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Abstract
The purpose of this study was to formulate
educational package of participatory games and its
effectiveness on social skills of children with autism
spectrum disorder. The research method was semiexperimental design with pretest-posttest design with
control group. The statistical population of this study
was all children aged 8 to 12 years old with autism
spectrum disorders from Tehran health care and
rehabilitation centers in 2018. In this study, 20 boys
with autism spectrum disorder were selected by using
available sampling method and were randomly
assigned into two experimental (10 subjects) and
control groups (10 subjects). The Social questionnaire
was used to assess social skills. The experimental
group received 10 sessions of 45 minutes training
during the 2 months of training Package, while the
control group did not receive such intervention. At the
end, both groups were evaluated by the Bellini Social
Profile Questionnaire. Data were analyzed using
covariance analysis. The results of this study showed
that coaching training improves the social skills of
children with autism spectrum disorder.
Keywords: autism spectrum disorder, participatory
games, social skills
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چکیده
 باهدف تدوین بسته آموزشی بازیهای مشااکتتی،این پژوهش
و برکسی اثربخشای آ بار مهااک هاای اجتماایی توکتاا باا
 کوش پژوهش از نوع طار هاای.اختالل طیف اتیسم انجام شد
پسآزمو باا راروک ترتارل- نیمه آزمایشی با طر پیش آزمو
 سااهه21  تا8  همۀ توکتا پسر، جامعۀ آماکی این پژوهش.بوک
با اختالل طیف اتیسم مراتز ککمانی و توانبخشی شهر تهارا کک
 تاوک پسار باا اخاتالل12  کک این پاژوهش. بوکند2931 سال
طیف اتیسم با استفاکک از کوش نمونهریری کک کسترس انتخاا
 نفار) باه شایوۀ22(  نفار) و ترتارل22( و کک کو رروک آزماایش
 برای اکزیابی مهاک هاای اجتماایی از.تصاکفی رماکش شدند
 راروک آزماایش کک.پرسشرامۀ نیمرخ اجتمایی بلیری استفاکک شد
 ماک بساته آموزشای کا ککیافا1  کقیقهای کک طول54  جلسه22
ترکند ککحاهیتاه راروک ترتارل یراین مداخلاهای کا ککیافا
 کک پایا مجدکاً هر کو راروک توساپ پرسشارامۀ نیمارخ.نکرکند
 کاککهاا باا اساتفاکک از.اجتمایی بلیری موکک اکزیابی قراک ررفترد
 نتاای ایان. تحلیل توواکیانس موکک تجزیهوتحلیل قراک ررفا
پژوهش نشا کاک ته آموزش بازیهای مشاکتتی موجب بهبوک
.مهاک های اجتمایی توکتا با اختالل طیف اتیسم میشوک
، باازیهاای مشااکتتی، اختالل طیف اتیسم:واژههای کلیدی
مهاک های اجتمایی
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مقدمه

اض راب ،اف ردگی ،مورد سوءاسلت اده قلرار گلرفتن ،ایجلاد
Autism spectrum

مانع برای ارتباطات اتتااعی و انزوای اتتااعی اشلاره کلرد

مشخصه اصللی اتلتالل طیلت اتی ل (

 )Disorderشامل نقص مداوم در برقراری ارتبلا اتتالاعی

( )Bellini, Peters., Benner& Hopf,2007اگللر نقللایص
برطلر

متقابللل و تمامللل اتتاللاعی و ا گودللای ماللدود تکللراری و

مهارت دای اتتااعی کودکان با اتتالل طیت اتی

کلیشهای در رفتار ،عالئق و فما یتدا است .این نشانهدا بایلد

نشود باعث بروز مشکالت زیادی در سازگاری آنها با تاممه

از دوران کودکی وتود داشته باشد و عالکرد روزانله فلرد را

میشود (.)Kaale, Smith& Sponheim,2012

مختللل کنللد (.)American Psychiatric Association,2013

مهارتدلای اتتالاعی نقلش ب لیار فراوانلی در زنلدگی و

در سالدای اتیر به سلرعت

موفقیت افراد دارد .این مهارتدا رفتاردایی را در برمیگیلرد کله

افزایش یافتله اسلت (.)World Health Organization,2016

به فرد در تمامل مؤثر با دیگران و اتتناب از پاسخدای نلام لوب

افزایش میزان شیوع این اتتالل سبب شده است کله از سلال

کاک میکند ( .)Aghdasi, 2014بدون تردید داشتن مهارتدای

 8008به بمد ،روز دوم آوریل بهعنوان روز آگاهسازی اتتالل

اتتالاعی در کلنش متقابللل دیگلران ازتاللله اعضلای تللانواده،

Pour Mohammad Reza

داکالسیدا ،مملالان ،دا لاالن ،پختگلی اتتالاعی و ک ایلت

 .)Tajrishi, Rajabi Shamami & Haghgou,2013میللزان

اتتااعی فرد را بهبود ملیبخشلد (.)Randy & Michelle,2008

شیوع اتتالل طیت اتی ل در کودکلان  1در  99تو لد اسلت

به داین علت کودکان بلا اتلتالل طیلت اتی ل بله اایلت و

( .)Centre for Disease Control and Prevention,2018در

آموزش درزمینۀ مهلارتدلای اتتالاعی نیلاز دارنلد تلا بتواننلد

ایران نیز طی پژودشی میزان شیوع این اتتالل در کودکلان 9

مهارتدای ضروری را به دسلت آورنلد (

سللا ه ایرانللی  6/86در  10دللزار ن للر گللزارش شللده اسللت

.)Alamdarloo, Shojaei and Asghari Nekah, 2015

( .)Samadi, Mahmoodizadeh, & McConkey,2012ایللن

است اده از بازی و روشدای مختلت اترای بازیدا یکلی از

میزان در بررسی مجدد کله انجلام گرفتله  99/8در  10دلزار

فما یتدای م رح آموزشی است کله در توانبخشلی و درملان

گزارش شده اسلت (.)Samadi, & Mahmoodizadeh, 2015

کودکان با اتتالل طیت اتی

کاربرد زیادی دارد و بهوسلیلۀ

اتللتالل طی لت اتی ل  ،در پ للران هللار برابللر از دتتللران

آن میتوان طیت وسیمی از م ائل را به این کودکان آملوزش

American Psychiatric

داد ( .)Mehrjoo, 2011بللازی موتللب رشللد مهللارت در

میزان شیوع اتتالل طیت اتی

طیلت اتی ل نلامگلذاری شلود (

تشلللخیص داده ملللیشلللود (
.)Association,2013

وزه دای کالمی و ایجاد و اسلتارار تملامالت اتتالاعی در

نقص در مهارتدای اتتااعی اصللیتلرین و مهل تلرین
ویژگلی اتلتالل طیلت اتی ل اسلت (

Rangani, Hemmati

کودکان بلا اتلتالل طیلت اتی ل ملیشلود (

Lu Petersen,

& White, Keoing

 .)Lacroix & Rousseau,2010ویکی از برنامهدای آموزشلی

 .)Scahill,2007نقص در مهارتدای اتتااعی در ایلن افلراد

مؤثر در بهبود شرایط کودکان با اتلتالل طیلت اتی ل اسلت

شامل مشکالتی در آغاز تمامالت اتتالاعی ،اسلتارار راب لۀ

راکه کودکان ب یاری از مهارت دا ازتاله فهل نقلش دلای

متقابل ،به اشتراک گذاشتن ذت و شلادی ،دیلدگاه گیلری و

اتتاللاعی ،مشللارکت و برقللراری ارتبللا را از طریللق بللازی

فه عالیق دیگران اسلت ( .)White &et al, 2007نقلص در

فرامیگیرند (.)Uren & Stagnitti,2009

مهارتدای اتتااعی نه تنها از رشد کودکان با اتتالل طیلت

از طرفی یکی از م ائلی که نظر اکثلر متخصصلان را در

تلوگیری میکند ،بلکه سبب عدم پذیرش و طرد شدن

بله تلود تللب کلرده اسلت،

اتی

کودکان با اتتالل طیت اتی

این کودکان از تانب دوستان ،دا االن و بزرگ االن و انلزوا

فقدان بازیدای مشارکتی و اتتااعی است و اگر ه برتی از

و گوشللهگیللری آنهللا مللیشللود ( .)Delano& snell,2006از

متخصصان ممتقدند که کودکان بلا اتلتالل طیلت اتی ل در

پیامددای دیگر نقص در مهارتدای اتتالاعی ملیتلوان بله

برتی از بازی دای مشارکتی شرکت میکنند و از آنهلا لذت

ضللمت در پیشللرفت تاصللیلی ،شک للتدللای اتتاللاعی،

میبرند و ی به د یل عدم مهلارت در تمامللدلای گرودلی و

مهارتهایاجتماعیكودكانبااختاللطیفاتیسم123/

بازیهایمشاركتیوبررسیاثربخشیآنبر
تدوینبستۀآموزشی 

مشارکتی اکثر آنها بازی را ردا میکنند و یلا بلا دا االنشلان

تمیللین اثربخشللی ب للته آموزشللی بللازیدللای مشللارکتی بللر

درگیر میشوند ( .)Johnson & Myers,2007به دالین د یلل

مهارت دای اتتااعی کودکان با اتتالل طیت اتی

پرداتتله

نوع بازی کله در ایلن پلژودش بله کلار گرفتله شلده اسلت

باشد؛ و با در نظر گرفتن اینکه نقایص اتتااعی از مشلکالت

لذت

است نقش

بازیدای مشارکتی است .در بازیدای مشارکتی دد

و ا شدای اصلی کودکان با اتتالل طیت اتی

بردن از بازی و ت ریح است و بازی بلر مبنلای برنلده-برنلده

بازیدای مشارکتی میتوانلد بلر روی ناونلهدلای ایرانلی بلا

است .در این نوع بازی دا رقابت فردی وتلود نلدارد و اگلر

اتتالل طیت اتی

قابل تأمل باشد .به داین د یل است اده از

گروه با یلک مشلکل مواتله شلود داله یکلدیگر را کالک

ب ته آموزشی بلازیدلای مشلارکتی و بررسلی اثربخشلی آن

میکنند که کار گرودی را به سرانجام برسانند یا مشکل را بلا

مهارتدای اتتااعی کودکان با اتلتالل طیلت اتی ل ب لیار

داکاری یکدیگر ل کنند .عالوه بر این در این نوع بازیدا

ضروری است تا ضان پر کردن تأل پژودشی در این زمینله،

ارزش دایی ون داکاری ،مشورت ،تمامل ،داادنگی ،سهی

به ااظ کاربردی نیز گامی در تهت بهبود شرایط این گلروه

کردن دیگران در آنچه داری  ،کاک بله دیگلران ،تالقیلت و

از کودکان با نیازدای ویژه بلردارد و بلرای مملالان ،مربیلان،

مانند آنها آموزش داده میشود ( .)Sobhani,2008بلازیدلای

درمانگران و متخصصان در وزۀ اتتالل طیت اتی ل ملؤثر

مشارکتی موتلب اتتالاعی شلدن کودکلان و سلبب ک لب

واقع گردد ،راکله بلهکلارگیری ب لتۀ آموزشلی بلازی دلای

تواناییدلای الزم در مهلارتدلای اتتالاعی ملیشلود .ایلن

مشارکتی بلهعنلوان روشلی مقلرونبلهصلرفه ،بله آسلانی در

بازیدا مماوالً ارتبا زیادی با روابط نظلام اتتالاعی دارد و

مایطدلای مختللت آموزشلی و طبیملی ،قابلل اتلرا اسلت.

مماوالً دارای م یر تاو ی تاص نیز است (.)sohrabi,2011

بهعالوه اینکه با توته به شوادد تجربی به نظر میرسد ب لته

Aminnejad, Zeidabadi & Talebi

آموزشی بازیدلای مشلارکتی بله د یلل پیلروی از ا گودلای

( ،)2016در پژودشی به این نتیجله رسلیدند کله بلازیدلای

بیرونی ،تماملی و اتتااعی بر مهارتدای اتتالاعی کودکلان

مشارکتی رقابتی باعث رشلد اتتالاعی و بهبلود روابلط بلین

مؤثر باشد .ذا با توته به پژودشدلای

در داللین راسللتا

فردی و ان جام آنها در کودکان میشلود.

Farhadiye, Yazd

با اتتالل طیت اتی
فوقا ذکر ،دد

این پژودش تدوین ب تۀ آموزشی بازیدای

 ،)2016( Khasti & ariziدر پژودشی دیگر نشان دادنلد کله

مشارکتی و بررسی اثربخشلی آن بلر مهلارتدلای اتتالاعی

بازی درمانی مشارکتی گرودی می تواند تأثیر قابلل مال ظلهای

کودکان با اتتالل طیت اتی

است و فرضیۀ ب لتۀ آموزشلی

در افللزایش تمللامالت بللین فللردی ،انم للا پللذیری و ادراک

بازیدای مشارکتی بر مهارتدای اتتااعی کودکان با اتتالل

ا

اسللات در کودکللان داشللته باشللد.

Stanton‐Chapman.

طیت اتی

مؤثر است قابل تدوین است.

 ،)2008( Denning & Jamisonدر پژودشی نشان دادنلد کله
فما یت دای گرودی مانند بازی دای مشلارکتی و تمامللدلای

روش

میان فلردی بلر بهبلود روابلط بلین فلردی افلراد تلأثیر دارد.

روشپژژژوهش،جامعژۀآمژژاریونمونژژه :روش پللژودش

 ،)2011( Stanton-Chapman & Snellدر پللژودش تللود

اضر ،در زمرۀ تاقیقلات نیالهآزمایشلی تلای ملیگیلرد و

نشان دادند که بازیدای مشارکتی و تماملل بلا دا لاالن بلر

دارای طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل اسلت .در

رفتاردای اتتااعی و کنشدای بین فردی تأثیر مثبلت دارد و

این پژودش بازی دای مشلارکتی بلهعنلوان متغیلر م لتقل و

 ،)2013( Brettدر پژودش تلود بله ایلن نتیجله رسلید کله

مهارتدای اتتااعی بهعنوان متغیر واب ته در نظر گرفته شد.

گوبازی مشارکتی موتب بهبود مهارت اتتااعی کودکلان بلا

تاممۀ آماری این پژودش ،تاامی کودکان پ لر  8تلا 18

نشانگان آسپرگر میشود.

سا ه با اتتالل طیت اتی

مراکز درمانی و توانبخشلی شلهر

آنچه ادایت پژودش اضلر را برت لته ملیسلازد ایلن

تهران در سال  1397بودند .تمداد  80کودک پ ر بلا اتلتالل

است که نای توان پژودشی را یافت که بهصورت م تقی بله

با روش ناونهگیری در دسترس از مرکز پژودش

طیت اتی
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تهران بهعنوان ناونه پژودش انتخاب و در دو

نامناسب ارائه می ددد؟) .این تاالت من ی نارهگذاری را

و درمان اتی

گروه آزمایش ( 10ن ر) و کنترل ( 10ن ر) به شلیوه تصلادفی

ممکوس می کنند ،به طوری که به پاسخ دایشه در

گاارش شدند .مالک دای ورود آزمودنی دا شلامل تشلخیص

سؤال دایی که صورت من ی بیان شده اند نارۀ  1تملق

درجشده در پرونده روانپزشلکی،

می گیرد .در انتها ،برای کاک به برنامه مداتله ،این ابزار

ق می اتتالل طیت اتی

تن یت پ ر و مادوده سنی  8تا  18و ملالک دلای تلروج

شامل یک ستون به عنوان »مال ظات« است که اطالعات

آزمللودنیدللا شللامل شللرکت در تل للات آموزشللی مشللابه

به در سؤال را در اتتیار درمانگران قرار

بهصورت دازمان ،دارا بودن آسیبدای

ی (آسیب بینلایی

اضافی مربو

می ددد (.)Blini,2007

و آسیب شنوایی) و ناتوانیدای ت لای و رکتلی و غیبلت

& Moghim-Islam, Pourmohammadreza-Tajrishi

متوا ی در بیش از  8تل ه آموزشی بود .تهت رعایت اصول

 ،)2013( Haghgouنخ تین بار این آزمون را به زبان فارسی

اتالقی در این پژودش ،از مدیریت مرکز پلژودش و درملان

ترتاه و اعتباریابی کردند و در پژودش تود پایلایی آزملون

ک لب اتلازه

را با است اده از روش بازآزمایی برای عاملدای سهگانه رفتلار

اتی

و وا دین کودکان با طیت اتتالل اتی

اتتااعی متقابل ،مشارکت اتتااعی و رفتار اتتااعی پخته و

ش ادی شد.

شای ته به ترتیب  0/74 ،0/96و  0/96و در فاصلۀ سهد تهای
ابزار پژوهش

برای نارۀ کل 0/97 ،به دست آوردند .داچنین مقلدار آ لای

نیمرخاجتماعیبلینژی ( :)Belliniنیالر اتتالاعی بلینلی

کرونبا برای عاملدلای سلهگانله بله ترتیلب  0/89 ،0/98و

ارزیابی تامع عالکرد اتتااعی و بهعنلوان

 0/89گزارش شد .تهت بررسی روایلی صلوری ،پرسشلنامه

یللک ابللزار مداتللله بللرای کاللک بلله شناسللایی نقللص در

اصلی ابتدا توسط یک مترت به زبان فارسی برگردانده شد و

مهارتدای اتتااعی افراد با اتلتالل طیلت اتی ل  ،شلناتته

سپس ن خه فارسی آن مجدداً به انگلی ی ترتاه و با ن لخه

شده است و میتواند برای تهیۀ برنامهدای آموزش ان رادی و

اصلللی م ابقللت داده شللد و نللد تللن از روانشناسللان و

داچنین اندازه گیری میزان پیشرفت در مداتله ،مورد است اده

متخصصان کودکان با اتتالل طیت اتی

آن را ملورد تأییلد

قرار گیرد .این پرسشنامه توسط وا دین و مربی (یلا شخصلی

قللرار دادنللد و ضللریب توافللق  0/76را گللزارش کللردهانللد

که ن بت به کودک آشنایی کامل دارد) در زمان داکثر  19تا

(.)Moghim-Islam et al,2013

( ،)8007با دد

 80دقیقلله ،تکایللل مللیشللود ،در یللک مقیللاس یکللرت
هاردرتهای  1تا ( 4به ترتیب برای گزینهدای درگز ،گلادی

روش اجرا و تحلیل دادهها

اوقات ،غا باً و دایشه) ،نارهگذاری میشود ،اما در برتلی از

برای اتلرای پلژودش در او لین مر لله ،پرسشلنامه نیالر

موارد نیز بهصورت ممکوس (ناره  1برای دایشله و نالره 4

اتتااعی بلینی ( ،)8007بهعنوان پیشآزملون توسلط وا لدین

برای درگز) ،ناره گذاری ملی شلود .نیالر اتتالاعی بلینلی

کودکان با اتتالل طیت اتی

تکایل شد و در مر له بملدی

( ،)8007دارای  48سؤال هاردرته ای با سه تلردهمقیلاس،

ب ته آموزشی بازیدای مشارکتی توسط دو مربلی دورهدیلده

رفتار اتتااعی متقابل ( 80سلؤال) ،مشلارکت اتتالاعی (11

در وزۀ بازیدرمانی بلهصلورت گرودلی در  10تل لۀ 49

سؤال) و رفتار اتتااعی پختله و شای لته ( 17سلؤال) اسلت

دقیقهای در طول  8ملاه بلر روی گلروه آزملایش اتلرا شلد

(.)Rezayi,2017

در ا ی که گروه کنترل نین مداتلهای را دریافلت نکردنلد.
اتتااعی با ینی به صورت

بمد از آترین تل ه مجدداً در دو گلروه (گلروه آزملایش و

اکثر سؤال دا در نیار

رفتاردای مثبت نوشته شده اند (به طور مثال :در فما یت دای

گروه کنترل) توسط پرسشنامه نیار اتتااعی بلینی (،)8007

دا االن شرکت می کند؟) ،اما برتی از سؤال دا نیز

بهعنوان پس آزمون که وا دین کودکان با اتتالل طیت اتی ل

به صورت من ی بیان شده اند (به طور مثال :اظهارنظردای

تکایل کردند ،مورد ارزیابی قرار گرفتند.
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در این پژودش ،ب ته آموزشلی بلازیدلای مشلارکتی در

شد .پیش از انجام این آزمون م روضهدای آماری نرمال بودن

تل ه اول شامل آمادهسازی مایط ،آشنایی مربیدا و کودکان

توزیع نارات با است اده از آزمون کو اوگرو  -اسلایرنو ،

با یکدیگر ،تشریح بلازیدلای و ارائله

دا انی ماتریس کوواریانس دا با است اده از آزمون امباکس و

قوانین و وظایت در کلودک در بلازیدلا در تهلت پیشلبرد

داگنی واریانسدا با است اده از آزملون لوین ملورد بررسلی

ب ته آموزشی بازیدای مشارکتی بلود .از تل له دوم

قرار گرفت که بلا توتله بله علدم تخ لی از م روضلهدلای

تا نه تاامی بازیدای مشارکتی بهصورت تکلراری بلر روی

فوقا ذکر است اده از آزملون تالیلل کوواریلانس نلدمتغیره

با اتتالل طیت اتی
اددا

کودکان اتتالل طیت اتی

اتلرا شلد و در آتلرین تل له،

بالمانع است.

یمنی تل ه دد به مرور ،تاعبندی و نتیجهگیری و اطاینان

داان طور که مشادده میگلردد سل ح ممنلیداری آملارۀ

از تأثیرگذاری بازیدای مشارکتی بر روی کودکان با اتلتالل

نللد متغیللری المبللدای ویلکللز کو للکتللر از  0/01اسللت

طیت اتی

( .)p<0/01بدین ترتیب فلر

 ،پرداتته شد.

ب تۀ آموزشی بلازی دلای مشلارکتی در ایلن پلژودش

صل ر آملاری رد و مشلخص

میگردد که بین مهارتدلای اتتالاعی دو گلروه آزملایش و

شامل بازی کتاب نی تد ،توپ رو درست پرت کن ،تق ی

کنترل ،در پسآزمون ت اوت ممنلاداری وتلود دارد .بلر ایلن

صند ی ،بازی پرش ،بازی دایره شو و بازی تلط ریتایلک

اساس میتوان گ ت ب تۀ آموزشی بلازیدلای مشلارکتی بلر

بود .برای تدوین ب تۀ آموزشی بازی دای مشلارکتی ابتلدا

بهبود مهارتدای اتتااعی کودکان بلا اتلتالل طیلت اتی ل

پیش لینۀ علا لی مللورد م ا ملله قللرار گرفللت و عناصللر و

مؤثر بوده است.

مؤ ه دای اصلی مرتبط شناسایی شلد .بله منظلور بررسلی

به منظور بررسی ت اوت دو گروه آزمایش و کنتلرل در

روایی ماتوایی ،ب ته آموزشی بازی دای مشارکتی توسلط

دللر یللک از مهللارت دللای اتتاللاعی ،آزمللون اثللرات بللین

ند ن ر از متخصصان این وزه مورد بازبینی قرار گرفت،

آزمودنی مورد است اده قرار گرفلت کله نتلایا اصلل در

پیشنهاددای متخصصان اعاال گردیلد و اشلکاالت گرفتله

ادامه ارائه شده است.

شد و متناسب سازی آن با ویژگی دای کودکان بلا اتلتالل

در تدول  3نتایا آزمون اثلرات بلین آزملودنی بلرای

انجام شد به این ممنا که بله د یلل کل بلودن

مقای لله مهللارت دللای اتتاللاعی ،در کودکللان گللروه دللای

 ،بازی دای

آزمایش و کنترل در مر للۀ پلس آزملون نشلان داده شلده

مشارکتی که بیشتر تنبه رکتی داشتند به عنلوان ماتلوای

است .با توته به نتایا ارائه شده ،مقدار  Fبه دست آمده،

ب تۀ آموزشی بازی دای مشارکتی انتخاب و تدوین شدند.

برای تاامی مؤ ه دلای مهلارت دلای اتتالاعی در سل ح

برای ارزیابی روایی ماتلوایی ب لتۀ آموزشلی بلازی دلای

 0/09ممنی دار است ( .) P>0/09با توته بله بلاالتر بلودن

مشارکتی از روش شاتص ن بت روایی ماتلوایی الوشله

میانگین نارات گروه آزمایش در مر لۀ پس آزمون ،نین

است اده شد که مقدار آن  0/88بود .داده دلا بلا اسلت اده از

نتیجه می شود که ب تۀ آموزشی بازی دای مشلارکتی ملؤثر

آزمللون تالیللل کوواریللانس نللدمتغیره ()MANCOVA

بوده و موتب بهبلود رفتلار اتتالاعی متقابلل ،مشلارکت

مورد تجزیه وتالیل قرار گرفت .ناای کلی ب تۀ آموزشلی

اتتااعی و رفتار اتتالاعی پختله و شای لته کودکلان بلا

طیت اتی
انم ا

شناتتی کودکان با اتتال ل طیت اتی

بازی دای مشارکتی در تدول  1آمده است.

اتتالل طیت اتی

می شود.

داان طور کله در تلدول  4مال ظله ملیشلود میلانگین
یافتهها

نارات مهارت دای اتتااعی گلروه آزملایش پلس از تملدیل

بهمنظور بررسی اثربخشی ب ته آموزشی بازیدلای مشلارکتی

ناللرات ،بیشللتر از گللروه کنتللرل بللوده اسللت کلله ایللن تللود

بر مهارتدای اتتااعی کودکان بلا اتلتالل طیلت اتی ل  ،از

نشانددندۀ تأثیر ب تۀ آموزشی بازی دای مشارکتی بلر بهبلود

آزمون تالیل کوواریانس ندمتغیره ( )MANCOVAاست اده

مهارتدای اتتااعی کودکان در گروه آزمایش است.

دانشوپژوهشدرروانشناسیكاربردی
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بازیهایمشاركتی
جدول.1تشریحمحتوایبستۀآموزشی 
ماتوا
بازی کتاب
نی تد

تکنیک
مربی و کودکان با اتتالل طیت اتی

دد

آموزشی

کتابدا را روی سلر تلود قلرار تقویت مشارکت و کاک بله یکلدیگر توسلط

میددند تا تکان نخورند .مربی میگوید که رکت را آغاز توادد کلرد کودکان با اتتالل طیت اتی
و کودکان پشت سر او رکت توادند ناود .آنها در ا یکه دایرهوار راه
میروند تالش میکنند تمادل کتابدایی را که روی سرشان گذاشتهانلد
به د نخورد .اگر کودکی کتلاب از سلرش بی تلد ،آنهلا بلدون رکلت
میای تند و رکت نایکنند تا مربی به او کاک کنلد و کتلاب را روی
سرش بگذارد .پس از اینکه آن کودک آماده شد ،مجدداً مربی رکت را
آغاز و به داراه کودکان به راه افتادن ادامه میددد (تمداد کودکان 9:ن ر،
تمداد تکرار بازی 3 :بار).
 ،تلوپ را بله یکلدیگر پرتلاب ملیکننلد و تقویت اتتااعی شدن کودکان با اتتالل طیت

بازی توپ

کودکان با اتتالل طیت اتی

رو درست

مراقب د تند که تیا اقدور توپ به زمین نی تد .اگر توپ به زمین افتاد اتی

پرت کن

بازی ادامه داده میشود و تمداد دفمات برتورد توپ بلا زملین شلاارش
میشود و به کودکان تمداد دفمات مجاز برتلورد تلوپ بلا زملین اعلالم
میشود و اگر تمداد مجاز برتورد توپ به زمین بله پایلان رسلید دوبلاره
بازی تکرار میشود( .تمداد کودکان 9 :ن ر ،تمداد تکرار بازی 3 :بار).
دور صند ی راه آموزش مهاان نوازی و سهی کردن دیگران به

تق ی

موسیقی پخش میشود و کودکان با اتتالل طیت اتی

صند ی

میروند و زمانی که موسیقی ق ع شد آنها روی صند یدا مینشینند .در کودکان با اتتالل طیت اتی

 ،در آنچه دارند

این بازی یک صند ی کاتر از تمداد کودکان است و برای این کلار آنهلا
باید در کنار تود برای ک انی که ای تادهاند تا باز کننلد .دوبلاره بلازی
تکرار میشود (تمداد کودکان 9 :ن ر ،تمداد تکرار بازی 3 :بار).
بازی پرش

کودکان با اتتالل طیت اتی

صت میبندند و بهنوبت میپرنلد .مربلی تقویت مشلارکت کودکلان بلا اتلتالل طیلت

نق ه پایان پرش در کودک را با گچ عالمت میزند .کودک بمدی پلرش اتی ل و تشلویق یکلدیگر بلهمنظلور ارتقلای
تود را از تایی آغاز میکند که کودک قبللی پلرش تلود را بله اتالام عالکرد گروه
رسانده است .وقتی کودک میپرد سایر کودکان دست میزنند و دوست
تود را تشویق میکنند .بازی دوباره تکرار میشلود (تملداد کودکلان9 :
ن ر ،تمداد تکرار بازی 3 :بار).
بازی دایره
شو

کودکان با اتتالل طیت اتی

دستبهسینه ملیای لتند .دلر کلودک در تقویت مشارکت در کودکان با اتلتالل طیلت

داان ا تی که ای تاده با اعالم مربی دست کناری تود را میگیلرد .بلا اتی
اعالم مربی کودکان تالش میکنند بدون آنکه دستدایشلان از یکلدیگر
بازشوید رو به درون دایره (دایرهوار) بای لتند( .تملداد کودکلان 9:ن لر،
تمداد تکرار باز 3 :بار).

بازی تط

تط و م یری برای رکت توسط مربی مشخص میگردد و تاامی کودکان تقویت مشارکت و رعایت نوبلت در کودکلان

ریتایک

باید با ریت تاص و با رعایت نوبت آن م یر را طلی نااینلد؛ و دوبلاره بله با اتتالل طیت اتی
داان م یر بازگردند( .تمداد کودکان 9 :ن ر ،تمداد تکرار بازی 3 ،بار).

مهارتهایاجتماعیكودكانبااختاللطیفاتیسم121/

بازیهایمشاركتیوبررسیاثربخشیآنبر
تدوینبستۀآموزشی 
مهارتهایاجتماعیكودكانگروهآزمایشوكنترل

جدول.2نتایجتحلیلكوواریانسچندمتغیریبرایمقایسه
مقادیر

اثر

آزموندا

گروه

المبدای ویلکز

درته آزادی اثر درته آزادی ت ا س ح ممناداری

F

9/739 0/308

13

3

اندازۀ اثر
0/698

0/001

پسآزمون
مهارتهایاجتماعیگروهآزمایشوكنترلدر 

جدول.3آزموناثراتبینآزمودنیبرایمقایسه
متغیر

منبع

مجاوع

درته

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

س ح ممناداری

اندازه اثر

رفتار اتتااعی

پیشآزمون

797/037

1

797/037

889/849

0/001

0/973

متقابل

بین گرودی

18/086

1

18/086

8/097

0/018

0/349

مشارکت

پیشآزمون

389/860

1

389/860

989/998

0/001

0/999

اتتااعی

بین گرودی

19/117

1

19/117

9/611

0/007

0/391

رفتار اتتااعی

پیشآزمون

397/964

1

397/964

468/919

0/001

0/949

پخته و شای ته

بین گرودی

9/678

1

9/678

6/734

0/080

0/310

پسآزمون
مهارتهایاجتماعیبرایگروهآزمایشوكنترلدر 

نتایجمیانگینتعدیلشدۀ

جدول.4
آزمایش

کنترل
میانگین

ت ای استاندارد

میانگین

ت ای استاندارد

رفتار اتتااعی متقابل

38/493

0/844

33/918

0/844

مشارکت اتتااعی

81/137

0/810

84/489

0/810

رفتار اتتااعی پخته و شای ته

88/791

0/898

89/816

0/898

بحث و نتیجهگیری
این پلژودش بلا دلد

کودکان با اتتالل طیت اتی

می شود فقلدان بلازی دلای

تلدوین ب لته آموزشلی بلازی دلای

ات تااعی و مشارکتی با دا االن است ،راکه کودکلان بلا

مشارکتی و بررسی اثربخشلی آن بلر مهلارتدلای اتتالاعی

بازی دای

کودکان با اتتالل طیت اتی

شد .یافتلهدلای ایلن پلژودش

نشان داد که ب ته آموزشی بازی دای مشارکتی موتب بهبلود
مهارتدای اتتااعی کودکان با اتتالل طیت اتی

اتتالل طیت اتی

بیشترین زمان تود را صر

غیراتتااعی می کنند و اغلب اوقات تنها بازی کردن را بله
بللازی دللای مشللارکتی تللرتیح مللی ددنللد (

Abdollahi

میشلود.

 .)Boughrabad,2016داللین عوامللل تللأثیر من للی بللر

نتلللایا ایلللن پلللژودش بلللا یافتلللهدلللای پلللژودشدلللای

مهللارت دللای اتتاللاعی ایللن کودکللان توادللد داشللت.

(, )2008(, Farhadieh at al)2016( ,Aminnejad at al)2016

درصورتی کله بلازی دلای مشلارکتی فرصلتی بلرای رشلد

Stanton-Chapman at al )2008(Stanton‐Chapman at al

مهارت دای اتتااعی کودکان فلراد ملی آورد .راکله در

و ( Brett )2013دا و است.

این نوع بازی دا مهارت دای گرودی مانند گوش کردن بله

در تبیین این یافته که بازی دای مشارکتی می توانلد بلر

ر

دیگران ،آرام صابت کردن ،داراه گروه مانلدن تلا

مهارت دای اتتااعی کودکان با اتتالل طیلت اتی ل اثلر

زمانی که کار به اتاام برسد و مهارت دایی ماننلد رعایلت

مثبت و ممناداری داشته باشد می توان عنوان کرد که یکلی

نوبت ،بیان نظرات ،تشویق دیگلران بله مشلارکت ،کالک

از علواملی کلله باعللث ضلمت در مهللارت دللای اتتاللاعی

تواستن به دنگام نیاز تقویت می گردد ( .)Amini,2017
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در تبیین دیگری میتوان نین اظهار داشت که بلا توتله

بازی ترتیای کودکان برای آموزش کاک ملی گیرنلد و نیلز

و اتتااعی بلازی در کودکلان بلا

است للاده از دا لاالن بلرای تشلویق و ایجلاد انگیلزه بلرای

با ضمت روبرو اسلت ،اسلت اده از بلازی

تمامل ،میتواند آموزش را برای کودکان و مربیلان تلذابتلر

میتواند فرصتدایی زیادی برای کودکلان بلا اتلتالل طیلت

نااید .واضح است که مایط اتتاللللاعی بازی با دا لاالن،

برای رفتلار اتتالاعی متقابلل بلا دیگلران فلراد کنلد

ت هیلکنندهتر و انگیزهبخشتر از مایط تکبهتلک کلودک و

( .)Cunningham & Schreibman,2008داچنلین ازآنجاکله

مربی بوده و برای تاللرین مهارتدای اتتاللاعی مناسلب و

ان اندا موتودات اتتااعی د تند ،برتورددللای آنهللا بللا

شای للته مناسللبتللر مللیناایللد (.)Tazkare tavassoli,2010

دیگران ،وضمیتی که در آن زندگی میکنند و بلازتوردی کله

بدیهی است در ه قدر زودتلر و سلریعتلر بتلوان مشلکالت

اسلات فلرد

اتتااعی کودکان بلا اتلتالل طیلت اتی ل را شلناتت و بلا

درزمینللۀ اتتاللاعی شللدن از طریللق بللازی اثللر مللیگللذارد

است اده از روشدای درمانی آنها را کادش داد ،امکان بیشتری

( .)Haywood & Getchell,2019درواقع ادایت بازی در این

د للت تللا مهللارتدللای اتتاللاعی آنهللا بهبللود و از بللروز

است که از طریق آنها کودک به توانایی تلودش ،ت لاش و

نادنجاریدای رفتاری و علاط ی پیشلگیری شلود .پلس ایلن

Jekan, Hosseini,

نین میتوان نتیجه گرفت کله دلدایت کودکلان بلا اتلتالل

به اینکه کی یت قابلانم ا
اتتالل طیت اتی
اتی

از گ تار و رفتار دیگران دریافت میکنند بلر ا

راب هاش با دیگران در اتتااع پی میبرد (
.)Mohammadi & Salehi,2013

دیگر تبیینیافتۀ این پژودش این است که بازی بلهعنلوان
یک شیوۀ مداتلهای ،زمینۀ ایجاد ارتبا اتتالاعی کلودک بلا
اتتالل طیت اتی

را فراد میکند و ون فرایند بازی برای

طیت اتی

به سات بلازیدلای مشلارکتی بلا دا االنشلان

موتب بهبود مهارتدای اتتااعی در این کودکان میشود.
با توته به اینکه یکلی از مهل تلرین ادلدا
توانبخشی کودکان با اتتالل طیت اتی

آموزشلی و

 ،بهبود مهلارتدلای

وی ذتبخش است تجارب اصل از آن موتلب ملیشلود

اتتااعی آنها است ،در این میان بهکلارگیری ب لته آموزشلی

 ،ارتبا اتتااعی را که به دالیل

بازیدای مشارکتی برای این کودکان ب یار م ید توادد بلود.

مختل ی از آن گریزان اسلت یلک پدیلده توشلایند بدانلد و

درمجاوع نتایا اصل از این پژودش بر ادایلت اسلت اده از

تداوم این موضوع موتب بهبود مهارت دلای اتتالاعی ایلن

ب تۀ آموزشی بلازیدلای مشلارکتی بلر بهبلود مهلارتدلای

کودکلان توادللد شللد .)Naderi DarreheShouri,2011( .در

تأکید دارد؛ بنلابراین،

کودک با اتتالل طیت اتی

اتتااعی کودکان با اتتالل طیت اتی

قیقت بازیدا امکلان ارتبلا م لتقی کلودک بلا مالیط و

آگادی دادن به وا دین ،مملاان ،مربیان و درملانگران اتلتالل

دا االن را فراد میکنند و باعث میشود که کلودک بتوانلد

طیت اتی

 ،ارائه رادکاردای عالی به م ئو ین مدارس ویژۀ

ارتبللا دوسللتانهای بللا ما لیط و دا للاالن برقللرار ک لرده و

اتتالل طیت اتی ل  ،اطلالعرسلانی بله کارشناسلان سلازمان

ترس دای او ن بت به مایط کادشیافته و اینکه ایلن امکلان

آموزش وپرورش استثنایی و سازمان بهزی تی ،روانشناسان و

فراد میشود که بتواند مشلارکت و داکلاری بلا دا لاالن

متخصصان دربارۀ نقش و ادایت ب لتۀ آموزشلی بلازیدلای

تلود داشلته و درنتیجله در افلزایش مهلارتدلای اتتاللاعی

مشارکتی ،تأثیر به سلزایی در بهبلود مهلارت دلای اتتالاعی

اثربخش باشد (.)Tajdini, Pirkhaefi,2015

کودکان با اتتالل طیت اتی

توادد داشت.

در راب ه با آترین تبیین یافته ایلن پلژودش ،ایلن نلین

ازتاله مادودیت دای پژودش اضلر ،انجلام پلژودش

میتوان گ ت که ب یاری از رویکرددای مرسوم مورد است اده

فقط بر روی تن یت پ ر ،تمداد اندک آزمودنیدا و مالدود

برای آموزش مهارت دای اتتااعی ،د برای کودکلان و دل

بودن تمداد تل ات ب ته آموزشی بازی دای مشلارکتی بلود؛

مربیان دست اندرکار آملوزش کودکللللان بلا اتلتالل طیلت

بنابراین شای ته است که در تمای پذیری نتایا ا تیا شلود.

 ،فاقد تذابیت است و یا دشوار به نظر می رسند .فر

پیشنهاد میشود که در پژودشدای آتی به تن لیت کودکلان

اتی

بر این است که بهرهگیری از روش دایی کله از فما یلت دلای

با اتتالل طیت اتی

توتله داشلته باشلد؛ و پلژودش دلای
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