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Резиме  Abstract 
   
Ова истражување покажува рандомизиран 
експериментален дизајн за процена на влија-
нието на терапијата за посредство на таткото 
во подобрувањето на вештините за играње, 
афектот, јазикот, социјалните вештини и од-
несувањето меѓу 30 клинички дијагностици-
рани деца со аутизам на возраст од 3-5 годи-
ни. Стандардизираните листи, како што се: 
Опсервација базирана на играње (PBO), Гри-
фитовата скала за ментален развој (GMDS), 
Винеландовата скала за социјална зрелост 
(VSMS) и Ренделовиот краток прашалник, 
беа спроведени пред и по интервенцијата. 
Беше дизајнирана посебна програма за 
вклучување на татковците во процесите за 
грижа и негување на овие деца, којашто бе-
ше имплементирана 6 месеци, а по тој пери-
од децата беа повторно проценети. Како 
приоритет на интервенцијата, беа набљуду-
вани дефицитот во вештините за играње и 
развојните задоцнувања во  експресивниот и 
рецептивниот јазик. 

 The present study adopts a randomized 
experimental design to evaluate the impact 
of a father-mediated therapy to improve the 
play skills, affect, language, social skills 
and behavior among 30 clinically diagnosed 
autistic children at the age of 3-5 years. 
Standardized inventories such as, The Play 
Based Observation (PBO), The Griffiths
Mental Developmental Scales (GMDS), The 
Vineland Social Maturity Scale (VSMS) and 
the Rendel Shorts Questionnaire were 
administered pre and post intervention. A 
special program that involved fathers in the 
caregiving and nurturing processes of these 
children was designed and implemented for 
6 months after which the children were 
reassessed. Prior to the intervention, deficits 
in play skills and developmental delays 
across expressive and receptive language 
were observed.  
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Резултатите од Винеландовата скала за зре-
лоста и Ренделовиот краток прашалник ги 
дадоа маркерите на однесувањето. По интер-
венцијата забележавме значајни разлики во 
играњето, усвојувањето на јазикот и однесу-
вањето во групата опфатена со третманот во 
споредба со контролната група. Резултатите 
сугерираа дека терапијата во која е вклучено 
посредство на таткото значајно се покажа 
како позитивна грижа за развојот на децата 
со аутизам, а тоа е значајна импликација за 
оние што практикуваат развој на програми 
за рана интервенција.  

 Scores on the Vineland Social Maturity Scale 
and the Rendel Shorts revealed behavioral mar-
kers. Post intervention, we noticed significant 
differences in the play, language acquisition, 
social engagement and behavior in the 
treatment group in comparison to the control 
group. The results suggested that father-me-
diated therapeutic involvement significantly has 
proven to positively foster development in 
young autistic children and this is an important 
implication for practitioners in developing early 
intervention programs. 

   
Клучни зборови: интервенција со посредство на 
таткото, попреченост, проценка, однесување 

 Keywords: father-mediated intervention, 
disability, assessment, behavior 

   
Вовед    Introduction 
   
Аутизмот е невроразвојно нарушување што 
се карактеризира со нарушување на социјал-
ната интеракција, вербалната и невербалната 
комуникација (1). Истражувањата докажува-
ат дека аутизмот е комплексно нарушување и 
има силна генетска основа (2). Преваленција-
та на аутизмот драматично се зголеми од 
1980 година. Истражувањата во Индија пот-
врдуваат дека преваленцијата на аутизмот во 
детството е 38,9 на 10.000, а за аутистичен 
спектар на нарушувања (АСН) 116,1 на 
10.000 (3). Децата со аутизам ја ограничуваат 
својата игра на одредени предмети (4). Тие го 
преферираат проксималното чувство на до-
пир и вкус повеќе од визуелното истражува-
ње и долг период од времето можат да бидат 
интензивно преокупирани со неваријабилно 
визуелно истражување на само еден објект 
(5), што го нарушува понатамошниот развој 
на играта. Децата со аутистичен спектар на 
нарушување (АСН) имаат тешкотија во сим-
боличните игри (6). Недостатокот на овој оп-
ределен начин на игра може да се рефелекти-
ра на поопшт когнитивен или социјален де-
фицит (7).   
Околу третина до половина од лицата со ау-
тизам не го развиваат доволно природниот 
говор за своите дневни комуникациски пот-
реби (8). Помалку веројатно е дека децата со 
аутизам ќе побараат нешто или ќе ги споде-
лат своите искуства, а многу поверојатно е 
дека само ќе ги повторуваат зборовите на 
другите (ехолалија) или ќе ги превртат замен-

 Autism is a neurodevelopmental disorder 
characterized by impairments in social in-
teraction, verbal and non-verbal commu-
nication (1). Studies have pointed to evi-
dence that autism is a complex disorder and 
has a strong genetic basis (2). The pre-
valence of autism has been increasing dra-
matically since the 1980s. Studies in India, 
confirm that the prevalence of childhood 
autism is 38.9 per 10.000 and for Autistic 
Spectrum Disorders (ASD) to be 116.1 per 
10.000 (3). Autistic children tend to restrict 
their play to a limited selection of objects 
(4). They prefer proximal senses of touch 
and taste above visual exploration and can 
become intensely preoccupied for long pe-
riods of time with non-variable visual 
examination of just one object (5), which 
impairs further development of play. Chil-
dren with autism spectrum disorders (ASD) 
may experience particular difficulties in 
symbolic play (6). The lack of this particular 
type of play might reflect a more general 
cognitive or social deficit (7).  
About a third to a half of individuals with 
autism does not develop enough natural 
speech to meet their daily communication 
needs (8). Autistic children are less likely to 
make requests or share experiences, and are 
more likely to simply repeat others' words 
(echolalia) or reverse pronouns (9). Joint 
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ките (9). Заедничкото внимание по сè изгледа 
дека е неопходно за функционален говор 
(10). Новороденчињата со аутизам покажува-
ат многу помалку интерес за социјалните сти-
мули, насмевка и поглед во другите и помал-
ку се одзиваат на своето име. Лицата со аути-
зам покажуваат многу форми на репетитивното
или рестриктивното однесување. За да се 
процени таквото однесување може да се ис-
користи скалата за репетативно однесување –
ревидирана (RBS-R) (11). Исто така, тие 
може да покажуваат компулсивно однесува-
ње, како што е следење правила во подреду-
вањето на предметите во купчиња или линии 
(12). Кај речиси три четвртини од децата со 
АСН се јавува необично однесување во јаде-
њето. Селективноста е најчест проблем, иако 
се јавуваат и ритуали при јадење и одбивање 
на храната (13).  Во САД и Јапонија практика 
е да се направи скрининг на сите деца за 
АСН во периодот од 18 до 24 месеци, со фор-
мален скрининг-тест за аутизам. Додека, пак, 
во Обединетото Кралство, се прави скрининг 
на деца чиишто семејства или докторите пре-
познаваат можни знаци на аутизам (14).
Алатките за скрининг вклучуваат модифици-
рана листа за проверка кај бебињата (M-
CHAT), прашалник за ран скрининг за опас-
ности од аутизам и листа за првата година; 
иницијалните податоци од M-CHAT и прет-
ходникот CHAT кај деца на возраст од 18 до 
30 месеци, сугерираат дека најдобро се изве-
дуваат во клинички амбиент (15). Главна цел 
на третманот на децата со аутизам е да се на-
малат поврзаните дефицити и стресот во се-
мејството, а да се зголеми квалитетот на жи-
вот и функционалната самостојност. Семеј-
ствата и образовниот систем се главните ре-
сурси за третман (16). Интензивно, одржли-
вите програми за посебно образование и те-
рапија за однесувањето рано во животот мо-
жат да му помогнат на детето да усвои форми 
за самогрижа, социјални и работни вештини, 
а често го подобруваат функционирањето и ја 
намалуваат сериозноста на симптомите и не-
соодветното однесување (17). 
Достапни пристапи се применетата анализа 
на однесувањето (ABA), развојните модели, 
структуираното учење, говорната и јазичната 
терапија, терапија за социјалните вештини и 
окупационата терапија (18). Постојат докази 
дека раната интензивна интервенција во од-

attention seems to be necessary for 
functional speech (10). Autistic infants show 
less attention to social stimuli, smile and 
look at others less often, and respond less to 
their own name. Autistic individuals display 
many forms of repetitive or restricted 
behaviour. The Repetitive Behaviour Scale-
Revised (RBS-R) can be used to evaluate 
such behaviour (11). They could also have 
compulsive behaviour such as to follow 
rules, in arranging objects in stacks or lines 
(12). Unusual eating behaviour occurs in 
about three-quarters of children with ASD. 
Selectivity is the most common problem, 
although eating rituals and food refusal also 
occur (13). US and Japanese practice is to 
screen all children for ASD at 18 and 24 
months, using autism-specific formal 
screening tests. In contrast, in the UK, 
children whose families or doctors recognize 
possible signs of autism are screened (14). 
Screening tools include the Modified 
Checklist for Autism in Toddlers (M-
CHAT), the Early Screening of Autistic 
Traits Questionnaire, and the First Year 
Inventory; initial data on M-CHAT and its 
predecessor CHAT on children aged 18–30 
months suggests that it is best used in a 
clinical setting (15). The main goals when 
treating children with autism are to lessen 
associated deficits and family distress, and to 
increase the quality of life and functional 
independence. Families and the educational 
system are the main resources for treatment 
(16). Intensive, sustained special education 
programs and behaviour therapy early in life 
can help children acquire self-care, social, 
and job skills, and often improve functioning 
and decrease symptom severity and 
maladaptive behaviours (17). 

Available approaches include applied 
behaviour analysis (ABA), developmental 
models, structured teaching, speech and 
language therapy, social skills therapy, and 
occupational therapy (18). There is some 
evidence that early intensive behavioural 
intervention, a model for 20 to 40 hours a 
week for multiple years, is an effective 
behavioural treatment for some children with 
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несувањето, модел за 20 до 40 часа неделно 
во текот на повеќе години, е ефективен бихеј-
виорален третман за некои деца со АСН (19). 
Образовните интервенции можат да бидат 
ефективни во различен степен кај повеќето 
деца, а интензивниот АВА-третман покажува 
ефективност во постигнувањето на општото 
функционирање кај децата на предучилишна 
возраст и е добар за подобрување на интелек-
туалните достигнувања кај малите деца (20). 
Не е познато дали програмите за третман водат 
до значајни подобрувања откако детето ќе по-
расне, а ограничените истражувања на ефек-
тивноста на резиденталните програми за воз-
расните покажуваат мешани резултати (21).  
Зголемувањето на бројот на истражувања за 
таткото придонесе кон разбирање на придо-
несот на татковците во комуникациските и 
другите подрачја на децата со типичен развој. 
Татковците многу се превидуваат особено во 
истражувања што имаат цел да ја истражат 
ефикасноста на интервенцијата. Целта на ова 
истражување е да се испита дали татковската 
вклученост во процесите на негување и гри-
жа за децата со аутизам може да ги подобри 
нивните социјални вештини, однесувањето 
во играта и јазикот.  

ASD (19).  Educational interventions can be 
effective to varying degrees in most children 
and intensive ABA treatment has 
demonstrated effectiveness in enhancing 
global functioning in preschool children and 
is well-established for improving intellectual 
performances of young children (20). It is 
not known whether treatment programs for 
children lead to significant improvements 
after the children grow up, and the limited 
research on the effectiveness of adult 
residential programs shows mixed results 
(21).  
The increase in father research in recent 
years has added to our understanding of the 
contribution of fathers to communication and 
other areas of development for children who 
are typically developing. Fathers have been 
largely overlooked particularly in studies 
aimed at intervention efficacy. The aim of 
this study is to examine if paternal 
involvement in the nurturing and caring 
processes of autistic children can enhance 
their social skills, play behaviour and 
language. 

   
Материјал и методи на истражување   Materials and Methods 
   
Учесници  Participants 
   
Примерокот е составен од 30 деца со аути-
зам (M=36.86, SD=4.71) на возраст од 30 до 
60 месеци, коишто го посетиле Одделот за 
развој на Педијатријата во болницата CMC
Vellore, со грижа за јазичните, социјалните 
вештини и проблемите во однесувањето. По-
четно, на сите им беше направен скрининг 
од педијатрите коишто извршија преглед на 
менталниот статус и медицинската историја. 
За целта на ова истражување, децата со 
коморбидни состојби, како што се конвул-
зивното нарушување, емоционалната или 
менталната ретардација беа исклучени, а 
само децата што ги исполнуваат критериу-
мите според ДСМ- IV (дијагностички и 
статистички прирачник) за аутизам беа из-
брани за ова истражување. Од оваа група, по 
случаен избор децата беа распоредени во две 
групи, од коишто во едната беше користена 
директна интервенција од татковците во 
негувањето и грижата за овие деца, додека 

 The sample consists of 30 autistic children
(M=36.86, SD=4.71) between the ages of 30-
60 months who had come to the 
Developmental Paediatrics Department in 
CMC Hospital, Vellore with concerns in 
language, social skills and behavioural 
problems. Initially, they were all screened by 
the Paediatrician who undertook a mental 
status examination and medical history. For 
the purpose of this study, children with 
comorbid conditions such as seizure disorder, 
mood or mental retardations were excluded 
and only children who fulfilled the criteria on 
DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual) 
for autism were chosen for the study. From 
this group, children were randomly allotted to 
two groups in which onereceived an 
intervention of involving fathers directly in 
the care and nurture of these children while 
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во другата тоа не беше сторено. Потоа ре-
зултатите беа споредени за да се дознае за 
ефективноста на планот за третман. 

the other did not. Results were then compared 
with the control group so as to understand the 
effectiveness of the treatment plan. 

  
Процедура   Procedure 
   
Сите деца (N=30) ја поминаа опсервацијата 
заснована на игра, Грифитовата скала за 
ментален развој - проширена со ревидирање, 
Винеландовата скала за социјална зрелост и 
Ренеделовиот краток прашалник. Листите 
беа администрирани само по добивање пис-
мена согласност од родителите. Админис-
траторите им објаснија на родителите дека 
добиените информации ќе бидат употребени 
само за да им помогнат на децата во проце-
сот на третманот и нема да бидат употребе-
ни како дијагностички етикети. Сите листи 
беа администрирани од психолог, логопед и 
окупационен терапевт.  
На контролната група им беа дадени препо-
раки од психолог за подобрување на јазич-
ните, социјалните вештини и однесувањето 
базирани на резултатите добиени од тесто-
вите. Родителите беа охрабрувани да го при-
менуваа третманот и дома во текот на 6 ме-
сеци. Домашната програма им беше обезбе-
дена во пишана форма што ќе му користи 
дома на оној што примарно се грижи за де-
тето. Татковците само пасивно беа вклуче-
ни, а родителите беа замолени повторно да 
ја посетат клиниката по 6 месеци.    

 All the children (N=30) completed the Play 
Based Observation (PBO), The Griffiths 
Mental Developmental Scales-Extended 
Revised (GMDS-ER), The Vineland Social 
Maturity Scale (VSMS) and the Rendel Shorts 
Questionnaire. Inventories were administered 
only after obtaining informed consent from the 
parents. Test administersexplained to the 
parents that the obtained information will only 
be used to help the children through the 
treatment process and will not be used as 
diagnostic labels. All the inventories were 
administered by the Psychologist, speech 
therapist and theoccupational therapist. 
The children from control group were given 
recommendations by the psychologist for 
improving language, social skills and behaviour 
based on the results obtained from the tests. 
Parents were encouraged to continue engaging 
the child at home for 6 months. The home 
program was provided in a written format that 
would be used at home by the primary care 
giver. Fathers were only passively involved and 
parents were asked to revisit the clinic after 6 
months.  

   
Теарпија со посредство на таткото  Father-mediated therapy 
   
Татковците во групата со третман беа замоле-
ни да ја посетуваат клинички базираната про-
грама што содржи три сесии, по една за секој 
час. Во првата сесија тие требаше да набљуду-
ваат како терапевтот остварува интеракција со 
детето, потоа го вклучува детето во ситуација 
еден на еден и на крајот му демонстрираат на 
терапевтот како дома ќе го анимираат детето. 
Условот беше татковците од групата со трет-
ман да ги посетат овие сесии за обука. Целата 
програма за обука траеше три месеци. Во текот 
на овие сесии, татковците се учеа да користат 
листа од зборови во текот на играњето и да ги 
поткрепат одговорите од приврзаност и рецип-
рочност. Беа учени на едноставни пораки за ре-
лаксација и учество во помагањето на детето 

 Fathers in the treatment group were 
requested to attend a clinic based program 
that consisted of three sessions, each for an 
hour. In the first session, they had to observe 
how the therapist interacted with the child, 
then engage the child on a one-to-one basis 
and finally demonstrate to the therapist how 
they would engage the child at home. It was 
mandatory that fathers in the treatment 
group underwent these training sessions. 
The entire paternal training program took 
three months. During the sessions, fathers 
were taught to use a list of words during 
play and to reinforce responses of 
attachment and reciprocity. They were 
taught simple massages for relaxation and 
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да ги изведе активностите од секојдневниот 
живот, како што се капењето, јадењето и обле-
кувањето. Оваа интервенциска програма беше 
следена 6 месеци, а по тој период децата беа 
повторно оценувани. 

participated in helping the child perform 
activities of daily living such as bathing, 
eating and dressing. This intervention 
program was followed for 6 months after 
which children were reassessed. 

   
Импровизација на игра и внимание  Improvising play and attention 
   
Програмата за вклучување на таткото беше 
фокусирана на зголемената улога на таткото 
во процесот на грижа за детето и неговото 
вистинско вклучување во градењето на кому-
никацијата на детето, социјалната намера и 
однесувањето во играта. Психологот ја струк-
турираше играта на детето и почна да се фоку-
сира на остварување контакт со очите и реци-
прочност во текот на играњето. Беа воведени 
контекстуално поврзаните зборови и се пот-
тикнуваше слободното играње. Психологот 
потоа му помагаше на детето да имитира, од-
говара и да ја разбере причината и ефектот од 
играта. Психологот иницијално демонстрира-
ше играње со секоја играчка, а кога на детето 
му беше комфорно, му дозволуваше да ја доп-
ре и да ја истражува играчката. Психологот 
демонстрираше употреба на зборовите што ги 
повторува ехолалично детето во контекст да 
ги подобри вокабуларните способности и да 
ги поддржи обидите на детето секогаш кога 
доброволно ќе направи напор за комуникаци-
ја. Во текот на играта беа употребени соодвет-
ни гестови и беше покажувано на предметите 
што се користеа проследено со слики за да се 
зголеми заедничкото внимание.      
Од татковците потоа беше побарано да научат 
и да ги демонстрираат овие вештини во текот 
на следните сесии. Тоа беше разгледувано и 
беа дадени насоки за подобрување на ангаж-
манот на таткото со детето. 

 Father involvement program focused on 
increasing the father’s role in the caretaking 
process of the child and to be actively 
involved in building the communication, 
social intent and play behaviour of the child. 
The psychologist structured the play of the 
child and began focusing on building eye 
contact and reciprocity during play. Context 
related words were introduced and free play 
was encouraged. The psychologist then, 
helped the child imitate, respond and 
understand cause and effect play. The 
psychologist initially demonstrated the play 
with each toy, and after the child was 
comfortable the child was allowed to touch 
and explore the toy. The psychologist 
demonstrated the use of repeating words 
spoken by echolalic children contextually to 
improve the vocabulary skills and reinforced 
the attempts of the child every time a 
voluntary effort was made to communicate. 
Appropriate gestures and pointing to objects 
were used during play along with pictures to 
increase joint attention.  
Fathers were then requested to learn and 
demonstrate these skills the following 
sessions. Feedback was provided and ways 
to improve father engagement with the child 
were discussed. 

   
Импровизирање приврзаност, говор и 
однесување  

 Improvising attachment, language and 
behaviour 

   
Татковците научија да изградат приврзаност 
и препознатливи вештини и да бидат поекс-
пресивни со децата додека си играат. Беа ох-
рабрени да користат повеќе гестови, прете-
рана фацијална експресија, повеќе да вока-
лизираат и да играат груби игри со поаѓање 
за да предизвикаат повеќе смеа. Обичните 
игри со вртење, како што се додавање топка 

 Fathers learnt to build on attachment and 
recognition skills and to be more expressive 
with children while playing. They were 
encouraged to use more gestures, exagge-
rated facial expressions, vocalise more and 
use rough and tumble play to elicit laughter. 
Simple turn taking games such as passing 
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или тркалање, беа предложени како актив-
ност за играње за да се подобри реципроци-
тетот и контактот очи в очи. Татковците беа 
учени да користат едноставни играчки што 
децата можат да ги имитираат, а исто така 
да ги научат причината и поврзаните ефек-
ти. Исто така, беше препорачана и симбо-
лична игра со автомобилчиња или телефон. 
На татковците им беше даден режим што 
треба да го следат секој ден и да најдат вре-
ме за активности за играње надвор.   
Во текот на оваа сесија, татковците ги допи-
раа и повикуваа децата секогаш кога тие беа 
ангажирани со него за да го подобрат пре-
познавањето на повикот на нивното име. Беа 
подучени да му шепотат на детето и да пока-
жат на предметот во собата или на играчката 
за да го подобрат препознавањето на пред-
метите и да го вклучат во заедничко внима-
ние. Татковците беа охрабрени да користат 
едноставни сликовници за да им помогнат 
на децата да ја разберат употребата на пред-
метот и да ја препознаат. На крајот од секоја 
недела, татковците беа охрабрени да ги од-
несат децата во парк или на социјален собир 
за да им помогнат да ги разберат и да одго-
ворат на социјалните знаци. Татковците 
исто така беа охрабрени да земат мала торба 
со играчки секогаш кога ги ангажираат де-
цата, како, на пример, при патување. Татков-
ците беа научени да обезбедат едноставни 
пораки до децата, како што е тапкање по 
главата или лицето за да го намалат репета-
тивното однесување и да го подобрат внима-
нието. Кога е време за спиење, децата спиеја 
покрај својот татко додека им пееше или им 
покажуваше сликовница. Оваа интервенција 
примарно се фокусираше на поминување 
квалитетно време на таткото со своето дете, 
а не само да биде слободен за него.   
Беше препорачано овој модел на интервенција 
да се следи 6 месеци, по којшто децата од 
двете групи беа преоценети. Користејќи ја 
дескриптивната статистика, пред и постин-
тервенциските резултати беа анализирани со 
повторени мерења на анализите на варијанса. 
Ја добивме р-вредноста и востановивме 
значајност од 95% и 99% интервал на довер-
ливост. Исто така ги споредивме контролната 
група со групата подложна на третман, пред и 
постинтервенцијата во рамки на предметниот 
фактор и добиениот коефициент на регресија.

the ball or rolling a toy were suggested as 
play activities to improve reciprocity and 
eye contact. Fathers were taught to use 
simple toys that children could imitate and 
also learn cause and effect association. 
Symbolic play with the use of cars or 
telephone was also suggested to be used. 
Fathers were provided with a regime to 
follow every day and to make time for 
outdoor play activities. 
During the sessions, fathers touched and 
called the child every time they engaged 
with them to enhance recognition to name 
call. They were taught to whisperto the child 
and point to objects in the room or to toys to 
improve recognition of objects and to 
engage in joint attention. Fathers were 
encouraged to use simple picture books to 
help children understand object use and 
recognition. At the end of every week, 
fathers were encouraged to take their 
children to a park or a social gathering to 
help them understand and respond to social 
cues. Fathers were also encouraged to take a 
small toy bag wherever they went to engage 
their children, such as during travel. Fathers 
were taught to provide simple massages to 
children like head and face tapping to reduce 
repetitive behaviour and to increase 
attentiveness. At bedtime, children would 
sleep beside their father while being sang to 
or could be shown a picture book. This 
intervention focused primarily on fathers 
spending quality time with their children and 
not just being available. 
This intervention model was recommended 
to be followed for 6 months after which the 
children in both groups were reassessed. 
Using descriptive statistics, the pre and post 
intervention results were analysed using 
repeated measures analysis of variance. We 
obtained the p value and established the 
significance using 95% and 99% confidence 
intervals. We also compared the control and 
the treatment group, pre and post 
intervention as within subject factor and 
obtained regression co-efficient.  
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Мерки  Measures 
   

Опсервација заснована на играње 
Овој комплет се употребува само во педијат-
риските клиники за развој и не е достапен на 
ниедно друго место. Овој комплет содржи сет 
од 20 играчки што се користат за субјективно 
разбирање на процесот на играње кај децата. 
Терапевтот ја искористи шемата за играње на 
деца меѓу 0 - 5. Резултат 0 покажува „нема-
ње“ одговор, а резултатите од 1 - 5 покажува-
ат зголемување на нивото на учесниците и 
значајна вклученост во играта.  
 
Грифитовата скала за ментален развој - про-
ширено ревидирана: од 2 до 8 години  
Грифитовата скала оригинално е дизајнирана 
да ги мери децата од раѓање до две години, а 
подоцна е проширена да го покрива периодот 
од раѓање до осум години, и шестата скала –
практично резонирање е додадена на петте 
скали што го сочинуваат мерењето во раните 
години (22). Листата содржи 6 супскали. 
Локомоторна супскала, за лични социјални 
вештини, за јазик, за координација око-рака, 
супскала за изведување и практично 
резонирање. Грубите резултати беа пресмета-
ни за секоја поединечна супскала и можат да 
се конвертираат во четири вида стандардни 
резултати, како што се проценти, Z-резултати,
возрасен еквивалент или ментална возраст и 
општ коефициент или ОК. Коефициентот на 
Кромбаховата алфа беше пресметан на 0,70. 
Валидноста на тестот беше востановена со 
анализи на сите делови.   
 
Винеландова скала за социјална зрелост (VSMS)
Прифаќањето на Винеландовата скала за со-
цијална зрелост во Индија е направено за да 
се проценат децата на возраст меѓу 0 - 16 го-
дини во полето на самопомош општо, самопо-
мош во облекувањето, самопомош во јадење, 
самонасочување, движење, комуникација, 
окупација и социјализација (23). Скалата дава 
информации за социјалната возраст и соци-
јалниот коефициент, што може да се смета за 
приближен на коефициентот за интелигенци-
ја. Коефициентот на корелација што се движи 
во опсег од 0,85 - 0,96 е добиен од примеро-
кот на деца со нормален развој.   
 
Ренделов краток прашалник  
Овој прашалник го мери присуството на 

 The Play Based Observation (PBO) 
This kit is used only in the Developmental 
Paediatrics Clinic and is not available 
elsewhere. The kit consists of a set of 20 toys 
that are used to subjectively understand the 
play processes in children. The therapist 
scored the play pattern of children between 0-
5. A score of 0 indicates “no” responsiveness 
and scores ranging from 1-5 indicate increa-
sing levels of participation and engaging 
meaningfully in play.  
 
The Griffiths Mental Developmental Scale-
Extended Revised:2 to 8 years 
The Griffiths scales was originally designed to 
measure children from birth to two years and 
was later extended to cover birth to eight years 
and a sixth scale, Practical Reasoning was 
added to the five scales comprising the 
measure for the early years (22). The 
inventory consists of 6 subscales. The 
Locomotor subscale, Personal-Social skills, 
Language, Eye and Hand Co-ordination, 
Performance and Practical reasoning subscale.
Raw scores are computed for each individual 
sub-scale and can be converted to four types 
of standard score such as Percentiles, Z-
Scores, Age Equivalents or Mental Age and 
the General Quotient or GQ.The Cronbach 
alpha coefficients were calculated to be 0.70. 
Validity of the test was also established using 
facet analysis. 
 
The Vineland social maturity scale (VSMS) 
An Indian adaptation of the Vineland Social 
Maturity Scale was used to assess children 
aged 0-16 years in the areas of self-help 
general, self-help dressing, self-help eating, 
self-direction, locomotion, communication, 
occupation and socialization (23). The scale 
yields a social age and a social quotient, 
which can be considered an approximate in-
telligence quotient. Correlation coefficients 
ranging from 0.85 – 0.96 have been obtained 
from a sample of children with normal deve-
lopment. 
 
The Rendel Shorts Questionnaire 
This questionnaire measures the presence of 
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аутистично однесување кај децата, како што 
се слаб контакт со очи, репетитивно однесу-
вање и отсуство на примарни информации. 
Прашалникот содржи 14 тврдења, а резулта-
тот 7 или повеќе покажува дека постојат 
„тешки“ или загрижувачки бихејвиорални од-
несувања. Резултатот под 7 покажува дека 
присуството на опасности за аутизам се „лес-
ни“ или „умерени“. 

autistic behaviours in children such as poor eye 
contact, repetitive behaviours and lack of 
social skills. This questionnaire takes 5-10 
minutes to complete and parents are the 
primary informants. The questionnaire consists 
of 14 items and a score of 7 or above indicates 
that there are “severe” behavioural markers or 
concerns. Scores below 7 indicate the presence 
of autistic traits that are “mild” or “moderate”.

   
Резултати  Results 
   
Играњето и афектната состојба пред и по 
интервенцијата 
Заклучоците покажуваат дека процесот на 
играње кај децата што припаѓаат на контрол-
ната група (M=2.2, SD=0.74), се подобри пос-
тинтервентно (M=1.8, SD=0.56), но разликата 
меѓу просекот не беше значајна. Групата со 
третман покажа значајни промени во шемата 
за играње и во афектната состојба постинтер-
вентно. Ангажманот на таткото има значајно 
влијание за подобрување на вештините за иг-
рање на децата (M=3.46, SD=0.41), а разлика-
та е статистички значајна (p<0.01) на 99% ин-
тервал на доверливост. 

 Play and affect Pre and Post intervention 
Findings revealed that the play process in 
children belonging to the control group 
(M=2.2, SD=0.74), had increased post inter-
vention (M=1.8, SD=0.56) but the differences 
between the means were not significant.The 
treatment group, showed significant changes in 
play pattern and affect post intervention. Father 
involvement had a significant impact in 
improving the play skills of children (M=3.46, 
SD=0.41) and this differrence was found to be 
statistically significant (p<0.01) at 99% 
confidence interval.  

   
Табела 1. Просекот и стандардната девија-
ција на вештините за играње на набљудување-
то базирано на игра пред и по интервенција 
кај контролната група и групата со третман

 Table 1. Represents the mean and standard 
deviations for play skills on the Play Based 
Observation (PBO) pre and post intervention 
for the control and treatment groups 

 

 
Пред интервенција / 

Pre intervention 
M(SD) 

По интервенција / 
Post intervention 

M(SD) 

Р-вредност / 
P value 

R2-вредност / 

R2 Value 

Контролна група /  Control group 2.2 (0.74) 1.8 (0.56) 0.105 0.312 
Група со третман / Treatment group 2.33 (0.48) 3.46 (0.51) 3.90 x10-6** 0.0357 
 

Забелешка / Note: Индексите покажуваат значајни разлики како што следува: **p<0.01. Статистички значајна разлика во 
просекот / Superscripts denote significant differences as follows: **p<0.01. Statistically significant difference in mean 

 
Децата од контролната група, пред интер-
венцијата покажуваа ниско ниво на значајно 
вклучување во игра и не се подобрија многу 
по интервенцијата.  

 Children in the control group, pre intervention 
exhibited low levels of engaging meaningfully 
in play and did not improve much after 
intervention. 
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Слика 1. Субјективни резултати на афектна-
та состојба и на вештините за играње на 
набљудување базирано на игра пред и по ин-
тервенцијата за контролната група 

 Fig.1. Represents the subjective scores on the 
affect and play skills on Play Based Observati-
on (PBO) pre and post intervention for the con-
trol group

   
Групата со третман покажа извонредно по-
добрување по интервенцијата во нивната 
вклученост и разбирање на играта. 

 The treatment group showed remarkable impro-
vement post intervention in their engagement 
and understanding of play. 

 

 
 
Слика 2. Субјективни резултати на афектна-
та состојба и на вештините за играње на 
набљудување базирано на игра пред и по ин-
тервенцијата за групата со третман 

 Fig.2. Represents the subjective scores on the 
affect and play skills on Play Based 
Observation (PBO) pre and post intervention 
for the treatment group

   
Стекнување говорни вештини пред и по 
интервенцијата 
Заклучоците од Грифитовата скала за мента-
лен развој покажаа дека постои дефицит во 
еквиваленцијата меѓу возраста и говорните 
вештини (M=35.93, SD=2.91) во споредба со 
хронолошката возраст во групата со трет-
ман. Односно, има мало подобрување по ин-

 Language acquisition skills Pre and Post 
intervention 
Findings on the Griffiths Mental Develop-
mental Scales revealed that there were deficits 
in age equivalents in language skills (M=35.93, 
SD=2.91) in comparison to the chronological 
ages of children in the treatment group. Though 
there were slight improvements post inter-
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тервенцијата, (M=36.33, SD=3.33) што не е 
статистички значајно (p>0.01). 

vention, (M=36.33, SD=3.33) it was not 
statistically significant (p>0.01).  

   
Табела 2. Просек и стандардна девијација 
низ возрасните еквиваленти во секој домен 
од Грифитовата скала за ментален развој 
пред и по интервенцијата во контролната 
група 

 Table 2. Represents the mean and standard 
deviations across the age equivalents on each 
domain of the Griffiths Mental Developmental 
Scales (GMDS-ER) pre and post intervention in 
the control group 

 

Домен / Domain 

Возрасен еквивалент по месеци пред 
интервенцијата / Age equivalents in months 

Pre intervention 
M(SD) 

Возрасен еквивалент по месеци по 
интервенцијата / Age equivalents in months 

Post intervention 
M(SD) 

Јазик / Language 35.93 (2.91) 36.33 (3.33) 
Р-вредност / P value 0.195 

R2-вредност / R2 value 0.936 
 

Забелешка / Note. Индексите покажуваат значајни разлики како што следува: **p<0.01. Статистички значајна разлика во 
просекот / Superscripts denote significant differences as follows:**p<0.01. Statistically significant difference in mean 

 
Наспроти тоа, групата со третман покажа 
зголемени резултати на возрасниот еквива-
лент за говорот по интервенцијата 
(M=42.26, SD=2.25) и се заклучи дека се 
статистички значајни (p<0.01). Пресметана-
та возраст за коефициентот на регресија ис-
то така беше значаен.  

 On the contrary, the treatment groupshowed in-
creasedscores on the age equivalent for langua-
ge post intervention (M=42.26, SD=2.25) and 
was found to be statistically significant 
(p<0.01). The calculated value for the regr-
ession co-efficient was also found to be 
significant. 

   
Табела 3. Просек и стандардна девијација 
низ возрасните еквиваленти во секој домен 
од Грифитовата скала за ментален развој 
пред и по интервенцијата во групата со 
третман 

 Table 3. Represents the mean and standard 
deviations across the age equivalents on each 
domain of the Griffiths Mental Developmental 
Scales (GMDS-ER) pre and post intervention in 
the treatment group 

 

Домен / Domain 

Возрасен еквивалент по месеци пред 
интервенцијата / Age equivalents in months 

Pre intervention 
M(SD) 

Возрасен еквивалент по месеци по 
интервенцијата / Age equivalents in months 

Post intervention 
M(SD) 

Јазик / Language 40.80 (1.82) 42.26 (2.25) 
Р-вредност / P value 9.067x10-5** 
R2-вредност / R2 value 0.8993 

 

Забелешка / Note. Индексите покажуваат значајни разлики како што следува: **p<0.01. Статистички значајна разлика во 
просекот / Superscripts denote significant differences as follows:**p<0.01. Statistically significant difference in mean 

 
Социјалната намера пред и по 
интервенцијата 
Заклучоците од Винеландовата скала за соци-
јална зрелост (VSMS) покажаа дека кај кон-
тролната група постои дефицит меѓу возрасни-
те еквиваленти за самопомош во облекување 
(M=31.73, SD=1.27), самопомош во јадење
(M=33.2, SD=1.01) и социјализација (M=36.36, 
SD=0.71). Исто така забележано е дека има де-
фицит и во социјалниот возрасен еквивалент 
(M=45.86, SD=5.37). Резултатите по интервен-

 Social intent Pre and Post intervention 
Findings on the Vineland Social Maturity 
Scale (VSMS) revealed that there were 
deficits in the age equivalents across, self-
help dressing (M=31.73, SD=1.27), self-help 
eating (M=33.2, SD=1.01), and socialisation 
(M=36.36, SD=0.71) in the control group. 
The social age equivalent was also observed 
to have deficits (M=45.86, SD=5.37). Scores 
post interventionshowed slight improvements 
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цијата покажаа мало подобрување во самопо-
мошта општо (M=34.13, SD=1.92) и социјали-
зацијата (M=39.20, SD=1.47), но не беа статис-
тички значајни (p>0.01). Социјалниот возрасен 
еквивалент во контролната група немаше по-
значајни подобрувања (M=35.36, SD=0.83). 

in self-help general (M=34.13, SD=1.92) and 
socialization (M=39.20, SD=1.47) but was 
not statistically significant (p>0.01).The 
social age equivalent in the control group had 
no remarkable improvements (M=35.36, 
SD=0.83). 

   
Табела 4. Просек и стандардна девијација 
на возрасните еквиваленти во секој домен 
на Винеландовата скала за социјална зре-
лост пред и по интервенцијата во контрол-
ната група 

 Table 4. Represents the mean and standard 
deviations of the age equivalents on each 
domain of the Vineland Social Maturity Scale 
(VSMS) pre and post intervention in the control 
group 

 

Бр. / 
Sl. No 

Домен / Domains 

Возрасен еквивалент по години и 
месеци пред интервенција / Age 
equivalents in Years and Months 

M(SD) 
Pre intervention 

Возрасен еквивалент по години и 
месеци пред интервенција / Age 
equivalents in Years and Months 

M(SD) 
Post intervention 

1 Самопомош општо / Self  Help General 31.46 (1.59) 34.13 (1.92) 

2 
Самопомош за облекување / 
Self  Help Dressing 

31.73 (1.27) 31.86 (1.40) 

3 Самопомош за јадење / Self  Help Eating 33.2 (1.01) 32.26 (1.27) 
4 Социјализација / Socialization 36.36 (0.71) 39.20 (1.47) 
5 Социјална возраст / Social Age 45.86 (5.37) 35.36 (0.83) 
6 Хронолошка возраст / Chronological Age 39.73 (5.11) 45.86 (5.37) 
 Р-вредност / P value 0.113 
 R2-вредност / R2 value 0.1732 

 

Забелешка / Note. Индексите покажуваат значајни разлики како што следува: **p<0.01;*p<0.05. Статистички значајна 
разлика во просекот е прикажана во текстот./ Superscripts denote significant differences as follows:**p<0.01;*p<0.05. Statistically 
significant difference in mean scores is reported in the text. 

 
Наспроти тоа, возрасните еквиваленти во 
групата со третман драматично се подобрија 
во доменот на самопомош општо (M=37.73, 
SD=1.66) и во социјализацијата (M=49.46, 
SD=1.76). Разликите меѓу просечните резул-
тати беа статистички значајни (p<0.01) на
99% интервал на доверливост. Социјалните 
возрасни еквиваленти пред интервенцијата
(M=40.55, SD=1.23) исто така значајно се 
подобрија (M=43.03, SD=1.06) постинтер-
вентно. Пресметаната вредност на коефи-
циентот на регресија е исто така  значаен. 

 On the contrary, age equivalents in the treatment 
group increased dramatically on domains of self-
help general (M=37.73, SD=1.66), and sociali-
zation (M=49.46, SD=1.76). The differences 
between the mean scores werealso found to be 
statistically significant (p<0.01) at the 99% 
confidence interval. The social age equivalents 
pre intervention (M=40.55, SD=1.23) had also 
significantly improved (M=43.03, SD=1.06)
post intervention.The calculated value for the 
regression co-efficient was also found to be 
significant. 
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Табела 5. Просек и стандардна девијација 
на возрасните еквиваленти во секој домен 
на Винеландовата скала за социјална зре-
лост пред и по интервенцијата во групата 
со третман 

 Table 5. Represents the mean and standard 
deviations of the age equivalents on each 
domain of the Vineland Social Maturity Scale 
(VSMS) pre and post intervention in the 
treatment group

 

Бр. / 
Sl.No 

Домени / Domains 

Возрасен еквивалент по години и 
месеци пред интервенција / Age 
equivalents in Years and Months 

M(SD) 
Pre intervention

Возрасен еквивалент по години и 
месеци пред интервенција / Age 
equivalents in Years and Months 

M(SD) 
Post intervention

1 Самопомош општо / Self  Help General 36.26 (1.66) 37.73 (1.66)
2 Самопомош за облекување / Self  Help Dressing 38.93 (1.98) 41.60 (1.88)
3 Самопомош за јадење / Self  Help Eating 39.06 (1.48) 41.20 (1.26)
4 Социјализација / Socialization 45.86 (3.33) 49.46 (1.76)
5 Социјална возраст / Social Age 40.55 (1.23) 43.03 (1.06)
6 Хронолошка возраст / Chronological Age 43.86 (4.74) 49.73 (4.94)
 Р-вредност / P value 1.098x10-5** 
 R2-вредност / R2 value 0.9965

 

Забелешка / Note. Индексите покажуваат значајни разлики како што следува: **p<0.01;*p<0.05. Статистички значајна 
разлика во просекот е прикажана во текстот / Superscripts denote significant differences as follows:**p<0.01;*p<0.05. Statistically 
significant difference in mean scores is reported in the text. 

 
Бихејвиоралниот профил пред и по 
интервенцијата 
Заклучоците од Ренделовиот краток прашал-
ник покажаа дека контролната група не напра-
ви значајно подобрување во однесувањето по 
интервенцијата, иако беше забележана мала 
редукција на стереотипното однесување и 
повторувањето на зборови. Тешкиот облик на 
однесување беше редуциран по интервенција-
та (M=9,13, SD=0,5) во споредба со резултати-
те од пред интервенцијата (M=9,60, SD=0,98),
ама немаше значајни промени (p>0,01). Нас-
проти тоа, децата од групата со третман пока-
жаа значителни промени во однесувањето от-
како беа ангажирани од своите татковци. При-
врзаноста за родителите, препознавањето на 
повикот на нивното име и репетитивното од-
несување, значително се редуцираа од резул-
татите пред интервенцијата (M=9,13, 
SD=1,30) до постинтервенцијата (M=4,28, 
SD=0,46). Беа забележани статистички значај-
ни разлики во просекот на 99% интервал на 
доверливост. 

 Behavioural profile Pre and Post intervention
Findings on the Rendel Shorts Questionnaire 
revealed that the control group after the 
intervention did not make significant 
improvements in behaviours, though there 
was a slight reduction of stereotypical 
behaviours and repetition of words. The 
severity of behaviours reduced post 
intervention (M=9.13, SD=0.5) as compared 
to the pre intervention scores (M=9.60, 
SD=0.98) but there were no significant 
changes (p>0.01). On the contrary, children 
in the treatment group showed significant 
changes in behaviour after being engaged by 
their fathers. Attachment to parents, 
recognition to name call and repetitive 
behaviours dramatically reduced from scores 
on pre intervention (M=9.13, SD=1.30) to 
that of post intervention (M=4.28, SD=0.46). 
The differences in the means were observed 
to be statistically significant at the 99% 
confidence interval.  
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Табела 6. Просек и стандардна девијација 
за резултатите на Ренделовиот краток
прашалник пред и по интервенцијата за 
контролната група и групата со третман 

 Table 6. Represents the mean and standard 
deviations for the scores on Rendel Shorts 
questionnaire pre and post intervention for the 
control and treatment groups 

 

 
Пред интервенција / 

Pre Intervention 
M(SD) 

По интервенција / 
Post intervention 

M(SD) 

Р-вредност / 
P value 

R2-вредност / 
R2 value 

Контролна група / Control group 9.60 (0.98) 9.13 (0.51) 0.075 0.4005 
Група со третман / Treatment group 9.13 (1.30) 4.28 (0.46) 1.09x10-8** 0.1278 
 

Забелешка / Note. Индексите покажуваат значајни разлики како што следува: **p<0.01. Статистички значајна разлика во 
просекот / Superscripts denote significant differences as follows:**p<0.01. Statistically significant difference in mean 

 
Дискусија  Discussion  
   
Децата од контролната група (N=15) имаа 
недостаток на соодветни шеми на играње, 
како што се имитирање, разбирање на при-
чината и ефектите од играта и ангажирање 
во игри со преправање. Некои деца, исто 
така, беа изложени на стереотипно однесу-
вање, како што е мавтање со рацете, зјапање 
во огледало и покажуваа ехолалично одне-
сување. Истражувањето сугерира дека деца-
та со аутизам имаат специфични нарушува-
ња во спонтаните симболични игри што мо-
же да се прошири на функционалното игра-
ње (24). Истражувачите покажуваат дека иг-
рите со преправање кај децата со аутизам се 
помалку интегрирани, помалку различни и 
помалку флексибилни од оние на нивите 
врсници со типичен развој (25). Децата во 
групата со третман беа ангажирани и пока-
жаа реципроцитет. Тие имитираа акции и ги 
разбраа причините и поврзаните ефекти. Ин-
диските истражувања докажаа дека во осно-
вата е позитивниот татковски идеал, како 
што е водење на детето низ образовниот 
процес, да стане поотворен и поекспресивен, 
да применува понерестриктивни мерки на 
дисциплина, да му придава поголемо значе-
ње на детето и на нивната улога на татко, да 
� дава приоритет на комуникацијата со де-
тето и да го ангажира детето во воннаставни 
активности (26). Резултатите од ова истражу-
вање се конзистентни со другите истражува-
ња што го покажуваат придонесот во грижата 
и негувањето за развивање на играњето кај 
децата со аутизам (27) и за подобрување на 
вештините за заедничко внимание (28). 
На Грифитовата скала за ментален развој 
(GMDS-ЕР), имаше дефицит во домените на 
личните социјални, јазични и практични 

 The children in the control group (N=15)
lacked appropriate play patterns such as 
imitating, understanding cause and effect 
play and engaging in pretend play. Some 
children also exhibited stereotypical 
behaviours such as hand flapping, gazing at 
mirrors and were also echolaic. The research 
suggests that children with autism present 
specific impairments in spontaneous 
symbolic play that may also extend to 
functional play (24). Researchers report that 
the pretend-play scripts of children with 
autism are less integrated, less varied, and 
less flexible than those of developmentally 
matched peers (25). The children in the 
treatment group engaged and reciprocated. 
They imitated actions and understood cause 
and effect association.Indian studies have 
proved that there are a host of positive 
fathering ideals, such as guiding children's 
education, becoming more open and 
expressive, adopting less strict discipline 
measures, assigning more importance to 
children and to their fathering role, 
prioritizing communication with their 
children, and engaging children in 
extracurricular activities (26). The results of 
the present study are consistent with other 
studies showing caregiver’s contribution to 
developing play in autistic children (27) and 
also improvising joint attention skills (28). 
On the Griffiths Mental Developmental Scale 
(GMDS-ER), there were deficits across 
domains of personal social, language and 
practical reasoning skills. Autistic children 
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вештини за резонирање. Децата со аутизам 
во контролната група не покажуваа значи-
телни подобрувања. Децата со аутизам често 
едноставно изговараат ехо на зборовите, 
фразите, речениците кажани од другите (29). 
Оваа класична функција на јазикот кај ау-
тизмот, познат како ехолалија, е најтипично 
кај децата кои имаат малку продуктивен ја-
зик (30). Аутизмот е идентификуван како го-
ворно нарушување, а во неговото јадро се 
вклучени и прагматични нарушувања (31). 
Децата со аутизам често не реагираат на 
иницирањето разговор од другите. Дури и 
кога децата со аутизам се ангажираат да од-
говорат на другите, тие можат да понудат 
малку за темата на конверзацијата што се 
одвива, или ќе даваат ирелевантни комента-
ри (32). Ангажираноста на таткото овозмо-
жува детето да возврати со зборови, а исто 
така е засилен контактот со очите и детето е 
ефикасно ангажирано во вештините за заед-
ничко внимание. Тие го подобрија својот од-
говор на повикувањето по име и користат 
ехолалија да научат зборови соодветни во 
даден контекст. Истражувањата докажаа 
дека децата што зборувале пред почетокот 
на третманот, постигнале значително пови-
соки нивоа на говор во однос на оние што не 
зборуваа, како резултат на ангажирањето на 
таткото (33). Вклучување на татковците во 
образованието и негувањето на детето, ак-
тивно придонесува да се подобри функцио-
налната употреба на јазикот, и на рецептив-
ните и на експресивните способности. 
На Винеландовата скала за социјалната зре-
лост (VSMS), како што забележавме, нема 
значителни разлики во просекот на социјал-
но возрасните еквиваленти помеѓу пред и по 
интервенцијата во контролната група. Во 
споредба со децата со типичен развој и де-
цата со доцнење во развојот, децата со аути-
зам остваруваат помалку очигледни социјал-
ни иницијативи со врсниците (34) и недос-
ледно одговараат на врсниците кога тие ќе 
иницираат нешто со нив (35). Проблемите 
во вербалната и невербалната комуникација 
влијаат на капацитетот на децата со аутизам 
да се впуштат, да ја координираат и да ја 
одржат играта со врсниците (36). Децата со 
аутизам имаат профил за социјалните игри 
што се разликува од нивните врсници, во 
различни контексти и во различни времен-

in the control group did not show significant 
improvements. Children with autism often 
simply echo the words, phrases, or sentences 
spoken by others (29). This classical feature 
of autistic language, known as echolalia, is 
most typical of children who have very little 
productive language (30). Autism has been 
identified as a language disorder that, at its 
core, involves pragmatic impairments (31). 
Children with autism are often unresponsive 
to the conversational initiations of others. 
Even when autistic children do engage and 
respond to others, they may offer little to the 
on-goingconversational topic, or offer 
irrelevant comments (32). Father invol-
vement had enabled children to reciprocate 
with words and also reinforced eye contact 
and children effectively engaged in joint 
attention skills. They improved their 
responsiveness to name call and used echo-
lalia to learn words in contexts that were 
appropriate. Studies have proven that chil-
dren who were verbal before treatment 
achieved significantly higher language levels 
compared to those who were non-verbal at 
baseline as a result of father involvement 
(33). Involving fathers in the teaching and 
caring for the child actively improved func-
tional use of language both receptive and 
expressive skills. 
On the Vineland Social Maturity Scale 
(VSMS), we observed no significant 
differences in the mean scores on the social 
age equivalent between pre and post 
intervention in the control group. Compared 
to typically developing children and children 
with developmental delays, children with 
autismdirect fewer overt social initiations to 
peers (34) and they inconsistently respond to 
peers when their peers initiate with them 
(35). Problems in verbal and nonverbal com-
munication affect the capacity of children 
with autism to enterinto, coordinate, and 
sustain social play with peers (36). Children 
with autism have profiles of social play that 
differ from their peers in various contexts
and in a range of time periods. Given free-
play conditions, some children with autism 
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ски периоди. Кога имаат услови за слободна 
игра, некои деца со аутизам стојат настрана, 
бидејќи ги избегнуваат или се повлекуваат 
од врсниците, додека други изгледаат пасив-
ни, бидејќи само ги набљудуваат или ги 
имитираат врсниците. Сепак другите деца 
изгледаат како странци дури и кога покажу-
ваат активен интерес за играта, бидејќи тие 
им приоѓаат на врсниците и разговараат со 
нив на ексцентричен начин (37). 
Татковците во групата со третман добија 
обука во разбирањето на комуникациските 
намери на детето и да одговори соодветно 
со допирање, галење и шепотење на детето. 
Беа охрабрени да користат слики додека од-
говараат на детето и, исто така, ги поттикну-
ва рецептивните вештини на детето. Постин-
тервентно, групата со третман е значително 
подобрена во самопомошта општо, соција-
лизацијата, самонасочувањето и во социјал-
ниот живот. Истражувањата во Индија пока-
жаа дека татковците ги инспирираат пер-
формансите на децата, и децата имаат многу 
придобивки од татковците, особено во об-
ластите на позитивна емоционална реакција 
и обезбедување и планирање за исполнува-
ње на нивните потреби и желби (38). Покрај 
тоа, истражувања што користат интервенци-
ја како што се видеоповратни информации,
биле корисни за влевање позитивно роди-
телско искуство (39), а исто така се подобру-
ва и справувањето (40). 
Резултатите на Ренделовиот краток прашал-
ник покажаа присуство на бихејвиорални 
маркери коишто беа интензивни и бараа ин-
тервенција. На контролната група £ беше су-
герирано да ја структуира домашната среди-
на за да го олеснат адаптивното однесување. 
По интервенцијата беше забележано мало 
подобрување. Голем број истражувања пока-
жаа дека лицата со аутизам што се исто така 
и ментално ретардирани имаат повисок сте-
пен на самоповредување од лицата без мен-
тална ретардација (41). Кај децата со аути-
зам, пониското ниво на експресивен функ-
ционален говор и резултатите за тешка фор-
ма на комуникација, социјализација и на се-
којдневните вештини доминантни кај Вине-
ладовата скала за адаптивно однесување, се 
поврзани со покачениот број на самоповре-
дување (42). Истражувањата базирани на из-
вестувањата од родителите, сугерираат дека 

appear aloof because they avoid or withdraw 
frompeers while others seem passive because 
they merely watch or imitate peers. Still, 
other children seem strange even when they 
exhibit an active interest in play because 
they approach peers and talk to them in an 
idiosyncratic manner (37).  
Fathers in the treatment group however 
received training in understanding the 
communication intent of the child and to 
respond appropriately by touching, stroking 
and whispering to the child. Pictures were 
encouraged to be used while responding to 
the child and to also help the child widen 
receptive skills. Post intervention, the 
treatment group significantly improved in 
self-help general, socialization, self-direction 
and the social age. Indian studies have shown 
that fathers inspired children's performance, 
and children acknowledged the high level of 
fathers' contributions, especially in the areas 
of positive emotional responsiveness and 
providing and planning for meeting their 
needs and wishes (38). Moreover, studies 
using intervention such as video-feedback 
had been useful in instilling positive 
parenting experiences (39) and also 
increased better coping (40). 
Scores on the Rendel Shorts Questionnaire 
revealed the presence of behavioural markers 
that were intense and required intervention. 
The control group were suggested to 
structure the home environment to facilitate 
adaptive behaviour. Post intervention, slight 
improvements were noticed. A number of 
studies have reported that individuals with 
autism who are also mentally retarded have 
higher levels of self-injury than individuals 
without mental retardation (41). In children 
with autism, lower levels of expressive 
functional language and more severe scores 
on the communication, socialization and 
daily living skills domains of the Vineland 
Adaptive Behaviour scales are associated 
with increased self-injury (42). Research 
based upon parental report, suggests that 
children with autism are more likely to have 
sleep difficulties than children with other 
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децата со аутизам многу почесто имаат теш-
котии со спиењето од децата со други раз-
војни нарушувања (43). Атипичното однесу-
вање при јадење се јавува почесто кај децата 
со аутизам (44). Најчест проблем во хране-
њето е претераната селективност на храната 
по форма и вид (45). Групата со третман
имаше тешкотии пред интервенцијата, како 
што се бес, агресивност и репетитивно одне-
сување, ама имаше забележливо подобрува-
ње по интервенцијата. Татковците им овоз-
можија масажи за релаксација на своите 
деца и структурирани рутини за јадење и 
спиење. На децата им беа овозможени игри 
на подот и во вода, што е проследено со ен-
тузијазам и помага да се развиваат истражу-
вачките вештини. Репетитивните однесува-
ња, како што се мавтање со рацете и ехола-
лија, се намалија со воведувањето на повеќе 
физички активности за време на играта. 
Исто така беа практикувани активности за 
подобрување на аудитивниот и визуелниот 
ангажман, времето за музика и тишина, што 
резултираше со донесување значајни проме-
ни. Истражувањата покажаа дека татковците 
изјавуваат дека нивното учество во животот 
на нивните деца доведува до успех на нив-
ните деца и дека тоа прави да се чувствуваат 
посреќни и попозитивни во родителското 
искуство (46). Ангажирањето на таткото по-
зитивно влијание на неговата самодоверба и 
гордост (47), а околу 40% од татковците са-
каат да бидат вклучени уште повеќе како 
поддршка на наставните и воннаставните ак-
тивности, а околу 35% сакаат повеќе кому-
никација со детето (48). 

developmental disabilities (43). Atypical 
eating behaviour occurs frequently in 
children with autism (44). The most common 
feeding problem is excessive food 
selectivity, by type and texture (45). The 
treatment group had profound difficulties in 
behaviours pre intervention, such as tan-
trums, aggressiveness and repetitive 
behaviours but there wereremarkable impro-
vements post intervention. Fathers provided 
relaxation massages to their children and 
structured their eating and sleeping routines. 
Children were provided with floor play and 
water play that provided enthusiasm and 
helped develop exploratory skills. Repetitive 
behaviours such as hand flapping and 
echolalia diminished as more physical 
activities were included during play. Acti-
vities to enhance auditory and visual 
engagement, music and quiet times were also 
practiced that resulted in bringing about 
significant changes. Studies have found that 
fathers reported that their participation in 
their children's lives led to their children's 
success and that this made them feel happier 
and enhanced positivity in parenting expe-
riences (46). Father involvement had 
positively impacted their own self-esteem 
and pride (47) and about 40% of fathers 
wished to be involved even more to support 
teaching and extracurricular activities, and 
about 35% desired more communication with 
the child (48). 

   
Заклучок  Conclusion 
   
Ова истражување значително докажува дека 
татковците можат да бидат обучени да игра-
ат клучна улога во грижата и наставните 
процеси кои се вклучени во обука на дете со 
аутизам. Кога се обучени, татковците можат 
да се вклучат во чувствителни и софистици-
рани интеракции со нивните деца, а ова од-
несување на таткото беше откриено дека 
има позитивно влијание врз комуникацијата 
на детето, разбирањето на играта и социјал-
ните вештини. Децата се способни да демон-
стрираат подобра комуникативна намера, да 
одговараат конструктивно за социјалните 

 The present study significantly proves that 
fathers can be trained to play a pivotal role in 
the caring and teaching processes involved in 
training an autistic child. Fathers when trained 
are able to engage in sensitive and sophisticated 
interactions with their children, and this 
fathering behaviour was found to have a 
positive impact on the child’s communication, 
understanding of play and also social skills. 
Children are able to demonstrate better 
communication intent, respond constructively 
to social cues and are also able to participate in 
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знаци и, исто така, можат да учествуваат во 
едноставни секојдневни активности. Малиот 
обем на примерокот што се користеше за 
спроведување на клиничката студија беше 
причина за ограниченото истражување. Мо-
же да се спроведат и наредни истражувања, 
а и истражување што ќе го земат предвид 
ангажирањето на мајката. Третата група би 
можело да се однесува на споредбата меѓу 
ангажираноста на таткото и мајката. Иако 
истражувањето има свои ограничувања, се-
пак настојува да се изгради на постојната 
литература, нудејќи поширок концепт за од-
носите татко-дете и за примена на методи на 
набљудување за истражување на ангажира-
носта на таткото во помагањето на детето со 
аутизам. Истражување од овој вид ќе се по-
каже корисно за лекарите и давателите на 
услуги на овие семејствата. Резултатите од 
студијата се особено охрабрувачки зашто ни 
помагаат да разбереме дека можеме да го 
прекршиме стереотипот дека само мајките 
се способни за негување на децата и дека 
татковците се исто така подеднакво важни. 
Се препорачуваат понатамошни истражува-
ња што ќе се однесуваат на поспецифичните 
атрибути на интеракцијата татко-дете.

simple activities of daily living. The limitation 
of the study was in the small sample size used 
for conducting a clinical study. Follow up 
studies could have also been done and the study 
fails to take into account the mother’s 
contribution to during the intervention. A third 
group could have also been included so as to 
compare father involvement with mothers. 
Although the study has limitations, it still 
purports to build on existent literature by 
offering a broader conceptualization of father–
child relationships and by applying obser-
vational methods to the exploration offather 
involvement in helping children with autism. 
Research of this kind will prove beneficial to 
clinicians and providersserving this population 
of families. The results of the study is 
particularly encouraging as it helps us 
understand that we can break the stereotypy 
that only mothers are capable of performing the 
care giving role and that fathers too are equally 
important. Further, studies that pertain to more 
specific attributes of father-child interaction are 
recommended. 
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