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 چکیده
اجتماعی  لآسیب شدید در تعام آن، رنج می برندکه نمودنافذ رشدی  نوعی اختاللکودکان اتیستیک، از 

هش، تالش این پژو. است یاهای کلیشهو نیز وجود رفتارها، عالیق و فعالیت ارتباطبرقراری های و مهارت

کودکان  به این های اجتماعیمهارت امکاناتی فراتر از  برنامه های مرسوم و تاثیرگذار بر آموزشپی گیری 

های یادگیری و بر آن در پاسخگویی به سبک این برنامه و تالیفات مبتنیبتدا در انجام این پژوهش ا. است

های انجام شده در کارایی برنامه مزبور در ی کودکان اتیستیک و همچنین پژوهشهای یادگیرگاهگره

ک ، از میان کودکان اتیستیدر مرحله بعد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. آموزش کودکان دیگر نیز

واه در دو گروه گ، داوطلب شرکت در این پژوهش بودند، شانالبرز، گروهی که خود و والدین استان ساکن

 و بعدیچندبرنامه ریزی های مبتنی برآموزششرکت در انجام پیش آزمون، برخورداری از  و آزمایش و

امه و این برن تاثیر معنادار، س آزمون همراه شدند. تحلیل نتایجای و انجام پبسته یادگیری چندرسانه

چنین هم وکودکان اوتیستیک های اجتماعی و مهارتبهبود ارتباطات کالمی های مبتنی بر آن را بر آموزش

فاوت با توجه به ت پیشنهاد برآمده از این پژوهش این است که.  ها نشان دادآنای کاهش رفتارهای کلیشه

گیری آن های یادنی برنامه ریزی چندبعدی و بستهبتهای مآموزش ،و کنترل های آزمایشدار بین گروهمعنی

 مورد استفاده قرار گیرد. آموزان اتیستیک دانشهای هفتگی در کنار سایر برنامه

کالمی، اوتیسم، ارتباط های اجتماعی،چندبعدی، مهارتریزینامهبر کلیدی:گان واژ

 بسته یادگیری ،ایکلیشهرفتارهای
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 قدمهم

و  2اجتماعی لکه آسیب شدید در تعام 1اختالالت نافذ رشدی استاوتیسم نوعی از 

 شودمشخص می ایکلیشههای یز وجود رفتارها، عالیق و فعالیتو ن 3های ارتباطمهارت

( در 1943) در سالاین اختالل، که اولین بارکانر (.2000، 4انجمن روان پزشکی آمریکا)

ته عموماَ با همین نام شناخ پرداختند، اگـر چـهآمریکا و آسپرگر در اُتریش، به معرفی آن 

یا  باشند که با نام )پی دی دی(ای از اختالالت میشوند، امـا اکنون شامل مجموعهمی

بر اساس  .(2000)انجمن روان پزشکی آمریکا،  شوندهای رشدی فراگیر شناخته میاختالل

DSMV (2013 وقتی )بکار برده شود که یک( پیشنهاد شده است که عنوان )پی دی دی 

های ارتباطی گفتاری و ، مهارتشدید در تعامالت اجتماعیاختالل نافذ همه گیر 

 .تکراری وجود داشته باشد  یلیتفعا و رگفتاری و بروز رفتاغیر

اختالل  ندر کودکان است که عموماَ به عنوااوتیسم نوعی بیماری عصبی رشدی در واقع

اما درباره منشاء دقیق آن اطالعات کمی در دسترس شود. رشد عصبی مغزی شناخته می

د و کن(. عالئم این اختالل تا پیش از سه سالگی بروز می2010جانسون و همکاران، است )

تر از دختران است. وضعیت علت اصلی آن ناشناخته است. این اختالل در پسران بیش

ندارد  شینق اوتیسمتحصیالت والدین در بروز اقتصادی، اجتماعی، سبک زندگی وسطح

 (.1991)بریستول و همکاران، 

 اجتماعی و لوغیرکالمی، تعامکالمیمبتالبه اوتیسم درارتباط االنبزرگس کودکان و

، مشکل دارند. این اختالل، ارتباط (5،2010)آلتن برگر روزمره های مربوط به بازیفعالیت

ارهای خود بعضی مـوارد رفتـ سازد. درمی آنان دشوار برای را خارج دنیای با دیگران و

از دیگران در این کودکان دیده مشکالتی در زمینه تقلید  (2010مولی و همکاران، ) آزارانه

 (.2001 و همکاران، )جونز شودمی

نمایی تلزم بازاست که مسشدنهسته مرکزی اختالل درخودماندگی، اختالل در اجتماعی

                                                           
1. The PDD pervasive developmental disorders 

2. The reciprocal social interaction skills 

3. Communication skills 

4. The APA American Psychiatric Association 

5. Altenburger 
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اند درایجاد اجتماعی کافی کسب کرده مهارتاست. کودکانی که راندیگذهنیازحاالت

و  آموزشی )واکرویادگیری محیط (2000، 1)پرینز، روبرتز و هانتمنرابطه با همساالن 

 (. 2009 )هیوز، ها هستندمهارتکه فاقد این  تراز کودکان( موفق1971هوپس، 

است. یادگیری متفاوت هایمستلزم، شناسایی شیوه های اجتماعیافزایش مهارت

ها از آن انجامد که بسیاریشناخت بیشتر کودکان اوتیستیک، به یافتن این مطلب می

نچه که کنند تا آک میبینند بهتر درین معنا آنچه را که میه اآموزندگان دیداری هستند.ب

ها و پندها در خالل آشنایی با محیط پیرامون به خوبی برای از آن جایی که آموزهشنوند.می

ها توسط کودک در شود احتمال بکارگیری و تعمیم آنادار و قابل فهم میکودک معن

 ( .2003)اتو، به نقل از همفر،  یابدی مشابه افزایش میزمینه

ا، هن با یک دیگر به حدی است که تعلیم و تربیت آناتفاوت برخی از دانش آموز

 ها وها و روشدر برنامهشان، آن هم بدون ایجاد تغییرات مطلوب همگام با دیگر همساالن

(. به طور 2001 و همکاران، )جونز تواند مؤثر و مفید باشدتجهیزات و وسایل آموزشی، نمی

دی های عاکلی، آموزش و پرورش استثنایی، به ایجاد تغییر و اصالحات الزم در برنامه

خاذ اتهای خاص، و ریزی آموزشی مناسب با ویژگیآموزش و پرورش و تهیه طرح و برنامه

ه نحوی باشد، بهای خاص تربیتی، تهیه و تنظیم و آماده سازی لوازم ویژه، مربوط میشیوه

های ها و استعدادهای ذهنی و جسمی خود به حداکثر تواناییکه هرکس به فراخور ویژگی

ختالل اکودکان مبتالبهدرمانی، برایهایبه منظور تعیین روش .بالقوه خویش نایل آید

باید  .و نحوه یادگیری آنان، ضروری است نیازهای منحصر به فرد، نقاط قوت اوتیسم درک

 یازهایو ن هاگوی رغبتهای درسی طراحی گردد تا پاسخو درهم تنیدگی در برنامه انعطاف

باط های برقراری ارتدرجهت پرورش و تقویت مهارت کههاییفعالیتباید باشد. کودکان

های آزاد وتقویت اری، بازیهای دیدموسیقی، مهارتزمینه شنیداری،  کودکان در

یکی از  گیرد. قرار باشد، باید مدنظر های حسی وحرکتی درآن گنجانده شدهمهارت

عدی بریزی چندبرنامهباشد خصوصیات را دارا ی این همهتواند های آموزشی که میبرنامه

ن برنامه ریزی را نگر ایدیدگاه کلکاربست بسته یادگیری مبتنی بر این برنامه ریزی، است. 

                                                           
1. Prinz, Roberts & Hantman 
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در جهت پرورش کلیت شخصیت کودک، امکان پذیر شده است. به ویژه برای کودکان 

دگیری اهای متنوعی در جهت یها سرو کار دارند، فرصتاتیستیک و بزرگساالنی که با آن

ه یکی کبرقراری ارتباط  ای و دستیابی به شرایط متنوعی برایاز طریق امکانات چندرسانه

یزی، در این برنامه رترین مشکالت کودکان اتیستیک است، فراهم شده است. از اساسی

ها، الیتفع ؛سه قلمرواز  در هم تنیده در قالبت مورد نظر در پرورش شخصیت کودک کلی

در این  گرفته است. توجه قرارمورد قلمرو مطرح در یادگیری  ،، مضامینهاپروژه

های متنوعی را برای پرورش شخصیت کودک سه قلمرو، فرصت ریزی، تلفیق اینبرنامه

های هگیری از رسانها با بهرهبر قلمروها و زیر قلمروهای دانشی و مهارتی و نگرشی آنمبنی

این سه قلمرو عبارتند از:  (1337آورد. )بازرگان، شنیداری متنوع فراهم می _دیداری 

از زندگی کودکان، مضامین،  برگرفتههای جذاب برای کودکان، پروژه های فعالیت

ابعاد مورد  (. هر قلمرو یکی از1ای هستند.) نمودار شماره ها و نگرش های میان رشتهمهارت

( قابل مشاهده است. در این 2دهد که در نمودار شماره )تاکید الگوی برنامه را را نشان می

موزش مبتنی بر آن برای آ های این مدل و بسته یادگیری طراحی شده پژوهش یکی از بلوک

 چند بعدیریزیتحقیقات نشان داده است که برنامه .(3)نمودار شماره  استفاده شده است

خاشگری، کاهش اضطراب، رشد کاهش پر ،حرکتی_میزان رشد هماهنگی دیداری بر

سواد زیست  درک ،های ارتباط اجتماعیخالقیت، رشد مهارتهای زبانی، پرورش مهارت

ها و معیارهای طراحی تجسم فضایی و همجنین کارایی روش کودکان، محیطی توسط

؛ 1334انی، ؛ دی1333 استاثر معناداری داشتهفضای آموزشی و ارزشیابی توصیفی 

رمزهای  توجه به نیازهای فردی کودکان، یکی از. (1391صفری، ؛ 1335کمالوندی، 

مکان پذیر طریق اه نیازها از دو ها با توجه بتنوع بخشی فعالیتموفقیت در یادگیری است. 

 (.1337)بازرگان،  است

 الف( پیش بینی مواد و امکانات آموزشی با توجه به نیازهای هرگروه.

 های یادگیری کودکان.ب( توجه به سبک

که برای آموزش در دوره پیش از دبستان و بعدی ریزی چندی آموزشی برنامهستهب

دبستان تدوین و تولید شده است، با توجه به هر دو مقوله باال و اثبات کارایی آن در پرورش 
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رار نیز مورد بررسی تجربی ق برای کودکان اتیسم الزم بود های مختلفکودکان در زمینه

موسیقی  گویی، نوارهایای قصهه. یاد گیری در این بسته آموزشی با استفاده از کارتگیرد

های فعالیت، کاربرگ کودک، جدول کارت ،هاهای ویدئویی، نگارهو قصه گویی، فیلم

سخنگویی، بازی پازل خالق، برای کودکان و کتاب راهنمای مربی، کتاب ثبت مشاهده و 

چندبعدی، ی بسته با نام برنامه ریزبازبینی پیشرفت و کتاب مرجع و کتاب مبنای نظری این 

و گیرند، به کار می برای بزرگساالنی که این بسته را همراه با کودکان ماتریس زندگی،

دکان با وک باشد.شنیدنی می _های خواندنی ههای تک جلدی کودکان با عنوان قصکتاب

های آموزشی متنوع ها و فرصتآموزند. فعالیتتر می، آسانهای آموزشیبرخی از سبک

های یادگیری موجود، در تحقق امر یادگیری برای وضوع و متناسب با سبکی هر مدرباره

 (.1337)بازرگان،  همه کودکان موثر و مفید خواهد بود.

 ویادگیری خاص کودکان دراین بسته پیشنهاد  –های یاددهی اگرچه تنوعی از روش

برای  یکزاسازماندهی مرها، ترین این شیوهیکی از کاربردی مورد استفاده قرار گرفته است،

مورد ز توانند مرک، کودکان میاست که متناسب با فضا و امکاناتهای یادگیری فعالیت

شان انتخاب کنند و یا با همراهی مربی، در برای فعالیت بر روی پروژهعالقه خود را 

 امهدهای کوچک در یک مرکز فعالیت کنند و سپس در مرکز دیگری فعالیتی را اگروه

های کود کان اتبیستیک و امکانات مرکز، در این پژوهش نیز با توجه به ویژگی .دهند

 و تصویری( متناسب با هر پروژه، با )نوار، لوح فشرده صوتی امکانات دیداری و شنیداری

.این مراکز شده است پیش بینی های مختلف یادگیری کودکانهدف پاسخ گویی به سبک

عبارتند از: علوم تجربی، ریاضی، کاردستی و نقاشی، خواندن و نمایش، شنیداری و 

کودک با  یپس از آشنایی مقدمات در این بسته، موسیقی، دیداری، تربیت بدنی، بازی آزاد.

وه، ی سنگ و ک)پروژه ین، پروژه های کوچک بعدیی زمقلمرو و منابع زمین و شکل کره

ر زمین، آب در زمین، گیاه، جانور و انسان در زمین( به طور کامل انتخابی هستند و خاک د

 ی داردبستگ مانند آنهای هر کالس، گفت و گوهای کودکان، موقعیت محلی وبه ویژگی

 (.1337)بازرگان، 

کی شوند و الگوی کوچی زمین آشنا میی سنگ و کوه کودکان با شکل کرهدر پروژه
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ی بعدی آن را تکمیل کنند. کودکان با سنگ روی سازند تا در پروژهمیی زمین از کره

 شوند.آشنا می سنگ توسط انسانها و کاربردهای زمین، کوه

ها، جهت ها و برنامهها، سیاستو بازبینی خط مشیبررسی حاضر از پژوهشهدف 

 مناسب برایاد آموزشی  و دستیابی به مو آموزان دارای اختالل اوتیسمکمک به دانش

 است. کودکان مبتال به اختالالت رشدی

آموزش برنامه ریزی چند بعدی با  آیا،در پژوهش حاضر این سوال مطرح است که

 ؟تاثیر دارد های اجتماعی مهارت بهبوددر  "استفاده از روش ای بی ای 

 پژوهش روش

روش پژوهش آزمایشی و نمونه از و  باشدبرابر می نا طرح این پژوهش از نوع گروه کنترل

 تنها یک کالس به این دانشداوطلبان در جامعه در دسترس انتخاب شدند. در استان البرز 

عمل آمد و برای آنان در یک روز از والدین دعوت به  .آموزان اختصاص داده شده است

 اوطلباند پس از آنشد. گویی به آن دادهگونگی پاسخی پرسشنامه و چبارهتوضیحاتی در

 نفر جایگزین شدند. 5در هر گروه  و ،تقسیمآزمایش و کنترل ه بطور تصادفی به دو گرو

ی دانش آموزان امعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیهج :آماری و نمونه معهاج

رج در سال ک استان البرز، ثبت نام شده در مدرسه کودکان استثنایی ایمان اتیستیک پسر

 .گیری داوطلبانه استفاده شداز روش نمونه این پژوهش نیز نمونه است. 90-91تحصیلی 

بر اساس پرسشنامه  پیش آزمون برای انجام این پژوهش ابتدا: روش اجرای پژوهش

در مرکز  اجرای جلسات سپس صورت گرفت،ه ایمان به والدین در محل مدرس داده شده

برای  روز در هفته( دو ،دقیقه 120هرجلسه ) ماه 2جلسه و به مدت  12در  رازیمشاوره 

از میان کودکان  گرفت.صورت  پس آزمون و د رنهایت یهای گروه آزمایشینآزمود

نفر از کودکان  3کردند، مراجعه می کرجایی که به مرکز اوتیسم ساله 3_3درخودمانده 

 انتخاب شده و گروه آزمایش مورد نظر را تشکیل دادند. این کودکان توسط متخصصین و

، درخودمانده DSM_IVاستفاده از راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانیبا 

ویرایش  _تشخیص داده شدند؛ و نیز برای تایید تشخیص از مقیاس سنجش اوتیسم گیلیام

 استفاده شد. GARS_2دوم 
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ای گروه آزمایش شامل اطالعات رشدی و پزشکی از طریق مصاحبه ابتدا اطالعات زمینه

مربیانشان و همچنین مشاهدات رفتاری توسط درمانگر گردآوری شد. این با والدین و 

د. شهای غذایی واختالالت همراه با درخودماندگی میاطالعات شامل تاریخ تولد، بیزاری

صورت بود که جلساتی با والدین کودکان برقرار شد؛ روش  به این انتخاب این کودکان

استه ها خوها توضیح داده شد. از خانوادهی برای آندرمانی، مزایا و تحقیقات انجام شده قبل

ها از این روش درمانی به عنوان یک روش مکمل نیز استفاده شد که در کنار سایر آموزش

ها باالتر بود؛ از هایی انتخاب شدند که احتمال رعایت این رژیم در آنکنند و خانواده

امکان کنترل شرایط آزمایش پایین بود شد آنجایی که در محیط خانواده این رژیم اجرا می

 ها اجرا شد.و طرح آزمایش با اعتماد به خانواده
 ای. محتوای برنامه مداخله1جدول 

 ابزار روش محتوا هدف موضوع فعالیت جلسه

 25)انفرادی،  .1

 دقیقه، هرفرد(

نمایش عکس و 

کره زمین و ساخت 

 آن

زمین به  شناخت

عنوان یک شکل 

 گرد

انگیزه، ایجاد 

روی کره زمین 

یک سری 

چیزها 

 وجوددارند

، توضیحی، ایمشاهده

 بادست کار

قیچی، کاغذ، 

، چسب

بادکنک، 

 روزنامه باطله

 125انفرادی، . 2

 دقیقه، هر فرد

تطبیق حیوان با  آشنایی با حیوانات به باغ وحش رفتن

 تصاویرآن ها

نمایشی و الگو پذیری 

از مربی همراه با پاداش 

 پاسخ صحیحدر هنگام 

تصاویر ، باغ 

 وحش

  25انفرادی،. 3

 دقیقه، هرفرد(

نمایش فیلم و 

عکس و پوشش 

 حیوانات

آشنایی با  پوشش حیوانات

پوشش 

 حیوانات

ای و الگو مشاهده

 پذیری

عکس در 

ر و کامپیوت

های دید کارت

آموز،پشم و مو 

 و چسب
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 25انفرادی، . 4

 دقیقه، هرفرد(

تماشای ماکت 

حیوانات و رنگ 

کردن تصاویر 

 هاآن

 

محدود کردن 

 دامنه توجه

طقه بندی 

حیوانات 

وبکارگیری 

واژگان آموخته 

شده، آموزش 

ارتباط کالمی، 

 گوش دادن

با کمک درمانگر از 

راه الگوپذیری یا یفای 

 نقش توضیحی

ماکت 

حیوانات، 

نقاشی حیوانات 

 ،رنگ انگشتی

5 

 25انفرادی، 

 دقیقه، هرفرد(

ارائه همزمان  فیلم 

حیوان وتصویر آن 

 ها و صدای آنان

استفاده از روش 

آموزش مجسم و 

نیمه مجسم، 

 تقویت شنیداری

توجه به پوشش 

توجه حیوانات 

به صدای هر 

 حیوان

بکارگیری 

واژگان، 

گسترش 

واژگان، 

جلوگیری از 

پژواک گویی، 

تقویت حس 

 شنیداری

ای، توضیحی، مشاهده

پرسش و پاسخ، گوش 

 دادن

 کامپیوتر، ضبط

 صوت

 25)انفرادی،  .1

 دقیقه، هرفرد

دیدن برچسب 

حیوانات، طبقه 

پیدا کردن  بندی،

رنگ  و چسباندن،

کردن،پوشش 

 حیوانات

یادآوری مجموعه 

های قبلی فعالیت

آشنایی با مفاهیم 

 ریاضی

به علت 

یادگیری بسیار 

و تکرار و  کند

تمرین، افزایش 

، ارتباط واژگان

کالمی، طبقه 

بندی براساس 

 یک ویژگی

از روی حیوان  نمونه 

در جدول مانند آن را 

پیدا و در جدول 

 بچسباند

جدول، 

برچسب 

 حیوانات
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 25انفرادی، . 7

 دقیقه، هرفرد

چسباندن برچسب 

حیوانات در 

کنارتصاویررودخا

 نه و کوهو  درخت

مکان زندگی 

حیوانات مختلف، 

تقویت مرکز 

 دیداری

مروروبررسی 

افزایش واژگان 

و مهارت های 

میزان عملی و 

همکاری آنان با 

درمانگر و 

پاسخ گویی 

صحیح به 

 درمانگر

ای، توضیحی، مشاهده

 مجسم و نیمه مجسم

تصاویر نقاشی 

شده از 

رودخانه،کوه، 

 درخت

)گروهی(  . 3

 دقیقه 30

قصه کالغ پر و 

بازی گنجشک پر، 

کارت های قصه 

گویی کرم شب 

 تاب

تقویت مهارت 

گوش کردن، 

مهارت توجه ، 

بکارگیری 

حواس، تقویت 

 مرکز شنیداری

بررسی فعالیت 

های توجه در 

آن ها، فعالیت 

های گوش 

دادن ، پاسخ 

 گویی صححیح

تصاویر مرتبط  سخنرانی، ایفای نقش

با موضوع 

 داستان

 انفرادی. 9

 دقیقه(25)

قرار دادن غذای 

مربوط به هر 

حیوان در دهان 

ماکت های 

 حیوانات،

تکرار خوراک هر 

 حیوان و  قراردادن

برچسب  غذاها ی 

هر حیوان ، تقویت 

 مرکز نقاشی

بررسی میزان 

عملکرد بررسی 

میزان ارتباط 

کالمی، بررسی   

بهبود میز ان 

آگاهی دانش 

 آموز

پرسش و پاسخ، همراه 

پاداش، ایفای نقش، 

 توضیحی

برچسب، رنگ 

انگشتی، ماکت 

حیوانات بزرگ 

و کوچک، قلم 

مو، نقاشی 

 حیوانات

 30گروهی .10

 دقیقه

پازل خالق ، فیلم 

 پازل خالق

داستان سنجاب 

 درختکار

آشنایی با قلمرو 

 کوهستان و سنگ

بررسی مهارت 

های توجه و 

مهارت های 

کالمی ومیزان 

 مشارکت

مشاهده ای، توضیحی، 

 مجسم و نیمه مجسم

الگوی پازل 

خالق، نمایش 

فیلم پازل 

خالق، فوم، 

پارچه های 

رنگی، قیچی، 

تصاویر مرتبط 

با موضوع 

 استاند
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 25انفرادی . 11

 دقیقه، هرفرد

آشنایی بیشتر با  جدول سخنگو

جانوران، قرار 

دادن جانور 

مربوط روی طلق 

در مکان مناسب و 

 محل زندگی آنان

بررسی سخن 

گفتن درباره 

تصویر و میزان 

بکارگیری واژه 

ها، بررسی 

میزان کاهش 

رفتارهای 

کلیشه ای 

بخصوص 

 پژواک گویی

 توضیحی، ایفای نقش،

مشاهده ای، روش 

مجسم و نیمه مجسم، 

 پرسش وپاسخ

جدول 

 تصویری

 40) گروهی. 12

 دقیقه(

پخش موسیقی، 

خواندن و شنیدن 

 اشعار، دست زدن

افزایش مهارت 

کالمی، انگیزه، 

مهارت گوش 

 کردن و خواندن

بررسی مهارت 

کالمی و میزان 

همکاری و 

مشارکتو 

تعامالت 

 اجتماعی

روش ایفای نقش و 

زون، حرکات مو

هماهنگی پخش 

صدای موسیقی با 

نمایش عکس)تلفیق 

 دیداری شنیداری(

ضبط صوت ، 

 کامپوتر

و تمرکز  ها، دقتها و فیلمدر جلسات انفرادی، ابتدا با ایجاد تمرکز بر تصاویر و عکس

وسط د، پاسخ آن توشو بعد از آن هر سوالی که پرسیده میگیرد کودک مورد توجه قرار می

خوانی یاد شد وکودک از طریق لبد. و کم کم صدا حذف میوشمی درمانگر گفته

مانگر تر از کمک درکه به جای تکرار سوال، پاسخ مناسب بدهد. در شرایط سخت یردگمی

 د که بالفاصله قبل از تکرار جمله توسط دانش آموز، پاسخ درست را بیانوشخواسته می

تکرار سوال درمانگر، پاسخ کمک  به جای یردگترتیب کودک یاد می به این. وکند

 درمانگر را بدهد، و در نتیجه در مقابل سوال، پاسخ صحیح بدهد.

اطالعات بدست آمده جمع بندی، کد گذاری : تحلیل آماریتجزیه و تحلیل  روش

در دو بخش توصیفی واستنباطی مورد بررسی  spssو وارد رایانه شد و با استفاده از نرم افزار 

 قرار گرفت.

 های روان سنجی تشخیصی اوتیسمی بررسی شاخصپرسشنامه :ابزار پژوهش

(Garz): کند تیک کمک میآزمون گارزچک لیستی است که به تشخیص افراد اوتیس
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تواند به وسیله می ساله مناسب است و 22تا 3آزمون گارز برای اشخاص. (1994)گیلیام، 

این پرسشنامه را جهت تشخیص شدت  .درمدرسه یاخانه کامل شود والدین ومتخصصان

اند. گارزشامل چهار خرده مقیاس وهرخرده مقیاس رفتارهای اوتیستیکی هنجاریابی نموده

 که شاملای است(، رفتارهای کلیشهA) نخستین خرده مقیاس. است آیتم )مورد( 14 شامل

حرکتی  ای، اختالالتاین خرده آزمون، موارد رفتارهای کلیشه. مورد است 14 تا 1

که برقراری ارتباطات  (B) خرده مقیاس دوم. کندورفتارهای عجیب وغریب را توصیف می

ها، رفتارهای کالمی وغیرکالمی راتوصیف این آیتم. شودرا شامل می 23تا  15موارد است،

(، است C) تعامالت اجتماعی، سومین خرده مقیاس. هایی از اوتیسم استکند که نشانهمی

د کنهایی را ارزیابی میموارد این خرده مقیاس موضوع باشد.می  42تا  29هایکه شامل آیتم

، (Dچهارمین خرده آزمون ). که قادراست به طور مناسب رویدادها رابرای مردم شرح دهد

اوتیسم با آزمون  می باشد، میزان شدت A ،B ،Cهای مجموع خرده مقیاسرشد که شامل 

به طور  GARS_2های آزمون درونی هر یک از زیر مقیاسهمسانی  شود.گارز سنجیده می

هر یک  دهد کهها نشان میفای کرونباخ تعیین شده است. ضریبکلی از طریق ضریب آل

ها، به عالوه شاخص کلی اوتیسم همسانی باالیی دارد و بنابراین صالحیت از زیر مقیاس

یر همبستگی درونی ز ه تحلیلبه عالو. کافی برای کمک به تشخیص اوتیسم را دارد

ها و شاخص ی دار هستند و بین هر یک از آیتممعن 1/0در سطح  GARS_2های مقیاس

برای  90/0مطالعات انجام شده نمایانگر ضریب آلفای اوتیسم همبستگی وجود دارد. 

برای اختالالت 33/0برای تعامل اجتماعی  93/0برای ارتباط  39/0ای رفتارهای کلیشه

 (.2001)گیلیام،  نشانه شناسی اتیسم است در91/0و رشدی 

، ی آموزشیاین بسته :(1337، )بازرگان یادگیری زمین ما و آنچه در آن استبسته 

در قالب  "زمین ما و آن چه در آن است"ی ها را در مورد پروژهسازماندهی محتوا و فعالیت

 مورد توجه قرار یک برنامه آموزشی درهم تنیده، حداقل در سه بعد برای پرورش کودک

جانور، گیاه،  )خاک، سنگ، آب، ای که زمین با زیر پروژه هایش یعنیبه گونه دهد.می

 های ضروری برای پرورش کودکتلفیقی تعاملی با مضامین و نگرشانسان(، یعنی در آن 

های فرصتصورت گیرد و های متنوع دیداری، شنیداری و یا هر دو،در قالب فعالیت
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. انجام ن رقم زده شده استهای یادگیری کودکامتنوعی در پاسخگویی به سبکدگیری یا

های کوچک و همچنین گروهای بزرگ، هایی در گروههای فردی، فعالیتفعالیت

 آورد. های تعامل اجتماعی برای این گروه کودکان را فراهم میفرصت

این فرم حاوی اطالعاتی شامل تحصیالت  :فرم جمع آوری اطالعات خانواده

ترتیب  ،فرزند، سن کنترل ادرار و مدفوع در کودکانترتیب والدین، سن و میزان تحصالت، 

هرماده شامل اطالعاتی است که توسط والدین یا مربیان و  .باشدتولد، سن باداری مادر می

یق گذاری آن از طرهشود. شیوه نمرداری کودک هستند ،گزارش میافرادی که مسئول نگه

یرد و گها را نداشته باشد صفر میمقیاس لیکرت است. به طوری که اگر آزمودنی این رفتار

گیرد. بنابراین در مجموع اگر آزمودنی کمتر از می 3، حداکثر نمره اگر رفتارها شدید باشد

دچار رفتار  نمره کسب کند، 33تا  29امتیاز بگیرد فاقد رفتار اتیستیک است. اگر بین  29

به  77رفتار فرد، اتیستیک متوسط است و از نمره  13تا  33اتیستیک ضعیف است. بین نمره 

 "باال فرد دچار رفتار اتیستیک شدید است. 

عات گردآوری شده از برای توصیف و تحلیل اطال: هاروش تجزیه و تحلیل داده

ند )تحلیل کوواریانس چ استنباطیو آمار آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( 

 انجام شد. SPSSنرم افزار  13نسخه  ها از طریقتحلیل داده استفاده شده است. متغیری(

 های پژوهشیافته

سال  3ترین سن در پایینسال و  13در این پژوهش باالترین گروه سنی  :های توصیفییافته

گرم کیلو 22/3باشد و میانگین وزن می 10/ 40که میانگین سنی در این کودکان قرار دارد

باشد. ماکزیمم سن کنترل می 30/1و مینیمم آن  90/3باشد که ماکزیمم وزن در حدود می

 25/3سالگی است و میانگین سنی  50/1سنی در سالگی و کمترین میزان 1ادرار در حدود 

اند کیلو داشته 3آن ها وزن کمتر از  30/0باشد. می 50/2است. میانگین سنی کنترل مدفوع 

 اند.این کودکان در وضعیت طبیعی به دنیا آمده 40/0

و میانگین  35ترین آن و پایین 54سنی پدران کودکان در این پژوهش  باالترین سطح

باشد و میانگین سن مادران می 30/40هاباشد و میانگین سنی مادران این گروهمی 50/45سنی 

و  50/1انگین مصرف داروی مادران در زمان بارداری باشد. میمی 70/31درهنگام بارداری 
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می باشد و  30تا  25سن مادران در زمان بارداری بین  30/0باشد.می 10/1بیماری مادران 

کردند و مصرف میها در زمان بارداری دارآن 50/0اند.سال سن داشته 30ها باالی آن 70/0

 .استبه علت بیماری بوده مصرف دارو 40/0و 

در وکنترلآزمایش هایهای گروههای توصیفی مربوط به نمرات آزمودنیداده

 ارایه شده است. 2آزمون متغیرهای مورد مطالعه در جدول پسو آزمونپیش

 های آزمایش و کنترلهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در گروهداده .2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین نوبت آزمون متغیر دتعدا گروه

 5 آزمایش

 رفتار
 54/2 00/31 آزمونپیش

 70/2 4/11 آزمونپس

 تعامل
 53/3 2/31 آزمونپیش

 77/2 00/11 آزمونپس

 ارتباط
 43/4 2/33 آزمونپیش

 11/3 3/17 آزمونپس

 نمره کل )رشد(
 01/1 4/100 آزمونپیش

 94/1 2/50 آزمونپس

 5 کنترل

 رفتار
 11/3 2/25 آزمونپیش

 19/3 3/25 آزمونپس

 تعامل
 21/4 4/29 آزمونپیش

 00/4 00/23 آزمونپس

 ارتباط
 73/3 4/32 آزمونپیش

 39/4 4/30 آزمونپس

 نمره کل )رشد(
 5/10 1/37 آزمونپیش

 13/10 4/33 آزمونپس

آزمایش و کنترل نزدیک های آزمون گروهنمرات پیش میانگین، دهد. نشان می2جدول

است افتههش یدر گروه آزمایش بسیار کا "ایرفتار کلیشه"گین نمراتبه هم نیست . میان

دهد یها نیز نشان مشود . مقایسه انحراف استانداردیتغییری دیده نمولی در گروه کنترل 

 تاسکه پراکندگی نمرات در گروه آزمایش کاهش و در گروه کنترل افزایش یافته
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 نسبت به پیش نیز گروه آزمایش در پس آزمون "تعامل اجتماعی"نمرات  میانگین

ود. شاست . در گروه کنترل نیز کاهش نامحسوسی دیده میآزمون کاهش چشمگیری داشته

، پراکندگی نمرات نیز حاکی از آن است که درهر دو گروه هامقایسه انحراف استاندارد

 .استکمتر شده

ولی  و کنترل کاهش یافتهگروه آزمایش "ارتباط کالمی"ن نمرات پیش آزمون میانگی

یانگر ها نیز نماس است. مقایسه انحراف استاندارددر گروه آزمایش این کاهش بسیار محسو

ایش افز روه آزمایش کاهش و در گروه کنترلگاست که پراکندگی نمرات در هر دو این 

 است.یافته

گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش  "های اجتماعیمهارت "میانگین نمرات

ت به شود امانسباست. در گروه کنترل نیز کاهش دیده میآزمون کاهش چشمگیری یافته

ها نیز حاکی از آن است که گروه کنترل بسیار کم است. مقایسه انحراف استاندارد

 استهردو گروه افزایش یافتهپراکندگی نمرات در 

جهت پی بردن به این موضوع که مداخله انجام شده منجر به تغییر : تنباطیهای اسیافته

ا ه است یآزمون شدهای و نمره کل اوتیسم درمرحله پسهای زیرمقیاسمعنادار میانگین

 .گردیداستفادهچندمتغیری، از تحلیل کوواریانسخیر

 هاتفاوت کلی متغیرها در گروه نتایج تحلیل چند متغیری .3جدول 

 هاشاخصمتغیر/

ک
مال

ره 
آما

 

ره
آما

ش 
رز

ا
 

ت 
سب

ن
F

 

d
f

 
ضیه

فر
 

d
f

 
طا

خ
 

P
  

 گروه

 001/0 3 3 27/42 97/0 پیالئی

 001/0 3 3 27/42 023/0 ویلکز

 001/0 3 3 27/42 27/42 هتلینگ

ها در سه شاخص آماره مالک آزمون در مورد تفاوت گروهدهد هرنشان می 3جدول

ها این یافته به این معناست که گروهدار است. معنی 001/0متغیرهای مورد مطالعه در سطح 

 اند.حداقل در یکی از متغیرها از هم متفاوت شده
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نتایج تحلیل   4-11. جدول پردازیمیبه بررسی نتایج مه تفکیک در این قسمت ب

 دهد.ا نشان میر کوواریانس چند متغیری تاثیر آموزش برنامه ریزی چند بعدی بر بهبود ارتباط کالمی

 . نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری تاثیر آموزش برنامه ریزی چند بعدی بر بهبود ارتباط کالمی4جدول 

 داریمعنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته

 001/0 3 131 1 131 ارتباط

 >001/0p)بهبود ارتباط کالمیدر مورد  دهد اثر عامل مداخله،نشان می 4های جدولیافته

دار است و متغیر مستقل باعث ایجاد (، در گروه آزمایش از لحاظ آماری معنیF( 1و 3= )3

وان نتیجه تدراین بررسی میاست.تفاوت در این مقیاس بین دو گروه آزمایش و کنترل شده

دول . جاستگرفت آموزش برنامه ریزی چند بعدی موجب افزایش ارتباطات کالمی شده

نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری تاثیر آموزش برنامه ریزی چند بعدی بر رفتار  5

 دهد.را نشان می ایکلیشه

 ایبعدی بر رفتار کلیشهمه ریزی چند . نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری تاثیر آموزش برنا5جدول 

 داریمعنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته

 001/0 114 7333 1 333 رفتار

 ایرفتار کلیشهدر مورد  دهد اثر عامل مداخله،نشان می 5های جدول یافته

(001/0p<114( =3 1و )Fدر گروه آزمایش از لحاظ آماری معن ،)دار است و متغیر مستقل ی

 دهد.ینشان م کنترل شده است.باعث ایجاد تفاوت در این مقیاس بین دو گروه آزمایش و 

بوده است. در  موثر یریزی چند بعدی بر رفتار آموزش برنامهتوان نتیجه گرفت بنابراین می

ند بعدی بر چ ریزیس چند متغیری تاثیر آموزش برنامهنتایج تحلیل کوواریان 1دول جپایان 

 دهد.را نشان می بهبود تعامل اجتماعی
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 . نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری تاثیر آموزش برنامه ریزی چند بعدی بر بهبود تعامل اجتماعی6جدول 

 داریمعنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر وابسته

 001/0 3 131 1 131 ارتباط

 001/0p<3( =3)بهبود تعامل اجتماعی در مورد  دهد اثر عامل مداخله،نشان می. 1جدول

دار است و متغیر مستقل باعث ایجاد تفاوت ی(، در گروه آزمایش از لحاظ آماری معنF( 1و

جه گرفت توان  نتیدراین بررسی می شده است.در این مقیاس بین دو گروه آزمایش و کنترل 

 شده است.آموزش برنامه ریزی چند بعدی موجب افزایش ارتباطات کالمی 

 بحث و نتیجه گیری

ریزی چند بعدی، بر بهبود برنامه بر مبتنی تاثیر آموزشهدف این مطالعه بررسی 

یک تکودکان اوتیس های اجتماعیو مهارت ایهای کلیشه، فعالیتارتباط کالمی

بود. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد آموزش مبتنی بر  کرج استان البرز

های ارتای و مهکلیشه های، فعالیتبهبود ارتباط کالمیبرنامه ریزی چندبعدی بر 

 تیک موثر است.کودکان اوتیس اجتماعی
 پیاژه ،(1999)ولف برگف، کرد  اشاره های به دست آمده می تواندر تبیین یافته

استفاده از وسایل بازی و استفاده  های خود بر تاثیردر پژوهش (1937)ویگوتسکی ( و 1912)

 . مسیر آموزشاندتاکید ورزیدههای ارتباطی و گفتاری از منابع دیداری بر رشد مهارت

های هشاست با پژون گردیدههای دیداری تدویریزی چند بعدی  که بر اساس فعالیتبرنامه

همچنین  است.زایش ارتباطات کالمی کودکان اوتیستیگ شدههمسو بوده موجب اففوق، 

ریزی چند بعدی در بحث متنوع بودن و ایجاد برنامه هایی رابا پژوهش، (2012نلسون )

تحریکات حسی، همچنین کاهش حس لمسی، آموزش برنامه ریزی چند بعدی، موجب 

 ای شده است.کاهش رفتارهای کلیشه

 همکاران زایش تعامل اجتماعی توسط دوگان وی افهای انجام شده در راستاپژوهش

آزمایشگاهی و  هایکه برتاثیرمحیط ،1995دی و شاکال، ( )کن1995(، ساسو)1995)

ه اند؛ با توجه به این کهای ساختارمند بر افزایش تعامالت اجتماعی تاکید داشتهمحیط
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ی و محتلف آموزش های طبیعیریزی چند بعدی چنین تدوین گردیده که از محیطبرنامه

استفاده گردد. اهداف آن با پژوهش های فوق همسو است و موجب افزایش تعامل اجتماعی 

 در کودکان اوتیستیک گردیده است .

ا برخی این پژوهش ب ،در پایان نیز می توان اشاره کرد در کنار نتایج مفید به دست آمده

ها به یافته گیری و تعمیمنمونه ها، روشها نیز مواجه بوده است. افت آزمودنیمحدودیت

 ین با توجه به نتایج به دست آمده،های این پژوهش است. بنابراجامعه نیز از جله محدودیت

باتوجه به این که دانش آموزان ساعات زیادی از شبانه روز را درکنار  شودپیشنهاد می

هایی درنظر نامهبرند، ضروری است برای آموزش اعضای خانواده نیز برخانواده بسر می

تر ر و عمیقتتر باشد، تغییر رفتار سریعهرچه سن افراد در آموزش پایین. همچنین گرفته شود

نی و )پیش دبستا های رسمی مدارسگردد از شروع آموزشپیشنهاد میبنابراین خواهد بود. 

ارس، به در مد برنامه قبل از ارائه اینو  ی بکار گرفته شوداول ابتدایی( این برنامه آموزش

ها در این خصوص در زندگی شخصی خود ای که آناقدام شود به گونهنیز آموزش معلمان 

ای استفاده کنند وشایسته است از بین های آموزشی به نحوه سازندهبتوانند از این مهارت

 .ستند همعلمان، افرادی انتخاب شوند که شایستگی تدریس و کار با کودکان اوتیسم دارا 

های آزمایشی، انجام پژوهش در سطحی راستای انجام پژوهش های آتی استفاده از طرحدر 

 شود.شنهاد مینیز پی "هستی و حرکت"و  "ما من و"دو بسته دیگر به نام تر، و استفاده از وسیع

  منابع

ترجمه محمد تقی براهنی. تهران: انتشارات دانشگاه  ،روان آزمایی (.1371) .نآناستازی، آ

 .304تهران. ص، 

 .های روانیمتن تجدید نظر شده اختالل. (2013)انجمن روان پزشکی آمریکا. 

www.DSM-5 .org(9/4/1392. دسترسی.) 

 وآماری تشخیصی راهنمای تجدیدنظرشده متن(. 1331) .آمریکا روانپزشکی انجمن
 انتشارات :. تهران(2000)آوادیسیانس و نیکخو امحمدرض ترجمه. روانی هایاختالل

 .دانژه
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 . انتشاراتای بر برنامه ریزی چند بعدی، ماتریس زندگیمقدمه (.1337.)  یمینبازرگان، س

 مدرسه.

. سازمان پژوهش و بسته یادگیری زمین ما و آنچه در آن است(. 1337) .یمینبازرگان، س

 برنامه ریزی آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه.

 روی کودکان مبتال به اتیسم Lovaasکاربرد رفتاردرمانى  .(1333) و همکاران، خوشابی

رکز م و آسپرگر. اولین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان، تهران،

  .ملى تحقیقات علوم پزشکى کشور

 اوتیسم های روا نسنجی آزمون تشخیصیبررسی شاخص(. 1390. )گالبی و همکاران

(Garzمجموعه مقاالت مجله پژوهش ،)،(، 1) اول، سال های علوم شناختی و رفتاری

 .141ص،  .1390زمستان. و پاییز

 . انتشارات ویرایش، چاپروش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. (1337). لیع دالور،

21. 

ریزی های کاردستی و نقاشی بر اساس مدل برنامهتاثیر  فعالیت. بررسی (1390)نسیم.  دیانی،

ساله شیرخوارگاه آمنه. پایان نامه  1تا  4اضطراب کودکان چند بعدی بر کاهش 

 کارشناسی ارشد، عالمه طباطبایی، تهران.

، عاطفی -رفتاری مشکالت دردرمان گویی کاربردقصه(. 1332) .اهرهط سیدی،

 . 35-43، ص، 23، تعلیم و تربیت استثنایی فصلنامه پرخاشگری

(، بردرمان کودکان دچار اوتیسم. (ABAتأثیر مداخله درمانی به روش  گالبی و همکاران،

 .2.ص1334. بهار 1، سال پنجم، شماره نامه پژوهشی کودکان استثناییفصل

شهر  1تا5ریزی چند بعدی بر پرخاشگری، کودکان . بررسی، برنامه(1391). یراننیکنام، س

 طباطبایی.کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، عالمه 

. بررسی تاثیر برنامه ریزی چند بعدیبرمیزان رشد هماهنگی دیداری (1390).وارهس یوسفی،

پایان نامه کارشناسی  .ساله در شهرستان کرج 5-1حرکتی کودکان دوره آمادگی _

 ارشد. تهران، عالمه طباطبایی.

ریزی مبنای برنامه(. تاثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر 1339کمالوندی، ولی اهلل. )



 191                                                    ...کالمی ارتباط بهبود بر بعدی چند ریزیبرنامه بر مبتنی آموزش تاثیر

. 39-33چندبعدی بر خالقیت کودکان پیش دبستانی شهر تهران در سال تحصیلی 

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.پایان

(. تاثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر مبنای برنامه ریزی 1391صفری، سجاد. )

یلی ی شهر کرج در سال تحصچندبعدی بر مهارت های اجتماعی کودکان  پیش دبستان

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.1390-91
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