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چکیده
مهارتهاي ارتباطي و تعامالت اجتماعي ،نقش انکارناپذیري در
کیفیت زندگي و سالمت روانشناختي اجتماعي ،معنوي و جسماني
دارد .ارتقاي این مهارتها از مهمترین دغدغههاي والدین و مربیان
است .پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي قصه درماني بر
بهبود مهارتهاي ارتباطي و تعامالت اجتماعي کودکان مبتال به
اوتیسم صورتبندي گردید .طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشي و
شامل یک پیشآزمون و پسآزمون بود که در هر دو گروه آزمایش
و گروه گواه انجام شد .از بین کودکان واجد شرایط 20 ،نفر از
کودکان مبتال به اوتیسم با استفاده از روش نمونهگیري در دسترس،
به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفي به دو
گروه کنترل و آزمایش انتساب گردیدند و سپس گروه آزمایش در
طول سه ماه آموزش دید .در این پژوهش از مقیاس درجهبندي
کودکي اوتیسم ) (GARSبه عنوان ابزاري براي سنجش بهبودي
کودکان استفاده شد و دادههاي جمعآوري شده ،با استفاده از
کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که روش قصه
درماني بهطور معناداري در سطح  P<0/05در کاهش عالئم
اوتیسم ،بهبود مهارتهاي ارتباطي و تعامالت اجتماعي کودکان
داراي اوتیسم مؤثر است؛ البته این روش در بهبود رفتارهاي
کلیشهاي و تکراري کودکان تأثیر معناداري نداشت .با توجه به
مزایاي این مداخله در درمان و اهمیت افزایش جلسات قصه درماني
براي کودکان مبتال به اوتیسم ،توصیه ميشود این روش درماني در
کنار روشهاي مرسوم به جامعه اوتیسم بهخصوص مادران ارائه
شود.
واژههای کلیدی :اوتیسم ،ارتباطات ،تعامالت اجتماعي ،رفتارهاي
کلیشهاي و تکراري ،قصه درماني

Abstract
The study designed to evaluate the effectiveness
of Narrative Therapy on improvement of
Verbal Skills and social communication of
children with autism.Research design was
quasi-experimental that included a pretest and
posttest that was conducted on both the
experimental group, and control group .20
children with autism were recruited through
Simple random sampling and randomly assigned
to control and experimental groups.The
experimental group was trained in during three
)month .Childhood Autism Rating Scale (GARS
were used as instruments for measuring
improvement of children’s autistic features.
And the data were gathered from pre-test and
post-test and were analyzed using covariance.
Results showed that Narrative Therapy was
significantly effective in decreasing symptoms
of autism. Also, in communication and
sociability subtests significant result was
observed (P<0.05( whereas in Stereotyped and
repetitive Behavior subtests there were not any
statistically significant results. According to
benefits of this intervention in treatment and
importance of increasing Narrative Therapy
sessions for children with autism, it is
recommended that this therapy method in
conjunction with conventional methods is
offered to Society of Autism.
Keywords:Autism,Verbal Skills,social communication,
Stereotyped and repetitive Behavior, Narrative Therapy
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مقدمه
از شدیدترین اختالالت مربوط به دوره کودکي است (سادوک و سادوک.)2005 ،
اختالل طیف
هر کودک مبتال به اختالالت طیف اوتیسم وضعیت منحصر به فردي از نظر نقاط قوت یا چالشها در
زمینههاي شناختي ،حسي ،عاطفي و اجتماعي دارد .بنابراین ،مداخله در این کودکان باید شامل رویکرد
درماني باشد (نقل از علیزاده زارعي .)4151 ،این اختالل بوسیله چندین اختالل متفاوت شناختهشده و
شناخته نشده ،مربوط به اعضاء در عملکرد مغز به وجود ميآید که بر رشد توانایي مغز براي به کار بردن
اطالعات تأثیر ميگذارد .مشخصه اصلي اوتیسم محدودیت شدید و بنیادي در ارتباط ،تعامل و رفتار
متقابل اجتماعي و توانایي بهرهگیري از تخیالت (زاندر )2009 ،و همچنین ارتباط کالمي و غیر کالمي،
رفتارهاي کلیشهاي و تکراري و محدود ،عالیق و فعالیتها ميباشد که تا قبل از  1سالگي شروع
ميشود (انجمن روانپزشکي آمریکا .)2041 ،حضور یک کودک اوتیستیک در خانواده ميتواند یک ضربه
رواني باشد که فقط در اثر تجربه کردن به خوبي احساس ميشود (سادوک و سادوک .)2005 ،برخي
مطالعات حاکي از آن است که مادران کودکان اوتیسم ،تنشها و فشارهاي رواني بیشتري از سایر
بیماريهاي مزمن تجربه ميکنند (شو و همکاران 2000 ،به نقل از برجیس و همکاران .)4152 ،علت
دقیق این اختالل هنوز مبهم است (سانتانگو و فلستین 4555 ،نقل از چاتهاپیست و همکاران .)2007 ،اما
برخي از علل زمینهاي که تاکنون مشخصشده ميتوان به عوامل پري ناتال ،2عوامل ایمني شناختي،1
عوامل عصبي ـ تشریح ،1عوامل بیوشیمیایي9و عوامل زیستي 2اشارهکرد .در خصوص علل بروز اوتیسم
فرضیههایي نظیر جفتگیري همسنخي ،ناتواني دفع جیوه ،افزایش سروتونین7و کاهش گابا ،1نورونهاي
آینهاي ،5هورمونهاي استروئیدي ،40هورمونهاي پتپیدي ،44آسیب با واکسیناسیون42و کمبود ویتامین41
مطرح است (راپین و تاچمن 2001 ،به نقل از سالمي خامنه و همکاران .)4152 ،از دیگر موضوعات
مهمي که در تحقیقات مرتبط با این بیماري مطرح ميباشند نقائص زمینهاي در اختالالت اوتیستیک
اوتیسم،4

)1. Autism spectrum disorder (ASD
2 . Perinatal factors
3 . Immunologic
4. Neurophysiology
5 . Biochemical factors
6 . Biological factors
7 . Serotonin
)8 . GABA ( γ-Amino butyric acid
9 . Mirror Neurons
10 . Steroid hormones
11 . Peptide Hormones
12. Vaccines
13. Vitamin Deficiency
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است که موجب بروز ناهنجاري در فرایندهاي ارتباطي و اجتماعي ميگردند .تحقیقات نظریههاي
متعددي را در خصوص نقصان کارکردهاي شناختي در کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسم مطرح
کردهاند که شامل نظریه ذهن ،4کارکردهاي اجرایي ،2یکپارچگي یا انسجام مرکزي( 1شاهرخي.)4111 ،
نورونهاي آینهاي( 1آیکوبوني )2005 ،و نظریه مغز بسیار مردانه(9ارین واي و همکاران )2040 ،و
نورونهاي پیشگو( 2040 ،2نقل از سایت )4151 ،ميباشد .با وجود تحقیقات فراواني که در این زمینه
انجامشده در مورد نقش هر یک از این عوامل در آسیبشناسي اختالالت اوتیستیک تردیدهایي وجود
دارد ،اما بر اساس سطح کنوني دانش ما از این اختالالت ميتوان گفت که نقص در پدیدۀ نظریۀ ذهن
بسیار بهتر از سایر عوامل ذکرشده قادر به توجیه حداقل ناهنجاريهاي اجتماعي در اختالالت اوتیستیک
ميباشد (شاهرخي.)4111 ،
این اختالل به عنوان یکي از شایعترین اختالالت تکاملي به سرعت در حال رشد است (به نقل از
مالکوم اسمیت و همکاران )2041 ،و میزان شیوع آن بهطور قابل توجهي با باالرفتن سال چاپ مقاله و
تغییر در مالکهاي تشخیصي و آگاهي بیشتر متخصصین و والدین از مشکالت تکاملي ،دچار تغییر شده
است و نسبت به دهۀ گذشته در سراسر جهان افزایش یافته است که این امر منعکس کنندۀ بیماري و
تشخیص بیشتر موارد بیماري ميباشد (به نقل از حیدري .)4111 ،در واقع حدود  4درصد از جمعیت
جهان به این اختالل مبتال است (به نقل از مالکوم اسمیت و همکاران.)2041 ،
شیوع فزاینده اوتیسم موجب به کارگیري روشهاي درماني گوناگون براي این اختالل شده
است .پژوهشها نشان ميدهد ،مداخله بهموقع و سریع ،موجب تفاوتهاي بزرگي در کودکان اوتیستیک
ميشود و آنها ميتوانند به موازات همساالني که دچار این اختالل نیستند؛ حرکت و پیشرفت کنند و
ارتباط بهتري با خانواده و دوستان خود برقرار کنند و مهارتهایي را کسب کنند که در مدارس و زندگي
روزانه به کارشان آید .انتخاب و یافتن روش درماني مناسب و کوتاه مدت ،کارا و موثر و مقرون به صرفه
که براي خانوادهها در هر طبقه اجتماعي به آساني قابل اجرا باشد ،کار آساني نیست .روشهاي درماني
زیادي وجود دارد که هر کدام تا حدي تاثیر مثبتي بر بهبودي کودکان داشته است ،اما تاکنون هیچ
مداخله درماني خاص و قطعي براي اوتیسم پیشنهاد نشدهاست (به نقل از فوالدگر و همکاران .)4111 ،اما
قصه درماني یا داستانهاي اجتماعي ميتواند به عنوان یکي از مداخلههاي درماني موثر و مقرون به

1. Theory of Mind
2. Executive Functions
3. Central Coherence
4. Mirror Neurons
5. Extreme Male Brain Theory
6. Predictive Neurons
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صرفه ،براي درمان کودکان اوتیستیک که داراي نقایصي در درک و شناخت اجتماعي هستند ،به شمار
رود (رافعي4150 ،؛ فوالدگر و همکاران.)4111 ،
قصه درماني اولین بار در دهه  ،4570-4510توسط میشل وایت و همکارانش مورد استفاده قرار
گرفت (پاین .)2002 ،پژوهشهاي مختلف از جمله پژوهش والمن ( )2000بر اثربخشي رویکردهاي قصه
درماني در درمان کودکان مبتال به اختاللهاي روانشناختي تاکید کردهاند .اما استفاده از قصه درماني به
مثابۀ یک فن درماني ابعاد گستردهاي دارد و تنها به درمان مشکالت روانشناختي کودکان ختم نميشود
(نقل از دساشیو .)2009 ،این روش مهمترین و بنیاديترین روش غیرمستقیم براي انتقال مفاهیم به
دنیاي مخاطبان بهویژه کودکان ،به شمار ميآید .مفاهیم سادۀ علمي ،طبیعي و حتي مفهوم واژگان را
توسط قصه و گاه بدون نیاز به توضیح ،ميتوان منتقل کرد .قصه براي پیشرفت بچهها ،مهارتهاي
ادبي آنها ،مهارتهاي شنیداري و مهارتهاي مربوط به ایجاد ارتباط آنها مفید است (نقل از
خلجي .)4154،برخي اندیشمندان از جمله جروم برونر ،4لکس و تیز و جکس ووان ،قصهگویي را شیوهاي
طبیعي براي ساختن جهان ميدانند (تریز نبرگ و مکگراث 2004 ،به نقل از به نقل از یوسفي لویه و
همکاران .)4117 ،قصه درماني نه تنها در مورد کودکان بهنجار ،بلکه در مورد کودکان داراي نیازهاي
ویژه که افرادي غیرفعال و فاقد روشها و راهبردهاي الزم براي حل مسائل خود هستند ،اهمیت،
بیشتري پیدا ميکند .زیرا مربي یا روانشناس ،بر اساس نیازهاي خاص هر کودک یا گروهي از کودکان
با مشکل یکسان ،قصهاي را طراحي ميکند و در تمام مراحل شکلگیري قصه ،از کنجکاوي و خالقیت
ال
خود کودکان بهره ميجوید .بسیاري از این قصهها بر محور یک طرح مرکزي شکل گرفتهاند و معمو ا
پایان مشخصي ندارند و این به روانشناس کمک ميکند که هر بار بنا به نیازهاي مخاطبان خود قصهاي
را به نحوي مطلوب و متناسب به پایان برساند (به نقل از صادقي ثابتي.)4152 ،
قصه ميتواند موجب تسریع برقراري رابطه و جذب ،کمک به درک بهتر چهارچوب ذهني کودک ،افزایش
مشارکت و فعالیت مراجع،کاهش مقاومت و منفي کاري ،برانگیختن دقت و افزایش فراخناي توجه ،فراهم
آوردن چارچوبي براي مصاحبه ،ارائه الگویي براي همانندسازي و کسب تجربه ،ایجاد موقعیتي براي
آموزش والدین و فراهم آوردن امکاناتي براي ارائه تکلیف به کودک و خانواده شود (اصغري نکاح،
 .)4112اریکسون ( )4112قصه را تلقین شفابخش ميداند که موجب کاهش اضطراب کودک شده به
طوري که از طریق همسانسازي با شخصیتها و یا موقعیتهاي یک قصه ،او را در کشف عواطف خود
و دیگران یاري ميکند (هویدا و همایي )4115 ،و کودک در فضاي ایمن قصه به دور از اضطراب،

1
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سرزنش و تنبیه ،با مقایسه وضعیتهاي موجود در قصه با زندگي واقعي خود ،به بینش و خودآگاهي
دست ميیابد (کالسون  2004نقل از روشن چسلي .)4152 ،قصهگویي ابزاري مفید و مؤثر براي اصالح
رفتار ،سازگاري ،کنترل هیجانات و افزایش مهارتهاي اجتماعي در کودکان محسوب ميشود که آن را
باید از سنین پایین ترویج داد (نقل از هویدا و همایي .)4115 ،باندور ( )4552معتقد است ،کودکان با
دیدن کساني که رفتارهاي تحسینبرانگیز دارند و گوش کردن به حرفهاي آنان ،از طریق پسخوراند ،به
ارزش اعمال و رفتار خود پي برده و درصدد افزایش سازگاري و کارآیي خود در محیط برميآیند (همان).
در سالهاي اخیر ،قصه درماني به عنوان یکي از روشهاي بازي درماني کودکان مطرح شد (کراوفورد و
همکاران 2001 ،نقل از سید رکنيزاده4154 ،؛ آراد ،نقل از شیباني و همکاران .)4119 ،بازي درماني هم
جایگاه خود را در امر تشخیص مسائل و مشکالت رواني و درماني کودکان پیدا کرده و متخصصین به
کمک فنون و تدارک اسباب الزم را در نظر گرفته و به ریشههاي مشکالت کودکان و درمان آنها
ميپردازند (احمدوند.)4150،
در مجموع ميتوان گفت ازآنجا که اوتیسم اختالل جدید و ناشناخته و یا حداقل کم شناخته شدهاي
است که در جوامع در حال افزایش است و مردم شناخت و آگاهي کافي را در مورد این اختالل ندارند و
همچنین افزایش و شیوع اختالل اوتیسم ،اهمیت کنترل و پیشگیري از پیامدهاي آن را براي فرد و
جامعه ضروري ميداند ،پژوهش در این زمینه ميتواند گامي براي شناخت ،آگاهي و درمان این اختالل
باشد .روشهاي درماني آمیخته با سبکهاي جدید و یا توام با دیگر روشهاي درماني همچون قصه
درماني در این پژوهش ميتواند روشي مؤثر براي بهبود عملکرد کودکان مبتال به اوتیسم باشد؛
بدینمنظور در پژوهش حاضر سعي شد تا با استفاده از ظرفیتهاي قصهدرماني بر پایه رویکرد شناختي و
روان تحلیلي ،تاثیر آن بر ارتباطات و تعامالت اجتماعي کودکان اوتیسم مورد بررسي قرار گیرد .این
پژوهش ميکوشد تا این سؤال که قصهدرماني تا چه اندازه بر ارتباطات و تعامالت اجتماعي کودکان
اوتیسم اثرگذار است ،را مورد بررسي قرار دهد .بدینمنظور فرضیههاي زیر صورتبندي شده است:
 )4قصهدرماني به طور معناداري موجب افزایش مهارتهاي ارتباطي کودکان مبتال به اختالل
اتیسم ميشود.
 )2قصهدرماني بعد از حذف اثرات متغیر کمکي پیشآزمون بر بهبود رفتارهاي کلیشهاي کودکان
مبتال به اختالل اتیسم ،تاثیر معناداري برجاي ميگذارد.
 )1قصهدرماني بعد از حذف اثرات متغیر کمکي پیشآزمون در بهبود تعامالت اجتماعي کودکان
مبتال به اختالل اتیسم ،تاثیر معناداري برجاي ميگذارد.
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روش
این مطالعه به روش آزمایشي ،با استفاده از طرح شبه آزمایشي از نوع پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه
گواه انجام شده ست .جامعه هدف ،کودکان مبتال به اوتیسم  1-40سال شهر تبریز و جامعه آماري در
دسترس ،کودکان مراجعهکننده به مراکز توانبخشي اوتیسم شهر تبریز بودند .از بین مراجعهکنندگان20 ،
کودک شرایط ورود به مداخله را داشتند که بهصورت روش نمونهگیري در دسترس ،مورد مداخله قرار
گرفتند 70 .درصد نمونه مورد بررسي در بازه سني  2سال و پایینتر 20 ،درصد در دامنه سني  7تا  1سال
و  40درصد هم باالي  1سال بودند 10 .درصد والدین کودکان مورد مطالعه ،داراي تحصیالت دانشگاهي
و  20درصد نیز به لحاظ وضعیت اقتصادي در وضعیت باال قرار داشتند .تشخیص کودکان مورد مطالعه،
مبتني بر ارجاع متخصصان روانپزشک به مرکز رشد و اخذ آزمون اولیه تشخیصي گارز ) (GARSانجام
پذیرفت .از آنجاکه نتایج برآمده از این پژوهش ميتواند به دستاندرکاران حوزههاي آموزش و پرورش
مخصوصا آموزش و پرورش کودکان استثنایي ،بهزیستي در درمان کودکان توانبخشيها کمک شایاني
نماید ،لذا این پژوهش به لحاظ هدف ،از نوع کاربردي و به لحاظ نحوه جمعآوري دادهها ،از نوع شبه
آزمایشي و طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بهشمار ميرود .براي گردآوري دادهها از آزمون
تشخیصي گارز ) (GARSبر اساس مالکهاي  DSM IVو بسته آموزشي ـ درماني محققساخته و
نقاشي استفاده شد .ابزار پژوهشي مورد استفاده براي آزمون تشخیصي اوتیسم و همچنین سنجش میزان
دو متغیر ارتباطات و تعامالت اجتماعي قبل و پس از مداخله قصه درماني ،آزمون گارز بود .قبل از مداخله
از یک پیشآزمون با آزمون گارز ) (GARSاجرا شد .این آزمون یک فهرستوارسي براي تشخیص افراد
اوتیستیک است که در سال  4551توسط گیلیام هنجارشده و شامل چهار خردهمقیاس و هر خردهمقیاس
شامل  41آیتم بوده که نمره هر سؤال بین صفر تا  1است .نخستین خردهمقیاس ،رفتارهاي کلیشهاي
است .این خردهآزمون موارد رفتارهاي کلیشهاي ،اختالالت حرکتي و رفتارهاي عجیب و غریب را
توصیف ميکند .خردهمقیاس دوم که برقراري ارتباطات است ،موارد  49تا  21را شامل ميشود .این
آیتمها رفتارهاي کالمي و غیرکالمي را توصیف ميکند که نشانههایي از اوتیسم است .تعامالت
اجتماعي ،سومین خردهمقیاس است که شامل آیتمهاي  25تا  12است .موارد این خردهمقیاس
موضوعهایي را ارزیابي ميکند که قادر است به طور مناسب رویدادها را براي مردم شرح دهد .چهارمین
خردهآزمون ،اختالالت رشدي است که مصاحبه با والدین درباره سیر رشدي کودک ميباشد و شامل
آیتمهاي  11تا  92ميشود که در پژوهش ما خردهمقیاس چهارم به علت ناتني بودن والدین و
شاغلبودن و حضور نداشتن در توانبخشي حذف شد .از جمله دالیل انتخاب این آزمون )4 :سهولت
استفاده از آن براي تشخیص موارد حاد در کودکان با عارضه  PDDدر سه حوزه رفتارهاي کلیشهاي،
ارتباط و تعامل اجتماعي )2 ،سهولت تفهیم آن به خانوادهها و دریافت پاسخهاي دقیقتر ،و  )1سهولت آن
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در برآورد میزان تغییرات در عالئم کودکان است .شاخص رایج براي تعیین میزان روایي تشخیصي،
حساسیت و ویژگي آزمون است و دقیقترین روش براي تعیین نقطه برش و حساسیت و ویژگي یک
آزمون ،استفاده تحلیل تمایز است .بنابراین ،براي بررسي و تامین روایي آن ،این آزمون در بین  400نفر
همسان با گروه سني اوتیستیک اجرا شد و دادههاي به دست آمده همراه با دادههاي گروه اوتیسم توسط
آزمون تحلیل تمایز مورد بررسي و تحلیل قرار گرفت .پیشتر این آزمون بر روي نمونهاي شامل 4051
نفر اوتیسم در  12ایالت مورد آزمایش قرارگرفته و استانداردشده و قابلیت اتکا به آن با استفاده از ضریب
آلفايکرونباخ تعیین شده است.
مطالعات انجام شده ،نمایانگر ضریب آلفاي  0/50براي رفتارهاي کلیشهاي0/15 ،براي ارتباط0/51 ،
براي تعامل اجتماعي 0/11 ،براي اختالالت رشدي و  0/52در نشانهشناسي اوتیسم ميباشد و اعتبار آن
نیز از طریق مقایسه با سایر سیستمهاي ارزیابي و غربالگري نظیر رتبهبندي حاصل از  ABCتایید شده
است .نحوه نمرهگذاري خرده مقیاسهاي رفتارهاي کلیشهاي ،ارتباط و تعامل اجتماعي که داراي
پاسخهاي «هیچگاه ،به ندرت ،گاهي اوقات و اغلب (بسیار زیاد)» هستند به ترتیب امتیاز  2 ،4 ،0و  1را
به خود اختصاص ميدهند .به منظور تعیین میزان اوتیسم و مقایسه فرد با هنجار جامعه ایراني ،الزم است
که نمرات خام به نمرات استاندارد تبدیل شود .در انتها ،با استفاده نرمافزارهاي رایانه نمره کلي محاسبه و
براساس آن ،میزان شدت اختالل اوتیسم در فرد مشخص ميشود .این پرسشنامه براي اشخاص  1تا 22
ساله مناسب است و ميتواند بهوسیله والدین و متخصصان در مدرسه یا خانه کامل شود .همچنین قابلیت
سنجش تاثیر مداخالت درماني را دارد .بسته قصه درماني محققساخته ،در حدود 40جلسه از  42جلسه،
یک ساعت و نیم به مدت سه هفته بر روي  40کودک در گروه آزمایش اجرا شد و حدود  9مجموعه
قصههاي تصویري زنجیرهاي محققساخته بههمراه  40قصه دیگر تؤام با کشیدن نقاشي براي افزایش
ارتباطات و تعامالت اجتماعي استفاده شد و قصهها با توجه به آیتمهاي تست گارز و با الهام از کتاب
آموزش مهارتهاي اجتماعي به کودکان نوشته کارتلج و میلبرن؛ ترجمه نظري نژاد تدوینشدند و با تأکید
بر هدف موضوع ،در عین حال که این داستانها کوتاه و مختصر بودند ،تصاویر مورد استفاده نیز کامالا
ساده و بدون هیچ محرک اضافي طراحي شدند و در نحوه قصهگویي ،محقق با کشیدن نقاشي و استفاده
از اسباب بازي قصهها را براي کودک به نحو عیني و جذاب بیان کرد .این قصهها متناسب با شرایط سني
و مختص کودکان اوتیسم و درمان آنها تهیه شد و براي اطمینان از روایي محتوایي آنها ،قصهها توسط
روانشناسان و متخصصین کودکان اوتیسم تایید شد .گروه آزمایشي برنامه آموزشي پیشبینيشده ،به
شرح ذیل را در 42جلسه دریافت نمودند که در ادامه به اختصار تشریح شده است.
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جدول  .1طرح اقدام به تفکیک جلسههای اجرای برنامه مداخله
شماره
جلسه

جلسه
پیش
آزمون

جلسه
اول

جلسه
دوم و
سوم

جلسه

فرایند اجرا

هدف جلسه

تکالیف جلسه

اجراي پیش
آزمون در هر دو
گروه براي بررسي
میزان همگني
واریانس
گروههاي مورد
مطالعه

براي اجراي پیش آزمون از ابزار آزمون
تشخیصي گارز ) (GARSکه یک
فهرست وارسي براي تشخیص افراد
اوتیستیک است ،بر روي گروه آزمایش و
کنترل استفاده شد

 ابتدا هدف از اجراي طرح بیان شد و توضیحاتي درباره نقش قصه
درماني بر مهارتهاي ارتباطي و تعامل اجتماعي کودکان اوتیسم داده
شد تا در طول جلسات درماني با همکاري موثر والدین و درمانگر از
وقت نهایت استفاده برده شود.
 تالش شد تا با جمعآوري دادهها به ارزیابي دقیق وضعیت کودک و
کشف عالیق او پرداخته شود
 بعد با کمک مربي پیش آزمون تشخیصي گارز بر روي گروه آزمایش
و کنترل اجرا شد.

 تشریح هدف از
اجراي طرح
 ارائه توضیحاتي
درباره نقش
قصهدرماني بر
مهارتهاي
ارتباطي و تعامل
اجتماعي کودکان
اوتیسم

 با توجه به اینکه  40کودک در هر جلسه
مورد درمان بودند و چون هر کدام نیازها و
ویژگيهاي متفاوتي داشتند براي درمان و
آموزش و جلب توجه هر کودک بر حسب
تجربه و تشخیص مربي از فنون متفاوتي
قصه درماني استفاده شد و تقریبا از همه
فنون قصه درماني استفاده شد چون این
تفاوت با تغییر جلسات در کودک نیز تغییر
پیدا مي کرد.
 بر حسب نیاز کودک و با توجه به
تفاوتهاي فردي

 بدین منظور اقدامات زیر انجام شد:
 درمانگر باید ابتدا سعي کرد علل این رفتارها را شناسایي کند و بعد
در طول درمان با استفاده از راهکارهاي موثر رفتارهاي کلیشهاي و
تکراري و  ...کودک را کاهش دهد .راهکارهایي نظیر تعدیل سیستم
حسي مثل :ماساژ حسي ،استخر توپ ،آب بازي ،موسیقي درماني،
تخته تعادل و یا ارائه فعالیتهاي هدفمند به کودک در حین
قصهدرماني و ارتقا مهارتهاي کنشسازي و ایدهسازي در حین بازي
به نحوي که خود کودک در مواقعي که حوصلهاش سر رفته به سراغ
اسباب بازيهایش برود و با آنها خود را مشغول کند
 موضوع قصهها ،با توجه به آیتمهاي تست گارز و با الهام از کتاب
آموزش مهارتهاي اجتماعي به کودکان نوشته کارتلج و میلبرن؛
ترجمه نظري نژاد و پرسشنامه عالیم اوتیسم  GARSاوتیسم
گلیام انتخاب شدند.

 به عنوان فعالیت مکمل از والدین کودک
خواستیم تا به کودک کمک و یادآوري کند
که هنگام آمدن پدر یا خواهر و یا مهمان به
خانه به آنها سالم کند و هنگام رفتن آنها به
بیرون از خانه از آنها خداحافظي کند.
 طرح یک داستان تصویري زنجیرهاي محقق ساخته و از کارت
 تقویت
 ابتدا اینکار او با هر پاداش کوچکي و
عالمتدار براي مقایسه با یکي از چهار کارت زنجیرهاي براي بیان
مهارتهاي
خوشآیند کودک تقویتشود تا سالمکردن را
اختالف و شباهتها و مفاهیم؛ براي افزاش مهارتهاي کالمي که
ارتباطي و سالم و
در او تقویت کند و مادرش با هماهنگي
الزمه برقراري ارتباط ميباشد ،استفاده شد.
خداحافظي
قبلي او را به بیرون برده و از کودک بخواهد
 در ارتباط و تعامل اجتماعي همزمان با بیان قصه با نقاشي و اسباب
که هنگام دیدن دوستان یا وارد شدن به
 تقویت مهارت
بازي استفاده شد
مغازهها سالم ،و هنگام خارجشدن
برقراي تماس
 در این جریان کودک با شنیدن و مشاهده قصه از طریق نقاشي سالم
خداحافظي کند.
چشمي
کردن را ميآموزد و شرطيسازي ميکند؛
 از کتاب قصههاي تصویري ( )4هوشنگ
آشتیاني که  21سال است از طرف وزارت
آموزش و پرورش جهت زبان آموزي رایج
است استفاده کند و براي این دو جلسه طرح
 4و  2را از این کتاب به کودک یاد بدهد.
 تقویت

 بعد از والدین کودک خواستیم تا به کودک
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عالمتدار براي مقایسه با یکي از چهار کارت زنجیرهاي براي بیان
کمک و یادآوري کند که هنگام آمدن پدر یا
مهارتهاي
چهارم و
اختالف و شباهتها و مفاهیم؛ براي افزاش مهارتهاي کالمي که
خواهر و یا مهمان به خانه با آنها سالم و
ارتباطي و تعامل
پنجم
الزمه برقراري ارتباط مي باشد ،استفاده شد
اجتماعي کودکان ،احوالپرسي کند و به سئواالت آنها به صورت
کوتاه یا بله خیر جواب دهد
که شامل مهارت-
 در ارتباط و تعامل اجتماعي همزمان با بیان قصه با نقاشي و اسباب
هاي شنیداري و
بازي استفاده شد
 ابتدا این کار او با هر پاداش کوچکي و
گفتاري و آموزش
خوشآیند کودک تقویت شود و مادرش با  بعد کودک با هماهنگي قبلي به یک فضاي باز و در ارتباط با والدین
احوالپرسي و
هماهنگي قبلي او را با خود به بیرونببرد و
یا کارکنان توانبخشي برده شد تا بالفاصله بعد از قصه درماني با آنها
پرسش و پاسخ در از کودک بخواهد که هنگام دیدن دوستان و
احوالپرسي کند و فعالیتهاي پرسش و پاسخ را به طور عملي انجام
مورد محیط
آشنایان سالم و احوالپرسيکند و به
دهد و به سئواالتي در مورد محیط اطراف پاسخ بله وخیر دهد.
اطراف کودک
سئواالتشان پاسخ کوتاه یا بله یا خیر دهد.
 پاسخ به سئواالت  از کتاب قصههاي تصویري ( )4هوشنگ
به صورت کوتاه
آشتیاني براي این دو جلسه طرح  1و  1را از
یا بله و خیر
این کتاب به کودک یاد بدهد.

جلسه
ششم و
هفتم:

 از والدین کودک خواستیم تا به کودک
کمک و یادآوري کنند هنگامي که پدر یا
 تقویت
خواهر و یا مهمان یا دیگران (مربي و
 طرح  1داستان تصویري زنجیرهاي محقق ساخته و از کارت
مهارتهاي
کارکنان توانبخشي) کاري برایش انجام
عالمتدار براي مقایسه با یکي از چهار کارت زنجیرهاي براي بیان
ارتباطي و تعامل
ميدهند ،از آنها تشکر کند و وقتي دیگران
اختالف و شباهتها و مفاهیم؛ براي افزاش مهارتهاي کالمي که
اجتماعي کودکان
از او تشکر ميکنند ،بگوید خواهش مي کنم
الزمه برقراري ارتباط ميباشد ،استفاده شد.
(شامل مهارت-
و ابتدا این کار او با هر پاداش کوچکي و
هاي شنیداري و
 در ارتباط و تعامل اجتماعي همزمان با بیان قصه با نقاشي و اسباب
خوشآیند کودک تقویت شود
گفتاري و آموزش
بازي استفاده شد.
 همچنین جعبهاي از شکالت را به کودک
 استفاده از
 بعد کودک را با هماهنگي قبلي به یک مکان جمعي و در ارتباط با
بدهد تا از دیگران پذیرایيکند و زماني که
عبارتهاي
والدین یا کارکنان توانبخشي ميبریم و مثل آموزش در نقاشي ،جعبه-
آنها از او تشکر ميکنند بگوید خواهش
خواهش ميکنم و
اي از شکالت را به او ميدهیم تا از دیگران پذیرایي کند و زماني که
ميکنم.
تشکر ميکنم و
آنها از او تشکر ميکنند ،بگوید خواهش مي کنم.
 از کتاب قصههاي تصویري (  ) 4هوشنگ
پذیرایي کردن
آشتیاني براي این دو جلسه طرح 9و  2را از
این کتاب به کودک یاد بدهد.

 تقویت
مهارتهاي
ارتباطي و تعامل
اجتماعي کودکان
جلسه
(شامل
مهارتهاي
هشتم و
شنیداري و
نهم
گفتاري)
 آموزش حضور در
جمع و همکاري
با دیگران
جلسه
دهم و

 تقویت
مهارتهاي

 از والدین کودک خواستیم او را به جمع ببرد
و از او بخواهد با دیگران بازي کند و یا به  طرح  1داستان تصویري زنجیرهاي محقق ساخته و از کارت
آنها در انجام کارها کمک کند و مادرش نیز عالمتدار براي مقایسه با یکي از چهار کارت زنجیرهاي براي بیان
اختالف و شباهتها و مفاهیم؛ براي افزاش مهارتهاي کالمي که
او را همراهي کند
الزمه برقراري ارتباط ميباشد ،استفاده شد.
 همچنین قصههایي جذاب به صورت
تصویري و یا با عروسک برایش تعریفکند  در ارتباط و تعامل اجتماعي همزمان با بیان قصه با نقاشي و اسباب
و از کودک بخواهد در برخي کارهاي روزانه بازي استفاده شد.
به او یا پدر و یا خواهر و برادرش کمک کند  در ادامه کودک را به جمع برده و از او خواستیم با دیگران بازي کند و
و در کارهایي که به آنها کمک کرده به
یا به آنها در انجام کاري کمک کند و مربي نیز او را همراهي کند و
صورت جمله براي پدرش بیان کند.
برخي کارها را در همکاري با دیگران به طور عملي با کودک انجام
دادیم و چند تا کارت رو جلوي کودک ميچینیم و با هم روند انجام
 از کتاب قصههاي تصویري ( )4هوشنگ
دادن کارها را به صورت جمله بیان ميکنیم.
آشتیاني براي این دو جلسه طرح 7و  1را از
این کتاب به کودک یاد بدهد.
 از مادر کودک خواستیم تا پیامهایي را به  طرح  9داستان تصویري زنجیرهاي محقق ساخته و از کارت
عالمتدار براي مقایسه با یکي از چهار کارت زنجیرهاي براي بیان
کودک بگوید و از او بخواهد آن پیام را به
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یازدهم

فرد مورد عالقه انتقال دهد و دستورات یک
ارتباطي و تعامل
قسمتي یا دو قسمتي را اجرا کند.
اجتماعي کودکان
(شامل
 با تماس تلفني دستوراتي را که مادرش از او 
مهارتهاي
خواسته به شخص دیگري بیان کند.
شنیداري و
 از کتاب قصههاي تصویري ( )4هوشنگ 
گفتاري)
آشتیاني براي این دو جلسه طرح  5و  40را
 آموزش انتقال
از این کتاب به کودک یاد بدهد.
پیام و اجراي
یا
دستورات یک

دو جملهاي


جلسه
پس
آزمون

اجراي پسآزمون
براي سنجش
مداخله صورت
پذیرفته

در اجراي پسآزمون از ابزار آزمون
تشخیصي گارز که یک فهرستوارسي براي
تشخیص افراد اوتیستیک است ،بر روي
گروه آزمایش و کنترل استفاده شد

اختالف و شباهتها و مفاهیم؛ براي افزاش مهارتهاي کالمي که
الزمه برقراري ارتباط ميباشد ،استفاده شد
در ارتباط و تعامل اجتماعي همزمان با بیان قصه با نقاشي و اسباب
بازي استفاده شد
در این جلسات سعي شد عالوه بر قصه ،با هماهنگي قبلي کودک را
به یک فضاي باز و کنار افراد دیگر و یا پیش کارکنان توانبخشي یا
والدین ببریم و تا بالفاصله بعد از قصه ،فعالیتهاي انتقال پیام را به
طور عملي انجام دهند
همچنین از مادر کودک خواسته شد تا در طول جلسه چنددقیقهاي با
ما در این فعالیت مشارکت کند.
همچنین مسئولیتهاي کوچکي را به کودک محول کردیم تا در
ارتباط با دیگران آنها را انتقال و انجام دهد و یا با تماس تلفني به
کسي که کودک دوستشدارد ،زنگ زده و از او ميخواهیم تا پیامي را
به او انتقالدهد و از او بخواهد آن را به مربي یا مادرش بگوید.
بعد با کمک مربي پسآزمون گارز بر روي گروه آزمایش و کنترل اجرا
شد و با مقایسه نمرات حاصل از پسآزمون با پیشآزمون تاثیر
مداخله قصه درماني را بررسي شد.

به منظور ارائه هیجانبرانگیزتر و موثرتر قصه براي کودکان از فنون زیر استفاده شد .شناخت کودک و
تغییر فنون متناسب با وضعیت کودک به پیشرفت او کمک موثري ميکند.
فنون مورد استفاده در قصه درمانی
استفاده از فن تحلیل رفتار کاربردی ( :)ABAاین رویکرد برآموزش یک به یک و مرحلهاي
رفتار تاکید دارد و از اصول رفتارگرایي در ارائه محرک ،دریافت پاسخ و ارائه تقویت استفاده ميکند .در
این رویکرد ،رفتار کودک و پیشرفتهاي وي به طور مستمر مورد مشاهده و ارزیابي قرار ميگیرد
(استیک و همکاران .(2007 ،فن  ABAبراي ایجاد تغییرات مثبت در رفتار کودکان اوتیسم ميباشد و
ميتوان از این روش براي ارزیابي دقیق و شناخت کودکان استفاده کرد (به نقل از حسینیان.(4152 ،
استفاده از فن پرسش و پاسخ یا شش کلمه استفهامی :این فن ،از روشهاي آموزشي
غیرمستقیم است که هدف اساسي آن ،برانگیختن حس کنجکاوي ،افزایش توجه ،تشویق و تشخیص
توانایيها و عالئق و تقویت قدرت استدالل ،همچنین استفاده از تجارب و دانستههاي گذشته و ایجاد
اعتماد به نفس در کودک ميباشد (شعباني4151 ،؛ خدام .)4115 ،آغاز قصه با یک استفهام تقریري در
خواننده کشش و انگیزه ایجاد ميکند تا داستان را دنبالکند .شروع قصه با این گونه استفهام و پرسش،
خواننده را ترغیب مي کند که با تمام وجود و سراپا گوش ،خود را براي شنیدن داستان آماده نماید
(اسکندري و کیاني.(4112 ،
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استفاده از فن محبت :در دین اسالم محبت به عنوان اساس و رکن مهم و تأثیرگذاري درجذب و
هدایت انسانها مطرح بوده است .با این روش ميتوان هم جاذبه در افراد ایجاد کرد و هم انگیزه آنها
را افزایش داد .یکي از ابزارهاي مهم براي جلب محبت افراد ارائه قصه ميباشد .تأثیر محبت و مهرورزي
و احسان معجزهآسا است؛ با این روش ميتوان دست به ایجاد فضایي آکنده از مهر و محبت زد و تجربه
خوشایندي در ذهن کودک ایجاد نمود (خلجي.)4154 ،
استفاده از فن بازی :از نظر مالنى کالین ،4کودک از طریق بازى اضطرابها و تعارضهاى عاطفى
خود را ابراز مىنمایند و مى توان بسیارى از مشکالت کودکان را از طریق تشویق آنان به بازى ،حل و
فصل نمود (شرایدن .)4110،قصه نیز نوعي بازي است و بازي طبیعيترین وسیله براي بیان خود و
برقراري ارتباط است که در آن مقاومتهاي کودک کاهش ميیابد و کودک تمایل بیشتري براي صحبت
درباره احساساتش پیدا ميکند (کراوفورد و همکاران 2001نقل از سید رکني زاده4154 ،؛ آراد 2001،نقل
از شیباني و همکاران.)4119 ،
فن استفاده از اسباببازی :اسباببازي براي کودکان نوعي غذاي رواني است و یکي از نیازهاي
مهم و جزء اصلي زندگي کودکان به شمار ميرود .به همین دلیل است که روانشناسان و مربیان مشهوري
چون منتسوري ،والون،کالپارد ،دوبس و دکتر هوشیار در این تفصیل بحث کرده و اسباب بازي را در رشد
فکري و تربیتي قواي عقالني کودک موثر ميدانند .اسباب بازيهایي که در اختیار کودک گذاشته
ميشود باید مطمئن و بيخطر باشند (احمدوند .)4150،کودک از طریق بازى با انواع مختلف اسباببازى،
موفق به آموزش و شناخت رنگها ،شکلها ،اندازهها ،اجناس و اشیاء و اهمیت آنها مىشود .بازى به
کودک کمک مىکند بشناسد ،بفهمد ،لمس کند ،احساس نماید و سرانجام آنها را کنترلکرده میان
واقعیت و خیال تفاوت قائل شود (کاظمى.)4111 ،
فن استفاده از نقاشی :مربي با نقاشي و تغییر صداي مناسب شخصیتها ،قصه را براي کودک جذاب
ميکند تا ضمن برقراري ارتباط خوب ،موجب عالقهمندي او به قصه ميشود .در قصه درماني ،مربي هر
چه بیشتر از نقاشيها و تصاویر کمک بگیرد قصه جذابتر و عینيتر خواهد شد (سرشور خراساني،
 .)4111نقاشي وسیلهاي است که ميتواند تاثیر قابل مالحظهاي در تکامل هوشي و افزایش قابلیتها و
رشد نیروي خالق داشته باشد و به کودک کمک کند تا نوعي ارتباط روحي با دیگران برقرار کند .از این
طریق مي توان به روحیات و تمایالت و شخصیت کودک پي برد و تعارضات و مشکالت کودک را حل
نمود (کرمي و همکاران.)4154،
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استفاده از فن جاندارپنداری :4جاندارپنداري یا جاندارانگاري یکي از ویژگيهاي روانشناختي
کودکان و نشانههاي تفکّر کودکانه بهشمار ميآید که ضرورت تغییر آن در لزوم رشد و تکامل نهفته است
(موسيپور و طالبیان .)4110،مسئله شخیصتبخشي ،چه در زبان عامه و چه در زبان ادبي داستانها به
کثرت دیده ميشود و بهکار بردن این روش تاثیر سخن و قوت آن بیشتر ميگردد (یمین .)4177 ،به
عقیده فروبل جاندارپنداري نخستین نظریه کامل جهان بوده است .جاندارپنداري را در کودکان خردسال
که هنوز نميتوانند جاندار را از غیرجاندار تمیز دهند ،ميبینیم .کودک در مرحله جاندارپنداري یا
زندهانگاري همه اشیاء بيجان را زنده ميپندارد و از نسبت دادن صفات زندگان به اسباب بازيها و
موجودات غیرزنده لذت ميبرد (لیکاف و جانسون ،4510 ،به نقل از شریفي و حامدي4115 ،؛ شعارينژاد،
.)4111
استفاده از فن موسیقی :موسیقي ميتواند باعث رشد تمرکز ،افزایش دامنه توجه ،رشد بیان،
برانگیختن عالقه شود (کداسن و شفر .)4115 ،پژوهشها نشان ميدهد موسیقي درماني در اکثر موارد
باعث بهبود و افزایش مشارکتپذیري و تعامالت اجتماعي کودکان و در نتیجه کمک به بهبود استقالل
عملکردي آنها ميشود و کودکان اوتیستیک با عالقه و رغبت به آن توجه نشان ميدهند (نقل از
برزگربفرویي .)4152 ،آموزش کودکان با موسیقى ،نقاشى و بازى (نیمکره راست) یادگیرى (نیمکره چپ)
را تسهیل مىکند و با فعال شدن هر دو نیم کره مغز باهم اطالعات بهتر در ذهن شخص مستقر ميشوند
(کلب و میلتنر .)4112 ،قصهپردازان با جستن جاذبههایي خاص از جمله وزن موسیقي انگیزههایي تازه در
جهت در تاثیرگذاري به کار گرفتند (نقل از راشد.)4154 ،
استفاده از فن بازی با کلمات احساسی :در این روش با اسناد به روش کداسن (به نقل از کداسن
و شفر ،ترجمه صابري و وکیلي )4115 ،از کودکان خواسته شد تا احساسات مختلف را شناسایي کنند و
نام ببرند و سپس درمانگر آنها را بر روي تکه کاغذهایي مينوشت و با آنها قصهایي ميساخت و بیان
ميکرد و پس از بحث و گفتگو با کودکان در مورد آن قصه نوبت به کودکان ميرسید که قصهاي را با
همان کلمات احساسي تعریف و احساساتشان را بیانکنند (به نقل از یوسفي لویه و همکاران.)4117 ،
استفاده از فن کلمات دارای بار عاطفی قدرت و نیرومندی :در این روش با استناد به روش
قصهگویي متینگلي (به نقل از کداسن و شفر ،ترجمه صابري و وکیلي (4115 ،از میان کتابهاي قصه
کودکان ،قصههایي که داراي کلمات و مفاهیم با مضمون قدرت ،نیرومندي ،انرژي و تحرک بودند ،براي
جلسات درمان استفاده و بعد جنبههاي اصلي و مهم قصه با کودکان مورد بحث قرار ميگرفت (کداسن
و شفر.)4115،
1
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استفاده از فن استعارهها :در این فن که مبناي روانتحلیلي دارد ،درمانگر با شنیدن نظرات کودک با
جهان او آشنا ميشود و سپس بر مبناي اطالعات به دست آمده از شرح حال و معاینه وضعیت رواني
نیازهاي فردي ،تعارضها ،نگرانيها و عوامل فشارزا در هر یک از آزمودنيها ،داستانهایي خلق ميکند
که قهرمانان آنها مشکالتي مشابه مشکالت آزمودنيها داشته باشند ،بهگونهاي که قهرمان داستانها
مهارتها و روشهاي رویارویي جدیدي را براي غلبه با مشکالت به کار ميبرند .پایان همه داستانها
همیشه مثبت و پر از موفقیت است و به جاي ضعفها و ناامیديها بر توانمندي ،قدرت و امیدواري و راه
حلها تأکید ميشود (به نقل از یوسفيلویه و همکاران .)4117 ،از نظر متخصصین بالیني اگر کودک قادر
باشد مشکالت ش را به طور کالمي بیان کند ،اگر به شکل داستاني بیان شود ،یعني ،به شکل رمزها،
ترکیبها و استعارهها قدرت بیشتري خواهد یافت .استعارهها ميتوانند به طور غیر مستقیم با ناخودآگاه
ارتباط برقرار کنند .درمانگر ميتواند یک استعاره درمانکننده خلق کند تا به عنوان یک روش درماني
تمرکز یافته به کار رود (کداسن و شفر.)4115 ،
استفاده از فن موجزگویی :در این فن ،قصهگو از کودک ميخواهد با طرح و شخصیتهاي داستان
ارتباط برقرار کند تا سرانجام او را به سوي تغییر رفتار سوق دهد .در خلق قصه باید مجموعه حوادثي
آورده شوند که همانند یا مشابه شرایط واقعي کودک است و نباید جزئیات خاص آن را بیان کرد.
استفاده از فن تعویض چهارچوب یا تغییر شکل دادن :در این فن درمانگر ،چارچوب عادات یا
رفتارهاي نامطلوب مشخصي را عوض ميکند .تغییر شکل دادن به این معناست کودکان از استعدادهاي
بالقوه خود به شیوهاي نامناسب استفاده ميکنند و نیاز به راهنمایي دارند تا به نداي درون خویش گوش
داده و تشخیصدهند چه موقع و چگونه انرژي خود را در قالب افکار ،احساسات و رفتار جهت بدهند.
استفاده از فن مکث و نشانهگذاری :مکث در گفتگوهاي روزمره معناي خاصي دارد ،نخست
موجب جلب توجه شنونده ميشود و دوم وقتي بین دو جمله یا کلمه مکث ميکنیم ،اگر تمام عناصر مهم
بوجود آورندهي یک قصه خوشایند مهیا باشد ،آن گاه کودک احساس آرامش ناشي از بازي با دیگران را
به عنوان راهحلي براي مسالهاش درميیابد .ابزار مکمل مکث کردن ،نشانهگذاري است .نشانهگذاري
اسبابي شنیداري براي تقویت واژگان کلیدي پس از مکث است .در مثال باال مطلب مورد توصیه را
ميتوانیم با آهنگ صداي متفاوتي ادا کنیم و به این ترتیب آن را نشانهگذاري و تقویت کنیم (به نقل از
یوسفي لویه و همکاران .(4117 ،با توجه به اینکه این آزمون و سؤاالت آن بارها توسط متخصصین ،مورد
توجه و استفاده قرار گرفته است ،در نتیجه سئواالت آن از اعتبار و روایي الزم برخوردار است.
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یافتهها
یافتههاي پژوهش بر اساس تحلیل کوواریانس مورد بررسي قرار گرفته اند و براي بررسي پیشفرض
برابري ماتریسهاي کواریانس مشاهدهشده متغیر وابسته در بین گروههاي آزمایشي و گواه از نتایج
آزمونام باکس و براي بررسي همساني واریانس خطا در بین گروهها از نتایج آزمون لون استفاده شد.
مقایسه میانگینهاي دو گروه آزمایشي و گواه ،قبل و بعد از مداخله نشان داد که میانگین گروه
آزمایش مؤلفههاي ارتباط و تعامل اجتماعي در مقایسه با گروه کنترل ،در پسآزمون ،به نحوه
قابلمالحظهاي کاهش یافتهاست ،برعکس مؤلفه رفتارهاي کلیشهاي ،پس از مداخله ،قصه درماني
افزایش نشان دادهاند .در این پژوهش ،سه فرضیه مطرح است که تاثیر قصه درماني در بهبود مهارتهاي
ارتباطي و تعامل اجتماعي کودکان مبتال به اختالل اوتیسم را مورد بررسي قرار ميدهد .به دیگر سخن،
مشاهده ميشود میانگین پس آزمون مهارتهاي ارتباطي و تعامالت اجتماعي در گروه آزمایشي نسبت به
گروه کنترل در قبل و بعد از مداخله ،به صورت نزولي و کاهش ،داشته است و نشان ميدهد که مداخله
قصه درماني در کاهش میزان مشکالت تعامالت اجتماعي و بهبود مهارتهاي ارتباطي کودکان اتیسم
تاثیر قابل مالحظهاي داشته است.
بنابراین ،براي نیل به این منظور ،متغیرهاي این پژوهش که خردهمقیاسهاي آزمون گارز شامل
رفتارهاي کلیشهاي ،ارتباط و تعامل اجتماعي بودند ،قبل استفاده از روش تحلیل کواریانس ،از پیش
فرضهاي برابري ماتریس کواریانس محاسبه شد و نتایج آزمون امباکس نشانگر تایید پیشفرض برابري
ماتریسهاي کواریانس مشاهدهشده متغیر وابسته در بین گروههاي آزمایشي و گواه است
) .نتیجه آزمون لون براي اندازهگیري برابري واریانسهاي
(
خطاي سه خردهمقیاس «رفتارهاي کلیشهاي»« ،ارتباط» و «تعامل اجتماعي» ،نشانگر رعایت پیشفرض
همگني واریانسهاي گروههاي مورد مطالعه در خردهمقیاس «رفتارهاي کلیشهاي»
اجتماعي»
خردهمقیاس«تعامل
،
در سطح
) و «ارتباط»
دارد.
جدول  . 2تحلیل کواریانس اثرات قصهدرمانی بعد از حذف اثرات متغیر کمکی پیشآزمون بر بهبود
خردهمقیاسهای ارتباطات و تعامالت اجتماعی کودکان اوتیسم
خردهمقیاسهاي مورد
بررسي
مهارتهاي ارتباطي
رفتارهاي کلیشهاي
تعامل اجتماعي

مجموع مجذورات
گروه
22,121
4,112
19,144

خطا
15,174
41,111
11,044

درجهآزادي
گروه
4
4
4

میانگین مجذورات

خطا
47
47
47
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گروه
22,121
4,112
19,144

خطا
2,119
4,019
2,212

آماره F

سطح
معناداري

مجذور
اتا

44,211
4,122
49,751

0,001
0,295
0,004

0,151
0,071
0,112
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جدول  2نشان ميدهد که در واقع با حذف اثرات پیشآزمون به عنوان متغیر کمکي ،نمرات «مهارتهاي
) و «تعامل اجتماعي»

ارتباطي» (

 )482گروه آزمایشي از گروه کنترل

(

بهطور معناداري بیشتر شده است .از این رو ،ميتوان نتیجه گرفت آموزش قصهدرماني بهطور معناداري در
افزایش مهارتهاي ارتباطي و تعامل اجتماعي در کودکان مبتال به اختالل اتیسم اثر داشته است.
بنابراین ،با توجه به این نتایج ميتوان استدالل کرد که فرضیه اول و سوم محقق مورد تایید قرار گرفته
است .مقدار مجذور اتاي بدستآمده در «مهارتهاي ارتباطي» و «تعامل اجتماعي» به ترتیب برابر با
 0,151و  0,112است که به ترتیب نشان ميدهد که تقریباا  10و  11درصد از واریانس متغیر وابسته
(ارتقاي مهارتهاي ارتباطي و تعامل اجتماعي در کودکان مبتال به اختالل اتیسم) از متغیر مستقل
(آموزش قصهدرماني) ناشي شدهاست .بهدیگر سخن ،نتایج از اثرگذاري مثبت قصه درماني بر بهبود
«مهارتهاي ارتباطي» و «تعامل اجتماعي» کودکان مبتال به اختالل اتیسم حکایت مينماید ،بهگونهاي
که عملکرد گروه آزمایشي در «مهارتهاي ارتباطي» و «تعامل اجتماعي» به طور معناداري بهبود یافته
است .بنابراین ،فرضیه اول و سوم محقق مورد تایید آماري قرار گرفت .بررسي میانگینهاي تعدیلشده
نشان داد که بعد از کنترل اثر متغیر کمکي نمره پیشآزمون ،بین میانگین دو گروه آزمایشي و گواه در
).
مهارتهاي ارتباطي و تعامل اجتماعي ،تفاوت معناداري وجود دارد (
در بهبود «رفتارهاي کلیشهاي» کودکان مبتال به اختالل اتیسم با حذف اثرات پیشآزمون به عنوان
گروهکنترل
و
آزمایشي
گروه
میانگین
میزان
بین
کمکي،
متغیر
تفاوت معناداري مشاهد نشد .از این
رو شواهد کافي مبني بر تایید اثرگذاري معنادار آموزش قصه درماني در بهبود «رفتارهاي کلیشهاي»
کودکان مبتال به اختالل اتیسم بدست نیامده و فرضیه دوم محقق مورد تایید آماري قرار نگرفت .بررسي
میانگینهاي تعدیلشده نشان داد که بعد از کنترل اثر متغیر کمکي نمره پیشآزمون ،بین میانگین دو
).
گروه آزمایشي و گواه در رفتارهاي کلیشهاي ،تفاوت معناداري وجود ندارد (
بحث و نتیجهگیری
این مطالعه که به بررسي تأثیر قصه درماني بر ارتقا و بهبود ارتباطات و تعامالت اجتماعي کودکان
اوتیستیک شهر تبریز پرداخت ،تأثیر مداخله قصه درماني بر رشد ارتباطات و تعامالت اجتماعي کودکان
مبتال به اوتیسم را به تایید رساند .به دیگر سخن ،نتایج نشان داد که تفاوت معناداري بین میانگین
نمرات مهارتهاي ارتباطي و اجتماعي کودکان مبتال به اوتیسم در دو گروه آزمایش و کنترل ،در مرحله
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پسآزمون وجود دارد .بنابراین ،در فرضیه اول ،تاثیر قصه درماني بر مهارتهاي ارتباطي کودکان مبتال
به اختالل اوتیسم مورد بررسي قرار گرفت و مقایسه دو گروه آزمودنيها ،اختالف معناداري بین میانگین
دو گروه آزمایش و کنترل را به تایید رسانید .بنابراین ،در جواب به این فرضیه تحقیق مبني بر تاثیر مثبت
قصه درماني بر مهارتهاي ارتباطي کودکان اوتیسم ميتوان گفت بین میانگین هاي دو گروه از نظر
آماري تفاوت معنادار وجود داشته و آزمودنيهاي گروه آزمایش که با شیوه قصه درماني مورد آموزش و
درمان قرار گرفتهاند ،از پیشرفت باالیي نسبت به آزمودنيهاي گروه کنترل برخوردار ميباشند.
در تبیین اثربخشي قصهدرماني بر مهارتهاي ارتباطي کودکان مبتال به اختالل اوتیسم ابتدا باید به
این ویژگي اساسي کودکان اشاره کرد که این کودکان دچار نقص در برقراري ارتباط با دیگران هستند
(میرندا و اریکسون .)2001 ،برخي مطالعات حاکي از آن است که داشتن سطح پایین مهارتهاي ارتباطي
یکي از مهم ترین عواملي است که با مشکل در روابط ،ارتباط داشته و احتماال منجر به ناسازگاري فرد با
اطرافیان و محیط زندگي ميشود (اگسي و گنکوز .)2002 ،کمبود مهارتهاي ارتباطي اغلب به
ناسازگاري منجر مي شود و با آموزش مناسب قابل جبران مي باشد )بارنارد.)2001 ،
زبان ،ابزار ارتباط اجتماعي است که خود تحت تأثیر عوامل اجتماعي متعددي رشد ميکند (سارلس،
 2001به نقل از تفتي .)4112 ،این کودکان براي توانایي حرف زدن دچار تاخیر ميباشند یا فاقد آن
هستند و آن را با استفاده از دیگر راههاي غیرکالمي برقراري ارتباط جبران نميکنند )زاندر.)2009 ،
حدود یک سوم تا نیمي از مبتالیان به اوتیسم ،هرگز توانایيهاي گفتاري کافي براي رفع نیازهاي
ارتباطي روزمره خود کسب نميکنند (نوئنز .)2002 ،نقص در بیان کالمي منبع عمده استرس والدین
کودکان اوتیستیک نیز ميباشد (باکر اریکزن و همکاران .)2007 ،این اختالل نه تنها فرد را از یک ارتباط
سالم گفتاري و انتقال افکار و عقاید بازميدارد ،بلکه در درازمدت موجب بروز آسیبها و اختالالت
روانشناختي نیز ميشود (به نقل از محمدزاده .)4154 ،او باعث اختالل در برقراري ارتباط با دیگران و
دنیاي خارج موجب برخي رفتارهاي خودآزارانه و پرخاشگري در آنها ميشود (راپین و تاچمن.)2001 ،
اجراي فعالیتهایي با هدف درککردن و صحبتکردن درباره افعال ،به کار بردن جمالت کامل
براي توضیح یک شيء ،شناخت و توصیف یک شيء ،به کار بردن یک جمله کامل براي توصیف یک
فعّالیت ،شناخت رنگ و یادگیري اسم رنگها ،نام گذاري و توصیف اشیاي مفرد و جمع و آموزش
اعضاي بدن و غیره زمینه مناسبي را براي رشد زبان و گفتار کودک فراهم ميآورد (مجیب و همکاران،
 )4151و یکي از ابزارهاي مناسب براي این کار قصه ميباشد که ميتوان از آن به عنوان یک فن
آموزشي و درماني استفاده کرد (جمالزاده 4114،به نقل از ندافي .)4115 ،قصه فرایندهاي رشد هیجاني
و شناختي کودک را تسهیل ميکند و به او دیدگاه نو و خالقي از دیگران و روابط بین افراد ارائه ميکند
(نایت 2001 ،به نقل از سیدرکنيزاده .)4154 ،کودکان از طریق آن با تعداد زیادي از لغات و کلمات آشنا
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ميشوند و فرصت تجربهکردن زبان زنده (رحماندوست 4177 ،به نقل از مفیدي ،سبزه )4117 ،و آشنایي
با فقدانها ،هراسها واضطرابها را به دست ميآورند و به گونهاي غیرمستقیم افکار و احساسات آنها
تغییر ميیابد (پشتدار 4111 ،به نقل از علياکبري .)4151 ،بر همین اساس به کارگیري شیوههاي
غیرمستقیم مثل بازي و قصه در آموزش مهارتها یک ضرورت به نظر ميآید .از آن جا که آموزهها و
پندها در خالل قصه به خوبي براي کودک قابل فهم و معنادار ميشود ،احتمال به کارگیري و تعمیم
آنها توسط کودک در زمینههاي مشابه افزایش ميیابد (نقل از بهمن زادگان جهرمي .)4115 ،به وسیله
قصه ميتوان کودکان را به کشف توانایيهاي خود براي برقراري ارتباطات واقعي و شناخت افکار و
احساسات خود یاريرسانده و آنها را در حل و فصل بین فردي صورت آرام و از طریق گفتگو هدایت
کرد .بنابراین ،قصه ميتواند از نظر تربیت اجتماعي و عاطفي موثر باشد و بسیاري از مقررات و
هنجارهاي اجتماعي را به کودک منتقل نماید (به نقل از سید عزیزاله طهراني.)4150 ،
قصهگویي ميتواند به عنوان وسیله تعلیمي توانایي آنها براي برقراري ارتباط واقعي بین افکار و
احساسها را افزایش دهد (زایپس ،جک دیوید 4559 ،به نقل از شهمراد .)4154 ،افراد بر مبناي قصهها
عملکرد خود را در جهان و روابط خود را با دیگران تنظیم ميکنند .قصه ها بازنمایيهایي از خود ،جهان
و منشهاي مختلف را در تعامل با دیگران در برميگیرند .در درون قصهها منشهاي متنوع ،معاني
رویدادها را به بحث ميگذارند (دیماجیو و همکاران 2001 ،به نقل از یوسفي لویه و متین .)4119 ،در
فرایند قصهگویي ،رویدادهاي روزمره زندگي در قالب قصهي با معنایي ارائه ميشود که به مراجع کمک
ميکند درک بهتري از خودش و دیگران به دست آورد .تغییر در زبان و ادبیات قصههاي خود به تغییر
در معناي زندگي فرد منجر ميشود و تغییر در قصه زندگي ،فرصتهاي جدیدي براي رفتار و روابط با
دیگران ایجاد ميکند (علیزاده و همکاران .)4151 ،الزم به ذکر است که نتیجهگیري در مورد فرضیه 4
پژوهش با یافتههاي رولینز ( ،)2000مک کاب ( )2000و بلیس ( ،)2000در سالهاي اخیر در تاثیر
قصهگویي بر رشد مهارتهاي کالمي همسویي دارد (نقل از سیدرکني زاده .)4154 ،این یافتهها همچنین
با گزارش اسکاتین ،تینگسترام ،ویلکنسکي ( )2002و ریکارد و صبورنیا ( )2005سن ساستي و پاول
اسمیت ( )2002و پلوسکي ( ،)2002( ،دل و بنتول )2002،و پیرامون اثرات قصه درماني بر مهارتهاي
ارتباطي کودکان اوتیسم همسویي داشته و فرضیه اول تحقیق بدین ترتیب مورد تایید قرار ميگیرد.
در فرضیه دوم این پژوهش تاثیر قصه درماني بر رفتارهاي کلیشهاي کودکان مبتال به اختالل
اوتیسم مورد بررسي قرار گرفت و مقایسه دو گروه آزمودنيها با توجه به نتایج ذکر شده در بخش
یافتههاي استنباطي ،اختالف معناداري میان میانگینهاي دو گروه آزمایش و کنترل نشان نداد .بنابراین،
در جواب به فرضیه دوم تحقیق مبني بر تاثیر مثبت قصه درماني بر رفتارهاي کلیشهاي کودکان اوتیسم
ميتوان گفت بین میانگینهاي دو گروه از نظر آماري تفاوت معنادار وجود نداشته و آزمودنيهاي گروه
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آزمایش که با شیوه قصهدرماني مورد آموزش و درمان قرار گرفتهاند ،به لحاظ رفتارهاي کلیشهاي در
وضعیت بهتري قرار نگرفتند.
در تبیین براي اثربخشي قصه درماني بر رفتارهاي کلیشهاي کودکان مبتال به اختالل اوتیسم در
پژوهش آتي باید محتواي قصه را به گونهاي دیگر تنظیم کنیم .بسیاري از افراد اوتیسم رفتارهاي
کلیشهاي ،تکراري و بدون تغییر مانند چرخاندن و پیچ دادن اشیا ،تکان دادن و به هم زدن دستها ،و
تکان خوردن ،همانند رفتارهایي که در افراد نابینا مشاهده ميشود ،دارا هستند .بسیاري از این رفتارها
در مراحلي از تحول بهنجارند ،ولي فراواني و شدت آن در کودکان اتٌیستیک بیشتر از کودکان بهنجار
است .اشتغال ذهني کودکان اٌتیستیک با جنبههاي خاصي از محیط وسواسگونه است .عالوه بر این،
بازيهاي آنان بسیار انعطافناپذیر است .آنها فاقد مهارتهاي تقلید اجتماعي و تصویرسازي ذهني
هستند و توانایي انجام بازيهاي نمادین را ندارند (خانزاده .)4150،این یافته ها همچنین با گزارش آدامز،
گواسیس ،وانلو ،والدون ( )2001پیرامون اثرات قصه درماني بر رفتارهاي مرتبط با رفتارهاي کلیشهاي
کودکان اوتیسم نیز همسویي داشته و فرضیه دوم تحقیق بدینترتیب مورد تایید قرار نميگیرد.
در فرضیه سوم این پژوهش تاثیر قصه درماني بر تعامالت اجتماعي کودکان مبتال به اختالل اوتیسم
مورد بررسي قرار گرفت و مقایسه دو گروه آزمودنيها با توجه به نتایج ذکر شده در بخش یافتههاي
استنباطي ،اختالف معناداري میان میانگین هاي دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد .بنابراین ،در جواب
به فرضیه سوم تحقیق مبني بر تاثیر مثبت قصه درماني بر تعامالت اجتماعي کودکان اوتیسم ميتوان
گفت بین میانگینهاي دو گروه از نظر آماري تفاوت معنادار وجود داشته و آزمودنيهاي گروه آزمایش که
با شیوه قصه درماني مورد آموزش و درمان قرار گرفتهاند ،به لحاظ تعاملهاي اجتماعي از پیشرفت باالیي
نسبت به آزمودنيهاي گروه کنترل برخوردار ميباشند.
در تبیین اثربخشي قصه درماني بر تعامالت اجتماعي کودکان مبتال به اختالل اوتیسم ابتدا باید به
این ویژگي اساسي کودکان اشاره کرد .دشواري و نقص در تعامالت اجتماعي قابل توجهترین جنبه
اوتیسم ميباشد (زاندر2009 ،؛ وایت و همکاران .)2007 ،این کودکان از سنین بسیار پایین در استفاده و
فهم تماس چشمي ،حاالت چهره ،ایما و اشاره ،لحنهاي مختلف صدا و غیره در تماس با افراد دیگر
دچار مشکل ميباشند (زاندر )2009 ،و توجه چنداني به محرکات اجتماعي نشان نميدهند .کمتر به
دیگران نگاه ميکنند و لبخند ميزنند و زماني که کسي آنها را صدا ميزند ،واکنش کمتري نشان
ميدهند (داد .)2009 ،قصهگویي در افزایش توجه و مهارتهاي اجتماعي کودکان مؤثر است ( نقل از
شهمراد .)4154 ،پژوهشهاي مختلف اثربخشي داستانهاي اجتماعي را در کاهش مشکالت رفتاري و
افزایش مهارتهاي اجتماعي در کودکان اوتیستیک نشان ميدهند (دل واله 2004 ،به نقل از
بهمنزادگان جهرمي و همکاران.)4115 ،
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مطالعهاي توسط اسکاتون و همکاران ( )2002با عنوان افزایش تعامل اجتماعي کودکان مبتال به
اختالالت طیف اوتیسم صورت گرفت .دادهها افزایش تعامالت اجتماعي را در گروه آزمایش نشان داده
است (نقل از بهمنزادگان جهرمي و همکاران .)4115 ،نتایج پژوهش شیباني ،یوسفيلویه و دالور
( )4119استفاده از فنون مختلف قصه درماني در درمان کودکان افسرده نشان داده است .الزم به ذکر
است که نتیجهگیري در مورد فرضیه  1پژوهش با یافتههاي بتلهایم ( ،)4571کالین ( ،)4511شچمن و
ناچول ،)4552( ،اسمتانا ( ،)2002آیکین ( ،)2007هاکسلي ( ،)2007سوییتسر ( ،)2040پارکر و
همکاران( )2040و پشتدار ( )4112همسو است و در تأثیر قصهگویي بر افزایش مهارتهاي اجتماعي و
ایجاد رفتارهاي اخالقي کودکان و سازگاري او با محیط اطراف خویش همسویي دارد (نقل از علياکبري
و همکاران .)4151 ،این یافتهها همچنین با گزارش دالنو و اسنل ( )2002و اسکاتین ،تینگسترام،
ویلکنسکي ( )2002و پلوسکي )2002( ،پیرامون اثرات قصه درماني بر تعامالتاجتماعي کودکان اوتیسم
نیز همسویي داشته و فرضیه سوم تحقیق بدین ترتیب مورد تایید قرار ميگیرد.
با توجه به مباحث ارائه شده فوق ميتوان اینگونه نتیجه گرفت که استفاده از رویکرد قصه گویي در
درمان کودکان اوتیسم مي تواند وضعیت پیشرفت درماني آنها را بهبود بخشیده و آنها را در دستیابي به
اهداف آموزشي و درماني یاري دهد .رویکردهاي قصهاي روان درماني کودکان ،چنانچه با توجه به
نظریههاي تحولي همراه باشد ،در کمک به کودکان و نوجوانان براي ساختن قصههاي مثبتي از زندگي
شان موثرتر خواهد بود (دساشیو .)2009 ،در ایران نیز چند پژوهش معدود ،اثربخشي کاربرد قصهگویي را
به عنوان شیوهاي براي آموزش راهبردهاي اجتماعي به کودکان داراي مشکالت رفتاري ـ عاطفي:
پرخاشگري (سیدي )4112 ،اختالالت یادگیري (یوسفيلویه و متین ،)4119 ،اختالالت رفتاري آشکار
(چهارمحالي )4119 ،و اختالل سلوک (تویسرکاني )4117 ،نشانداده ،تاثیر آن را مثبت ارزیابي کردهاند
(نقل از بهمن زادگان جهرمي و همکاران .)4115 ،بر این اساس ،نتایج پژوهش حاضر نیز از نظر
اثربخشي قصه درماني در درمان اختالالت کودکان اوتیسم با یافتههاي پژوهشگران همخواني دارد.
این یافتهها بر این اظهارنظر اشاره دارد که قصهگویي ابزاري مفید و مؤثر براي اصالح رفتار،
سازگاري و کنترل هیجانها در کودکان محسوب ميشود و یکي از شیوههایي است که در آموزش
مهارتهاي اجتماعي به کودکان بسیار مؤثر بوده است .شناخت و تشخیص به موقع و آموزش
مهارتهاي مناسب اجتماعي مي تواند از مشکالت کودکان پیشگیري نموده و آنان را به سمت رفتارهاي
مثبت اجتماعي راهبري نماید (سلیماننژاد و سودي .)4151 ،نتایج پژوهش حاضر که براي بررسي تاثیر
قصهدرماني بر ارتباطات و تعامالت اجتماعي اجتماعي کودکان اوتیسم انجام گرفته بود ،بر پایه یافتههاي
بهدست آمده از پژوهش ،نشانداد که قصه درماني بر بهبود ارتباطات و تعامالت اجتماعي کودکان مبتال
به اوتیسم تاثیر قابل مالحظهاي داشته است و هر سه فرضیه تایید شد .فقط فرضیه دو در مورد
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خردهمقیاس رفتارهاي کلیشهاي تایید نشد و نشان داد که باید در محتواي قصهها براي کاهش مشکالت
رفتارهاي کلیشهاي تجدید نظر شود .در ادامه پیشنهادهایي براي متولیان به منظور ارتقاي وضعیت موجود
ارائه شده است:
پیشنهادهای کاربردی
ـ از آنجا که اثربخشي رویکرد قصه درماني در پیشرفت مهارتهاي ارتباطي و تعامل اجتماعي کودکان در
بسیاري از تحقیقات تجربي و همچنین تحقیق حاضر مورد تایید قرار گرفتهاست ،لذا ضرورت دارد تا
رویکرد قصه درماني به عنوان یکي از موثرترین شیوههاي ارتقاي پیشرفت درماني کودکان و همچنین
جایگزیني موثر بر روشهاي معمول و یا الگودهي ویدئویي مورد استفاده قرار گیرد.
ـ پیشنهاد ميشود روان درمانگران و والدین در حین قصهگویي براي افزایش مهارتهاي ارتباطي بیشتر
از نقاشي استفاده کنند و شخصیتهاي نقاشي را همنام با شخصیتهاي محیط زندگي او نامگذاري کنند
و بعد به او کمک کنند تا این کار را به صورت عملي انجام دهد.
 پیشنهاد ميشود روان درمانگران براي کاهش رفتارهاي کلیشهاي از ابزار دیگري استفادهکنند و یا درمحتواي قصهها دقت بیشتري بهعمل آورند و به تنهایي این ابزار را براي کاهش رفتارهاي کلیشهاي
کافي ندانند.
ـ پیشنهاد ميشود روان درمانگران در حین قصهگویي براي افزایش تعامل اجتماعي کودکان از ابزار مورد
عالقه کودک براي افزایش تماس چشمي استفاده کنند و از تماس فیزیکي خودداري کنند.
ـ پیشنهاد ميشود روان درمانگران براي افزایش تعامل اجتماعي کودکان به صورت خودانگیخته
بازيهاي گروهي را توام با قصهگویي به آنها آموزش دهند.
پیشنهادهای پژوهشی
ـ پیشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي ،آزمودنيهاي گروه کنترل و آزمایشي از نظر شرایط سني،
جنسیت ،و نمرات پیش آزمون حاصل از خرده مقیاسها همتا شوند.
ـ همچنین انجام تحقیقات در سایر استانهاي کشور ميتواند زمینه درماني مناسبي براي کودکان اوتیسم
فراهم آورد.
ـ پیشنهاد مي شود در پژوهشهاي آتي ،از آزمودنيهاي سنین باالتر و نمونههاي بزرگتري استفاده شود
که در این صورت نیاز به زمان طوالني تري خواهد داشت.
ـ پیشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي ،برنامه قصه درماني به صورت تلفیقي با دیگر فنون قصهدرماني
نیز به کار برده شود و برنامه قصهدرماني به صورت مقایسهاي در دو جنس دختر و پسر اجرا شود.
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ـ از آنجاکه در پژوهش حاضر فقط تاثیر قصهدرماني بر ارتباط و تعامل اجتماعي کودکان اوتیسم به انجام
رسیده است ،لذا انجام تحقیقي از این نوع در سایر مشکالت مهارتي ذهني یا دیگر مشکالت نیز ميتواند
مورد پژوهش قرار گیرد.
ـ از آنجاکه در پژوهش حاضر ،تاثیرگذاري قصهگویي بر ارتباط و تعامل اجتماعي کودکان اوتیسم به تایید
رسیده است ،ضرورت دارد در مطالعهاي با استفاده از روش نظریه برخاسته از دادهها ،4فرایند اثرگذاري
قصه گویي بر کودکان اوتیسم بازنمایي شود .پرواضح است شناسایي فرایند تاثیرپذیري و پاثیرگذاري،
ميتواند فرصتهاي بيشماري را براي درمان اختالالت این کودکان فراهم نماید.
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