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             اعتماد مردم نشانه ی لطف خداست        پیشیاره یدفتر کاردرمان

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 البا عملکرد با یسمل اتالبه اخت السال مبت 8تا  5بر ارتباط کودکان  یگروه درمانی یباز یاثربخش عنوان مقاله :

  .ریانیگلاکبر ب یرزایی،هوشنگ م یشیاره،پ یمابراه، یشیتجر یمعصومه پورمحمدرضا فاطمه شاه رفعتی، نویسندگان:

 توانبخشی مجله  نام مجله:

 1395 سال انتشار:

  خالصه ی مقاله:

 هایهارتم درفراگیری را تیالکه مشک فرداست ارتباطی هایبه مهارت تیسم، آسیباو لالاخت تشخیصی هایکالازم یکی :هدف

ست. یافته ا اتیسم رواج لالبا اخت ازکودکان حمایت هدف با درمانیبازی از استفاده آورد. امروزهوجودمیبه گفتاری و زبانی

ند. آشکارک واسطه بازیرا به خود ناهشیار و هشیار احساسات تا دهدمی اجازه که به کودک است فعال رویکردی درمانیبازی

انجام  البا اتیسم باعملکرد لالبه اختال سال مبت 8تا  5کودکان ارتباط بر گروهی درمانیبازی اثربخشی تعیین هدف مطالعه با این

  .شد

 کنترل بود. از جامعه آماری آزمون با یک گروهپس-آزمونبا طرح پیش آزمایشی ایمطالعه حاضر پژوهش :روش بررسی

 شیوه،به 1392کننده به بنیاد خیریه کودکان اتیسم در سال کودک مراجعه 12ل اتیسم، البه اخت الساله مبت 8 تا 5کودکان پسر 

 وادبودنباس ،البا باعملکرد اتیسم لالاخت تشخیص بود: نکات این شامل مطالعه به ورودکودکان معیارهای .شدند هدفمند انتخاب

و  حرکتی مانند فلج مغزی-های بینایی و شنوایی و جسمیلالبودن کودک به اختال نمبت نامه،پرسش تکمیل برای والدین

 زمان.طورهممشابه به درمانیحضورنداشتن در جلسات مداخله بازی

 آموزشی بر خدمات افزون آزمایش قرارگرفتند.گروه(نفر 6هرگروه )و کنترل آزمایش دوگروه در تصادفی صورت به کودکان

 جلسه درهفته 3؛یادقیقه 60تا 45جلسه 20در( وگفتاردرمانی جسمی و ذهنی کاردرمانی جلسات در شرکت)بنیادخیریه 

 دند. افرادکر روزانه بنیاد خیریه رادریافت درمانی و آموزشی خدمات فقط کنترل گروه ولی کردند؛ شرکت گروهی درمانیبازی

بندی اوتیسم ماه پس از آن، با استفاده از مقیاس رتبه 2درمانی گروهی و های ارتباطی قبل و بعد از بازیاز نظرمهارت هردوگروه
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 کوواریانس تحلیل از با استفاده آزمونپس و آزمونازمرحله پیش آمدهدستبه هایداده دند.ش ارزیابی )گارس)گیلیام 

 کاربه مکرر گیریآزمون اندازه (درمانیجلسه بازی ازآخرین پس ماه 2)اثرمداخله  پایداری منظوربررسیشد. به وتحلیلتجزیه

 .رفت

 الملکردبال اتیسم باعالبه اخت الودکان مبتارتباط ک درمانی گروهی برنتایج تحلیل کوواریانس نشان دادکه بازی :ها یافته

 . ماندمی باقی پیگیری ماه 2از  پس تأثیر بیانگرآن بودکه این مکرر گیرینتایج آزمون اندازه گذارد.همچنینمی تأثیرمعنادار

خورتوجه، در پذیریبا قابلیت انطباق عنوان فعالیتیبه گروهی درمانیشودکه بازیحاضرنتیجه گرفته می ازپژوهش :گیری نتیجه

.در  1دنبال دارد: رود و نتایجی از این دست را در کودک بهشمار میوسیله برای درک و برقراری ارتباط با کودک به نوعی

.اضطراب کمتری را تجربه کند؛  3.ادراکش را گسترش دهد؛  2می استفاده کند؛ البا دیگران از نمادهای غیرک برقراری ارتباط

بزرگ بین تجارب و ادراک خود را برطرف  ال.خ 5های پیرامون خود احساسات خود را بروز دهد؛ ضتعار .با کاوش درزمینه 4

 و یگراند با وتبادل همکاری شیوه کودک گروهی درمانیدربازی یابد. مسئله دستو حل بینش کند و از این طریق بتواند به

هنگام  هباشد وب دیگران پاسخگو واهیخبتواند درمقابل کمک رسد که کودکنظرمیبه و طبیعی آموزدمی را هاآن حقوق رعایت

 ارتقا بخشد. بنابراین بازی در خود ارتباط را نشان دهد و از این طریق، مهارت و صبوری در حین بازی، بردباری تالبروزمشک

 .رودشمارمیتیسم بهاالل با اخت ارتباطی کودکان هایمهارت عنوان یک روش آموزشی ودرمانی مناسب برای ارتقایبه

 

 . گروهی درمانیارتباط،بازی ،البا عملکرد با یسمات واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

    


