تأثیر روش آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان در کودکان
اتیستیک
دكتر كامبيز پوشنه ،1نجمه صيام پور ،3مهيا عابدی
تاریخ دریافت92/1/30 :

كوپایی3

تاریخ پذیرش92/5/4 :

چکیده
این پژوهش بررسی تأثیر آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان کودکان اتیستیک بود .روش
پژوهش آزمایشی دارای طرح پیشآزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود .با استفاده از روش
نمونهگیری در دسترس 54 ،کودک اتیستیک ( 31تا  24ماهه)از یک مرکز توانبخشی و نگهداری
کودکان ات یستیک انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند .آزمودنیهای
گروه آزمایش آموزش تقلید متقابل را طی  71جلسه ( 3روز در هفته و هر جلسه  51دقیقهای)
دریافت کردند .در این پژوهش از آزمون گارز به عنوان پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد.
نتایج تحلیل کوواریانس دادهها نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات کودکان اتیستیک در دو
گروه معنیدار است ( .)p< 1/16این پژوهش نشان داد که روش آموزش تقلید متقابل منجر به
بهبود نشانگان (تعامالت اجتماعی ،ارتباطات و رفتار کلیشهای) کودکان اتیستیک میشود؛ بنابراین
مداخله رفتاری ـ طبیعی به عنوان یک درمان انتخابی جدید و مهم برای کودکان اتیستیک موثر
است.
واژگان کلیدی :آموزش تقلید متقابل ،نشانگان ،کودکان اتیستیک.

 .6نویسنده مسئول :استادیار دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران مرکزی

poushaneh@hotmail.com

 .5کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان با نیازهای خاص

n_siyampour@yahoo.com

 .3کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان با نیازهای خاص

mahya_abedi@yahoo.com
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مقدمه
از نخستین بررسی ماهیت تقلید 6کودکان اتیستیک 5از سوی دمایر ( )6875تا
پژوهشهای صورت گرفته کنونی ،درباره این حقیقت که کودکان اتیستیک در حوزه
تحول توانایی تقلید از کودکان بهنجار و سایر نا تواناییها ضعیفتر میباشند ،توافق جدی
وجود دارد (راجرز و ویلیامز .)5111 ،3با وجود این ،فرضیههای متعددی مانند توجه
ضعیف اجتماعی ،فقدان انگیزه تقلید (ونوچلن )5118 ،4حرکت زیستی (هابسون و لی،
 ،)6888شناخت مفهوم (کارپنتر و توماسلو ،)6889 ،2نقشه دیداری ـ حرکتی و نارسایی در
سیستم نورونهای آئینهای (ونوچلن )5118 ،و مالک بازشناسی نهایی (راجرز و دیگران،
 ،6881اسمیت و بریسون( ،)6889 ،1ونوچلن )5118 ،درباره ماهیت دقیق و میزان
مشکالت تقلیدی در این کودکان بیان شده است که همگی دال بر پیچیدگیهای
گوناگون مکانیزم تقلید افراد اتیستیک است (به نقل از اینگرسل ،شرایبمن و تران،7
 ،5113هابسون و لی ،6888 ،9وانت و هریس.)5115(8
هم اکنون پژوهشگران حوزه آموزش کودکان اتیستیک افزایش مهارتهای تقلید را
یک هدف بسیار مهم درمانی میدانند و بر این باورند که بهبود مهارتهای تقلیدی به
افزایش مهارتهای اجتماعی ـ ارتباطی منجر میشود (اینگرسل و شرایبمن.)5111 ،61
برخی نیز معتقدند مشکل در کارکردهای تقلیدی به عنوان نوعی ابزار اجتماعی شدن به
حس مرتبط بودن با دیگران آسیب میزند (تروارتن ،کوکیناکی و فیامنگی6888 ،؛ به نقل
از رفیعی.)6397 ،
1. imitation
2. autism
3. Rogers & Williams
4. Vanvuchelen
5. Carpenter & Tomasello
6. Smith & Bryson
7. Ingersoll, Schreibman & Tran
8. Habson & Lee
9.Want & Harris
10. Ingersoll, Schreibman
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به صورت کلی در زمینۀ آموزش مهارتهای تعامل اجتماعی میتوان به دو الگوی
درمانی مداخلههای ساختارمند رفتاری کالسیک ،شامل روش تحلیل کاربردی ،6لواس 5و
پکس 3و در مقابل آن الگوی تحولی که مهارتهای تقلیدی خود به خودی را در طول
تعامل طبیعی آموزش دهد و تأثیر ویژهای بر افزایش انعطافپذیری ،تقلید اجتماعی و دیگر
مهارتهای ارتباطی اجتماعی دارد و مداخلههای رفتاری ـ طبیعی فلورتایم 4روش تعامل
همهجانبه و آموزش تقلید متقابل 2را در بر میگیرد اشاره کرد (اینگرسل.)5113 ،
روش آموزش تقلید متقابل ،نـوعی برنامـه مداخلـه طبیعـی بـرای آمـوزش مبـانی و اصـول
مهارتهای پیشگفتاری ارتباطی به کودکان دارای اختالل اتیستیک است که بـرای آمـوزش
مهارتهای تعامل اجتماعی به کودکان خردسال اتیستیک طراحی شده اسـت کـه در محیطـی
طبیعی روی میدهد (زاکریس .)5111 ،1بـرخالف آمـوزش تقلیـدی سـاختاری ،در آمـوزش
تقلید متقابل ،درمانگر از تمام ژستها ،کلمـات و اعمـال کـودک بـا اسـتفاده از اسـباببـازی
تقلید میکند و میزان عالقه کودک و نیز تقلیـد از گفتـار کـودک تلفـ هـای پـیش کالمـی،
استفاده از زبان و گفتار خودبه خـودی مـورد توجـه درمـانگر اسـت .لـذت از ارتبـاط ،ادراک
چهرهای افراد ،همکاری ،درک مفاهیم و نشانههای غیرکالمی ،توانـایی توجـه بـه فـرد دیگـر،
ادراک معنی موجود در صداها ،توانـایی انتخـاب ،انجـام حرکـات ظریـف ،آگـاهی فضـایی،
لذت حضور در جمع ،از مهمترین هدفهای درمـانی در روش آمـوزش تقلیـد متقابـل اسـت
(اینگرسل.)5113 ،
بررسیهای صورت گرفته در زمینه روش آموزش تقلید متقابل نشـانگر آن اسـت کـه ایـن
روش ،مهارتهای اجتماعی ـ ارتباطی مانند تعامل اجتماعی ،زبان ،بـازی وانمـودی و اسـتفاده
از حرکتهای بدنی را افزایش میدهد (اینگرسـل .)5113 ،بـرای مثـال والـن ،شرایـبمـن و
1. Applied Behavior Analysis
2. Lovass
3. PECS
4. Floor Time
5. Reciprocal Imitation Training
6. Tsakiris
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اینگرسل )5111(6دریافتند که آموزش کودکان اتیستیک با استفاده از روش تقلیـد متقابـل بـه
افــزایش رفتارهــای مــرتبط بــا مهــارتهــای اجتمــاعی ـ ارتبــاطی در تقلیــد ،بــازی و گفتــار
خودانگیخته منجر میشود .همچنین اینگرسل و شرایبمن ( ،)5111به بررسـی تـأثیر آمـوزش
تقلید متقابل بر زبـان ،بـازی وانمـودی و توجـه متمرکـز در کودکـان اتیسـتیک پرداختـهانـد و
دریافتهاند که آموزش تقلید متقابل بر افزایش مهارتهای ارتبـاطی تقلیـدی مـوثر بـوده اسـت.
اینگرسل و گرگنز،)5117( ،5و اینگرسل ،لوئیس و کرومن ،)5117( ،3اینگرسل و شرایبمن،
( )5111طی پژوهشهایی به این نتیجه دست یافتند که این روش مداخلهای منجـر بـه افـزایش
رفتارهای متقابل و سرانجام منجر به تعامل اجتماعی میگردد.
در پژوهش دیگری اینگرسل و اللند ،)5161(4به بررسی تأثیر آموزش تقلید شـی و ژسـت
بر گفتار و زبان  4کودک ات یستیک پرداختنـد .نتـایج ایـن پـژوهش بیـانگر آن بـود کـه روش
آموزش تقلید متقابل به افزایش میزان کالم در کودکان اتیستیک منجر مـیشـود .همچنـین در
پژوهشی دیگر پوشنه ،زادهمحمدی ،صیامپور )5165( ،به بررسی تأثیر آموزش تقلید متقابل بر
توانایی تقلید کودکان اتیستیک پرداختند .نتایج حاصـل نشـان داد کـه آمـوزش تقلیـد متقابـل
باعث افزایش توانایی تقلید این کودکان در زمینههای تقلیـد وابسـته بـه عمـل ،تقلیـد ژسـت و
تقلید حاالت چهره گردیده است.
با توجه به ایـن کـه توانـایی تقلیـد بیشـترین اهمیـت را در زمینـه آمـوزش ویـژه بـه هنگـام
کودکان دارد همین امر ضرورت این پژوهش را به وجود آورده است .با توجه به این مسئله،
پژوهش حاضر اثربخشی روش مداخلهای آموزش تقلید متقابل را بر بهبود نشـانگان کودکـان
اتیستیک بررسی میکند.
روش
روش پژوهش آزمایشی دارای طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل بود.
1. Whalen, Schreibman & Ingersoll
2. Ingersoll & Gergans
3. Ingersoll, Lewis & Kroman
4. Ingersoll & Lalonde
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جامعه آماری شامل همه کودکان اتیستیک مرکز توانبخشی اتیستیک شهر تهران ـ ایران،
بود که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .بر اساس پروندههای موجود
مراجعین در مرکز توانبخشی و به وسیله تشخیص روانپزشک مرکز و مشاهده بالینی و
تستهای تشخیصی موجود در پروندهها از جمله گارز و چکلیست ارزیابی اتیسم
مالکهای (تشخیصی )DSM-IV-TR،تمام مراجعین مرکز در آن تاریخ تشخیص
اتیستیک را دریافت کرده بودند و به دلیل جامع بودن ارزیابیها ،تست تشخیصی
جداگانهای از آنها گرفته نشد .سپس از میان  651کودک اتیستیک 54 ،کودک با
درجات مختلف اتیستیک خفیف ،متوسط و شدید در گستره سنی  5سال و  1ماه تا  4سال
و  1ماه به طور تصادفی برگزیده شدند و به دو گروه مساوی  65نفر آزمایش و کنترل
جاگماری شدند.
ابزار پژوهش
مقیاس درجهبندی اتیستیک گیلیام (گارز) :6مقیاس درجهبندی اتیستیک گیلیام
( )6882مقیاسی است که به منظور اندازهگیری شدت و احتمال اتیستیک طراحی شده
است .این ابزار همچنین قادر است میان افراد دارای اختالل اتیستیک و دیگر اختالالت
رشدی تفاوت قائل شده و آنها را از هم تمیز دهد (دقیقی و پوشنه ،جعفری .)6386 ،این
مقیاس شامل  4خرده آزمون رفتارهای کلیشهای ،ارتباط ،تعامل اجتماعی و اختاللهای
رشدی و دارای سه دسته  64سؤالی میباشد که نمره هر سؤال بین  1تا  3است .به این
صورت که گزینهی هیچگاه نمره  ،1گزینهی به ندرت نمره  ،6گزینهی برخی مواقع نمره 5
و اغلب نمره  3میگیرد .بیشترین نمره هر یک از سه گروه  45و کمترین آن صفر است و
نمرههای باال گویای شدت اختالل و نمرههای پایین گویای خفیف بودن آن است.
این مقیاس با توجه به نمرهها 7 ،درجهبندی را برای احتمال اختالل اتیستیک به ترتیب
زیر مشخص نموده است:
ـ نمرات پایینتر از  =18خیلی خفیف ،ـ نمرات = 71 – 78خفیف ،نمرات = 91 – 98
1. GARS: Gilliam Autism Rating Scale
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پایینتر از متوسط ،نمرات  = 81 – 661متوسط ،نمرات  = 666 – 651باالی متوسط،
نمرات  =656 -631شدید ،نمرات  636به باال= خیلی شدید.
مقیاس گارز بر روی نمونهای شامل  6185نفر از کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن
جوان ایالت متحده آمریکا و کانادا مورد آزمایش قرارگرفته و استاندارد شده است.
پژوهشهای انجامشده نمایانگر ضریب آلفای  1/81برای رفتارهای کلیشهای 1/98 ،برای
ارتباط 1/83 ،بردرای تعامل اجتماعی 1/99 ،برای اختاللهای رشدی و  1/81در نشانهی
اتیستیک میباشد .اگر چه بخشی از پژوهش گیلیام ( )6882حاکی از آن بود که گارز
اعتبار و روایی محکمی دارد ،اما پژوهشهای اندکی تا کنون به ارزیابی این مسئله
پرداختهاند از سویی دیگر نیک و ماسک در پژوهشی به مقایسهی دو مقیاس تشخیص
اتیستیک گارز و کارز در یک نمونهی  26نفری پرداختند و نتایج تجزیهوتحلیل همبستگی
نشان داد که نمرات خرده مقیاس های گارز به شدت با کارز مرتبط بود و نیز هر دو مقیاس
همبستگی باالیی با معیارهای تشخیص داشتند .ایوز ،وودز – گروز ،ویلیامز ،فال ()5111
طی پژوهشی به بررسی پایایی و روایی مقیاس گارز پرداختند .در این پژوهش که بر روی
 634کودک اتیستیک انجام شد نتایج ضریب اعتبار باالی  81درصد را برای این ابزار
اعالم کرد (دقیقی و پوشنه ،جعفری .)6386 ،نتایج نشان داد که گارز نسبت به ابزارهای
دیگر احتما ل وجود اختالل اتیستیک را در تعداد زیادی از افراد نادیده گرفت ،در صورتی
که تشخیص اختالل اتیستیک در افراد زیادی واضح بود اما گارز احتمال کمی را در
تشخیص آنها نشان داد و این مسئله حاکی از حساسیت کم این ابزار بود (دقیقی و پوشنه،
جعفری.)6386 ،
روش آموزش تقلید متقابل
پیش از اجرای مداخله (آموزش تقلید متقابل) از طریق آزمون گارز پیشآزمون به
عمل آمد .مطابق با این برنامه برای کودکان اتیستیک گروه آزمایش جلسات درمانی طبق
 2الگو طراحی شد که هر مرحله حدود  5هفته به طول انجامید و بر طبق ویژگیهای
رشدی تقلید در کودکان تمرین میشد .این فعالیتها با تقلید شناختی آشنا شروع و با تقلید
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از فعالیتهای آشنا (فعالیتهای آشنا ،فعالیتهایی بودند که کودک به طور مستقل دست
کم در  3جلسه گذشته انجام داده بود) ادامه پیدا کرد و با فعالیتهای جدید (فعالیتهایی
خواهد بود که کودک تا آن زمان به طور مستقل انجام نداده بود) به پایان رسید .در طی
آموزش ابتدا درمانگر شبیه بازی کودکان با اسباببازی را تقلید میکند تا با تقلید حرکات
بدن و آواهای کالمی توجه کودک جلب شود و آمادگی الزم برای تقلید را پیدا کند .این
روش مداخلهای  61هفته طول کشید و به صورت  3روز در هفته که دو روز آن شامل 3
نوبت  51دقیقهای و یک روز آن شامل یک نوبت  51دقیقهای بود (اینگرسل و شرایبمن،
 .)5111پس از اتمام جلسات آموزشی از کودکان پسآزمون به عمل آمد و دادهها
گردآوری شدند .در جدول یک مراحل جلسههای درمانی ارائه شده است.
جدول  .1جلسههای درمانی آموزش تقلید متقابل
چگونگی اجرای فعالیت

زمان جلسهها

نوع فعالیت

این جلسـات ،آشـنایی کـودک بـا درمـانگر و محـیط

 5هفتـــه اول (جلســـههـــای اول تـــا

هیچ فعالیتی مدل نیست.

درمانی (اتاق بازی)

چهاردهم)

درمانگر با شناسایی فعالیتها و اسباببـازیهـایی کـه

 5هفته دوم (جلسههای پـانزدهم تـا

فعالیتهای آشنا با اسباببازیهایی

کودک با آن آشنا است آموزش را آغاز میکنـد .بـه

بیست و هشت)

که کودک به آن خو گرفتـه اسـت
تمرین میشود.

عنوان مثال پرتاب کردن توپ که کودک بـا تـوپ و
پرتاب کردن آن از قبل آشنا است.
در این مرحله کودک هدایت میشود که تـوپ را بـه

 5هفته سوم (جلسههای بیست و نـه

فعالیتهای جدید با همان اسـباب-

سوی درمانگر پرتاب کند و یا در فعالیتی دیگر تـوپ

تا چهل و دو)

بازیها.

را داخل یک جعبه بیاندازد .با این تمرین سعی بر ایـن
اســت کــه توجــه و مهــارتهــای هدفمنــد دیــداری ـ
فضایی و حرکتی کودک نیز تقویت شود
بازی بسکتبال
انواع فعالیتهای مناسب (ایفای نقش)

 5هفته چهارم (جلسـههـای چهـل و

فعالیتهای آشنا با یک اسباببازی

سه تا پنجاه و شش)

متفاوت

 5هفته پـنجم (جلسـههـای پنجـاه و

فعالیتهای جدید بـا اسـباببـازی-

هفت تا هفتاد)

های متفاوت

نتایج
شاخصهای توصیفی مربوط به پرسشنامه گـارز و خـرده مقیـاسهـای آن در دو گـروه
آزمایش ( گروهی کـه تحـت روش آمـوزش تقلیـد متقابـل قـرار گرفتنـد) و گـروه کنتـرل
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(گروهی که تحت هیچ برنامه آموزشی قرار نداشتند) در مراحل پیشآزمون و پـسآزمـون
محاسبه شد و نتایج در جدول  5ارائه شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی نمرات پرسشنامه گارز ) (G.A.R.Sو خرده مقیاسهای آن در
دو گروه کنترل و آزمایش در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
متغیر
رفتار کلیشهای
ارتباطات
تعامل اجتماعی
کل )(G.A.R.S

مرحله

گروه آزمایش
میانگین

انحراف استاندارد

گروه کنترل
میانگین

انحراف استاندارد

پیشآزمون

69/33

7/48

67/93

2/91

پسآزمون

66/21

2/18

67/39

2/35

پیشآزمون

51/72

2/72

57/52

9/71

پسآزمون

56/52

2/14

57/67

9/76

پیشآزمون

68/85

2/83

55/93

7/78

پسآزمون

63/67

2/19

55/82

7/71

پیشآزمون

12/19

61/74

17/85

51/73

پسآزمون

41/72

64/71

19/52

51/41

نتایج جدول  5نشانگر آن است که در مرحله پیشآزمون تفاوت چندانی بین میانگین
خرده مقیاسهای پرسشنامه گارز و کل نمره کودکان اتیستیک دو گروه آزمایش و کنترل
وجود دارد اما در مرحله پسآزمون میانگین نمرههای خرده مقیاسهای رفتارهای
کلیشهای ،ارتباطات ،تعامل اجتماعی و نمره کل پرسشنامه گارز در گروه آزمایش نسبت به
گروه کنترل کاهش یافته است .شایانذکر است کاهش در میانگین نمرهها به منزله بهبود
نشانگان همراه با کودکان اتیستیک است.
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به منظور بررسی تـأثیر روش آمـوزش تقلیـد متقابـل در بهبـود نشـانگان همـراه بـا کودکـان
اتیستیک ،برای ثابت نگهداشتن اثر نمرههای پیشآزمون کل مقیاس درجـهبنـدی گیلیـام در
دو گــروه آزمــایش و کنتــرل و مقایســه نمــرههــای پــسآزمــون از آزمــون آمــاری تحلیــل
کوواریانس استفاده شد .نتایج در جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس برای نمره کل مقیاس درجهبندی گیلیام
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه

5125/97

6

5125/97

خطا

412/53

56

55/62

کل

8783/33

53

منابع تغییر

F

معناداری

85/11

1/116

مجذور

توان

اتا

آماری

96

6

با توجه به نتایج جدول  3مقدار Fمحاسبهشده برای نمرههای پسآزمون کل مقیـاس در
کودکان اتیستیک دو گروه آزمایش و کنترل بعد از ثابت نگهداشتن اثر پیشآزمون معنادار
است ( .)F)56،6( = 85/11, P <1/16در نتیجه بین میـانگین نمـرههـای پـسآزمـون کـل
مقیاس در کودکان اتیستیک در گروه آزمایش و کنترل با ثابت نگهداشتن اثر پـیشآزمـون
تفاوت معنادار وجود دارد .مجذور اتا نشان میدهد که تأثیر آموزش  96درصد بوده اسـت.
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توان آماری  6نشان می دهد که حجم نمونه بـرای آزمـایش ایـن فرضـیه کـافی بـوده اسـت.
مقایسه میانگینهای تعدیلشده دو گروه نشان مـیدهـد کـه میـانگین نمـره کـل مقیـاس در
کودکان اتیستیک در گروه آزمایش ( )M=49/11پـایینتـر از گـروه کنتـرل ()M=11/16
است .بنابراین روش آموزشـی تقلیـد متقابـل بـر بهبـود نشـانگان کودکـان اتیسـتیک گـروه
آزمایش که این برنامه را دریافت کردهاند در مقایسه با کودکان گروه کنترل که این برنامـه
را دریافت نکردهاند تأثیر داشته است ،به طوری که موجب بهبود نشـانگان کودکـان گـروه
آزمایش شده است .قابلذکر اسـت کـه کـاهش نمـره در مقیـاس بـه منزلـه بهبـود نشـانگان
اتیســتیک اســت؛ بنــابراین روش آموزشــی تقلیــد متقابــل موجــب بهبــود نشــانگان کودکــان
اتیستیک شده است.
همچنین به منظور بررسی تأثیر آموزش تقلید متقابل در بهبود رفتار کلیشهای کودکان
اتیستیک برای ثابت نگهداشتن اثر نمرات پیشآزمون رفتار کلیشهای در دو گروه آزمایش
و کنترل و مقایسه نمرات پسآزمون رفتار کلیشهای از آزمون آماری تحلیل کوواریانس
استفاده شد .نتایج در جدول  4ارائه شده است.
جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات رفتار کلیشهای در دو گروه آزمایش و کنترل
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

گروه

518/11

6

518/11

خطا

613/47

56

4/85

کل

813/33

53

منابع تغییر

F
24/76

سطح
معناداری
1/116

با توجه به نتایج جدول  4مقدار Fمحاسبهشده برای نمرات پسآزمون رفتـار کلیشـهای
در کودکان اتیستیک دو گروه آزمایش و کنترل بعد از ثابـت نگـهداشـتن اثـر پـیشآزمـون
معناداراست ( ) F ) 53،6 ( = 24/76 , P <1/16در نتیجه بین میانگین نمرات پـسآزمـون
رفتار کلیشهای در کودکان اتیستیک در گـروه آزمـایش و کنتـرل بـا ثابـت نگـهداشـتن اثـر
پیشآزمون تفاوت معنادار وجـود دارد .مقایسـه میـانگینهـای تعـدیلشـده دو گـروه نشـان
م ـیدهــد کــه میــانگین نمــره رفتــار کلیشــهای در کودکــان اتیســتیک در گــروه آزمــایش
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( )M=66/36پایینتر از گروه کنترل ( )M=69/15است.
بنابراین آموزش تقلید متقابل بر رفتار کلیشهای کودکـان اتیسـتیک گـروه آزمـایش کـه ایـن
برنامه را دریافت کردهاند در مقایسه با کودکان گروه کنترل که این برنامه را دریافـت نکـردهانـد
تأثیر است ،به طوری که موجب کاهش رفتار کلیشهای کودکان گروه آزمایش شده است.
به منظور بررسی تأثیر آموزش تقلید متقابل بر ارتباطات کودکـان اتیسـتیک بـرای ثابـت
نگهداشتن اثر نمرات پیشآزمون ارتباطات در دو گروه آزمایش و کنترل و مقایسـه نمـرات
پسآزمون ارتباطات از آزمون آماری تحلیل کوواریانس اسـتفاده شـد .نتـایج در جـدول 2
ارائه شده است.
جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات ارتباطات در دو گروه آزمایش و کنترل
منابع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

گروه

679/64

6

679/64

خطا

646/71

56

1/72

کل

6383/82

53

F

معناداری

51/38

1/116

با توجه به نتایج جدول  2مقدار  Fمحاسبهشده بـرای نمـرات پـسآزمـون ارتباطـات در
کودکان اتیستیک دو گـروه آزمـایش و کنتـرل بعـد از ثابـت نگـهداشـتن اثـر پـیشآزمـون
معناداراست ( .)F )53،6 ( = 51/38, P <1/16در نتیجه بین میـانگین نمـرات پـسآزمـون
ارتباطات در کودکان اتیستیک در گروه آزمایش و کنترل بـا ثابـت نگـهداشـتن اثـر پـیش-
آزمون تفاوت معنادار وجود دارد .مقایسه میانگینهای تعدیلشده دو گـروه نشـان مـیدهـد
که میانگین نمره ارتباطات در کودکان اتیستیک گـروه آزمـایش ( )M=56/49پـایینتـر از
گـروه کنتـرل ( )M=51/83اسـت .بنـابراین آمــوزش تقلیـد متقابـل بـر ارتباطـات کودکــان
اتیستیک گروه آزمایش که این برنامه را دریافـت کـردهانـد در مقایسـه بـا کودکـان گـروه
کنترل که این برنامه را دریافت نکردهاند تأثیر داشته است ،بـه طـوری کـه موجـب کـاهش
ارتباطات کودکان گروه آزمایش شـده اسـت .همـانگونـه کـه ذکـر شـد کـاهش نمـره در
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مقیاس ارتباطات به منزله بهبود ارتباطات است .بنابراین آموزش تقلید متقابل موجـب بهبـود
و افزایش ارتباطات کودکان اتیستیک شده است.
همچنین

به منظور بررسی تأثیر آموزش تقلید متقابل در بهبود تعامل اجتماعی

اتیستیک برای ثابت نگهداشتن اثر نمرات پیشآزمون تعامل اجتماعی در دو گروه آزمایش
و کنترل و مقایسه نمرات پسآزمون تعامل اجتماعی از آزمون آماری تحلیل کوواریانس
استفاده شد .نتایج در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .8نتایج تحلیل کواریانس برای نمرات تعامل اجتماعی در دو گروه آزمایش و کنترل
مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

گروه

591/82

6

591/82

خطا

74/18

56

3/25

کل

6265/11

53

منابع تغییر

میانگین مجذورات

F

معناداری

78/15

1/116

با توجه به نتایج جدول  1مقدار Fمحاسبهشده برای نمرات پسآزمون تعامل اجتماعی در
کودکان اتیستیک دو گروه آزمایش و کنترل بعد از ثابت نگهداشتن اثر پیشآزمون معنادار
است ( .)F ) 56،6 ( = 78/15, P <1/16در نتیجه بین میانگین نمرات پسآزمون تعامل
اجتماعی در کودکان اتیستیک در گروه آزمایش و کنترل با ثابت نگهداشتن اثر پیشآزمون
تفاوت معنادار وجود دارد .مقایسه میانگینهای تعدیلشده دو گروه نشان میدهد که میانگین
نمره تعامل اجتماعی در کودکان اتیستیک در گروه آزمایش ( )M=64/48پایینتر از گروه
کنترل ( )M=56/21است .بنابراین آموزش تقلید متقابل بر تعامل اجتماعی کودکان اتیستیک
گروه آزمایش که این برنامه را دریافت کردهاند در مقایسه با کودکان گروه کنترل که این
برنامه را دریافت نکردهاند تأثیر داشته است ،به طوری که موجب کاهش تعامل اجتماعی
کودکان گروه آزمایش شده است .همانگونه که ذکر شد کاهش نمره در مقیاس تعامل
اجتماعی به منزله بهبود تعامل اجتماعی است .بنابراین آموزش تقلید متقابل موجب بهبود
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تعامل اجتماعی کودکان اتیستیک شده است.
بحث
یافتههای این پژوهش نشان داد که آموزش تقلید متقابل ،منجر به بهبود نشانگان کودکان
اتیستیک می شود.
تحلیل کواریانس فرضیه اول نشان داد که آموزش تقلید متقابل بر رفتار کلیشهای کودکان
اتیستیک مؤثر است و منجر به کاهش رفتار کلیشهای در کودکان اتیستیک گردیده است .در
تبیین نتایج بدست آمده میتوان چنین بیان نمود که احتماالً روش آموزش تقلید متقابل که با
درگیر کردن کودک به انجام فعالیتهای مفرح با در اختیار گرفتن فضای درمانی ،توجه را به
برقراری ارتباط متمرکز کرده و در طول این فرایند رفتارهای کلیشهای کودک در زمان بازی
جهت یافته و در مسیری هدایت میشود و کودک با آرامش و اعتمادبهنفس بیشتری به فعالیت
میپردازد .کاهش رفتار کلیشهای به معنای توانایی تغییر در الگوهای روزمره زندگی ،کنترل
رفتار ،کنترل پرخاشگری و یا کاهش رفتارهای تکراری را در برداشته است .هر چند تحقیقی
در این زمینه به جز این پژوهش صورت نگرفته است و تنها میتوان به نتایج این پژوهش در این
زمینه استناد کرد .در ارتباط با نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم ،یافتههای این پژوهش
همسو با پژوهشهای انجامشده قبلی است؛ برای مثال ،یافتههای حاصل از آزمون این فرضیه با
نتایج پژوهش اینگرسل و شرایبمن ( )5111که به منظور بررسی آموزش تقلید متقابل در
کودکان اتیستیک با استفاده از رویکرد رفتاری طبیعی و تأثیر آن بر زبان ،بازی وانمودی و
توجه متمرکز صورت گرفت ،همخوانی دارد و همین طور با نتایج تحقیق اینگرسل و اللند (
 ،) 5161که در زمینه تأثیر آموزش تقلید از شی و حرکتهای بدنی بر زبان وگفتار کودکان
اتیستیک با استفاده از روش آموزش متقابل صورت گرفته ،مطابق است .در این دو پژوهش
اشاره به تأثیرات آموزش تقلید متقابل بر افزایش مهارتهای ارتباطی تقلیدی داشته و بیانگر این
بوده است که کودک با درگیر شدن با این روش از طریق بازیها و فعالیتهای تقلیدی متقابل
کودک در تعامل اجتماعی با طرف مقابل خود قرار میگیرد و اینگونه تبادالت موجب ایجاد
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فرصتهایی میشود که دو طرف میتوانند در طول برقراری ارتباط گفتاری با هم استفاده
نمایند و این یک راهبرد مهم و اثرگذار در گسترش واژگان کودکان محسوب میشود و
میتواند با افزایش مهارتهای ارتباطی روبهرو شود .نتایج تحلیل کواریانس برای فرضیه سوم
تأثیر آموزش تقلید متقابل بر تعامل اجتماعی کودکان اتیستیک نشان داد که تأثیرات بین
گروهی (کنترل ،آزمایش ) به لحاظ آماری معنادار است .یافتههای حاصل از این فرضیه با یافته-
های چند پژوهش نتایج اینگرسل و گرگنز 5117،و اینگرسل ،لوئیس و کرومن،5117 ،
اینگرسل و شرایبمن 5111 ،مطابق است .طی مطالعاتی به این نتیجه دست یافتند که این روش
مداخلهای منجر به افزایش رفتارهای متقابل و در نهایت منجر به تعامل اجتماعی میگردد .نتایج
این پژوهش نیز با یافتههای اینگرسل (  ،) 5119که طی یک مقاله نقش آموزش تقلید متقابل را
بر مهارتهای تقلیدی در شرایط اجتماعی ـ ارتباطی بررسی کرده است ،مطابقت دارد .وی
نتیجه ،این آموزش را اینگونه عنوان کرده است :که افزایش مهارتهای تقلیدی باعث انگیزه
در رشد مهارتهای اجتماعی ـ ارتباطی و روابط متقابل و تعامل اجتماعی میشود و به دنبال آن
مهارتهای اجتماعی ارتباطی شامل زبان ،بازی ،توجه مشترک و برقراری ارتباط چشمی بهبود
مییابد .همگی این تحقیقات نشاندهنده تأثیر مثبت روش آموزش تقلید متقابل بر بهبود
نشانگان در کودکان اتیستیک است.
پژوهش حاضر از برخی جهات با محدودیتهایی مواجه بوده است ،که از جمله بارزترین
آن میتوان به این نکته اشاره داشت که ،حف رفتار تقلیدی (تقلید) به تقویت پیوسته برخی
پاسخهای تقلیدی بستگی دارد و مشخص نیست اثربخشی آموزش بعد از پایان آموزش الگوی
تقلید متقابل تداوم داشته یا خیر .به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود که تأثیر روش درمانی
آموزش تقلید متقابل را در مقایسه با سایر روشهای درمانی در درمان اتیستیک مورد مطالعه
قرار دهند.
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