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 مقدمه

موزلی نخستین روان پزشکی بود که به طور  هنري

اختالل شدید  که مبتال به جدي به کودکان خردسالی

 انحراف بارز رشد بود مشخصه اصلی آنها روانی بودند و

و  )2(رشد است اوتیسم یک اختالل نافذ  .)1(د توجه نمو

 ASD(autism spectrum disorder)به اختصار

 ی وارتباطمهارتهاي مداوم  نقصان .)3( دمیشو خوانده

 و فعالیت هاي تکراري رفتار و الگوهاي عالیق، ،اجتماعی

شیوع این  .)4(این بیماري است عالئم مشخصه  محدود

نفر در  1به  1966نفر در ده هزار در سال  5/4بیماري از 

 شیوع). به عبارتی 5افزایش یافت ( 2006در سال  110

امروزه شیوع  .)6( است جهانی اوتیسم درحال افزایش

 4و در پسرها  )7(در ده هزار نفر می باشد  69اوتیسم 

. آمارها در ایران نیز به آمار جهانی )4(برابر دخترهاست 

در حال حاضر یک درصد جمعیت دنیا به  )8(نزدیک است 

در باره ي نخستین فرضیه  .)9 می باشند (اوتیسم مبتال

 )10(علت اوتیسم رفتار سرد و طرد کننده والدین بود 

 ناتوانی سنخی،هم گیريجفت نظیر هاییفرضیهپس از آن 

هاي گابا، نورون کاهش و سروتونین افزایش جیوه، دفع

 پتپیدي، هايهورمون استروئیدي، هايهورمون اي،آینه

خشونت  )11( ویتامین کمبود ن وواکسیناسیو با آسیب

هاي فیزیکی هنگام بارداري، آزار جنسی در دوران کودکی 

بسیاري از این فرضیه ها مانند فرضیه  )12(نیز مطرح شد 

اوتیسم یک  .)14( تاثیر واکسن بر اوتیسم هرگز ثابت نشد

 درصد کودکان مبتال 33حدود ). 13بیماري ارثی است (

 دارند نیز عصبی دیگري ماختالالت سیست اوتیسم، به

 )15(تجمع فلزات سنگین نظیر سرب و جیوه ).  14(

) 18مصرف الکل در دوران بارداري ( )16(هاي ژنی جهش

افزایش سطح خونی سروتونین  )17(عوامل پري ناتال 

ترکیب  فلوراید  تجمع فلزات سنگین و ،)19،20(

. )22و21(آلومینیوم در افراد اوتیستیک دیده شده است 

از اقدامات درمانی در افراد اوتیستیک  هدف به طور کلی 

ور بهبود تعامالت ظرفتارهاي کلیدي به من تمرکز بر

 لین کودکان  توسعه راهبردهاي ادغام ،یارتباط و اجتماعی

افزایش  رشد معنادار روابط با همساالن و ،عادي مدارس در

). تحقیق 1( است مهارتهاي بلند مدت در زندگی مستقل

درصد  18 که تنها ام شده در بریتانیا نشان دادانج

مطالعات انجام شده در زمینه اوتیسم بر درمان این 

 درصد مطالعات بر 76 تقریبا بیماري تمرکز دارد و

درصد آنها موضوعات اجتماعی در رابطه  6 تشخیص آن و

از جمله مداخالت  ).23( اند با این بیماري را بررسی کرده

ر کاربردي و فلورتایم با تمرکز بر درمانی تحلیل رفتا

افزایش سازگاري و گسترش روابط بین فردي و دارو 

، نیباز جذب سروتون یانتخاب يهابازدارنده درمانی با کمک

ضد  يداروهاي، سه حلقه ا يداروها، کوزیضدسا يداروها

درمان هاي رفتاري ودارویی باید ). 24اشاره کرد ( صرع

درمان آموزش روشهایی است  اساس ).4( باهم انجام شوند

این ). 25که استقالل کودك اوتیسمی را افزایش دهد (

رنگ بیش  صدا و و کودکان با محرك هاي حسی مانند نور

 ). از زمان8( از محرکهاي انسانی ارتباط برقرار می کنند

 خالقیت و هاي بسیار قدیم قصه ها با استفاده از تخیالت،

 ه تصرف خود درآورده است.رویاهاي افراد قلب انسان را ب

و این انعطاف  خواند یا بازي کرد شنید، می توانداستان را 

قصه منبع غنی  ).26( را نشان می دهد هابسیار زیاد قصه

بخش براي آموزش ابزاري خالق، آسان، لذت و شیوه و

گویی نسبت به کار مستقیم با رسد قصهاست. به نظر می

عالقه وافر آنها به داستان کودکان ناتوان ذهنی، به دلیل 

تر است و تنش فضاي آموزشی و بخشتر و لذت جالب

ي عملکرد را به دنبال ندارد و از درمانی و نگرانی از نحوه

آنجا که کودك در جریان داستان به کشف موقعیت 

پذیري و سرایت  تعمیم پردازدحل می مشکل و انتخاب راه

-کند. قصهفراهم میبه محیط طبیعی را به بهترین نحو 

هاي اجتماعی را به کودکان، آموزش تواند مهارتگویی می

 ترین بنیادي و ترینمهم یکی از روش این ).27( دهد
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 به دنیاي مفاهیم انتقال براي غیرمستقیم هايروش

 کودك .)28آید (می شمار به کودکان، به ویژه مخاطبان

 تنبیه، و اضطراب، سرزنش از دور به قصه  ایمن فضاي در

 واقعی زندگی با قصه در موجود هايوضعیت مقایسه با

استفاده ). 29( یابدمی خودآگاهی دست و بینش به  خود،

اي برنامه ابزار دیداري به منظور فراهم اوردن ساختار و از

 بر گوییقصه ).27(بسیار موثر است براي انتقال مفاهیم 

 ارتباطات بر آن تاثیر تحلیلی، و روان شناختی رویکرد پایه

 را می توان مورد اوتیسم کودکان اجتماعی تعامالت و

) تماشاي فیلم با 30داستان خوانی ( ).27( داد قرار بررسی

مضامین اجتماعی موجب تقویت تعامالت اجتماعی 

بازي درمانی به همان اندازه که یک  ).31(کودکان میشود 

ند هرچ جنبه هاي هنري نیز می باشد. علم است داراي

کشف او با استفاده از روشهاي  پی بردن به درون کودك و

مدیریت درمانی  گویی آسان به نظر می رسد،قصه هنري و

نشان دادن واکنش نسبت به تحوالت ایجاد شده در  و

واکنش  کودك به ادراك کامل درمانگر از شرایط رشدي،

آسیب وارده از خود نشان  هاي خاصی که وي به فشار و

 ارتباط نمادینی که کودك برقرار کرده است، و می دهد،

 به  درمانی قصه ر، اخی هايسال ). در32( وابسته است

شده  مطرح کودکان درمانی بازي هايروش از یکی  عنوان

ذهنی  اجتماعی و ). بازي براي تکامل جسمی و33است (

 ها حین بازي،ترین فعالیتمشخص کودك الزم است.

بازي . )34( هاي خیالی استزيبا همانند سازي و تقلید،

تکامل  عقالنی، تکامل حرکتی، -حسی کردن باعث تکامل

 استرس، رهایی از تنش و رشد خالقیت، اجتماعی،

روش  ).35( تکامل اخالقی می شود پیشرفت کالمی و

جذابیت موجود  جانبه ویژگی هاي  فاصله و گویی دوقصه

رکیب می در قصه گویی در جلسات بازي درمانی را باهم ت

تا راه حل هاي متفاوتی را  به کودك کمک می کند و کند

در فالحی و کریمی ثانی  ).32( براي مشکالت بیابد

هاي اثربخشی  قصه درمانی بر بهبود مهارت مطالعه خود 

را  ارتباطی و تعامالت اجتماعی کودکان مبتال به اوتیسم

صه تأثیر ق نیز  ابارشی و تیموري ).9نشان داده بودند (

هاي گویی همراه با ایفاي نقش بر یادگیري مهارت

را در مطالعه  پذیراجتماعی کودکان ناتوان ذهنی آموزش

). سونمی و همکاران در سال 27خود تایید کرده بودند (

اي بر روي دانش آموزان اوتیسمی نیز در مطالعه 2014

خوانی توسط والدین را بر دورنماي انجام دادند تاثیر قصه

و روش  ). اوتیسم36هاي اجتماعی آنها تایید کرند (رتمها

اند در حالی هاي درمان آن هنوز به خوبی شناخته نشده

که شیوع این بیماري درحال افزایش است و مردم و 

کارکنان نظام سالمت و نظام آموزش نیز آگاهی کافی در 

 پیامدهاي از پیشگیري و کنترل مورد آن ندارند، اهمیت

 این در پژوهش میداند، ضروري جامعه و فرد براي را آن

 این درمان و آگاهی شناخت، براي گامی میتواند زمینه

 و جدید سبکهاي با آمیخته درمانی روشهاي. باشد اختالل

گویی به  قصه همچون درمانی روشهاي دیگر با توام یا

 براي مؤثر روشی میتواند پژوهش این در روش ایفاي نقش

 باشد، بدین منظور اوتیسم به مبتال کودکان عملکرد بهبود

 ظرفیتهاي از استفاده با تا شد سعی حاضر پژوهش در

 تاثیر تحلیلی، روان و شناختی رویکرد پایه بر قصه گویی

 مورد اوتیسم کودکان تعامالت، احساسات و رفتار  بر آن

 که سؤال این تا میکوشد پژوهش این. گیرد قرار بررسی

 و ارتباطات بر اندازه چه تا قشقصه گویی به روش ایفاي ن

 مورد را است، اثرگذار اوتیسم کودکان اجتماعی تعامالت

  دهد. قرار بررسی

 هامواد و روش
یک گروهی است ، این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی

اجراي قصه گویی به روش ایفاي  و که با مداخله محقق

شد. متغیرهاي مورد نقش بر واحدهاي مورد پژوهش انجام  

مطالعه در این پژوهش شامل قصه گویی به روش ایفاي 

نقش (متغیر مستقل) و تعامالت و رفتار و سالمت (متغیر 

وابسته) کودکان اوتیسمی بود و این تحقیق بر روي یک 
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جامعه مورد نظر در این پژوهش  گروه انجام شده است.

اوتیسم  که در مرکز بودشامل کلیه بیماران مبتال به اوتیسم 

و داراي شتند پرونده دا 1396 ان خرم اباد درسالشهرست

 .بودند حجم نمونه بر اساس فرمولمعیارهاي پژوهش 

 
 از دراین پژوهش،کودك اوتیسمی محاسبه گردید.  30

روش نمونه گیري  در دسترس استفاده شد. به این صورت 

 عدادي ازت که پژوهشگر پس از بررسی  پرونده بیماران،

را بر اساس  ،بودند بیماران را که داراي معیارهاي پژوهش 

مایل به شرکت در  شماره پرونده زوج (یا یکی در میان) و

نمود، را به عنوان نمونه پژوهش انتخاب  بودندپژوهش 

متاسفانه در این مرکز هیچ دختري پرونده نداشت و کلیه 

خروج  ورود ومعیارهاي  جامعه پژوهش پسر می باشند.

مرکز  واحدهاي مورد پژوهش درپژوهش عبارت بودند از: 

وجود  ،اوتیسم شهرستان خرم اباد پرونده داشته باشند

 ،بیماري در آنها توسط پزشک روانپزشک تایید شده باشد

 هعقب ماند ،باشند آموزش پذیر ،داشته باشند 6-16سن 

واحدهاي مورد پژوهش سابقه بیماري  ،باشندنذهنی 

در  و اتوانی فیزیکی شناخته شده نداشته باشندن جسمی و

امکان دسترسی  ،دوره هاي مشابه شرکت نکرده باشند

نها رضایت آوالدین  ،پیگیر و کنترل آنها وجود داشته باشد

را جهت شرکت فرزندشان در تحقیق اعالم کرده  کتبی خود

به جز اختالل اوتیسم به بیماري روانی شدیدي و  باشند

عدم توجه مبتال نباشند.  رنی یا بیش فعالی ومانند اسکیزوف

پرسشنامه دموگرافیکی (سن، جنس،  هابراي گردآوري داده

 .) استفاده شدATEC(درمان اوتیسم  یابیفهرست ارزو  ...)

این ابزار توسط ریملند وادلسون از موسسه پژوهش اوتیسم 

براي ارزیابی هر نوع درمان و مداخله در ضمینه اوتیسم 

ده است. برخالف سایر ابزارهاي پژوهشی که فقط طراحی ش

پردازند، این فهرست از حسایت به شناسایی اوتیسم می

گیري تغییرات در وضعیت کودك اوتیسمی کافی براي اندازه

و به عبارتی درمان اوتیسم برخوردار است. این ابزار در دو 

این فهرست به  .فرم الکترونیکی و مداد و کاغذ وجود دارد

حداقل نمره کسب  .است سوم شخص تهیه شده صورت

حداکثر  و که نشان دهنده باالترین کارکرد فردصفر  شده

که نشان دهنده ضعیف ترین کارکرد  140 نمره کسب شده

بخش میباشد:  5این پرسشنامه شامل  فرد اوتیسمی است.

سوال دارد و شامل:  24بخش اول اطالعات دموگرافیکی که 

ر و برادرها، فرزند چندم، سن و سن، جنس، تعداد خواه

تحصیالت و شغل پدر و مادر، سن تشخیص، فرد یا افراد 

تشخیص دهنده، با چه افرادي زندگی میکند، وجود یا 

سابقه بیماري اعصاب یا اوتیسم در خانواده، روش هاي 

درمانی بکار برده شده  براي  کودك  و میزان اثر بخشی آن 

وط به گفتار زبان و ارتباط می باشد. بخش دوم سواالت مرب

سوال در زمینه توانایی تکلم و پیروي  14است و مشتمل بر 

از دستورات، بیان خواسته ها و برقراري ارتباط  با معنی و 

متناسب با سن. بخش سوم سواالت مربوط به مردم آمیزي 

سوال در زمینه  20و معاشرت و تعامالت اجتماعی  شامل 

اشتن دوست و همبازي، تقلید، ارتباط  چشمی، همکاري، د

قشقرق راه اندازي و نشان دادن واکنش به عواطف و 

احساست والدین و دیگران میباشد. بخش چهارم سواالت 

سوال در مورد  18مربوط به آگاهی حسی و شناختی شامل 

برقرار کردن ارتباط با اشیا و حیوانات، تلویزیون دیدن، 

نسبت به خود و نقاشی کردن، بروز تخیالت، هوشیاري 

محیط و آگاهی از خطرات می باشد. بخش پنجم سواالت 

سوال در  25مربوط به سالمت جسمی و رفتاري شامل 

زمینه کنترل دفع، آسیب به خود و دیگران و مشکالت 

تغذیه و خواب، تشنج کردن، واکنش به درد، میزان فعالیت 

جهت انجام پژوهش،  و رفتارهاي وسواسی می باشد.

بعد از اخذ معرفی نامه کتبی از دانشکده، آن را به  پژوهشگر

پس از کسب  و آباد ارائه دادشهر خرم در ماوتیست مرکز

هاي اجازه از مسئولین محترم، جهت دسترسی به نمونه
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ها به محیط پژوهش مراجعه مورد نظر تا زمان تکمیل نمونه

 اوتیستیک مرکزکه در واحد  ی. از بین کودکان اوتیسمنمود

باشند، تعدادي که معیار پذیرش تحقیق را راي پرونده میدا

انجام  و سپس پژوهشگر هدف از شدندانتخاب  شتنددا

و و مسئولین محترم  انکودک برايپژوهش و روش کار را 

و رضایت والدین را جهت شرکت در  توضیح دادوالدین 

. فرزندان والدینی که پس از توجیه نمودپژوهش جلب 

به  ،ندایل به شرکت در پژوهش داشتاهداف پژوهش، تم

. پس از انتخاب شدندعنوان نمونه مورد مطالعه منظور 

در مرحله  قبل از  ATECنمونه هاي پژوهش، پرسشنامه 

در ، بکارگیري قصه گویی به روش ایفاي نقش تکمیل  شد

مورد نحوه تکمیل پرسشنامه و اطمینان دادن به آن ها در 

روش  یحات الزم داده  شد.مورد محرمانه بودن پاسخ توض

اجراي مداخله به این صورت بـود کـه پیش از شروع 

مداخله و طول مدت اجـراي  همداخله، هدف مداخله، شیو

ها توضیح داده شد و  مداخلـه بـه معلـم و والدین آزمودنی

، موافقت و رضـایت آنها بـراي همکـاري جلـب شـد

 15اخله طی نفره تقسیم شدند، مد 5گروه  6کودکان به 

دقیقه اي براي هر گروه انجام شد که در آن  45جلسه 

 2جلسه) طی 90حداکثر سه داستان اجرا میشد (مجموعا 

 والدین :. مرحله اولو مداخله طی مراحل زیر اجرا شد ماه

 را تکمیل نمودند. (ATEC)ابتدا پرسشنامه ارزیابی درمان 

سطح  رفتار کودك، درك زبان کودك، قسپس محق

گزارش کرده بود، به ن ندن و مشکالت او را که والدیخوا

صورت انفرادي در کالس و اتاق بازي مشاهده کرد و بر 

اساس نتایج حاصل از مشـاهدات محقق و گزارشهاي 

والدین و معلم، اطالعات ضروري دربارة فراوانی رفتار هدف 

آوري شد و  و محل و چگـونگی وقوع رفتار هدف جمع

 با رویکرد کارول گري انهاي اجتماعیمبناي نوشتن داست

داستانهاي اجتماعی در  ر اساس رویکردگريب .قرار گرفت

هاي توصیفی در  الف) جملهزیر است:  هاي جملهه برگیرند

هاي توصیفی جمله. آینـدآغاز داستانهاي اجتماعی می

موقعیت حوادث و افراد درگیر در موقعیت، کاري که باید 

هاي  توصـیف میکنند. جمله انجام شود و علت آن را

توصیفی بیان میکند که کجا؟ چه کسی؟ چه کاري را انجام 

 دهـد؟می

هاي دیدگاهی حاالت درونی یعنـی احسـاس، جمله ب)

انگیزه، افکار و عقاید افراد در موقعیت را  خواسـت، هیجـان،

ه این بـ ،هـا اهمیـت زیـادي داردنشان میدهد. این جمله

ی را آشکار میکند که براي افراد اتیستیک اطالعات دلیل که

 .ناشـناخته اسـت

کننده براي موقعیتها و سرنخهاي  هاي هدایت ج) جمله

کننده را براي افراد  هدایت واجتماعی، پاسخ مورد انتظار 

 یـا (من تالش میکنم ) هایی از قبیلنشان میدهد و با جمله

  بیان می شوند. (من سـعی میکنم)

ر لیست انتظاري توسط خود فـرد هاي د جمله د)

هاي در لیست انتظاري با توجه به  جمله، شروع میشود

به داستان اضافه میشود تا بـه  فرد عالیق و تفکر خود

 ند.یـادآوري اطالعـات مطـرح شده در داستان کمک کن

 دادن جمله کننده بر اهمیت انجـام هاي تأیید جمله ه)

ا عباراتی مثل این کار کننده تأکید میکند و ب هاي هدایت

 ند.خوبی است، شروع میشو

هاي مشارکتی عمل افراد دیگر را توصیف و  جمله) و 

نشان میدهد کـه چـه  کسانی و چگونه میتوانند کمک 

هاي مذکور به این گونه است که در  نسبت جمله. کنند

جملـۀ توصیفی، دیدگاهی،  5تـا  2 جملـۀ هدایتی 1مقابل 

رکتی آورده میشود. طبق اصول کارول کننده و مشا تأیید

هاي در لیست  گري وقتـی میخواهیم در داستان از جمله

ها باید بـه این  انتظاري و مشارکتی استفاده کنیم، جمله

هاي در لیسـت انتظـاري از صورت باشد که در کنار جمله

هاي مشارکتی از  هـاي هـدایتی و در کنـار جمله جملـه

. به طور کننده استفاده شود ییدهاي توصیفی و تأ جمله

کلی رفتار، معاشرت و مردم آمیزي، آگاهی شناختی و 

سالمت کودکان طبق چیزي که والدین آنها حین تکمیل 
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پرسشنامه ها گزارش کرده اند محور اصلی داستانهاي 

جمله  10تا  5نگاشته شده می باشند. هر داستان شامل 

مله ها به صورت توصیفی، دیدگاهی و هدایت کننده بود. ج

سوم شخص نوشته شدند و از آوردن جمالت مستقیم پرهیز 

داستان نگاشته شد هر  5شد. براي هر کدام از مولفه ها 

نفره کودکان خوانده و  5بار براي گروه هاي  3داستان 

نمایش داده شد از کارت هاي مصور نیز براي درك بهتر 

در صورتی  داستان استفاده شد در پایان سواالتی مطرح شد

) به سواالت پاسخ دهند 37که کودکان می توانستند (

محقق از بچه  ها می خواست در نمایش شرکت کنند و در 

 این امر به آنها کمک و راهنمایی الزم را میرساند.

 در هر جلسه  بار 3 کدام از داستانها هر مرحله دوم:

در ابتداي هر . نفره کودکان خوانده شد 5براي گروه هاي 

هـاي توصـیفی، اطالعات  استان با اسـتفاده از جملـهد

مربوط به کودك، کالس و رفتار دیگر افراد درگیر در این 

اسم من امیر موقعیت بـه کـودك انتقـال داده شد. مانند (

ها همکالسی ام است. من کالس دوم هستم. من بعضی وقت

 هاي دیدگاهی قرار داده شد تا ) و پس از آن جملهرا میزنم

کودك متوجه دیدگاه دیگران بشود مانند (وقتـی من 

میشود) و بعد از آن جملۀ  او ناراحت ،همکالسی ام را میزنم

(من سعی میکنم که دیگر  هدایتی آورده شد مانند

ها  این جمله همکالسی ام را نزنم  و با او مهربان باشم) همه

ند. به همراه تصویر آورده شد تا براي کودك قابل فهم باش

: در این مرحله از طریق پرسیدن سؤالهایی از مرحله سوم

محتواي داستان به ارزیـابی درك کودك از داستان اقدام 

میشد. در واقع در این مرحلـه بـراي اطمینـان از اینکـه 

کـودك متوجـه داستان شده در آخر داستان از کـودك 

سـؤال پرسـیده مـیشـد تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه 

هاي داستان براي کودك قابل فهم بوده و بر کودك  جمله

. مرحله چهارم: در این مرحله  ابتدا محقق تأثیر داشته است

به همراه یکی از بچه ها داستان گفته شده را نمایش می 

دادند و سپس از بچه ها خواسته میشد مطلبی را که 

روش  آموخته اند را به نمایش بگزارند. نمایش طبق اصول 

 به شرح زیر اجرا می شد.ایفاي نقش اموزشی 

شناسازي فراگیران با آ( مرحله اماده سازي فراگیران -

 موضوع از طریق طرح سواالت یا استفاده از توصیف ها)

 ا.انتخاب شرکت کنندگان براساس امادگی ذهنی انه -

 بر عهده محقق است. اماده سازي صحنه -

 .ستاماده سازي تماشاگران که برعهده ي محقق ا -

اجراي بازي توسط فراگیران با استفاده از راهنمایی  -

 .هاي محقق

ارزشیابی باتوجه به سواالتی که پاسخگویی به  بحث و -

سواالت جدیدي که در ذهن  انها هدف اصلی اموزش بود و

 .فراگیر ایجاد شده است سازماندهی میشوند

اجراي دوباره نمایش پس از ایفاي نقش و جمع بندي  -

 مطالب.

 .ارزشیابی که همانند مرحله ششم است بحث و -

کسان دیگر که  ها وارایه تجارب به موقعیت تعمیم و -

 واقعی دار وهاي مسالهبه موقعیت مهمترین مرحله است و

 ارتباط داده میشود.

هایی از بندي مطالب، بحث و ذکر مثالدر پایان جمع

 8از  هاي مشابه آورده میشد. مرحله پنجم: پسموقعیت

توسط والدین کودکان  (ATEC)هفته مجددا پرسشنامه 

تکمیل شد و داده هاي گردآوري شده جهت بررسی تاثیر 

قصه گویی به روش ایفاي نقش بر تعامالت رفتار و سالمت 

، ابتدا این پژوهش در کودکان اوتیستیک تحلیل شد.

اطالعات جمع آوري و کدبندي گردید، سپس با استفاده از 

و با توجه به اهداف پژوهش از  21نسخه  SPSSر نرم افزا

روش هاي آماري توصیفی و استنباطی براي تجزیه و تحلیل 

اطالعات استفاده شد. براي توصیف اطالعات از آمار 

توصیفی (جهت تهیه جداول و نمودار، تعیین فراوانی مطلق 

و نسبی، میانگین و انحراف معیار و...) و براي تجزیه و 

مستقل و زوجی،  tها از آمار استنباطی (آزمون تحلیل داده 

تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همیستگی پیرسون) 
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درصد  95استفاده شد. در تمام آزمون ها ضریب اطمینان 

 مد نظر قرار گرفت. 05/0وسطح معنی داري 

 هایافته
مشاهده می کنید تمام  2و  1 همانطور که در جدول

ده اند. گروه سنی مورد نظر واحدهاي مورد مطالعه پسر بو

سال و نیمی 10سال بودند که تقریبا نیمی از آنها زیر  16-6

سال 40باالي ده سال سن داشتند. اکثر مادران سن زیر 

کردند. هایشان زندگی میاکثریت کودکان با خانوادهداشتند. 

متاسفانه بیماري هیچ کودکی در سن زیر دو سال تشخیص 

ست که هرچه سن تشخیص ا حالی داده نشده بود این در

پایین تر باشد شروع درمان زودتر صورت می گیرد و پیش 

 اگهی آن نیز بهتر می باشد.

هاي هاي تحلیلی نشان داد که مهارتنتایج آزمون

بعد از ارتباطی و اجتماعی کودکان مورد مطالعه قبل و 

هاي میانگین مهارتداري داشتند. مداخله تفاوت معنی

بعد از مداخله  24/1به  855/0ارتباطی قبل از مداخله 

بعد  21/1به  822/0هاي اجتماعی از میانگین مهارترسید. 

از مداخله رسید. براي بررسی موثر بودن یا نبودن قصه 

گویی به روش ایفاي نقش بر مهارت هاي ارتباطی و 

اجتماعی کودکان اوتیسمی و اثر بخشی در هر یک از ابعاد 

وهش به تفکیک بر روي کودکان با توجه به این که افراد پژ

ي نمونه قبل و بعد از مداخله یکسان هستند لذا دو جامعه

وابسته خواهیم داشت که براي مقایسه ي آنها الزم است از 

مده اند. آ 3نتایج در جدول آزمون تی زوجی استفاده شود. 

ل قب هادر بخش  مهارتهاي ارتباطی میزان همبستگی پاسخ

  =002/0pبا  داري آن مشاهده شد که معنی 532/0و بعد 

 تایید شده است. 

  =000/0pدر زمینه مهارتهاي ارتباطی با توجه به 

شود در سطح خطاي پنج درصد (حتی یک مشاهده می

درصد) قصه گویی به روش ایفاي نقش در بخش مهارتهاي 

بود در ارتباطی (گفتار زبان ارتباط) تاثیرگذار بوده و به

وضعیت کودکان ایجاد کرده است. در زمینه مهارتهاي 

 684/0ها قبل و بعد اجتماعی میزان همبستگی پاسخ

تایید شده  =000/0pمشاهده شد که معنی داري آن با 

ها به طور است. اما در جدول زیر اختالف میزان پاسخ

 مشاهده =000/0pمتوسط آورده شده است. با توجه به 

خطاي پنج درصد (حتی یک درصد) قصه  شود در سطحمی

گویی به روش ایفاي نقش در بخش مهارتهاي اجتماعی 

(مردم آمیزي و معاشرت) تاثیر گذار بوده و بهبود در 

 وضعیت کودکان ایجاد کرده است.
 

 . بررسی دموگرافیکی نمونه ها1جدول 
 درصد فراوانی متغیر

 5-10سن 
 سال و باالتر10

14 
16 

47 
5/36 

 رسن ماد
 سال 40زیر 

 سال  و باالتر 40

26 
4 

86 
14 

 شیوه نگهداري
 توسط خانواده
 مرکز  نگهداري

29 
1 

5/96 
5/4 

 سن تشخیص
 سال 2زیر 

 سال 5-2
 سال 7-5

 سال 7باالي 

 
0 
14 
10 
6 

 
0 

5/46 
5/33 

20 

 
 . خدمات درمانی مورد استفاده کودکان2جدول

 درصد فراوانی متغیر
 40  12 دارو درمانی

ار درمانیرفت  11 5/36  
5/6 2 کاردرمانی  
%17 5 هیچ کدام  

 
 . داروهاي مصرفی به تفکیک در کودکان 3جدول

 دارو
عالیم  هدف 

 اولیه
فراوانی 
 مصرف

درصد 
 فراوانی

میزان 
 اثربخشی

 ناکافی 10 3 عملکرد کلی االنزاپین

 آریپیپرازول
 تحریک

 پذیري،بیش فعالی،
 قالبی رفتار

 ثابت شده 10 3

 ناکافی 10 3 رفتار تکراري کسیتینفلو
 ناکافی 13/3 4 رفتار تکراري سیتالوپرام

 رسپریدون
 تحریک پذیري

 بیش فعالی
 ثابت شده 40 12

 دیم والپرووات
 لوتیراستام،
 الموتریژین

 تحریک پذیري،
 و تکراري  رفتار
 اجتماعی رفتار

 ناکافی 13/3 4
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 دیدگاه والدین. میزان اثر بخشی اقدامات درمانی از 3جدول
 درصد فراوانی متغیر
 60 18 %25کمتر از 

 30 9 %25تا  50
 0 0 %50بیش از 

 10 3 بی پاسخ

 
 .  بررسی آماري مهارتهاي ارتباطی و اجتماعی کودکان4جدول

 انحراف معیار میانگین متغیر
مهارت هاي ارتباطی قبل از 

 مداخله
855/0 44/0 

مهارتهاي ارتباطی بعد از 
 مداخله

24/1 43/0 

مهارت هاي اجتماعی قبل از  
 مداخله

822/0 39/0 

مهارت هاي اجتماعی بعد از 
 مداخله

21/1 35/0 

 
. بررسی تحلیلی مهارت هاي ارتباطی واجتماعی 5جدول

 کودکان 

 متغیر
اختالف 
 میانگین

T زوجی   درجه آزادي 

 29 988/4 38/0 هاي ارتباطیمهارت
 29 98/5 328/0 مهارتهاي اجتماعی

 

 
 

 .  مقایسه مهارت هاي ارتباطی قبل و بعد از مداخله1نمودار 

 
 . مقایسه مهارت هاي اجتماعی قبل و بعد از مداخله2نمودار 

 گیريبحث و نتیجه
هدف این مطالعه بررسی تاثیر قصه گویی به روش 

ایفاي نقش بر مهارت هاي ارتباطی و اجتماعی کودکان 

لعه حاضر نشان داد که بعد از اوتیسمی بود. یافته هاي مطا

مداخله، میانگین نمرات مهارت هاي ارتباطی واجتماعی 

کودکان به طور معنی داري افزایش یافت. نقصان در مهارت 

هاي ارتباطی و اجتماعی مهترین ویژگی افراد اوتیستیک 

می باشد و تغییرات هر چند کوچک در آن بسیار حایز 

ه با یافته هاي مطالعه اهمیت است. یافته هاي این مطالع

فالحی و کریمی ثانی که نشان داد قصه درمانی باعث بهبود 

مهارت هاي ارتباطی و اجتماعی کودکان اوتیسمی می شود 

). در مطالعه استوي و همکاران نیز قصه 9( هم خوانی دارد

ت خواب کودکان درمانی باعث کاهش اضطراب و اختالال

ر مطالعه انجام شده ). د38شده بود ( تحت شیمی درمانی

توسط سلماسی و پور شریفی نیز قصه درمانی باعث افزایش 

سازگاري اجتماعی در کودکان مبتال به اختالل سلوك شده 

). همینطور این مطالعه با نتایج به دست آمده از 39است (

مطالعه یاوند حسنی و همکاران که اثر بخشی درمان 

ختالالت رفتاري شناختی رفتاري و قصه درمانی بر کاهش ا

). در مطالعه 40( باشدنوجوانان را نشان می داد هم سو می

 استفاده با مداخله اثربخشی توسط تازیکی و همکاران تاثیر 

 شناختی، اجتماعی کارکرد بر عروسکی و اهلی حیوانات از

اتیسم بررسی شد، که  طیف کودکان رفتاري و ارتباطی

بود در عملکرد این نوعی بازي درمانی می باشد و باعث به

صل از این پژوهش همسو کودکان می شود و با نتایج حا

هایی در نحوه اجراي قصه ). ممکن است تفاوت41( باشدمی

گویی یا گروه هاي بیماران مورد بررسی وجود داشته باشد 

ولی در هر صورت قصه گویی به روش ایفاي نقش به عنوان 

 یک عنوان به تواندیک روش انتقال مفاهیم آموزشی می

 کمک براي درمانها سایر با همراه مستقیم غیر درمانی روش

استفاده شود. از  تعامالت ارتباطی و اجتماعی بهبودي به

سرو صداي محیط هاي این مطالعه می توان به محدودیت

تفاوت  ، عوامل روحی و روانی، محدودیت زمانی،آموزش

تیسمی او کودکان ضعفو و فرهنگی  اجتماعی هاي فردي،

پیشنهاد و کالمی اشاره کرد.  در برقراري ارتباط چشمی

شود در مطالعات آتی از دیگر روش هاي آموزشی جهت می

از یکی دیگر بهبود تعامالت این کودکان استفاده شود. 

محدودیت هاي اصلی پژوهش حاضر تک گروهی بودن 
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، باشد علت اصلی این نقصاننبودن گروه شاهد میمطالعه و 

در مرکز اوتیسم کودکانی است که اد بودن تعدکم 

شهرستان خرم آباد پرونده داشتند و یا به عبارتی جامعه 

دلیل آن کمتر  آماري محدود و تک جنسینی بود، احتماالً

ري نظیر اوتیسم در شهرستان ها شناخته شده بودن بیما

شود مطالعات آتی بر روي هر دو پیشنهاد می .باشدمی

بیشتري و به صورت کار آزمایی بالینی جنس با حجم نمونه 

هاي آموزشی جهت بهبود از دیگر روشانجام شود و 

 فیمداخله در اختالل ط يبراتعامالت نیز استفاده شود. 

 تواندیاز آنها م يمجموعه ا از روش ها و يگستره ا سمیاوت

استوار باشد که  يا هیپا بر دیمجموعه با نیا باشد. دیمف

 آموزش ت،یهدا د کودك با عشق،از رش تیهمانا حما

 ريیموجب به کارگ سمیاوت ندهیفزا وعیش است. نیوالد

شده است.  لاختال نیهاي درمانی گوناگون براي اروش

هاي بزرگی در موجب تفاوت ع،یمداخله به موقع و سر

توانند به موازات ها میشود و آنمی کیستیکودکان اوت

 شرفتیحرکت و پ ،ستندیاختالل ن نیهمساالنی که دچار ا

کنند و ارتباط بهتري با خانواده و دوستان خود برقرار کنند 

روزانه  ندگیرا کسب کنند که در مدارس و ز ییهاو مهارت

روش درمانی مناسب و  افتنی. انتخاب و دیبه کارشان آ

کوتاه مدت، کارا و موثر و مقرون به صرفه که براي 

ی قابل اجرا باشد، ها در هر طبقه اجتماعی به آسانخانواده

وجود دارد که  اديیهاي درمانی ز. روشستیکار آسانی ن

مثبتی بر بهبودي کودکان داشته  ریهر کدام تا حدي تاث

مداخله درمانی خاص و قطعی براي  چیاست، اما تاکنون ه

باعث  ییبه تنها یمشکل چینشده است. ه شنهادیپ سمیاوت

قادر به معالجه  ییبه تنها یدرمان چیه شود و ینم سمیاوت

 ییمطالعه نشان داد قصه گو نیا يها افتهی .ستین سمیاوت

 هايداخلهاز م کییتواند به عنوان ی نقش م يفایبه روش ا

درمانی موثر و مقرون به صرفه، براي درمان کودکان 

اجتماعی هستند،  در تعامالت صییکه داراي نقا کیستیاوت

 به شمار رود.

 تشکر و قدردانی
هاي پایان نامه کارشناسی بخش فرعی از یافته این مقاله

ارشد پرستاري مصوب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی 

تهران می باشد. بدین وسیله از تمام کودکان، خانواده ها و 

 کارکنان مرکز مربوطه تشکر و قدر دانی می شود.
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Abstract 

Background: Autism spectrum disorder is the most commonly occurring growth disorder. A 
deficiency in social skills, interests, behaviour and repetitive and limited actions, and a deficiency in 
communication and social interactions are the hallmarks of autism. 
Materials and Methods: this research was a one-group semi-experimental study run by 
storytelling with a role playing method on studied units. The target population in this study were all 
patients with autism, who had registered in autism centers in Khorramabad city in 1396 (2017). 30 
autistic children aged 6-16 years were selected using an available sampling method. The children 
were divided into 6 groups of 5 people. The intervention was conducted during 15 sessions of 45 
minutes for each group, with a maximum of three stories in each session performed by the Carroll 
Gray method (a total of 90 sessions in two months). The data was collected and then processed by 
the ATEC questionnaire before and after the intervention.  
Results: The results of analytical tests showed that the communication and social skills of the 
children before and after the intervention had a significant difference. A communication skill 
(speech, language, and communication) mean of 0.885 before the intervention, was followed by one 
of 1.2 afterwards. The correlation between the responses before and after was 0.532, which is 
significant, with Sig= 0.002. The social skills mean of 0.885 before the intervention, was followed 
by one of 1.2 afterwards. In this context. The correlation between the responses before and after 
was 0/684 which is significant, with Sig = 0.000. 
Conclusion: The findings show that storytelling with a role play method is one of the most 
effective and economical therapeutic interventions for improving the communication and social 
function of children with autism. 
Keywords: autism, storytelling with Role Playing method, children, communication skills, social 
skills. 
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