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 1اتیسم به مبتال کودکان در اجتماعی هایموقعیت در شدن مپیشگا

 چند صورت به آزمودنی تک نوع از پژوهش طرح :روش .گرفت انجام

 آزمودنی هفت با که باشدمی مختلف افراد از استفاده با ایپایه خط

 مدارس از یکی از دسترس در گیرینمونه روش به که اتیسم به مبتال

 اجرا بودند، شده انتخاب کارز آزمون از استفاده با کرج شهر استثنایی

 به شده طراحی ویدئویی فیلم نمایش از پس پژوهش این در .گردید
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 موقعیت یک در شدن پیشگام رفتار در خیرتأ زمان گیریاندازه

 سازیمدل آموزش با :هایافته. گرفت قرار بررسی مورد اجتماعی

 هفت هر در اجتماعی موقعیت در شدن پیشگام مهارت ، ویدئویی

از تقلید  خود تکالیف تقلیددر  کودکان براین، عالوه. یافت بهبود کودک

 شدن پیشگام همچنین کالمی کمتر از تقلید حرکتی استفاده کردند.
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Abstract 
 

Objective: This research examines the effect of 

training social initiation to children with Autism 

utilizing a video modeling. Method: Using a 

multiple baseline design (single case), a video 

modeling procedure was implemented on seven 

autistic children who were selected using accessible 

sampling from a school in Karaj. In this study, after 

showing the produced film to subjects, the 

experimental sessions were filmed and the delayed 

time for social initiation was measured. Results:  

The results indicated that the video modeling 

training enhanced the social initiation skills in all of 

children. In addition; they exhibited less vocal 

imitation than movement imitation in tasks. Social 

initiation in five children enhanced with changing 

the toy .These changes maintained after 3 weeks 

follow-up period. Conclusion: Video modeling can 

be effective for  social initiation in autistic children. 
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 ه مقدم

 عملکرد در مهمی بسیار نقش اجتماعی تعامالت

 تعامل فردی جزایا. دارد کودکان زندگی کل و رشدی

 هایموقعیت در شدن پیشگام و هاپاسخ شامل

 دوطرفه اجتماعی تعامل عبارتی به ، شودمی اجتماعی

 بیش بودن طرفه دو این، تیسموا در حال این با. است

 کودکان این. است رفته بین از دیگری چیز هر از

 کنندمی سپری تنهایی به را روز اوقات بیشتر

 زمانی خود اصلی مشکل با شاید آنها .(2۲۲۲کوگل،)

 تعامل کی کنندۀ شروع بخواهند که شوند رو روبه

 و بیانی زبان در کودکان این طرفی از. باشند اجتماعی

 و بازی در خود این که دارند مشکالتی دریافتی زبان

 چالش رفتارهای و کندمی ایجاد تداخل اجتماعی رشد

 از حاکی هاهیافت. نمایدمی تسهیل را ای وکلیشه انگیز

 هایموقعیت در شدن پیشگام وقتی که است آن

 اجتماعی رفتار یابد،می افزایش اتیسم فرد در اجتماعی

 رادی، به) کندمی پیدا بهبود گیریچشم نحو به آنها

 داگت و زولومی ؛1۸۹۱ فکس الیسو وی، مک شارس،

 نقل به ،1۸۸۱ آدام و داگت زونولی، گی؛ مگ ،1۸۸۹

 شدن پیشگام شروع(. 2۲۲3 کینان، و نیکوپولوس از

 ای رفتارحرکتی هر عنوان به اجتماعی هایموقعیت در

 شروع تواندمی که است دیگر فرد به نسبت گفتاری

 و نیکوپولوس) باشد فرد یا شیء با ارتباط کی کنندۀ

( 2۲1۲ کیتینگ ورنرو یکنیک، و 2۲۲۱ کینان،

 هر عنوان به را اجتماعی هایموقعیت در شدن پیشگام

 تحریکات از مستقل که سوال یا جمله عبارت، کلمه،

 در شدن پیشگام. کنندمی تعریف باشد آموزشی

 اتیسم در که است مشکالتی از اجتماعی هایموقعیت

 به افراد این از خیلی در و یابدمی بهبود سختی به

 در بهبودی وجود با ماندگار مشکل یک شکل

 و( 2۲۲۸ لین، و لکوگ) ماندمی باقی دیگر های زمینه

 لیف، و داتسون) شودمی دیده جوانی دوران در حتی

 درمانی، مهم اصلی اهداف از دلیل همین به(. 2۲1۲

. است اجتماعی هایموقعیت در شدن پیشگام آموزش

شده،  انجام زمینه این در که تحقیقاتی جمله از

 سازی مدل. است ویدئویی سازیمدل از استفاده

 مدل آن در که است سازیمدل از اینمونه ویدئویی

به  شده، ساخته ویدئویی فیلم در بلکه نیست زنده

 رفتار تغییر جهت روشی و شودمی دیده الگو عنوان

 باشدمی جدید رفتار یک آموزش یا موجود

 و دنهولم رینر، ،2۲۲2 و 2۲۲3 کینان، و نیکوپولوس)

 یکاتیست کودکان دیگر طرف از(. 2۲۲۸ سیگافوس،

 و اوستین) دارند مشکل تقلیدی هایمهارت در معموالً

 اینگرسول تحقیق همچنین ،(2۲۲۸ استوارت،

 بیش کالمی تقلید در افراد این که داد نشان( 2۲۲۹)

 یک درهیچ که حالی در. دارند مشکل حرکتی تقلید از

 تقلید نوع دو  این تفکیک به شده انجام تحقیقات از

می مداخله روش این که اثری و است نشده ایاشاره

 است داشته حرکتی یا و کالمی یادگیری در تواند

 الگوسازی مبنای. نباشد میزان یک به است ممکن

 ایبالقوه توان که است ایمشاهده یادگیری ویدئویی،

 هایموقعیت در شدن پیشگام مشکل رفع جهت

 تیلور، و آتنو) دارد مهارت این کسب و اجتماعی

  اینکه به توجه با(. 2۲1۲ الد،مکدون و ترشکو ؛2۲۲3

 و دارد بسزایی نقش ایمشاهده یادگیری در حافظه

 در کودکان این مشکالت از حاکی تحقیقات برخی

 و استامر مکدونالد،) است حافظه زمینۀ

 این توسط هاآموخته ماندگاری به ،(1۸۸۱شربمن

 مبنای بر مداخله واژۀ. شودنمی ایاشاره کودکان

 است اقداماتی شامل و دارد ایگسترده استفادۀ ویدئو،

 متغیر عنوان به ویدئویی فیلم یک وجود ،آن در که

 و دنهولم رینر،) دارد حضور مداخله برای مستقل

 کینان و نیکوپولوس نظر به (.2۲۲۸ سیگافوس،

 پاسخ چگونگی ۀزمین در بیشتر تحقیق ،(2۲۲۱)

 هایموقعیت در شدن پیشگام مهارت و اجتماعی

 تحقیق در. است شده گرفته نظر در کمتر اجتماعی

 از نظر یکتیستوا کودک هفت بین از کودک سه آنها

به  اجتماعی هایموقعیت در شدن پیشگام مهارت

 و جیگر توسط که تحقیقی در. پیشرفت نائل شدند 

 در تفاوتی هیچ ،گرفت صورت( 2۲1۲) لبنس
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 ویدئویی مدل و زنده مدل با کودکان این یادگیری

 از استفاده ،گذشته دهۀ سه طول در. است شدهن دیده

 و اشکال در یکاتیست کودکان درمان در روش این

 تنهایی به یا و یترکیب به صورت و مختلف هایزمینه

 مهارت آموزش ،مثال به عنوان. است شده استفاده

 از نقل به ،1۸۹2) استنبورن توسط خیابان از عبور

 خرید ارتمه آموزش ،(2۲۲3 کینان، و نیکوپولوس

 رفتار کاهش ،(منبع همان از نقل به ،1۸۹۱ هرینگ،)

 شرر،) گفتگو هایمهارت ،(2۲۲۲ شربمن،) مخرب

 بازی تطابقی، رفتارهای ،(2۲۲۲ آتنو،) بازی ،(2۲۲1

 فرار رفتار کاهش ،(2۲۲3 استورمی،) مستقل

 دونالد، مک و ترشکو) اشکال جورکردن ،(2۲۲۲کویل)

 هایموقعیت رد شدن پیشگام مهارت ،(2۲1۲

 به توجه با(. 2۲۲۱ کینان، و نیکوپولوس) اجتماعی

 شده انجام تحقیقات خصوص به و مختلف تحقیقات

 های موقعیت در شدن پیشگام مهم مهارت زمینۀ در

 شرح به را پژوهش هایپرسش پژوهشگران اجتماعی،

 تواندمی ویدئویی سازی مدل آیا: نمودند مطرح زیر

 کودک اجتماعی هایموقعیت در شدن پیشگام مهارت

 دهد؟ بهبود را اتیسم

 روش
  گيري نمونه روش و نمونه جامعه،

 اتیسم آموزاندانش ،حاضر پژوهش آماری جامعۀ

 به و بالینی تحقیقات که آنجایی از. باشدمی کرج شهر

 دارای هایآزمودنی به نیاز آزمودنی تک خصوص

 درسۀم ،اتیسم آموزاندانش بین از لذا ،دارد تشخیص

 با آزمودنی هفت کرج، شهر در واقع اندیشه شهدای

 انتخاب دسترس در صورت به سال ۱-12 سنی دامنۀ

 بودن متوسط مطالعه، به ورود شرط(. 1 جدول) شدند

 به توجه برای آزمونپیش در قبولی و اتیسم درجۀ

 ادامه به نداشتن تمایل خروج، شرط و است تلویزیون

 .بود تحقیق در حضور

 به عموماً پژوهش درمانی رفتار و رفتار رتغیی  

 ذکر به الزم. پذیردمی صورت آزمودنی- تک صورت

معروف  آزمودنیتک به هاطرح این چهاگر که است

می کار به واحد هایآزمودنی با غالباً ولی هستند

 یک کل مثل آزمودنی هایگروه با آنها کاربرد.روند

 پژوهش این پژوهشی طرح. است معمول نیز کالس

. است مختلف افراد از استفاده با ایپایه خط چند طرح

 از واحد رفتار یک با آزمایش مورد روش طرح این در

 طرح، اول مرحلۀ در. رودمی کار به مختلف افراد

 تحت افراد همۀ برای نظر مورد رفتار پایه خط شرایط

 مورد روش دوم، مرحلۀ در. شودمی تعیین آزمایش

 در .آیدمی در اجرا به افراد آن از یکی با تنها نظر

 پیش جهت در فرد رفتار کار معلوم شود که این نتیجۀ

 فرد، این با همزمان پس آن از ،کندمی تغییر بینی

 معرض در و شوندمی اضافه کیی یکی نیز دیگر افراد

(.13۹8سیف،) گیرندمی قرار آزمایشی عمل
 هايابعاد رفتاري ارزیابي شده آزمودن -1جدول 

شماره 
 آزمودنی

 ۀآزمودنی شمار یک ۀآزمودنی شمار
 دو

 هفت ۀآزمودنی شمار شش ۀآزمودنی شمار پنج ۀآزمودنی شمار چهار ۀآزمودنی شمار سه ۀآزمودنی شمار

کالم بدون مخاطب همراه  زبان بیانی
 با پژواک

 تنها پژواک کالم فهومتک کلمه ای نام تنها پژواک کالم وجود ندارد تنها پژواک کالم تنها پژواک کالم

زبان 
 دریافتی

چند جمله دستوری  ای آشنا هدو کلم ای آشنا هدو کلم و کلمه ای سادهد
 مشخص

 دستوری و ساده دستوری و ساده ای ساده دو کلمه

هیچگونه مهارت بازی  بازی
 وجود ندارد.

با  انفرادیبازی 
 تخریب

 فقط دستکاری رادیانفبازی  فقط دستکاری فقط اشیاء چرخان انفرادیبازی 

 یها مهارت
 اجتماعی

پاسخ اجتماعی و پیشگام 
شدن در موقعیتهای 
 اجتماعی وجود ندارد

پاسخ اجتماعی و 
پیشگام شدن در 

موقعیتهای 
اجتماعی وجود 

 ندارد

پاسخ اجتماعی و 
پیشگام شدن در 

موقعیتهای 
اجتماعی وجود 

 ندارد

پیشگام شدن در 
انحرافی موقعیتهای 

)بوسیدن و لمس 
 کردن افراد(.

پاسخ اجتماعی و 
پیشگام شدن در 

موقعیتهای اجتماعی 
)به صورت  وجود ندارد

 مصرانه و با لج بازی(.

پاسخ اجتماعی و 
پیشگام شدن در 

موقعیتهای اجتماعی 
 وجود ندارد

پاسخ اجتماعی و 
پیشگام شدن در 

موقعیتهای اجتماعی 
 وجود ندارد

رفتارهای 
 دیگر

خنده و صحبت بی هدف 
 مخاطب و بی

بیش فعالی 
 همراه با تخریب

بی قراری و 
 اضطراب

بیش فعالی همراه با  ای کلیشهرفتار
دستکاری و تخریب 

 اشیاء

آسیب به دیگری و  اضطراب و بی قراری
 قشقرق

سن و 
 جنس

 ساله و پسر12 ساله و پسر1۲ ساله و پسر۱ ساله و پسر۸ ساله و پسر11 ساله و پسر۹ ساله و پسر۸

داروی 
 مصرفی

 ریسپریدون ریتالین ریتالین ریسپریدون ریسپریدون - یتالینر
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 ابزار

آوری اطالعات از روش جمع ،پژوهشدر این  

 یاطریق ثبت جلسات خط پایه و جلسات مداخله

توسط دوربین دیجیتال بوده است. به عبارتی ابزار ما 

 ۀجهت تعیین درجمشاهده است. آزمون کارز نیز

آموزان اجرا گردید. معیار برای این دانش   اتیسم

کودکی )کارز( به عنوان یک معیار  اتیسمگیری اندازه

سنجش رفتاری پایا و معتبر به طور وسیعی در 

استفاده شده  اتیسمتشخیص اختالالت نافذ رشد و 

به  1۸۱1آیتم دارد، در سال  18ن مقیاس که یاست. ا

عنوان یک ابزار تحقیقاتی ابداع شد، ولی بعداً در 

ولینای شمالی برای ارزیابی درمان و آموزش کار

درمان و آموزش کودکان مبتال به  ۀکودکان در برنام

ارتباطی مربوط به آن مورد  یها تیو معلول اتیسم

استفاده قرار گرفت. همسانی درونی و ضریب آلفای 

است. در این تحقیق با استفاده از  ۲/ ۸2کرونباخ آن 

آموز هفت دانش هر ۀآزمون کارز، مشخص شد که نمر

( اتیسم)شدت  اتیسم ۀاست یعنی  درج 33تا  3۲بین 

 باشد.  یهفت آزمودنی در حد متوسط م هر

 روش اجرا

 :جرا شدمراحل زیر به ترتیب ادر این پژوهش، 
ا تغییر یتعیین رفتار مورد نظر که باید ایجاد،  -

کند )در اینجا مهارت سالم دادن و شروع بازی 

 (.یمشارکت

 یاعنی قبل از هر مداخلهیخط پایه، گرفتن  -

 شود.یفیلمبرداری م شرایط موجود در رفتار کودک

 انتخاب مدل )یک مدل همسال و همسن (. -

انجام رفتار مورد نظر)ورود به اتاق، سالم دادن،  -

برداشتن اسباب بازی و بازی با درمانگر )شخص دوم 

 در کادر( توسط مدل و فیلمبرداری از آن.

 فیلم به هر کودک به طور جداگانه.نمایش  -

وارد کردن کودک به همان مکانی که مدل رفتار  -

العمل را انجام داده است )مکان آزمایش( و ثبت عکس

 کودک در آن مکان.

اجرا کننده باید مطمئن باشد که ویدئو یک نمای 

خواهد از او تقلید کند یبسته از عملی که یادگیرنده م

لم ساخته شده بسیار خالصه و عنی فیی دهدیارائه م

گویا باشد و از حرکت اضافه دوربین و فیلم برداری از 

به کودک باید  شود.یداری ماشیاء غیرضروری خود

حداقل دو دقیقه اجازه داده شود تا رفتاری را که 

ن یدرفیلم از مدل دیده است را از خود  نشان دهد. ا

هر صورت(، که رفتار مدل شده را تقلید کند یا نه )در 

آزمایشگر باید گاهگاهی یک تشویق اجتماعی یا یک 

خوراکی مختصر برای او فراهم کند مگر این که 

رفتارهای چالشی یا مخرب وجود داشته باشد، کودک 

باید رفتارهای سرمشق شده یکسانی را نگاه کند اگر او 

نتواند رفتار را تقلید کند، رفتار باید حداقل سه بار 

 کند. یمانگر اطالعات را روی فیلم ثبت متکرار شود، در

 که آیا از این نظرکودکان  ۀدر شروع مطالعه، هم

ون در صبح یزیمتفاوت تلو یهاقادر به توجه به برنامه

ارزیابی شدند.  ،)برای زمان خاصی از روز( هستند یا نه

به طور کلی، به جز دو کودک در ابتدای مطالعه، همۀ 

 ه مدتون بیزیشای تلوکودکان دیگر قادر به تما

 حداقل یک دقیقه به طور متوالی بودند.

مدرسه به اندازه یهااقتیکی از ا ،در این پژوهش

آموز در آن و رفتار مدل و دانش انتخاب شد 3×3 یها

یک میز و صندلی برای این اتاق، در . فیلم برداری شد

و آزمایشگر و یک صندلی که دور از اسباب بازی 

 تمایلیکه اگر کودک  این دلیلدارد )به آزمایشگر قرار 

ای اجتماعی هتیبه نشان دادن پیشگام شدن در موقع

، آن صندلی را برای داشته باشدو برقراری ارتباط ن

 ۀپای . دوربین روی سهقرار داردنشستن انتخاب کند( 

برای دور  یارد و پارچهیگیپشت آزمایشگر قرار م

 رد.یگین قرار مها روی آشوندهبودن از دید آزمون

در این مطالعه سه اسباب بازی متداول که در 

شود یتوسط، معلم استفاده م اتیسم یهاکالس

چوبی  ۀسوری )یک صفحهمونت یهالهیم :انتخاب شد

مختلف در آن  یهارنگی چوبی در اندازه یهالهیکه م

می گیرد(، بلز )یک وسیله  به صورت عمودی قرار
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نار هم دارد که با زدن موسیقی که صفحات فلزی ک

کند( و جور چین اشکال یمضراب به آن تولید صدا م

هندسی )صفحات پالستیکی که داخل آن فضایی به 

شکل اشکال هندسی تعبیه شده و شکل متناسب آن 

تا حد امکان سعی شد که  رد(قسمت هم در آن قرار دا

انتخاب شود که به صورت دو نفره باشد و  ییهایباز

جانب یکی، حرکت هم بازی دیگری  را  هر حرکت از

ها به این علت انتخاب شدند ین اسباب بازیبطلبد. ا

کننده در این مطالعه( با آنها کودکان )شرکت ۀکه هم

آشنا هستند و نیازی به آموزش چگونگی استفاده از 

 یرهایآنها در زمان تحقیق نیست و در اثرات متغ

د )نیکوپولوس کنیمستقل در مطالعه اختالل ایجاد نم

، استفاده مورد (. مدلی2۲۲۱، 2۲۲3، 2۲۲2کینان و 

ک مدل همسال و همجنس است. رفتار مدل در نوار ی

 یهاطبیعی باشد و از قدم در حد امکانویدئویی باید 

 آهسته یا بسیار تند اجتناب شود. 

این کودکان، زمان  توجه ۀدامن پائین بودن به علت

ثانیه تا یک  2۲قبلی فیلم ساخته شده در تحقیقات 

(. 2۲۲۱دقیقه پیشنهاد شده است )باندا و ماتوزنی، 

یک  ،ساخته شد که در آن یاهیثان 28سه قطعه  فیلم 

دهد و به یکند، سالم میمدل همسال در را باز م

دو متری  ۀی که روی میز به فاصلاسمت اسباب بازی

-رود، اسباب بازی را برمییاز آزمایشگر قرار دارد م

گذارد و یرود، مقابل او میبه سمت آزمایشگر م ،اردد

اسباب بازی را « آیی با هم بازی کنیمیم»با گفتن 

دهد و به مدت ده ثانیه با آزمایشگر یمقابل او قرار م

ن روند برای هر سه اسباب بازی )بلز، یکند. ا یبازی م

شود یمونته سوری و پازل اشکال هندسی( تکرار م

(. طبق تحقیقات یاهیثان 28لم )یعنی سه عدد فی

؛ 2۲۲2؛ بنامو و لوتزکر، 2۲۲۱)نیکوپولوس و کینان، 

؛ مایون و میرندا، 2۲۲۹؛ اسکاتون، 2۲۲3استورمی، 

ا شتاب د با سرعت مناسب )نه خیلی بی( مدل با2۲۲3

( رفتارهای مورد نظر را انجام دهد. نه خیلی آرامو 

اً یکی قیمحیط و شرایط هر سه فیلم و آزمایشگر دق

 است و تنها تفاوت در اسباب بازی است، به طوری که

شروع به بازی دو  در هر سه فیلم مدل زمانی که مدت

به یک میزان است و از ثانیه  کندینفره با آزمایشگر م

ن به علت یکسانی زمان یشود. ایازدهم شروع می

بازی در هر سه فیلم با هر سه اسباب بازی  ۀمشاهد

 (.2۲۲۸ولم، است )رینر و دنه

خط پایه جهت صحت  ۀسه جلس ،برای هر کودک

قاً با همان یو ثبات در رفتار فیلمبرداری شده، دق

در  شرایط آزمایشی در نظر گرفته شد. بعد از این که

در  ،ها ارزیابی گرفته شدیاز آزمودن ه جلسهس طول

یک اتاق متفاوت از اتاق آزمایش، فیلم ساخته شده به 

شود. بعد از یجداگانه نشان داده مهر کودک به طور 

دقیقه،  8هر یک بار ارائه فیلم به آزمودنی، به فاصله 

شود و رفتار او در حضور  یکودک وارد اتاق آزمایش م

روش انجام  .شودیآزمایشگر و اسباب بازی سنجیده م

  2×2 به اندازه کار به این صورت بود که در یک اتاق

نیم ولی به فاصله یکنچ و یک صندیا 12ک تلویزیون ی

خواسته متر از هم قرار گرفته بود، از کودک آزمودنی 

به این « نگاه کردن» .که برنامه را نگاه کند شد می

شود که چشمان کودک مستقیم به یصورت تعریف م

کم در جایی  ۀفاصل ک آینه بایصفحه نمایش باشد. 

که کل مدت زمانی که هر به طوری ،آویزان است

 استگیری پردازد قابل اندازهیگاه کردن مکودک به ن

ثانیه متوالی از نگاه  8هر زمان که توجه کودک برای 

ک تحریک )مثل: یشد، یکردن به صفحه منحرف م

اعمال «( ون نگاه کنیزیبه تلو»دستورالعمل کالمی 

،تا آنجا که امکان داشت، دوربین از همچنینشد.یم

ها از چشم آن ک پارچهیو با  دسترس کودکان دور بود

مکان و ظاهر  ،گیریپوشیده شده بود. در جلسات پی

آزمایشگر )رنگ مانتو(، جهت ایجاد شرایط تعمیم 

 ابد.ییتغییر م

 28ها، در کل تیدر این تحقیق به علت محدود

ثبت ویدئویی انجام شد که حدود دو تا سه  ۀجلس

اقل دباب بازی به عنوان خط پایه، و حجلسه از هر اس

در  و خله برای هر اسباب بازی انجام شدسه مداسه جل

 گیری در نظر گرفته پایان حداقل سه جلسه برای پی
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 شده است. 

هیچ انتظار خاصی توسط  جلسات ۀدر طول هم

واگذار شود. در آزمایشگر ارائه نشد تا نتایج به کودکان 

مکان و ظاهر آزمایشگر )رنگ  ،گیریجلسات پی

آموزان حالی که از دانششرحابد. با ییلباس( تغییر م

 ۀثابت بودن داروهای مصرفی در دور گرفته شد، از

تحقیق و همچنین از اینکه در خارج از محیط مدرسه 

تحت درمان توانبخشی، روانشناسی و یا روانپزشکی 

 اطمینان حاصل گردید. ،خاصی قرار نداشته باشند

 روش تجزیه و تحليل اطالعات

لم ثبت شده از جلسات فی ، براساسدر این تحقیق

آزمایشی )که پس از نمایش فیلم مدل به آزمودنی 

با روش مشاهده و اندازه گیری  کهگرفت(یانجام م

های تیزمان تأخیر در رفتار پیشگام شدن در موقع

 استانجام شدهشده( عنوان یهااجتماعی )طبق مالک

ها توسط تغییر رفتار یفیلم به آزمودن ۀر ارائیمیزان تأث

در این  سبت به جلسات پایه سنجیده شده است.ن

 مورد «رفتار درنگ ای نهفتگی دورۀ ثبت» ،تحقیق

 .است قرارگرفته سنجش

 شود:یبرای تعیین پایایی از فرمول زیر استفاده م

÷ ها( ها +تعدادتوافقتعداد عدم توافق×})1۲۲

 گران.ها{ = توافق بین مشاهدهتعداد توافق

 ۹3 ق،گر در این تحقیتوافق میان دو مشاهده

نهفتگی تعیین  ۀروش ثبت دور یدرصد بود. به عبارت

کشد تا شخص رفتاری  یکند که چه زمانی طول میم

عنی با این روش مدت زمان بین لحظهیرا آغاز کند. 

لحظه تاص انتظار انجام رفتاری را داریم که از شخ یا

ین کند تعییکه او عمالً شروع به انجام آن رفتار م یا

گردد. برای برآورد پایایی و سنجش دقت مشاهدات یم

گر استفاده وش برآورد پایایی میان دو مشاهدهاز ر

 (.13۹8به نقل از سیف 1۸۹۸شد)کازدین 

 هایافته

برای هر کودک یک نمودار که هر چهار مالک 

ت اجتماعی را نشان بدهد ک موقعییپیشگام شدن در

 ۀجهت مقایسمچنین یک نمودار ستونی ه رسم شد. 

ها جهت پاسخ به این یرفتار حرکتی و کالمی آزمودن

سوال تحقیق که تقلید در این کودکان در زمینه رفتار 

 رسم شد. ،حرکتی و گفتاری متفاوت است یا خیر

 دهد. را نشان می 3نمودار آزمودنی شماره  1شکل 

 

 سه شمارۀ آزمودني نمودار-1 شكل

خط پایه خط پایه خط پایه 
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   دادن سالم: □ - تنهایی به بازی و بازی اسباب سمت به رفتن: - آزمایشگر نزد بازی اسباب آوردن:- کنیم بازی هم با بیا :  ○

 

رفتار حرکتی و کالمی  ،در هر هفت آزمودنی

نسبت به جلسات خط پایه تغییر کرد. تغییر رفتار و 

ها با افزایش تعداد یآزمودن ۀایجاد رفتار تازه در هم

سازی و نمایش فیلم ساخته شده به سات مدلجل

تر شد. به تدریج توجه آزمودنی به ها، پررنگیآزمودن

محیط پیرامون یعنی آزمایشگر و اسباب بازی بیشتر 

 کمتر اتفاق افتاد. انفرادیشد و بازی 

مدت زمان  بازی دونفره با آزمایشگر افزایش یافت. 

نداشت، ها که زبان بیانی وجود یدر برخی آزمودن

رفتارهای حرکتی که بیانگر پیشگام شدن در موقعیت 
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ده شد. تأخیر در یاجتماعی نسبت به آزمایشگر بود، د

ها، چه کالمی و چه حرکتی تیپیشگام شدن در موقع

ک یبه تدریج کمتر شد. شکل کامل پیشگام شدن در 

عنی سالم دادن و آوردن اسباب یموقعیت اجتماعی، 

 ۀو بازی دو نفره با او، در هم بازی نزد آزمایشگر

جلسات پی ها اتفاق نیفتاد ولی در برخییآزمودن

تقلید عناصر  ،گیری دیده شد. در هر هفت آزمودنی

در  حرکتی بیش از تقلید عناصر گفتاری اتفاق افتاد.

ها مالک سالم دادن تنها در حضور بلز زمودنیبرخی آ

ها یمودنافتد. در برخی آز ی)وسیله موسیقی( اتفاق م

رفتار  باید باید ابتدا که دیرسینفر (به نظر م 2)

بوسی بدون در نحرافی پیشگام شدن در موقعیت )روا

نظر گرفتن جایگاه اجتماعی طرف مقابل( در کودک 

حذف شود و سپس آموزش مهارت پیشگام شدن در 

های اجتماعی اجرا شود. با نشان دادن مالکتیموقع

-زان از بیت به همان میپیشگام شدن، در جلسا یها

  شد.یقراری کودکان کم م
 مهارت آزمودنی، هفت هر در( 2) شکل به توجه با

 چند در. افتاد اتفاق گفتاری مهارت از بیش حرکتی

 با. بود کمتر برخی در و بیشتر تفاوت این آزمودنی

 به نسبت) شنیداری پردازش بودن ترپیچیده به توجه

 در پردازش این الگوی اینکه به توجه با و( دیداری

 رشد با کودکان از متفاوت اتیسم به مبتال کودکان

 در گفتار به مربوط هایمهارت کسب است، طبیعی

 مهارت این بهبود و افتدمی اتفاق دیرتر کودکان این

 دارد. مستقیم هایآموزش به نیاز

 

 ها هاي آزمودني : مهارت2شكل 

  
 هایمهارت روی حاضر پژوهش اینکه با البته

 شواهد حال، این با نبود، متمرکز هاآزمودنی گفتاری

 اظهارات از هاآزمودنی از برخی که داد نشان تجربی

 به حتی -( بازی بیا) خودساخته فیلم در موجود زبانی

 .کردند استفاده - کالم پژواک طریقۀ

های اجتماعی با تیمالک پیشگام شدن در موقع

ه به آنچه که در این تحقیق مشـــخص شده است توج

 (.2شکل  )قابـــل تقسیم به حرکتی و کالمی است

نیاز به تقلید « بیا با هم بازی کنیم»و « سالم»گفتن 

گفتاری دارد و رفتن به طرف اسبــــاب بازی و بازی 

ا آوردن اسباب بازی نزد آزمایشگر و بازی با یانفرادی 

ی دارد. جهت مقایسه تقلید او نیاز به تقلید حرکت

فیلم،  ۀکالمی و حرکـتی این هفت آزمودنی پس از ارائ

طور که در نمودار ستونی دو رسم شده است. همان
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ها یآزمودنـــ ۀشود در همینمودار ســتونی دیده م

تقلید حرکتی بیش از تقلید گفــتاری اتفاق افتاده 

نشان  یاست. پیشگام شدن در موقعیت اجتماعـــ

اده شده در جلســــات خط پایه در این نمودار در د

 اند زیرا تغییر مورد نظر است(.نـظر گرفته شده

 با شده کسب هایمهارت حاضر، پژوهش در

 آزمودنی حقیقت در. شده است حفظ هفته سه گذشت

ویدئویی، به طور  سازی مدل غیاب در بود قادر

 آزمودنی در مثال برای) موفقیت آمیزی پاسخ بدهد

 (.یک شکل - سه شماره

گیری، عملکرد ها در جلسات پییدر برخی آزمودن

تعیین شده بیشتر  یهاها با توجه به مالکیآزمودن

 بود.

 گيرينتيجه

شود  و سپس یابتدا به سواالت پژوهش پرداخته م

یبحث بیشتری جهت تحلیل و تبیین نتایج ارائه م

  گردد.
 پیشگام ارتمه تواندمی ویدئویی سازیمدل آیا-

 بهبود را اتیسم کودک اجتماعی هایموقعیت در شدن

 شد سعی آزمایش زمان طی در اینکه به توجه با دهد؟

 دیگر هایدرمان دریافت نظر از هاآزمودنی که

 هر در شوند، کنترل( پزشکی و دارویی توانبخشی،)

 مطالعه مکان در رفتار نحوۀ در تغییراتی آزمودنی هفت

 دیگر برخی در و گفتاری عناصر برخی در بهبود یعنی

 در مثال برای) شد دیده حرکتی عناصر زمینۀ در

در چند  تغییر این (.یک شکل - سه شماره آزمودنی

 کم تعداد به توجه با ولی بود اندک بسیار آزمودنی

 زیرا. شودمی تلقی مثبتی نتیجۀ فیلم، نمایش جلسات

 به منجر ویدئویی سازی مدل جلسات تعداد افزایش

می دیگر هایموقعیت به تعمیم و آن اثر شدن پررنگ

 که دهدمی نشان نتیجه این(. 1۸۸۹ کوگل،) شود

 پیشگام آموزش جهت در تواندمی ویدئویی سازیمدل

 به که اتیسم کودک اجتماعی هایموقعیت در شدن

 بهبود قابل دیگر ایمداخله هایروش طریق از سختی

 داتسون پژوهش با نتیجه این و باشد مؤثر است،

 با همسو نتیجه این همچنین. است همخوان( 2۲1۲)

 ،2۲۲8) بوگی و( 2۲۲۱) نیکوپولوس تحقیقات نتایج

 .باشدمی( 2۲۲۱دالنو از نقل به

 پیشگام به مربوط حرکتی و گفتاری مهارت آیا -

 بهبود میزان یک به اجتماعی موقعیت یک در شدن

 یابد؟می

 از بیش حرکتی مهارت ،آزمودنی هفت هر در

 این آزمودنی چند در. افتاد اتفاق گفتاری مهارت

پیچیده به توجه با. بود کمتر برخی در و بیشتر تفاوت

 با و( دیداری به نسبت) شنیداری پردازش بودن تر

 به مبتال کودکان در پردازش این الگوی اینکه به توجه

 کسب است، طبیعی رشد با کودکان از متفاوت اتیسم

 دیرتر کودکان این در گفتار به مربوط یهامهارت

 هایآموزش به نیاز مهارت این بهبود و افتدمی اتفاق

 علت کی طرفی از(. 2۲۲۸ گانز،) دارد مستقیم

 اینکه علت به افراد این که باشد این تواندمی احتمالی

می دیرتر بیزارند، انسان صورت اجزای به کردن نگاه از

مهارت به ها،لب و چهره تحال مشاهدۀ طریق از توانند

 و آلبرتو ؛2۲۲3 آلیسون،) یابند دست مربوطه های

 شواهد(. 2۲1۲ ماتسو، توبی و ماکاو ؛2۲1۲ گاما،

 اظهارات از هاآزمودنی از برخی که داد نشان تجربی

 به حتی -( بازی بیا) خودساخته فیلم در موجود زبانی

 یک این و. کردند استفاده - کالم پژواک طریقۀ

 که زیرا است کودکان این برای مهم رفتاری وفقیتم

 به مبتال کودکان بیشتر که است داده نشان تحقیقات

 پژواک از ابتدا در هستند، صحبت به قادر که اتیسم

 نقش کالم پژواک عبارتی به. کنندمی استفاده کالم

 دارد ارتباطی و شناختی عملکردهای در مهمی

 گانز، از نقل به 1۸۸۹ ودربی، ؛1۸۹3 کارلوپ،)

 اینگرسول مطالعۀ نتیجۀ با نتیجه این(. 2۲۲۸

 و(2۲1۲) هاشی و شنا ،(2۲۲۸) گرانز ،(2۲۲۹)

  .بود همسو( 1۸۸۱) استون

ها مالک سالم دادن تنها در در برخی آزمودنی

ک دلیل یافتد. یحضور بلز )وسیله موسیقی( اتفاق م

تواند در مورد بلز این باشد که این یاحتمالی م
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برند )آیرز، یودکان از تحریکات شنیداری لذت مک

( و بلز برای 2۲۲۸به نقل از گروئن و ون،  1۸۸۹

 کودکان جذابیت بیشتری دارد.

 حفظ هفته، سه از پس شده کسب مهارت آیا -

 شود؟می

گیری، عملکرد سات پیها در جلیدر برخی آزمودن

تعیین شده بیشتر  یهاها با توجه به مالکیآزمودن

کودک  ،ن احتمال وجود دارد که در این فاصلهی. ابود

های محیطی )از قبیل اسباب بیشتر متوجه سر نخ

بازی، موقعیت وارد شدن به یک محیط و ...( شده 

تواند به این علت ین می(. ا2۲۲۸است )یو و چنگ، 

باشد که مقاومت آزمودنی پس از یک وقفه سه هفته

ان مبتال به شکسته شده است چرا که برخی کودک یا

نسبت به ارتباط با محیط، اگر متوجه اجباری از  اتیسم

خارج شوند )مادر یا معلم، در اینجا آزمایشگر( مقاومت 

 .(2۲۲۸دهند )بریم و بوفینگتون، یبیشتری نشان م

و ایذایی  یاشهیچه رفتارهای کلدیگر اینکه اگر ۀنکت

 کاهش در این ولی هدف اولیه نبودند، ،در این مطالعه

رفتارها در پی شروع مدل سازی ویدئویی و بهبود 

بازی و پیشگام شدن مناسب، اتفاق افتاد.  یهامهارت

در حقیقت در یک زمان محدود، وقتی کودک بازی دو 

شامل « خود تحریکی»رفتارهای  ،دادینفره را انجام م

شد. یهدف از زبان یا دستکاری اشیاء کم مبی ۀاستفاد

(، بریم 2۲۲۸پیتر ) تحقیق بروئن و ۀجیاین نتیجه با نت

(، دوندر 2۲۲۸کر )ی(، ب2۲۲3(، گراتز )2۲۲۸)

 (، همسو بود.2۲۲۱(، سوبیال )2۲۲۱)

های زیررا برای نییتب ،برمبنای تحقیقات مختلف 

 توان مطرح نمود.یتأثیر آموزش ویدئویی م
 1بیش انتخابی در تحریکات -1

در  معمول همراه ۀبیش انتخابی تحریکی یک نشان

؛ 1۸۸۹،1۸۸۸یک است )مثالً کوگل اتیستکودکان 

، و لین به نقل از کوگل 1۸۹۱نکوور و داچارم؛ یر

عنی این کودکان معموالً به گروه محدودی از ی(. 2۲۲۸

 دهند و بنابراینیمحیطی خود پاسخ م یهانشانه

و  یاممکن است با مشکالتی در یادگیری مشاهده

اند، مواجه شوند تعمیم آنچه در درمان کسب کرده

 1۸۹۱نکوور و داچارم، ی؛ ل1۸۹۲)هندلمن و هرریس،

باید  یا(. بنابراین  هر مداخله2۲۲۲به نقل از کوگل، 

بر اساس تحریکاتی که در آن درمان، کسب کنترل 

 کند، طراحی شود.یمطلوب را مهیا م

 2الگوهای توجهی -2

باً برای همه یون تقریزیسطوح رفتار تماشای تلو

ین به دو عامل نسبت داده میها  باال بود. ایآزمودن

ن مدرک خوبی است که کودکان یشود. اول، ا

دار به سمت یک تمایل به توجه انتخابی جهتاتیست

به نقل از  1۸۸۸ون دارند )بوگی،یزیتصاویر تلو

یک  یونیزیتلو یهای(. در حقیقت، باز2۲۲۲کیول،

واتون و یک دارد )ناللی، هاتیستنقش عمده برای افراد 

به نقل از همان منبع( و زمان زیادی از  2۲۲۲رالف،

به نقل از  2۲۲۲کنند )شاتزمن، یروز را با آن صرف م

 (.2۲1۲مونیبی، 

بیا »دوم، استفاده از یک جزء شنیداری )یعنی : 

و « مبشینی بیا» –« بیا میز را حرکت بدیم» –« بازی

نه ...( در نوار ویدئویی ممکن است به عنوان یک نشا

برجسته برای کودکان برای توجه کردن به رفتارهای 

سرمشق باشد و با این پیشنهاد که استفاده از عناصر 

-اثرات سرمشق ،شنیداری همراه با اطالعات دیداری

شود )راسیکوت و یدهد، حمایت میگیری را افزایش م

 (.2۲۲۱به نقل از سوبیال،  1۸۸8ووگالتر، 

 اجتماعی یهانقص در مهارت -3

که کودکان  استبعضی از تحقیقات ثابت کرده

ش از اشیاء ییک اغلب به شمای کلی انسان، باتیست

 2۲۲۲کنند )ون درگیست، یخنثی در تصاویر نگاه م

که ممکن است (، در صورتی2۲۲8به نقل از آلبرتو، 

اجتماعی )داوسون،  یهامشکالت زیادی در محرک

ا یبع( ، به نقل از همان من1۸۸۹ماتسون و شرری، 

نگاه کردن به افراد در بافت زندگی واقعی داشته 

شود که تقلید یدر حقیقت نمایش فیلم باعث م باشند.

از حالت خالص اجتماعی خارج شود و نسبت به 

مثل  -شرایط تقلید زنده )شرایط غیر ساختارمند
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یادگیری خود به خودی از طریق قرارگیری در محیط( 

 د.تر شویتر و عملکردهدف مشخص

 همزمانی طبیعی تقویت -2

کنند که پاسخ یبعضی ازتحقیقات پیشنهاد م

تواند توسط تقویت، همزمان با اتفاق طبیعی یکودک م

 کوپولوس وی؛ ن2۲۲8حفظ شود )جنا و کیمیسیس، 

جانبه ممکن است (. بنابراین، بازی دو2۲۲3کینان،

دوجانبه  ،یخصوصیات تقویتی داشته باشد )به عبارت

ویت کننده برای شریک در بازی یک تق بودن حرکت

جانبه این یک حقیقت است که در بازی دو زیرااست ( 

تعمیم اتفاق  یهاتیدر هیچ یک از موقع ،خاموشی

؛ استامر 1۸۸۹؛ کوگل، 1۸۸۲افتد )کار و دارسی، ینم

 (.2۲۲۸به نقل از اسمیت،  1۸۸2و شربمن، 

 بازی یهاتیساختار فعال -8

دهند که کودکان یمنشان  نتایج تحقیقات

مرتبط  یهاتیساختاری، فعال یهایدر باز یکاتیست

 که دستوری هستند، ییهایبا بنا کردن یا باز

به نقل  1۸۸8دارند )استامر، تریهای پیشرفته مهارت

 یهاتی(. همچنین گفته شده که فعال2۲۲3از آتنو،

توانند یساختارمند که قاعده و اهداف واضح دارند، م

یک باال اتیستتماعی مثبت را در کودکان تعامل اج

به نقل از اسمیت،  1۸۹۹ببرند )دوی، لرد و ماجیل، 

2۲۲۸.) 

 ها یادداشت
1) stimulus over selectivity  

2) Attentional patterns 
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