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آموزش درخواست اطالعات با استفاده از واژهی استفهامی «کدام؟»
به کودکان با اختالالت طیف اتیسم
کارول ماریون و همکاران ،دانشگاه مانیتوبا و مرکز تحقیقاتی سنت آمنت

چکیــده :در ایــن مطالعــه ،رویــه ای متشــکل از ارزیابــی فعالیــت هــای موردعالقـهی کــودکان ،تقویت ایــن فعالیت هــا ،فعالیتهای

تثبیــت کننــدهی شــرطی خالقانــه و پیامدهــا بــرای پاســخ هــای درســت و نادرســت ،بــا هدف آمــوزش درخواســت اطالعــات با اســتفاده
از واژهی «کــدام؟» بــه کــودکان بــا اختــاالت طیــف اتیســم بررســی شــد .از طــرح چنــد خــط پایـهی تعدیــل یافتــه بــرای آمــوزش به ســه

شــرکت کننــده بــا اختــاالت طیــف اتیســم اســتفاده شــد .یافتــه هــا نشــان داد کــه همـهی کــودکان یــاد گرفتنــد تــا بــا اســتفاده از واژهی

«کــدام؟» دریافــت اطالعــات را درخواســت کننــد .تعمیــم آمــوزش بــه محیــط طبیعــی ،بــه فعالیــت جدیــد و به محتــوای جدید مشــاهده
شــد .ایــن یافتــه هــا در طــول زمــان حفــظ شــدند و ادامــه یافتنــد.

واژههای کلیدی :درخواست برای دریافت اطالعات ،رفتار کالمی ،عامل کالمی ،1کدام
«کجــا؟» ،درخواســت اطالعــات بــا اســتفاده از واژه «کــدام؟» بــه

مقدمه

گوینــده ایــن توانایــی را مــی دهــد تــا اطالعــات ویــژه ای را در

1فعالیــت هــای ســاختگی ترغیــب کننده 2بــا هــدف آموزش

مــورد شــیء بــه دســت آورد (بــرای مثــال ،کــدام کتــاب مــال

بــرای دریافــت اطالعــات بــه کار گرفتــه شــده انــد کــه ایــن

آمــوزش درخواســت بــرای دریافــت اطالعــات را بــا اســتفاده از

بــه کــودکان بــا اختــاالت طیــف اتیســم بــه منظــور درخواســت

مــن اســت؟) .بــا توجــه بــه نبــود پژوهــش هــای مداخلــه ای کــه

3

واژه «کــدام؟» بررســی کــرده باشــد ،هــدف از مطالعـهی حاضــر

درخواســتها شــامل «چــه چیــزی؟» (بــرای مثــال ،ویلیامــز

و همــکاران« ،)2000،کجــا؟» (بــرای مثــال ،بتــز 4و همــکاران،

گســترش پژوهــش ماریــون و همــکاران ( )2012از طریــق یکــی

مثــال ،ایندیــکات 6و هیگبــی2007 ، 7؛ ســاندبرگ 8و همــکاران،

درخواســت از طریــق واژهی «کــدام؟» بــه کــودکان بــا اختــاالت

2010؛ لیچاگــو 5و همــکاران )2010 ،و «چــه کســی؟» (بــرای

از چهــار فعالیــت هــای تثبیــت کننــدهی خالقانــه بــرای آموزش

 )2002اســت .اخیــراً ،محققــان تأثیــر فعالیــت -هــای تثبیــت

طیــف اتیســم بــود .همچنیــن هــدف دیگــر ،ارزیابــی تعمیــم

انــد تــا بــه کــودکان دارای اختــاالت طیــف اتیســم فراگیــر

محیــط طبیعــی و تــدام آمــوزش در طــول زمــان بــود.

(ماریــون 10و همــکاران2011 ،؛ رای-ویســیاکی 11و همــکاران،

روش ها

کننــدهی خالقانــه 9را بــه چهــار روش مختلــف بررســی کــرده
درخواســت کــردن اطالعــات را بــا واژههــای «چــه چیــزی؟»

 )2010و «کجــا؟» (ماریــون و همــکاران )2012 ،آمــوزش دهند.

ماننــد درخواســت اطالعــات بــا اســتفاده از «چــه چیــزی؟» و

آمــوزش بــه دیگــر فعالیــت هــای تثبیــت کننــدهی خالقانــه،

شرکت کنندگان و موقعیت
ســه کــودک بــه نــام هــای «زاچ»« ،12کانــر» 13و «کویــن»

14

1- verbal operant
2- contrived motivating operations
3- Williams
4- Betz
5- Lichago
6- Indicott

در ایــن مطالعــه شــرکت داشــتند کــه محــدودهی ســنی آن هــا

از  5تــا  6ســال بــود و همـهی آن هــا مبتــا بــه اختــاالت طیــف
اتیســم بودنــد .همــهی کــودکان در برنامــهی تحلیــل رفتــار

7- Higbee
8- Sundberge
9- contriving establishing operations

12- Zach

10- Marion

13- Connor

11- Roy-Wsiaki

14- Kevin
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مترجم :سیده مریم فضائلی ،دکتری زبان شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد

تعلیم و تربیت استثنایی

آموزش درخواست اطالعات با استفاده از واژهی استفهامی «کدام؟» به کودکان با اختالالت طیف اتیسم

کاربــردی 1شــرکت داشــتند و توانســتند از قالــب هــای «چــه

بــرای اینکــه از عهــدهی دســتور گوینــده برآیــد ،انتخــاب کنــد.

چیــزی؟» و «کجــا؟» اســتفاده کننــد و در کاربــرد حداقــل 100

ناظــر دوم ،بــرای هــر شــرکت کننــده داده هــا را در حداقــل 50

داشــتند .همــهی جلســات آمــوزش و تعمیــم در اتــاق هــای

طریــق تقســیم تعــداد توافقــات بیــن آزمایشــگر و ناظــر از طریق

تصویــر و شــیء و پاســخ بــه برخــی از ســؤالهای فــردی مهــارت

سنجش پاسخ

2

متغیــر وابســته ،درصــد تقاضاهــای درســت بــرای دریافــت

اطالعــات بــا اســتفاده از واژهی «کــدام؟» بــود .درخواس ـتهای

درســت آنهایــی بودنــد که حــاوی واژهی «کــدام؟» بودنــد (برای
مثــال ،کــدام کیــف؟ یــا کــدام چیــز؟) .پاســخ هــای متنــوع بــه

شــرط اینکــه حــاوی درخواســت درســت اطالعــات بــا اســتفاده
از واژهی «کــدام؟» بودنــد ،پذیرفتــه شــدند .ناظــر و آمــوزش
دهنــده درخواســتها را براســاس کارآزمایــی 3بــه کارآزمایــی

ثبــت کردنــد .یــک کارآزمایــی متشــکل بــود از فعالیتهــای

تثبیــت کننــدهی خالقانــه ،پاســخ شــرکت کننــده (یــا عدم پاســخ
در مــدت  10تــا  15ثانیــه) ،کمــک کــردن( 4اگــر پاســخ شــرکت

جمــع توافقــات و عــدم توافقــات و تبدیــل نتیجــه بــه درصــد

محاســبه شــد .در بیــن همــهی شــرکت کننــدگان و جلســات،
میانگیــن توافــق بیــن ناظــران  98درصــد شــد (محــدودهی
 96تــا  100درصــد) .همچنیــن ،ناظــر بررســی نمــود کــه آیــا

آزمایشــگر ،در همــهی شــرکت-کنندگان هــر مرحلــهی رویــه
ای را در  50درصــد تــا  100درصــد جلســات پیگیــری کــرده

یــا خیــر؟ انســجام رویــه -ای 100 5درصــد بــود .پایایــی انســجام

رویــه ای از طریــق مقایس ـهی نمــرات آمــوزش دهنــده و ناظــر

تعییــن شــد؛ براســاس اینکــه آیــا رویــه پیگیــری شــده بــود یــا
خیــر؛ میانگیــن پایایــی  99درصــد بــود (محــدودهی  96تــا 100

درصــد).

طرح و رویه
6

7

کننــده نادرســت بــود یــا تقاضــا نمــی کــرد) و پاســخ بــه ســؤال

بــرای ارزیابــی بســتهی آموزشــی ،طــرح خــط پایــهی

پاســخ هــای صحیــح بــر تعــداد کل کار آزمایــی هــا در هر جلســه

گرفتــه شــد .منظــور از طــرح تعدیــل شــده ایــن بــود کــه خطــوط

محیــط طبیعــی ،ناظــر و آزمایشــگر ،داده هــا را براســاس اینکــه

پایــه در بیــن هم ـهی فعالیــت هــای تثبیــت کننــدهی خالقانــه

کــودک .درصــد پاســخ-های درســت از طریــق تقســیم تعــداد

و تبدیــل نتیجــه بــه درصــد محاســبه شــد .بــرای جلســات

آیــا درخواســت خودانگیختــه بــا گفتــه یــا بــدون گفتـهی یکــی از
والدیــن ایجــاد شــد و اینکــه آیــا فرصــت از دســت رفتــه بــا

متعــدد همزمــان تعدیــل شــده 8بــرای شــرکت کننــدگان بــه کار
پایــه 9بــه طــور مســتمر و مــداوم اجــرا نشــدند .جلســات خــط

و فعالیتهــای تعمیــم و محیــط طبیعــی ،در آغــاز مطالعــه بــرای
«زاچ» و «کویــن» اجــرا شــد .فعالیــت تثبیت کننــدهی خالقانهی

گفتــه یــا بــدون گفتـهی یکــی از والدیــن پدید آمــد؟ ،جمــع آوری

 1بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــد؛ زیــرا ،شــرایط واردکــردن

تعــداد تقاضاهــای درســت بــه اضافـهی فرصــت هــای از دســت

روی ـهی آمــوزش در بیــن شــرکت-کنندگان ارزیابــی شــود.

کردنــد .ایــن داده هــا بــا تقســیم تعــداد تقاضاهــای درســت بــر

داده شــده و تبدیــل نتیجــه بــه درصــد محاســبه شــد .وقتــی

گوینــده از شــرکت کننــده مــی خواســت تــا کاری را انجــام دهــد،
چیــزی را پیــدا کنــد ،نــگاه کنــد یــا جســت وجو کنــد ،بــه فرصت
از دســت رفتــه امتیــاز داده مــی شــد .گوینــده مــی توانســت دو

یــا چنــد انتخــاب دربــارهی شــیء مشــخصی داشــته باشــد و
شــرکت کننــده بایــد مــی پرســید «کــدام؟» تــا شــیء درســت را

رویــهی آمــوزش ایــن امــکان را فراهــم ســاخت تــا اثربخشــی
رویــهی کلــی :هــر والــد ســه فعالیــت موردعالقــهی

فرزنــدش را انتخــاب کــرد تــا در مطالعــه بــرای ایجــاد فعالیــت

هــای تثبیــت کننــدهی خالقانــه بــرای کــودک وی بــه کار بــرده

شــود .جلســات در هــر هفتــه ســه تــا چهــار بــار اجــرا شــد .برای

هــر فعالیــت تثبیــت کننــدهی خالقانــه ،آزمایشــگر جلســه را بــا
5-procedual integrity
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1- applied behavior analysis program

6- design

2- response measurement

7- procedure

3- trial

8- modified concurrent multiple baseline design

4- prompt

9- baselines
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مختلــف منــزل یــا حیــاط خانــه هــر شــرکت کننــده انجــام شــد.

درصــد از جلســات جمــع آوری کــرد؛ توافــق بیــن ناظــران از

آموزش درخواست اطالعات با استفاده از واژهی استفهامی «کدام؟» به کودکان با اختالالت طیف اتیسم

تعلیم و تربیت استثنایی

قــراردادن ســه فعالیــت مــورد عالقــه در مقابــل هــر شــرکت

مــی کــرد (بــرای مثــال ،بالــن هــای آبی) ،پشــت ســرش هنگامی

آغــاز کــرد .پــس از اینکــه هــر شــرکت کننــده پذیرفــت تــا بــا

قــرار مــی داد (دیگــر اســباب بــازی هــای آبــی و صنــدوق آب

کننــده و پرســش از او کــه آیــا مــی خواهــد بــا آن بــازی کنــد،

هنــوز وجــود داشــتند) .ســپس ،یــک کمــک محقــق اســباب

شــرکت کننــده خواســت تــا یکی از ســه فعالیــت مــورد عالقهاش

بــازی را مــی گرفــت و آن را در یکــی از ظــرف هــا (بــرای مثــال،

کــرد ،آزمایشــگر دو کارآزمایــی اولـ ِ
ـی جلســه را بــا آن فعالیــت

فعالیــت تثبیــت کننــدهی خالقانــهی ( 2شــیء گــم

را انتخــاب کنــد .پــس از اینکــه او یــک فعالیــت را انتخــاب
اجــرا کــرد .پــس از دومیــن کارآزمایــی بــه شــرکت کننــده امکان
انتخــاب دو فعالیــت باقــی مانــده داده شــد و فعالیــت انتخــاب
شــده بــرای دو کارآزمایــی پایانــی اســتفاده شــد .اگــر شــرکت

کننــده درخواســت مــی کــرد تــا در هــر زمــان فعالیــت هــا
تغییــر کنــد ،آزمایشــگر درخواســتش را مــی پذیرفــت .دوازده

کارآزمایــی در جلســات خــط پایــه اجــرا شــد (ســه تــا بــرای هــر
فعالیــت تثبیــت کننــدهی خالقانــه) و چهــار کارآزمایــی در طــول
جلســات آمــوزش و تعمیــم اجــرا گردیــد.

در جلســات ،چهــار تــا شــش ظرف(1بــرای مثال دو کیســه و

دو جعبــه) نزدیــک شــرکت کننــده و آزمایشــگر قــرار داده شــد.

بــرای همـهی فعالیــت هــای تثبیــت کننــدهی خالقانــه ،فرصــت

هایــی بــرای هــر شــرکت کننــده ایجــاد شــد تــا ابتــدا درخواســت
«کجــا؟» کنــد .پــس از اینکــه شــرکت کننــده درخواســت «کجا؟»
را بیــان کــرد ،آزمایشــگر توضیحــی کلــی ارائــه نمــود (بــرای
مثــال ،در جعبــه) و ســپس ،کارآزمایــی آغــاز مــی شــد .اگــر

شــرکت کننــده در مــدت  15ثانیــه درخواســت از طریــق واژهی
«کجــا؟» را بیــان نمــی کــرد ،یــک کمــک بــه او داده مــی شــد؛ امــا

چنیــن مــوردی بــه نــدرت اتفــاق مــی افتــاد .وقتــی کــه شــرکت
کننــده ای درخواســت درســت را بیــان مــی کــرد (بــرای مثــال،

کــدام جعبــه؟) بــه او مــکان خــاص گفتــه میشــد (بــرای مثــال،

جعبـهی قرمــز) تــا آن شــیء را پیــدا کنــد و بــه او ایــن اجــازه داده
مــی شــد تــا آن را پیــدا کنــد و بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد.

فعالیــت تثبیــت کننــدهی خالقان ـهی ( 1پنهــان کــن

و جســت وجــو کــن) .یــک شــرکت کننــده و یــک آزمایشــگر

شــروع بــه بــازی بــا فعالیــت موردعالقـهی شــرکت کننــده مــی
کردنــد (بــرای مثــال ،آب و بــازی هــای آبــی) .آزمایشــگر
اســباب-بازی خاصــی کــه شــرکت کننــده اغلــب از آن اســتفاده
1-container

یکــی از جعبــه هــا یــا کیســه هــا) پنهــان مــی کــرد.

شــده) .ایــن فعالیــت متشــکل بــود از پنهــان کــردن شــیء مورد

نیــاز شــرکتکننده بــرای تکمیــل فعالیــت موردعالقــه اش
ماننــد پنهــان کــردن ماژیــک هــا بــرای کشــیدن تصویــر .قبــل از
کارآزمایــی ،شــیء موردنیــاز پنهــان شــده بــود.

فعالیــت تثبیــت کننــدهی خالقانــهی ( 3نیــاز بــه

چیزهــای بیشــتر بــرای تکمیــل فعالیــت) .ایــن فعالیــت

تشــکیل شــده بــود از همـهی چیزهــای موجــودی کــه الزم بــود

یــک فعالیــت تکمیــل شــود .اگر چــه ،بیشــتر از یــک آیتــم برای
تکمیــل فعالیــت موردنیــاز بــود .یــک نمونــه ســاخت آتشفشــان

بــود امــا ســرکهی کافــی بــرای منفجــر شــدن آتشفشــان مهیــا
نبــود.

فعالیــت تثبیــت کننــدهی خالقانــهی ( 4شــگفت

زده کــردن .)2ایــن فعالیــت متشــکل بــود از ایجــاد موقعیتــی

بــرای شــرکت کننــده تــا وقتــی کــه شــیء پنهــان شــد ،شــگفت
زده شــود .بــرای مثــال ،یــک اســباب بــازی کــه شــرکت کننــده
انتخــاب کــرده بــود ،در جعبــه قــرار داده شــد و آن جعبــه قفــل

شــد .در حالــی کــه شــرکت کننــده بــه آن نــگاه مــی کــرد ،و

جعب ـهی قفــل شــده بــه شــرکت کننــده داده شــد .طــوری کــه
شــرکت کننــده نبینــد ،کلیــد در یکــی از ظــرف هــای نزدیــک
شــرکت کننــده پنهــان شــد (شــگفت زده کــردن).

خــط پایــه :کارآزمایــی هــای خــط پایــه بــه صورتــی کــه در

بخــش قبــل توصیــف شــد ،اجــرا گردیــد .اگــر شــرکت کننــده
درخواســت «کــدام؟» را در مــدت  10تــا  15ثانیه بیــان نمی کرد،

کارآزمایــی پایــان مــی یافــت و آن فعالیــت متوقــف مــی شــد.

آمــوزش فعالیــت تثبیــت کننــدهی خالقانــهی :1

چهــار کارآزمایــی آموزشــی در هــر جلســه اجــرا شــد .براســاس

2-surprise
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فعالیتهــای مــورد عالقــه اش بــازی کنــد ،آزمایشــگر از هــر

کــه کــودک بــه دنبــال آن نبــود و آن را جســت وجــو نمــی کــرد،

تعلیم و تربیت استثنایی

آموزش درخواست اطالعات با استفاده از واژهی استفهامی «کدام؟» به کودکان با اختالالت طیف اتیسم

آمــوزش کارآزمایــی ،کــه در آن بــه شــرکت کننــده ایــن فرصــت

موقعیــت هایــی را ایجــاد کنــد تــا کودکــش درخواســت «کــدام؟»

 10تــا  15ثانیــه از شــروع کارآزمایــی ،شــرکت کننده پاســخ نمی

را ایجــاد کــرد کــه کــودک موقعیــت مطــرح کــردن درخواســت

جلســهی کارآزمایــی آمــوزش همیشــه بــا کمــک هــای کامــل

را نداشــت .بــرای مثــال ،والــد مــی توانســت بگویــد «بیــا بــا

شــرکت کننــده در یــک جلســه بــه دو کارآزمایــی متوالــی پاســخ

بیــاور ،آنهــا در کشــوی میــز هســتند» .دوم اینکــه ،یکــی از

داده مــی شــد تــا درخواســت «کــدام» را بیــان کنــد ،اگــر در مدت

شــروع مــی شــد (بــرای مثــال« ،بگــو کــدام؟») ،تــا زمانــی کــه

درســت مــی داد .پــس از اینکــه ایــن معیــار بــرآورده شــد،

کمــک نســبی (بــرای مثــال« ،بگــو کــدا-؟») براســاس کارآزمایــی
بعــدی ارائــه مــی شــد .اگــر شــرکت کننــده در یــک کارآزمایــی

«کــدام؟» را داشــت امــا موقعیــت بیــان درخواســت «کجــا؟»

عروســک هــای خیمهشــببازی ،بــازی کنیــم ،بــرو آن هــا را
والدیــن موقعیــت هایــی را بــرای کودکــش ایجــاد کــرد تــا ابتــدا
درخواســت «کجــا؟» را بیــان کنــد و ســپس ،پــس از نــوع ظــرف

کــه نامیــده شــد ،درخواســت «کــدام؟» را بیــان کنــد (مشــابه بــا

بــه کمــک نســبی پاســخ نمــی داد ،در کارآزمایــی بعــدی کمــک

جلســات آموزشــی) .مشــاهدهی محیــط طبیعــی ادامــه مــی

گرفتــه شــد) .پــس از اینکــه شــرکت کننــده بــا توجــه بــه کمــک

درخواســت اطالعــات بــا اســتفاده از واژهی «کــدام؟» فراهــم

کمــک بــا کاهــش میــزان پاســخ داده شــده ،تضعیــف مــی شــد

ایــن دو مــورد کــه زودتــر فراهــم مــی شــد (یعنــی ارائــه کــردن

کامــل بــه او ارائــه مــی شــد (یــک کارآزمایــی جدیــد در نظــر

نســبی در مــدت  10تــا  15ثانیــه پاســخ درســت مــی داد ،آن
(بــرای مثــال ،از «کــدا »-بــه «ک  .)»-نتیجــه بــرای پاســخ هــای

درســت و کمــک شــده بــه همــان صورتــی بــود کــه در بــاال در

بخــش رویــه کلــی توضیــح داده شــد .اگــر شــرکت کننــده بــه

کارآزمایــی کــه در آن کمکــی بــه او نمــی شــد ،پاســخ نادرســت
مــی داد ،آن کار آزمایــی دوبــاره ارائــه مــی شــد (ایــن کارآزمایــی

بــه عنــوان کارآزمایــی جلســهی دیگــر در نظــر گرفتــه نمــی
شــد) .معیــار مهارت-یافتــن شــرکت کننــده در کارآزمایــی ،بیان
درخواســت درســت اطالعــات بــدون دادن هیــچ کمکــی بــه وی

در  7تــا  8کارآزمایــی متوالــی بــود.

تعمیم و پیگیری
محیــط طبیعــی :میــزان بســامدی کــه هــر شــرکت کننــده

درخواســت «کــدام؟» را بــا والدینــش در محیــط طبیعــی بیــان

میکــرد ،ارزیابــی شــد .هیــچ یــک از اســباب بــازی هــا یــا

فعالیــت هــای اســتفاده شــده بــرای ایجــاد فعالیت هــای تثبیت-
کننــدهی خالقانــه در جلســات آموزشــی یــا جلســات تعمیــم (در
پاییــن توصیــف شــده) توســط والدیــن اســتفاده نشــد .مشــاهده

شــد کــه والدیــن بــا کودکشــان بــه صــورت معمــول و مــورد

انتظــار تعامــل داشــتند .ایــن تعامــل متشــکل بــود از بــازی
هــای ورزشــی یــا مســابقه ،بــازی بــا اســباب بــازی و خــوردن
وعــده هــای غذایــی .از هــر والــد خواســته شــد تــا بــرای کودکش
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یافــت تــا زمانــی کــه یــا یکــی از والدیــن  10موقعیــت را بــرای
مــی کــرد یــا اینکــه یــک ســاعت مــی گذشــت .هــر کــدام از
 10موقعیــت توســط یکــی از والدیــن یــا گذشــت  1ســاعت)،

مشــاهدهی محیــط طبیعــی ادامــه مــی یافــت.

تعمیــم بــه فعالیــت هــای تثبیــت کننــدهی خالقانــهی

آمــوزش داده نشــده ،تعمیــم بــه فعالیــت جدیــد ،و تعمیــم بــه
ظــرف جدیــد .پــس از کســب مهــارت در فعالیــت تثبیــت

کننــدهی خالقانـهی  ،1تعمیــم بــه دیگــر فعالیــت هــای تثبیــت

کننــدهی خالقانــهی دیگــر بــه صورتــی کــه در بــاال توصیــف

گردیــد ،اجــرا شــد .همچنیــن ،تعمیــم آمــوزش به یــک فعالیت
جدیــد و ظــرف جدیــد ارزیابــی شــد .بــرای ظــرف جدیــد،
چهــار کارآزمایــی اجــرا شــد :یکــی بــرای هــر یــک از فعالیــت

هــای تثبیــت کننــدهی خالقانــه .بــرای «زاچ» و «کویــن» فعالیت
جدیــد پختــن شــیرینی هــای کوچــک یــا چیزهــای دیگــر بــود و
بــرای «کانــر» آمــاده کــردن دســر بــود .کارآزمایــی هــا همانطــور
کــه در خــط پایــه بودنــد ،اجــرا شــدند.

پیگیــری :بســته بــه در دســترس بــودن هــر شــرکت

کننــده ،دو یــا ســه تــا از جلســات پیگیــری بــرای فعالیــت هــای

تثبیت-کننــدهی خالقانــه در  4 ،2 ،1یــا  5هفتــه اجــرا شــد.

کارآزمایــی پیگیــری بــه همــان شــیوه ای کــه در خــط پایــه بــرای

فعالیت های تثبیت کنندهی خالقانه  1بود ،اجرا شد.
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داد ،آزمایشــگر کمــک انعکاســی بــه او ارائــه مــی کــرد .اولیــن

را بــه دو روش بــه کار بــرد :اول اینکــه ،والــد موقعیتهایــی

آموزش درخواست اطالعات با استفاده از واژهی استفهامی «کدام؟» به کودکان با اختالالت طیف اتیسم

بحث و نتیجه گیری
هیــچ یــک از شــرکت کننــدگان از درخواســت از طریــق

از آمــوزش فعالیــت تثبیــت کننــدهی خالقانــهی  ،1همــهی

شــرکت کننــدگان درخواســت «کــدام؟» را بــه کار بردنــد .در

طــول زمــان بــرای همـهی شــرکت کننــدگان ،تعمیــم بــه فعالیت

هــای تثبیــت کننــدهی خالقانـهی آمــوزش داده نشــده ،تعمیــم
بــه فعالیــت یــا ظــرف جدیــد روی داد .تعمیــم بــه محیــط

درخواســت «کــدام؟» را بیــان کننــد .ســوم اینکــه ،در مطالعــات

آینــده مــی توانــد آمــوزش درخواســت «کــدام؟» در بافــت هــای

متفــاوت (بــرای مثــال ،در مکالمــه ای بــدون اســباب بــازی یــا

فعالیــت هــای مطالعـهی حاضــر) یــا بــا ترتیــب متفــاوت فعالیت

هــای تثبیــت کننــدهی خالقانه بررســی شــود .چهــارم ،مطالعات
آینــده مــی تواننــد آمــوزش درخواســت «چــه کســی؟» را بــا

رویـهی آموزشــی مطالعـهی حاضر بررســی کنند .آخریــن مورد

اینکــه در مطالعــات آینــده پیگیــری در محیــط طبیعــی و نیــز

فعالیت-هــای تثبیــت کننــدهی خالقانــه بایســتی بررســی شــود.

طبیعــی بــرای «کویــن» و «کانــر» رخ داد؛ امــا بــرای «زاچ»

در ابتــدا روی نــداد .تعمیــم بــرای «زاچ» پــس از اینکــه بــه

او رویــهی تمیــز -آمــوزش بــرای کنتــرل مناســب محــرک در
تقاضاهــای «آن کجــا رفــت؟» و «کــدام؟» داده شــد ،روی داد.
در ادامــه الزم اســت تــا بــه تفــاوت هــای متفاوتــی کــه

در عملکــرد شــرکت کننــدگان وجــود داشــت ،اشــاره شــود.
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اول اینکــه« ،زاچ» هنــگام بیــان و بیــان نکــردن درخواســت
«کــدام؟» در طــول جلســات آمــوزش و تعمیــم ،مشــکل در

یادگیــری داشــت .مشــاهده شــد کــه «کانــر» و «کویــن» زنجیــره
ای از رفتارهــای متــداول و رایجــی را انجــام مــی دهنــد (یعنــی

پرســیدن «کجــا؟» ،بــه ســراغ ظــرف هــا رفتــن ،بــه دقــت دیدن
و بررســی آن هــا ،و ســپس پرســیدن «کــدام؟») کــه مــی توانــد

دلیــل ایــن باشــد کــه چــرا تعمیــم بــه محیــط طبیعــی بــرای هــر
دوی ایــن شــرکت کننــدگان روی داد؛ امــا در آغــاز بــرای «زاچ»

روی نــداد .عملکــرد «کویــن» بهتــر از «زاچ» و «کانــر» بــود.
یکــی از محدودیــت هــای مطالع ـهی حاضــر ایــن بــود کــه

شــرکت کننــدگان قبــ ً
ا بــرای تقاضاکــردن «چــه چیــزی؟» و

«کجــا؟» آمــوزش دیــده بودنــد .مطالعــات آینــده مــی تواننــد
بررســی کننــد آیــا ایــن نــوع تقاضاهــا بــا اســتفاده از «چــه
چیــزی؟» و «کجــا؟» پیــش نیــازی بــرای یادگیــری درخواســت

«کــدام؟» هســتند یــا خیــر؟ دوم اینکــه« ،زاچ» و «کانــر» نســبت

بــه اســتفاده از تقاضاهــای «کجــا؟» یــا «کدام؟» ،مشــکل بیشــتری
در اســتفاده از درخواســت «کــدام؟» در محیــط طبیعــی داشــتند.

دلیــل ایــن موضــوع مــی توانــد ایــن باشــد کــه ابتــدا درخواســت

«کجــا؟» آمــوزش داده شــد .در مطالعــات آینــده می توانــد رویه

هایــی بــرای آمــوزش بررســی شــود کــه شــرکت کننــدگان فقــط
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واژهی «کــدام؟» در جلسـهی خــط پایــه اســتفاده نکردنــد .پــس

تعلیم و تربیت استثنایی

