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 Background and Purpose: Applied Behavior Analysis (ABA) is founded on behaviorism 

approach, which holds significant applications in the field of behavior change. The current 

study aims to investigate the efficacy of Applied Behavior Analysis (ABA) method intervention on 

cognitive and social skills of children with Autism Spectrum Disorder (ASD). 

Method: The current research was conducted as a semi-experimental study with a pretest-posttest 

control group design. Statistical population includes all children aged 7- 14, diagnosed with autism 

with a record in Tehran Autism Association. Of these, 30 were selected and placed randomly in two 

experimental and control groups (15 in each group). Research tools included Ehler et al.'s (1999) 

ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaire), Stone et al.'s Social Skills Assessment 

Questionnaire (2010), and the 5th edition of Wechsler Intelligence Scale for Children. 

Results: The findings of the research depicted that the Applied Behavior Analysis method has a 

significant effect on the cognitive and social skills of children with Autism Spectrum Disorder (P> 

0.05). 

Conclusion: Educating parents in ABA method could effectively help develop these children in the 

fields of Cognitive and social skills. 
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Extended Abstract 
Introduction 

According to the definition of DSM-5, Autism Spectrum Disorder is diagnosed with criteria such as deficiencies in 

communication, social interactions, and repetitive and monotonous behavioral patterns and is thus divided into two 

categories of low-functioning and high-functioning children(1). In 80% of individuals with ASD, intellectual disability 

and an IQ lower than 70 are recorded. Furthermore, executive performance  issues such as in problem solving, planning, 

organization, initiation, supervision and prevention of complex behaviors, attentional focus redirection, memory, and 

logical arrangement of events is observed in both autistic children and adolescents (3). According to DSM-5, deficiency 

in interactions and social skills is one of the two main diagnostic symptoms of ASD and in fact, social skills disorder is 

the most well-known and fundamental feature of Autism Spectrum Disorder. It could probably be mentioned as the most 

persistent feature of this disorder from childhood to adulthood (6). The therapeutic intervention of ABA was first applied 

by Ivar Lovaas (14) and is based on the application of behavioral principles and regulations used in increasing skills and 

reducing problematic behaviors (14). The purpose of ABA is regulating and changing the behavior through punishment 

and reward system (15). Currently, several studies confirm this method’s effective treatment plan regarding the reduction 

of undesirable behavior and the increase of desirable behavior (16-21). As treatment using applied behavior analysis, 

according to past researches, is one of the most effective treatments for children with ASD, the current research seeks to 

answer the question of whether intervention with the method of Applied Behavior Analysis is effective on the cognitive 

and social skills of children with Autism Spectrum Disorder. 

 

Method  

A. Research plan and participants 

The current research was a semi-experimental type with a pretest-posttest control group design. Statistical population 

includes all children aged 7- 14, diagnosed with autism with a record in Tehran Autism Association. Of these, 30 were 

selected and placed randomly in two experimental and control groups (15 in each group). 

B. Tools 

Social Skills Assessment Questionnaire: This Questionnaire has been devised by Stone et.al with the aim of measuring 

social skills in children with ASD and includes 35 questions with a 4-point Likert scale (Never = 1, Always = 4), and also 

4 subscales regarding the ability to understand the emotions and views of others, the ability to maintain interaction with 

others, the ability to initiate interaction with others, and the ability to respond to others. In this research, the parent form 

was used which holds a decent reliability and validity (23 and 24). 

5th Edition of Wechsler Intelligence Scale for Children: This scale was first used by Wechsler (25) in order to evaluate 

children's intelligence. Compared to the previous four scales, the 5th Edition of Wechsler Intelligence Scale for Children 

includes several changes in the questions, including updating the questions, developing new norms, changing the scoring 

method, and increasing the number of subscales (15 to 21). The subscales of attaching parts, arranging pictures, and 

mazes were removed to be replaced by the subscales of verbal reasoning, visual reasoning, the sequence of letters and 

numbers, visual concepts, and cancellation (26). The 5th edition of the Wechsler Intelligence Scale for Children also holds 

a decent reliability and validity (27). 

 

Results 

In order to investigate the effect of ABA method intervention on the cognitive and social skills of children with autism 

spectrum disorder univariate analysis of covariance was employed. Initially, the assumptions of univariate covariance 

analysis are examined and confirmed. The results showed a significant difference between the research groups in terms of 

cognitive skill score in children with ASD (P=0.001) which shows that the behavior analysis method had a significant 

impact on cognitive skills of children with autism spectrum disorder. Also, the results showed a significant difference 

between the groups of research in terms of social skill score in children with ASD (P=0.001), which shows that the ABA 

method has had a significant effect on the social skills of children with ASD. 

 

Conclusion  

The findings of this research clarify that Applied Behavior Analysis method intervention has a significant impact on the 

cognitive skills of children with autism spectrum disorders. This finding is in line with the results of similar researches 

conducted by Loui et al. (29), Yu et al. (30), Makrigiani et al (31), Esposito et al. (32), and Ben-Etzak and Zakur (33).  As 
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Mohammadi (34) has stated, the applied behavior analysis and neurofeedback influences the improvement of the 

cognitive skills of children with ASD and these findings confirm the role of applied behavior analysis and neurofeedback 

interventions in the treatment of a number of skills’ issues in autistic children. This method of treatment strengthens the 

neural pathways in the brain of autistic children and assists in improving their intelligence and learning processes. 

Moreover, the findings of the research highlighted that the ABA method intervention has a significant impact on the 

social skills of autistic children. This finding matches the results of Mohammadi (34), Safalo et al. (35), Loui et al. (29), 

and Nahmias et al. (36). In this regard, Mohammadi et al. (34) have shown that this treatment method can improve social 

skills and daily activities in autistic children. Initially, the child's relationship with his trainer can in itself be the first step 

in improving his social skills and graduall, through step-by-step training, the desired social behaviors are formed in the 

child. This method of treatment is identical with Safalo et al.’s research (35), in which the improvement of social 

interaction, non-verbal and  verbal communication, behavioral problems, and symbolic representation of children with 

ASD is shown through the application of this specific method. In addition, autistic children also have communication 

difficulties. Speech disorders and language and tone of voice disorders are among the factors that prevent their normal 

communication. Accordingly, in the ABA treatment sessions, this characteristic of children is also focused on so that they 

can deal with therapist techniques to learn the correct way to pronounce words, sounds, and tone of voice through step-

by-step exercises aiming to improve their communication skills. As Bahmani et al. (37) showed this program improves 

the emotional and social skills. Sadeghi et al. (38) also showed that such interventions leads to an increase in social skills 

including cooperation, daring, responsibility, and self-control of adolescents with high-functioning autism spectrum 

disorder and based on the findings of Ahmadi et al. (39), communication and stereotypic behaviors are improved through 

this method of treatment in autistic individuals.  

Following the principles of research ethics: To conduct study, the necessary scientific and executive permission was 

initially obtained from the E-Campus of Islamic Azad University. Following the approval of the Iranian Autism 

Association, one of the relevant centers was referred to and the current research was conducted through the necessary 

coordination with the relevant authorities and the approval of parents. 
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Acknowledgments: The assistance of all who have been a participant in this study or have cooperated in its process is 

highly appreciated. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

dd
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 12

http://jndd.ir/article-1-32-fa.html


 

حولیتصبیعهای ختاللاصلنامه ف  

36 
 

1401، بهار 1، شماره. 1سال.   

 مقاله پژوهشی

 سم یاوت فیبه اختالل ط کودکان مبتال یو اجتماع یشناخت یهابر مهارت یرفتار کاربرد لیمداخله با روش تحل  یاثربخش

 * 2یاراحمد، یحیی ی1پورآیالر حسینیان

 ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی، کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، گروه روانشناسی، . 1
 روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، سنندج، ایراناستادیار . 2

 مشخصات مقاله 
 

 چکیده 

 هادواژه یکل
   ی،رفتار کاربرد  لیتحل

 و  یشناخت یهامهارت 
 ی، اجتماع 
  سمیاوت 
 
 

 

 

 
 
 

 25/01/1401 دریافت شده: 

 05/02/1401 پذیرفته شده: 

 29/02/1401 منتشر شده: 

 رفتار کاربردی مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی است که در حوزه تغییر رفتار کاربردهای مهمی دارد.تحلیل    زمینه و هدف: 

کودکان   یو اجتماع  یشناخت  یهابر مهارت  یرفتار کاربرد  لیمداخله با روش تحل  یاثربخشپژوهش حاضر با هدف بررسی  
 . انجام شد سمیاوت فیبه اختالل ط مبتال

  7کودکان    هیکل  یجامعه آمار  بود. کنترل    با گروه آزمون  پس  -آزمونش یبا طرح پ  آزمایشیمهنی  نوع  از   حاضر  تحقیق  روش:

 30ند. از جامعه آماری پرونده داشت تهران سمیانجمن اوتدر شهر تهران بودند که در  سمیات فیمبتال به اختالل طساله  14تا 
و    نفر گروه  در    یتصادف  صورت  به انتخاب  گروه  کنترل  و    آزمایشدو  شامل   شدند.   نیگزیجا  نفر(  15)هر  تحقیق  ابزار 

همکاران   دامنه   سنجش  پرسشنامه و  اهلر  پرسشنامه1999)  اتیسم  استون   یهامهارت  سنجش  (،  همکاران   اجتماعی    و 
 .پنجم بود نسخه کودکان وکسلر هوش ( و مقیاس2010)

دادیافته  ها:یافته  نشان  پژوهش  کودکان  مهارت  بر  کاربردی  رفتار  تحلیل  روشکه    های  اجتماعی  و  به   شناختی    مبتال 

 (.<05/0pمعناداری دارد ) ریتأثاوتیسم  طیف اختالل

والدین    کاربردی  رفتار  تحلیل  روشآموزش    گیری:نتیجه پیشرفت    تواندیمبه  حیطه   ترعیسردر  در  کودکان    این 

 . ی شناختی و اجتماعی کمک زیادی نمایدها مهارت
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 مقدمه

 الگوهاای و اجتمااعی تعامالت و ارتباط در نقص چون ییهامالک با 2، اختالل طیف اوتیسم1پنجم ویراست روانی اختالالت آماری و تشخیصی راهنمای تعریف بنابر

 مشاکالت با افراد طیف یک سر . در(1) شودیم تقسیم باال عملکرد سطح با کودکان و پایین عملکرد با کودکان کلی طبقه دو به و شناخته یکنواخت و تکراری رفتار

 بعاد در شادید یهاانقص اسات ممکان حتی و دارد وجود تکراریای و کلیشه محدود، رفتاری الگوهای زبان، رشد در تأخیر یا ارتباطی مشکالت بارز، اجتماع تعامل

 ارتباط، در تأخیر خفیف، اجتماعی تعامل مشکالت با افراد طیف سر دیگر  درو  اندمعروف پایین سطح عملکرد با اوتیسم به عنوان هاآنو  شود دیده افراد این شناختی

 باال به متوسط سطوح در هوشی و شناختی از لحاظ و دهدینم نشان شناختی کارکردهای در تأخیری که افرادی و دارد وجود کمتر محدود و تکراری قالبی، رفتارهای

 .(2) شوندیم توصیف باال سطح عملکرد با اوتیسم عنوان تحت اغلبو  هستند
 ریازی،برنامه مسأله، حل جمله از اجرایی کارکردهای مشکالت و شوددیده می 70  از  کمتربهر  هوش  و  ذهنی  ناتوانی  اوتیسم،  طیف  اختالل  افراد مبتال به  درصد  80  در

 ایان باشاد ومی  دیادههاا  آن  در  ترتیب منطقیبه  رویدادها  کردن  مرتب  حافظه،  توجه،  جهت  تغییر  پیچیده،  رفتارهای  از  و بازداری  قدم بودن، نظارتدهی، پیشسازمان
 دشاواری کاار اجرایی عملکرد یهاآزمون در ضعیف عملکرد معنای تعیین اما(. 3) شودیم اوتیسم دیده به مبتال بزرگساالن و نوجوانان در چه و کودکان در چه  نقایص
 در نه دارند نقص است، الزامی اجرایی عملکرد در تکالیف موفقیت تکمیل برای که اصلی شناختی یهامهارت از بعضی  در  تنها  احتماالً  اختالل،  شدت  بر حسب  و  است
افراد مبتال به اختالل طیف   یعنی  است؛  (3ذهن  نظریه)  خوانیذهن  در  نقص  بزرگساالن،  حتی  افراد  این  در  شناختی  مورد مشکالت  در  دیگر  پرطرفدار  نظریهها.  آن  همه

 تاوانیکام اتیسام، طیاف کودکان بین ذهن نظریه ی سطوحسهیمقا  همکاران  در  و  . موسوی(3)  کنند  بینیپیش  یا  درک  را  دیگران  نظرنقطه  و  نیت  توانندینماوتیسم  
 کساب را ترین نمرهپایین ذهن، نظریه یهاآزمونخرده و آزمون کل در اوتیسمطیف    به  مبتال  کودکان  که  دادند  عادی، نشان  و  فعالیبیش  -توجه  نقص  اختالل  ذهنی،
 و از حاواد  ذهنای تصویرسازی توانایی معنای به  که  است  نگرآینده  تفکر  در  نقص  اوتیسم،  خصوصبه  نیازهای ویژه  با  کودکان  شناختی  مشکالت  دیگر  از(.  4)کردند  

-برناماه همچاون پیچیاده شناختی یهاتیفعال برای حیاتی نقش و باشدیم آینده فرضی احتماالت از خالقانه تصویرسازی در فرد توانایی یا آینده  احتمالی  رویدادهای
 .(5) کندیم ایفا نیاز ارضای انداختن تعویق به و خودکنترلی هیجانات، تنظیم گیری،تصمیم ،نگرندهیآ حافظه اهداف، به رسیدن ریزی،
 درواقاع است و اختالل طیف اوتیسم تشخیصی اصلی نشانه دو از یکی 4آمریکا روانپزشکی انجمن ویرایش پنجمین طبق اجتماعی نیز یهامهارت و تعامالت در نقص
 تاا کاودکی دوران از ایان اخاتالل ویژگی پایدارترین گفت بتوان شاید و طیف اوتیسم اختالل ویژگی نیتریاساس و  ترینشده  شناخته  اجتماعی  یهامهارت  در  اختالل

 و قباول قابل جامعه عرف در که طوریبه  اجتماعی،  خاص  زمینه  در  با دیگران  متقابل  ارتباط  ایجاد  توانایی  را  آن  توانیم  که  اجتماعی  یهامهارت.  (6)  است  بزرگسالی
 ناامعقول هاایالعملعکس از و داشاته ماثثر رابطاه دیگاران باا ساازدیم قادر را فرد است که  قبولی  قابل  آموخته شده  رفتارهای  مجموعه  کرد،  تعریف  باشد  ارزشمند
 رفتاار دیگاران باا نامناساب طوربه اغلب اوتیسم،طیف  به مبتال کودکان جمله از و پایین اجتماعی یهامهارت با نوجوانان و کودکان .(8 و 7) کند خودداری اجتماعی

 دیگاران، عالیاق و هاخواساتهمتقابال،  رابطاه نگهداری اجتماعی، تعامالت شروع در مشکالتی ورت به را خود افراد این در اجتماعی یهامهارت نقص. (9) کنندیم

 تشاابه دو. است قابل مشاهده تولد زمان از اغلب طیف اوتیسم کودکان در متقابل اجتماعی تعامل در . نارسایی(9) دهدیم نشان هادگاهید درک و لذت و شادی تقسیم
 در. اسات شادن گرفته آغوش در هنگام به مقابل طرف با خود وضعیت بدنی کردن هماهنگ و چشمی  تماس  فقدان  ،دهندیم  نشان  را  خود  کودکی  ابتدای  که از  رایج
 یهایینارساا  ایان.  دهنادینم  نشاان  از خاود  ماراقبین  یا  والدین  به  دلبستگی  یا  و  اشتراکی  توجه  اجتماعی،  یهایباز  غالباً  اوتیسم  افراد مبتال به طیف  کودکی،  اواسط

 اختالالت اوتیسم، . هسته اختالالت طیف(11 و10) دهندیم نشان کودکی سرتاسر در همساالن  با  تعامل  و  فقدان بازی  صورتبه  را  خود  و  کنندیم  پیدا  ادامه  اجتماعی
 طیاف اوتیسام اخاتالل باا نوزادان در این شرایط و کندیم هنجار از انحراف به شروع اوتیسم اختالل با فرد رشد که است زندگی سال دوم در  عموماً  است و  اجتماعی
 .(13 و12) رسندینم مشترک تعامل به اجتماعی تعامل در و مانندیم عقب
 6لاوواس ایوار توسط بار اولین و است اوتیسم طیفخصوصاً  رشدی، هایناتوانی افراد با درمان رفتاری جهت  روش  پرکاربردترین  5کاربردی  رفتار  تحلیل  درمانی  مداخله

باا  درماان دارد و اشااره ساازمشکل رفتارهاای و کاهش هامهارت افزایش  برای  رفتاری  و اصول  قواعد  کاربرد  به  کاربردی  رفتار  تحلیل(.  14)مورد استفاده قرار گرفت  
رفتاار   تحلیال  هدف(.  14)باشد  می  متمرکز  کوچک  گیریاندازه  قابل  رفتاری  واحدهایبر    منظم  طوربه  اوتیسم  طیف  هایاختالل  برای  رفتار کاربردی  استفاده از تحلیل

 تحلیال صاورتباه ی جداگاناههاکوشاش و تکلیاف تحلیل اساس بر و مدتطوالنی روش این. است پاداش و تنبیه سیستم از استفاده با تغییر رفتار و  تعدیل  کاربردی

 
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
2. Autism Spectrum Disorder 
3. Theory of Mind 
4. American Psychological Association 
5. ABA 
6. Ivar Lovaas 
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 تحلیال درماانی اثربخشی طارح متعددی مطالعات حاضر حال . در(15)گیرد می دهی انجامپاداش  از  استفاده  با  تنهاییبه  مرحله  هر  آموزش  و  مختلف  مراحل  به  تکلیف
 تحلیال  کااربرد روش  کاه  دهادمی  نشان  مطالعات  نتایج  . همچنین(21-16)  کنندمی  تأیید  مطلوب  رفتار  افزایش  و  نامطلوب  رفتار  درخصوص کاهش  کاربردی را  رفتار
 روش ساازیپیاده در والدین آموزش که معتقدند است و پژوهشگرانمثثر  طیف اوتیسم اختالل دارای کودکان میان  در  اجتماعی  ارتباطات  رشد  منظورکاربردی به  رفتار
با توجاه باه (.  22)گردد    واقع  مثمرثمر  اندتومی  و  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  اجتماعی  تعامل  و  کودک  ارتباط  اصالح  و  طیف اوتیسم  مبتال به  فرزندان  برای  مذکور

های مختلاف باشند که سبب بروز مشکالت زیادی برای این افراد در جنبهموارد ذکر شده کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم دارای مشکالت شناختی و اجتماعی می
های تاثیرگذار بر کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم کاربردی طبق تحقیقات گذشته یکی ازدرمانرفتار    با استفاده از تحلیل  که درمانشود و با توجه به اینزندگی می

 اختالل مبتالبه کودکان اجتماعی و شناختی هایمهارت بر کاربردی رفتار تحلیل روش با است که آیا مداخله سثالدنبال پاسخگویی به این لذا پژوهش حاضر به  است،
 ت؟اوتیسم تاثیرگذار اس طیف
 

  روش

 کنندگانالف( طرح پژوهش و شرکت
مبتال به  ساله    14تا    7کودکان    هیشامل کل  حاضر  پژوهش  ه آماریجامعدارای گروه کنترل بود.    آزمونآزمون و پس ش یبا طرح پ  آزمایشیمهحاضر، نی  روش پژوهش
که    نفر   30  جامعه آماری پس از اجرای پرسشنامه سنجش دامنه اوتیسم  ان یاز مند.  پرونده داشت  تهران   سمیانجمن اوتدر شهر تهران بودند که در    سمیتوا  فیاختالل ط
شدند. ابتدا در دو    نیگزیجا  کنترلو    آزمایشدر دو گروه  صورت تصادفی  به  شدند و سپس عنوان نمونه انتخاب  بهدست آوردند  از این آزمون به  100تا    50نمره بین  

زمون اجراء شد و سپس برنامه مداخله با روش تحلیل رفتار کاربردی بر روی گروه آزمایش اجراء گردید و در نهایت برای دو گروه آزمایش  آگروه آزمایش و کنترل پیش
انجام شد.  و کنترل پس به پژوهش شامل  یهامالکآزمون  اوتیسم، ساکن شهر تهران، داشتن پرونده د7-14دامنه سنی    ورود  ر  ، دریافت تشخیص اختالل طیف 

 . همکاری الزم در حین اجرای تحقیق بودنیز عدم   خروج از پژوهش مالک توسط والدین بود. آگاهانه تیرضاانجمن اوتیسم تهران و تکمیل کردن  

 ب( ابزار

 طیف هایاختالل با کودکان اجتماعی  هایمهارت  سنجش  با هدف(  23)و همکاران    2استون  توسط  پرسشنامه  این  :1اجتماعی  یهامهارت  سنجش  پرسشنامه

 هیجاناات درک توانایی مقیاسخرده 4همچنین دارای  و است (4= همیشه تا 1= وقت)هیچ ایدرجه 4 مقیاس لیکرت دارای سثال  35  دارای  اوتیسم تهیه شده است و
 هاایمهارت سانجش پرسشانامه سازندگان. است دیگران به یدهاسخپ توانایی و دیگران با تعامل شروع توانایی دیگران، با حفظ تعامل  دیگران، توانایی  هایدیدگاه  و

 محتاوایی  و  صوری  روایی  همچنیناند.  کرده  گزارش  94/0  معلمان  بندیدرجه  برای  و  92/0والدین    بندیدرجه  برای  کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با  را  آن  اجتماعی، پایایی
 آن هایآزمونخرده و آزمون کل بین همبستگی روش اساس بر  همتی و گلزاری توسط ایران، در پرسشنامه سازه اینروایی (. 23) اندکرده تأیید مذکور  را محققان آن

، 80/0 ترتیابباه باه دیگاران دهیپاساخ توانایی و دیگران با تعامل حفظ توانایی دیگران، با تعامل شروع توانایی دیگران، هایدیدگاه و هیجانات درک توانایی شامل
 درک تواناایی هاایآزمون خارده بارای و 95/0 پرسشنامه کل برای کرونباخ آلفای از ضریب استفاده با پرسشنامه پایایی همچنینو  آمد دستبه 80/0و  93/0، 89/0

 88/0و  89/0، 88/0، 83/0 ترتیاب باه به دیگاراندهی پاسخ توانایی و دیگران با تعامل حفظ توانایی دیگران، با تعامل شروع توانایی دیگران، هایو دیدگاه هیجانات
  .شودیم استفاده والدین فرم از . در این پژوهش(24) آمد دستبه

 هاوش مقیااس .اسات شاده تهیه کودکان  هوش  ارزیابی  منظوربه(  25)وکسلر    توسط  باربرای اولین  مقیاس  این  :3پنجم  نسخه  کودکان  وکسلر  هوش  مقیاس

گاذاری تدوین هنجارهای جدید، تغییر در شیوه نمره ،هاسثال کردن روزبه ازجمله هاسثال در زیادی تغییرات پیشین چهار مقیاس به نسخه پنجم نسبت کودکان  وکسلر
 کالمای، اساتدالل اساتدالل هاای زیرمقیااس و شاده حاذف مازهاا و تصااویر تنظیم قطعات، الحاق یهااسیرمقیز دارد.  (21  به  15ها )مقیاسخرده  افزایش تعداد  و

ماورد بررسای قارار  (27)روایی و پایایی این آزمون در تحقیق معمارپور و همکااران   (.26)شد    اضافه  آن  به  زنی  خط  و  تصویری  مفاهیم  عدد،  و  حرف  توالی  تصویری،
. دارد وجاود معناادار همبستگی مرتبط یهابخش در ریون پیشرونده یهاسیماتر کودکان و کسلر و هوش مقیاس پنجم ویرایش بین که داد نشان روایی  نتایج  گرفت.
 بازآزماایی اعتباار ضارایب.  بودند  عالی  تا  کافی  حد  در  هااسیمقخرده  کلیه  سازیدونیمه  اعتبار  ضرایب.  شد  محاسبه  بازآزمایی  و  سازیدونیمه  یهاروش  با  آزمون  اعتبار
فضایی، استدالل  -فهم کالمی، دیداری یهااسیمرتبط با مق یآزموهاخرده .بودند عالی تا کافی حد در نیز  تصویری  مفاهیم  مقیاسخرده  از  غیر  به  هااسیمقخرده  کلیه

 وکسالر هاوش در ایان پاژوهش از مقیااس  .باشاندیسیال، حافظه فعال و سرعت پردازش، دارای روایی تشخیصی با روش نمودار پراکنش و روش فاصله اطمینان م

 
1. Skills Assessment Questionnaire 
2. Stone 
3. Wechsler Intelligence Scale for Children, fifth Edition 
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ی فراخنای ارقام و تصاویر، هاآزمونای نارسایی کالمی بودند از خردهدار  هایآزمودنشناختی با توجه به اینکه اغلب    هایگیری مهارتپنجم برای اندازه  نسخه  کودکان
 . (27)رمزنویسی و نمادیابی استفاده گردید 

 ایج( معرفی برنامه مداخله
( شارح مختصاری از برناماه 1در جدول شماره ) .(28) صورت هفتگی اجرا شدای بهدقیقه 90جلسه  20در    ی گرین و همکارانرفتار کاربرد  لیروش تحل  بسته درمانی

 ارائه شده است.
 

 ی رفتار کاربرد لی روش تحل بسته درمانی .1جدول شماره  

  یرفتار کاربرد  لیتحلروش  ی مداخله به  هاگام آموزشی هاییتفعال رفتاری اهداف جلسات

 1جلسه 
 دیگران هاییدگاهد و  هیجانات

 کند درک را

 (.عصاابانی غمگااین، خوشااحال،) صورت مختلف حاالت آموزش
 تمااام، آره، نااه، باارو، بیااا، بفرماییااد،) باادنی اشااارات آمااوزش

 (.خداحافظی

 اجزای به رفتاریه تجز .1 گام

 ترکوچک

 رفتار اجزای آموزش .2گام 

 رفتار جزء هر آزمایشی کوشش .3گام 

 اجزای مثبت تقویت .4 گام

 رفتار صحیح

 رفتار نادرست اجزای تصحیح .5 گام

 رفتاری اجزای تعمیم. 6 گام

 واقعی محیط و  شرایط در

 قبل جلسه یهاآموزش مرینت  2جلسه 

 3جلسه 
 دیگران با تعامل
 کند شروع را

 از دعااوت مخاطااب، بااا دادن دساات خودانگیخته، سالم آموزش

  او  به بازیاسباب دادن و  همبازی
 قبل جلسه یهاآموزش تمرین  4جلسه 

 5جلسه 
 دیگران با تعامل

 کند حفظ را

 فاارد با بودن روبرو  ،چشمی تماس دیگران، با بازی ادامه آموزش

 شدن شریک ،نوبت رعایت ،دیگری به کمک ،تعامل حین مقابل

 دیگری با بازیاسباب
 قبل جلسه یهاآموزش تمرین  6جلسه 

 7جلسه 
 را دیگران به دهیپاسخ توانایی
 آورد دست به

 طااوربااه دیگران سالم به پاسخ چشمی، ارتباط برقراری آموزش

 خود معرفی دست، اشاره یا کالمی
 قبل جلسه یهاآموزش تمرین  8جلسه 

 بپوشد و  درآورد را خود لباس 9جلسه 
 یااا آسااتین پوشیدن و  درآوردن دگمه، و  زیپ بستن و  باز آموزش

 کفش و  جوراب شلوار، پاچه
 قبل جلسه یهاآموزش تمرین  10جلسه 

 11جلسه 
 و  باارود حمااام و  دستشااویی
 بزند مسواک

 خااود، شسااتن دستشااویی، در نشسااتن شاالوار، درآوردن آموزش

 پوشاایدن باادن، و  ساار کااردن خشااک و  شستن ،شلوار پوشیدن

 روی مسواک کشیدن، مسواک روی دندان خمیر مالیدن ،هالباس

 دهان شستن ها،دندان
 قبل جلسه یهاآموزش تمرین  12جلسه 

 13جلسه 
 غااذای و  بخااورد غااذا خودش

 کند آماده سبک
 خااوردن لیوان، با آب خوردن چنگال، و  قاشق با خوردن آموزش

 کوچک لقمه یک تهیه ،بشقاب داخل
 قبل جلسه یهاآموزش تمرین  14جلسه 
 دشوار به از ساده مکعب با مختلف یهاطرح کردن  درست  آموزش کند الصاق هم به را هامکعب 15جلسه 
 قبل جلسه یهاآموزش تمرین  16جلسه 

 17جلسه 
 یاااد را مختلااف تصاویر مفاهیم
 بگیرد

 دشوار به ساده از مختلف تصاویر روی از مفهوم آموزش

 لقب جلسه یهاآموزش تمرین  18جلسه 

 19جلسه 
 را ناقص تصاویر

 کند تکمیل
 دشوار به ساده از تصاویر تکمیل آموزش

 قبل جلسه یهاآموزش تمرین  20جلسه 
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 ها یافته

 آزمون ارائه شده است.آزمون و پس (، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در پیش2در جدول شماره )
 

 آزمونآزمون و پس های آزمایش و کنترل در پیش . میانگین و انحراف معیار گروه2جدول شماره  

 هاگروه متغیرها 
 آزمون پس  آزمونپیش

 انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین 

 شناختی مهارت  
 437/1 26/18 302/1 13/18 کنترل

 505/1 13/21 861/0 80/17 آزمایش 

 اجتماعیمهارت  
 283/4 93/78 798/4 20/78 کنترل

 554/2 66/88 832/4 73/78 آزمایش 

 
آزماون تفااوت چنادانی آزماون و پسشناختی و مهارت اجتماعی در گروه کنترل در دو نوبات پیشمهارت  شود، نمرات  ( مشاهده می2طور که در جدول شماره )همان

 آزمون افزایش پیدا کرده است.شناختی و مهارت اجتماعی در گروه آزمایش در پسمهارت ندارند، اما نمرات 
 متغیری، از تحلیل کواریانس تکسمیاوت  فیبه اختالل ط  کودکان مبتال  یو اجتماع  یشناخت  یهابر مهارت  یرفتار کاربرد  لیمداخله با روش تحل  ریتأثمنظور بررسی  به

ها نشان داد که ای تعیین نرمال بودن دادهمتغیری مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برهای تحلیل کواریانس تکاستفاده شد. ابتدا مفروضه
ی همگنی واریانس لوین بین متغیار وابساتپ پاژوهش )مهاارت هاآزمونها است. نتایج دهنده نرمال بودن توزیع داده( است که نشان05/0)  بیشتر از  هادادهتوزیع تمام  

 دییتأنیز  هاانسیوار(. بنابراین فرض همگنی P≥ 05/0) باشدینم داریمعنرت اجتماعی  شناختی و مهارت اجتماعی( را نشان داد که آزمون لوین مهارت شناختی و مها
 .( نتایج تحلیل کواریانس متغیرهای پژوهش ارائه شده است4( و )3شده است. در جدول شماره )

 
 اوتیسم  طیف  اختالل مبتال به  شناختی کودکانبر مهارت  کاربردی  رفتار تحلیل . نتایج تحلیل کواریانس مربوط به اثربخشی روش3جدول شماره  

 اندازه اثر  سطح معناداری  Fمقدار  مجذور میانگین  درجه آزادی  سوم   مربعات نوع مجموع منبع 

 429/0 001/0 315/20 090/18 1 090/18 آزمونپیش

 767/0 001/0 020/89 271/79 1 271/79 گروه

    890/0 27 043/24 خطا 

     30 000/11494 مجموع 

     29 467/125 مجموع اصالح شده 

 
آزماون( وجاود دارد آزماون( و متغیار وابساته )پسرابطه معناداری بین متغیر همپراش )پیش  دهدیم(، نتایج اثر متغیر همپراش نشان  3با توجه به نتایج جدول شماره )

وسایله متغیار آزماون( باهدرصد از واریانس متغیار وابساته )پس  9/42فرض همبستگی متغیر همپراش و مستقل رعایت شده است و  ( که بدین معناست پیش001/0)
 طیف اختالل مبتال به در کودکان شناختی ی پژوهش از لحاظ نمره مهارتهاگروهنتایج نشان داد تفاوت معناداری بین    . همچنینشودیمآزمون( تبیین  همپراش )پیش

معناداری داشاته اسات.  ریتأثاوتیسم  طیف اختالل مبتال به کودکان شناختی مهارت بر  کاربردی  رفتار  تحلیل  روش  دهدیم( که نشان  P=001/0اوتیسم وجود داشت )
شود، لاذا فارض صافر تحقیاق رد و آزمون( به وسیله متغیر مستقل تبیین میدرصد از واریانس متغیر وابسته )پس  7/76که    دهدیمی ایتا نشان  جزئ  مجذورات  بیضر

 .دارد معناداری ریتأث اوتیسم طیف اختالل مبتالبه کودکان شناختیمهارت  بر کاربردی رفتار تحلیل روش با شود. بدین معنی است که مداخلهمی دییتأفرضیه تحقیق 
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 اوتیسم  طیف اختالل مبتال به بر مهارت اجتماعی کودکان کاربردی  رفتار تحلیل . نتایج تحلیل کواریانس مربوط به اثربخشی روش4جدول شماره  

 اندازه اثر  سطح معناداری  Fمقدار  مجذور میانگین  درجه آزادی  سوم   مربعات نوع مجموع منبع 

 374/0 001/0 139/16 293/130 1 293/130 آزمونپیش

 756/0 001/0 471/83 867/673 1 867/673 گروه

    073/83 27 974/217 خطا 

     30 000/211732 مجموع 

     29 800/1058 مجموع اصالح شده 

 
آزماون( وجاود دارد آزماون( و متغیار وابساته )پسدهد رابطه معناداری بین متغیر همپراش )پیشمتغیر همپراش نشان می(، نتایج اثر  4با توجه به نتایج جدول شماره )

وسایله متغیار آزماون( باهدرصد از واریانس متغیار وابساته )پس  4/37فرض همبستگی متغیر همپراش و مستقل رعایت شده است و  ( که بدین معناست پیش001/0)
 اخاتالل مباتال باه در کودکاان اجتمااعی های پژوهش از لحاظ نمره مهارتشود. همچنین نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین گروهآزمون( تبیین میهمپراش )پیش

معناداری داشاته   ریتأثاوتیسم    طیف  اختالل  مبتال به  کودکان  اجتماعی  مهارت  بر  کاربردی  رفتار  تحلیل  دهد روش( که نشان میP=001/0اوتیسم وجود داشت )  طیف
شود، لذا فرض صفر تحقیاق رد وسیله متغیر مستقل تبیین میآزمون( بهدرصد از واریانس متغیر وابسته )پس  6/75دهد که  ی ایتا نشان میجزئ  مجذورات  بیضراست.  

 دارد. معناداری ریتأث اوتیسم طیف اختالل مبتال به انکودک اجتماعیمهارت  بر کاربردی رفتار تحلیل روش با شود. بدین معنی که مداخلهمی دییتأو فرضیه تحقیق 

 

 گیری  نتیجهبحث و 

معناداری دارد. این یافته با نتاایج  ریتأث سمیاوت فیبه اختالل ط کودکان مبتال یبر مهارت شناخت  یرفتار کاربرد  لیمداخله با روش تحلهای پژوهش نشان داد که  یافته
، همخوان اسات. کودکاان (33)زاکور  و اتزاک -، بن(32)اسپوسیتو و همکاران  (،31)، ماکریجیانی و همکاران (30)، یو و همکاران (29)های لویی و همکاران پژوهش

ی هاامهارتو در کودکان عادی بعد از سن دو ساالگی   شوندیمبندی  اختالالت درجههایی هستند که بسته به شدت آن این  لحاظ ذهنی دچار اختاللطیف اوتیسم به
در  رسادیمسن نوجوانی و جوانی  زمانی که کودک طیف اوتیسم به شودیمو این مورد در کودکان اوتیسم دچار اختالل است که سبب   کندیمسرعت رشد  شناختی به

ی به این کودکان کمک نمود تا به رشد حاداکثری خاود در زمیناه مهاارت رفتار کاربرد  لیروش تحلبا    توانیماین وجود  معرض انزوا و دوری از اجتماع قرار گیرد. با  
 سمیاوت  فیبه اختالل ط  کودکان مبتالی  شناخت  یهامهارت  یبر ارتقا  دبکیو نوروف  یرفتار کاربرد  لیش تحلبیان کرد رو  (34)محمدی  گونه که  شناختی برسند. همان

 فیابه اخاتالل ط  کودکان مبتال  یهامشکالت و مهارت  یدر درمان برخ  دبکیو نوروف  یرفتار کاربرد  لیتحل  یهابر نقش مداخله  یدییتأ  هاافتهو این ی  اندداشته  ریتأث
گوناه کاه صافلو و و همان  نندکیماین روش درمان با تقویت مسیرهای عصبی در مغز کودکان طیف اوتیسم به هوش و فرآیندهای یادگیری آنان کمک    بود.  سمیاوت

 .کندیمکمک  سمیاوتطیف کودکان مبتال به نمادین  ییبازنمای به رفتار کاربرد لیتحل یروش آموزشنیز نشان دادند  (35)همکاران 
یِ شناختی را بهبود بخشاید. در هامهارتاین    توانیمی  رفتار کاربرد  لیش تحلروبر هوش، مساله یادگیری نیز مطرح است و به کمک  درواقع در حوزه شناختی عالوه

باه و به کودک مباتال  شوداستفاده می سازیزنجیره محرومیت از تقویت و  خاموشی، جریمه کردن،دهی،  شکل  جبران،  مختلفی مانند تقویت،  یهاکیتکناین روش از  
کند بین عمل کار گیرند و درواقع تقویت و جریمه به کودکان مبتال به طیف اوتیسم کمک میکند تا مسیرهای عصبی بیشتری در ذهن خود بهطیف اوتیسم کمک می

 یرفتاار لیاماداخالت تحل ز نشاان دادنادنیا (31)کار گیرند. ماکریجیانی و همکااران خود و نتیجه ارتباط برقرار کند و تالش خود را برای گرفتن پاداش یا تقویت به
 . مثثر است یکالمریغ یهاآزمون با استفاده از دست آمدهبه یهوش بیطور متوسط در بهبود ضری بهکاربرد

معنااداری دارد. ایان  ریتاأث سامیاوت فیبه اختالل ط کودکان مبتال اجتماعیبر مهارت    یرفتار کاربرد  لیمداخله با روش تحلهای پژوهش نشان داد که  همچنین یافته
کودکاان طیاف اوتیسام اغلاب در همخوانی دارد. ( 36)، ناهمیاس و همکاران (29)، لویی و همکاران (35)، صفلو و همکاران (34)های محمدی  پژوهشیافته با نتایج  

سختی تشاخیص شان بهعالئم غیرکالمی را بسته به درجه اختاللها معنای  تشخیص حاالت چهره افراد که آیا عصبانی هستند یا خوشحال دچار اختالل هستند و آن
رفتاار  لیاتحلطور کلی حضور در جمع برای آنان دشوار است. با این حال نتایج تحقیق حاضر نشان داد کاه باا اساتفاده از . همچنین بازی با افراد عادی و بهدهندیم

 یبار ارتقاا  توانادیماناد کاه ایان روش درماان  نشاان داده  (34)محمدی و همکااران  باره  بخشید در اینمهارت اجتماعی را در این کودکان بهبود    توانیم  یکاربرد
اولاین قادم در  تواندیمباشد. در وهله اول همین ارتباط کودک با مربی خود  مثثر سمیاوت فیبه اختالل ط روزمره در کودکان مبتال یهاتیو فعال  یاجتماعی  هامهارت

صافلو و گونه کاه گام تقویت رفتارهای اجتماعی مطلوب در کودک شکل بگیرد. این روش درمان همانبهی گامهاآموزشرفته با  بهبود مهارت اجتماعی او شود و رفته
 مثثر اسات.  سمیاوتطیف  کودکان مبتال به    نمادین  ییو بازنما  یمشکالت رفتار  ،یارتباط کالم  ،یکالمریرابطه غ  ،یجتماعبر بهبود تعامل انشان دادند    ،(35)همکاران  
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های زبانی و تن صدا از جمله عواملی هستند کاه در برقاراری بر این کودکان طیف اوتیسم در برقراری ارتباط نیز دارای مشکل هستند. اختالل در گفتار، اختاللعالوه
یِ درمانگر طرز صحیح هاکیتکنتا بتوانند با    شودیمی بر این ویژگی کودکان نیز متمرکز  رفتار کاربرد  لیتحل. به همین دلیل در جلسات درمان  کنندیمارتباط مداخله  

نشاان داد،  (37) و همکاران یبهمنگونه که گام در مهارت ارتباطی با دیگران پیشرفت کنند. همانبهی گامهانیتمرادا کردن کلمات، آواها و تن صدا را یاد بگیرند و با 
 یهاامهارت شیمنجر باه افازا هاهمداخلگونه اینشرکت در نشان دادند  نیز (38)صادقی و همکاران  .شودیم یو اجتماع یجانیه  یهابرنامه موجب بهبود مهارت  نیا

 و همکاران احمدیهای و بر اساس یافته  شودیم  با عملکرد باال  سمیتاو  فینوجوانان با اختالل ط  یو خودکنترل  یریپذتی، مسئولیورز، جرأتیشامل همکار  یاجتماع
 .ابدییمواسطه این روش درمان در افراد طیف اوتیسم بهبود ی بهاشهیکلرفتارهاری ارتباطی و  (39)

بعاد از  برای اجرای این مطالعه در ابتدا مجوز علمی و اجرایی الزم از اداره دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد الکترونیاک اخاذ شاد.  از اصول اخالق پژوهش:  یرویپ

 .ی الزم با مسئولین مربوطه و موافقت والدین، پژوهش حاضر صورت گرفتهایهماهنگموافقت انجمن اوتیسم ایران به یکی از مراکز مراجعه شد و طی 

 .انجام شده است سندگانینو یشخص نهیو با هز یمال یمطالعه بدون حام نیا :یمال یحام 

ی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشاگاه آزاد التحصیل رشتهفارغ  اول  سندهینوپژوهش گروهی  برگرفته از    حاضر  پژوهش  :سندگانیاز نو  کیهر    نقش

 .بودند استاد راهنما در این پژوهشدوم  هسندیو نو دانشجومقاله،  نینخست ا سندهیاست. نواسالمی واحد الکترونیک 

 .وجود نداشته است یتضاد منافع گونهچیپژوهش ه نیا یدر اجرا کنندیاعالم م پژوهشگران منافع: تضاد

 .شودیم یتشکر و قدردانانجام این پزوهش نویسندگان را یاری کردند  که در کنندگانشرکتتمامی از  لهیوس نیبد :یو قدردان تشکر
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