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Abstract
Purpose: ASD engenders a lot of problems for children. Social initiation-response is one of
these problems having significant effects on children’s developmental skills. Accordingly, the
present study aimed to investigate the effect of joint attention training on the degree of social
initiation-response of children with ASD.
Methods: The population of the study included all children with ASD in the City of Isfahan.
Since the present study was to find specific or non-normal cases, the purposive sampling
method was used. Accordingly, three children aged under 6 years old with symptoms of ASD
were selected as subjects. The research instruments were the Gilliam Autism Rating Scale
and Validation of the Behavioral Assessment of Social Interaction in Young Children
(BASYC). In the present study, the single-subject research with A-B design and follow-up
was employed.
Results: Mean scores for the three subjects in the baseline state as 39.95, 40.77, and 40.37
reached 51.05, 50.05, and 50.37 in the intervention state. During visual analysis of charts of
data, intervention in the three subjects was effective. The PND in the two baseline and
intervention for the three participants were 70%, 90%, and 90% respectively. This
effectiveness can be observed in the intervention state.
Conclusion: Regarding the obtained results, it can be judged that joint attention training is an
appropriate method for improving social initiation-response in children with ASD and it can
be used in educational and health centers of children with ASD.
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:پاسخدهی اجتماعی کودکان دارای اختالل اوتیسم-بررسی تأثیر آموزش توجه اشتراکی بر میزان آغازگری
پژوهش مورد منفرد
3

 ساالر فرامرزی،2 مختار ملک پور،1ناهید وکیلیزاد

 یکی از این مشکالت است،پاسخدهی اجتماعی-  آغازگری. اختالل اوتیسم مشکالت زیادی را برای کودک ایجاد میکند:هدف
 پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش، با توجه به این.که تأثیر قابل توجهی بر مهارتهای رشدی و تحولی کودک دارد
.پاسخدهی اجتماعی کودکان دارای اختالل اوتیسم انجام گرفت-توجه اشتراکی بر میزان آغازگری
 به، از آنجا که پژوهش حاضر. جامعه آماری شامل کلیه کودکان دارای اختالل اوتیسم در شهر اصفهان بود:روش بررسی
 سال که عالئم6  سه کودک زیر، بر این اساس. از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد،دنبال موارد خاص و یا غیرمعمول بود
)GARS(  مقیاس تشخیص اوتیسم گیلیام، ابزار پژوهش. به عنوان نمونه انتخاب شدند،و نشانههای اختالل اوتیسم را داشتند
 در این پژوهش از روش مورد منفرد با.) بودBASYC( و مقیاسِ سنجش رفتاری تعامالت اجتماعی در کودکان خردسال
. و پیگیری استفاده شدA-B طرح
 در50/38  و50/05 ،51/05  برای هر سه آزمودنی در خط پایه به40/37  و40/77 ،30/95  میانگین نمرات از:یافتهها
 درصد غیرهمپوشی دادهها. مداخله در هر سه آزمودنی اثربخش بود، طی تحلیل دیداری نمودار دادهها.موقعیت مداخله رسید
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( )PNDدر دو موقعیت خط پایه و مداخله برای هر سه شرکتکننده به ترتیب  %90 ،%70و  %90بود .این اثربخشی در
موقعیت مداخله نیز همچنان قابل مشاهده بود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بدست آمده میتوان اینگونه قضاوت کرد که آموزش توجه اشتراکی ،روشی مناسب جهت
بهبود آغازگری-پاسخدهی اجتماعی در کودکان دارای اختالل اوتیسم است و میتوان از این روش ،در مراکز آموزشی و درمانی
کودکان دارای اختالل اوتیسم استفاده کرد.
کلمات کلیدی :آموزش توجه اشتراکی ،آغازگری-پاسخدهی اجتماعی ،اختالل اوتیسم
نویسنده مسئول :ناهید وکیلیزادnahid.v1991@gmail.com ،
آدرس :اصفهان ،میدان آزادی ،خیابان هزار جریب ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،گروه روانشناسی و آموزش
کودکان با نیازهای خاص
 -1دانشجوی کارشناسیارشد روانشناسی کودکان استثنایی ،دانشگاه اصفهان ،ایران
 -2استاد گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص ،دانشگاه اصفهان ،ایران
 -3دانشیار گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص ،دانشگاه اصفهان ،ایران

مناسب به درخواست او برای برقراری ارتباط باشد (.)4-8
هنگامیکه کودکان نوپای دارایِ  ASDبه ارتباط با والدین
خود توجهی نمیکنند (آغازگری) و یا به آنها پاسخ
نمیدهند (پاسخدهی) ،آنها فرصتهای بسیار مهمی که
مبنای برقراری ارتباط است (تقلید ،اشتراک احساسات و
عواطف) ،را از دست میدهند ( .)9همچنین ،متخصصان و
پژوهشگران معتقدند شکست در آغازگری -پاسخدهی
اجتماعی باعث میشود کودکان دارای  ،ASDفرصتهای
کمتری برای جستجوی تجربههای یادگیری اجتماعی و
کالمی داشته باشند ،بسیاری از اطالعات مهم را که
میتوانند از محیط اطراف خود دریافت کنند ،از دست
بدهند و در هنگام ضرورت ،نتوانند از دیگران درخواست
کمک کنند ( .)10از طرف دیگر ،مشخصشده است که
آموزش آغازگری -پاسخدهی اجتماعی با مهارتهای
اجتماعی بعدی همبستگی باالیی دارد ( )11و این مهارتها
بر موفقیت فرد در رشد اجتماعی ،عاطفی ،تحصیلی و
کیفیت زندگی تأثیر قابل توجهی دارد ( .)12با توجه به
این موضوع ،توجه به این مهارتها بهعنوان اهداف درمانی،
از ضرورت و اهمیت باالیی برخوردار است .در این رابطه،
رویکردهای مختلف درمانی تدوینشده است که یکی از
جدیدترین رویکردها ،آموزش توجه اشتراکی است.
توجه اشتراکی در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران
و متخصصان  ASDقرارگرفته است و اشاره به مهارتی
رشدی دارد که موجب اشتراک توجه (از طریق تماس
چشمی ،تبادل نگاه ،اشاره کردن و نشان دادن) و یا
پردازش پیامهای دیگران میشود ( .)13تفاوتهای کیفی یا

مقدمه
اختالل طیف اوتیسم ( ;Autism Spectrum Disorder

 ،)ASDیک اختالل عصبی-رشدی پیچیده است که بر
اساس پنجمین ویرایش راهنمای آماری و تشخیصی
بیماریهای روانی ( The Diagnostic and Statistical
;Manual of Mental Disorders, Fifth Edition
 )DSM-5با معیارهایی همچون نقص در ارتباطات و

تعامالت اجتماعی و عالیق ،رفتارها و حرکات محدود و
کلیشهای شناخته میشود ( .)1میزان شیوع این اختالل
روزبهروز در حال افزایش است و مطابق با آخرین گزارشها،
به  1در  68تولد رسیده است ( .)2با وجود اینکه محققان
هنوز در پی یافتن دالیل ایجاد اوتیسم در کودکان
هستند ،با این حال ،آنها نسبت به آسیبهای روانشناختی
عمده ای که این اختالل برای کودکان به همراه دارد ،آگاه
هستند .از زمانی که برای اولین بار در سال  1943یک
روانپزشک اتریشی به نام  Leo Kennerدر مقاله معروف
خود به توصیف و معرفی این کودکان پرداخت تا زمان
حال ،آنچه مورد توافق بیشتر پژوهشگران حوزه اختالل
اوتیسم قرارگرفته ،این است که یکی از آسیبهای اساسی
در کودکان دارایِ  ،ASDنقص در ارتباطات اجتماعی
است ( .)3آسیب در زمینهی ارتباطات اجتماعی میتواند
تأثیر منفی بر سایر جنبههای رشدی ازجمله آغازگری-
پاسخدهی اجتماعی داشته باشد.
آغازگری -پاسخدهی اجتماعی به عنوان هر رفتار
حرکتی یا گفتاری نسبت به فرد دیگر است که به معنای
برقراری یک ارتباط با شیء یا فرد متقابل و یا پاسخ
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فقدان کامل توجه اشتراکی در دوران رشد ،عالمت خطری
برای والدین محسوب میشود؛ در این دوران معموالً
والدین متوجه میشوند که کودک آنها مانند همساالن
خود به طور مشترک با دیگران درگیر انجام یک فعالیت
نمیشود ،ممکن است هنگامیکه نام او را صدا میزنند،
توجهی نکند و ممکن است وسایل مورد عالقه خود را به
والدین نشان ندهد و به آنها اشاره نکند ( .)13محققان با
استفاده از فیلمبرداری ویدیویی از دوران رشد کودکان ،به
این نتیجه رسیدهاند که کودکانی که بعداً با عنوان ASD
شناخته میشوند ،در دوران نوزادی فاقد مهارت توجه
اشتراکی هستند (.)14
توجه اشتراکی ازآنجهت حائز اهمیت است که توانایی
تعامل غیرکالمی (مانند تماس چشمی ،لبخند و ژستها،
اشتراکی عالیق و احساسات با مراقب) با مهارتها شناختی،
زبانی و اجتماعی بعدی ارتباط نزدیکی دارد (.)15-17
مطالعه در زمینه کودکان دارای رشد طبیعی و کودکان
دارایِ  ASDنشان داده است که کودکانی که با مراقب
اصلی خود ارتباط اشتراکی (از قبیل اشاره به اشیاء یا
حوادث مورد عالقه ،نشان دادن اسباببازیها و تبادل نگاه
به منظور بیان عالقه به طرف مقابل) دارند ،زودتر
مهارتهای زبان و گفتار را کسب میکنند ( .)16توجه
اشتراکی همچنین با پردازش اطالعات در کودکان ( )18و
مهارتهای شناختی ،خود تنظیمی و رشد اجتماعی ( )19و
مهارتهای اجتماعی پیچیده و دوستیابی ( )20ارتباط
نزدیکی دارد .به طور کلی ،توجه اشتراکی ممکن است به
عنوان یک مهارت محوری عمل کند ،به این معنی که
دستیابی به این حوزه از رشد ،دستاوردهای جانبی
بسیاری را برای کودک به ارمغان میآورد.
ارتباط بین توجه اشتراکی و مهارتهای رشدی و تحولی
مختلف ،محققان حوزه بالینی و درمانگری را در سالهای
اخیر بر آن داشته است که نسبت به تدوین برنامه درمانی
مبتنی توجه اشتراکی و بررسی اثربخشی آن در حوزههای
مختلف اقدام نمایند .در این راستا ،رویکرد توجه اشتراکی
در حوزه تحقیقات درمانگری در پیشینه مربوط به حوزه
 ASDمطرح شده است .این دیدگاه نو پدید تاکنون
موجب بهبود مهارتهای تقلیدی و عواطف مثبت (،)21
زبانی و شناختی ( )22و بازی ( )23مورد بررسی قرار
گرفته است ،با اینوجود پس از بررسیهای محقق مشخص
شد که کمتر پژوهشی بهویژه در کشور ایران ،به نقش
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محوری توجه اشتراکی در آموزش آغازگری -پاسخدهی
اجتماعی به کودکان دارایِ  ASDاستفاده کرده است .با
توجه به اهمیت آغازگری و پاسخدهی اجتماعی و نظر به
نقش محوری آموزش توجه اشتراکی ،هدف پژوهش حاضر
بررسی اثربخشی آموزش توجه اشتراکی بر آغازگری و
پاسخدهی اجتماعی کودکان دارای  ASDاست.
روش بررسی
این پژوهش از نوع پژوهشهای مورد منفرد (Single-
 )Subjectبا طرح  A-Bو پیگیری بود .طرح A-B
شامل دو موقعیت آزمایشی است .موقعیت اول  Aو
موقعیت دوم  Bنامیده میشود .بهطورکلی موقعیت اول
خط پایه است .در موقعیت دوم یک مداخله درمانی
اجراشده و سپس متغیر وابسته مورد ارزیابی قرار میگیرد.
موقعیت خط پایه (موقعیت کنترل) ،رفتار هدف را قبل از
اجرای هر روش درمانی اندازهگیری میکند .بنابراین در
پژوهش حاضر ،در پنج هفته (هر هفته  4جلسه) ،فقط
مشاهده و پس از آن مداخله به مدت 10هفته (هر هفته
چهار جلسه) مداخله آغاز شد که برای هر کدام از
شرکتکنندگان بهصورت انفرادی بود .پس از اتمام
موقعیت مداخله ،در سه هفته متوالی پیگیری انجام گرفت.
ارزیابیها در پایان هر هفته انجام میشد .جامعه آماری
کلیه کودکان دارایِ  ASDدر شهر اصفهان بود .برای
انتخاب نمونه از روش نمونهگیری هدفمند و در دسترس
استفاده شد .در این روش نمونهگیری هدف انتخاب
کودکان دارای اختالل اوتیسم است که در توجه اشتراکی
دچار آسیب هستند .نمونه این پژوهش شامل  3نفر
میباشد .به این صورت که با مراجعه به مراکز آموزشی و
توانبخشی ویژه اوتیسم و کلینیکهای روانشناسی و
مشاوره 3 ،کودک به صورت هدفمند انتخاب شدند (با
توجه به تعداد کم کودکان دارای  ASDو دشواری اجرای
مداخله گروهی برای این کودکان ،در این پژوهش امکان
استفاده از طرحهای گروهی با حجم حداقل  15نفر برای
پژوهشگران وجود نداشت؛ بنابراین طرحهای مورد منفرد
تنها الگوی ارزیابی مناسب برای اجرای مداخالت درمانی و
آموزشی در این موقعیتها است).
معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از تشخیص
دارایِ  ASDبر اساس مقیاس تشخیص اوتیسم گیلیام
()Gilliam Autism Rating Scale; GARS
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این  20آیتم به ترتیب به کودک ارائه میشود و پاسخهای
کودک نسبت به این  20آیتم ثبت و بهصورت  0و 1
نمرهگذاری میشود Callahan ،Gillis .و ،Romanczyk
 BASYCرا بر روی  77کودک ( 48کودکِ دارایِ
 ASDو  29کودکِ بدون  )ASDاعتباریابی کردهاند.
نتایج حاصل از بررسیها نشان داد که این مقیاس به خوبی
قادر است بین کودکان با و بدونِ  ASDتمایز قائل شود.
حساسیت و ویژگی  BASYCبه ترتیب  0/97و 0/81
محاسبه شد .همچنین ،این مقیاس ،همبستگی مثبت و
معنی دارای با مقیاس رفتار سازگارانه وایلند ( )VABSو
آزمون غربالگری اختالالت نافذ رشدی ( )PDDSTداشت
(.)26-27
در پژوهش حاضر ،جلسات آموزش توجه اشتراکی از
اصول آموزشی  Whalenو همکاران ( )21برای آموزش
توجه اشتراکی اقتباس شده است .این جلسات چهار روز
در هفته و در طی  10هفته برگزار شد که هر جلسه یک
ساعت و نیم بود .هر جلسه به سه قسمت  25دقیقهای
تقسیم و بین آنها ،پنج دقیقه فرصت استراحت به کودک
داده میشود .طبق این رویکرد ،جلسات آموزشی با
استفاده از فعالیتهای عادی و روزمره انجام میشود .در
ضمن ،مادر نیز آموزش میبیند تا در منزل و در حین
فعالیتهای روزمره ،با کودک کار کند .کودک و درمانگر
ابتدا تالش میکنند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند (.)21
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده ،ابتدا
نمرات خام به نمرات استاندارد  Tتبدیل شد و موقعیت
خط پایه ،مداخله و پیگیری هر آزمودنی روی نمودار رسم
شد .سپس جهت تفسیر و نتیجهگیری از این نمودارها ،از
تحلیل دیداری ،شاخص روند و شاخص ثبات ،درصد
دادههای غیر همپوش ( )PNDو درصد دادههای همپوش
( )PODاستفاده شد .برای تحلیل دیداری نمودار دادهها،
پس از رسم نمودار برای هر آزمودنی ،در مرحلهی اول با
استفاده از میانهی دادههای موقعیت خط پایه و مداخله،
خط میانهی دادهها موازی با محور  xکشیده شد و یک
محفظهی ثبات روی خط میانه قرار گرفت .محفظهی
ثبات یعنی دو خط موازی که یکی پایین و دیگری باالی
خط میانه رسم شود .فاصله و دامنهی بین دو خط ،میزان
بیرون افتادگی یا تغییرپذیری سری دادهها را نشان
میدهد .با استفاده از معیار  20 - 80درصدی ،اگر %80
نقاط دادهها زیر یا درون  20درصد مقدار میانه (محفظه

(کسب نمره  85یا بیشتر) ،مشکالت در زمینه توجه
اشتراکی ،عدم ابتال به بیماریهای همراه عالوه بر ،ASD
دامنه سنی  3تا  6سال ،تمایل والدین به شرکت در
پژوهش ؛ معیارهای خروج از مطالعه نیز عبارت بودند از
عدمتشخیص اختالل اوتیسم در کودک ،ابتال به بیماریهای
همراه با  ،ASDداشتن بیش از  3غیبت در طول جلسات
درمان .به منظور تشخیص  ASDدر کودکان ،از مقیاس
تشخیص اوتیسم گیلیام ( ،)GARSو به منظور ارزیابی
میزان آغازگری  -پاسخدهی اجتماعی ،از مقیاسِ سنجشِ
رفتاریِ تعامالت اجتماعی در کودکان خردسال ( The
Behavioral
Assessment
of
Social
)Interactions in Young Children: BASYC
استفاده شد.
الف) مقیاس تشخیص اوتیسم گیلیام ( :)GARSاین
مقیاس در سال  1995توسط گیلیام طراحیشده است که
شامل چهار خرده مقیاس رفتارهای کلیشهای ،برقراری
ارتباط ،تعامالت اجتماعی و اختالالت رشدی میباشد.
نمرهگذاری مقیاس بهصورت لیکرت چهار درجه است (:1
هیچگاه؛  :4بسیار زیاد) و نمره باالتر ،بیانگر شدت عالئم
اوتیسم است .در این مقیاس ،کسب نمره  85و باالتر،
نشاندهنده احتمال باالی تشخیص اوتیسم در فرد است.
این آزمون به خوبی استاندارد و اعتبار و روایی آن ،کامالً
محرز شده است .ضریب آلفای کرونباخ برای رفتارهای
کلیشهای برابر با  ،0/90برای ارتباط  ،0/89برای تعامل
اجتماعی  ،0/93و برای اختالالت رشدی  0/88محاسبه
شده است .نسخه فارسی آزمون گیلیام دارای ضریب آلفای
 0/74برای رفتارهای کلیشهای 0/92 ،برای ارتباط0/73 ،
برای تعامل اجتماعی 0/80 ،برای اختالالت رشدی است
که نشان می دهد این آزمون ،ابزاری پایا برای تشخیص و
غربال اوتیسم است (.)25
ب) مقیاسِ سنجشِ رفتاریِ تعامالت اجتماعی در
کودکان نوپا ( :)BASYCاین مقیاس در سال 2011
توسط  Callahan ،Gillisو  Romanczykو به طور
ویژه به منظور سنجش آغازگری -پاسخدهی اجتماعی در
کودکان دارایِ  ASDطراحی شده استBASYC .
دارای  20آیتم است و در طیف لیکرت  4درجهای
درجهبندی میشود .در پایان ،نمرههای همه سؤاالت با هم
جمع میشود و نمره «آغازگری -پاسخدهی اجتماعی» را
تشکیل میدهد .نمرهگذاری مقیاس بدینصورت است که
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ثبات) قرار گیرند ،گفته میشود دادهها ثبات دارند .پس از
آن برای بررسی روند دادهها ،از روش دونیم کردن استفاده
شد و محفظهی ثبات خط روند بر اساس معیار 20 - 80
درصدی رسم شد .پس از رسم خط میانه و خط روند و
محفظهی ثبات آنها ،شاخصهای آمار توصیفی مانند میانه
و میانگین و شاخصهای تحلیل دیداری درون موقعیتی و
بین موقعیتی مانند تغییر سطح و روند و  PNDمحاسبه
شد PND .نشاندهندهی درصد غیرهمپوشی نقاط دو
موقعیت آزمایشی (خط پایه و مداخله) است .میزان کنترل
آزمایشی در پژوهش مورد منفرد ،به تغییر سطح از یک
موقعیت به موقعیت دیگر و درصد دادههای غیر همپوش
( )PNDبستگی دارد .همچنین ،هر چه  PNDبین دو
موقعیت مجاور باالتر باشد ،با اطمینان بیشتری میتوان
مداخله را اثربخش دانست .الزم به ذکر است که کلیه
مراحل تحلیل دیداری این پژوهش ،بر اساس کتاب
طرحهای مورد منفرد در علوم رفتاری نوشتهی Gast
( )24اقتباسشده است.
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همپوشی بین نقاط خط پایه و مداخله با  80درصد
اطمینان مؤثر بوده است.
بر اساس تحلیل دیداری نمودار دادههای آزمودنی اول،
خط میانه ،محفظه ثبات (الف) و خط روند (ب) آنها بهقرار
زیر به دست آمده است (نمودار .)2جدول ،4نتایج تحلیل
دیداری درونموقعیتی و بینموقعیتی را برای نمودار
دادههای آزمودنی دوم ،طبق فرمول تحلیل دیداری نشان
میدهد .همانگونه که در جدول 4نشان داده شده است،
میانگین نمرات آغازگری  -پاسخدهی از  40/77در خط
پایه به  50/05در مداخله رسیده است که نشاندهنده
بهبودی آغازگری -پاسخدهی برای شرکتکننده مورد نظر
است .این اثربخشی در مرحله پیگیری ،همچنان مشهود
بود .همچنین شاخص  PNDنشان میدهد که میزان
همپوشی بین نقاط خط پایه و مداخله با  90درصد
اطمینان مؤثر بوده است.
بر اساس تحلیل دیداری نمودار دادههای آزمودنی اول،
خط میانه ،محفظه ثبات (الف) و خط روند (ب) آنها بهقرار
زیر به دست آمده است (نمودار  .)3جدول  ،5نتایج تحلیل
دیداری درونموقعیتی و بینموقعیتی را برای نمودار
دادههای آزمودنی اول ،طبق فرمول تحلیل دیداری نشان
میدهد .همانگونه که در جدول 5نشان داده شده است،
میانگین نمرات آغازگری  -پاسخدهی از  40/37در خط
پایه به  50/38در مداخله رسیده است که نشاندهنده
بهبودی آغازگری  -پاسخدهی برای شرکتکننده موردنظر
است .این اثربخشی در مرحله پیگیری ،همچنان مشهود
بود .همچنین شاخص  PNDنشان میدهد که میزان
همپوشی بین نقاط خط پایه و مداخله با  90درصد
اطمینان مؤثر بوده است.

یافتهها
به منظور خالصه نمودن نتایج به دست آمده ،هر یک از
جلسات خط پایه ،درمان و پیگیری برای شرکتکنندگان
در جداول و نمودارها به شرح ذیل آمده است :در جدول1
نمرات آغازگری -پاسخدهی در موقعیت خط پایه برای هر
سه شرکتکننده مشخص شد .پس از آن در جدول2
نمرات آغازگری  -پاسخدهی در جلسات درمانی و پیگیری
مشخص گردید.بر اساس جدول ،2مشخص شد که نمرات
آغازگری و پاسخدهی در هر سه آزمودنی با گذشت
جلسات رو به بهبود بوده است.
بر اساس تحلیل دیداری نمودار دادههای آزمودنی اول،
خط میانه ،محفظه ثبات (الف) و خط روند (ب) آنها بهقرار
زیر به دست آمده است (نمودار .)1جدول  3نتایج تحلیل
دیداری درونموقعیتی و بینموقعیتی را برای نمودار
دادههای آزمودنی اول ،طبق فرمول تحلیل دیداری نشان
میدهد .همانگونه که در جدول 3نشان داده شده است،
میانگین نمرات آغازگری  -پاسخدهی از  30/95در خط
پایه به  51/05در مداخله رسیده است که نشاندهنده
بهبودی آغازگری  -پاسخدهی برای شرکتکننده موردنظر
است .این اثربخشی در مرحله پیگیری ،همچنان مشهود
بود .همچنین شاخص  PNDنشان میدهد که میزان

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش توجه
اشتراکی بر آغازگری -پاسخدهی کودکان دارای ASD
انجام گرفت .نتایج حاصل از تحلیل دیداری نمودار دادهها
بیانگر آن بود که این روش تأثیر قابلتوجهی بر بهبود
آغازگری-پاسخدهی کودکان دارای  ASDداشته است.
یافتههای این پژوهش با پژوهشهای ،Odom ،Schertz
 Baggettو  Schertz ،)29( Vo ،)28( Siderisو
 Schreibman ،Rocha ،)30( Robbو Stahmer
( )31و  Schertzو  )32( Odomمبنی بر تأثیر آموزش
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جدول :1نمرات آغازگری -پاسخدهی در موقعیت خط پایه
(قبل از مداخله) برای آزمودنیها
جلسات هفتگی خط پایه ()A

آزمودنی

1

2

3

4

5

کودک 1

39/30

39/30

39/30

42/57

39/30

کودک 2

40/77

40/77

40/77

40/77

40/77

کودک 3

40/37

40/37

40/37

40/37

40/37

-

نمرات به  Tتبدیل شده است.

جدول :2نمرات آغازگری -پاسخدهی در موقعیت مداخله و پیگیری آزمودنیها
آزمودنی

جلسات هفتگی موقعیت مداخله ()B

جلسات هفتگی موقعیت مداخله ()B

جلسات هفتگی موقعیت مداخله ()B

پیگیری جلسات هفتگی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

کودک 1

39/30

42/57

42/57

45/83

49/09

52/36

55/62

58/88

62/15

62/15

62/15

62/15

65/41

کودک 2

40/77

43/14

43/14

43/14

45/52

50/26

52/64

59/76

62/13

64/50

64/50

62/13

64/50

کودک3

40/37

42/81

45/25

47/69

47/69

50/14

50/14

52/58

59/91

67/23

64/79

64/79

64/79

-

نمرات به  Tتبدیل شده است.

جدول :3بررسی متغیرهای تحلیل دیداری برای آزمودنی اول
درون موقعیتی

متغیر

توالی موقعیت
طول موقعیت
سطح
میانه
میانگین
دامنه تغییرات
دامنه تغییرات محفظه ثبات
 20درصد از میانه هر موقعیت

متغیر

مقایسه موقعیت
تغییرات روند

A
5

B
10

--39/30
39/95
42/75-39/30

--50/72
51/05
62/15 – 39/30

باثبات

باثبات

تغییر سطح
تغییر نسبی
تغییر مطلق

41/02 – 39/30
39/30 – 39/30

60/51 – 42/75
62/15 – 39/30

جهت
ثبات

--شیب صفر
باثبات

--صعودی
باثبات

روند

بین موقعیتی
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سطح
تغییر میانه
تغییر میانگین
دامنه تغییرات

 Bبا A
---- 39/30به 50/72
 39/95به 51/05
 42/75به 39/30

تغییر ثبات

باثبات به باثبات

تغییر سطح
تغییر نسبی
تغییر مطلق

-- 41/02به 42/75
 39/30به 39/30

همپوشی دادهها
درصد دادههای غیر همپوش()PND
درصد دادههای همپوش ()POD

--%70
%30
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ب
B

پیگیری

الف

100
 90پیگیری
80
70
60
50
40
محفظه
ثبات
30
20
10
0

A
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A

B
خط میانه

نمرات

نمرات

محفظه
ثبات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

جلسات

نمودار :1خط میانه ،خط روند و محفظه ثبات آزمودنی اول

جلسات

(الف * :خط میانه :میانهی دادههای موقعیت خط پایه و مداخله ** .محفظهی ثبات :یعنی دو خط موازی که یکی پایین و
دیگری باالی خط میانه با استفاده از معیار  20 - 80درصدی رسم شود *** .ب :خط روند :برای بررسی روند دادهها ،از
روش دونیم کردن استفاده شد و محفظهی ثبات خط روند بر اساس معیار  20 - 80درصدی رسم شد)
جدول:4بررسی متغیرهای تحلیل دیداری برای آزمودنی دوم
درون موقعیتی

متغیر

توالی موقعیت
طول موقعیت

متغیر

مقایسه موقعیت
تغییرات روند

A
5

B
10

--40/77
40/77
40/77 – 40/77

--48/89
50/05
64/50 – 40/77

باثبات

باثبات

تغییر سطح
تغییر نسبی
تغییر مطلق

--40/77 - 40/77
40/77 – 40/77

--59/76 – 43/14
64/50 – 40/77

جهت
ثبات

--شیب صفر
باثبات

--صعودی
باثبات

سطح
میانه
میانگین
دامنه تغییرات
دامنه تغییرات محفظه ثبات
 20درصد از میانه هر موقعیت

روند

بین موقعیتی

سطح
تغییر میانه
تغییر میانگین
دامنه تغییرات

-- 40/77به 48/89
 40/77به 50/05
 40/77به 40/77

تغییر ثبات

باثبات به باثبات

تغییر سطح
تغییر مطلق
تغییر نسبی
همپوشی دادهها
درصد دادههای غیر همپوش()PND
درصد دادههای همپوش ()POD

74

 Bبا A
---

-- 40/77به 40/77
 40/77به 43/14
--%90
%10
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ب
B

پیگیری

الف

100
90
 80پیگیری
70
60
50
محفظه
40
ثبات
30
20
10
0

A

B

خط میانه

A

نمرات

نمرات

محفظه
ثبات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

جلسات

نمودار :2خط میانه ،خط روند و محفظه ثبات آزمودنی دوم

جلسات

(الف * :خط میانه :میانهی دادههای موقعیت خط پایه و مداخله ** .محفظهی ثبات :یعنی دو خط موازی که یکی پایین و
دیگری باالی خط میانه با استفاده از معیار  20 - 80درصدی رسم شود *** .ب :خط روند :برای بررسی روند دادهها ،از
روش دونیم کردن استفاده شد و محفظهی ثبات خط روند بر اساس معیار  20 - 80درصدی رسم شد)
جدول :5بررسی متغیرهای تحلیل دیداری برای آزمودنی سوم
درون موقعیتی

متغیر

توالی موقعیت
طول موقعیت

متغیر

مقایسه موقعیت
تغییرات روند

A
5

B
10

--40/37
40/37
40/37 – 40/37

--48/91
50/38
67/23 – 40/37

باثبات

باثبات

تغییر سطح
تغییر نسبی
تغییر مطلق

--40/37 – 40/37
40/37 – 40/37

--56/24 – 44/03
52/58– 45/25

جهت
ثبات

--شیب صفر
باثبات

--صعودی
باثبات

سطح
میانه
میانگین
دامنه تغییرات
دامنه تغییرات محفظه ثبات
 20درصد از میانه هر موقعیت

روند

بین موقعیتی

75

سطح

 Bبا A
---

تغییر میانه
تغییر میانگین
دامنه تغییرات

-- 40/37به 48/91
 40/37به 50/09
 40/37به 40/37

تغییر ثبات

باثبات به باثبات

تغییر سطح
تغییر نسبی
تغییر مطلق

-- 40/37به 44/03
 40/37به 40/37

همپوشی دادهها
درصد دادههای غیر همپوش ()PND
درصد دادههای همپوش ()POD

--%90
%10
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ب
پیگیری

B
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الف
A

پیگیری

B
خط میانه

نمرات

نمرات

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

A

محفظه
ثبات

محفظه
ثبات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

جلسات

نمودار :3خط میانه ،خط روند و محفظه ثبات آزمودنی سوم

جلسات

(الف * :خط میانه :میانهی دادههای موقعیت خط پایه و مداخله ** .محفظهی ثبات :یعنی دو خط موازی که یکی پایین و دیگری
باالی خط میانه با استفاده از معیار  20 - 80درصدی رسم شود *** .ب :خط روند :برای بررسی روند دادهها ،از روش دونیم کردن
استفاده شد و محفظهی ثبات خط روند بر اساس معیار  20 - 80درصدی رسم شد)

اجتماعی بهبود مییابد.
تبیین دیگر به نقش تقویتکنندههای طبیعی در آموزش
توجه اشتراکی مربوط میشود .تقویتکنندههای طبیعی
به این معنی است که نتیجهای که در نهایت برای کودک
حاصل میشود (تقویتکننده) به طور طبیعی با رفتار
هدف مرتبط باشد .برای مثال زمانی که بزرگسال
میکوشد تا برچسبی مانند "تصویر کتاب" را به کودک
آموزش دهد (بگو ،اینیک کتاب است!) بزرگسال
میبایست بعد از اینکه کودک در آموزش شرکت فعال
داشت ،کتاب را بهعنوان پاداش در اختیار کودک قرار دهد
(و بگوید :آره ،آفرین ،این کتابه .تو میتونی اون رو بگیری
و یه نگاه بهش بندازی البته اگه دوست داشته باشی)
( .)35کودکان دارای اختالل اوتیسم ،فاقد انگیزش کافی
برای پاسخ به محرکهای محیطی ،بخصوص درگیر شدن
در تعامالت اجتماعی با دیگران هستند؛ و در صورتی که
تقویتکنندههای طبیعی وجود داشته باشد ،این امر
موجب افزایش انگیزه کودک میشود و این امر برقراری
ارتباط را به ارمغان میآورد.
تبیین دیگر برای بهبود آغازگری-پاسخدهی در پژوهش
حاضر ،با نقش والدین در همراهی با درمانگر قابل توجیه
است .توجه اشتراکی ،مهارتی است که برای نخستین بار
در روابط بین والد-کودک و در بافت طبیعی خانواده شکل

توجه اشتراکی بر میزان آغازگری-پاسخدهی اجتماعی
همسو است.
طبق جدول1و ،2نمرات آغازگری -پاسخدهی در هر سه
شرکتکننده پس از دریافت مداخله ،روندی صعودی در
جهت هدف (بهبود آغازگری-پاسخدهی) نشان داد .تحلیل
دادهها در مرحله پیگیری نیز نشان داد که اثربخشی
همچنان بادوام بوده است .در تبیین یافتههای پژوهش
میتوان به موارد زیر اشاره کرد .اول اینکه یکی از راههایی
که باعث میشود تا احتمال درگیر شدن کودک در تعامل
اجتماعی (مانند آغازگری -پاسخدهی اجتماعی) افزایش
یابد ،استفاده از وسایل مورد عالقه کودک و توجه به
انتخابهای اوست ( .)33متخصصان بر این باورند که هنگام
آموزش کودکان دارای  ،ASDبهتر است این کار را با
اشیا و وسایلی انجام دهیم که برای کودک جذاب بوده و
مورد عالقه او باشد (مانند استفاده از اسباببازیهای مورد
عالقه او) و از سوی دیگر کارهایی که کودک ترجیح
میدهد را انجام دهیم (برای مثال ،حرف زدن با صدای
بچهگانه و .)...توجه به این موارد ،موجب میشود دستیابی
به هدف تسریع گردیده و کودک به طور خودانگیخته در
تعامل با بزرگسال در طول آموزش درگیر شود ( )34که
این امر ،موجب افزایش اشتراک عالیق و احساسات با
درمانگر یا مراقب میشود و درنتیجه ،آغازگری -پاسخدهی
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 هنگامیکه بزرگسال برای کودک دارای، از طرفی.میگیرد
 او انگیزهی بیشتری برای یادگیری توجه،ارزش باشد
 هنگامیکه مراقبان، عالوه بر این.اشتراکی پیدا میکند
اصلی نسبت به نقش کلیدی توجه اشتراکی و به رابطهی
 میتوانند مهارت،آن با مهارتهای رشدی دیگر آگاه شوند
توجه اشتراکی را در میان بیشتر ساعات بیداری کودک
تمرین کنند و این امر موجب اثربخشی بیشتر مداخله
.)33( خواهد شد
یافتههای این پژوهش از آن جهت که توانست رویکرد
 را درASD ِجدیدی در زمینه آموزش به کودکان دارای
، عالوه بر این. حائز اهمیت است،کشور ایران عملی کند
 استفاده از،تأکید بر نقش والدین در بهبود توجه اشتراکی
ابزاری ساختاری و دارای روایی و پایایی مناسب به منظور
اندازهگیری متغیر وابسته و مداومت مهارت آموخته شده
.در جلسات پیگیری ازجمله ویژگیهای این پژوهش است
از محدودیتهای این پژوهش میتوان محدوده سنی
 سال) را نام برد که باید با6  الی3( کودکان پیشدبستانی
 با توجه.احتیاط به گروههای سنی دیگر تعمیم داده شود
 میتوان پیشنهاد کرد که بهبود،به نتایج این پژوهش
توجه اشتراکی باید به عنوان یک هدف اصلی در مداخالت
توانبخشی و آموزشی در کودکان دارای اختالل اوتیسم
 پیشنهاد میشود که در کنار سایر روشهای.تعیین شود
 آموزش توجه،ASD ِآموزشی و توانبخشی کودکان دارای
 همچنین میتوان از.اشتراکی نیز به کار برده شود
یافتههای این پژوهش در مراکز مشاوره و توانبخشی
.استفاده نمود
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