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خالصه
مقدمه :در زمینه درمان مشكالت ارتباطي و تعامل اجتماعي کودکان اتیسم ،درمان قطعي وجود ندارد
امّا راههای گوناگوني برای کاهش مشكالت در زمینههای اجتماعي ،ارتباطي و رفتاری وجود دارد.
پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشي آموزش مبتني بر نظریه ذهن و روش تیچ بر بهبود مهارتهای
ارتباطي و تعامل اجتماعي کودکان طیف اتیسم انجام پذیرفت.
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روش کار :روش پژوهش از نوع شبه آزمایشي (پیشآزمون – پسآزمون و کنترل) است .جامعه
آماری پژوهش شامل تمامي کودکان طیف اتیسم استان بوشهر در سال  1397بود .نمونه توسط روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و  45آزمودني بهصورت تصادفي در دو گروه آزمایش و یک
گروه گواه قرار گرفتند (هر گروه  15نفر) .در این پژوهش از مولفههای مقیاس درجهبندی اتیسم گیلیام
(گیلیام )1995 ،استفاده شد .دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  SPSS-20و آزمون تحلیل
کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
نتایج :نتایج تحلیل دادهها نشان داد که اثربخشي آموزش مبتني بر نظریه ذهن بر بهبود مهارتهای
ارتباطي ( )P≤0/001 ،F =34/29و تعامل اجتماعي ( )P≤0/001 ،F =92/21کودکان مؤثر بود .همچنین
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اثربخشي روش تیچ نیز بر بهبود مهارتهای ارتباطي ( )P≤0/001 ،F =25/01و تعامل اجتماعي
( )P≤0/001 ،F =92/21کودکان مؤثر بود و بین دو گروه آزمایشي تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری :روش تیچ و نظریه ذهن ميتوانند بر بهبود تعامل اجتماعي کودکان طیف اتیسم موثر
باشند .پیشنهاد ميشود جهت افزایش سطح تعامالت اجتماعي کودکان از نظریه ذهن و روش تیچ بیشتر
از پیش استفاده شود.
کلمات کلیدی :اختالل اتیسم ،مهارتهای ارتباطي ،تعامل اجتماعي ،آموزش نظریه ذهن ،روش تیچ
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اختالل برای اولین بار در سال  1943توسط لئو

کانر9

شایعترین اختالل فراگیر تحولي 1،اختالل اتیسم 2یا

روانپزشک اتریشي معرفي شد .این اختالل یكي از اختاللهای

درخودماندگي است ( .)1مرکز کنترل و پیشگیری از

فراگیر رشدی با منشأ عصبشناختي و عالئم روانشناختي است

بیماریهای آمریكا3شیوع این اختالل را یک نفر در  68تولد

که در سه حوزه مهم رفتاری شامل تعامل اجتماعي ،ارتباط

گزارش کردهاند ( .)2بر طبق ویرایش پنجم راهنمای تشخیصي

کالمي و غیرکالمي و الگوی رفتاری کلیشهای و یا وسواسي را

و آماری اختالالت رواني4اختاللهای طیف اتیسم5دربردارنده

تحت تأثیر قرار ميدهد ()5؛ و با نقصهای پایدار در ارتباطات

دو حیطه رفتاری کلي است :نقصهای ارتباطي که خود به سه

اجتماعي و تعامالت اجتماعي در بافتهای چندگانه ،نقصهایي

زیرشاخه نقص در عمل متقابل اجتماعي-عاطفي ،نقص در

در رابطه متقابل اجتماعي -هیجاني و مشكل در رفتارهای

رفتارهای ارتباطي غیرکالمي در جهت تعامالت و نقص در

غیرکالمي ارتباطي در جهت تعامل اجتماعي مرتبط است (.)4

ایجاد ،حفظ و درک ارتباطات تقسیمبندی شده است .حیطه

از جمله مهمترین مشكالت این کودکان ميتوان به مشكل در

دوم ،رفتارهای تكراری و کلیشهای است که به چهار بخش

ارتباط متقابل اجتماعي ،تماس چشمي ،توجه سهمي10و تفسیر

شامل :حرکات تكراری ،استفاده از اشیا و گفتار کلیشهای و

ایماواشارههای اجتماعي اشاره کرد (.)6

تكراری ،اصرار بر یكنواختي یا انعطافناپذیری و پایبندی بر

در واقع مهمترین عالئم این اختالل ،نقص پایدار در

روال عادی محدودیت باال ،عالقه تثبیتشده و فعالیت

برقراری ارتباطات اجتماعي متقابل ،تعامل اجتماعي و الگوهای

بیشازحد یا بسیار کم نسبت به بروندادهای حسي یا عالقه

محدود تكراری و کلیشهای در رفتار ،عالئق و فعالیتها است

غیرمعمول به جنبههای حسي محیط تقسیمبندی شده است (.)3

( .)7مهارتهای ارتباطي توانمندیهایي است که برای ارتباط

سطح شدت برای اختالل طیف اتیسم ،روی یک پیوستار

کالمي (صحبت کردن) و ارتباط غیرکالمي (ارتباط چشمي،

تعیین ميشود و درجه نقص برای مشكالت موجود در ارتباط

حاالت و ژستها) مورد نیازند .برخي کودکان مبتال به اتیسم

اجتماعي و برای رفتارها ،عالئق و فعالیتهای محدود و تكراری

ممكن است اصالً قادر به صحبت کردن نباشند یا گفتار خیلي

بهصورت جداگانه در نظر گرفته ميشوند .پنجمین نسخه

محدودی داشته باشند؛ درحاليکه برخي دیگر گفتار و

راهنمای آماری و تشخیصي اختاللهای رواني سه سطح شدت

مهارتهای زباني خوبي دارند؛ اما همچنان در گفتار

برای اختالل طیف اتیسم شامل نیازمند به حمایت 6،نیازمند به

اجتماعي یا ادامه دادن به یک مكالمه مشكل دارند .استفاده

حمایت زیاد7و نیازمند به حمایت بسیار زیاد8معرفي کرده است

آنها از زبان ممكن است همیشه رسمي باشد ،آنها ممكن است

( .)4اختالالت طیف اتیسم یكي از انواع اختالالت تحولي

زمان طوالني در خصوص موضوعات موردعالقه خود صحبت

عصبي است که در دوران اولیه کودکي آشكار و مشكالت

کنند اما فهمیدن اینكه آنها چه ميگویند بسیار سخت است

زیادی را برای کودک ،خانواده و جامعه فراهم ميکند .این

(.)8

1

Pervasive developmental disorders
Autism disorder
3
)Centers for Disease Control and Prevention (CDC
4
Diagnostic and Statistical Manual of Mental
)Disorders, 5th Edition (DSM-5
5
Autism Spectrum Disorders
6
Need support
2

Need a lot of support
Very much in need of support
0

Leo Connor
Shared interests

7
8
9
1
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در زمینه درمان مشكالت ارتباطي و تعامل اجتماعي کودکان

کودکان دارای اُتیسم و ناتواني ارتباطي است .همچنین از

اتیسم ،درمان واحد و قطعي وجود ندارد .با این وجود راههای

برنامههای مداخلهای است که از مزیت پژوهشهای دقیق و

گوناگوني برای کاهش مشكالت در زمینههای اجتماعي،

کنترلشدۀ تجربي برخوردار است .این اصطالح بهمنظور توصیف

ارتباطي و رفتاری و به حداکثر رساندن یادگیری وجود دارد.

فعالیتهای گوناگون انجامشده توسط بخش تیچ که برنامهای

هدف بیشتر این مداخلهها افزایش توانایي کودک ،بهبود انگیزش

ایالتي و مبتني بر جامعه برای کودکان و بزرگساالن دارای اُتیسم

کودک برای تعامل اجتماعي با دیگران ،آموزش مهارتهای

در کارولینای شمالي بود ،استفاده شد .در سال  1972بهعنوان

کارکردی و کاهش رفتارهای منفي است ( .)9در این راستا درمان

نخستین برنامۀ جامع ایالتي بهمنظور ارائه خدمات موردنیاز برای

مبتني بر نظریه ذهن 1و روش تیچ 2دو شیوه درماني مؤثر و

کودکان و بزرگساالن دارای اُتیسم در نظر گرفته شد ( .)13در

تأثیرگذار هستند .باید دانست که تحول شناخت اجتماعي و یا

همین راستا ،نتایج پژوهش سانز-کرورا و همكاران ( )14نشان داد

درک بهتر از روانشناسي انسانها با تحوالتي که در محتوی و

که مداخله تیچ بر بهبود عالیم کودکان طیف اتیسم موثر است.

سطح سازمانیافتگي نظریه ذهن در کودکان رخ ميدهد،

مطالعه ویروئس-اورتگا و همكاران ( )15نیز نشان داد که این

مشخص ميگردد؛ بهعبارتدیگر ،شناخت اجتماعي و روابط

برنامه عالوه بر کودکان برای بزرگساالن دارای اتیسم نیز کارآمد

اجتماعي موفق مستلزم داشتن مكانیسمي خاص جهت درک

است .همچنین نتایج پژوهش رضایي و رضایي ( )16و پترسون

حاالت دروني دیگران و پردازش حاالت ذهني آنها بوده که

( )17حاکي از تاثیر برنامه آموزش مهارتهای ذهنخواني بر

نظریه ذهن با دارا بودن این توانایي اختصاصي در تحول شناخت

همدلي کودکان اتیسم بود .نتایج پژوهش خدابخشي و همكاران

اجتماعي؛ نقش حیاتي دارد ( .)10یكي از مؤلفههای اصلي

( )18و اسدی گندماني و همكاران ( )19نشان از موثر بودن

شناخت اجتماعي ،نظریه ذهن است که بهطور گسترده به توانایي

آموزش نظریه ذهن بر عملكرد ذهنخواني و کارکردهای

درک هیجانات ،انگیزهها ،افكار و متعاقب آن درک رفتارهای

اجرایي ،بهبود مهارتهای همكاری ،خودکنترلي و ابراز وجود

دیگران اشاره دارد ( .)11این توانایي دارای سه سطح است؛ سطح

کودکان طیف اتیسم داشته است .پژوهش بهادری و پناهي ()20

یک :نظریه ذهن مقدماتي ،یعني سطح اول با بازشناسي سطح دوم:

نشان داد آموزش نظریه ذهن بر بهبود سطح مهارتهای اجتماعي

اﻇهار اولیه یک ،عواطف و وانمود نظریه ذهن واقعي ،یعني نظریه

و ارتباطي کودکان طیف اتیسم موثر است.

ذهن سطح دوم یا باور غلط اولیه و درک باور غلط و سطح سه:

تاکنون پژوهشهای بسیاری در زمینه اتیسم در داخل و

جنبههای پیشرفتهتر نظریه ذهن .سطح سوم یا درک باور غلط

خارج از کشور صورت گرفته است ولي بر روی مقایسه تأثیر

ثانویه یا درک شوخي (.)12

مداخله آموزش مبتني بر نظریه ذهن و روش تیچ بر سطح

یكي دیگر از روشهای مؤثر در حیطه آموزش کودکان

مهارتهای ارتباطي و تعامل اجتماعي در کودکان طیف

طیف اتیسم روش تیچ3است .روش تیچ شیوهای نسبتاً جدید برای

اطالعات محدودی وجود دارد .با توجه به اهمیت سطح مهارت-

آموزش افراد دارای اُتیسم و اختالالت ارتباطي است .تیچ یک

های ارتباطي و تعامل اجتماعي این کودکان ،نیاز و ضرورت

سرواژه است و متشكل از حروف اول عبارت درمان و آموزش

بیشتری برای بررسي این موضوع با توجه به روند بررسي و ارزیابي

1

3

Mental theory therapy
Teacch

2

Treatment and Educational Autistic and related
)Communication Handicapped Children (TEACCH
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این بیماری توسط ویرایشهای مختلف راهنمای تشخیصي و

بهعنوان تشخیص اصلي مطرح شود ،غیبت بیش از دو جلسه ،ابتال

آماری اختالالت رواني ( )3و نیز پژوهشهای اندک صورت

به اختالالت همراه اعم از ناتواني ذهني (مانند بیشفعالي ،نارسایي

صورت گرفته از این جهات ،مطالعه حاضر با هدف بررسي

توجه) یا جسمي (مانند نابینایي یا ناشنوایي) و شرکت در مطالعات

آموزش مبتني بر نظریه ذهن و روش تیچ بر سطح مهارتهای

مشابه بود .این کودکان هنگام شروع طرح پژوهشي ،مداخالت

ارتباطي و تعامل اجتماعي در کودکان طیف اتیسم انجام شد.

روانشناسي و کار درماني ذهني در مرکز را دریافت ميکردند و
تا پایان طرح همچنان مداخالت قبلي خود را ادامه دادند.

روش کار

گروههای آزمایش در مدت  36روز به تعداد  36جلسه و هر جلسه

این مطالعه بهصورت شبه آزمایشي (پیشآزمون و پسآزمون
با گروه کنترل) انجام شد .جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامي

به مدت یک ساعت (شش روز در هفته) تحت آموزش مبتني بر
نظریه ذهن و روش تیچ قرار گرفتند.

کودکان پسر  6تا  9ساله طیف اتیسم استان بوشهر در سال 1397

پس از صحبت با والدین کودکان و کسب اجازه از آنها،

تشكیل دادند .بر اساس آمار استخراجشده از اداره کل بهزیستي

هدف کلي پژوهش توضیح داده شد .سپس آزمونهای موردنظر

استان بوشهر ،تعداد کل کودکان طیف اتیسم  108نفر ميباشند .از

بر روی آنها اجرا گردید .در زمان اجرای آزمون از شرکت-

میان جامعه آماری 45 ،کودک طیف اتیسم انتخاب و سپس بهطور

کنندگان خواسته شد که بدون اینکه از دیگران سوالي بپرسند یا

تصادفي در سه گروه آزمایش (یک گروه تحت آموزش نظریه

با آنها مشورت کنند به پرسشنامهها پاسخ بدهند .در صورت نیاز،

ذهن و یک گروه تحت آموزش به روش تیچ) و گواه جایگزین

همه شرکتکنندگان قادر به ترک کالسها بودند .آگاه ساختن

شدند (هر گروه  15نفر) .روش نمونهگیری بهصورت در دسترس

والدین از طرح تحقیقاتي ،فواید ،ماهیت و مدت آن ،زیانبار

انجام شد .بدینصورت که از بین تمامي کودکان اتیسم ساکن در

نبودن مداخله ،محرمانه ماندن اطالعات کودک و والدین ،اختیار

شهر بوشهر که مصاحبه تشخیصي و ارزیابي بالیني روانپزشک و

خارج شدن شرکتکنندگان از مطالعه و مقدم بودن اهداف

روانشناس بر پایه راهنمای تشخیصي آماری اختالالت رواني

درماني بر اهداف پژوهشي بهعنوان مالحظات اخالقي در نظر

انجمن روانپزشكي آمریكا ( )4را گذرانده و در پرونده خود در

گرفته شد.

سازمان بهزیستي بوشهر ،تشخیص اختالل طیف اتیسم داشتند و
همچنین والدین آنها داوطلب شرکت در پژوهش بودند45 ،
کودک انتخاب و بهطور تصادفي در سه گروه گمارده شدند.
مالکهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :کودک مبتال به
اتیسم بین  6تا  9سال که با خانواده زندگي ميکند (به علت
همسان بودن در تعامل اجتماعي) ،رضایت خانواده برای شرکت
کودکشان در مطالعه و داشتن پروندهی پزشكي با مدارک
تشخیصي مربوط به اختالل اتیسم .مالکهای خروج از مطالعه نیز
شامل وجود هرگونه اختالل بارز دیگری غیر اتیسم که بتواند

)Gilliam Autism Rating Scale (GARS

1

ابزار پژوهش
مقیاس درجهبندی اتیسم گیلیام 1:مقیاس گارز که نخستین بار
توسط گیلیام در سال  1995انتشار یافت دارای چهار خرده مقیاس
رفتارهای کلیشهای ،ارتباط اجتماعي ،تعامل اجتماعي و اختالالت
رشدی بود که هرکدام از  14سؤال تشكیل ميیافت .عالوه بر این،
با جمع نمره استاندارد این چهار خرده مقیاس ،یک نمره کل به
دست ميآمد که شاخص اتیسم نامیده ميشد و برای تعیین احتمال
ابتال به اتیسم به کار ميرفت .گیلیام ،سؤالهای مقیاس گارز را بر
اساس مالکهای نسخه چهارم راهنمای تشخیصي و آماری
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اختالالت رواني(1ویرایش شده) و همچنین تعریف انجمن اتیسم

گزارششده است .در خصوص روایي سازه ،دامنه قدرت

آمریكا استخراج کرد ( )21و تالش نمود تا ابزار از روایي محتوایي

تشخیص سؤالها بین  0/57تا  0/86گزارششده است ( .)25در

باال برخوردار باشد .پس از انتشار نسخه اولیه مقیاس ،مطالعات

پژوهش حاضر پایایي مؤلفههای مهارتهای ارتباطي و تعامل

مختلفي نمونه هنجاریابي و همچنین ساختار عاملي این مقیاس را به

اجتماعي از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که به

چالش کشیدند و ادعا کردند که نرخ خطای منفي کاذب2آن بسیار

ترتیب  0/79و  0/84به دست آمد .الزم به ذکر است که در

باال است .در پاسخ به این انتقادها ،گیلیام در سال  ،2005گارز 2-را

پژوهش حاضر ،سؤاالت مقیاس گارز توسط والدین تكمیل

طراحي کرد که ویرایش دوم این مقیاس به شمار ميرود .در گارز-

گردید.

 ،2که دارای  3خرده مقیاس رفتارهای کلیشهای ،ارتباط و تعامل
اجتماعي است ،خرده مقیاس اختالالت رشدی به دلیل همبستگي
ضعیف با نمره کل مقیاس ،با یک فرم مصاحبه جایگزین شد.
گارز 2-شامل سه دستهی  14سؤالي است که نمرهی هر سؤال بین
صفر تا  3است؛ حداکثر نمرهی هر یک از سه زیرگروه رفتارهای
کلیشهای ،ارتباط و تعامل اجتماعي  42و حداقل آن صفر است.
ویژگيهای روانسنجي این مقیاس در نمونهها و کشورهای
مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است ( .)22در ایران ،این مقیاس
نخستین بار توسط احمدی و همكاران ( )23ترجمه و اعتبار یابي شد
که ضریب آلفای کرونباخ برای رفتار کلیشهای  ،0/74ارتباط 0/92
و تعامل اجتماعي  0/73گزارششده است .در مطالعه مینایي و
ناﻇری ( ،)24ضریب آلفای کرونباخ رفتارهای کلیشهای برای
پسران  0/88و برای دختران  0/87به دست آمد .همچنین در مطالعه
مذکور ،ضریب آلفای کرونباخ ارتباط برای پسران  0/89و برای
دختران 0/86؛ و مؤلفه تعامل اجتماعي برای پسران  0/91و برای
دختران  0/90به دست آمد که همگي نشانگر پایایي مطلوب این
ابزار است .روایي مقیاس گارز نیز از طریق مقایسه با سایر
سیستمهای ارزیابي و غربالگری نظیر رتبهبندی حاصل از

ABC

مربوط به ادوات ارزیابي اتیسم برای طرحهای آموزشي تهیهشده
تأیید شده است .همچنین در پژوهشهای مختلف ( ،)27 ،26بین

پرتکل پژوهش
در جدول شماره  1محتوای جلسات آموزش مبتني بر نظریه
ذهن ( )26و روش تیچ ( )27آمده است .برنامه آموزش مبتني بر
نظریه ذهن و روش تیچ هر کدام به مدت  36جلسه ،هر هفته  3جلسه
به مدت  45دقیقه توسط پژوهشگر اجرا شد .برنامه نظریه ذهن در
دو مرحله اجرا شد که هر مرحله شامل دو یا چند مهارت بود که در
مجموع منجر به کسب  7مهارت شد .انتخاب مهارتها بر اساس
نتایج نمرههای پیشآزمون و نتایج مشاهده رفتارهای هر کودک
معین شد .بسته آموزشي بر اساس دشواری محتوا (از ساده به
پیچیده) توالي سلسله مراتبي داشت .جهت تسهیل در یادگیری و
افزایش تعمیمپذیری مهارتها ،همه مواد آموزشي طراحي شده به
دو شیوه انفرادی و گروهي اجرا شد .شیوه درمان شامل سه مرحله
بود :مرحله نخست :معرفي مهارت با ارائه داستان به شكل نرمافزار
پاورپوینت؛ مرحله دوم :درمانگر و کودک داستانها را با بازی
نقش با هم بازی میكنند و بازخورد کالمي داده ميشود؛ مرحله
سوم :درمانگر نكات مهم داستان را خالصه و کودک داستان را به
صورت تمرین روزانه تمرین ميکند.
تجزیه و تحلیل دادهها

مقیاسهای گارز و خرده مقیاسهای  CBCLهمبستگي معنيداری
1

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
)Fourth Edition Text Revision (DSM-IV-TR

False negative

2
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جهت تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس

همگني شیب رگرسیون جهت بررسي پیشفرضهای تحلیل

چندمتغیری (مانكوا) ،تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنكوا) و

کوواریانس بكار گرفته شد .سطح معنيداری در پژوهش حاضر

ضریب آلفای کرونباخ جهت محاسبه پایایي استفاده گردید.

 0/05در نظر گرفته شد.

همچنین روشهای آماری شاپیرو –ویلک ،آزمون لوین و
جدول  -1متوای هر جل جدول  :1محتوای هر جلسه آموزش بر اساس نظریه
جدول  .1محتوای هر جلسه آموزش بر اساس نظریه ذهن
جلسات

محتوا

جلسه اول

برقراری ارتباط با آزمودنيها و اجرای پیشآزمون

جلسه دوم تا ششم
جلسه هفتم تا دهم
جلسه دهم تا سیزدهم
جلسه چهاردهم تا هجدهم
جلسه نوزدهم تا بیست و دوم
جلسه بیست و دوم تا بیست و پنجم
جلسه بیست و پنجم تا سی و سیام
جلسه سی و یکم تا سی و سی و
پنجم
جلسه سی و ششم

تشخیص بیانات چهرهای با کمک عكسهای تهیهشده از افراد مختلف در حالتهای (ناراحتي ،خوشحالي ،عصبانیت
و )...
تشخیص احساسات با کمک طراحيها و نقاشيها و کارتونها و تفسیر حالتهای چهرهای
شناسایي احساسات وابسته به موقعیتها بهطوریکه کودک باید تشخیص دهد که فرد به تصویر کشیده شده چه
احساساتي را نشان خواهد داد.
احساسات برگرفته از خواستهها؛ تشخیص اینكه وقتي فردی به خواستهاش ميرسد یا نميرسد چه احساسي پیدا
ميکند (خوشحالي ،ناراحتي).
تفكر ادراکي بینایي ساده؛ کودک باید قضاوت کند که مربي چه چیزهایي را ميتواند ببیند و چه چیزهایي را
نميتواند ببیند.
تفكر ادراکي بینایي پیچیده؛ آزمودني باید در مورد چیستي و چگونگي اشیا در معرض دید سایرین قضاوت کند.
فهمیدن این اصل که دیدن به دانستن منجر ميشود؛ آموزش اینكه افراد آن چیزهایي را ميآموزند که تجربه کرده
و یا دیده باشند.
پیشبیني رفتار یک فرد یا در نظر گرفتن دانش وی؛ در نظر گرفتن باور افراد نسبت به اشیا
جمعآوری اطالعات و اجرای پسآزمون

جدول  -2محتوای هر جلسه آموزش به روش تیچ (مازون و نادرگرویسبویس)2017 ،
جلسات

محتوا

جلسه اول

برقراری ارتباط با آزمودنيها و والدین و اجرای پیشآزمون

جلسه دوم

آموزش تكرار کالم دیگران با استفاده از کالم یا عالئم

جلسه سوم تا چهارم

آموزش استفاده از کلمات با توجه به زمینه مناسب

جلسه پنجم

آموزش استفاده از دستورات ساده در زمان مناسب (مثالً :بشین ،بلند شو)

جلسه ششم

آموزش واکنش در مقابل صدا زدن نام او

جلسه هفتم تا هشتم

آموزش استفاده از کالم برای بیان خواستههای خود

جلسه نهم

آموزش استفاده از کلمات "بله و خیر" به شكل مناسب

جلسه دهم

آموزش استفاده از ضمایر به شكل مناسب

جلسه یازدهم

آموزش استفاده از کلمه من بهطور مناسب
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جلسه دوازدهم تا چهاردهم

آموزش ارائه پاسخهای مناسب به پرسش در مورد یک داستان کوتاه

جلسه پانزدهم تا شانزدهم

آموزش ارتباط چشمي مناسب با دیگران

جلسه هفدهم

آموزش تقلید

جلسه هجدهم تا نوزدهم

آموزش واکنش محبتآمیز در پاسخ به محبت دیگران

جلسه بیستم تا بیست و یکم

آموزش واکنش مناسب در هنگام حضور دیگران

جلسه بیست و دوم

آموزش زمان مناسب خنده و گریه با توجه به زمینه

جلسه بیست و سوم

آموزش استفاده از اسباببازی یا اشیا ه طور مناسب

جلسه بیست و چهارم

آموزش خیره شدن به دست خود یا اشیا حداقل به مدت  5دقیقه

جلسه بیست و پنجم تا بیست و ششم

آموزش تكان دادن دست بهسرعت در جلوی چشمانش حداقل به مدت  5ثانیه

جلسه بیست و هفتم و بیست و هشتم

آموزش زمان مناسب خنده و گریه با توجه به زمینه

جلسه بیست و نهم

آموزش تقلید حرکات پیچیده

جلسه سیام

آموزش تطابق تصاویر حالتهای هیجاني با تصاویر داستانهای مصور

جلسه سیام تا سی و دوم

آموزش استفاده از دستورات پیچیده مثل (کتاب را بده ،بر روی صندلي دیگر بنشین)

جلسه سی و سوم تا سی و پنجم

آموزش پیشبیني حالت هیجاني به داستان ارائهشده

جلسه سی و ششم

اجرای پسآزمون و جمعآوری اطالعات

نتایج

بررسي برابری ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در بین

برای بررسي نرمالبودن توزیع متغیرها در گروهها ،از آزمون

گروه آزمایش و گواه نیز نشان داد که ماتریس کوواریانس

شاپیرو-ویلک استفاده شد .با توجه به این که آماره  Zآزمون

متغیرهای وابسته در دو گروه برابر است (،F=0/60 ،p>0/76

شاپیرو-ویلک برای تمامي متغیرها معنيدار نشد ( ،)P>0/05لذا

 .)Box M=3/97نتایج آزمون خيدو بارتلت برای بررسي

ميتوان نتیجه گرفت که توزیع این متغیرها نرمال ميباشد.برای

کرویت یا معنيداری رابطه مولفههای مهارتهای ارتباطي و

بررسي تاثیر آموزش نظریه ذهن و روش تیچ بر مقیاسهای

تعامل اجتماعي نشان داد که رابطه بین این مولفهها معنيدار است

مهارتهای ارتباطي و تعامل اجتماعي کودکان طیف اتیسم از

( .)χ2=11/03 ،df=5 ،p>0/05پس از بررسي پیش فرضهای

تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد .نتایج آزمون بررسي

تحلیل کوواریانس چندمتغیری ،نتایج آزمون نشان داد که بین

همگني رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون مهارتهای ارتباطي

سه گروه در مولفههای مهارتهای ارتباطي و تعامل اجتماعي

و تعامل اجتماعي در گروه آزمایش و گواه نشان داد که شیب

تفاوت معنيداری وجود دارد (=0/17 ,F3,41=17/12 ،p>0/001

رگرسیون در هر دو گروه برابر است (.)F3,41=2/25 ،p>0/13

 .)Wilk’s Lambdaبرای بررسي این که گروه آزمایش و گواه

نتایج آزمون لوین برای بررسي همگني واریانس متغیرهای

در کدام یک از مولفههای مهارتهای ارتباطي و تعامل

وابسته در گروهها نشان داد که واریانس مولفههای مهارتهای

اجتماعي با یكدیگر تفاوت دارند در جدول  5نتایج تحلیل

ارتباطي ( )F1,43=0/02 , p<0/91و تعامل اجتماعي (, p<0/67

واریانس تکمتغیری گزارش شده است.

 )F1,43=0/17در گروهها برابر ميباشد .نتایج آزمون باکس برای

مریم آب شیرینی و همکاران

 -12اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه ذهن و روش تیچ بر سطح مهارتهای ارتباطی و تعامل اجتماعی در کودکان طیف اتیسم

جدول .2شاخصهای توصیفي نمرات پیشآزمون -پسآزمون در دو گروه آزمایش و گواه ()n=45

جدول 1جدول  :3شاخصهای توصیفی نمرات پیش¬آزمون -پس¬آزمون در دو گروه آزمایش و گواه (n)=45
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
وضعیت
متغیر
پیشآزمون

آزمایش اول (نظریه

3/56

30/41

Z

p

0/48

0/96

ذهن)

مهارتهای ارتباطی

پسآزمون

آزمایش دوم (تیچ)

31/93

2/15

0/50

0/95

گواه

31/13

2/74

0/51

0/95

آزمایش اول (نظریه

25/07

3/67

0/53

0/93

ذهن)

پیشآزمون

آزمایش دوم (تیچ)

27/33

2/46

0/89

0/40

گواه

31/47

1/95

0/67

0/75

آزمایش اول (نظریه

32/40

2/13

0/51

0/95

ذهن)
تعامل اجتماعی
پسآزمون

آزمایش دوم (تیچ)

32/93

2/76

0/49

0/96

گواه

33/01

2/67

0/46

0/98

آزمایش اول (نظریه

19/61

5/48

0/73

0/65

ذهن)
آزمایش دوم (تیچ)

22/13

5/33

0/51

0/95

گواه

34/27

2/21

0/46

0/97

جدول -3نتایج تحلیل واریانس تک متغیری تفاوت گروه آزمایش و گواه در مهارتهای ارتباطي و تعامل اجتماعي
مولفه

گروه

میانگین

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

F

p

اندازه اثر

مهارتهای ارتباطی

گروه  1و 2

 25/07و 27/33

-2/01

0/95

22/94

0/12

0/54

گروه  1و 3

 25 /07و 31 /47

- 6/34

0/96

0/001

گروه  2و 3

 27/33و 31/47

- 4/33

0/95

0/001

گروه  1و 2

 19 /61و 22 /13

- 2/33

1/69

گروه  1و 3

 19 /61و 34 /27

-14 /62

1 /7

0/001

گروه  2و 3

 22 /13و 34 /27

-12/29

1/69

0/001

تعامل اجتماعی

42/90

0/53

0/68

*گروه  :1آموزش نظریه ذهن *گروه  :2روش تیچ *گروه  :3گواه

با توجه به جدول  3آماره  Fبرای مولفههای مهارتهای ارتباطي

گروههای آموزش نظریه ذهن ( )25/07و روش تیچ ()27/33

( )22/94در سطح  0/01و تعامل اجتماعي ( )42/90در سطح

در مهارتهای ارتباطي کمتر از میانگین گروه گواه در این

 0/001معنيدار ميباشد .این یافتهها نشانگر آن هستند که بین

مولفه با میانگین ( )31/47ميباشد .یافتههای جدول  5نشان مي-

گروهها در این مولفهها تفاوت معنيداری وجود دارد .نتایج

دهد که بین گروه آموزش نظریه ذهن و روش تیچ در مولفه

بررسي میانگینها در جدول فوق نشان ميدهد که میانگین

مهارتهای ارتباطي تفاوت معنيداری وجود ندارد .همچنین
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نتایج بررسي میانگینها در جدول فوق نشان ميدهد که میانگین

دیگران را ندارند .در واقع مشخصشده است که داشتن توانایي

گروههای آموزش نظریه ذهن ( )19/61و روش تیچ ()22/13

نظریهی ذهن باعث ميشود تا افراد بتوانند در موقعیتهایي که

در تعامل اجتماعي کمتر از میانگین گروه گواه در این مولفه با

نیازمند تفسیر و تبیین درست و واقعي است ،برای اتخاذ واکنشي

میانگین ( )34/27ميباشد .یافتههای جدول  5نشان ميدهد که

مناسب و جلوگیری از واکنشهای نسنجیده و نامناسب ،بهمراتب

بین گروه آموزش نظریه ذهن و روش تیچ در مولفه تعامل

بهتر عمل نمایند .توانایي درک نظریه ذهن موجب ميشود تا فرد

اجتماعي تفاوت معنيداری وجود ندارد .با توجه به این یافتهها

به موقعیت نادرست و غیرمنطقي نیز توجه نماید و سعي کند تا

ميتوان گفت که آموزش نظریه ذهن و روش تیچ موجب بهبود

بهترین تبیین را در مورد یک موقعیت مشخص داشته باشد،

مهارتهای ارتباطي و تعامل اجتماعي کودکان طیف اتیسم

موقعیتها و رفتارهای افراد را بهدرستي تبیین و پیشبیني کند،

ميگردد .همچنین اندازه اثر در جدول  4نشان ميدهد که

مناسبترین عكسالعمل را داشته باشد و از پاسخهای نامناسب

عضویت گروهي  54درصد از تغییرات مهارتهای ارتباطي و

خودداری کند ()30

 68درصد از واریانس تعامل اجتماعي را تبیین ميکند.

یافته دیگر این بود که آموزش مبتني بر نظریه ذهن بر بهبود
تعامل اجتماعي کودکان مؤثر است .این نتیجه همسو با یافتههای

بحث و نتیجهگیری

پژوهشهای مختلف ( )16-20همسو است .ازآنجایيکه

هدف پژوهش حاضر بررسي مقایسهای اثربخشي آموزش

ذهنخواني پیشنیاز ضروری جهت روابط و تعامالت اجتماعي

مبتني بر نظریه ذهن و روش تیچ بر مهارت ارتباطي و تعامل

است ،لذا ناتواني در رشد تئوری ذهن (ذهنخواني) را بهعنوان

اجتماعي کودکان طیف اتیسم شهر بوشهر بود .نتایج نشان داد

تبییني جهت مشكالت کودکان اتیستیک در تعامالت اجتماعي بیان

که آموزش مبتني بر نظریه ذهن و روش تیچ بر بهبود مهارتهای

کردهاند .همسو با یافتههای پژوهش حاضر ،گیورز و همكاران ()31

ارتباطي و تعامل اجتماعي کودکان طیف اتیسم شهر بوشهر مؤثر

نیز نشان دادند که آموزش شناخت اجتماعي بر اساس نظریه ذهن

است و بین دو گروه آزمایشي در اثربخشي تفاوت معناداری

به کودکان مبتال به اتیسم دارای عملكرد باال ،به بهبود روابط بین

وجود ندارد.

فردی و مهارتهای اجتماعي منجر ميشود .اینکه چرا نظریه ذهن

نتایج نشان داد که آموزش مبتني بر نظریه ذهن بر مهارتهای

با اجتماعي شدن در کودکان اتیسم مرتبط است باید گفت نظریه

ارتباطي کودکان طیف اتیسم اثربخش است .این نتایج با پژوهش-

ذهن را بهعنوان یک توانایي در انسان تعریف کردهاند .توانایي که

های مختلف ( )16-20هماهنگ است .در تبیین این یافته ميتوان

بهوسیله آن فرد دست به پیشبیني و شرح دادن رفتار خود و دیگران

چنین گفت که کودکان اتیستیک در شروع یک ارتباط،

ميزند و برای انجام این کار به حاالت ذهني مانند تمایالت ،باورها،

پاسخدهي به دیگران و حفظ ارتباط مشكالت فراواني دارند .در

ادراکات ،هیجانات و  ...رجوع ميکند؛ بنابراین هرقدر فرد بیشتر

واقع بسیاری از کودکان اتیستیک هیچگونه رابطه متقابل احساسي

قادر باشد باور کاذب را برای قضاوت در مورد رفتار آنها،

یا اجتماعي از خود نشان نميدهند ( .)28در پژوهشي دیگر

موردتوجه قرار دهد ،بیشتر قادر خواهد بود رفتار آنها را تعبیر و

مشخص که کودکان طیف اتیسم به این دلیل در مهارتهای

تفسیر کرده و آن را پیشبیني کند؛ بنابراین از توانایي بیشتری برای

ارتباطي مشكلدارند که تئوری ذهن را به کار نميبرند ( .)29این

انجام دادن رفتارهای اجتماعي مناسب با موقعیت ،برخوردار خواهد

کودکان مشكالت عمدهای در درک و پیشبیني افكار دیگران

شد .در واقع آموزش نظریه ذهن به فرد دو توانایي را ارائه ميدهد.

دارند و به نظر ميرسد که توانایي درک احساسات و افكار
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اول اینكه به فرد کمک ميکند تا بتواند ذهن دیگران را بخواند ،این

عاطفي بهمنظور حمایت از خود و سایر اعضای خانواده را یاد

توانایي به فرد کمک ميکند تا حالت ذهني افراد را حدس بزند و

بگیرند .از طریق روش تیچ به والدین کمک ميشود تا با استفاده

بهترین وجه ممكن با آنها تعامل داشته باشد .از سویي دیگر با توجه

از توانایيهای عالئق و نیازهای خود کودک و با استفاده از

به تعریف تئوری ذهن به فرد کمک ميکند تا پاسخي مؤثر و

حمایتهای دیداری و آموزش دارای ساخت به رشد مهارت-

همدالنه به دیگران ارائه دهد .این جنبه نیز به فرد در تداوم تعامل با

های حسي ،رفتاری ،شناختي و اجتماعي -ارتباطي فرزند خود

دیگران یاری ميرساند .این مهارت به کودکان این امكان را

کمک کنند .از سوی دیگر روش تیچ با سایر برنامههای اصالح

ميدهد تا در زمان نیاز با دیگران تعامل و همدلي کنند.

رفتار یک تفاوت اساسي دارد و آن این است که هدف آن صرفاً

یافته دیگر این بود که روش تیچ نیز بر بهبود مهارتهای

تغییر رفتار نیست بلكه تغییر شرایط زیربنایي مؤثر بر بروز رفتار

ارتباطي مؤثر است .این یافته با پژوهشهای مختلف (14و)15

نیز هست .اگر محیط زندگي کودک اتیستیک به شكلي

همخواني دارد .در تبیین این یافته ميتوان چنین گفت که روش

مدیریت شود که نیازهای وی را برطرف سازد (با ساختاریافتهتر

تیچ دارای ساختاری است که در آن بهجای انطباق کودک با

و قابل پیشبیني کردن محیط) ،اضطراب و ناکامي ناشي از

محیط ،محیط با شرایط کودک منطبق ميشود و برنامه بر اساس

مشكالت ارتباطي در آنان کاهش ميیابد ()34؛ بنابراین تمرکز

سطح عملكردهای کودک تنظیم ميشود و عملكرد کودک،

خاص بر ساختارهای فیزیكي ،مشخص کردن یک جدول زماني

والدین و خانواده بهعنوان یک مجموعه در نظر گرفته ميشود و

برای فعالیتهای روزمره و افزایش ساختارهای دیداری در طول

بهخوبي ماهیت یک محیط فعال با حداقل محدودیت را برای

اجرای این فعالیتها ميتواند برای کودکان طیف اتیسم مفید

کودک فردی سازی ميکند ( .)32بر این اساس در روش تیچ

باشد .در روش تیچ ،کودکان اتیسم برای هر فعالیت روزمره یک

والدین یاد ميگیرند که ساختار فیزیكي محیط را بهصورت

نماد دیداری یا واژه دارند که با یكپارچهسازی این سیستم

پیشبیني پذیر برای کودک اتیستیک تغییر دهند .استفاده از

دیداری ،آنان خواهند فهمید که چه چیز در انتظارشان است و

ساختار فیزیكي شامل بهکارگیری و سازماندهي لوازم منزل

بنابراین مشكالت ارتباطي و استرس کمتری را تجربه خواهند

برای فراهمسازی نشانههای دیداری است .در روش تیچ

کرد.

اینگونه فرض ميشود که فراهمسازی نشانههای دیداری برای

با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،استفاده از روشهای

کودکان اتیسم سبب افزایش رفتارهای تكلیف محور و مستقل

مداخلهای آموزش نظریه ذهن و روش تیچ به درمانگران ،روان

در کودک و کاهش چالش با رفتار است (.)33

شناسان و مربیاني که در راستای آموزش به کودکان اتیستیک و

عالوه بر این نتایج نشان داد که روش تیچ در بهبود تعامل

سایر مشكالت رشدی فعالیت دارند ،پیشنهاد ميشود .پیشنهاد

اجتماعي کودکان مؤثر است .این نتایج با یافتههای تحقیقات

ميشود آموزش نظریه ذهن و روش تیچ بهعنوان مدلهای

مختلف (14و )15همسو است .در تبیین این یافته ميتوان چنین

مداخلهای کارآمد ،کمهزینه و قابلاجرا از سوی مراکز و

گفت که هدف روش تیچ توانمندی والدین و یا مراقبان

سازمانهای ذیربط برای توانمندسازی کودکان دارای ناتواني-

تماموقت کودک دارای اختالل طیف اتیسم است تا مهارتهای

های رشدی و بهویژه کودکان طیف اتیسم مورد توجه و حمایت

موردنیاز برای مقابله با شرایط پیشآمده برای کودک را

قرار گیرند و از آنجا که روش تیچ در بهبود فعالیتهای روزمره

بیاموزند و توانمندی الزم برای کسب راهكارهای عملي و

کودکان طیف اتیسم اثربخشي معنيداری دارد ،به درمانگران
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پیشنهاد ميشود این مداخله بهصورت ثابت در برنامهی کار با

برنامهریزی همهجانبه مختص هر کودک جهت آموزش

کودکان طیف اتیسم گنجانده شود .محدودیت پژوهش حاضر

مهارتهای الزم و کاربردی باشد.

نیز عدم اجرای آزمون پیگیری به دلیل محدودیت زماني ،صرف
زمان زیاد جهت تهیهی ابزار آموزشي و پایین بودن تعداد نمونه
و در دسترس بودن آن است که تعمیم دهي نتایج را تحت تأثیر

تشکر و قدرانی

قرار ميدهد .استفاده از برنامه آموزشي به کار رفته در این

بدینوسیله از مسئولین اداره آموزش و پرورش که هماهنگي با

پژوهش به درمانگران ،روانشناسان و مربیاني که در راستای

مدارس جهت اجرای این پژوهش را انجام دادند و همچنین از کادر

آموزش به کودکان مبتال به اختالل اتیسم و دیگر اختاللهای

اداری و مربیان مدارس و افراد نمونه که در اجرای این طرح

رفتاری و ارتباطي فعالیت دارند ،پیشنهاد ميشود .در پایان

صمیمانه یاری رساندند تشكر و قدرداني ميشود.

پیشنهاد ميشود برنامهریزان جامعه در جهت افزایش مهارتهای
ارتباطي و تعامل اجتماعي از آموزش نظریه ذهن و روش تیچ با
بها دادن به این قشر از اجتماع و آموزشهای مناسب و تغییر
نگرش آنها تالش کنند؛ این موضوع به واسطه اینکه کودکان

تضاد منافع

مبتال به اختالل اتیسم نیاز به حمایت اطرافیان دارند ،بسیار مهم

این پژوهش برای نویسندگان هیچگونه تضاد منافع به دنبال

است .همچنین آموزش و درمان مهارتآموزی به کودکان مبتال

نداشته است .این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری دانشگاه آزاد

به اتیسم جهت امرار معاش برای آینده آنها ضروری است .به

اسالمي واحد اهواز با کد  7601در تاریخ  1398/03/4است.

عبارتي آموزشهای اتیسم باید تلفیقي از آموزشهای موجود با

همچنین مجوز اجرای این پژوهش بر روی گروه مورد مطالعه از
سازمان آموزشوپرورش با شماره نامه  3891صادر شده است.
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine the effectiveness
of Training based on mind theory and TEACCH's method on improving
communication skills and social interaction of children with autism spectrum.
Material and Methods: The research method is quasi-experimental (pre-testpost-test and control). The statistical population of the study consisted of all
autistic children in Bushehr in 1397. Samples were selected by convenience
sampling method and 45 subjects were randomly assigned into two
experimental and one control groups. In this study, components of Giliam
Autism Rating Scale (GARS) was used. Data were analyzed using SPSS-20
software and covariance analysis.
Results: The results of the data analysis showed that the effectiveness based
on the theory of mind was effective on improving communication skills (F =
34.29, P≤0.001) and social interaction (F = 92/21, P≤0.001). The effectiveness
of TEACCH's method was also effective on improving communication skills
(F = 25.01, P≤0.001) and social interaction (F = 92/21, P≤0.001), and there
was no significant difference between the two experimental groups.
Conclusion: TEACCH's method and mind theory can be effective in
improving the social interaction of children on the autism spectrum. It is
suggested that in order to increase the level of social interactions in children,
the theory of mind and the TEACCH's method be used more than before.
Keywords: Autism Spectrum Disorders, Communication Skills, Social
Interactions, Theory of Mind training, TEACCH's Method

