7جدول

  
انحراف  میانگین مجموع نمرات تعداد گروه ها

 معیار
سطح 

 معناداري
س 

قیا
ده م

خر
وع 

جم
م

عی
تما

 اج
اي

رته
مها

 

  
289/15 31.13 498 8 آزمایشی پیش آزمون  

000/0  

859/7 30.75 492 8 کنترل  

211/7 66.56 1065 8 آزمایشی پس آزمون  
478/9 31.38 502 8 کنترل  

987/33 54.75 876 8 آزمایشی پیگیري  
478/9 30.94 495 8 کنترل  

  
  هاي مهارتهاي اجتماعیمقایسه دو به دو گروههاي کنترل و آزمایشی در سه سري زمانی براي خرده مقیاس.  8جدول

 سطح معناداري F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات مقایسه ها منبع تغییرات

هاي  سري
 زمانی

/ پیش آزمون
 پس آزمون

286/1006  1 286/1006  17/201  001/0  

/ پس آزمون 
 پیگیري

048/1983  1 048/1983  14/7  005/0  
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  گیري نتیجه و بحث

انســان موجــودي اجتمــاعی اســت و از روز  
نخست تولد تمایالت اجتماعی از خود نشان 

اما همه کودکان با توجه به شـرایط  دهد می
ذهنی قادر به اکتساب مهارتهاي اجتماعی و 

کودکان با اختالل . عملکرد اجتماعی نیستند
خودمانده  از جملـه کودکـانی هسـتند کـه     
کمتر قادر به ارائـه رفتارهـاي اجتمـاعی در    
موقعیتهاي اجتماعی هسـتند و همـوراه در   

و یا  اکتساب مهارتهاي اجتماعی تاخیر دارند
اصال قـادر بـه ایفـاي رفتارهـاي اجتمـاعی      

هاي  یکی از نشانه). 16،2005کانینگ(نیستند
آشکار کودکان خودمانده نقص در تعـامالت  
اجتماعی هسـت و ایـن نشـانه جـزء نشـانه      
ــد  تشــــخیص خودمانــــدگی مــــی باشــ

ــیکمن ( هــاي  نقــص در مهــارت). 17،2001ل
اجتماعی بـه   تعامالت در اجتماعی و ناتوانی

 اشکال مختلفی از جمله؛ به که متقابلشیوه 
 دیگران از اجتناب و تنهایی به شدید تمایل 
 در این کند می بروز رابطه برقراري میل به تا

 بـه  تمایـل  صورت در حتی که است حالی
ــا ارتبــاط برقــراري دیگــران، کودکــان  ب

 و شـروع  چگـونگی  خودمانده قادر به درك
ــاعی   ــامالت اجتمـــــ ــداوم تعـــــ تـــــ

هاي اجتماعی  مهارت). 18،2010میلر(هستند
 پسندي هستند که رفتارهاي اکتسابی جامعه

 دیگران با گونه آن تا سازند می قادر را فرد
 آنان مثبت هاي واکنش که باشد تعامل در

                                                             
16 - Koning 
17 - Leekam 
18 - Miller 

 آنهـا  منفـی  هـاي  واکنش از و خوانده را فرا
نارسـایی در  ). 2011 ،19هـامر (ورزد اجتناب

 تعامل متقابل اجتماعی در کودکان در خود
. مانده اغلب از زمان تولد قابل مشاهده است

دو نشانه رایج که از ابتداي کودکی خـود را  
نشان می دهنـد، فقـدان تمـاس چشـمی و     
هماهنگ کردن حاالت بدنی خود بـا طـرف   
مقابل به هنگام مکالمـه یـا هرگونـه تبـادل     

در اواسط کـودکی، کودکـان   . ارتباطی است
توجـه  هـاي اجتمـاعی،    خودمانده غالباً بازي

مشترك و یا دلبستگی به والدین یا مراقبان 
کالیـــن و ( دهنـــد از خـــود نشـــان نمـــی

اخـــتالل در تعامـــل   .)2009همکـــاران،
بی عالقگی یا عالقه کم بـه  : اجتماعی شامل

دوست یـابی، تـرجیح دادن تنهـایی، تقلیـد     
نکردن رفتارهاي دیگـران، بـازي نکـردن بـا     
دیگران، اجتناب از تماس چشمی، بی میلی 

دوست شدن با همساالن، فقـدان لبخنـد    به
ــنایان و    ــه آش ــد زدن ب ــم لبخن ــاع، ک اجتم
دشــواري در تشــخیص اعضــاي خــانواده از  
. غریبه ها و نقص در درك هیجانها می باشد

آنها ممکن است با دیگران مثل شیء رفتـار  
کنند و بـه نیـاز هـاي آنهـا توجـه نکننـد و       

براي . هموراه فاقد رفتارهاي همدالنه هستند
ــدن در   ــر شـ ــده، درگیـ ــان خودمانـ کودکـ
رفتارهــاي اجتمــاعی روزمــره، مثــل ســالم  
احوال پرسی کـردن بـا دیگـران یـا حـال و      
احــوال پرســیدن و معاشــرت بــا همســاالن، 

بـراي ایـن   . امري دشوار و غیرمتعارف اسـت 

                                                             
19 - Homer 
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دسته از کودکان، درك دنیـاي اجتمـاعی و   
زندگی در دنیاي اجتماعی فوق العاده دشوار 

ه دنیـاي اجتمـاعی مسـتلزم،    چـرا کـ  . است
ایجــاد ارتبــاط، حفــظ ارتبــاط و تعامــل بــا 
دیگران و همچنین درگیـر شـدن در کـنش    
هاي اجتماعی دوطرفه با همساالن است، که 
. آنها فاقد چنین مهـارت و توانـایی هسـتند   

کودکان خودمانده غالبا از هر گونه محیطـی  
اجتماعی و فعالیت هاي اجتماعی مشـترك  

و بیشــتر محــیط هــاي را گریــزان هســتند 
دهند که فقـط درگیـر سـرگرمی    ترجیح می

هر محـیط اجتمـاعی   . هاي خودشان باشند
که براي آنها تازه و غیـر قابـل پـیش بینـی     
باشــد، بــه شــدن آنهــا را دچــار اضــطراب و 

کند و معمـوال منجـر بـه گریـه و     نگرانی می
  .جیغ زدن در آنها می شود

کودکان  بررسی رفتار متخصصان در     
از  کودکان این که کودکان خودمانده دریافتند

 چهره مشاهده به کمتري تمایل تولد بدو
 توجه ها چهره به کمتر و دارند خود اطرافیان

 بررسی با ،)2013(و همکاران 20هانی. کنندمی
 تولد مربوط به روزهاي نخست هايفیلم

 خودمانده دریافت تشخیص بعدها که کودکانی
 کودکان این که در  اند داده نشان کردند،

 چهره به تمرکز و توجه به تمایل کمتري
 صدا همچنین نسبت به دارد وجود اطرافیان

 .دهندتوجه نشان می کمتر زدن نام خود نیز،
به  ، در مطالعه اي،)2011(فاران و همکاران

کودکان  در چهره بازشناسی منظور توانایی
ودك ک 102 روي بر را قابلیت این خودمانده،

                                                             
20 - Honey 

 خود مطالعه در آنها .کردند بررسی خودمانده
 در توانایی خودمانده کودکان که دریافتند

 دچار کنترل گروه به نسبت چهره بازشناسی
 مطالعه این در همچنین .هستند جدي آسیب

 نسبت کودکان این که ناتوانایی شد مشاهده
 است چهره پردازش در صرفاً کودکان عادي به
؛ 2000(21والکمار و کالین. فیزیکی اشیاي نه

، نشان )2010و همکاران، 22نقل از فرانک
دادند کودکان خودمانده با عملکرد باال، انزواي 
اجتماعی را تجربه می کنند، نه اینکه فاقد 
رغبت اجتماعی باشند یا از عالئق اجتماعی 

بنابراین کودکان خودمانده با . طفره روند
عملکرد باال، تاحدودي مایل به داشتن دوست 

به هرحال  .توانندو همبازي هستند اما نمی
عالقه مندي به دنیاي اجتماعی و درگیري 
شدن با دنیاي اجتماعی، به نوعی مرتبط با 
مهارتهاي استفاده از زبان گفتاري و سایر 
مهارتهاي مربوط به مکالمه رودررو در سطح 

هاي ارائه مهارت). 23،2011سفران(باال است
اجتماعی مناسب، جهت شروع و حفظ 

اجتماعی، مستلزم مجموعه متنوعی از روابط 
هاي پیش کالمی است که  آموزش انواع مهارت

تشخیص، تفسیر و ابراز (توانایی هیجان خوانی 
، مهارت هاي ایجاد، حفظ و توسعه )هیجان ها

کاون و (روابط متقابل، از جمله آنهاست است
با توجه به گزارش هاي حاصل ). 24،2010آلن

از بررسی هاي مختلف معلوم شده است که، 
ش مهارت هاي پیش کالمی، پیش زمینه آموز

                                                             
21 - Volkmar & Klin 
22 - Frank 
23 - Safran 
24 - Cowan & Allen 
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کالمی و غیر (رشد و تقویت مهارتهاي ارتباطی
و متعاقبا تعامالت اجتماعی کودکان ) کالمی

، )2012(سیمون و پائول. خودمانده می باشد
در مطالعه اي به کودکان خودمانده چهار تا 
شش سال با عملکرد باال، در قالب یک برنامه 

تهاي پیش کالمی از مداخله اي برخی از مهار
جمله، توانایی درك ثبات شی، توجه مشترك 
. و توانایی تعقیب چشمی را آموزش دادند

نتایج مطالعه آنها نشان داد که کودکان گروه 
آزمایش در مقایسه با کودکان گروه کنترل 

هاي مربوط به نمرات بیشتري را در ارزیابی
در تحقیق . مهارتهاي اجتماعی کسب کردند

یز نتایج مداخله محققان این پژوهش حاضر ن
نشان داد که آموزش مهارتهاي پیش کالمی 
تاثیر معناداري بر بهبود و افزایش مهارتهاي 
اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد باال 

با توجه به تاثیر مهارتهاي پیش کالمی . داشت
بر بهبود مهارتهاي اجتماعی و تعاملی کودکان 

گیري این برنامه براي خودمانده آموزش و بکار
همه کودکان خودمانده در طیف هاي مختلف 

 . شود خودماندگی پیشنهاد می
  سپاسگزاري

از مدیریت مرکز تخصصی اتیسـم دوم آوریـل،   
کودکان شرکت کننده ونیز والدین آنها کمـال  

  .امتنان را دارم
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