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 چکیده

 یهامهارت و زارفتارهایِ مشکلاجتماعی بر  یهااثربخشی آموزش مهارت تعیین: هدف پژوهش هدف

 بدونآزمایشی روش پژوهش شبه: روش. باال بود عملکرد با اُتیسماختالل طیف  دچاراجتماعی نوجوانان 

ساله  14تا  11نوجوان  06جامعه آماری شامل ، وپیگیری و آزمونپس، آزمونشیپ با طرح ،گروه گواه

 11 مندگیری هدفبا روش نمونهآوا در شهر تهران بود.  اُتیسممرکز و  اُتیسممرکز تهران کننده به مراجعه

هفته  هر، یاقهیدق 06جلسه  16شدند و مداخله را در  مشابه تقسیمنفری  0دو گروه  نوجوان انتخاب و به

نسخه والدینِ -اجتماعی یهابندیِ مهارتمقیاسِ درجهدر سه مرحله ها نیز آنلدینِ واو  ؛دریافت دو جلسه

های مکرر گیریآزمون تحلیل واریانس اندازهبا استفاده از  هاداده. را تکمیل کردند( 1006) گرشام و الیوت

 اجتماعیی هامداخله منجر به افزایش مهارت هایه: نتایج نشان داد شرکت در جلسهایافتهشد. تحلیل 

، F=11/1) پذیری، مسئولیت(F ،660/6=P=11/4ی )ورزجرأت (،F ،660/6=P=01/0)همکاری شامل 

661/6=P )و خودکنترلی (07/4=F ،660/6=P)  است؛ شده  با عملکرد باال اُتیسمنوجوانان با اختالل طیف

 در کاهش مشکالت رفتار بیرونیدیگر  و از سوی ؛نماندهپایدار  این تاثیر در مرحله پیگیری یک ماهه لیو

(11/6=F ،40/6=P)درونی ، (17/6=F ،00/6=P )فعالشیو ب( 61/1ی=F ،00/6=Pآن ) بهبودی حاصل ها

ا راجتماعی  یهامهارت یآموزشتوان برنامه میهای این پژوهش یافتهبر اساس : یریگجهینت نشده است.

؛ دتلقی کربا عملکرد باال  اُتیسماختالل طیف  دچارنوجوانان  اجتماعی یهاارتقاء مهارت روش مؤثری برای

پایدار ماندن برای  الزم استاما  نمود؛این نوجوانان توصیه  های اجتماعیمهارتافزایش برای و آن را 
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 مقدمه
( مشخصه 1610) 1ویراست پنجم ،روانی هایراهنمای تشخیصی و آماری اختاللطبق تعریف 

نقص پایدار در برقراری ارتباط اجتماعی متقابل و تعامل شامل ، 1اُتیسماصلی اختالل طیف 

ز . این نشانگان باید ااست هاتیفعالاجتماعی و الگوهای محدود تکراری و قالبی در رفتار، عالئق و 

نجمن اند )کدوران کودکی وجود داشته باشد و عملکردهای روزانه فرد را مختل یا محدود 

کودک برآورده شده است  01در هر  1 اُتیسم(. شیوع اختالل طیف 1610آمریکا،  یپزشکروان

 (. 1610، هایماریب)مرکز کنترل و پیشگیری از 

 و ابتال به این اختالل در بسیاری از موارد دشوارتر از ابتال به نابینایی یا ناشنوایی مادرزادی است   

 توانندیمنخوبی کودکان نابینا و ناشنوا ، اما بهشنوندیمو  نندیبیم، این افراد کامالً جز موارد نادربه

ها پاسخ دهند. درواقع اولین مشخصه اصلی اختالل طیف اجتماعی را درک کنند و به آن یهانشانه

اجتماعی دوجانبه است که این ضعف به شکل دقیقی در تعامل با  هایارسایی در تعامل، ناُتیسم

اختالل  دچارشود ضریب هوشی افراد تصور می کهبا آن(. 1000، 0یث)فر کندیمبروز  هاسالهم

 درکمبودهایی د، اما شته باشیا باالتر از متوسط قرار دا ودر دامنه متوسط  7عملکرد باال با اُتیسم

سوباراجو، سورش، ساندارام و )دهند نشان میروابط متقابل، شناخت اجتماعی و کاربرد زبان 

 اجتماعی یهامهارت(. نقص در 1610و بولت،  زیمیتام، اولسون، 1610؛ بولت 1614، هانمیناراس

شهود تر مو مشکالت اجتماعی در این افراد زمانی بیش کندینممعموالً با افزایش سن فروکش  هاآن

در  یترقیدق یهاظرافتکه یعنی زمانی ؛رسندبو به سن نوجوانی  بشوندکه وارد مدرسه  شودیم

 (.1614)لووک، ویلیام، شی و کاساری،  مورد نیاز استاجتماعی  هایتعامل

معموالً نسبت به مفهوم نوجوان بودن ناآگاهند، دچار اختالل اُتیسم با عملکرد باال، نوجوانان    

بیه و یا وسایلی ش هالباس خواهندینم ،شان نسبت به ظاهرشان حساس نیستندیهاسالبرخالف هم

ها را از شان آنایجنسی عادی دارند و کمبود بیان چهره تنوجوانان داشته باشند، تمایالیه بق

 یهانهیزمفردی در اجتماعی منحصربه یهاچالش. این افراد با کندیمشان متمایز ساالنهم

، فازیانا و زیپارسورن، آرتر، اُماتهید) هستندرو هتحصیلی، محیط کار، اشتغال و اجتماع روب

قدم شدن در تعامالت، سهیم در پیش اُتیسماختالل طیف دچار (. نوجوانان 1611، هاموسیپان

شدن در لذت، حفظ تماس چشمی، گفتگوی دوطرفه، در نظر گرفتن دیدگاه دیگران و استنتاج 

منافع دیگران مشکالتی دارند. عالوه براین، زندگی مستقل، ازدواج، رفتن به دانشگاه، کارکردن و 

                                                           
1. diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM.V) 

2. Autism Spectrum Disorder (ASD) 

3. Frith 

4. individuals with high functioning Autism disorder 
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ظریف، حدس در مورد دلیل تصمیم  هایوستی، استدالل کالمی، درک هیجاند یهاشبکه توسعه

 اردچبزرگ افراد  یهاچالشدیگر  و طراحی و اجرای تکالیف اشتراکی، از یاحرفهدیگران، آمادگی 

ناقص  یدهمیتعمهای اجتماعی و (. عدم کسب مهارت1614)کیوالس و کوبت،  استاین اختالل 

سبب تجربه تنهایی ناشی از ایجاد  ،در کودکی نیز اُتیسماختالل طیف دچار در افراد  هامهارتاین 

( و در 1611و حفظ روابط اجتماعی و مشکالت سالمت روان )گانتمن، کپ، اورنسکی، الیوگسن، 

شود ، دوستان و والدین میهاسالفقدان حمایت اجتماعی مثبت از طرف هم سببنوجوانی 

(. تنهایی و کیفیت دوستی 1616مفری و سیمز، ه ؛1660اریکسن و گزنس، السگارد، نیلسن، )

با افسردگی همبستگی مثبت باالیی نشان داده است )وایتهاوس، دورکین،  ،ضعیف در این جمعیت

 یریگگوشهاجتماعی پایین، اضطراب و  ییتوانانوبه خود با که به ؛(1660جاکوویت و زیاتاس، 

 (. 1616)وایت، کیونینگ و اسکاهیل،  استاجتماعی مرتبط 

مناسبی  ها پاسخو به آن کننداجتماعی را شناسایی  یهانشانه توانندیمکه این لیدلبهافراد سالم    

دارند در  یرشد یهایناتوانکه  یاما افراد دهندیمگوناگون وفق  یهاتیموقعدهند، خود را با 

این (. 1001، یآبادفتحشوند )قرائی و میاجتماعی با کاستی مواجه  یاز رفتارها یاگستردهطیف 

تحصیلی، محیط کار، اشتغال و اجتماع  یهانهیزمفردی در اجتماعی منحصربه یهاچالشافراد با 

در  اُتیسماختالل طیف دچار های اجتماعی برای افراد رو هستند؛ بنابراین، آموزش مهارتهروب

پژوهشی نیز حکایت از نیاز  یهاافتهی(. 1611و همکاران،  اُماتهید) استفراخنای زندگی ضروری 

منظور بهبود روابط اجتماعی های اجتماعی بهبه ارائه آموزش مهارتپذیر این جمعیت آسیبمبرم 

؛ مونتگموری، آلیسون، 1610، دارد )دوون و هاریس هاآنشناختی و افزایش میزان بهزیستی روان

 (. 1614؛ چونگ و چن، 1610کوهن، -نگدون و باونالی، کسیدی، ال

اختالل دچار اجتماعی به نوجوانان  یهامهارتی در زمینه آموزش هایپژوهش میان از ایران در   

نتایج ؛ که اشاره کرد (1001رآمدی )دشریفیبه مطالعه  توانیم ؛اُتیسم انجام شده استطیف 

به نوجوانان دچار اختالل طیف اُتیسم،  اجتماعیهای آموزش مهارت دادشان وی نمطالعه 

 ر. اما مروشودنوجوانان میاین در غلبه بر نارسایی هیجانی  پیشرفتمنجر به معناداری طوربه

 انمیاز  انجام شده است.فراوانی در این زمینه  هایپژوهشدهد؛ نشان می پیشینه پژوهشی خارجی

که به مرور  ؛( اشاره کرد1617میلر، ومون، ویوو و روسو )مند نظامبه مطالعه  توانیم هاپژوهشاین 

های اجتماعی برای گروهی آموزش مهارت هایهدر زمینه مداخل پژوهش 77و تحلیل نتایج 

های نتایج اثربخش بودن آموزش گروهی مهارتو  دنپرداخت اُتیسماختالل طیف  دچارنوجوانان 

، او. ریچکردندگزارش  اُتیسماختالل دچار عنوان یک مداخله ارزشمند برای نوجوانان بهرا اجتماعی 

که با هدف  پرداختند ییهاپژوهشبه مرور  مندنظام یپژوهشدر نیز ( 1611) استینر و والکمر

انجام شده بود. نتایج  اُتیسماختالل طیف دچار ساله  11تا  0های اجتماعی به افراد آموزش مهارت
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 به ، اعتماد1ماعیهای اجتماعی سبب ارتقاء کفایت اجتمهارت دادمطالعه این پژوهشگران نشان 

شده است؛ اما بین گروه آزمایش  هاپژوهشکنندگان در این بین شرکت و کیفیت دوستی در 1نفس

در تنظیم هیجانی تفاوت معناداری دیده نشد. کونینگ، ماگیل ایوناس، والدن و دیسک  گواهو گروه 

اجتماعی مبتنی بر رویکرد های ( نیز در مطالعه خود به ارزیابی اثربخشی مداخله مهارت1611)

نفر گروه آزمایشی  4) اُتیسمساله با تشخیص اختالل  16-11پسر  10 در موردرفتاری -شناختی

نمونه در ادراک اجتماعی،  گروه دادنشان ها مطالعه آنکه نتایج  پرداختند( گواهه نفر گرو 1و 

 . اندپیدا کردهتایان و دانش اجتماعی بهبود معناداری با هم هاتعامل

 یکشورهابخشی در کشور ما و نیز توان یهاوهیشکه عمده  دهدیمپیشینه پژوهشی نشان    

است که عمدتاً بر اساس آموزش انفرادی این گروه دیگر، متمرکز بر تقویت عملکردهای شناختی 

 ؛1001مهاجری، پوراعتماد، شکری و خوشابی،  ؛1010)پوراعتماد و خوشابی،  ردیگیمصورت 

و این در  ؛(1610کانداالفت، میشائیل، تاندار، آلن و چاپمن،  ؛1616کامیراو، بادیا، اولر و ورسکیور، 

شده است در  بخشی ایجادهای شناختی که در جریان تواناز مهارت یاعمدهحالی است که بخش 

 های شناختی، مهارتصورتاین. در غیر ابدییمشود و گسترش فضای روابط اجتماعی تقویت می

های اجتماعی و . بنابراین، برای ایجاد یا تقویت مهارتماندیمانفرادی باقی  یهاآموزشدر سطح 

 اختالل طیف دچاراست که در دستور کار نظام درمانی افراد  الزمهای شناختی نیز گسترش مهارت

 قرار گیرد.  اُتیسم

 یهامهارتاثربخشی یک برنامه آموزش  هدف تعیین میزان ااین پژوهش برای نخستین بار ب   

به  ؛ تادر کشور انجام شد اُتیسم دچارناسب با فرهنگ ایرانی برای نوجوانان اجتماعی بومی و مت

 پاسخ دهد.زیر  هایسوال

، آیا آموزش اُتیسم دچاراجتماعی در افراد  یهامهارتبا وجود مقاوم و دیرپا بودن مشکالت  .1

 اُتیسماختالل طیف دچار در نوجوانان  هامهارتسبب ارتقاء این  تواندیماجتماعی  یهامهارت

 با عملکرد باال شود؟

اختالل طیف دچار های اجتماعی سبب کاهش مشکالت رفتاری نوجوانان آیا آموزش مهارت .1

 ؟شودیمبا عملکرد باال  اُتیسم

 ماند؟در مرحله پیگیری پایدار میمداخله  این آیا تاثیر .0

 

 

 

                                                           
1. social competence 

2. self-confidence 
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 روش

و آزمون پس، آزمونپیش طرحبا استفاده از بدون گروه گواه آزمایشی روش پژوهش حاضر شبه

ی در یک ویژگایجاد تغییر  هدف. استفاده از این طرح در شرایطی مناسب است که بودپیگیری 

اختالل چار دمانند نقایص پایدار در افراد ، بسیار مقاوم مقابل تغییرشده یا یک ویژگی تثبیتبسیار 

دچار ان نوجو 06جامعه آماری پژوهش شامل  (.1014)بورگ، گال و گال،  باشد اُتیسمطیف 

 1007در سال شهر تهران  مرکز اُتیسممرکز تهران اُتیسم و  کننده بهمراجعه اُتیسماختالل طیف 

عنوان گروه نمونه انتخاب مند بههدف یریگنمونهبا استفاده از روش  هانفر از آن 11 بود که تعداد

که  دهدیاجتماعی به نوجوانان نشان م یهاگروهی مهارتپیشینه موجود در زمینه آموزش  شد.

؛ ریچاو و همکاران، 1617نفر باشد )میلر و همکاران،  1تا  0اعضای هر گروه باید بین مطلوب تعداد 

 اختالل طیف اُتیسمدچار نفر نوجوان  11که در این پژوهش  (.1611؛ کونینگ و همکاران، 1611

 اختالل تشخیص قطعیمعیارهای ورود به پژوهش شامل نفره تقسیم شد.  0به دو گروه مشابه 

زمان همدریافت  عدم، در او ناشنوایی و نابینایینظیر نقایص حسی  فقدان ،واننوجبرای  اُتیسم

رضایت آگاهانه ، یاجتماع یهامهارت آموزش هدفبا صورت مستقیم یا غیرمستقیم به چه مداخله

 شاملمعیارهای خروج از پژوهش  .بوددر این پژوهش او نوجوان و خانواده تمایل به همکاری و 

 هایهرمان و تعداد جلسخانواده در جریان دهمکاری عدم ، نوجواندر پرخاشگری شدید تشخیص 

  .بودتر از دو جلسه غیبت بیش

 

 ابزار پژوهش

اس ین مقیا. 1والدین نسخه-اجتماعی گرشام و الیوت یهامهارتبندی مقیاس درجه. 1

معلمان ویژه ن، یژه والدیو نسخهسه  ه شده و دارایساخت (1006)وت یگرشام و ال توسط یبنددرجه

و گویه دارد  00 که ژه والدین استفاده شدیو نسخهـن پـژوهش از یا در. است آموزاندانشویژه و 

 ،همکاری هاییاسمقاجتماعی که شامل خرده یهامهارت)الف( عامل  سنجد.عامل را میدو 

، 10، 10، 11، 16، 7 هایسؤال ،یورزجرات ؛00، 11، 14، 11، 10، 10، 10، 11، 1، 1 هایسؤال

 01، 04، 01، 10، 16، 11، 0، 1، 4، 0 هایسؤال ،پذیریعامل مسئولیت ؛01، 00، 07، 06، 17

رفتارهای  عامل. )ب( است 00، 01، 10، 10، 11، 14، 17، 0، 0، 0 هایسؤال ،و خودکنترلی

 ؛07، 70، 70، 00، 70، 00 هایسوال ،رفتارهای بیرونی هاییاسمقخردهکه شامل  زامشکل

، 01، 06، 74، 00 هایسوال ،فعالییشبو  00، 01، 76، 70، 71، 71 هایسوال ،رفتارهای درونی

در  نمره 6= ، هرگز1= ی، گاه1= نه اغلبیگز یاس، براین مقیا یگذارنمره منظوربهاست.  71، 77

                                                           
1. Gresham & Elliott: Social skills rating system (SSRS) 
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دهنده برخورداری از میزان اجتماعی نشان یهامهارتنظر گرفته شده است. نمره باالتر در عامل 

تر دهنده مشکالت رفتاری بیشنشان زامشکلره باالتر در رفتارهای اجتماعی باالتر و نم یهامهارت

(، این ابزار برای کودکان مقطع دبستان 1000، زمانی و پورکریمی )یکتایشکوهاست. در پژوهش 

 14/6ی اجتمـاع یهـامهـارتبرای عامل  ییب قابلیت اعتمـاد با روش بازآزمایضر و استفاده شد

اجتمـاعی و  یهاهر دو عامل مهارت یبرا یو همسان درون 00/6ی الت رفتارکعامـل مشـ و

 یهامهارتت اعتماد یرونباخ قابلک یچنین با استفاده از روش آلفـاهم ؛14/6ی الت رفتـارکمشـ

عه حاضر نیز آلفای کرونباخ در مطال .دست آمدبه 01/6 یالت رفتارکمش و 10/6اجتماعی 

 دست آمد.به 00/6و مشکالت رفتاری  14/6های اجتماعی مهارت

 .(بامانا) 1اُتیسم اجتماعی به نوجوانان با اختالل طیف یهامهارت. برنامه آموزش گروهی 2

پوراعتماد،  ( و1007) صادقیتوسط است  اییقهدق 06جلسه  16شامل که  «بامانا» یبسته آموزش

های ارتباطی فردی، مهارت شامل آموزش« بامانا» .شد تدوین( 1007ی )آبادصادقی و فتح

خودیاری، نظیر زندگیهای مهارت، ارتباطی گروهی، درک دیگران، مدیریت خود، یورزجرات

با توجه به لزوم درگیرکردن همه نوجوانان در در این پژوهش  .استله و خودشناسی امسحل

اخله مد« بامانا» هایها در جلسهی نقش و انجام فعالیتهای گروهی و نیاز به همکار برای بازفعالیت

شناسی و دارای که هر دو دانشجوی دکتری روانانجام شد؛ یک آقا و یک خانم ، درمانگرتوسط دو 

 اُتیسم اختالل طیف دچارنوجوان  11و  ؛تیسم بودنداُدر مورد افراد دچار اختالل گری سابقه مربی

 ایهفته ،نفری مشابه تقسیم شده بودند 0آزمایشی که به دو گروه در این پژوهش را با عملکرد باال 

 . آموزش دادندشرح زیر بهجلسه  1

خود را به گروه معرفی کردند و  یی یکساناساس الگو در ابتدای جلسه درمانگران بر .اول جلسه   

د مطابق با این الگو خود را به دیگران معرفی کنند و سپس توضیح مختصری ناز نوجوانان خواست

قوانین روی دیوار اتاق نصب شد تا  هاو با کمک آن کنندگان داده شدشرکت هبدرباره قوانین گروه 

که ینا یریمانند یادگ، اهداف تشکیل گروهبرای نوجوانان همه آن را ببینند و رعایت کنند. سپس 

یدا پ، نحوه بازی و کارکردن با دیگران، ندها دوست شوو با آن ندچگونه با دیگران ارتباط برقرار کن

 ودادن سالم ارتباط از طریق نحوه برقراری  ،پیش آمده است شانحل مشکلی که برایکردن راه 

عنوان الگو و سپس و مربیان به ؛چشمی توضیح داده شد پرسی کردن و اهمیت ارتباطاحوال

 هانآاستفاده از  هاییتموقعن صداهای باال، متوسط و پایین و نوجوانان به بازی نقش پرداختند. تُ 

مثال تشویق تیم فوتبال مورد عالقه، صحبت کردن در کالس و با تلفن وقتی کسی پیش ما خوابیده 

قالب بازی به نوجوانان آموزش داده شد. در پایان تک تک اعضا مقابل در  ؛کندیماست یا مطالعه 

                                                           
1. program of group social skills training for adolescents with ASD 
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دای صن تُپرسی، برقراری تماس چشمی و با توجه به الگوی معرفی شده برای سالم و احوال ،گروه

الیف و ارائه تک بندی مطالبجمعبا جلسه این  .خود را معرفی کردند و بازخورد گرفتند ،افراد مناسب

 منزل خاتمه یافت.

های مهارتو مرور دادن بازخورد  از پس بررسی شد. ابتدا تکالیف محوله در جلسه قبل .دوم جلسه   

 ای ندادن و پرسیدن سوالمانند جواب یک کلمه کارهای حفظ گفتگوراه، کارشده در جلسه گذشته

 ر کار قرار گرفت و بازیدر دستوتداوم گفتگو و حفظ گفتگو و رابطه  در موردو تمرین  ،متقابل

بله یا "هر فرد از اعضای گروه باید سعی کند که از در این بازی تمرین و گفته شد؛  "بله/خیر"

نکند. برنده کسی  استفاده ؛پرسنددیگر اعضای گروه میی که مربی یا هایدر جواب به سؤال "رخی

. درباره احترام گذاشتن جواب دهد" بله/خیر"ترین تعداد سؤال را بدون استفاده از است که بیش

که مستلزم  هایییتموقعبه دیگران و زمان و نحوه خواهش کردن و معذرت خواستن بحث شد و 

ش آموزبازی نقش بود با استفاده از  کردن یخواهمعذرتاستفاده از الفاظ مؤدبانه خواهش، تشکر، 

  اُتیسم نوجوانان دچار اختالل  "؟تونمیمن م"در بازی  .انجام شد "؟تونمیممن "شد. بازی داده 

نظایر های رسمی مانند تشکر و تعارف دیگر را حفظ کنند و نیزآموختند همیشه باید احترام یک

شد سه متر دورتر و خواسته رعایت کنند. از کودک/نوجوان  ؛که الزمه احترام اجتماعی است آن را

« جلو فالنی، یک قدم بیا»د که ادهای گروه دستور مییکی از بچه بار در مقابل مربی بایستند. هر

د وانتدر پاسخ میمربی و « تونم؟گوید(، من میمیرا مربی فالنی )نام »پرسد: مربی میاز  سپس

مثبت باشد، کودک/نوجوان باید پیش از انجام مربی پاسخ  اگر« تونینه، نمی»یا « بله، بیا»د: بگوی

اجازه  یا بدون کند؛هر کودکی که یکی از این مراحل را فراموش  .«ممنون»بگوید: مربی دستور به 

 یابدزمانی ادامه مید. این بازی تا وشدوباره به ابتدای خط فرستاده می دهد؛حرکت خود را انجام 

یز نسؤال پرسیدن موقع بهشیوه مناسب سؤال پرسیدن و  در این جلسه که کودک به مربی برسد.

 برای "پر کالغ"و سپس بازی  ؛درباره اهمیت گوش دادن بحث شد وتمرین  از طریق بازی نقش

ارتباط و بازی نقش انجام شد و در نهایت نحوه خاتمه دادن به گوش دادن  با دقتفهمیدن اهمیت 

و تکالیف منزل بندی مطالب جمعجلسه تور کار قرار گرفت و در پایان خداحافظی کردن در دس

 ارائه شد.

مرور  دادن بازخورد وسپس به ، بررسی در ابتدا تکالیف محوله در جلسه قبل .سوم جلسه   

 فرد هرعواطفی که  بارهدرتوضیح و پس از شد گذشته پرداخته  هایههای کارشده در جلسمهارت

ت عواطف مختلف برای شناخ هایتصاویر هیجان ؛دداشته باش مختلف یهازمانممکن است در 

ش بازی نقبا پرداختند و  "احساساتپانتومیم "به بازی  هاآن .نشان داده شدبه نوجوانان  ،اصلی

 هاسالیا هم هالسابزرگاز اهمیت کمک گرفتن درباره . طور شفاهی عواطف خود را بیان کردندبه

یاد بازی نقش  اباز دیگران را نحوه تقاضای کمک و نوجوانان  شدبحث  ضروری هاییتموقعدر 
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 خاتمه یافت.نیز جلسه این و ارائه تکالیف منزل بندی مطالب سپس با جمع گرفتند.

بازخورد، پس از دادن ، بررسی سه تکالیف محوله در جلسه قبللدر آغاز ج .چهارم جلسه   

 مندجراتو تفاوت بین  یورزجرات. در مورد های گذشته مرور شدهای کارشده در جلسهمهارت

نقش  بازی را بابودن در صف  مندجرات کنندگانشرکتبودن با پرخاشگر بودن توضیح داده شد و 

رد و از یک ف گرفتندصف نانوایی قرار مانند  ،اعضا در یک صف این شکل کهبه .تمرین کردند

که  ؛آموزش داده شد بودند ایستاده افرادی که در صف به ؛صف را رعایت نکند که سته شدخوا

 ددر مورگیری مانند تصمیم، متفاوت هاییتموقع. برای ابراز نظر در کنندقاطعانه با او برخورد 

 .به بازی نقش بپردازندخواسته شد تا نوجوانان از  ،والگارائه با  ،نیز بازی کردن در بین دوستان

به درخواست کالسی مانند سرک کشیدن به کیف همامتناع از کارهای غیرمنطقی  یهاراه درباره

و به ارائه الگو و بازی نقش برای رد تقاضاهای غیرمنطقی پرداخته  ،بحث "نه"و گفتن  دیگران،

اجازه گرفتن از صاحب عنوان مثال از طریق به ،مناسب قرض گرفتن اموال دیگران راه دربارهشد. 

ازی ب ابرا قرض گرفتن نحوه داده شد و نوجوانان  آموزش، تشکر کردن گرفتن شیو پس از شی، 

 و تکالیف منزل ارائه شد.بندی مطالب جمع. در پایان تمرین کردندنقش 

دادن بازخورد، پس از ، بررسی تکالیف محوله در جلسه قبلاین جلسه نیز در  .پنجم جلسه   

در مورد ارزش و مزایای تشکیل گروه بحث و  های گذشته مرور شد.های کارشده در جلسهمهارت

، اعضا به دو گروه تقسیمانجام شد. شکل زیر بهبرای تقویت مهارت کار گروهی  "هایوانلهرم "بازی 

بسته  تکه نخ به آن 7لیوان پالستیکی و یک عدد کِش دایره مانند که  16ها و به هریک از گروه

دیگر کش و از افراد گروه خواسته شد هر یک، نخی را بکشند و با همکاری هم ؛شده بود، داده شد

بودند؛ بیندازند و سپس لیوان را در جای  روی میز قرارگرفته صورت وارونهها که بهرا دور لیوان

اعضای گروه  یرون آورند. هریک ازو مجدداً نخ را بکشند تا کش را از دور لیوان ب ؛خود قرار دهند

 هاین شکل کبهصورت یک هرم چیدند. ها را بهدیگر لیوانها و با همکاری همبا استفاده از این کش

. قرار گرفتلیوان  1لیوان و ردیف چهارم  1لیوان، ردیف سوم  0لیوان، ردیف دوم  7ردیف اول 

اهمیت  شد. بعد از بازی نیز دربارهبرنده بازی  ؛ه بودچیدها را تر لیوانها که سریعهریک از گروه

ی و گروه هاییتفعالدرباره نحوه پیوستن به  نیز شد.های گروهی بحث همکاری کردن در فعالیت

الگوی رفتاری به زبان ساده طی سه زیرمرحله شکل بهی هایاجتماعی توضیح هاییتفعالشرکت در 

شد و فعالیت نوجوان ساکت و آرام به گروه نزدیک می :ایالف( رفتار مشاهده .ارائه شدبرای اعضا 

شد تا نوجوان رفتار مورد پذیرش گروه و چارچوب کرد. این مشاهده سبب میها را تماشا میآن

عملکرد گروه را بفهمد. ب( اظهارنظر مطلوب و مثبت: نوجوان در مورد فعالیت گروه اظهارنظر 

تقاضای مستقیم: نوجوان منتظر فرا رسیدن زمان مناسب ج( کرد. مطلوب و مثبتی را ارائه می

جود ها وپرسید که امکان پیوستن وی به فعالیت آنگاه از اعضای گروه مستقیماً میماند و آنمی



 ... مشکالت رفتاری وهای اجتماعی بر مهارت آموزشاثربخشی 

710 

 دور و"گروهی و بازی  هاییتفعالپیوستن به نحوه بازی نقش با نوجوانان  سپس دارد یا خیر.

ی از یک .کردند تمرین زیر به شکلکند؛ کان تقویت میحس همکاری را میان کودکه را  "نزدیک

فرستاده شد؛ تا اعضای دیگر چیزی را در اتاق عنوان یابنده انتخاب و به بیرون اتاق اعضای گروه به

که شده را بیابد. هنگامیخواست شد وارد اتاق شود و توپ قرمز مخفیاز یابنده دربعد مخفی کنند. 

و  زدند؛های سریع روی میز میشد؛ اعضای دیگر گروه با ضربهنزدیک میاو به محل اختفای توپ 

ند. این کار تا ردکمیتر تر و صدا را ضعیفها را بیشآهنگشد، فاصله ضرباگر از محل دور می

گونه آموختند که چها با این بازی آن د.پیدا کنتوپ موردنظر را توانست که یابنده  ادامه یافتزمانی 

ین ا بخش و شاد است.توانند توپ قایم شده را بیابند و این همکاری چقدر لذتی هم میبا همکار

 و تکالیف منزل خاتمه یافت.بندی مطالب با جمعجلسه 

مرور  این جلسه نیز با بررسی تکالیف محوله در جلسه قبل، دادن بازخورد و .ششم جلسه   

در تعامالت  هاپیرامون اهمیت توجه به هیجان .گذشته شروع شد هایهشده در جلسهای کارمهارت

سپس  .بحث و به اعضای گروه درباره درک عواطف دیگران و همدلی کردن توضیحاتی داده شد

اهمیت کمک کردن به دیگران و درباره . کردند تمرینبازی نقش  اب را همدلی کردن ء گروهاعضا

و بازی نقش پیشنهاد کمک به دیگران و  ،بحث دارندکمک نیاز به دیگران  هاییتموقعشناسایی 

در این بازی سه نفر حضور داشتند. فرد الف که چشمانش  .انجام شد "منو راهنمایی کن"بازی 

 تشو کلیدی را که همراه خود دا شت؛ گذبودو از بین موانعی که بر سر راه او قرار گرفته  بسته شد

را  که فرد الف بود فرد جنفر سوم و رساند؛  ودبکه معموالً در کنج دیگر اتاق ایستاده  به فرد ب،

که فرد د که به موانع برخورد نکند تا به فرد ج برسد. درصورتیرکصورت کالمی طوری راهنمایی به

. این بازی مستلزم این کردمیو بازی را از ابتدا شروع  شتگمیبرکرد؛ میالف به موانع برخورد 

ذهنیت خود را از فرد الف جدا بداند و خود را جای او بگذارد تا بتواند او را هدایت  ،است که فرد ب

 و تکالیف منزل ارائه شد.بندی مطالب جمعدر پایان  کند.

های مهارت ،دادن بازخوردو پس از ، بررسی ابتدا تکالیف محوله در جلسه قبل .هفتم جلسه   

مورد قانون و اهمیت وجود قوانین بحث شد و از شد. در مرور گذشته  هایهکارشده در جلس

روی  را مدرسهیا خانه و چه در  شانیزندگاز قوانین موجود در  مورد نوجوانان خواسته شد تا چند

 "نگهبان و توپ"د. بازی کننبحث  هاآنبنویسند و در مورد عواقب رعایت کردن و نکردن  یابرگه

 سرپیچی و عواقبو  ،هادستورالعمله اهمیت دنبال کردن با تاکید بر قانون آن انجام شد و دربار

ه کدر این بازی توپ کوچکی در وسط میزی  .دداده ش ی، توضیحاتهادستورالعمل نکردن دنبال

شد. طبق و فرد الف، نگهبان و فرد ب، دزد توپ  ؛گرفتقرار بین دو فرد الف و ب وجود داشت، 

 آورده استدید که فرد ب، دستش را توپ بود، هر وقت میقانون اولیه بازی، فرد الف که نگهبان 

دیگر توپ را طبق قانون بازی  ،کرد و با این لمس، فرد بمیتا توپ را بردارد؛ دست او را لمس 
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او بخورد دست  که دست فرد الف بهموفق شد توپ را بدون این ،که فرد بنداشت؛ اما زمانیبر

د و سپس زفرد الف  هایابتدا دستش را به دست ،این بار فرد بشد و بردارد، قانون بازی عوض 

را انجام  "مو به مو اجرا کن"اعضا بازی  بعد از این بازی، د.شبرنده  و شتدابالفاصله توپ را بر

های دو قسمتی و سپس سه قسمتی هریک از اعضای گروه دستورالعملدر این بازی ابتدا به دادند. 

ترین ها را اجرا کنند. کسی که بیشتا دستورالعمل ؛خواسته شدها از آنو نظایر آن ارائه و 

شد. برای مثال؛ یه دور خودت بچرخ و داد، برنده بازی میدرستی انجام میدستورالعمل را به

جلسه درباره  ادامه ایندر ای است. ، دستورالعملی دو مرحلهبزن همهاتو از باالی سرت بهدست

م عالی ،اعضاک از یهرابراز نظر شد و  ؛شودمی ی گروهک از اعضایهر تعصبانیشرایطی که باعث 

جام را ان "بادکنک خشم"تند و در نهایت بازی نوش ایروی برگهرا خود جسمانی خشم و عصبانیت 

از اعضای گروه بادکنکی داده و گفته شد؛ که سر ما مانند این بادکنک  هریک به در این بازی  .دادند

مانند  ،ای داخل آن خشم است و اگر زیاد از حد خشم داخل آن شود ممکن استاست که هو

اما  م.فریاد بزنیمان را بلند کنیم و صدایآن موقع و  ؛بادکنک منفجر و منتهی به پرخاشگری شود

 ؛آرامی آن را خالی کنیمبه ،هایی که خشم ما مانند هوای داخل بادکنک خیلی زیاد شداگر وقت

آرامی شویم و مانند بادکنکی که بهدیگر منفجر نمی ؛مان صحبت کنیمدیگران در مورد خشممثالً با 

 برای تمرین این بازیاعضای گروه  سپسشود. تر میمان کم و کمخشم ؛کنیمبادش را خالی می

و تکالیف منزل بندی مطالب جمعدر پایان  د.ردنآرامی آن را خالی کشان را باد و بههایبادکنک

 رائه شد.ا

این جلسه نیز با بررسی تکالیف محوله در جلسه قبل، دادن بازخورد و مرور  .هشتم جلسه   

درباره اهمیت حفظ بهداشت شخصی مانند های گذشته شروع شد. های کارشده در جلسهمهارت

برای در این مورد شان را و نوجوانان نظر ؛بحث شد هالباستمیزی  و قبل از غذا هادستشستن 

ازی بتوضیحاتی ارائه شد و اعضا به  در مورد فضای شخصی و خصوصیسپس گروه بیان کردند. 

در مورد اهمیت استقالل پرداختند و سپس  مختلف فاصله و رعایت فضای شخصی یهاحالتنقش 

ریق از ط نخرید کردبرای تمرین ازی نقش بکنندگان به بحث شد و شرکت در انجام امور شخصی

 پرداختند و در نهایت خالصه نظایر آند نیاز، حساب کردن و رفروشگاه، برداشتن جنس مورفتن به

 جلسه و تکالیف منزل ارائه شد.

پس از دادن بازخورد، تکالیف محوله در جلسه قبل بررسی، این جلسه نیز در  .نهم جلسه   

ن ایتوضیح داده شد؛ بهاره معنی قلدری دربو سپس  های گذشته مرورهای کارشده در جلسهمهارت

ید آبدمان میاز آن کار کند که ما را مجبور به انجام کاری  ،سن و سالوقتی یک فرد همشکل که 

گروه  ی که افرادهایهتجرب ؛ این قلدری است. بعد دربارهزندبیا ما را کتک  ودرست نیست آن کار یا 

را  اشلقمه او کالسیکنندگان گفت که همبرای مثال یکی از شرکت. از قلدری داشتند بحث شد
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به بازی نقش فرد قلدر و قربانی پرداختند. در این مورد نوجوانان  ه است.و برد هکشید شاز دست

 های این چنینیله در موقعیتامس تناب از رفتارهای زورگویانه و حلاج هاییوهشسپس درباره 

مانند تنها نماندن با فرد را  اجتناب از قربانی شدنهای حلراهداده شد و نوجوانان هایی توضیح

ا انجام ر "فرض کن"و بررسی کردند و بازی  بیان ،قلدر یا در میان گذاشتن با مدیر و معلم یا والد

آغاز  "فرض کن..."هایی که با در این بازی نوجوان از داخل پوشه یک کارت حاوی جمله. دادند

خواند و بقیه اعضای گروه ، برداشت و بودمشکل مطرح شده  شد و در آن تصویر و توصیفی ازمی

توان با استفاده از مسائلی که هر روز در ها را میکردند. این کارتهای ممکن حلسعی در ارائه راه

زند، تو تو را می ،ترافتد، تهیه کرد. مثالً، فرض کن یک بچه خیلی کوچکمدرسه یا خانه اتفاق می

که اعضای کنی؟ زمانیکار میخواهی دوست جدیدی پیدا کنی، چهض کن میکنی؟ فرکار میچه

های پیشنهادی خود حلها خواسته شد راههای ممکن برای کارت را ارائه کردند؛ از آنحلگروه راه

لی حل احتماکردن را راه "اعتناییبی"گذاری کنند. مثاًل  اگر نوجوانی را با عروسک بازی یا نقش

د از او خواسته ش ؛دانستاو بدهد، میکه نوجوانی دیگر حاضر نیست توپ فوتبال را بهاین مشکل 

ها را دوست داشتند دهد. اعضای گروه شرکت در این نمایشنشان دهد، چگونه این کار را انجام می

، رودکار میحل بهکرد؛ دقیقاً رفتارهایی را که در اجرای یک راهها کمک آنها بهو بازی کردن نقش

 و تکالیف منزل ارائه شد.بندی مطالب جمعدر پایان  های مناسب را تمرین کنند.ببینند و مهارت

های پس از دادن بازخورد، مهارت، بررسی در ابتدا تکالیف محوله در جلسه قبل .دهم جلسه   

هر فرد مانند عالیق یا  ویژه یهاجنبهدرباره  در ادامه های گذشته مرور شد.کارشده در جلسه

در این بازی برگه را انجام دادند.  "من کیستم"بازی بحث شد و نوجوانان  او هاییژگیوو  هاارزش

 ودبچند جمله کوتاه را که متمرکز بر چیزهایی د؛ ش ها خواستهو خودکار بین اعضا توزیع و از آن

ها، عالئق، استعداد و توانایی مانند؛ ستا هاند متعلق و فقط خاص آنردکها فکر میکه آن

در پایین این برگه دو یا سه ویژگی  ؛ ورا روی برگه بنویسند خود های خاصها و یا تجربهسرگرمی

را بنویسند تا حدس زدن دیگران برای  نظایر آنای و مانند موی بلند و چشم قهوهرا جسمانی خود 

بت یکی نوو افراد به انداخته شدد یا جعبه ها در یک سبتر شود. برگهشناختن نویسنده برگه راحت

شد، دیگر اعضاء گروه ها خوانده میزمان که برگهند. همدخوانآورند و با صدای بلند ها را دراز آن

زد، آن میکه کسی درست حدس ند حدس بزنند صاحب برگه چه کسی است. زمانیکردسعی 

د. ادچه که نوشته است ارائه میمورد آنتری در اطالعات بیش ،نویسنده برگهیعنی  شخص خاص

د، هر نحوی به مطالبی ارتباط دارمطلبی را بیان کنند که به ندتشافراد دیگر نیز این فرصت را دا

و  شتادمید برگه بعدی را برو. ضمناً کسی که درست حدس زده بکندکه نویسنده برگه بیان می

. فت؛ ادامه یاها به اشتراک گذاشته شدکه همه برگهزمانیخواند. این فعالیت تا میبا صدای بلند 

 مختلف هاییتموقعکه ممکن است در ابراز نظر کردند درباره عواطف مختلفی ها آزمودنیسپس 
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 7به هریک از اعضای گروه  . در این بازیرا انجام دادند "بادکنک هیجان"بازی و  تجربه کنند

ها یکی از چهار هیجان غم، شادی، روی هرکدام از این بادکنکها خواسته شد بادکنک داده و از آن

شود هر کدام از این هایی را که سبب میخشم و ترس را ترسیم کنند و پشت بادکنک موقعیت

 کردند و نوبتی با صدایدیگر عوض ها را با همها را تجربه کنند؛ بنویسند. سپس بادکنکهیجان

نیمه دوم جلسه  خواندند.فراخوان آن هیجان را با صدای بلند های بلند هیجان بادکنک و موقعیت

 پرداخته شد. گذشته هایهجلس یبندجمعبه 

در مرکز  هانآوالدین  از ،اختالل طیف اُتیسمدچار نوجوان نفر  11انتخاب پس از  شیوه اجرا.

و پس از کسب رضایت  ارائه هاییر مورد فرایند پژوهش توضیحعمل آمد و ددعوت به اُتیسمتهران 

مداخله و ارزیابی در مرکز ساماندهی  هایهجلسدر مورد والدین اجرا شد.  آزمونیشپ ،آگاهانه

ز پایان ا پس تهران اُتیسم و اُتیسم آوا برگزار شد.نام بهتیستیک اُ هایاختالل یبخشدرمان و توان

آزمون پیگیری ماه  1بعد از گذشت و  آزمونپساز والدین نوجوانان ، انی آموزش به نوجوانهاهجلس

 گیری مکرر استفاده شد.از تحلیل واریانس اندازه هاتحلیل دادهبرای  گرفته شد.

 

 هاافتهی

و بیشینه سنی 0/11سنی کمینه  ،سال 44/1انحراف معیار با سال  10میانگین سنی گروه نمونه 

 نفر  1چهارم،  هیپادر  هااز آننفر  7 .سال بود 0ها آن اُتیسمانگین سن تشخیص میو سال  1/10

نفر در مدرسه  4 و ،هشتم هیپادر  نفر  1هفتم و  هیپادر  نفر  1ششم،  هیپادر  نفر  0پنجم،  هیپادر 

ک از ی. هیچبودند لی( مشغول به تحصسمیت)اُ ییافراد استثنا ژهیدر مدرسه و گرینفر د 0و  یعاد

دارای  هانآنفر از  1 نداشتند. را اُتیسماعضای نمونه تشخیص اختالل روانی همایند با اختالل طیف 

که تنها این  ؛بودوساز اختالل سوخت دچار دیگری و 1دیابت نوع  دچار ییککه  بیماری جسمانی

 B2،ینکارنالانسولین و داروی از  همزمان با جلسات مداخلهخود،  جسمیبیماری خاطر بهدو نفر 

 .کردندیمنیز استفاده  B12 و
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 پژوهشهای متغیر طبیعیتوزیع میانگین، انحراف معیار و نتایج آزمون  .1جدول 
زمان  مؤلفه عامل

 گیریاندازه
انحراف  میانگین

 معیار
 K-S Zآماره 

 
 
 
 یهامهارت

 اجتماعی
 
 
 
 

 همکاری
 04/6 71/1 00/0 آزمونپیش
 04/6 10/0 61/0 آزمونپس

 00/6 47/1 01/4 پیگیری

 جرات ورزی
 41/6 11/7 00/16 آزمونپیش
 00/6 10/1 00/11 آزمونپس

 00/6 00/1 06/11 پیگیری

 یپذیرمسئولیت
 00/6 00/7 40/1 آزمونپیش
 00/6 06/0 06/11 آزمونپس

 06/6 61/7 16 پیگیری

 خود کنترلی
 06/6 00/0 61/1 آزمونپیش
 00/6 17/1 01/16 آزمونپس

 70/6 61/0 06/0 پیگیری
مشکالت 

 رفتاری
رفتارهای 

 بیرونی

 10/6 01/0 71/0 آزمونپیش
 06/6 01/0 10/0 آزمونپس

 01/6 10/0 00/0 پیگیری
 

 رفتارهای درونی
 77/6 01/0 10/0 آزمونپیش
 07/6 10/0 71/0 آزمونپس

 00/6 00/0 10/0 پیگیری
 

 بیش فعالی
 40/6 01/1 10/7 آزمونپیش
 01/6 70/1 01/7 آزمونپس

 00/6 00/1 00/7 پیگیری
 

؛ هااسمیرنف برای تمامی مؤلفه–لموگروفوآزمون ک Zآماره نبودن دار با توجه به معنی، 1جدول در 

 است.  طبیعیگیری اندازه مرحلهها در هر سه توزیع این مؤلفه توان گفتمی

 

 های پژوهشمتغیرلی جهت بررسی کرویت برای هر یک خنتایج آزمون مو .2جدول 
 فلت-اپسیلون هاین گیسر-اپسیلن گرین هاوس 2X d.f یلخمو W مؤلفه

 01/6 07/6 1 11/1* 70/6 همکاری
 41/6 00/6 1 11/0 01/6 جرات ورزی

 01/6 40/6 1 07/1 47/6 پذیریمسئولیت
 14/6 44/6 1 71/0 46/6 خود کنترلی

 1 00/6 1 16/6 00/6 رفتارهای بیرونی
 00/6 07/6 1 10/14* 14/6 رفتارهای درونی

 46/6 00/6 1 01/4* 70/6 بیش فعالی
*P<6/60 **P<6/61 
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 (؛P=6661/6)رفتارهای درونی های مؤلفهلی برای خدهد آماره مونشان می 1نتایج جدول 

 بنابراین دار است.معنی (P=61/6) فعالیبیشو  (P=60/6) ورزی، جرات(P=61/6)همکاری

در نتیجه داری متفاوت است و صورت معنیین سطوح متغیر وابسته بهها در بواریانس تفاوت

های مؤلفهدر مورد لی خآماره مو اماها برقرار نیست. فرض کرویت برای این مؤلفهپیش

دار نیست؛ بنابراین برای این سه مؤلفه و رفتارهای بیرونی معنی پذیری، خودکنترلیمسئولیت

برای  فرض کرویتصورت متفاوت نیست و پیشها در بین سطوح متغیر وابسته بهواریانس تفاوت

ی، ورزهای همکاری، جراتلون برای مؤلفهکه مقادیر اپسیها برقرار است. با توجه به ایناین مؤلفه

گیسر برای -از شاخص گرین هاوستوان ؛ میاست 40/6 تر ازفعالی کمرفتارهای درونی و بیش

رای این گیسر ب-با در نظر گرفتن تصحیح گرین هاوسبنابراین  .دکرتصحیح درجه آزادی استفاده 

ی، رپذیهای مسئولیتمفروضه کرویت برای مؤلفه یبرقرارچنین با درنظرگرفتن ها و هممؤلفه

های مکرر برای بررسی گیریتحلیل واریانس اندازهتوان از ، مینیخودکنترلی و رفتارهای بیرو

 .استفاده کردتفاوت نمونه پژوهش در مراحل مختلف 
 

 سه مرحلهدر برای بررسی تفاوت  های مکررگیریاندازه ل واریانسنتایج آزمون تحلی .3جدول 
 جمع مجذورات مؤلفه

 آزمایشی
جمع 

 مجذورات
 خطا

میانگین 
 مجذورات
 آزمایشی

میانگین 
 مجذورات

 خطا

آماره 
F 

اندازه 
 اثر

 74/6 01/0* 11/1 14/14 01/00 41/00 همکاری
 71/6 11/4* 10/0 76/17 70 00/01 جرات ورزی

 71/6 11/1* 41/1 40/11 10/01 06/70 پذیریمسئولیت
 71/6 07/4* 70/1 10/11 14/07 41/04 خود کنترلی

 61/6 11/6 04/6 10/6 07/14 01/6 رفتارهای بیرونی
 61/6 17/6 70/1 00/6 01/14 01/6 رفتارهای درونی

 60/6 61/1 60/1 10/1 10/10 06/1 بیش فعالی
*P<6/60 **P<6/61 

، (P=660/6) ورزی، جرات(P=660/6)های همکاریی مؤلفهشده برامحاسبه F، میزان 0جدول در 

توان گفت بین می بنابراین ؛دار استمعنی( P=660/6کنترلی )و خود (P=661/6) پذیریمسئولیت

آزمون و پیگیری تفاوت وجود دارد. آزمون، پسگیری پیشاندازه در سه مرحلهها این مؤلفهمیانگین 

فعالی و بیش( P=00/6)، رفتارهای درونی (P=40/6) های رفتارهای بیرونیبرای مؤلفه Fآماره 

(00/6=P )اجتماعی سبب ارتقاء  یهاگفت که آموزش مهارت توانیدر مجموع مدار نیست. معنی

 .شده است 00/6باال با اندازه اثر  اجتماعی نوجوانان با اختالل طیف اُتیسم عملکرد یهامهارت

 پذیری و خودکنترلی، مسئولیتورزی، جراتهای همکاریی مؤلفهمجذور اتای محاسبه شده برا
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شانگر نفعالی ، رفتارهای درونی و بیشای رفتارهای بیرونیهنشانگر اندازه اثر بزرگ و برای مؤلفه

 . استاندازه اثر ضعیف 
 

 های اجتماعیگیری مهارتاندازه ها در سه مرحلهمیانگین دوتاییمقایسه  .4جدول 

 معیارخطای  هاتفاوت میانگین مراحل مؤلفه

 همکاری
 41/6 -71/1** آزمونپس آزمونپیش
 70/6 -01/6 پیگیری آزمونپیش
 00/6 06/1* پیگیری آزمونپس

 ورزیجرات
 01/6 -00/1** آزمونپس آزمونپیش
 01/6 -10/1 پیگیری آزمونپیش
 01/6 10/1* پیگیری آزمونپس

 پذیریمسئولیت
 16/6 -40/1** آزمونپس آزمونپیش
 00/6 -10/1 پیگیری آزمونپیش
 06/6 06/1* پیگیری آزمونپس

 خودکنترلی
 40/6 -06/1** آزمونپس آزمونپیش
 41/6 -71/1 پیگیری آزمونپیش
 70/6 61/1* پیگیری آزمونپس

*P<6/60 **P<6/61 

 استدار معنیمؤلفه همکاری در آزمون آزمون با پستفاوت میانگین پیشاز آنجا که  7جدول در 

(664/6=P؛) را در همکاریمولفه  ،های اجتماعیمهارت برنامه آموزشی توان گفتبنابراین می 

تفاوت میانگین مولفه در این  اختالل طیف اُتیسم ارتقاء داده است. اما چوندچار نوجوانان 

ار دآزمون با پیگیری معنیتفاوت میانگین پسو  (؛P=61/6) یستدار نمعنی آزمون با پیگیریپیش

ماهه  1 پیگیریدر مرحله  همکاریمولفه در « بامانا»اثربخشی که  توان گفتمی(؛ P=660/6) است

ر دامعنیآزمون آزمون با پسورزی تفاوت میانگین پیشمؤلفه جراتمورد در . پایدار نمانده است

ورزی جرات، مولفه های اجتماعیمهارت برنامه آموزشی توان گفتبنابراین می (؛P=660/6) است

تفاوت میانگین مولفه در این  طیف اُتیسم ارتقاء داده است. اما چوناختالل دچار نوجوانان  را در

ار دآزمون با پیگیری معنیتفاوت میانگین پسو  (؛P=11/6یست )دار نمعنی آزمون با پیگیریپیش

 1 پیگیریدر مرحله ورزی جراتمولفه در « بامانا»اثربخشی که  توان گفتمی(؛ P=667/6) است

با  آزمونپذیری تفاوت میانگین پیشمؤلفه مسئولیتمورد در همچنین  .ماهه پایدار نمانده است

های اجتماعی، مهارت توان گفت برنامه آموزشیبنابراین می (؛P=660/6) استدار معنیآزمون پس

اختالل طیف اُتیسم ارتقاء داده است. اما چون در این دچار پذیری را در نوجوانان مسئولیتمولفه 

(؛ و تفاوت میانگین P=16/6دار نیست )معنی آزمون با پیگیریتفاوت میانگین پیشمولفه 

مولفه در « بامانا»توان گفت که اثربخشی می(؛ P=61/6دار است )آزمون با پیگیری معنیپس

مؤلفه خودکنترلی  مورد درهمچنین  نمانده است. ماهه پایدار 1پذیری در مرحله پیگیری مسئولیت
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توان گفت برنامه بنابراین می (؛P=660/6) استدار معنیآزمون آزمون با پستفاوت میانگین پیش

اختالل طیف اُتیسم ارتقاء دچار خودکنترلی را در نوجوانان های اجتماعی، مولفه مهارت آموزشی

(؛ P=64/6دار نیست )معنی آزمون با پیگیریمیانگین پیشتفاوت مولفه داده است. اما چون در این 

توان گفت که اثربخشی می(؛ P=60/6دار است )آزمون با پیگیری معنیو تفاوت میانگین پس

  ماهه پایدار نمانده است. 1خودکنترلی در مرحله پیگیری مولفه در « بامانا»

  

 
 های اجتماعی در سه مرحله های مهارتهای مؤلفهمیانگین .1نمودار 

 

اجتماعی  یهامهارتسبب ارتقاء )بامانا( اجتماعی  یهامهارتآموزش گفت  توانیم .1نمودار  بنابر

، همکاری کردن یهامهارت یهامولفهباال در  عملکرد اُتیسمنوجوانان با اختالل طیف 

 درها مولفهبر این « بامانا»اثربخشی ؛ اما شده استو خودکنترلی  یورزجرات، یریپذتیمسول

 ماهه پایدار نمانده است. 1مرحله پیگیری 
 

 یریگجهینتبحث و 

، همکاری یهامهارتاجتماعی سبب بهبود  یهامهارتنتایج این پژوهش نشان داد آموزش 

ی تاثیرد؛ اما وشمی اُتیسماختالل دچار پذیری و خودکنترلی در نوجوانان ، مسئولیتیورزجرأت

؛ تسی، (1664) بومینگر یهاپژوهش یهاافتهین نتایج با یا. ندارد هاآن مشکالت رفتاریکاهش در 

کونینگ و ؛ (1661) ؛ باومونت و سافرونووف(1664) بومناستروویتچ، تاگالکیس، منگ و فام

 یهابرنامه تاثیر( مبنی بر 1617) همکارانمیلر و ؛ (1611) ؛ ریچاو و همکاران(1611) همکاران

اما با نتایج  ؛استسو ، هماُتیسماختالل طیف  دچاراجتماعی برای افراد  یهامهارتتقویت 

یگانه، حسین خانزاده و زربخش  ؛(1010و عسگری ) کتاییشکوه، پژوهبهاحمدی و  هایپژوهش

آموزش  تاثیر( مبنی بر 1000( و اسماعیلی، توکل، بعقوبیان، اسماعیلی و مهدوی )1000)

 . یستنسو اجتماعی بر کاهش مشکالت رفتاری هم یهامهارت

0

5
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پیش آزمون پس آزمون پیگیری
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جرات ورزی

مسئولیت پذیری
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رفتارهای بیرونی
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 ... مشکالت رفتاری وهای اجتماعی بر مهارت آموزشاثربخشی 

700 

و رشد  دهدیمل کیهـر فـرد را تش یه و اسـاس زنـدگیپا یارتقاء رفتارهای اجتماعاز آنجا که    

ن ؛ بنابرایشودیمتحولی فرد  یهاجنبهر یو سا یعقالن دع رشـیز خود سـبب تسـرین یاجتماع

منظـور از  از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اختالل اُتیسمدچار نوجوانان  ها بهآموزش این مهارت

 اشجامعهـه بتواند با افراد کیطـوربـه ؛است یر شدن فرد در روابـط اجتمـاعیدرگ یرشـد اجتماع

ه نـه فقـط بـا ک خوانندیم یفرد را اجتماع یگر وقتید عبـارتبـهد. وهماهنگ و سـازگار شـ

ب ارتقاء سب« بامانا»توان گفت میند. با این تعبیر ک یارکهمبتواند  هاه با آنکگـران باشد، بلید

سبب  و 00/6اندازه اثر= عملکرد باال با با اختالل طیف اُتیسم دچار های اجتماعی نوجوانان مهارت

 شده است.  هاآنشدن  تریاجتماع

ار دچنوجوانان  یفعالشیبمشکالت رفتاری و « بامانا»از طرفی دیگر، پژوهش حاضر نشان داد    

 توانیمدر تبیین این یافته  .است کاهش معناداری ندادهعملکرد باال را با اختالل طیف اُتیسم 

 هایهو در جلس ،اجتماعی تاکید داشته یهامهارتی در این مطالعه عمدتا بر اهمداخل برنامهگفت 

 توانیمدر تبیینی دیگر  .درمانی کاهش مشکالت رفتاری این نوجوانان هدف قرار نگرفته است

که مشکالت یا درحالی ؛خاطر کمبود رفتاری استهاجتماعی ب یهامهارتگفت که نقص در 

نی بر مبتکه ی اهمداخل برنامهو طبیعتا ماهیت این  ؛رفتار است بودشیبرفتاری نوعی  هایاختالل

سبب کاهش مشکالت رفتاری  تواندینم ؛است جبران کمبودهای رفتاری تا کاهش رفتارهای اضافی

م و پایدار است و نیازمند مقاو عمدتاً ،است که ماهیت مشکالت این نوجوانان آشکارشود. 

رویکرد مطلوب در درمان کودکان  رسدیم نظربهدر مجموع،  فشرده و متمرکز است. هایهمداخل

برنامه جامع و فشرده درمانی برای ارتقاء  یزیرطرح، عالوه بر اُتیسماختالل طیف  دچارو نوجوانان 

ارتباطی و اجتماعی برای ورود این افراد به  یهامهارتباید شامل آموزش شناختی،  یهاییتوانا

کونینگ و همکاران، ) فراگرفته شده به محیط طبیعی زندگی باشد یهامهارتاجتماع و تعمیم 

توسط این افراد در  شدهتجربه(. مشکالت ؛1614؛ چونگ و چن، 1610دوون و هاریس، ؛ 1611

فتار در خانه، مدرسه و جامعه گسترده مختلف روابط با اطرافیان، تحصیلی، اجتماعی، ر یهاحوزه

است و در نتیجه این افراد به یک برنامه درمانی جامع نیاز دارند که مشکالت شناختی، اجتماعی 

را مورد توجه قرار دهد. نکته حائز اهمیت در هنگام استفاده از این مداخله، توجه  هاآن یو رفتار

ریچاو و همکاران، است ) اُتیسماختالل طیف  ردچانوجوانان  یبه سنخیت نوع مداخله با نیازها

 (. 1617؛ میلر و همکاران، 1611

 ؛نشان دادآزمون با مقایسه کردن مرحله پیگیری با مرحله پسنتایج این پژوهش چنین هم   

گذشت یک ماه از اتمام  و با هاهپس از اتمام جلس ؛ندبود کردهنوجوانانی که در این مداخله شرکت 

طور معناداری افت پیدا کرده ن بهشااجتماعی یهامهارتدر مرحله پیگیری، سطح  یعنی هاهمداخل

د گفت که بهبو توانیمدر تبیین این یافته  .باالتر است آزمونشیپچنان از مرحله اما هم ؛است
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اثرات آنی شرکت در مداخله و  ناشی از تواندیم آزمونپساجتماعی در مرحله  یهامهارتتر بیش

 یدهمیتعمنگهداری و  باشد؛ وو هم در منزل  هاهی هم در جلساهبرنامه مداخل یهانیتمرانجام 

تر از ده جلسه درمانی دارد و نیازمند و رهنمودهای بیش هانیتمرآموخته شده نیاز به  یهامهارت

است. در واقع، رفتارهای  اُتیسمنوجوانان با اختالل طیف  یآموزمهارتمداخله مستمر والدین در امر 

مناسب دیگر و از شکل رابطه متقابل با یک  یهاطیمحاجتماعی را باید از یک محیط آموزشی به 

، باقریان خسروشاهیتعمیم داد و در طی زمان نگهداری کرد ) هاگروهگروه به روابط متقابل با سایر 

آموزش  شودیمپیشنهاد بنابراین (. 1010کارتلج و میلبرن، ؛1000آبادی، پوراعتماد و فتح

  قرار گیرد. اُتیسمنوجوانان با اختالل  یبخشتوان یهابرنامهاجتماعی در  یهامهارت

محدودیت زمانی بود که باعث شد تنها یک مرحله پیگیری  پژوهش یهاتیمحدوداز جمله    

پیشنهاد  .بودنوجوانان پسر به  محدودگروه نمونه  عالوه بر این .دوش انجامماهه  1مدت  کوتاه

 هایه، بعد از اتمام مداخلاددروی ری که در مرحله پیگیها مهارتبا توجه به سیر نزولی  شودیم

ترتیب  ،همراه والدینارک بهبا نوجوانان مثل رفتن به پ ییهامالقات ،اجتماعی یهامهارتآموزش 

رد کار گیشده را بههآموخت یهامهارتداده شود تا نوجوان فرصتی پیدا کند که در محیط طبیعی 

 والدین آموزشصورت موازی به همزمان با آموزش نوجوانان، به توانیمد. عالوه براین و تحکیم بخش

 شانبا فرزندان زندگی تریعیطب یهاتیموقعدر فضاها و را اجتماعی  یهامهارت تامربیگری داد 

  تمرین کنند.

 

  منابع

 یهاداستاناثربخشی (. 1010پژوه، احمد.، شکوهی یکتا، محسن.، عسگری، علی. )احمدی، احمد.، به
کارشناسی ارشد رشته  نامهیانپا. اجتماعی بر کاهش مشکالت رفتاری کودکان اتیستیک

 .دانشگاه تهران .و علوم تربیتیشناسی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. دانشکده روان

(. 1001ده. )ی، سعیمهدو و ال.،ی، لیلیان، فاطمه.، اسماعیعقوبیل، ماهگل.، کتو ،م.ی، مریلیاسماع

 نوجوان دختران رفتاری مشکالت و توانایی میزان بر اجتماعی های مهارت گروهی آموزش اثربخشی

 .10-00(: 1)10 ،کاربردی شناسیروان در پژوهش و دانشایثارگر.  و شاهد

 در درمان موثر های(. مؤلفه1000آبادی، جلیل. )باقریان خسروشاهی، صنم.، پوراعتماد، حمیدرضا.، فتح

-71 :(01پیاپی 7)1، شناسی کاربردیروان فصلنامهوالدین.  منظر از درخودماندگی دچار کودکان

10. 

تحقیق کمّی و کیفی در علوم  یهاروش(. 1014بورگ، والتر.، گال، جویس.، گال، مردیت دامین. )
 . ترجمه دکتر احمدرضا نصر. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.شناسیتربیتی و روان

 -اُتیسم"ویژه  دارساختبررسی اثربخشی رفتاردرمانی (. 1010پوراعتماد، حمیدرضا.، خوشابی، کتایون. )
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 علوم پزشکی ایران.مرکز تحقیقات گزارش طرح تحقیق . اُتیسم یبر کودکان دارا "لوواس 

های یک برنامه آموزش مهارت(. 1007، جلیل.، صادقی، سعید. )یآبادفتحپوراعتماد، حمیدرضا.، 
. دومین کنگره دارد ییهامولفهچه  اُتیسمطیف  هایبرای نوجوانان مبتال به اختالل اجتماعی

 .40 -11 صص دانشگاه شهیدبهشتی. .کودک و نوجوان. تهران یشناسروانسراسری 

اجتماعی گروهی بر نارسایی هیجانی  یهامهارت(. اثربخشی آموزش 1001درآمدی، پرویز. )شریفی
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 والدین نسخه -اجتماعی گرشام و الیوت یهامهارتبندی مقیاس درجه
 گویه هرگز گاهی  اغلب

 .کندیمنحو قابل قبولی استفاده فراغتش در خانه به هایوقت. از 1 6 1 1

 .دکنیو نظم و ترتیب را حفظ م داردیکه نیازی به تذکر باشد اتاق را تمیز نگه مبدون آن .1 6 1 1

 .کندیبا تن صدای مناسب در خانه صحبت م .0 6 1 1

 .کندیهای گروهی شرکت مکه به وی گفته شود در فعالیتبدون آن .7 6 1 1

 .کندیبه افراد جدید معرفی مکه به وی گفته شود خود را بدون آن .0 6 1 1

صورت مناسب به دهندییا او را هل م دهندیکه کودکان دیگر او را ضرب شتم قرار مهنگامی .0 6 1 1
 .دهدیپاسخ م

 .گیردیها اطالعات یا کمک مها از فروشندهدر مغازه .4 6 1 1

 .دهدیبا تمرکز به صحبت سخنران مجالس گوش فرا م .1 6 1 1

 .کندیای رد مهای نامعقول دیگران را به شکل مؤدبانهدرخواست .0 6 1 1

 .کندیدیگران را به خانه دعوت م .16 6 1 1

 .گویدیدیگر اعضای خانواده را تبریک م هاییتموفق .11 6 1 1

 .شودیسادگی دوست مبه .11 6 1 1

 .دهدیبه چیزهای مختلف عالقه نشان م .10 6 1 1

 .کندیاجتناب م شودیکه احتماالٌ موجب دردسر م هاییتاز موقع .17 6 1 1

 .دهدیوسایل بازی یا وسایل خانه را سر جای خود قرار م .10 6 1 1

 .کندیصورت داوطلبانه به سایر اعضای خانواده کمک م. در انجام وظایف به10 6 1 1

 خوبی پذیرای انتقاد است.به .14 6 1 1

 .دهدیبه شکل مناسبی به تلفن جواب م .11 6 1 1
 .کندیکه از وی درخواست شود، در انجام کارهای خانه به شما کمک مبدون آن .10 6 1 1

 ایهسب تشخیص دهد به نحو مناسب سؤالکه قوانین حاکم بر خانه را ناعادالنه و نامناچنان .16 6 1 1
 .کندیخود را در ارتباط با آن مطرح م

 .کندیکه از وی استمداد بجویید، کوشش مدر انجام امور خانه پیش از آن .11 6 1 1

 .کندیعصبانیت خود را هنگام بحث با دیگر کودکان کنترل م .11 6 1 1

 عالقه دیگران است. مورد .10 6 1 1

ی شروع وکه صبر کند دیگران گفتگو را با کننده مکالمه با دیگران است تا اینتر شروعبیش .17 6 1 1
 کنند.

 .دهدیبا شما خاتمه م یشهاآرامی به مخالفتبه .10 6 1 1

 .کندیهنگام کشمکش با شما، عصبانیت خود را کنترل م .10 6 1 1

 .فرستدیگرم خود را برای دوستان یا سایر کودکان خانواده م یهادرود و سالم .14 6 1 1

 .رساندیکارهای خانه را در زمان مناسب و معقول به انجام م .11 6 1 1

 .گیردیپیش از استفاده از وسایل دیگر اعضای خانواده اجازه م .10 6 1 1

 جمعی اعتماد به نفس دارد.دسته یهایا گردش هایی مثل مهمانهای. در اجتماع06 6 1 1

 .گیردیپیش از ترک خانه اجازه م .01 6 1 1

بی شکل مناسبه گیردیکه مورد تمسخر دوستان یا بستگان هم سن و سال خود قرار میهنگام .01 6 1 1
 .دهدیپاسخ م

ه نحو خوبی استفادر وظایف منتظر شماست، از زمان بهکه برای کمک در تکالیف و سای. زمانی00 6 1 1
 .کندیم

 .پذیردیدوستان را حین بازی م های. نظر07 6 1 1

 .شودیآسانی توجهش از یک فعالیت به فعالیت دیگر جلب مبه .00 6 1 1

 .کندیکه از وی درخواست شود با اعضای خانواده همکاری مبدون این .00 6 1 1

.کندیاز تعریف و تمجید دوستان خود قدردانی و تشکر م .04 6 1 1  

.کندیوقایع را با اشخاص مناسب گزارش م .01 6 1 1  

.کندیبا دیگران دعوا م .00 6 1 1  
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رفتارهای او حاکی از غمگینی و افسردگی است. .76 6 1 1  

.رسدیتنها به نظر م .71 6 1 1  

نفس پایینی دارد.عزت .71 6 1 1  

.گویدییا زور م کندیدیگران را تهدید م .70 6 1 1  

.کندیها مزاحمت ایجاد مدر انجام فعالیت .77 6 1 1  

.دهدیوقتی با کودکان است، از خود اضطراب نشان م .70 6 1 1  

.کندیبا دیگران جروبحث م .70 6 1 1  

وجوش است.قرار و پر جنبازحد بیبیش .74 6 1 1  

.کندیها سرپیچی ماز انجام قوانین و درخواست .71 6 1 1  

.دهدیساالن جواب مبا گستاخی به بزرگ گیردیوقتی مورد تنبیه قرار م .70 6 1 1  

.کندیطور تکانشی عمل م. به06 6 1 1  

.دهدیگوش نم گویدیچه دیگران مبه آن .01 6 1 1  

.شودیزده مآسانی خجالتبه .01 6 1 1  

.شودیراحتی آشفته مبه .00 6 1 1  

.شودیآسانی عصبانی مبه .07 6 1 1  

بد خلق و عصبانی است. .00 6 1 1  

*** 
 


