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مقدمه

که با نقص  تیسم، اختالل عصبی تحولی است 
ُ
اختالل طیف ا

کلیشه ای شناخته  رفتارهای  ارتباطی و  و  تعامالت اجتماعی  در 

می  دهد  نشان  تیسم 
ُ
ا طیف  اختالل  شیوع  میزان   .)1( می شود 

تیسم تشخیص داده 
ُ
1 نفر با اختالل طیف ا کودک  که از هر 58 

دختران  از  بیشتر  برابر  نیم  و  پنج  پسرها  در  آمار  این  و  می شود 

بر  ویــدئویـــــــی  الگـــودهـــی  روش  با  اجتــــمــــاعـــی  داســـــتان های  اثربخـــشی 
کودکان با اختالل طیف ُاتیسم  مهارت های ارتباطی 

انسانی،  و علوم  ادبیات  استثنایی، دانشکدۀ  کودکان  آموزش  و  روان شناسی  ارشد  کارشناسی  نسرین ملکوتی اصل، دانشجوی   □
ایران گیالن، رشت،  دانشگاه 

ایران گیالن، رشت،  انسانی، دانشگاه  و علوم  ادبیات  روان شناسی، دانشکدۀ  گروه  عباسعلی حسین خانزاده*، دانشیار   □
ایران گیالن، رشت،  انسانی، دانشگاه  ادبیات و علوم  گروه روان شناسی، دانشکدۀ  ابوالقاسمی، استاد  عباس   □

ه چکید

که با نقص در تعامالت اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای  تیسم، اختالل عصبی تحولی است 
ُ
زمینه و هدف: اختالل طیف ا

بیشتر  را  درمانی  روش های  و  ویژگی ها  مورد  در  پژوهش  لزوم  اختالل،  این  شیوع  نرخ  افزایش  می شود.  شناخته  کلیشه ای 
ارتباطی  مهارت های  بر  ویدئویی  الگودهی  روش  با  اجتماعی  داستان های  تأثیر  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش  است.  کرده 

انجام شد. تیسم 
ُ
ا با اختالل طیف  کودکان 

بــود. جامعۀ آماری مطالعۀ  گواه  گــروه  - پس آزمــون و  بــا طــرح پیش آزمــون  نــوع شبه آزمایشــی  ایــن پژوهــش از  روش: 
افراد  از  نفر   20 و  بود   1398 سال  در  رشت  شهر  ساله   14 تا   7 تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل  با  پسر  دانش آموزان  تمام  شامل  حاضر، 

گروه 10 نفر( اختصاص یافتند درحکم نمونه انتخاب  گواه )در هر  گروه آزمایش و  که به تصادف به دو  داوطلب واجد شرایط 
تیسم )2007( استفاده 

ُ
کودکان با اختالل طیف ا شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامۀ نیم رخ مهارت های اجتماعی 

که توسط پژوهشگر تألیف و  شد. در این پژوهش، برنامۀ اجرایی، ترکیبی از داستان های اجتماعی و الگودهی ویدئویی بود 
گروه آزمایش اجرا شد. تیسم 

ُ
ا با اختالل طیف  کودکان  12 جلسه به صورت مجازی برای  به مدت 

t استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش  یافته ها: برای تحلیل داده های پژوهش از تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون 
اجتماعی(  مشارکت  )مؤلفۀ  ارتباطی  مهارت های  بهبود  بر  ویدئویی  الگودهی  روش  با  اجتماعی  داستان های  داد  نشان 

.)p>0/05( تأثیرگذار است
ویدئویی  الگودهی  روش  با  اجتماعی  داستان های  گرفت  نتیجه  می توان  آمده  به دست  یافته های  به  بنا  نتیجه گیری: 

ارتباطی به صورت مجازی و توسط والد است. روشی مناسب برای آموزش مهارت  های 
ارتباطی. مهارت های  اجتماعی،  داستان های  ویدئویی،  الگودهی  تیسم، 

ُ
ا طیف  اختالل  کلیدی:  واژه های 

* Email: abbaskhanzade@gmail.com

نوع مقاله: مروری      ●      صفحات 61 ـــ 70
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گرچه برخی از ویژگی های تشخیصی متداول است ولی  است. ا
دارد  وجود  تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل  با  افراد  در  زیادی  ناهمگونی 

اجتماعی  چالش های  موجب  بروز  نحوۀ  در  تنوع  این   .)2(
ممکن  تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل  با  افراد  از  برخی  می شود.  آشکاری 

است به همساالن بی توجه باشند یا از تعامل اجتماعی اجتناب 
کارآمد  نا  

ً
عموما اما  فعاالنه،  دیگر  برخی  که  حالی  در  کنند، 

باشند )3(. تعامل اجتماعی  به دنبال 
با  تعامــــل  توانایی  مـــعنــای  به  اجتمــــاعی  مـــهارت   توانایی 
کارهای  انجام  شخصی،  و  فردی  رفـــتارهای  انجام  هــــمتایان، 
با  ارتباط  برقراری  و  همتایان  پذیرش  تحصیلی،  و  دانشگاهی 
پذیرش  و  ارائه  در  کارکردی  معنای  به  ارتباط  است.  دیگران 
مهارت های  شامل  که  است  نفر  چند  یا  دو  بین  ایده  یا  پیام 
اختالل  با  افراد  است.  غیرکالمی1  مهارت های  و  گفتار  و  زبان 
کــالمی و غـــیرکــالمی  تیسم به دلیل ناتوانی در ارتباط 

ُ
طـــیف ا

کنند  برقرار  ارتباط  دیگران  با  معناداری  به طور  نمی توانند 
مهارت های  بر  که  را  محوری  رفتار  چهار  پژوهشگران   .)4(
می گذارد  اثر  تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل  با  کودکان  اجتماعی  ارتباط 

تالش های  ارتباطی  کالمی،  پاســخ های  کــالمی،  آغــازگری   را 
مهارت هایی  بر  که   )5( می دانند  کی  توجه  اشترا و   غیر کالمی 
چون شروع موفقیت آمیز و حفظ ارتباط، ابتکارات و پاسخ های 
توجه  و  همدلی4  اجتماعی3،  گفتار  تعاملی2،  بازی  اجتماعی، 

تأثیرگذار هستند )6(. کی5  اشترا
کــودکان بــا اختــالل  گرچــه مشــکالت ارتباطــی بــرای همــه  ا
بیرونــی  تظاهــرات  در  امــا  اســت،  معمــول  تیســم 

ُ
ا طیــف 

طیــف  اختــالل  بــا  کــودکان  بیشــتر  دارد.  وجــود  تفاوت هایــی 
کســب می کننــد. حداقــل 33 درصــد  گفتــار را  تیســم توانایــی 

ُ
ا

داشــته اند،  غیرکالمــی  ارتبــاط  ســالگی   5 تــا  کــه  کودکانــی  از 
به دســت  را  جمــالت  و  عبــارت  بیــان  توانایــی  ســرانجام 
ماهــر  کالمــی  بیــان  در  کــه  کودکانــی  حتــی  امــا  می آورنــد. 
ــد )به طــور  ــه برقــراری ارتبــاط عملکــردی ندارن هســتند، تمایــل ب
ــه زمینــه  ــا بســته ب کمــک نیســتند( ی ــه درخواســت  مثــال، قــادر ب
گفتــار مناســبی داشــته باشــند )مثــل صحبــت  و بســتر نمی تواننــد 
کــودکان بــا اختــالل  بــا معلــم، والدیــن یــا همتایــان(. بســیاری از 
مثــل  زبانــی  مهارت هــای  از  برخــورداری  به رغــم  تیســم 

ُ
ا طیــف 

شــروع  جملــه  از  مکالمــه  مهــارت  در  زبــان،  دســتور  و  واژه هــا 

گســترش موضوعــات  گفتگــو، معرفــی موضوعــات تــازه، حفــظ و 
نوبــت  رعایــت  و  پیگیــری،  ســؤاالت  از  اســتفاده  طریــق  از 

.)7( دارنــد  مشــکل  کــردن  صحبــت 
کودکان با اختالل طیف  مشکالت در تعامالت اجتماعی در 
تیسم منجر به عدم درک سرنخ های اجتماعی، فقدان برقراری 

ُ
ا

روابط بین فردی با همتایان، فقدان تماس چشمی، عدم تخیل 
کردن  تقلید  و  کی  اشترا توجه  در  آسیب  نمادین،  بازی های  و 
مهارت های  جمله  از  ارتباطی  مهارت های  در  وآسیب هایی 
ارتباط غیر کالمی چون ارتباط  چشمی، درک حاالت  چهره، ایمـا 
و  دیگر  افراد  با  تماس  در  صـدا  مختلـف  لحـن هـای  و  اشـاره  و 

کاربردی از زبان می شود )8 و 9(. استفادۀ 
کاستی در مهارت های  تیسم یک اختالل مادام العمر است. 

ُ
ا

با  بزرگساالن  در  اجتماعی  شایستگی  کاهش  سبب  ارتباطی 
کودکان  مهارت ها،  این  فقدان  می شود.  تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل 

از بیش منزوی می کند. تنهایی،  تیسم را بیش 
ُ
ا با اختالل طیف 

بیکاری و افسردگی از مشکالت رایج بزرگساالن با اختالل طیف 
تأثیرات  کاهش  و  جبران  برای  بنابراین،   .)9( است  تیسم 

ُ
ا

است.  شده  پیشنهاد  بسیاری  مداخالت  تیسم 
ُ
ا طیف  اختالل 

که در سال های پیش رو مورد توجه قرار  از جمله مداخله هایی 
گرفته استفاده از فناوری برای آموزش است.

رایانک هــا،  شــخصی،  رایانه هــای  همچــون  فناوری هایــی 
تعاملــی،  ســفید  تخته هــای  روبات هــا،  هوشــمند،  تلفن هــای 
کنســول های بازی هــای ویدئویــی و  گفتــار،  دســتگاه های تولیــد 
الگوســازی ویدئویــی6 به دلیــل نــوع ســاختار، پشــتیبانی  دیــداری، 
می دهنــد،  ارائــه  کــه  تکرارپذیــری  فرصــت   و  محیــط  بــر  کنتــرل 
تیســم جــذاب هســتند )10(. 

ُ
ا بــا اختــالل طیــف  کــودکان  بــرای 

آمــوزش  روش  ویدئویــی  الگودهــی  کرده انــد  ثابــت  پژوهش هــا 
تیســم بــرای 

ُ
مؤثــری بــرای تقویــت توانایی هــای افــراد بــا اختــالل ا

به دســت آوردن رفتارهــای سازشــی الزم از جملــه مهارت هــای 
کــردن، مهارت هــای عملکــردی  اجتماعــی، بــازی، درخواســت 
مــــشاهده ای7   یادگیــری  طریــق  از  دانشــــگاهی  مـــــهارت های  و 

اســت )11(.
مــشاهده ای  یادگــیری  نظــریۀ  در  ریــشــه  ویــدئویـی  الگــودهی 
انســــانی  رفـــتار  که  می کـــنـد  بیان  نظـریـــه  ایـــن  دارد.   8 بندورا 
الگودهی  به دست می آید.  رفتار دیگران  الگو برداری  و  از دیدن 

1. Nonverbal
2. Interactive Play
3. Social Speech
4. Sympathy

5. Joint Attention
6. Video Modeling
7. Observational Learning
8. Bandura
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کودک  آن  که در  اســت  مـــتداول  و  مــعمول  مــداخلۀ  ویدئویی، 
می دهد،  انجام  را  هدف  رفتار  که  الگویی  از  کوتاه  فیلم  یک 
می شود  داده  فرصت  این  او  به  آن  به دنبال  و  می کند  مشاهده 
که  زمانی  تا  چرخه  این  دهد،  انجام  را  شده  تعیین  مهارت  که 
 .)12( می شــود  تکرار  دهــد  نشــان  را  هـــدف  رفـــتارهای  کــودک 
به  منجر  می تواند  دیگر  افراد  از  تقلید  و  مشاهده  راه  از  یادگیری 
که  دستیابی به رفتارهای تازه شود و در اغلب اوقات، هنگامی 
می کند  مشاهده  دیگر  کودک  در  را  پاداش  به  دستیابی  کودک 
کودک  در  هدف  رفتار  دادن  انجام  احتمال  نیابتی(،  )تقویت 
افزایش می یابد )13(. الگو های ویدئویی را می توان با استفاده 
بزرگساالن  مـعلمان،  هــمتایان،  مانند  مــتنوعی  الگوهــای  از 
کــرد  ایجاد  ویدئویی(  )خودالگودهی  دانــش آمــوز  حتی  یا  و 
عروسک  از  استفاده  با  می توان  فناوری  این  از  همچنین   .)14(
از قصه ها و  کرد. استفاده  و در ساختار نمایش و قصه استفاده 
یکی  است.  اثرگذار  کودک  بر  مهارت ها  یادگیری  در  داستان ها 
داســتان های  داســتان گویی،  در  مـــدون  و  مــعتبر  روش هـای  از 
کوتاهی  روایت های  اجتماعی  داستان های  است.  اجتماعی1 
را  اجتماعی  مهارت های  و  مفاهیم  موقعیت ها،  که  هستند 
درک  را  خود  تجربه های  بتوانند  کودکان  تا  می دهند  توضیح 
گروهی یا آموزشی  کنند. داستان ها به توصیف تعامالت فردی، 
و  می پردازند  می دانند  مشکل ساز  را  آن ها  شرکت کنندگان  که 
در  کودکان  سایر  است  ممکن  می دهند  توضیح  ساده  زبان  به 
شرایط مشابه آن تعامالت را چگونه ببینند، بشنوند یا احساس 
توصــیف  خــواننده  دید  از  داســـتان ها  مـــعمـول،  به طــور  کنند. 
چــــرا  چه زمــانی،  کـــجا،  چه چیـــزی،  چه کــسی،  که  می کـــنند 
اجتماعی  موقعیت های  با  بهنجار  رشــد  با  کـــودکان  چگـــونه  و 
این  کامل می کنند.  را  روبرو می شوند و همچنین چگونه تکلیف 
درک  تا  می کند  کمک  تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل  با  کودکان  به  روش 

اسـت در شرایط  بهنجـار ممکن  با تحول  کودکــان  کـــنند چگونــه 
پاسخ دهند )15(. چالش برانگیز 

در  دیگر  داستان های  با  اجتماعی  داستان های  تفاوت 
داستان  در  باید  که  است  معینی  جمله های  و  فرمول بندی 
مهارت های  آموزش  در  اجتماعی  داستان های  شود.  رعایت 
تأثیرگذاری  که  تأثیر گذار هستند. شواهد نشان می دهد  مختلف 
این روش در ترکیب با فیلم و تصویر بیشتر است )15(. علی رغم 
تیسم پژوهش های 

ُ
کودکان با اختالل طیف ا تأثیر هر دو روش بر 

دارد  وجود  مــداخله  دو  این  ترکیب  بررسی  مـــورد  در  اندکی 
بستۀ  این  اثربخشی  نیز  اندک  پژوهش های  همـان  هرچند، 
هـــمکاران  و  هــاله2  پژوهــش  در  مــثاًل،  می کنند.  بیان  را  درمانی 
درسال 2016  با روش الگودهی ویدئویی داستان های اجتماعی 
با  نوجـــوان   3 به  تبریک(  )گفتن  اجتماعی  مــــهارت  آموزش  به 
مداوم  پیشرفت های  دبیرستان  سن  در  تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل 

از  استقبال  هنگام  در  شرکت کنندگان  اجتماعی  پاسخ های  در 
تبریک  پاسخ های  پیگیری،  مرحلۀ  در  و  شد  مشاهده  همتایان 
بود  سازگار  مداخله  مرحلۀ  پاسخ های  با  شرکت کنندگان  گیر  فرا
نمایش  جلسۀ   20 شامل  همـــکاران  و  عزیزی  پژوهـــش   .)16(
برنامۀ  طراحی  جهت  نقش  بازی  و  داستان گویی  و  ویدئویی 
بر بهبود  اثربخشی آن  آموزش مهارت های پیش کالمی و بررسی 
و  بهبود  باعث  برنامه  این  داد  نشان  ارتباطی  مهارت های 
تیسم 

ُ
ا کودکان با اختالل طیف  افزایش مهارت های ارتباطی در 

عنوان  با  پژوهــشی  در  لکای -گل3 
ُ
ا همــچنین   .)17( می شـــود 

اجتماعی  داستان های  و  ویدئویی  الگودهی  از  استفاده  ترکیب 
کم توانی هوشی  با  افراد  برای  اجتماعی  آموزش مهارت های  در 
اجتماعی  مهارت های  شرکت کنندگان  تمام  رسید  نتیجه  این  به 
در  را  مهارت ها  این  آوردند،  به دست   ٪100 دقت  با  را  هدف 
تعامل  در  و  شرایط  زمینه ها،  در  را  آنها  و  کرده  حفظ  زمان  طول 
کار بردند )18(. الموتالق4 در پژوهش خود  با افراد دیگر نیز به 
ترکیب  از  استفاده  با  را  کالمی(  )تعارفات  ارتباطی  مهارت های 
اختالل  با  کودکان  به  تصویر  و  فیلم  و  اجتماعی  داستان های 
داد  نشان  پژوهش  این  یافته های  داد.  آموزش  تیسم 

ُ
ا طیف 

تأثیرگذار  ارتباطی  مهارت های  بهبود  در  اجتماعی  داستان های 
 .)19( هستند 

از مزایــای اســتفاده از داســتان های اجتماعــی و الگودهــی 
ویدئویــی قابلیــت اجــرا توســط آمــوزگاران و والدیــن بــه دور از 
محیــط آزمایشــگاهی و در یــک محیــط طبیعــی خانــه اســت. 
و هـــمکاران در پژوهـــش خــود   1 کـــار  آ در تأییــد ایــن مــــطلب 
بــه مــادران  را  الگودهــی ویدئویــی و داســتان های اجتماعــی 
تیســم آمــوزش دادنــد و تأثیــر ایــن 

ُ
کــودکان بــا اختــالل طیــف ا

کــودکان بررســی  آمــوزش را در بهبــود مهارت هــای اجتماعــی 
آمــوزش  کــه  داد  نشــان  نیــز  پژوهــــش  ایــن  نتایــج  کردنــد. 
ــیه و اجــرای الگــودهـــی ویدئویــی و داســتان های  ســاخت، تهــ
اجــــتماعی  مـــــهارت های  بهــــبود  مــــادران در  بــه  اجـــتمــــاعی 

1. Social Stories
2. Halle
3. Olçay-Gül

4. Almutlaq
5. Acar
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مــادران  و  اســت  اثرگــذار  تیســم 
ُ
ا طیــف  اختــالل  بــا  کــودکان 

.)20( دارنــد  بیشــتری  رضایــت 
حوزه های  بر  اختالل  این  تأثیر  و  تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل  شیوع 

زندگی  کیفیت  باالبردن  برای  درمان  پیگیری  لزوم  زندگی،  مهم 
کرده  تیسم را از سنین ابتدایی دوچندان 

ُ
افراد با اختالل طیف ا

مختلف  مهارت های  بهبود  برای  فراوانی  مداخالت  است. 
توجه  با  است.  شده  ایجاد  تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل  با  کودکان  در 

والدین اش  با  را  خود  وقــت  از  زیادی  زمــان  کودک  اینکــه  به 
ســــریع،  والـــدین،  برای  آمـــوزش  قابل  مــداخلۀ  می گـــذرانـــد، 
دارای  خانواده های  مشکالت  از  بسیاری  می تواند  کم هزینه  و 
کند. الگودهی ویدئویی  تیسم را برطرف 

ُ
کودک با اختالل طیف ا

مقرون  و  مفید  روش  دو  به مثابه  اجتماعی  داستان های  و 
به صرفه و قابل آموزش در هر مکانی شناخته شده اند. بـا توجـه 
بــا  کــودکان  ارتباطی  مهارت هــای  می رسـد  بـه نظـر  اینکه  بـه 
بهبـود می یابنـد  دیـداری  آمـوزش  از طریــق  تیسم 

ُ
ا اختـالل طیف 

اجتماعی  داســتان های  تأثیر  بررسی  حاضــر  پژوهــش  از  هــدف 
با  کودکان  ارتباطی  مــهارت های  بر  ویدئویی  الگودهــی  روش  با 

تیسم بود.
ُ
ا اختالل طیف 

روش

روش،  نظــر  از  و  کاربــردی  هــدف،  نظــر  از  پژوهــش  ایــن 
بــا  بــه صــورت پیش آزمــون، پس آزمــون  کــه  بــود  نیمه آزمایشــی 
تمــام  حاضــر،  مطالعــۀ  آمــاری  جامعــۀ  شــد.  انجــام  گــواه  گــروه 
ســالۀ   14 تــا   7 تیســم 

ُ
ا طیــف  اختــالل  بــا  پســر  آمــوزان  دانــش 

)بشــارت(  تیســم 
ُ
ا کــودکان  مدرســۀ  در  تحصیــل  بــه  مشــغول 

کل  تعــداد  بــود.   1399-1398 شــهر رشــت در ســال تحصیلــی 
پایــۀ  در  بشــارت  مدرســۀ  تحصیــل  بــه  مشــغول  دانش آمــوزان 
نمونــۀ  براســاس  بــود.  نفــر   30 ششــم  کالس  تــا  پیش دبســتان 
کــودکان بــا اختــالل  در دســترس، حجــم نمونــه شــامل 20 نفــر از 
و  دســترس  در  نمونه گیــری  طریــق  از  کــه  بــود  تیســم 

ُ
ا طیــف 

برحســب شــرایط ورود بــه پژوهــش انتخــاب شــده و به صــورت 
گــروه 10 نفــر( جای دهــی  گــواه )هــر  گــروه آزمایــش و  تصادفــی در 
نظــر  مــورد  نمونه هــای  تعــداد  در  محدودیــت  به دلیــل  شــدند. 
بــا  از والدیــن و مــدارس  کــز و عــدم همــکاری بعضــی  مــا در مرا
ــد  ــه در پژوهش هــای آزمایشــی بای پژوهشــگر و اینکــه حجــم نمون

گرفتــه شــد.  بیشــتر از 10 نفــر باشــد، تعــداد نمونه هــا20 نفــر در نظــر 
ک های ورود و خــروج از پژوهــش عبــارت بودنــد از: ســـــن  مــــال
ــتالل  ــاری اخـــ ــح دچـــ ــر(، ســطـــ ــت )پس ــال(، جــــنــسیــ )7-14 س
ارتبــاط  برقــراری  توانایــی  پزشــکی(،  پرونــدۀ  براســاس   2 و   1(
کالمــی حداقــل در حــد محــدود، غیبــت بیــش از ســه جلســه، و 

آمــوزش و مداخلــۀ دیگــر. تحــت  بــودن 

ابزار

طـــیف  اخــتالل  با  کــودکان  اجـــتماعی  مـــهارت های  نیمــرخ 
 1 ُاتیــسم

بیلینی و هوپف2 در سال 2007 پرسش نامۀ نیمرخ مهارت های 
مهارت های  کاستی های  شناسایی  هدف  با  را  اجتماعی 
نیز  را  پرسش نامه  این  ساختند.  تیسم 

ُ
ا کودکان  اجتماعی 

مداخله  برنامه ریزی  و  پیشرفت  میزان  بررسی  برای  می تواند 
از  وسیعی  گسترۀ  پرسش نامه  این  گویه های  نمود.  استفاده 
طیف  اختالل  با  سال   17 تا   6 کودکان  اجتماعی  مهارت های 
درمان،  از  ناشی  تغییرات  به  نسبت  و  در برمی گــیرد  را  تیسم 

ُ
ا

هر  و  آموزگار،  والد،  را  پرسش نامه  دارد.  ویژه ای  حساسیت 
می کند.  تکمیل  کودک  اجتماعی  رفتارهای  با  آشنا  بزرگسال 
پرسش نامه  تکمیل  گویه است.   48 این پرسش نامه شامل 
مقیاس  در  آن  گویه های  و  دارد  نیاز  زمان  دقیقه   20 تا   15 به 
 3= =2، اغلب  1، بندرت   = از هرگز  لیکرتی چهارنقطه ای 
دارای  پرســـش نامه  درجــه بندی  می شــوند.   ،4  = همـــیشـــه  و 
به صـــورت  مـــنفی  گویه هــــای  است.  مثبت  و  منفی  گویه های 
پاسخ  از  که  صورت  این  به  می شـــــوند.  نمره گذاری  برعـکـــس 
»همیشه«، نمرۀ یک به دست خواهد آمد. دامنۀ نمرات آزمون 

کثر نمرۀ 156 است. از حداقل نمرۀ 50 تا حدا

است  اجـتماعی3  تعامل  مؤلفۀ   3 دارای  پرسش نامه  این 
روابط  در  کودک  بودن  فــعال  باب  در  پرســش هایی  شامل 
-23-22-21-20-16-14-13-12-11-10-7-3( اجتماعی 
مـــشارکت  مـــؤلفۀ  26-27-28-29-32-34(؛   25-24
مشارکت  و  انزوا  دربارۀ  پرسش هایی  شامل  اجتــمــاعی4، 
و  )1-2-5-6-8-9-30-39-42-47(؛  کــودک  اجتمـاعی 
رفتارهای  دربارۀ  پرسش هایی  شــامـل  زیان بخش5،  رفتار  مؤلفۀ 

1. Autism Social Skills Profile
2. Bellini & Hopf
3. Social Reciprocity

4. Social Participation/Avoidance
5. Detrimental Social Behaviors
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کــــودک می شـــوند )36-18- تعامـــــل  و  ارتباط  مانع  که  کودک 
این  نمرات  کنار  در   .)46-45-44  43-41-40-38-37
اجتماعی  مهارت های  کل  نمرۀ  دارای  پرسش نامه  مــؤلفه،   3
باز آزمــون،  ــــ  آزمــون  روش  با  پرسش نامه  این  پایایی  است.  نیز 
 0/90 ضریب  با  برابر  درونی،  همسانی  و   0/93 آلفای  ضـــریب 
کرونباخ برای زیرمؤلفۀ تعامل اجتماعی برابر  است. مقدار آلفای 
با 0/92، برای مشارکت اجتماعی برابر با 0/89 و برای رفتارهای 
و  مــقیم السالم  هـــمچنین  است.   ٪85 با  برابر  زیان بخش 
هــمکاران با اســـتفاده از روش آزمون - باز آزمون، ضریب پایایی 
تیسم با فاصلۀ 3 هفته ای را 0/97 

ُ
نیم رخ مهارت  های اجتماعی ا

اجتماعی  مشارکت   ،/96 اجتماعی  تعامل  مؤلفه های  پایایی  و 
کرده اند  گزارش  0/74 و رفتارهای زیان بخش اجتماعی 0/96 را 
کرونباخ برابر با 0/83 درصد برای  )21(. در این پژوهش آلفای 
کل، و برای هریک از مؤلفه ها، تعامل اجتماعی 0/92 ، رفتار  نمرۀ 

زیان بخش 0/79 و مشارکت اجتماعی 0/65 به دست آمد.

مداخله ای برنامۀ  معرفی 

نمونۀ  کودکان،  ارتباطی  و  ـــ تحولی  بر اساس شاخص ذهنی 
تدوین  وابسته  مــتغیر  بر  تکــیه  با  که  بود  داســتان   12 پژوهش 
از  اقتباس  با  و  گری1  نظریۀ  براساس  داستان ها  بودند.  شده 
شـــدند.  نوشــته  گری  کارول  کتاب  تدوین شــدۀ  داســتان های 
برگــیرندۀ  در  اجتمـــاعی  داستان های  گــری  نظــریــۀ  اســـــاس  بر 

زیر است:  جمله های 
آغاز  در  توصیفی  جمله های  توصـــیفی:  جمــــله های  الف( 
داستان های اجتماعی می آینـد و موقعیت حوادث و افراد درگیر 
که باید انجام شود و عــــلت آن را توصـیـف  کاری  در موقعیت، 
کـــجـــا؟  کــه  می کــنــد  بیان  توصـــیفی  جـــمــله های  می کــــنند. 
جمـــله هـــای  ب(  می دهــــد؟،  انجام  را  کاری  چه  کــــسی؟  چه 
دیدگاهی: جمله های دیدگاهی حاالت درونـی یعنـی احسـاس، 

موقعیت  در  افراد  عقاید  و  افکار  انگیزه،  هیجـان،  خواسـت، 
چون  دارند  زیادی  اهمیت  جمله هـا  این  می دهد.  نشان  را 
ناشـناخته  تیسم 

ُ
ا افراد  برای  که  می کنند  آشکار  را  اطالعاتی 

هدایت کننده  جمله های  هدایت کننده:  جملـه هـای  ج:  اسـت، 
را  انتظار  مورد  پاسخ  اجتماعی،  سرنخ های  و  موقعیت ها  برای 
تالش  )من  قبیل  از  جمله هایی  با  و  می دهند  نشان  افراد  برای 
مـی کـنم ( یا )من سـعی مـی کـنم( شروع می شوند، د: جمله های 
به  او  خود  تفّکر  و  عالیق  به  توجه  با  و  فـرد  توسط  که  ناتمام 
شده  مطـرح  اطالعـات  یادآوری  بـه  تا  می شوند  اضافه  داستان 
کنند، ه: جمله های تصدیق کننده: جمله های  کمك  در داستان 
هدایت کننده  جمله های  دادن  انجـام   اهمیت  بر  تصدیق کننده 
شروع  است«،  خوبی  کار  این  »مثل  عباراتی  با  و  می کنند  کید  تأ
توصیف  را  دیگر  افراد  عمل  هدایت گر  جمله های  و  می شـوند؛ 
کمك  می توانند  چگونه  و  چـه کسانی  می دهند  نشان  و  کرده 
کـه در مقابـل  گونه است  کنند. نسبت جمله های مذکور به این 
تـا 5 جملـۀ توصیفی، دیدگاهی، تأییدکننده  1 جملـۀ هـدایتی؛ 2 

و مشارکتی آورده مـی شـود.
پــس از نوشــته شــدن و تأییــد داســتان ها توســط اســتاد ان، از 
گــروه آزمایــش )8 تــا 14  کــودک بــا رشــد بهنجــار در ردۀ ســنی  چنــد 
گانــه  کـــدام از رفتار هــای هــدف را جدا ســال( خواســته شــد تــا هــر 
کــه  مقابـــل دوربیــن انجـــام دهنــد. یــك قطعــه فیلــم از هــر مهــارت 
ــود، انتخــاب شــد.  ــده ب ــه بهتریــن شــکل توســط الگــو انجــام شـ ب
قطعــــه  ایــن  از  و  انتخــاب  فیلــم  قطعــه  یــك  مهــارت  هــر  بــرای 
ــه آزمودنی هــا اســتفاده  ــودهی بــ ــرای الگــ ــای ویدئویــی بــ فــیلم هــ
نحــوۀ درســت  فیلم بــرداری  از  پیــش  اســـت  ذکــر  بــه  شــد. الزم 
انجــام هــر مهـــارت و نحـــوۀ انجــام دادن آن مهــارت در مقابــل 
ــار شــده بــود. پیــش از اجــرای برنامــۀ مداخلــه  کـ دوربیــن بــا الگــو 
گــروه آزمایــش نحــوۀ درســت اجــرای هــر تکلیــف  بــه خانواده هــای 
کــه می بایســت در خانــه پــس از هرجلســه تمریــن شــود آمــوزش 

ــد. داده ش

1. Gray
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اسـت: زیر  به صـــورت  جــلســـه  هـــر  جـــزئیات  شـــرح   )1 جــــدول 

تکالیف در خانهرفتار هدف

یکم کـردن و برقراری تماس جلسۀ  ســـالم 
چشمی

را  داده  آموزش  مهارت  کودک  با  فیلم  تماشای  از  پس  خواسته  شود  والد  از 
کودک به نمایش درآید. کند و فیلم در روزها و ساعات بعدی برای  تمرین 

آموزش دست دادن، برقراری جلسۀ دوم
ارتباط و تعامل با دیگران

و در  کالمی  به صــورت  را  مــهارت  این  فیلم،  تکرار  والـد خواسته  شود ضـمن  از 
کند. قالب بازی ونمایش تکرار 

ارتباط چشمیجلسۀ سوم برقراری 
به  که  کند  درخواست  وی  از  کودک  به  تعامل  در  که  خواسته  شود  والد  از 
کند و در صورت نبودن حساسیت لمسی صورت را به طرف  چشمان والد نگاه 

کند. گوینده هدایت  فرد 

چهارم کشیدنجلسۀ  به آغوش 
کودک، او را به آغوش  از والد خواسته شود با حفظ شرایط حسی 

به  توجه  با  می شود  تکرار  عمل  این  که  مواقعی  و  احساسات  درمورد  و  کشیده 
کودک توضیحاتی داده شود. سطح تحولی 

پنجم کردنجلسۀ  درخواست بازی 
انجام  را  شده  داده  آموزش  مهارت  خواسته  شود  کودک  از  فیلم  تکرار  ضمن 
کودک بازی های دو نفره انجام شود و در صورت موفقیت در تکالیف  دهد. با 

از سازوکار های تشویقی استفاده شود.

ششم گفتگوجلسۀ  صحبت ادامه دادن به  با  کنید  سعی  و  شود  پرسیده  کوتاه  و  پاسخ  باز  پرسش های  کودک  از 
کودک تشویق شود. کودک را هدایت نمایید. در صورت موفقیت در تکالیف، 

هفتم کــــه جلسۀ  مـــردمـــی  از  ســـپاسگزاری 
کارهای خوبی انجام می دهند

بعد از پایان فیلم، مهارت آموزش داده شده در قالب بازی آموزش داده شوند 
و سعی شود در خانه از واژه های ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم استفاده شود.

هشتم که جلسۀ  چــه زمانی نوبت من اسـت 
گوش دهم؟

کودک  گفتگو به  کوتاه برقرار شود. در حین  گفتگوهای دونفره، هرچند  کودک  با 
کنم.«، »االن نوبت توست  گوش  که  که »االن نوبت من است  کنید  یادآوری 

گوش دهی«. که 

نهم خاطر جلسۀ  به  مردم  از  سـپاسگزاری 
که می زنند. حرف های خوبی 

متشکرم  و  سپاسگزارم  ممنونم،  واژه های  از  خانه  در  خواسته  شود  والد  از 
کودک تشویق شود. کند و در صورت تکرار این واژه ها،  استفاده 

ک جلسۀ دهم ســـهــــیم شــــدن و به اشـــترا
گذاشتن به چه معناست؟

ک گذاری استفاده  کنید. در جریان بازی از تقسیم وسایل و اشترا کودک بازی   با 
شود. بازی ها ساده و عینی و با وسایل در دسترس انجام شوند.

یازدهم لبخند هاجلسۀ  جستجوی 
و  فیلم ها  در  شود.  صحبت  کودک  با  احساسات  درمورد  فیلم  پایان  از  پس 
علت  و  دهید  نشان  کودک  به  را  خندیدن  و  لبخند  مختلف  تصاویر  و  کتاب ها 

کودک توضیح دهید. خندیدن و شادی را در هر عکس به 

چیست؟جلسۀ دوازدهم سعی ناراحتی  و  داده  توضیح  کودک  برای  را  گریه  و  ناراحتی  علل  فیلم  تکرار  هنگام  در 
کنید. کمک  کودک از واژۀ غم  کنید در قالب نمایش به درک 
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روش اجرای پژوهش

و  آموزش  ادارۀ  و  دانشگاه  از  الزم  مجوزهای  گرفتن  از  پس 
بشارت  مدرسه  از  پژوهش  مورد  نمونه های  استثنایی،  پرورش 
اجرای  از  پس  شدند.  انتخاب  و  شناسایی  تیسم( 

ُ
ا )مدرسه 

آزمایش  گــروه  برای  آزمــایش،  و  گواه  گــروه  روی  پیش آزمون 
و  )دوشنبه ها  مجازی  جلسۀ  دو  هفته ای  هفته،  شش  به مدت 
که فیلم ها  گرفت. به این صورت  پنج شنبه ها(، مداخله صورت 
در این مدت برای خانواده فرستاده شد و خانواده آنها را برای 
گوشی،  همچون  مختلف  دستگاه های  طریق  از  خود  کودک 
کردند. از والدین درمورد حساسیت های  رایانه و رایانک پخش 
به  بنا  صدا  و  نور  که  شد  پرسیده  کودک  شنوایی  و  بینایی 
داده  توضیح  خانواده ها  برای  شود.  تنظیم  کودک  ویژگی های 
تکالیف  می شود،  تکرار  فیلم  حالی که  در  جلسه  هر  بین  شد 
کودک  به  جلسه  هر  از  پیش  و  دهند.  انجام  را  تعیین شده 
شود.  ارائه  اطالعاتی  و  شده  داده  گاهی  پیش آ فیلم  درمورد 
پایان یافتن دورۀ مداخله، آزمون مهارت های اجتماعی  از  پس 

رعایت  جهت  شد.  ارسال  خانواده ها  برای  رایانه ای  به صورت 
مالحظات اخالقی این اطمینان به خانواده ها، معلم  و مدیران 
کودکان حفظ  شده و تنها  که اطالعات و نام  مدرسه داده شد 
جهت انجام پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد. پیش از شروع 
به صورت  خانواده ها  موافقت  مداخله،  اجرای  و  پیش آزمون 
افزار  نرم  از  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای  شد.  گرفته  شفاهی 

SPSS و تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد.

یافته ها

تا 14 سال  در پژوهش حاضر شرکت کنندگان در ردۀ سنی 7 
کمترین سن شرکت  بوده اند. بیشترین شرکت کنندگان 9 ساله و 
بیشترین سن شرکت در  و   0/5 با درصد  7 سال  آزمون  این  در 

پژوهش 14 سال با درصد 20 درصد بود.
اجتماعی  مهارت  متغیر  توصیفی  شاخص های   2 جدول  در 
گواه  و  آزمایش  گروه  تفکیک  به  پس آزمون  و  پیش آزمون  در 

گزارش شده  است. شامل میانگین و انحراف استاندارد 

گواه گروه های آزمایش و  جدول 2( شاخص های توصیفی مهارت های اجتماعی به تفکیک 

متغیر

شاخص
MSDMSDMSDMSD

اجتماعی  42/43/5942/33/4736/73/3250/53/31تعامل 
اجتماعی 19/71/2219/31/1418/50/8426/31/21مشارکت 

زیان بخش 27/52/0827/52/0827/43/12301رفتار 
اجتماعی 106/46/81106/56/49986/1126/66/1مهارت های 

پیش آزمونپیش آزمون پس آزمونپس آزمون
گواه آزمایشگروه  گروه 

میانگیــن  می شــود  مشــاهده   2 جــدول  در  کــه  همان گونــه 
گــروه آزمایــش در تمــام مؤلفه هــای مهارت هــای  پس آزمــون در 
و  متفــاوت  پیش آزمــون  نمــرۀ  بــا  آزمــون  کل  نمــرۀ  و  اجتماعــی 

اســت. بیشــتر 
بررسی مفروضه های  به  ابتدا  استنباطی در  آمار  انجام  جهت 
نیست.  معنادار  شاپیروویلک1  آزمون  نتایج  می پردازیم.  آماری 
همچنین  می کند.  پیروی  بهنجار  توزیع  از  متغیر  توزیع  بنابراین، 

مولفه ها  تمام  در  رگرسیون2  شیب  ضریب  آزمون  در   F آماره 
گفت شیب رگرسیون در تمام  معنادار است )p> 0/05(. می توان 
گروه ها برابر نیست. با توجه به نتایج این آزمون، شیب رگرسیون 
نمی توان  بنابراین،  بود  کواریانس  تحلیل  اصلی  مفروضه های  از 
کوواریانس استفاده  از تحلیل  این پژوهش  در تحلیل داده های 
کرد. همچنین نتایج آزمون لوین3 و عدم معناداری آن، به معنای 
 .)P> 0/05( رعایت شرط برابری واریانس های بین گروهی است

1. Shapiro-wilk test
2. Regression Slope

3. Levene’s Test
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مـــهارت هــای  مــؤلفه های  برای  کــس1  با ام  آزمــــون   F آمــــاره 
نیست.  مــعنادار   )P>  0/69 :Box’s،ـ  4/74( با  برابر  اجتماعی 
نتیجه  می توان  آماره،  این  معنا داری  عدم  به  توجه  با  بنابراین، 
اجتماعی  مهارت های  مؤلفه های  کواریانس  ماتریس  که  گرفت 
بررســی  برای  بارتلت2  خی دو  آمـــاره  هـــستند.  برابر  گـــروه ها  در 
معنا داری همبستگی مؤلفه های مهارت های اجتماعی 41/8 و 
رابطۀ  گرفت  نتیجه  معنادار است. پس می توان   0/00 در سطح 
معناداری بین مؤلفه ها برقرار است و بنابراین، می توان از آزمون 

کرد. استفاده  واریانس چندمتغیری  تحلیل 
بــرای بررســی تأثیــر داســتان های اجتماعــی بــه روش الگودهــی 
طیــف  اختــالل  بــا  کــودکان  ارتباطــی  مهارت هــای  بــر  ویدئویــی 

شیــــب  همگنــی  مـــــفروضۀ  رعــایـــــت  عــدم  به دلیــل  تـیـــــسم، 
ُ
ا

توجــه  بــا  و  کوواریانــس چشم پوشــی  انجــام تحلیــل  از  رگرســیون 
پیش آزمــون  و  پیش آزمــون  در  متغیــر  توزیــع  بــودن  هنجــار  بــه  
پارامتــری  آزمــون  از  واریانس-کوواریانــس  ماتریــس  همســانی  و 
تحلیــل واریانــس چندمتغیــری بــرای بررســی مؤلفه هــای مهــارت 

شــد.  اســتفاده  اجتماعــی 

واریانـس  تحلیـل  بـه  مربـوط  نتایـج  خالصـه   3 جـدول  در 
چندمتغیـری مؤلفه هـای مهارت هـای اجتماعـی )تعامل اجتماعی 
دوطرفـه، مشـارکت اجتماعـی و رفتـار اجتماعـی زیان بخـش( بیـن 

گـواه و آزمایـش آمـده اسـت. گـروه 

گـروه  جـدول3( نتایـج مربـوط بـه شـاخص های اعتبـاری تحلیـل واریانـس چند متغیـری مؤلفه هـای مهارت هـای اجتماعـی بیـن 
گـواه و آزمایـش

وابسته SSdfMSFPEtapoمتغیر 
اجتماعی 0/474/743160/470/0150/80تعامل 

336/21336/22/90/1050/1390/36دوطرفه
اجتماعی 211/21211/213/90/0010/4370/94مشارکت 

زیان بخش 421422/20/1480/1130/29رفتار 

جـدول4( نتایـج آزمـون تحلیـل واریانـس چند متغیـری مؤلفه های مهارت هـای اجتماعی

توان آماریFDfEdfPEpمقدارآزمون
پیالیی 0/474/743160/470/0150/80اثر 

ویلکز 0/524/743160/470/0150/80المبدای 
هتلینگ 0/884/743160/470/0150/80اثر 

0/884/743160/460/0150/80بزرگترین ریشۀ روی

گروه  نتایج آزمون المبدای ویلکز3 در جدول 3 نشان داد اثر 
 ،P>  0/015( است  معنا دار  مطالعه،  مورد  مؤلفه های  ترکیب  بر 
گروه  اینکه  بررسی  برای  ویلکز(.  المبدای   =  0/52  ،F=4/74
دارد  تفاوت  اجتماعی  مهارت های  مؤلفه های  از  یک  کدام  در 

گزارش شده است. در جدول خالصه نتایج تحلیل واریانس 

واریانـــس  تحــلیل  آزمـــون  نتــایج  آمــــاره های   4 جــــــدول  در 
چندمتغیری مؤلفه های مهارت های اجتماعی در مورد هر متغیر 
گانه اجرا شد تا منبع معناداری آماری اثر  وابسته به صورت جدا

شود. تعیین  چندمتغیری 

1. Box M
2. Bartlett 

3. Wilks Lambda

در  گواه  و  آزمایش  گروه  بین  می دهد  نشان   4 جدول  نتایج 
در  تفاوت  این  و  دارد  وجود  تفاوت  اجتماعی  مشارکت  مؤلفۀ 

.)P>0/001( سطح یک هزارم معنادار است
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نتیجه گیری و  بحث 
اجتماعی  داستان های  تأثیر  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف 
کودکان  با روش الگودهی ویدئویی بر روی مهارت های ارتباطی 
تیسم بود. برای بررسی مؤلفه های مهارت های 

ُ
با اختالل طیف ا

چندعاملی  وایانس  تحلیل  از  گواه  و  آزمایش  گروه  در  اجتماعی 
اثر مداخله  آزمون المبدای ویلکز نشان داد  نتایج  استفاده شد. 
0/01 معنا دار است.  ترکیب مؤلفه های مورد مطالعه در سطح  بر 
همچنین نتایج تحلیل واریانس تک عاملی 43 درصد از تغییرات 

مؤلفۀ مشارکت اجتماعی را مربوط به اثر مداخله می داند.
است.  همسو  الموتالق  پژوهش  با  پژوهش  این  نتایج 
فیلم  و  اجتماعی  داستان های  ترکیب  خود  پژوهش  در  الموتالق 
کالمی(  )تعارف های  ارتباطی  آموزش مهارت های  برای  و تصویر 
همچنین   .)19( کرد  استفاده  تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل  با  کودکان  در 

همکاران  و  کار  آ پژوهش  یافته های  با  پژوهش  این  یافته های 
با  دادند  نشان  خود  پژوهش  در  همکاران  و  کار  آ است.  همسو 
در  را  اجتماعی  مهارت های  می توان  والدین،  به  روش  آموزش 
تیسم بهبود بخشید )20(. این یافته ها با 

ُ
کودکان با اختالل طیف ا

یافته های هاله و همکاران نیز همسو است. آنها از روش الگودهی 
کالمی  ویدئویی داستان های اجتماعی برای آموزش مهارت های 
 .)16( کردند  استفاده  کالمی(  تعارف های  و  شادباش  )گفتن 
همسو  نیز  همکاران  و  عزیزی  پژوهش های  با  پژوهش  این  نتایج 
است. عزیزی در پژوهش خود به تأثیر داستان های اجتماعی با 
 .)17( می کند  کید  تأ ارتباطی  مهارت های  بر  ویدئویی  الگودهی 
با  اجتماعی  داستان های  تأثیر  خود  پژوهش  نیزدر  الکای-گل 
با  که  است  کرده  درصدگزارش   100 را  ویدئویی  الگودهی  روش 

نتایج پژوهش حاضر همسو است )18(.
یادگیری  نظریۀ  به  می توان  پژوهش  این  یافته های  تبیین  در 
و  اجتماعی  داستان های  روش  دو  که  بندورا  مشاهده ای 
معتقد  بندورا  کرد.  اشاره  دارند  تکیه  آن  بر  ویدئویی  الگودهی 
مهارت های  دیگران  رفتارهای  مشاهدۀ  طریق  از  کودک  است 
فردی  روایت های  اجتماعی  داستان های  می آموزد.  را  مختلف 
مورد  رفتار  و  توضیح  اجتماعی،  مختلف  موقعیت  که  هستند 
تعامالت  توصیف  به  داستان ها  می دهند.  آموزش  را  انتظار 
ساز  مشکل  را  آن  شرکت کنندگان  که  آموزشی  یا  گروهی  فردی، 
که سایر  توضیح می دهند  زبان ساده  به  و  می دانند، می پردازد 
کودکان ممکن است در شرایط مشابه چگونه آن را ببینند )15(. 
داستان های  هرگاه  می دهد  نشان  پیشین  پژوهش های  بررسی 

بیشتری  تأثیرگذاری  شوند  ترکیب  دیگر  روش های  با  اجتماعی 

و  توانایی  تکرارپذیری،  قابلیت  به دلیل  ابزارها  این  دارند. 
حمایت  و  کودک  ویژگی های  اسـاس  بر  تنظیم  در  انعــطاف 
به طور  ارتباطی  مهارت های  آموزش  در  مطمئن  روشی  دیداری 
با  کودک  که  زیرا  هستند  تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل  با  کودک  خاص 

به دلیل آسیب در مهارت های مختلف در  تیسم 
ُ
ا اختالل طیف 

درک محیط اجتماعی و تفسیر نشانه های اجتماعی با مشکالتی 
دو  ویدئویی  الگودهی  و  اجتماعی  داستان های  است.  روبرو 
رفتاری  گنجینۀ  که  هستند  مشاهده  بر  مبتنی  مداخلۀ  روش 
کودک می آموزند در موقعیت های  کودک را تقویت می کنند و به 
در  همچنین  است.  انتظار  مورد  کنشی  وا چه  مختلف  اجتماعی 
تبیین این نتایج می توان به قابلیت آموزشی الگودهی ویدئویی 
رفتار  یک  به  آنکه  به دلیل  ویدئویی  الگودهی  کرد.  اشاره  نیز 
زندگی  محیط  مشابه  محیطی  در  رفتار  این  و  می پردازد  هدف 
گرفته باعث آموزش  کودک صورت  کودک و با استفاده از الگوی 
مهارت های  بهبود  در  امر  این  و  است  شده  کودک  در  نیابتی 

کمک می کند. تیسم 
ُ
ا کودکان با اختالل طیف  ارتباطی به 

داســــتان های  مــداخله  نقــش  بر  پژوهـــش حاضـــر  هـــمچنین 
اجتماعی  مشارکت  بر  ویدئویی  الگودهی  روش  با  اجتمــاعی 
این  تبیین  در  دارد.  اشاره  تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل  با  کودکان 

کید  تأ به دلیل  اجتماعی  داستان های  که  گفت  می توان  نتیجه 
آمـــوزش  و  افراد؛  چهــرۀ  هـــیجان های  درک  چشمی؛  ارتباط  به 
سالم  خود،  معرفی  مکالمه،  شروع  مثل  مناسب  رفتارهای 
در  کودک  پذیرش  به  اجتماعی  درست  پاسخ های  و  دادن، 
افزایش  باعث  امر  این  می کند.  کمک  گروه  شرایط  و  اجتماع 
کودک و تمایل به برقراری ارتباط و مشارکت در  اعتماد به نفس 

بازی ها و فعالیت های اجتماعی می شود.
وجود  به دلیل  پژوهش،  این  در  موجود  محدودیت های  از 
به صورت  والدین  آموزش  عمومی،  قرنطینه  و  کــرونا  شرایط 
عدم  چون  محدودیت هایی  بنابراین،  گرفت  صورت  مجازی 
نظر  در  باید  را  و...  والدین  خودگزارش دهی  رو،  در  رو  ارتباط 
سطح  و  اقتصادی  وضعیت  کنترل  و  اندازه گیری  عدم  گرفت. 
که  بود  پژوهش  این  دیگر  محدودیت های  از  والدین  سواد 
دلیل  به  می شـود  پیشـنهاد  باشد.  تأثیر گذار  نتایج  در  می تواند 
اجتماعی  داستان های  بودن  مؤثر  و  بودن  صرفه  به  مقرون 
مهارت های  آموزش  برای  روش  این  ویدئویی  الگودهی  و 
با  کودکان  نیاز  مورد  ارتباطی  مهارت های  جمله  از  مختلف 
مختلف  آموزشی  کز  مرا و  مدارس  در  تیسم 

ُ
ا طیف  اختالل 

متغیرهای  تأثیر  آینده  پژوهش های  در  همچنین  شود.  استفاده 
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روی  بر  مداخله  و  ششده  اندازه گیری  جمعیت شناختی  مختلف 
می توانــد  کــه  شود  انجام  متفاوت  سنی  گروه  با  و  جنس  دو  هر 
افزایــش  و  بهتــر  مقایسۀ  بــرای  مناســب  بســتری  زمینه ســاز 

باشد. نتایــج  تعمیم پذیــری  قــدرت 

● تشکر و قدردانی
پژوهشگران  با  پژوهش  این  در  صمیمانه  که  کسانی  تمام  از 

کردند تشکر و قدردانی می شود. همکاری 

● تضاد منافع
نداشتند. منافعی  پژوهش هیچ گونه تضاد  این  نویسندگان 
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