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 دهیچک
رسد کهه عدهداد ککدکهان م هت  بهه      هاي اخير به نظر میدر دهه
اي افزايش يافتهه  سم به طکر قابل م حظهيف اعيط يهااخت ل

مکرد په    141کع يک در ياست. به طکري که اين اخت ل با ش
را بهه   یعحکل  -ین اخت ل عص يعر عي، شایذهن یماندگ از عقب

را  یاز به ارائهه خهدماد درمهان   يو در نتيجه ن خکد اختصاص داده
ر يه ههاي اخ ساخته است. بنابراين، در سال يش ضروريش از پيب

 يههها در مهههارد ینارسههاي یبههه بررسه  يمتدههدد يهههاپهژوهش 
ک پرداختههه و يسههتيککدکههان اع يو مشههت د رفتههار یاجتمههاع
ک را بهه عنهکان   يسهت يافهراد اع  یاجتماع يهادر مهارد ینارساي
ن راسههتا، يههکنههد. در ایمهه ین اخههت ل مدرفههيهها یاصهه  ۀنشههان

بهر   یاجتماع يها ر داستانيعأث ۀانجام شده در زمين يها پژوهش
 یاجتمههاع يهههاش مههارد يو افههزا يکهاهش مشههت د رفتهار  
ن يه انهد. از ا دست يافته یضيج ضد و نقيککدکان اعيستيک به نتا

هاي اجتمهاعی بهر    ر داستانيرو، هدف پژوهش حاضر بررسی عأث
ت د رفتاري يک کهکد  اعيسهتيک بهکد. بهدين منظهکر از      مش

آمها    يروش عک آزمکدنی با چند خه  پايهه در ميهان رفتارهها    
 آوري شهد.  دار جمهع  ها از طريه  مشهاهده نظهام    استفاده و داده

و شهاخ    یل چشهم يه ن پژوهش بهه دو روش عح  يا يها داده
ر يعهأث  ۀدهنهد  اندازه اثر محاس ه و گزارش شده اسهت کهه نشهان   

ککد  مهکرد   يبر مشت د رفتار یاجتماع يها تفاود داستانم
دهههد کههه  یهههاي پههژوهش حاضههر نشههان مهه نظههر اسههت. يافتههه

ر مث هت  يآما  عأث ياز رفتارها یعنها بر يت یاجتماع يها داستان
 است.  يرين عأثيگر فاقد چنيداشته و در دو مکرد د

داستان اجتماعی، مشت د رفتاري،  :های کلیدیواژه

 اعيستيک ککدکان

 
 

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 neuro-
developmental 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
ههاي   ارع اط، مههارد  برقراري در از طري  نارسايی که است عحکلی -یعص  اخت لی اعيسم، اخت ل

 ی ئ(. مسها 1111 ،1آمريتها  یپزشهت انجمن روان) شکدیماعی و رفتارهاي قال ی و عتراري شناسايی ماجت
شراي  همراه اين اخت ل را  1هاي روانی هم کدذهنی و ساير اخت ل یماندگچکن مشت د رفتاري، عقب

کج خ قهی و آسهيب    عخريب اشيا، (. پرخاشگري،1113؛ ماعسکن و لکالک، 1931پژوه، د )بهينمایعر مميوخ
شکد )مکدفهکرد و  یاست که در افراد اعيستيک مشاهده م يابرانگيز عمده رفتارهاي چالش به خکد از ديگر

عکاند بر والدين و کارکرد خانکاده از نظر مشارکت در  مشت د رفتاري اين ککدکان می .(1112همتاران، 
(. از 1112نهز،  ي تي؛ ماعسهکن و و 1111همتهاران،   پژوه وبر جا گذارد )به یر منفيعأث یاجتماع يهافداليت

 مکجباي که مشت د رفتاري را کاهش دهد، امتان دارد به طکر چشمگيري مداخ ه هاي اين رو، برنامه
اي متنکعی با ههدف  هاي مداخ ه برنامه .(1111و همتاران،  به کد کيفيت زندگی افراد اعيستيک شکد )کار

یختی، اجتماعی و رفتاري براي ککدکان اعيستيک طراحهی و اسهتفاده مه   هاي ارع اطی، شنا به کد مهارد
طهه يهاي اجتماعی همچنان به عنکان يتی از چالش برانگيزعرين حدر مهارد یکد. با وجکد اين، نارسايش

 (.1111ها باقی مانده است )ويز و هاري ، 
عرين ها، از رايجو ديگر روش يسازبه طکر سنتی استفاده از فنکن اص ح رفتار، مانند عشکي ، محروم

شهکد. هنگهام   یرويتردها براي مقاب ه با مشت د رفتاري ککدکان اعيستيک در خانه و مدرسه محسکب م
 مکجهب رد و اغ هب  يه گیاستفاده از اين فنکن، به طکر مدمکل دليل وقکع رفتار نامناسب مد نظر قهرار نمه  

رويترد ديگر اين اسهت کهه    .(1111شکد )مکيز،  می جايگزينی يک رفتار نامناسب با رفتار نامناسب ديگر
هها  اي اين گکنه جن هه شکد و سپ  هنگام طراحی برنامه مداخ ه یابتدا ع ت وقکع رفتار نامناسب شناساي

انهد مشهت د    ( گهزارش کهرده  1331(. همان طکر که گرشام و اليکد )1111 مکرد عکجه قرار گيرد )مکيز،
عکان گفهت کهه يتهی از    هاي اجتماعی شکد. از اين رو، می ر مهارداست مکجب اخت ل د رفتاري ممتن

ع ل مشت د رفتاري در ککدکان اعيستيک، مشتل در شناسايی رفتهار مناسهب اجتمهاعی )سانسکسهتی،     
يتهی از   (.1111هاي اجتماعی است )اعکود، ( و همچنين عدم در  سرنخ1112 پاول اسميت و کين کيد،

ههاي اجتمهاعی در ککدکهان     د رفتاري و همچنهين افهزايش مههارد   هايی که براي کاهش مشت روش
 هايی انفرادي هاي اجتماعی، داستان هاي اجتماعی است. داستان اعيستيک مکرد عکجه قرار گرفته، داستان

ههاي   ههاي اجتمهاعی بهه افهزايش مههارد      مکقديت يو ککعاه است که امتان دارد از طري  آمکزش اجزا
ههاي   ها بهر عکصهيف و عشهرير سهرنخ     (. اين داستان1111منجر شکد )گري، اجتماعی ککدکان اعيستيک 

                                                           

1- American Psychiatric  Association 
2- Comorbid 
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ههاي  داسهتان  (.1112اسهتاعکن و همتهاران،   ) پهردازد هاي رفتاري مناسب مهی اجتماعی و آمکزش پاسخ
دهد. همچنهين   اجتماعی، رفتار مناسب در مکقديت مکرد نظر و نگرش ديگران را در آن مکقديت نشان می

ککعهاه و عصهاوير،    يهها ، انجام رفتار اجتماعی مناسب را آمکزش داده و به وسي ه جم ههااين گکنه داستان
-آنها و جم هه  يهاي اجتماعی، مدناسرنخ یشناساي ۀها دربارنمايد. اين داستانرفتار آما  را الگکسازي می

در  ييها فتهر  چهه احسها    و  دهند در مکرد اينته چه بايد بگکيند، در مکقديت مکرد نظر چه انجام  یهاي
چه کسی؟، چرا؟،  يهاهاي اجتماعی به سکالداستان ،کند. به ع ارد ديگرارائه می یذهن دارند، اط عاع
هاي اجتمهاعی  (. داستان1111دهند )اعکود، یدر رابطه با مکقديت مکرد نظر پاسخ م ،چه وقت؟ و چه چيز؟

 زير است: يها متشتل از جم ه
ها به عکصيف مکقديهت، حهکادو و افهراد درگيهر در مکقديهت،      جم ه: اين نکع 1هاي عکصيفی جم ه -1

کجا؟، چه کسی؟، چه  يهاعکصيفی پاسخ سکال يهاپردازد. جم هکاري که بايد انجام شکد و ع ت آن می
کند. براي مثال، اسم من ع ی است و من ده ساله هستم. من در مدرسهه پيهک   کاري؟ و چرا؟ را بيان می

هها يهک ميهز و    خکانند و هر يک از بچهه یر ک   ما هشت ککد  ديگر در  مخکانم. د هنر در  می
 صندلی دارند. نام مد م ما خانم کريمی است. 

: حاالد درونی يدنی احسا ، خکاست، هيجان، انگيزه، افتار و عقايد افهراد  1هاي ديدگاهیجم ه -1
کنهد کهه بهراي     اط عاعی را آشتار می هادهد. به دليل اينته اين نکع جم ه درگير در مکقديت را نشان می

دانهش   ، وقتهی کهه مد هم بهه    9افراد اعيستيک ناشناخته است، از اهميت زيادي برخکردار است. براي مثال
هايشان را داخل ميهز  ، او دوست دارد که دانش آمکزان کتاب"هايتان را جمع کنيد کتاب"گکيد  آمکزان می

گذارند، خهانم مد هم بسهيار خکشهحال     هايشان را داخل ميز می بها کتا بگذارند. در اين شراي ، وقتی بچه
 شکد. می

دهد هاي اجتماعی نشان میپاسخ مکرد انتظار را براي مکقديت و سرنخ :5هاي هدايت کنندهجم ه -9
مهن  "يها   "کهنم یمن ع ش م"ها با ع اراعی مانند کند. اين جم ه و رفتار افراد را به آن سمت هدايت می

هايتان را جمع کنيد، من ع ش  گکيد کتاب شکد. براي مثال، وقتی خانم مد م می شروع می "کنم سدی می
 هايم را داخل ميزم بگذارم. کنم که کتاب می

هايی که عکس  خکد فرد و با عکجه به ع ي  و عفتر خکد او به داسهتان   : جم ه4هاي کنترلیجم ه -5
 در داستان کمک کند.  شکد عا به يادآوري اط عاد مطرح شده اضافه می

                                                           

1 - Descriptive sentences 
2 - Perspective sentences 

 
4 - Directive sentences 
5 - Control sentences 
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کند و کننده عاکيد می هدايت يها ها، بر اهميت انجام جم هاين نکع جم ه :1هاي عاييد کننده جم ه -4
شهکد. بهراي مثهال،    شروع می "... کند کهاين کار کمک می"و يا  "اين کار خکبی است"با ع اراعی مانند 

 شکد.خکشحالی مد م می مکجباين کار خکبی است و 
1مشارکتی يهاجم ه -2

دههد کهه چهه     کند و نشان مهی یها عمل افراد ديگر را عکصيف ماين جم ه :
هاي زيادي  (. براي مثال، وقتی من کتاب1114،  آرنکلدهکلی و و چگکنه ممتن است کمک کنند ) کسانی
اب خهکد بها   ( در کته 1114هايم بخکاهم عا به من کمک کنند. هکلی و آرنکلد ) یک سعکانم از همیم ،دارم

کننهده يها    اند که به نس ت يک جم ه هدايت بيان کرده« 9اجتماعی پنهان يهاآشتار کردن سرنخ»عنکان 
 جم ه کنترلی، بايد دو عا پنج جم ه عکصيفی، ديدگاهی، عاييد کننده و مشارکتی آورده شکد. 

 يرفتهار  اجتمهاعی بهر کهاهش مشهت د     يهها بسياري اثربخشی داستان يهااخير، پژوهش ۀدر ده
ها  گکنه داستان ر مث ت اينيها حاکی از عأث هاي برخی از پژوهش اند. يافته کرده یک را بررسيستيککدکان اع
نسهکن،  ي، ادوارد و رابینسهت ي تزي؛ اسهتاعکن، و 1112نهاد و کهارعر،  ي؛ ر1111مر و همتاران، ياست )لکر
ر ي( عدم عهأث 1115؛ سکاين، 1119تز، يگر از پژوهشگران )گريد ی(. در مقابل، برخ1112؛ استاعکن، 1111
ههاي   هها، داسهتان   اند. شايان ذکر است کهه در عدهدادي از پهژوهش   هاي اجتماعی را گزارش کرده داستان

اي بکده است )هاگکارا و  و در مکرد برخی ديگر فاقد چنين نتيجه ،اجتماعی در مکرد برخی رفتارها اثربخش
ان يه ه در ميه با چند خه  پا  ی( با استفاده از طرح عک آزمکدن1112(. استاعکن )1114چان،  ;1333ماي ز، 
 يهها ها، گزارش کرده است که ارائه داسهتان ز استفاده از مشاهده نظامدار در ث ت دادهيآما  و ن يرفتارها
ک شده است. يستيدر افراد اع 4ارع اط با نگاه يو برقرار 5گفت و گک يها ش مهارديمنجر به افزا یاجتماع

ماننهد جيهز زدن،    یاجتماعی را براي کاهش رفتارههاي  يها( اثر بخشی داستان1111همتاران )لکريمر و 
ضربه زدن، لگد زدن و پرعاب اشياء، با استفاده از روش عک آزمکدنی با يک ککد  اعيسهتيک در محهي    

هها    يهل داده دار بهه ث هت و عح   اند. اين پژوهشگران با استفاده از مشاهده نظامخانه مکرد بررسی قرار داده
، ینسهت ي تزياند. استاعکن، وها را در کاهش رفتارهاي آما  گزارش کرده پرداخته و اثربخشی اين داستان

 یها، به بررس یان آزمکدنيه در ميبا چند خ  پا ی( با استفاده از طرح عک آزمکدن1111نسکن )يادوارد و راب
 يک پرداختنهد. رفتارهها  يسهت ياع یسه آزمهکدن  2اخ لگرانه يبر کاهش رفتارها یاجتماع يها ر داستانيعأث

يافتهه  .بهکد  1شدن به جن  مؤنه  و خيره 1اد زدني، فر2یصندل يدن رويآما  پژوهش مذککر شامل ککب

                                                           

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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اد يدر رفتار فر یو خيره شدن کاهش يافت، ول یصندل يدن روين پژوهش نشان داد که رفتار ککبيا يها
 ار اند  بکد. ين کاهش بسيزدن ا

ز در يم يدن رويبر کاهش رفتار ککب یاجتماع يهات از نقش داستانيدر حما يشتريب یبشکاهد عجر
( گزارش شده است. رفتار آمها  در پهژوهش آنهها کهاهش     1112نهاد و کار )يک عکس  ريستيککدکان اع

نظامهدار و   ۀن پهژوهش از مشهاهد  يدر ک   بکد. در ا 5ف خکاندنيهنگام انجام عت  9ضربه زدن با دست
دهد که ضربه زدن با دست یپژوهش نشان م يهااستفاده شده است. يافته ABCA یک آزمکدنطرح ع

پ  از دو  يريگيحاصل از پ يها ن دادهياز شصت و سه درصد به چهل و يک درصد کاهش يافت. همچن
ورو  یمانهده اسهت. که    یهفته نشان داد که رفتار مذککر در سطر مشاهده شهده در مرح هه مداخ هه بهاق    

و کهاهش   4ی، مانند سه م و احهکال پرسه   یاجتماع يها ش مهارديبر افزا ها را ن داستانير ايعأث (1115)
ن پهژوهش کهه سهه    يه کهرده اسهت. در ا   یبررس 2ها، مانند چرخش و عتان دادن دستيمشت د رفتار

تهه  مکرد استفاده قرار گرف یبازگشت یسم در آن حضکر داشتند، روش عک آزمکدنياخت ل اع يدارا یآزمکدن
 يمخت ف و رفتارها يها یآزمکدن بر یاجتماع يها ن پژوهش نشان داد که داستانيج حاصل از اياست. نتا

اثر مث ت داشت و بر رفتهار چهرخش و    یاجتماع يها که بر مهارد يدارد، به طکر یر متفاوعيگکناگکن عأث
هها در  خش و عتان دادن دستبر رفتار چر یاجتماع يهار داستانياثر بکد. عدم عأثیها بعتان دادن دست

طهرح عهک    يريکهارگ ( با بهه 1119ت  )يز عاييد شده است. گريگر نيک عکس  پژوهشگران ديستيافراد اع
اء ي، بردن اش2ار ب نديبس ي، استفاده از صدا2ستادنياجتناب از ا يها را بر رفتارهان داستانير اي، عأثیآزمکدن

 يدر پهنج نکجهکان دارا   11هها  رخش و عتهان دادن دسهت  و چ 11، عترار نامناسب ک ماد3و دست به دهان
 یاجتماع يهان بکد که داستانيانگر ايب يپژوهش و يهاقرار داده است. يافته یسم مکرد بررسياخت ل اع

کاهش آنها شهده   کجبر رفتارها اثر مث ت داشته و ميها، بر سار از رفتار چرخش و عتان دادن دستيبه غ
 است. 

مکجکد از  يهايض در پيشينه از يک سک و مشت د روش شناختی در پژوهشوجکد شکاهد ضد و نق
ها در به کد مههارد اجتمهاعی و کهاهش مشهت د رفتهاري ککدکهان        گر، اثربخشی اين داستانيد يسک

                                                                                                                                        

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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اجتمهاعی   يهها انجام شده، داسهتان  يهاساخته است. در بسياري از پژوهش اعيستيک را با چالش مکاجه 
مثهال، اگکسهتا، گريتهز،     ياي ديگري به طهکر همزمهان اسهتفاده شهده اسهت. بهرا       همراه با روش مداخ ه

هاي اجتماعی را همهراه بها عقکيهت،     ( داستان1114عينتانی ) و کروزير ( و1115استروک  ) و ماستروفير
انهد.  بهه کهار بهرده    یدئکيينکار و ۀ( همراه با مشاهد1112ژعکنی و استاعکن ) ( همراه با اقتصاد1115مکر )
يراد رفتاري، ناشی از اجراي کهدام برنامهه   يعکان اطمينان داشت که عغیيهی است که در اين مکارد نمبد

 بهک ،  گرفته )مانند، سکاگارد، گهاگنکن،  صکرد عحقيقاد از برخی اين، بر افزون .بکده است يامداخ ه

  ABطهرح  زا و باشهد یمه  پژوهشهی ضهديف   طرح نظر از (1331داعي ک،  و ؛ نکري 1334ارل ، گکين، 
از ايهن رو،   کهرد.  کنتهرل  را متغير وابسته بر مزاحم متغيرهاي اثر عکانینم طرح اين در که شده استفاده

هاي اجتمهاعی بهر مشهت د رفتهاري      ا داستانين سؤال بکد که آيبه ا يیگکهدف از پژوهش حاضر پاسخ
 ر دارد؟يعأثبا عم ترد باال ککدکان اعيستيک 

 
 روش

 طرح پژوهش 
شده اسهت.   استفاده 1آما  يش حاضر از روش عک آزمکدنی با چند خ  پايه در ميان رفتارهادر پژوه

شکد و پ  از یآوري مآما  به صکرد همزمان جمع يهاي خ  پايه براي عمام رفتارهادر اين روش داده
اين رونهد بهه   شروع مرح ه مداخ ه براي يتی از آنها، ساير رفتارها همچنان در مرح ه خ  پايه قرار دارند. 

یضرورد م یه به خصکص زمانيبا چند خ  پا يهاابد. طرحيیگر نيز ادامه ميد يعرعيب در مکرد رفتارها
وجهکد   یبازگشهت  يهها  ه همانند طهرح يامتان عکقف درمان و بازگشت به خ  پا یابد که به لحاظ اخ قي

ر يدر مهکرد عهأث   يريگميگر عصميک ده با ييز مراحل خ  پايه و درمان و ني  خ  پايسه شرايندارد. با مقا
 (.1113 تکمن، يننگر، هکارگر و لي، الیستکعر خکاهد بکد )جان يدق یبرنامه درمان

 مکقديت عحقي 
بشارد اجرا شهد. ايهن مدرسهه وابسهته بهه سهازمان آمهکزش و پهرورش          ۀاي در مدرس برنامه مداخ ه

طيهف اعيسهم،    يهها ککدکان داراي اخت ل بشارد به ۀو در شرق عهران واقع است. مدرس بکدهاستثنايی 
ن پژوهش همراه با سه ککد  اعيستيک ديگهر و  يکند. آزمکدنی ایارائه م یشناختروانخدماد آمکزشی و 

ژه حضکر داشت. در اين ک  ، چهار ميز و صندلی به صکرد مقابل هم قرار يو  يک مد م در يک ک  
 یشد. گفتنیگر اجرا ميدر ک   د يامداخ ه ۀی و برنامهاي مشاهده در ک   آزمکدن داشت. عمام ج سه

 آرام و به دور از سر و صدا اجرا شکد. یدر ک س یاجتماع يهاشد داستانیاست که عا حد امتان سدی م

                                                           

1  - Multiple Baseline Across Target Behaviors  
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 يگير، نمکنه و روش نمکنهيجامده آمار
در سهال  سال مدرسه بشارد شهر عهران  11-2ن يککدکان سن یپژوهش حاضر را عمام يجامده آمار

( در یدانش آمکز بکدند. ککد  مکرد مطالده )آزمکدن 21داد که در مجمکع یل ميعشت 1922-23 ی يعحص
زير با مشکرد مشهاور مدرسهه انتخهاب     يهاهدفمند و بر اسا  م   اين پژوهش به طکر غير عصادفی

 شد.
 آزمکدنی اعيسم با عم ترد باال باشد. -1
 گران باشد.يبا د یک مارع اط  يککد  قادر به برقرار -1
 ، مانند اخت ل شنيداري و ديداري نداشته باشد. یجسمان يهايینارسا -9
 کند. یخکد روخکان یبتکاند از کتاب درس یآزمکدن -5
 

 یو اجتمهاع  یارع هاط  يیو نظر مد م از عکانا ینيبال ۀساله بکد که بر اسا  مشاهد 3 ي، پسریآزمکدن
ذکر شده و کسب رضايت والدين براي  يهانتخاب آزمکدنی بر اسا  م  برخکردار بکد. پ  از ا ینييپا

رفتهار آمها    در اين پژوهش، آما  انتخاب شدند.  ي  مصاح ه با مد م، رفتارهايشرکت در پژوهش، از طر
)مانند پاسهخ دادن بهه سهکال    یک س يهافيارع اط با نگاه، رفتار آما  دوم: انجام عت  ياول: عدم برقرار

خکاسته شده( و رفتار آمها    یک س يهاتي م، سؤال کردن از مد م، نکشتن، خکاندن و انجام فدالمد يها
بکدند که از نظر مد م منجر به بروز  یآما ، رفتارهاي يبکد. رفتارها خکابيدن و لم دادن روي صندلیسکم: 

بها   ،آمها   يفتارهها شد. پ  از انتخاب رین دانش آمکز ميا یو اجتماع یآمکزش يهامشت د در مهارد
شهد.   یطراحه  یهر رفتار آما ، يک داسهتان اجتمهاع   يبرا یعکجه به اط عاد کسب شده از مد م آزمکدن

 ج سه و رفتهار آمها ِ   13 دوم، ج سه، رفتار آما ِ 19 ،ولا شايان ذکر است که به منظکر اص ح رفتار آما ِ
 اجرا شد. يامداخ ه ۀج سه برنام 14 ،سکم

 یاجتماع يها بکدن، داستان يو انفراد ي، مانند کاربردیاجتماع يهاساخت داستان با عکجه به اصکل
هر داستان با استفاده از  يشد. در ابتدا ی( طراح1339) يارائه شده مطاب  با اصکل مطرح شده عکس  گر

  از ک   به او ارائهه و په  مکقديت ديگر و  آمکزاندانش، یآزمکدن دربارۀ ی، اط عاعیفيعکص يها جم ه
مربکط بهه ههر رفتهار     یداستان اجتماعشد. ید کننده عرضه مييکننده و عا تي، هدایدگاهيد يهاآن جم ه

نان از در  ککد  نس ت به داستان مهکرد نظهر، در   يآما ، درست پيش از وقکع آن، ارائه و به منظکر اطم
و ارائه شد. به طهکر متکسه  در   نت عهيه يها به صکرد پاورپکن داستانيشد. ایده ميپرس یهايان سکاليپا

نکشته شده  92 ۀاه به اندازيد و فکنت سيبا رنگ سف يانهيد دو عا سه جم ه وجکد داشت که از زميهر اس 
یشروع مه  یها با عنکان د قرار داده شده بکد. داستانيز در همان اس يها نن جم هير مربکط به ايبکد. عصاو

لهب عها     يدهايه خکد با اسهتفاده از نشهانگر مهک  يها ک      یمکدنشد که مخصکص هر رفتار آما  بکد. آز
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خکاند و پ  از آن کهکد  بها   یککد  م يها را بران داستانيمحق  ا ،اد. در ابتدادیدها را نشان مياس 
 کرد.  یآنها را عترار م ويکمک 
 هاجمع آوري دادهشيکۀ ابزار اندازه گيري و مدرفی 

ها استفاده شده اسهت. بها عکجهه بهه     م دار براي جمع آوري دادهنظا ۀدر اين پژوهش از روش مشاهد
ها به هاي درسی(، دادهفيارع اط با نگاه( و رفتار آما  دوم )انجام عت  ياول )عدم برقرارماهيت رفتار آما  
خکابيهدن و لهم دادن روي صهندلی کهه شهروع و پايهان       و براي رفتار آمها  سهکم )   1ياروش ث ت فاص ه
آمها  ده   ياستفاده شد. مدد زمهان مشهاهده رفتارهها    رفتار آما  1ز روش ث ت فراوانیا ،(مشخ  داشت

ث هت گرديهد.    9فهرست بررسهی آما  در  يدقيقه انتخاب شد. در مرح ه خ  پايه، وقکع هر يک از رفتارها
 کر همزمان عتميل و از طري  فرمهکل طسنده دوم مقاله و مد م ککد  به يعکس  نکفهرست بررسی اين  
م عدهداد  ي  عقسه يه ن فرمکل، اعت ار مکرد نظر از طري. در امحاس ه شدگران   ، اعت ار عکاف  مشاهدهکطمرب

؛ کهازدين،  1331)بهه پهژوه،    شهکد یمحاس ه مه  111عکاف  بر عدداد عکاف  به اضافه عدم عکاف  ضرب در 
اعی براي او هاي اجتم (. در مرح ه مداخ ه درست پيش از حضکر ککد  در مکقديت ک  ، داستان1321

 گرفت. شد و ب فاص ه رفتار وي مکرد مشاهده قرار می خکانده می
 شاخ  دقت اجرا

زان يه م ۀاست کهه نشهان دهنهد    یعک آزمکدن يهان عناصر طرحيعراز مهم یيت 5شاخ  دقت اجرا
 ه ين شاخ  به وسي  حاضر اي(. در عحق1114است )هکرنر و همتاران،  يابرنامه مداخ ه يدقت در اجرا
ن فرمهکل، شهاخ    ي   فرمکل مربکط محاس ه شد. در اياز طرو ده يمحق  ساخته سنج یفهرست بررس
م مراحل درست انجام شده بر مراحل درست انجام شده  به اضافه مراحل درست ي  عقسيمکرد نظر از طر

 (. 1115و همتاران،  یسکستشکد )سنیمحاس ه م 111انجام نشده ضرب در 
 یاجتماع يیروا

عهک   يهادر طرح یاجتماع يی( با اشاره به ضرورد محاس ه و گزارش روا1114و همتاران )  هکرنر
دانند. در پژوهش حاضر، یم يات افراد از برنامه مداخ هيرش و رضايزان پذي، آن را نشان دهنده میآزمکدن

مهر   يا نهام ن به  (1324ت  )يکد و داروي يت، اينز، وياز پرسشنامه مارع یاجتماع يیبه منظکر سنجش روا
قطهه  شهش ن  يتهرد و دارا يسؤال به صکرد ل 14 ين پرسشنامه داراياستفاده شد. ا 4مداخ ه يدرجه بند

است که کسهب  در نکسان  31عا  14ن يآن ب ادنمر ۀمتشتل از کام ً مکاف  عا کام ً مخالف است و دامن

                                                           

1  - Interval Recording 
2  - Event Recording  
3  - Checklist  
4  - Fidelity Index 
5 - Intervention Rating Profile  



 هاي اجتماعی بر به کد مشت د رفتاري ککدکان اعيستيک با عم ترد باال اثربخشی داستان

 

52 

 

رش ياز پهذ  یهرچه نمهراد بهاالعر باشهد حهاک     .است يارش برنامه مداخ هياز پذ یحاک 41باالعر از  ۀنمر
 ی  ث اد درونه ين پرسشنامه از طري(. اعت ار ا1119است )مکلر، ادوارد و عراهانت،  ياشتر برنامه مداخ هيب

ن پرسشهنامه را  يه ا ،ی(. در پژوهش حاضر مد هم آزمهکدن  1112ن و همتاران، يگزارش شده است )ل 22/1
ان يه په  از پا  یاجتماع يید. پرسشنامه رواکرر  داده را گزارش  رادييت خکد از عغيزان رضايل و ميعتم

به طکر ل شد. يعتم یعکس  مد م آزمکدن ،ج پژوهش گزارش نشده بکديکه نتا یو در حال يابرنامه مداخ ه
به صکرد عح يل چشمی، محاس ه شاخ  انهدازه اثهر و آزمهکن   ها  دادهعک آزمکدنی  يهادر طرح مدمکل

؛ ههکرنر و  1322ر، سه و بي سهکن شهکد )پارسکن یر و گهزارش مه  يعفسه  عی مانند آزمکن یآمار استن اط يها
  (.1113 تکمن، يننگر، هکارگر و لي، الیستک؛ جان1114همتاران، 
 

 هاافتهي
ش گرفتهه اسهت.   يدر پ يروند صدکداول و دوم آما   يدهد رفتارهاینشان م 1همان طکر که شتل 

در  41رفتهار  ن بهروز  يانگيه م ،ديج سه طکل کش 4که ارع اط با نگاه(  يرفتار آما  اول )برقراره يدر خ  پا
ن يبه شکد که بدين منکال م حظه میش يافت. يافزا در صد 21به محاس ه شد که در مرح ه مداخ ه صد 
 .هشت در صد افزايش ر  داده استمداخ ه مرح ۀ ه و يخ  پا ۀمرح 

، نيز پ  از ارائه برنامه مداخ هکه شکد ده میهشام هاي درسی(فيانجام عت ) در مکرد رفتار آما  دوم
در  59ج سهه   3در طهکل  بروز رفتار آمها  دوم  ن يانگيمه يدر مرح ه خ  پاده است. ش یط يروند صدکد

دهد که بها گذشهت   یها نشان مش يافت. يافتهيافزا در صد 21ست آمد که در مرح ه مداخ ه به به د صد
چنهد در ج سهه    ههر  ،دهف کريرا صرف انجام عت  يشتريمدد زمان ب یانيپا يهادر ج سه ، آزمکدنیزمان
 ه بازگشت کرده است. يزان خ  پايبه م 11و  19

در مراحهل   یاز عدم وجکد روند و ث هاد مشخصه   ی، حاکسکم ه رفتار آما يمربکط به خ  پا يهاداده
. بروز کرده استر ييه بدد عغاز هر ج سه به ج س یرفتار آزمکدندهد که نشان میه و مداخ ه است و يخ  پا
ج سهه در   14ه و يه خه  پا مرح هۀ  ج سهه در   19 طهی  روي صندلی( دن و لم دادنيخکابآما  سکم )رفتار 
در مرح هه   22/1بهه   19/1 ه ازيه ن مرح ه خه  پا يانگيچند م مداخ ه مکرد مشاهده قرار گرفت. هر ۀمرح 

ش از ارائهه  يپه  رايه ز ،دانست یاجتماع يهااستاند ريعأثاز  یناش ار عکان آنینم یول ،مداخ ه کاهش يافته
مشهاهده   یصهندل  يدن و لهم دادن رو يه از بروز رفتار خکاب يچ مکرديو در ج سه پنجم ه يامداخ ه ۀبرنام
 نشد.
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 فراوانی رفتارهای آماج آزمودنی در مراحل خط پايه و مداخله -1شکل 
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 محاس ه اندازه اثر 
اسهتفاده شهده    1غير همپهکش  يهاش حاضر از روش درصد دادهبه منظکر سنجش اندازه اثر در پژوه

باالعرين نقطه در خ  پايهه مه   قهرار     ،ش رفتار مط کب باشديکه هدف پژوهش افزا یدر صکرع .است
و بر کهل نقهاط    ،شکد و سپ  در مرح ه مداخ ه، نقاطی که از نقطه م   باالعر است را شمارشیداده م

ن نقطهه در  يعهر نييو چنانچه هدف پژوهش کاهش رفتار نامناسب باشد، پاکنيم  مرح ه مداخ ه عقسيم می
عر است را شمارش و بهر کهل نقهاط مرح هه     نييخ  پايه را م   قرار داده و نقاطی که از نقطه م   پا

 ر همپهکش، يه غ يها(. در عفسير درصد داده1322م )استروچ، مستروپرير و کاستک، يکنیمداخ ه عقسيم م

اثربخشی مکرد سؤال و زيهر   23-41اثر بخشی متکس ،  23-21بسيار اثر بخش، نمراد  31نمراد باالي 
ارع هاط بها    ي(. عهدم برقهرار  1322شهکد )اسهتروچ و همتهاران،    یمه ر نظهر گرفتهه   فاقد اثربخشهی د  41
( بهه دسهت آمهد.     صفرو خکابيدن و لم دادن روي صندلی )( 29/1) درسی  هايفي، انجام عت (51/1نگاه)
دقت اجرا محاس ه و ان هر ج سه شاخ  يدر پا و به دست آمد 22اي، برنامۀ مداخ ه یاجتماع يیوار ۀنمر
 برآورد شد.  در صد 35ن آن يانگيم

 

 یگیربحث و نتیجه
اجتمهاعی بهر مشهت د     يهها هدف از پژوهش حاضر پاسخ گکيی به اين سؤال بکد که آيها داسهتان  

ن عحقي  ع ش شد عا نقاي  مکجکد در پيشينه بر طرف شهکد  ر دارد؟ در اييرفتاري ککدکان اعيستيک عأث
داسهتان  عه ش شهد عنهها از    عشخي  اخت ل اعيسم بهکد. همچنهين   اطمينان از که از جم ه اين نقاي  

بيشهتري را  آمهاري  کنتهرل  استفاده شکد کهه  چند خ  پايه طرح از اي و به عنکان برنامۀ مداخ هاجتماعی 
دههد. همهان   ید و در نتيجه اطمينان از درستی نتايج را افزايش مکنیم فراهم   AB يهاطرحنس ت به 

 ر يتسانی بر رفتارهاي آما  نداشت.ياجتماعی عأث يهادهد داستانینشان م 1طکر که شتل 
 بکد. هاي درسیفيش انجام عت يدر افزا يار مث ت برنامه مداخ هيانگر عأثيپژوهش حاضر، ب يهاافتهي

. نداشت يريعأث مکرد نظر بر ارع اط با نگاه و خکابيدن و لم دادن روي صندلی، يامداخ هدر مقابل، برنامه 
بهر   یاجتمهاع  يهها داسهتان متفهاود  ر يبهر عهأث   یم نه  ینه پژوهشيشيمکجکد در پهاي يافتهجه با ين نتيا

  .(1112نهاد و کار، ي)ر دارد یآما  همخکان يرفتارها
ر برنامهه مداخ هه   يعدم عأث ۀبه دست آمده که نشان دهند 51/1 گاهارع اط با ن ياندازه اثر براي برقرار

 نتهايج ن پژوهش هم راستا بها  يدر اارع اط با نگاه  يبرقراردار اش مدنيدر کاهش اين رفتار است. عدم افزا
و همتاران  حاصل از پژوهش استاعکن يهاجه با يافتهين نتيا ( است. 1115ن )يگزارش شده عکس  سکا

                                                           

1 - Percentage of Nonoverlapping  Data  
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 يبرقهرار ش يافزا يبرا یاجتماع يهادر پژوهش خکد از داستان ن پژوهشگرانيضاد است. ا( در ع1112 )
براي ع يين احتمهالی ايهن مکضهکع بايهد      .اندکردهج آن را مث ت گزارش ياستفاده کرده و نتاارع اط با نگاه 

 بهديهی اسهت  . سم اسهت ياخت ل اع یاص  هاينشانهاز  یتيارع اط با نگاه  يبرقرار اشاره کرد که مشتل
د نتهکان بها   ياز اسهت و شها  يه ن يمدد عر یطکالن يامداخ ه يهانه به برنامهين زمير در اييجاد عغيا يبرا

 یرفتار و آشتار ساختن حاالد درونه  يندهايندها و پ  آيش آير پييشتر به عغيکه ب یاجتماع يهاداستان
 جاد کرد.ير ايين گکنه رفتارها عغيدر ا ،کندید ميگران عاکيد

 29/1با اندازه اثر  آما  دوم عکان بر رفتاریرا م یاجتماع يهار داستانين عأثيشترير پژوهش حاضر بد
ت قرار گرفتهه و بها   يشاخ  اندازه اثر مکرد حما و یل چشميروش عح  از طري جه ين نتيمشاهده کرد. ا

ههم   ههاي درسهی  ن عت يفانجام دادبر  یداستان اجتماع مث ت ريعأثبر  ینه م نيشيمکجکد در پ يهايافته
  .(1112، هکلمز ؛1113، نيندر و گکلدستياسچراستاست )

 يهار داستانيدهنده عدم عأث است که نشان اندازه اثر مربکط به خکابيدن و لم دادن روي صندلی صفر
 یکند و عدم وجکد عفاود مدنه ید مييهم عا یل چشميجه را عح ين نتياجتماعی بر رفتار مکرد نظر است. ا

ر و کبها شهکاهد ارائهه شهده عکسه  مه       يان يافتهه يدهد. چنیه و مداخ ه را نشان مي  خ  پاين شراير بدا
به کد رفتار  بر یاجتماع يهاداستاناند که آنان گزارش کرده در حالی که ( متفاود است.1112همتاران )

 ه داشته است.به همرا یش مدد زمان نشستن در ک   اثراد مث تيو افزا یصندل يدرست نشستن رو
اجتماعی بر  يهار متفاود داستانيپژوهشگران نيز عأثگر يدن پژوهش، يکه همانند ا شايان ذکر است

اسهتاعکن،   ؛1111 ت و مهک کهارعن،  يه انهد )را را گهزارش کهرده   گکنهاگکن آمها    يها و رفتارهها یآزمکدن
سهتروفير، اسهتروک ،   ؛ اگکسهتا، ريتهز، ما  1114؛ کروزيهر و عهين چهاي،    1112عينگستروم، وي تزنستی، 

ر متفهاود  يل در بهروز عهأث  يه دخ يرهها ياز متغ یعکانهد يته  یآمها  مه   يت و شهدد رفتارهها  ي(. ماه1115
 ن پژوهش باشد. يدر ا یاجتماع يها داستان
اشاره  یاجتماع يها مد م از برنامه داستان يرش بااليعکان به پذ یپژوهش حاضر م يها هگر يافتياز د

از  از نظر آماري مدنهادار ن هکد، لهيتن    آما  اول و سکم هايرفتار بر ياامه مداخ هبرن با وجکد اين کهد. کر
 يهی انگر روايه ن مکضهکع ب يه ا .قابل عکجه بکده است ینيبه لحاظ بال ايجاد شدهراد ييعغنظر مد م آزمکدنی 

دگاه يه هها را از د یراد حاصل در رفتهار آزمهکدن  ييت عغياست و اهم یاجتماع يهاداستان يیباال یاجتماع
ن يه بهکدن و احتمهال اسهتفاده از ا    يدگاه مد م در رابطه با کاربرديانگر دين يافته بيدهد. اینشان م مد م 
 نده است. يک در آيعتن
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 ها و پيشنهادهاتيمحدود
محهدوديت   ،داشهت  عکجهه آن  بهه هنگام نتيجه گيري بايد پژوهش حاضر که هاي محدوديت تی ازي

ايجاد محهدوديت در   مکجبزمکدنی و استفاده از طرح عک آزمکدنی است که ناشی از استفاده از يک نفر آ
(. محدوديت ديگر مربکط به عکاف  بين مشهاهده گهران اسهت کهه     1321شکد )کازدين، یها معدميم يافته

د. نگرش مد م نس ت به شعتميل شده عکس  مد م استفاده  فهرست بررسیبراي محاس ه اين شاخ  از 
اثهر گذاشهته باشهد.     فهرسهت بررسهی  ز شروع برنامه مداخ ه ممتن است در عتميهل  ککد  و آگاهی او ا

همچنين عکاف  بين مشاهده گران در عحقي  حاضر در مقايسه با عحقيقاد انجام شهده در مهکرد داسهتان   
و  از عدداد بيشتري آزمهکدنی اسهتفاده  عحقيقاد آينده  در شکد کهیعر است. پيشنهاد منيياجتماعی پا يها

محاس ه عکاف  بين مشاهده گران از عصاوير ض   شده استفاده شکد و اعت هار بهين مشهاهده گهران      براي
ر يدر عأث یزبان يهاان با عکجه به نقش مهارديعکس  افرادي مستقل از فرايند عحقي  محاس ه شکد. در پا

 یدر اثربخشه و نقهش آن   ،هها سهنجش  ن مهارديا که شکدیه ميعکص یاجتماع يهار داستانييا عدم عأث
 مشخ  شکد.  يابرنامه مداخ ه

 
 منابع
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