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مقاله پژوهشی
چكيده

زمینه و هدف :هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی بازی نقش همزماا باا وما زه باش روه ر کاار دااربر ی ( )ABAبار ر کارهاای
اجکماعی د دا ارای نشانگا اوتیسم ب .
مواد و روشها :این پژوهش از جملش تحقیقات نیمشوزمایش با طرح پیش وزم – پس وزم با گروه دنکرل ب  .از میا تمام د دا
اوتیسم مردز اوتیسم اصفها تعدا  23نفر بش ص رت تصا ی منظم ر گروههای وزمایش و دنکرل قرار گر کناد .گاروه اول هار روز 23
قیقش بازی نقش را همزما با  23ساعت وم زه ر هفکش بش روه  ABAریا ت در  .گروههای وم و س م تنها وم زه  ABAرا باش
ترتیب ر مردز و ر خانش ریا ت در ند و گروه چهارم هیچ مداخلشای ریا ت نکر  .ا هها از طریق پرسشناماش محقاقسااخکش ر کاار
اجکماعی گر ووری شد و بش وسیلشی نرم ا زار  SPSS-19م ر تجزیش و تحلیل قرار گر ت.
یافتهها :نکایج تحلیل د اریانس نشا ا دش میانگین نمرات پیش وزم و پس وزم ر کارهای اجکماعی ر گروهی دش بازی نقش بش همراه
 ABAریا ت میدر تفاوت معنی اری با سش گروه یگر اشت.
نتیجهگیری :بش نظر میرسد اسکفا ه از بازی نقش ر دنار وم زه بش روه  ABAمیت اند م جب ا زایش ر کارهای اجکماعی د دا
ارای اخکالل اوتیسم ش و میت ا از بازی نقش ر دنار  ABAر مرادز ت ا بخشی د دا اوتیسم اسکفا ه در .
واژههای كلیدی :بازی نقش ،د دا اوتیسکیک ،تحلیل ر کار داربر ی ( ،)ABAر کارهای اجکماعی
ارجاع :احمدی سیدجعفر  ،صفری طیبش ،عرب با رانی حمید رضا  ،همکیا منص ره  ،خلیلی زهرا  ،مردز وم زه و ت ا بخشی د دا اوتیسم اصافها  .افززای
رفتارهای اجتماعی در كودكان اتیسم .مجلش تحقیقات عل م ر کاری 9212؛ 239-231 :)2(93
پذیره مقالش9212/32/33 :
ریا ت مقالش9219/93/32 :
.9

دکری روا شناسی بالینی ،مسؤول پژوهش مردز وم زه و ت ا بخشی د دا اوتیسم اصفها  ،اصفها  ،ایرا (ن یسنده مسؤول)
Email:sjahmadi2002@yahoo.com

.3

دارشناس ارشد د دا بانیازهای خاص و سر مربی مردز وم زه و ت انبخشی د دا اوتیسم اصفها  ،اصفها  ،ایرا

.2

دارشناس ارشد روا شناسی عم می و مربی مردز وم زه و ت ا بخشی د دا اوتیسم اصفها  ،اصفها  ،ایرا

.4

دارشناس ارشد د دا با نیازهای خاص و سر مربی مردز وم زه و ت انبخشی د دا اوتیسم اصفها  ،اصفها  ،ایرا

.3

دارشناس د دا بانیازهای خاص و سر مربی مردز وم زه و ت انبخشی د دا اوتیسم اصفها  ،اصفها  ،ایرا

.6

مردز ام زه و ت ا بخشی اوتیسم اصفها  ،اصفها  ،ایرا

مقدمه
اوتیسم  Autismنوعی از اختالالت رشدی عصبی ( PDDیا
 )Neuro Developmental Disorderاست که با آسیب
شدید در تعامل اجتماعی و مهارتهای ارتباطی و نیز وجود
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رفتارها ،عالیق و فعالیتهای کلیشهای مشخص میشود (.)1
این کودکان در پردازش اطالعات حسی اختالل داشته و لذا
پاسخهای غیرطبیعی به محرکات حسی (مثل پاسخهای اجتنابی
و واکنشهای بیش از حد به آنها) نشان میدهند (.)2-3

تحقیقات علوم رفتاری /دوره  /21شماره /1تابستان 2131

152
152

افزای

رفتارهای اجتماعی در كودكان اتیسم

 Wimporyو همکاران  ،روابط اجتماعی و مشکالت ارتباطی
کودکان اوتیستیک را بیان کردهاند و معتقد هستند کودکان
مبتال به اوتیسم زیر دو سال فاقد پیش نیازهای الزم جهت بر
قراری ارتباط از طریق اشاره و جلب توجه هستند .مشکالت
ابتدایی در ایجاد رابطه بر رشد رفتارهای اجتماعی تأثیر خواهد
داشت و فاصله بین کودکان مبتال به اوتیسم و همساالنشان را
بیشتر خواهد کرد ( .)4از نظر  Rogersتفاوت در روابط
اجتماعی مهمترین ویژگی تعریف شده اوتیسم است .رشد و
بهبود مهارتهای اجتماعی با سازگاریهای مثبت دراز مدت در
ارتباط است ( Bauminger .)5دریافت که بچههای
عقبمانده ذهنی و کودکان اوتیسم در شناخت اجتماعی که
شامل دانش بچهها از رفتار اجتماعی است دارای مشکالتی
میباشند (.)6
 Kannerو  Parkerو همکاران مسأله شکلگیری تعامل
اجتماعی درست را در کودکان اوتیسم و عقبمانده حایز اهمیت
دانستند و بر آموزش مهارتهایی در تعامل اجتماعی نقش دارند
تأکید نمودند ( .)7-8عجیب نیست که استرسهای بیولوژیکی
و عالیمی از اضطراب ( )9به طور فراوان در افراد اوتیسم
گزارش شده است .عمدتاً متغیرهای اجتماعی میتواند
پاسخهای اضطرابی را کم یا زیاد کند (.)11
در مطالعات زیادی نتایج پیچیدهای از آثار  ABAگزارش شده
است ( .)11در چندین مطالعه مطرح شده است که به طور کلی
 ABAامتیازات و فواید زیادی بر کودکان سن پایین مبتال به
اوتیسم دارد.
دو مطالعه فراتحلیل  Eldevikو همکاران ؛ & Reichow
 ،Woleryنشان داد روش مداخله  ABAبر تغییرات IQ
مؤثر بوده و همچنین بر رفتارهای سازشی نیز تأثیرگذار بوده
است (.)12-13
در یک مطالعه فراتحلیل توسط ،Peters- Scheffer
 Korzilius ،Didenو ) 11 ، ( Sturmeyتحقیق با 344
کودك مبتال به اوتیسم مورد مطالعه قرار گرفته شد .در این
مطالعه اثر  ABAبر گروه آزمایش همراه گروه کنترل در
متغیرهای هوش غیرکالمی ،زبان بیانی و ادراکی و رفتار
سازشی مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که قویاً
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 ABAبر هوش غیر کالمی ،زبان بیانی و ادراکی و رفتار
سازشی مؤثر بوده است (.)14
احمدی و همکاران مداخله  ABAرا بر عالیم کلی اوتیسم،
رفتارهای کلیشهای ،مشکالت ارتباطی و تعامالت اجتماعی،
مفاهیم شناختی ،ریاضی ،مهارتهای خود یاری و کالمی در
پنج سال متوالی روی  21کودك و نوجوان اوتیسم مورد ارزیابی
قرار دادند .نتایج آزمون نشان داد که تفاوت معنیداری در
پیشآزمون و پسآزمون در تمام مؤلفههای ذکر شده در هر
سال نسبت به پایه وجود دارد (.)15( ) p<1/11
 ABAپایهای برای مداخله است که برای درمان افراد دارای
ناتوانیهای رشدی ،به خصوص برای طیفهای اوتیسم به کار
میرود ( .)16عالوه بر این مداخله ،مداخالت دیگری برای کاهش
مشکالت اوتیسم از جمله مشکالت ارتباطی و اجتماعی ذکر
گردیده است .آموزش مهارتهای اجتماعی در کودکان اوتیسم
شامل تکنیکهای مختلفی از قبیل مداخالت گروهی ( )17الگوی
ویدیویی ( )18داستانهای اجتماعی ( )19راه حل مشکالت
اجتماعی ( )6و مداخالت مبتنی بر کامپیوتر ( )21میباشد.
ایفای نقش را یکی از شیوههای درمان گروهی میدانند که بر
رفتارهای اجتماعی مؤثر است .با استفاده از اصول ایفای نقش،
رفتار درمانگران ،به طرح شیوه تمرین رفتار پرداختند .امروزه
ایفای نقش کاربردهای متعددی از قبیل وسیلهای برای تخلیه
هیجانی شیوهای برای تغییر نگرش و روشی برای آموزش
رفتارهای جدید میباشد.
در روش ایفای نقش مراجع باید احساسات و ادراکات خود را که
به موقعیتهای مساله ساز مرتبط بوده و به سختی قابل
توصیف هستند ،شناسایی کرده و آن را به خوبی بیان کند .در
این روش سعی میشود مراجع شیوههای تعامل خود را بهسازی
کرده و راههای جدید رفتار را تمرین کند ( .)21ایفای نقش
رفتارهایی است که نهایتا در زندگی واقعی به شکل مهارت به
کار میآید (.)22
ایفای نقش محاسن زیادی دارد .ازجمله اینکه فراگیر
دیدگاههای گوناگونی را برای حل یک مساله با بکارگیری زمینه
ابتکاری در ارایه وطرح موضوع آن بهدست میآورد (.)23
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سید جعفر احمدی و همکاران

در پژوهشی توسط هزاوه ئی و همکاران ( )1385سه روش
سخنرانی ،بازی و ایفای نقش را بر آگاهی و عملکرد
دانشآموزان دختر در مورد تغذیه بلوغ مورد بررسی قرار
میدهد .نتایج نشان میدهد که روش ایفای نقش نسبت به دو
روش دیگر در مرحله پسآزمون مؤثرتر بوده و میزان مادگاری
اثر آن هم در مرحلهی پیگیری بیشتر بوده است (.)24
در زمینهی آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان از طریق
ایفای نقش تحقیقات محدودی صورت گرفته است .یزدخواستی
و  Harizukaبه تحقیق در مورد تأثیر بازی نقش به عنوان
یک مداخله بر مهارتهای اجتماعی کودکان اوتیسم در ژاپن
پرداختند .نتایج حاکی از تأثیرات مثبت این مداخله بر
مهارتهای اجتماعی کودکان اوتیسم بود ( Corbert .)25و
همکاران تحقیقی در زمینه تئاتردرمانی در کودکان طیف
اوتیسم انجام دادند .نتایج نشان داد تئاتر عملکردهای احساسی
اجتماعی را در این کودکان بهبود بخشید ( .)26در تحقیقی که
توسط ریتو و همکاران انجام شد تأثیر بازی نقش در اندازهگیری
مهارتهای اجتماعی کودکان اوتیستیک نشان داده شده است
( .)27تحقیقی در زمینه مقایسه اثربخشی روش بازی نقش
همراه تحلیل رفتار کاربردی بر رفتارهای اجتماعی کودکان
اوتیستیک انجام نشده است.
طرح لوواس که بر روی یک گروه  19نفره کودك (گروه
تجربی) و مقایسه آن با وضعیت دو گروه کنترل  21و  21نفره
(هر سه گروه در سنین زیردبستان) به مدت دو سال و با کار
فشرده  41ساعت در هفته ،به صورت نفر به نفر با مربیان
آموزش دیده صورت گرفت ،نشان داد که حدود  47درصد از
گروه تجربی با میانگین بهره هوشی ،117موفق به ورود به
مدارس عادی شده 42 ،درصد آنها ضمن کسب مهارتهای
خودیاری و عمومی وارد کالسهای ویژه کودکان زبان پریش
شدند و  11درصد باقی مانده ،به کالسهای عقبماندهی
مخصوص اوتیسم منتقل گردیدند .در حالی که در گروه کنترل
اصلی تنها  2درصد توانستهاند وارد مدرسه عادی شوند و 45
درصد به کالسهای زبان پریش و  53درصد باقی مانده نیز به
کالس های عقب مانده مخصوص اوتیسم منتقل شدهاند ()28
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نخستین نتایج مثبت از  ABAدر سالهای  1961به دست
آمده است و سپس این طرح گسترش یافته و به شکل امروزی
در آمده است .مطالعات زیادی این طرح درمانی را تأیید میکند
که از طرفی موجب کاهش رفتار نامطلوب و از طرفی موجب
افزایش رفتار مطلوب میشود و اطالعات به دست آمده از این
روش به راحتی اهمیت طرح درمانی  ABAرا برای بهبود در
اختالالت رشد نشان می دهد (.)9
تحقیق دیگری که در واقع پیگیری تحقیق  Lovaasبود
صورت گرفت
توسط
و نتایج آن نشان داد تأثیر آموزش به روش  ABAپایدار است.
 8نفر از  9نفر موفق در تحقیق  Lovaasتوانسته بودند
عملکردی کامال شبیه افراد عادی داشته باشند و در کالس
عمومی به تحصیالت خود ادامه دهند و تنها یک نفر برای ادامه
تحصیل نیازمند کالسهای ویژه شده بود .در مقابل ،هیچ یک
از کودکان گروه کنترل نتوانسته بودند وارد مدرسه عادی شوند
( .)31از آن جایی که یکی از مشکالت عمده کودکان
اوتیستیک اختالل شدید در زمینه مهارتهای اجتماعی است به
همین دلیل روشهای زیادی جهت بهبود این اختالل به کار
گرفته شدهاند .با توجه به اینکه بازی نقش تأثیر زیادی بر روی
بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان دارد و تحقیقات اندکی در
این زمینه صورت گرفته سعی شد از روش بازی نقش برای
کودکان اوتیستیک استفاده کرده تا روند یادگیری مهارتهای
اجتماعی را در آنها افزایش دهد.
با توجه به پژوهشهای صورت گرفته به نظر میرسد بازی
نقش بر مهارتهای اجتماعی کودکان اوتیستیک مؤثر است.
هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی بازی نقش بر
مهارتهای اجتماعی کودکان اوتیستیک اصفهان میپردازد.
مواد و روشها
این تحقیق از نوع تحقیقات کارآزمایی نیمهتجربی با طرح
پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل است که مداخله بازی
نقش همراه  ABAو تنها  ABAبر کودکان و نوجوانان مبتال
به اوتیسم اجرا گردیده است.
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جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری شامل
کودکان و نوجوانان مبتال به اوتیسم است که در مرکز آموزش و
توان بخشی اوتیسم اصفهان تحت آموزش و مداخله درمانی به
روش  ABAقرار دارند .با توجه به ظرفیت پذیرش این مرکز
حدود  111نفر کودکان مبتال به اوتیسم تحت پوشش قرار
دارند .از بین این افراد  32نفر به صورت تصادفی ساده جهت
ارزیابی نتایج مداخله انتخاب گردیدند .چون امکان داشت
مداخله  ABAبر نتایج تحقیق اثر بگذارد ،برای کنترل آن از
گروه اوتیسم که در معرض مداخله  ABAدر مرکز اوتیسم و
منزل قرار داشتند به عنوان گروههای آزمایش در نظر گرفته
شدند .در حقیقت یک گروه هم مداخله بازی نقش و هم
 ABAرا دریافت میداشت ( 8نفر با گروه سنی  5-9ساله با
میانگین سنی  7/37و انحراف استاندارد  .)1/4دو گروه آزمایشی
دیگر شامل کسانی بودند که در مرکز اوتیسم ( 8نفر 5-12
ساله با میانگین سنی  8/62و انحراف استاندارد  )2/32و در
منزل ( 8نفر  5-11ساله با میانگین سنی  7/5و انحراف
استاندارد  (1/6توسط یک مربی مداخله  ABAرا در یافت
میداشتند .عالوه بر این گروهها ،یک گروه کنترل ( 8نفر 6-11
ساله با میانگین سنی  8/28و انحراف استاندارد  )1/6که
هیچگونه مداخلهای را دریافت نداشتند نیز به عنوان گروه کنترل
قرار گرفتند.
ابزارهاي پژوهش
مقیاس رفتار اجتماعی :از آنجایی که در این تحقیق موارد
خاصی برای آموزش مهارت اجتماعی به کودکان اوتیستیک مد
نظر بوده که در هیچ یک از مقیاس های معتبر برای کودکان
اوتیستیک یافت نشد از مقیاس محقق ساخته استفاده
گردید.روایی آن نیز توسط متخصصین تأیید گردید .این مقیاس
در  15آیتم برای کودکان اوتیسم تهیه شد .هریک از آیتمها
شامل پاسخهای هیچ ،خیلی کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد بوده
و به ترتیب نمرات  4 ،3 ،2 ،1 ،1تعلق میگیرد .برای نمره دهی
 11موقعیت ایجاد شده که کودك باید مهارتهای اجتماعی
آموزش داده شده را درآن به کار بگیرد .اگر کودك در11
موقعیت ایجاد شده توانست مهارتهای اجتماعی را  7یا  8بار
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به خوبی انجام دهد نمره  4میگیرد .اگر کودك در 11موقعیت
ایجاد شده توانست مهارتهای اجتماعی را  5یا  6بار انجام
دهد نمره  3میگیرد .اگر کودك در 11موقعیت ایجاد شده
توانست مهارتهای اجتماعی را  3یا  4بار انجام دهد نمره 2
میگیرد .اگر کودك در 11موقعیت ایجاد شده توانست
مهارتهای اجتماعی را  1یا  2بار انجام دهد نمره  1میگیرد
و اگر کودك در  11موقعیت ایجاد شده از هیچ مهارتی
استفاده نکرد نمره  1میگیرد.
به منظور بررسی پایایی مقیاس محقق ساخته رفتار اجتماعی،
 31نفر از کودکان اوتیسم به صورت تصادفی انتخاب شده و
اطالعات به دست آمده با آزمون آلفای کرونباخ مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .نتایج آزمون ،میزان ضریب آلفای کرونباخ را
« » ./95نشان میدهد .این میزان ضریب نشانگر پایایی باالی
مقیاس رفتار اجتماعی کودکان اوتیستیک است و از آن در
مقاصد پژوهشی و مشاوره میتوان استفاده کرد.
روش اجرا و چگونگي جمعآوري اطالعات
در این طرح که از نوع طرحهای نیمهتجربی است ،در ابتدا
کودکان و نوجوانانی که توسط روانپزشک با تشخیص اوتیسم
به مرکز اوتیسم اصفهان معرفی شده بودند ،یک مصاحبه
تشخیصی روانشناختی توسط کارشناسان مرکز اجرا گردید.
پس از مصاحبه تشخیصی ،آزمون محقق ساختهی مهارتهای
اجتماعی به عنوان پیش تست طرح مداخلهای اجرا گردید.
گروه آزمایش اصلی ،روش مداخله  ABAرا به صورت فردی و
توسط یک مربی آموزش دیده در هفته حدود  31ساعت
دریافت میکرد و عالوه بر آن در برنامهی بازی نقش  31دقیقه
در روز این طرح شرکت داشتند .دو گروه دیگر در مرکز اوتیسم
و منزل تنها  ABAرا در هفته  31ساعت توسط مربی آموزش
دیده دریافت میداشتند .پیش تست به صورت فردی برای
تکتک آزمودنیها انجام شد و سپس آموزش مهارتهای
اجتماعی به صورت گروهی اجرا شد .داستانهای مورد استفاده
در این جلسات با هدف آموزش مهارتهای اجتماعی طراحی
گردید .جلسات بازی نقش شامل مراحل زیر میشود -1 .گوش
دادن به داستان مورد نظر ،از کودکان خواسته شد که به صورت
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گروهی به داستانی که مربی برای آنها تعریف میکند گوش
دهند و همزمان به صورت و چشمان مربی نگاه کنند -2.نگاه
کردن به حرکات مربی ،مربی همزمان که داستان را میخواند
اعمال و مهارتهایی را انجام میدهد و از کودکان میخواهد
که با دقت به این مهارتها توجه کنند -3.تقلید حرکات
نمایشی از مربی،در این مرحله کودکان به صورت گروهی
حرکاتی که مربی انجام میدهد را تقلید میکنند اگر در این
زمینه مشکل داشتند مربی با ان ها همراه شده و آنها را
هدایت میکند -4 .تقلید حرکات نمایشی از روی فیلم ،فیلمی
در رابطه با موضوع داستان برای آنها پخش شده و از کودکان
خواسته شد بعد از دیدن فیلم آن حرکات و مهارتها را تقلید
کنند - 5 .تقلید ژست ،حاالت چهرهای و احساسی ،بعد از
اینکه کودکان توانستند مهارتها را به خوبی در گروه به کار
بگیرند باید هنگام بیان دیالوگهای خود احساسات و حاالت
چهرهای را نیز نشان دهند -6 .حفظ دیالوگ ،در این قسمت
کودکان باید دیالوگهای مربوط به خود را حفظ کنند و بتوانند
به موقع و در زمانی که از ان ها خواسته میشود دیالوگ خود را
بیان کنند  -7اجرای نمایش ،هر کودك باید نقشهایی که بر
عهدهاش گذاشته شده است را اجرا کند .در زمان اجرای نمایش
کودکان باید هنگام بیان دیالوگها به یکدیگر نگاه کنند ،با هم
ارتباط و تعامل صحیحی داشته باشند و مهارت های یادگرفته
شده را به کار بگیرند .همچنین قوانین نمایش و توجه به ریتم و
آهنگ در نمایشهای موزیکال باید رعایت شود.
پس از  6ماه بهرهگیری از روش بازی نقش و  ABAو
 ،ABAتست مهارتهای اجتماعی به عنوان پس تست اجرا
گردید و سایر شاخصها هم مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش تجزيه و تحليل دادههاي آماري
در این مطالعه گروههای آزمایشی ضمن بهرهگیری از آمار
توصیفی در تعیین شاخصهای مرکزی و پراکندگی ،از آمار
استنباطی مانند آزمون تحلیل کواریانس استفاده شده است.
دادههای آماری توسط نرمافزار آماری  SPSS -19مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت.
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يافتهها
میزان اثرگذاری بازی نقش یا گروههای کنترل توسط تحلیل
کوواریانس (آنکوا) انجام شدکه پیشفرضهای یکسانی
واریانسها توسط آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت .میزان
معنیداری  1/11بهدست آمد که نشانگر آن است که شرط
یکسانی واریانسها رعایت شده است .نتایج تحلیل کوواریانس
گروهها در متغیر وابسته عملکرد اجتماعی بعد از کنترل متغیر
مداخلهگر پیشآزمون ،در مرحله پسآزمون در جدول  1ارایه
شده است.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود تفاوت بین چهار
گروه آزمایش و گواه در مرحله پسآزمون در متغیر عملکرد
اجتماعی معنیدار است (.)P = 1/111
در جدول  1تفاوت بینگروهها در میزان اثربخشی بر عملکرد
اجتماعی هم ذکر شده است .در این جدول مشخص شده
است که تفاوت بین گروهها در میزان اثربخشی بر عملکرد
اجتماعی معنیدار ( )P = 1/111است که میزان تفاوت 1/44
است .یعنی  44درصد تغییرات واریانس مربوط به عضویت
گروهی است.
در این جدول مشخص نمیگردد که تفاوت معنیدار در بین
کدام گروهها است .لذا یک مقایسه زوجی انجام گرفت و نتایج
در جدول  2ارایه شده است .در مقایسه زوجی گروهها در
پسآزمون در جدول  2نشان میدهد که بین گروه بازی نقش
همراه  ABAو گروههای آزمایشی  ABAدر مرکز و
 ABAدر منزل و گروه کنترل از نظر میزان رفتارهای
اجتماعی در پس آزمون تفاوت معنیداری وجود دارد
( .)P1<1/11همچنین نتایج نشان میدهد که بین ABA
در مرکز و  ABAدر منزل تفاوتی از نظر میزان رفتارهای
اجتماعی وجود ندارد .همچنین بین این گروهها و گروه کنترل
نیز تفاوتی در پسآزمون در میزان رفتار اجتماعی وجود ندارد.
(.)P1>1/15
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جدول  .2نتایج تحلیل آنکوا در متغیر عملکرد اجتماعی در گروههای آزمای
متغیر

مراحل

ر کار

پس وزم

اجکماعی

منبع تغیرات
پیشوزم
عض یت گروهی

درجه

میانگین

آزادی

مجذورات

9

2344/1

943/21

2

945/93

6/13

جدول :1نتایج مقایسه زوجی نمرات رفتار اجتماعی در گروههای آزمای
متغیر

گروهها
بازی نقش و

ر کار اجکماعی

ABA
 ABAر
مردز
 ABAر
منزل
دنکرل

سطح

مجذور

توان

معنیداری

اتا

آماری

>3/3339

3/54

9/33

<3/339

3/44

3/16

و كنترل پس از تحلیل آنکوا در پس آزمون

تفاوت

سطح

تفاوت

سطح

تفاوت

سطح

تفاوت

سطح

میانگینها

معنیداری

میانگینها

معنیداری

میانگینها

معنیداری

میانگینها

معنیداری

-

-

5/35

>3/339

2/51

>3/336

93/32

>3/3339

5/35

>3/339

-

-

-9/23

>3/45

9/15

>3/43

2/51

>3/336

-9/23

>3/45

-

-

2/65

>3/93

93/32

>3/3339

9/15

>3/43

2/65

>3/93

-

-

بحث و نتيجهگيري
هدف اصلی این تحقیق مقایسه اثر بخشی روش بازی نقش
همراه  ABAبا گروههای روش  ABAبود .همانطور که
نتایج تحلیل آنکوا در جدول  1نشان میدهد ،تفاوت
معنیداری بین گروههای آزمایش و کنترل وجود دارد .نتایج
مقایسه زوجی در جدول  2نشان میدهد که تنها گروه
آزمایشی بازی نقش همراه  ABAبا گروه کنترل از میزان
مهارتهای اجتماعی در پسآزمون تفاوت معنیداری دارند
( .)P <1/111از طرفی نتایج نشان داد که گروه آزمایشی
بازی نقش همراه  ABAبا گروههای آزمایشی  ABAدر
مرکز و  ABAدر منزل هم تفاوت وجود دارد (.)P <1/111
این بدان معنی است که تنها بازی نقش همراه ABA
توانسته است بر بهبود رفتارهای اجتماعی کودکان اوتیسم
مؤثر باشد .این نتیجه با نتایج تحقیق یزدخواستی
و )25( Harizukaهمسویی دارد .البته باید ذکر کرد که
تحقیق حاضر با تحقیق این دو محقق کمی تفاوت دارد .در
تحقیق حاضر عالوه بر بازی نقش از مداخله  ABAهم
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برخوردار بود که در تحقیق یزدخواستی و همکاران ( )25فقط
بازی نقش وجود داشت.
از اهداف فرعی این مطالعه مقایسه روش  ABAدر منزل و
در مرکز بر رفتارهای اجتماعی بود .نتایج نشان داد که بین
گروه آزمایشی  ABAدر مرکز و  ABAدرمنزل تفاوت
معنیداری وجود ندارد ( .)P1>1/15این بدان معنی است که
نقش اصلی را در بهبود رفتارهای اجتماعی در کودکان اوتیسم
بازی نقش داشته است.
همانطور که  )5) Rogersعقیده دارد که تفاوت در روابط
اجتماعی مهمترین ویژگی تعریف شده اوتیسم است ،رشد و
بهبود مهارتهای اجتماعی با سازگاری مثبت بلند مدت در
ارتباط است .متأسفانه در این تحقیق شاخصهای عالیم
اوتیسم در قبل و بعد مداخله بررسی نشد تا مشخص گردد که
در کدام یک از گروهها عالوه بر رفتارهای اجتماعی عالیم
اوتیسم هم تفاوت بهوجود آمده است .البته بررسی کیفی نشان
داد که کسانی که از بازی نقش برخوردار بودند از نظر عالیم
اوتیسم در میزان سازگاری وضع بهتری داشتند.
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البته این بدان معنی نیست که  ABAبر عالیم کودکان
اوتیسم مؤثر نیست .تحقیقات متعدد، )11( Eikeseth
McEachin, Smith ،)29( Jacobson ،)28( Lovaas
 ،)31( & Lovaasاحمدی ،صفری ،همتیان و خلیلی ()15
نشانگر آن است که  ABAبر عالیم اوتیسم مؤثر بوده است.
شاید دلیل تأثیر مداخله بازی نقش در این مداخله را اینگونه
بیان داشت که اوالً گروه آزمایشی  ABAهمراه بازی نقش،
بازی نقش به صورت گروهی اجرا شد .قاعدتاً رفتارهای
اجتماعی در جمع از طریق مشاهده ،یاد گرفته میشود و در
صحنه واقعی زندگی مورد استفاده قرار میگیرد .ضمن اینکه
به کسی که نقشی بازی میکند ،رفتار اجتماعی آموزش داده
میشود .از طرفی کسانی که در حال ایفای نقش با همدیگر
هستند با همدیگر ارتباط عاطفی بر قرار میکنند که این بروز
هیجان را در زندگی واقعی هم تعمیم میدهند .اینها میتواند
از نقاط قوت بازی نقش باشد .نقصی که  ABAدارد این
است معموالً به صورت فردی اجرا میشود .یعنی یک مربی
فقط یک کودك را آموزش میدهد .در مدت  4ساعت در روز
از وجود همبازی دیگر محروم است.

در کل میتوان نتیجه گرفت که میتوان از روش بازی نقش
همراه  ABAدر مراکز توانبخشی کودکان اوتیسم بهره گرفت.
باید توجه داشت که در تعمیم نتایج در گروههای سنی پنج
سال به پایین و  12سال به باال احتیاط کرد .همچنین استفاده
از روش بازی نقش بدون روش  ABAقابل تعمیم نیست .در
مطالعات آینده بهتر است که این مطالعه با حجم نمونه بیشتر
و با گروههای سنی مختلف صورت گیرد.
از آن جایی که هر پژوهش محدودیتهایی دارد ،بدون شک
پژوهش حاضر با همه ی تالشهایی که شده دارای
محدودیتهایی است،که از جمله آنها ،این تحقیق بر روی
نمونه محدودی از کودکان اوتیستیک انجام شده است.
بنابراین پیشنهاد میشودکه در پژوهشهای آینده این روش
بر روی نمونههای وسیعتری انجام شود.
تقدير و تشکر
الزم است دش از همکاری صمیمانشی ما ی و معن ی مسؤوال
محکرم مردز وم زه و ت ا بخشی اوتیسم اصفها تقدیر و

تشکر بش عمل ووریم.
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Effectiveness of role playing and Applied Behavior Analysis: Increases
social behavior in children with autism
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Abstract
Aim and Background: The purpose of this study was to evaluate the efficacy of role playing along with
applied behavioral analysis (ABA) on social behavior of children with the syndrome of autism.
Methods and Materials: This quasi-experimental research design was including the pretest - posttest
with control group. Among all children of Esfahan Autism Center, 32 participants were randomly assigned
to experimental and control groups. The first group played at the same time each day, 30 minutes, 30
hours per week of ABA method received. Groups II and III only receive ABA Training in Center and
home. The fourth group received no intervention. Data were collected through questionnaires of social
behavior and was analyzed through SPSS-19.
Findings: The results of the covariance analysis prove that there is a significant difference between role
play group accompanying with ABA and other experimental and control groups.
Conclusions: It is Seems that role play intervention alongside the teaching methods of ABA can increase
social behaviors of children with autism disorder and can be used the role play Besides of ABA in
rehabilitation centers for children with autism.
Keywords: Role Play, Autistic Children and Adolescents, Applied Behavior Analysis (ABA), Social
Behavior
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