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اثربخشی داستانهای اجتماعی بر مشکالت رفتاری کودکان اتیستیک با عملکرد باال
The effect of social stories on behavioral problems
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چکیده
در دهههاي اخير به نظر میرسد کهه عدهداد ککدکهان م هت بهه
اخت لهاي طيف اعيسم به طکر قابل م حظهاي افزايش يافتهه
است .به طکري که اين اخت ل با شيکع يک در  141مکرد په
از عقبماندگی ذهنی ،شايععرين اخت ل عص ی -عحکلی را بهه
خکد اختصاص داده و در نتيجه نياز به ارائهه خهدماد درمهانی را
بيش از پيش ضروري ساخته است .بنابراين ،در سالههاي اخيهر
پهژوهشهههاي متدههددي بههه بررسهی نارسههايی در مهههاردهههاي
اجتمههاعی و مشههت د رفتههاري ککدکههان اعيسههتيک پرداختههه و
نارسايی در مهاردهاي اجتماعی افهراد اعيسهتيک را بهه عنهکان
نشههانۀ اص ه ی اي هن اخههت ل مدرف هی م هیکنههد .در اي هن راسههتا،
پژوهشهاي انجام شده در زمينۀ عأثير داستانهاي اجتماعی بهر
کهاهش مشههت د رفتهاري و افههزايش مههاردهههاي اجتمههاعی
ککدکان اعيستيک به نتايج ضد و نقيضی دست يافتهانهد .از ايهن
رو ،هدف پژوهش حاضر بررسی عأثير داستانهاي اجتمهاعی بهر
مشت د رفتاري يک کهکد اعيسهتيک بهکد .بهدين منظهکر از
روش عک آزمکدنی با چند خه پايهه در ميهان رفتارههاي آمها
استفاده و دادهها از طريه مشهاهده نظهامدار جمهعآوري شهد.
دادههاي اين پژوهش بهه دو روش عح يهل چشهمی و شهاخ
اندازه اثر محاس ه و گزارش شده اسهت کهه نشهاندهنهدۀ عهأثير
متفاود داستانهاي اجتماعی بر مشت د رفتاري ککد مهکرد
نظههر اسههت .يافتههههههاي پههژوهش حاضههر نشههان مهیدهههد کههه
داستانهاي اجتماعی عنها بر يتی از رفتارهاي آما عأثير مث هت
داشته و در دو مکرد ديگر فاقد چنين عأثيري است.
واژههای کلیدی :داستان اجتماعی ،مشت د رفتاري،
ککدکان اعيستيک

Abstract
In the last decades, it appears that the number of
children identified as having Autism Spectrum
Disorders (ASD) has increased substantially.
Thus, ASD with prevalence of one in 150 cases
is the second most common neurodevelopmental disorder after mental retardation.
High prevalence of ASD emphasizes needs for
provision of different treatments and services. In
recent decade, various studies have been
conducted on social skills deficits and
behavioral problems of children with ASD and
such social skills deficits have been suggested to
be the main deficit. However, many researches
have examined the effectiveness of social stories
on reduction of behavioral problems in autistic
children and have reported contradictory results.
This study, therefore, aimed to examine the
effect of social stories on behavioral problems in
one high functioning autistic child. We used
single subject design with multiple base lines
across target behaviors. Data of the present
study were analyzed by visual analysis and
effects size index which revealed that social
stories had different effect on the target
behaviors. The results of the present study
showed that social stories were effective in
decreasing behavioral problem for one out of the
three target behaviors.
Keywords: social story, behavioral problem,
autistic child
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مقدمه
اخت ل اعيسم ،اخت لی عص ی -عحکلی است که از طري نارسايی در برقراري ارع اط ،مههاردههاي
اجتماعی و رفتارهاي قال ی و عتراري شناسايی میشکد (انجمن روانپزشهتی آمريتها .)1111 ،1مسهائ ی
چکن مشت د رفتاري ،عقبماندگی ذهنی و ساير اخت لهاي روانی هم کد 1شراي همراه اين اخت ل را
وخيمعر مینمايد (بهپژوه1931 ،؛ ماعسکن و لکالک .)1113 ،پرخاشگري ،عخريب اشيا ،کج خ قهی و آسهيب
به خکد از ديگر رفتارهاي چالش برانگيز عمدهاي است که در افراد اعيستيک مشاهده میشکد (مکدفهکرد و
همتاران .)1112 ،مشت د رفتاري اين ککدکان میعکاند بر والدين و کارکرد خانکاده از نظر مشارکت در
فداليتهاي اجتماعی عأثير منفی بر جا گذارد (بهپژوه و همتهاران1111 ،؛ ماعسهکن و وي تينهز .)1112 ،از
اين رو ،برنامههاي مداخ هاي که مشت د رفتاري را کاهش دهد ،امتان دارد به طکر چشمگيري مکجب
به کد کيفيت زندگی افراد اعيستيک شکد (کار و همتاران .)1111 ،برنامههاي مداخ هاي متنکعی با ههدف
به کد مهاردهاي ارع اطی ،شناختی ،اجتماعی و رفتاري براي ککدکان اعيستيک طراحهی و اسهتفاده مهی
شکد .با وجکد اين ،نارسايی در مهاردهاي اجتماعی همچنان به عنکان يتی از چالش برانگيزعرين حيطهه
ها باقی مانده است (ويز و هاري .)1111 ،
به طکر سنتی استفاده از فنکن اص ح رفتار ،مانند عشکي  ،محرومسازي و ديگر روشها ،از رايجعرين
رويتردها براي مقاب ه با مشت د رفتاري ککدکان اعيستيک در خانه و مدرسه محسکب میشهکد .هنگهام
استفاده از اين فنکن ،به طکر مدمکل دليل وقکع رفتار نامناسب مد نظر قهرار نمهیگيهرد و اغ هب مکجهب
جايگزينی يک رفتار نامناسب با رفتار نامناسب ديگر میشکد (مکيز .)1111 ،رويترد ديگر اين اسهت کهه
ابتدا ع ت وقکع رفتار نامناسب شناسايی شکد و سپ هنگام طراحی برنامه مداخ هاي اين گکنه جن هههها
مکرد عکجه قرار گيرد (مکيز .)1111 ،همان طکر که گرشام و اليکد ( )1331گهزارش کهردهانهد مشهت د
رفتاري ممتن است مکجب اخت ل در مهاردهاي اجتماعی شکد .از اين رو ،میعکان گفهت کهه يتهی از
ع ل مشت د رفتاري در ککدکان اعيستيک ،مشتل در شناسايی رفتهار مناسهب اجتمهاعی (سانسکسهتی،
پاول اسميت و کين کيد )1112 ،و همچنين عدم در سرنخهاي اجتماعی است (اعکود .)1111 ،يتهی از
روشهايی که براي کاهش مشت د رفتاري و همچنهين افهزايش مههاردههاي اجتمهاعی در ککدکهان
اعيستيک مکرد عکجه قرار گرفته ،داستانهاي اجتماعی است .داستانهاي اجتماعی ،داستانهايی انفرادي
و ککعاه است که امتان دارد از طري آمکزش اجزاي مکقديتههاي اجتمهاعی بهه افهزايش مههاردههاي
اجتماعی ککدکان اعيستيک منجر شکد (گري .)1111 ،اين داستانها بهر عکصهيف و عشهرير سهرنخههاي

1- American Psychiatric Association
2- Comorbid
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اجتماعی و آمکزش پاسخهاي رفتاري مناسب مهیپهردازد (اسهتاعکن و همتهاران .)1112 ،داسهتانههاي
اجتماعی ،رفتار مناسب در مکقديت مکرد نظر و نگرش ديگران را در آن مکقديت نشان میدهد .همچنهين
اين گکنه داستانها ،انجام رفتار اجتماعی مناسب را آمکزش داده و به وسي ه جم هههاي ککعهاه و عصهاوير،
رفتار آما را الگکسازي مینمايد .اين داستانها دربارۀ شناسايی سرنخهاي اجتماعی ،مدناي آنها و جم هه-
هايی در مکرد اينته چه بايد بگکيند ،در مکقديت مکرد نظر چه انجام دهند و چهه احسها يها فتهري در
ذهن دارند ،اط عاعی ارائه میکند .به ع ارد ديگر ،داستانهاي اجتماعی به سکالهاي چه کسی؟ ،چرا؟،
چه وقت؟ و چه چيز؟ ،در رابطه با مکقديت مکرد نظر پاسخ میدهند (اعکود .)1111 ،داستانهاي اجتمهاعی
متشتل از جم ههاي زير است:
 -1جم ههاي عکصيفی :1اين نکع جم هها به عکصيف مکقديهت ،حهکادو و افهراد درگيهر در مکقديهت،
کاري که بايد انجام شکد و ع ت آن میپردازد .جم ههاي عکصيفی پاسخ سکالهاي کجا؟ ،چه کسی؟ ،چه
کاري؟ و چرا؟ را بيان میکند .براي مثال ،اسم من ع ی است و من ده ساله هستم .من در مدرسهه پيهک
ما هشت ککد ديگر در میخکانند و هر يک از بچهههها يهک ميهز و
هنر در میخکانم .در ک
صندلی دارند .نام مد م ما خانم کريمی است.
 -1جم ههاي ديدگاهی :1حاالد درونی يدنی احسا  ،خکاست ،هيجان ،انگيزه ،افتار و عقايد افهراد
درگير در مکقديت را نشان میدهد .به دليل اينته اين نکع جم هها اط عاعی را آشتار میکنهد کهه بهراي
افراد اعيستيک ناشناخته است ،از اهميت زيادي برخکردار است .براي مثال ،9وقتهی کهه مد هم بهه دانهش
آمکزان میگکيد "کتابهايتان را جمع کنيد" ،او دوست دارد که دانش آمکزان کتابهايشان را داخل ميهز
بگذارند .در اين شراي  ،وقتی بچهها کتابهايشان را داخل ميز میگذارند ،خهانم مد هم بسهيار خکشهحال
میشکد.
5
 -9جم ههاي هدايت کننده  :پاسخ مکرد انتظار را براي مکقديت و سرنخهاي اجتماعی نشان میدهد
و رفتار افراد را به آن سمت هدايت میکند .اين جم هها با ع اراعی مانند "من ع ش میکهنم" يها "مهن
سدی میکنم" شروع میشکد .براي مثال ،وقتی خانم مد م میگکيد کتابهايتان را جمع کنيد ،من ع ش
میکنم که کتابهايم را داخل ميزم بگذارم.
 -5جم ههاي کنترلی :4جم ه هايی که عکس خکد فرد و با عکجه به ع ي و عفتر خکد او به داسهتان
اضافه میشکد عا به يادآوري اط عاد مطرح شده در داستان کمک کند.

1 - Descriptive sentences
2 - Perspective sentences
4 - Directive sentences
5 - Control sentences
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 -4جم ههاي عاييد کننده :1اين نکع جم هها ،بر اهميت انجام جم ههاي هدايتکننده عاکيد میکند و
با ع اراعی مانند "اين کار خکبی است" و يا "اين کار کمک میکند که  "...شروع میشهکد .بهراي مثهال،
اين کار خکبی است و مکجب خکشحالی مد م میشکد.
 -2جم ههاي مشارکتی :1اين جم هها عمل افراد ديگر را عکصيف میکند و نشان مهیدههد کهه چهه
کسانی و چگکنه ممتن است کمک کنند (هکلی و آرنکلد .)1114 ،براي مثال ،وقتی من کتابهاي زيادي
دارم ،میعکانم از همک سیهايم بخکاهم عا به من کمک کنند .هکلی و آرنکلد ( )1114در کتهاب خهکد بها
عنکان «آشتار کردن سرنخهاي اجتماعی پنهان »9بيان کردهاند که به نس ت يک جم ه هدايتکننهده يها
جم ه کنترلی ،بايد دو عا پنج جم ه عکصيفی ،ديدگاهی ،عاييد کننده و مشارکتی آورده شکد.
در دهۀ اخير ،پژوهشهاي بسياري اثربخشی داستانههاي اجتمهاعی بهر کهاهش مشهت د رفتهاري
ککدکان اعيستيک را بررسی کردهاند .يافتههاي برخی از پژوهشها حاکی از عأثير مث ت اينگکنه داستانها
است (لکريمر و همتاران1111 ،؛ رينهاد و کهارعر1112 ،؛ اسهتاعکن ،وي تزينسهتی ،ادوارد و رابينسهکن،
1111؛ استاعکن .)1112 ،در مقابل ،برخی ديگر از پژوهشگران (گريتز1119 ،؛ سکاين )1115 ،عدم عهأثير
داستانهاي اجتماعی را گزارش کردهاند .شايان ذکر است کهه در عدهدادي از پهژوهشهها ،داسهتانههاي
اجتماعی در مکرد برخی رفتارها اثربخش ،و در مکرد برخی ديگر فاقد چنين نتيجهاي بکده است (هاگکارا و
ماي ز ;1333 ،چان .)1114 ،استاعکن ( )1112با استفاده از طرح عک آزمکدنی با چند خه پايهه در ميهان
رفتارهاي آما و نيز استفاده از مشاهده نظامدار در ث ت دادهها ،گزارش کرده است که ارائه داسهتانههاي
اجتماعی منجر به افزايش مهاردهاي گفت و گک 5و برقراري ارع اط با نگاه 4در افراد اعيستيک شده است.
لکريمر و همتاران ( )1111اثر بخشی داستانهاي اجتماعی را براي کاهش رفتارههايی ماننهد جيهز زدن،
ضربه زدن ،لگد زدن و پرعاب اشياء ،با استفاده از روش عک آزمکدنی با يک ککد اعيسهتيک در محهي
خانه مکرد بررسی قرار دادهاند .اين پژوهشگران با استفاده از مشاهده نظامدار بهه ث هت و عح يهل دادههها
پرداخته و اثربخشی اين داستانها را در کاهش رفتارهاي آما گزارش کردهاند .استاعکن ،وي تزينسهتی،
ادوارد و رابينسکن ( )1111با استفاده از طرح عک آزمکدنی با چند خ پايه در ميان آزمکدنیها ،به بررسی
عأثير داستانهاي اجتماعی بر کاهش رفتارهاي اخ لگرانه 2سه آزمهکدنی اعيسهتيک پرداختنهد .رفتارههاي
آما پژوهش مذککر شامل ککبيدن روي صندلی ،2فرياد زدن 1و خيرهشدن به جن مؤنه  1بهکد .يافتهه

1 - Affirmative sentences
2 - Cooperative sentences
3 - Revealing the Hidden Social Code
4 - Conversation Skills
5 - Eye contact
6 - Disruptive Behaviors
7 - Chair Tipping
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هاي اين پژوهش نشان داد که رفتار ککبيدن روي صندلی و خيره شدن کاهش يافت ،ولی در رفتار فرياد
زدن اين کاهش بسيار اند بکد.
شکاهد عجربی بيشتري در حمايت از نقش داستانهاي اجتماعی بر کاهش رفتار ککبيدن روي ميز در
ککدکان اعيستيک عکس رينهاد و کار ( )1112گزارش شده است .رفتار آمها در پهژوهش آنهها کهاهش
بکد .در اين پهژوهش از مشهاهدۀ نظامهدار و
ضربه زدن با دست 9هنگام انجام عت يف خکاندن 5در ک
طرح عک آزمکدنی  ABCAاستفاده شده است .يافتههاي پژوهش نشان میدهد که ضربه زدن با دست
از شصت و سه درصد به چهل و يک درصد کاهش يافت .همچنين دادههاي حاصل از پيگيري پ از دو
هفته نشان داد که رفتار مذککر در سطر مشاهده شهده در مرح هه مداخ هه بهاقی مانهده اسهت .کهیورو
( )1115عأثير اين داستانها را بر افزايش مهاردهاي اجتماعی ،مانند سه م و احهکال پرسهی 4و کهاهش
مشت د رفتاري ،مانند چرخش و عتان دادن دستها 2بررسی کهرده اسهت .در ايهن پهژوهش کهه سهه
آزمکدنی داراي اخت ل اعيسم در آن حضکر داشتند ،روش عک آزمکدنی بازگشتی مکرد استفاده قرار گرفتهه
است .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که داستانهاي اجتماعی بر آزمکدنیهاي مخت ف و رفتارهاي
گکناگکن عأثير متفاوعی دارد ،به طکري که بر مهاردهاي اجتماعی اثر مث ت داشت و بر رفتهار چهرخش و
عتان دادن دستها بیاثر بکد .عدم عأثير داستانهاي اجتماعی بر رفتار چرخش و عتان دادن دستهها در
افراد اعيستيک عکس پژوهشگران ديگر نيز عاييد شده است .گريت ( )1119با بههکهارگيري طهرح عهک
آزمکدنی ،عأثير اين داستانها را بر رفتارهاي اجتناب از ايستادن ،2استفاده از صداي بسيار ب ند ،2بردن اشياء
و دست به دهان ،3عترار نامناسب ک ماد 11و چرخش و عتهان دادن دسهتهها 11در پهنج نکجهکان داراي
اخت ل اعيسم مکرد بررسی قرار داده است .يافتههاي پژوهش وي بيانگر اين بکد که داستانهاي اجتماعی
به غير از رفتار چرخش و عتان دادن دستها ،بر ساير رفتارها اثر مث ت داشته و مکجب کاهش آنها شهده
است.
وجکد شکاهد ضد و نقيض در پيشينه از يک سک و مشت د روش شناختی در پژوهشهاي مکجکد از
سکي ديگر ،اثربخشی اين داستانها در به کد مههارد اجتمهاعی و کهاهش مشهت د رفتهاري ککدکهان
1 - Shouting
2 - Staring at Females
3 - Reduce Tapping of Hands
4 - Reading Task
5 - Greeting
6 - Twirling
7 - Refusal to Stand
8 - Use of High-Pitched Voice
9 - Putting Hands/Objects in Month
10 - Inappropriate Repetition of the Words
11 - Hand-Wringing
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اعيستيک را با چالش مکاجه ساخته است .در بسياري از پژوهشهاي انجام شده ،داسهتانههاي اجتمهاعی
همراه با روش مداخ هاي ديگري به طهکر همزمهان اسهتفاده شهده اسهت .بهراي مثهال ،اگکسهتا ،گريتهز،
ماستروفير و استروک ( )1115و کروزير و عينتانی ( )1114داستانهاي اجتماعی را همهراه بها عقکيهت،
مکر ( )1115همراه با اقتصاد ژعکنی و استاعکن ( )1112همراه با مشاهدۀ نکار ويدئکيی بهه کهار بهردهانهد.
بديهی است که در اين مکارد نمیعکان اطمينان داشت که عغييراد رفتاري ،ناشی از اجراي کهدام برنامهه
مداخ هاي بکده است .افزون بر اين ،برخی از عحقيقاد صکرد گرفته (مانند ،سکاگارد ،گهاگنکن ،بهک ،
ارل  ،گکين1334 ،؛ نکري و داعي ک )1331 ،از نظر طرح پژوهشهی ضهديف مهیباشهد و از طهرح AB
استفاده شده که در اين طرح نمیعکان اثر متغيرهاي مزاحم بر متغير وابسته را کنتهرل کهرد .از ايهن رو،
هدف از پژوهش حاضر پاسخگکيی به اين سؤال بکد که آيا داستانهاي اجتمهاعی بهر مشهت د رفتهاري
ککدکان اعيستيک با عم ترد باال عأثير دارد؟
روش

طرح پژوهش

1

در پژوهش حاضر از روش عک آزمکدنی با چند خ پايه در ميان رفتارهاي آما استفاده شده اسهت.
در اين روش دادههاي خ پايه براي عمام رفتارهاي آما به صکرد همزمان جمعآوري میشکد و پ از
شروع مرح ه مداخ ه براي يتی از آنها ،ساير رفتارها همچنان در مرح ه خ پايه قرار دارند .اين رونهد بهه
عرعيب در مکرد رفتارهاي ديگر نيز ادامه میيابد .طرحهاي با چند خ پايه به خصکص زمانی ضرورد می
يابد که به لحاظ اخ قی امتان عکقف درمان و بازگشت به خ پايه همانند طهرحههاي بازگشهتی وجهکد
ندارد .با مقايسه شراي خ پايه و درمان و نيز مراحل خ پايه با يک ديگر عصميمگيري در مهکرد عهأثير
برنامه درمانی دقي عر خکاهد بکد (جانکستی ،اليننگر ،هکارگر و لي تکمن.)1113 ،

مکقديت عحقي
برنامه مداخ هاي در مدرسۀ بشارد اجرا شهد .ايهن مدرسهه وابسهته بهه سهازمان آمهکزش و پهرورش
استثنايی بکده و در شرق عهران واقع است .مدرسۀ بشارد به ککدکان داراي اخت لههاي طيهف اعيسهم،
خدماد آمکزشی و روانشناختی ارائه میکند .آزمکدنی اين پژوهش همراه با سه ککد اعيستيک ديگهر و
ويژه حضکر داشت .در اين ک  ،چهار ميز و صندلی به صکرد مقابل هم قرار
يک مد م در يک ک
ديگر اجرا میشد .گفتنی
آزمکدنی و برنامۀ مداخ هاي در ک
داشت .عمام ج سههاي مشاهده در ک
است که عا حد امتان سدی میشد داستانهاي اجتماعی در ک سی آرام و به دور از سر و صدا اجرا شکد.

1 - Multiple Baseline Across Target Behaviors
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جامده آماري ،نمکنه و روش نمکنهگيري
جامده آماري پژوهش حاضر را عمامی ککدکان سنين  11-2سال مدرسه بشارد شهر عهران در سهال
عحصي ی  1922-23عشتيل میداد که در مجمکع  21دانش آمکز بکدند .ککد مکرد مطالده (آزمکدنی) در
اين پژوهش به طکر غير عصادفی هدفمند و بر اسا م هاي زير با مشکرد مشهاور مدرسهه انتخهاب
شد.
 -1آزمکدنی اعيسم با عم ترد باال باشد.
 -1ککد قادر به برقراري ارع اط ک می با ديگران باشد.
 -9نارسايیهاي جسمانی ،مانند اخت ل شنيداري و ديداري نداشته باشد.
 -5آزمکدنی بتکاند از کتاب درسی خکد روخکانی کند.
آزمکدنی ،پسري  3ساله بکد که بر اسا مشاهدۀ بالينی و نظر مد م از عکانايی ارع هاطی و اجتمهاعی
پايينی برخکردار بکد .پ از انتخاب آزمکدنی بر اسا م هاي ذکر شده و کسب رضايت والدين براي
شرکت در پژوهش ،از طري مصاح ه با مد م ،رفتارهاي آما انتخاب شدند .در اين پژوهش ،رفتهار آمها
اول :عدم برقراري ارع اط با نگاه ،رفتار آما دوم :انجام عت يفهاي ک سی (مانند پاسهخ دادن بهه سهکال
هاي مد م ،سؤال کردن از مد م ،نکشتن ،خکاندن و انجام فداليتهاي ک سی خکاسته شده) و رفتار آمها
سکم :خکابيدن و لم دادن روي صندلی بکد .رفتارهاي آما  ،رفتارهايی بکدند که از نظر مد م منجر به بروز
مشت د در مهاردهاي آمکزشی و اجتماعی اين دانش آمکز میشد .پ از انتخاب رفتارههاي آمها  ،بها
عکجه به اط عاد کسب شده از مد م آزمکدنی براي هر رفتار آما  ،يک داسهتان اجتمهاعی طراحهی شهد.
شايان ذکر است که به منظکر اص ح رفتار آما ِ اول 19 ،ج سه ،رفتار آما ِ دوم 13 ،ج سه و رفتهار آمها ِ
سکم 14 ،ج سه برنامۀ مداخ هاي اجرا شد.
با عکجه به اصکل ساخت داستانهاي اجتماعی ،مانند کاربردي و انفرادي بکدن ،داستانهاي اجتماعی
ارائه شده مطاب با اصکل مطرح شده عکس گري ( )1339طراحی شد .در ابتداي هر داستان با استفاده از
به او ارائهه و په از
جم ههاي عکصيفی ،اط عاعی دربارۀ آزمکدنی ،دانشآمکزان ديگر و مکقديت ک
آن جم ههاي ديدگاهی ،هدايتکننده و عاييد کننده عرضه میشد .داستان اجتماعی مربکط بهه ههر رفتهار
آما  ،درست پيش از وقکع آن ،ارائه و به منظکر اطمينان از در ککد نس ت به داستان مهکرد نظهر ،در
پايان سکالهايی پرسيده میشد .اين داستانها به صکرد پاورپکينت عهيه و ارائه شد .به طهکر متکسه در
هر اس يد دو عا سه جم ه وجکد داشت که از زمينهاي با رنگ سفيد و فکنت سياه به اندازۀ  92نکشته شده
بکد .عصاوير مربکط به اين جم هها نيز در همان اس يد قرار داده شده بکد .داستانها با عنکانی شروع مهی
شد که مخصکص هر رفتار آما بکد .آزمکدنی خکد با اسهتفاده از نشهانگر مهک يها ک يهدهاي لهب عها
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اس يدها را نشان میداد .در ابتدا ،محق اين داستانها را براي ککد میخکاند و پ
کمک وي آنها را عترار میکرد.

از آن کهکد بها

مدرفی ابزار اندازه گيري و شيکۀ جمع آوري دادهها
در اين پژوهش از روش مشاهدۀ نظام دار براي جمع آوري دادهها استفاده شده اسهت .بها عکجهه بهه
ماهيت رفتار آما اول (عدم برقراري ارع اط با نگاه) و رفتار آما دوم (انجام عت يفهاي درسی) ،دادهها به
روش ث ت فاص هاي 1و براي رفتار آمها سهکم (خکابيهدن و لهم دادن روي صهندلی کهه شهروع و پايهان
مشخ داشت) ،از روش ث ت فراوانی 1رفتار آما استفاده شد .مدد زمهان مشهاهده رفتارههاي آمها ده
دقيقه انتخاب شد .در مرح ه خ پايه ،وقکع هر يک از رفتارهاي آما در فهرست بررسهی 9ث هت گرديهد.
اين فهرست بررسی عکس نکيسنده دوم مقاله و مد م ککد به طکر همزمان عتميل و از طري فرمهکل
مربکط ،اعت ار عکاف مشاهده گران محاس ه شد .در اين فرمکل ،اعت ار مکرد نظر از طريه عقسهيم عدهداد
عکاف بر عدداد عکاف به اضافه عدم عکاف ضرب در  111محاس ه مهیشهکد (بهه پهژوه1331 ،؛ کهازدين،
 .)1321در مرح ه مداخ ه درست پيش از حضکر ککد در مکقديت ک  ،داستانهاي اجتماعی براي او
خکانده میشد و ب فاص ه رفتار وي مکرد مشاهده قرار میگرفت.

شاخ

دقت اجرا

5

شاخ دقت اجرا يتی از مهمعرين عناصر طرحهاي عک آزمکدنی است کهه نشهان دهنهدۀ ميهزان
دقت در اجراي برنامه مداخ هاي است (هکرنر و همتاران .)1114 ،در عحقي حاضر اين شاخ به وسي ه
فهرست بررسی محق ساخته سنجيده و از طري فرمکل مربکط محاس ه شد .در اين فرمهکل ،شهاخ
مکرد نظر از طري عقسيم مراحل درست انجام شده بر مراحل درست انجام شده به اضافه مراحل درست
انجام نشده ضرب در  111محاس ه میشکد (سنسکستی و همتاران.)1115 ،

روايی اجتماعی
هکرنر و همتاران (  )1114با اشاره به ضرورد محاس ه و گزارش روايی اجتماعی در طرحهاي عهک
آزمکدنی ،آن را نشان دهنده ميزان پذيرش و رضايت افراد از برنامه مداخ هاي میدانند .در پژوهش حاضر،
به منظکر سنجش روايی اجتماعی از پرسشنامه مارعينز ،ويت ،اي يکد و دارويت ( )1324بها نهام نيمهر
درجه بندي مداخ ه 4استفاده شد .اين پرسشنامه داراي  14سؤال به صکرد ليتهرد و داراي شهش نقطهه
متشتل از کام ً مکاف عا کام ً مخالف است و دامنۀ نمراد آن بين  14عا  31در نکسان است که کسهب

1 - Interval Recording
2 - Event Recording
3 - Checklist
4 - Fidelity Index
5 - Intervention Rating Profile
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نمرۀ باالعر از  41حاکی از پذيرش برنامه مداخ هاي است .هرچه نمهراد بهاالعر باشهد حهاکی از پهذيرش
بيشتر برنامه مداخ هاي است (مکلر ،ادوارد و عراهانت .)1119 ،اعت ار اين پرسشنامه از طري ث اد درونهی
 1/22گزارش شده است (لين و همتاران .)1112 ،در پژوهش حاضر مد هم آزمهکدنی ،ايهن پرسشهنامه را
عتميل و ميزان رضايت خکد از عغييراد ر داده را گزارش کرد .پرسشنامه روايی اجتماعی په از پايهان
برنامه مداخ هاي و در حالی که نتايج پژوهش گزارش نشده بکد ،عکس مد م آزمکدنی عتميل شد .به طکر
مدمکل در طرحهاي عک آزمکدنی دادهها به صکرد عح يل چشمی ،محاس ه شاخ انهدازه اثهر و آزمهکن
هاي آمار استن اطی مانند آزمکن عی عفسهير و گهزارش مهیشهکد (پارسکنسهکن و بيسهر1322 ،؛ ههکرنر و
همتاران1114 ،؛ جانکستی ،اليننگر ،هکارگر و لي تکمن.)1113 ،
يافتهها
همان طکر که شتل  1نشان میدهد رفتارهاي آما اول و دوم روند صدکدي در پيش گرفتهه اسهت.
در خ پايه رفتار آما اول (برقراري ارع اط با نگاه) که  4ج سه طکل کشيد ،ميهانگين بهروز رفتهار  41در
صد محاس ه شد که در مرح ه مداخ ه به  21در صد افزايش يافت .بدين منکال م حظه میشکد که بهين
مرح ۀ خ پايه و مرح ۀ مداخ ه هشت در صد افزايش ر داده است.
در مکرد رفتار آما دوم (انجام عت يفهاي درسی) مشاهده میشکد که پ از ارائه برنامه مداخ ه ،نيز
روند صدکدي طی شده است .در مرح ه خ پايه ميانگين بروز رفتار آمها دوم در طهکل  3ج سهه  59در
صد به دست آمد که در مرح ه مداخ ه به  21در صد افزايش يافت .يافتهها نشان میدهد که بها گذشهت
زمان ،آزمکدنی در ج سههاي پايانی مدد زمان بيشتري را صرف انجام عت يف کرده ،ههر چنهد در ج سهه
 19و  11به ميزان خ پايه بازگشت کرده است.
دادههاي مربکط به خ پايه رفتار آما سکم ،حاکی از عدم وجکد روند و ث هاد مشخصهی در مراحهل
خ پايه و مداخ ه است و نشان میدهد که رفتار آزمکدنی از هر ج سه به ج سه بدد عغيير کرده است .بروز
رفتار آما سکم (خکابيدن و لم دادن روي صندلی) طهی  19ج سهه در مرح هۀ خه پايهه و  14ج سهه در
مرح ۀ مداخ ه مکرد مشاهده قرار گرفت .هر چند ميانگين مرح ه خه پايهه از  1/19بهه  1/22در مرح هه
مداخ ه کاهش يافته ،ولی نمیعکان آن را ناشی از عأثير داستانهاي اجتماعی دانست ،زيهرا پهيش از ارائهه
برنامۀ مداخ هاي و در ج سه پنجم هيچ مکردي از بروز رفتار خکابيهدن و لهم دادن روي صهندلی مشهاهده
نشد.
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شکل  -1فراوانی رفتارهای آماج آزمودنی در مراحل خط پايه و مداخله
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محاس ه اندازه اثر

1

به منظکر سنجش اندازه اثر در پژوهش حاضر از روش درصد دادههاي غير همپهکش اسهتفاده شهده
قهرار
است .در صکرعی که هدف پژوهش افزايش رفتار مط کب باشد ،باالعرين نقطه در خ پايهه مه
باالعر است را شمارش ،و بر کهل نقهاط
داده می شکد و سپ در مرح ه مداخ ه ،نقاطی که از نقطه م
مرح ه مداخ ه عقسيم میکنيم و چنانچه هدف پژوهش کاهش رفتار نامناسب باشد ،پايينعهرين نقطهه در
پايينعر است را شمارش و بهر کهل نقهاط مرح هه
قرار داده و نقاطی که از نقطه م
خ پايه را م
مداخ ه عقسيم میکنيم (استروچ ،مستروپرير و کاستک .)1322 ،در عفسير درصد دادههاي غيهر همپهکش،
نمراد باالي  31بسيار اثر بخش ،نمراد  23-21اثر بخشی متکس  23-41 ،اثربخشی مکرد سؤال و زيهر
 41فاقد اثربخشهی در نظهر گرفتهه مهیشهکد (اسهتروچ و همتهاران .)1322 ،عهدم برقهراري ارع هاط بها
نگاه( ،)1/51انجام عت يفهاي درسی (  )1/29و خکابيدن و لم دادن روي صندلی (صفر) بهه دسهت آمهد.
نمرۀ روايی اجتماعی برنامۀ مداخ هاي 22 ،به دست آمد و در پايان هر ج سه شاخ دقت اجرا محاس ه و
ميانگين آن  35در صد برآورد شد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر پاسخ گکيی به اين سؤال بکد که آيها داسهتانههاي اجتمهاعی بهر مشهت د
رفتاري ککدکان اعيستيک عأثير دارد؟ در اين عحقي ع ش شد عا نقاي مکجکد در پيشينه بر طرف شهکد
که از جم ه اين نقاي اطمينان از عشخي اخت ل اعيسم بهکد .همچنهين عه ش شهد عنهها از داسهتان
اجتماعی به عنکان برنامۀ مداخ هاي و از طرح چند خ پايه استفاده شکد کهه کنتهرل آمهاري بيشهتري را
نس ت به طرحهاي  ABفراهم میکند و در نتيجه اطمينان از درستی نتايج را افزايش میدههد .همهان
طکر که شتل  1نشان میدهد داستانهاي اجتماعی عأثير يتسانی بر رفتارهاي آما نداشت.
يافتههاي پژوهش حاضر ،بيانگر عأثير مث ت برنامه مداخ هاي در افزايش انجام عت يفهاي درسی بکد.
در مقابل ،برنامه مداخ هاي مکرد نظر بر ارع اط با نگاه و خکابيدن و لم دادن روي صندلی ،عأثيري نداشت.
اين نتيجه با يافتههاي مکجکد در پيشينه پژوهشی م نهی بهر عهأثير متفهاود داسهتانههاي اجتمهاعی بهر
رفتارهاي آما همخکانی دارد (رينهاد و کار.)1112 ،
اندازه اثر براي برقراري ارع اط با نگاه  1/51به دست آمده که نشان دهندۀ عدم عأثير برنامهه مداخ هه
در کاهش اين رفتار است .عدم افزايش مدنادار برقراري ارع اط با نگاه در اين پژوهش هم راستا بها نتهايج
گزارش شده عکس سکاين ( ) 1115است .اين نتيجه با يافتههاي حاصل از پژوهش استاعکن و همتاران

1 - Percentage of Nonoverlapping Data
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(  )1112در عضاد است .اين پژوهشگران در پژوهش خکد از داستانهاي اجتماعی براي افزايش برقهراري
ارع اط با نگاه استفاده کرده و نتايج آن را مث ت گزارش کردهاند .براي ع يين احتمهالی ايهن مکضهکع بايهد
اشاره کرد که مشتل برقراري ارع اط با نگاه يتی از نشانههاي اص ی اخت ل اعيسم اسهت .بهديهی اسهت
براي ايجاد عغيير در اين زمينه به برنامههاي مداخ هاي طکالنی مدد عري نيهاز اسهت و شهايد نتهکان بها
داستانهاي اجتماعی که بيشتر به عغيير پيش آيندها و پ آيندهاي رفتار و آشتار ساختن حاالد درونهی
ديگران عاکيد میکند ،در اين گکنه رفتارها عغيير ايجاد کرد.
در پژوهش حاضر بيشترين عأثير داستانهاي اجتماعی را میعکان بر رفتار آما دوم با اندازه اثر 1/29
مشاهده کرد .اين نتيجه از طري روش عح يل چشمی و شاخ اندازه اثر مکرد حمايت قرار گرفتهه و بها
يافتههاي مکجکد در پيشينه م نی بر عأثير مث ت داستان اجتماعی بر انجام دادن عت يفههاي درسهی ههم
راستاست (اسچيندر و گکلدستين1113 ،؛ هکلمز.)1112 ،
اندازه اثر مربکط به خکابيدن و لم دادن روي صندلی صفر است که نشاندهنده عدم عأثير داستانهاي
اجتماعی بر رفتار مکرد نظر است .اين نتيجه را عح يل چشمی هم عاييد میکند و عدم وجکد عفاود مدنهی
دار بين شراي خ پايه و مداخ ه را نشان میدهد .چنين يافتههاي بها شهکاهد ارائهه شهده عکسه مهکر و
همتاران ( )1112متفاود است .در حالی که آنان گزارش کردهاند که داستانهاي اجتماعی بر به کد رفتار
اثراد مث تی به همراه داشته است.
درست نشستن روي صندلی و افزايش مدد زمان نشستن در ک
شايان ذکر است که همانند اين پژوهش ،ديگر پژوهشگران نيز عأثير متفاود داستانهاي اجتماعی بر
آزمکدنیها و رفتارههاي آمها گکنهاگکن را گهزارش کهردهانهد (رايهت و مهک کهارعن1111 ،؛ اسهتاعکن،
عينگستروم ،وي تزنستی1112 ،؛ کروزيهر و عهين چهاي1114 ،؛ اگکسهتا ،ريتهز ،ماسهتروفير ،اسهتروک ،
 .)1115ماهيت و شهدد رفتارههاي آمها مهیعکانهد يتهی از متغيرههاي دخيهل در بهروز عهأثير متفهاود
داستانهاي اجتماعی در اين پژوهش باشد.
از ديگر يافتههاي پژوهش حاضر میعکان به پذيرش باالي مد م از برنامه داستانهاي اجتماعی اشاره
کرد .با وجکد اين که برنامه مداخ هاي بر رفتارهاي آما اول و سکم از نظر آماري مدنهادار ن هکد ،لهيتن از
نظر مد م آزمکدنی عغييراد ايجاد شده به لحاظ بالينی قابل عکجه بکده است .ايهن مکضهکع بيهانگر روايهی
اجتماعی بااليی داستانهاي اجتماعی است و اهميت عغييراد حاصل در رفتهار آزمهکدنیهها را از ديهدگاه
مد م نشان میدهد .اين يافته بيانگر ديدگاه مد م در رابطه با کاربردي بهکدن و احتمهال اسهتفاده از ايهن
عتنيک در آينده است.
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محدوديتها و پيشنهادها
يتی از محدوديتهاي پژوهش حاضر که بايد هنگام نتيجه گيري بهه آن عکجهه داشهت ،محهدوديت
ناشی از استفاده از يک نفر آزمکدنی و استفاده از طرح عک آزمکدنی است که مکجب ايجاد محهدوديت در
عدميم يافتهها میشکد (کازدين .)1321 ،محدوديت ديگر مربکط به عکاف بين مشهاهده گهران اسهت کهه
براي محاس ه اين شاخ از فهرست بررسی عتميل شده عکس مد م استفاده شد .نگرش مد م نس ت به
ککد و آگاهی او از شروع برنامه مداخ ه ممتن است در عتميهل فهرسهت بررسهی اثهر گذاشهته باشهد.
همچنين عکاف بين مشاهده گران در عحقي حاضر در مقايسه با عحقيقاد انجام شهده در مهکرد داسهتان
هاي اجتماعی پايينعر است .پيشنهاد میشکد که در عحقيقاد آينده از عدداد بيشتري آزمهکدنی اسهتفاده و
براي محاس ه عکاف بين مشاهده گران از عصاوير ض شده استفاده شکد و اعت هار بهين مشهاهده گهران
عکس افرادي مستقل از فرايند عحقي محاس ه شکد .در پايان با عکجه به نقش مهاردهاي زبانی در عأثير
يا عدم عأثير داستانهاي اجتماعی عکصيه میشکد که اين مهاردهها سهنجش ،و نقهش آن در اثربخشهی
برنامه مداخ هاي مشخ شکد.
منابع
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