نویسندگان :آنجال پرسیک ،جوناتان تاربوکس ،جنیفر رانیک ،مگان استی .کالیر
مترجمان :سیدهمریم فضائلی* /دانشجوی دکترای تخصصی زبانشناسی همگانی /دانشگاه فردوسی مشهد
بنتالهدی عربی /کارشناسارشد گفتار درمانی /مرکز آموزش عالی علومپزشکی وارستگان
چکیده

زمینـه :پژوهشهـای پیشـین نشـان دادهانـد کـودکان بـا اختالل طیـف اتیسـم اغلـب در کاربـرد و درک معنـای غیرتحتاللفظی زبـان (برای

مثـال ،کنایـه ،طعنـه ،گول یا فریب ،شـوخطبعی و اسـتعاره) مشـکل دارنـد .بهطورویـژه ،درک کنایه و طعنه بـرای کودکان با اختالل طیف اتیسـم

دشـوار اسـت ،زیـرا در کنایـه و طعنـه ،معنـای گفتـه برخلاف آن چیزی اسـت کـه بیان میشـود .پژوهش حاضر ،اثربخشـی بسـته آموزشـیای را

بررسـی میکنـد کـه شـامل مجموعـهای از قوانیـن و حـاوی نمونههـای متعـدد آموزشـی اسـت که در ایـن بسـته ،شناسـایی گفتههـای طعنهآمیز و

پاسـخ مناسـب بـه آنان بـه 3کودک بـا اختالل طیف اتیسـم آمـوزش داده میشـود.

نتیجهگیـری :نتایـج حاکـی از آن اسـت کـه آمـوزش این بسـته موثـر بـوده و در تمـام نمونههای داسـتانی ،موقعیتهـا و افـراد تعمیم حاصل

شـده است.

واژههای کلیدی :طعنه ،کنایه ،کودکان ،اختالل طیف اتیسم

مقدمه

ارتبـاط انسـانی ابعـاد متنوعـی دارد کـه بـه توانمندی
اسـتفاده و درک زبـان غیرتحتاللفظـی شـامل اسـتعاره،
مجـاز ،1سـوالهای بالغـی ،2کتمـان حقیقـت ،3اغـراق و
6
گزافهگویـی ،4درخواسـت غیرمسـتقیم 5و طنـز کالمـی
وابسـته اسـت .در پژوهشـی در زمینـه متون روانشناسـی
زبـان 62 ،7مکالمـه 10دقیقهای ،اسـتفاده از کنایه در زبان
روزانـه بررسـی شـد .نتایـج حاکـی از آن بـود کـه زبـان
کنایـهدار 8درصـد از تمـام مکالمـات را تشـکیل میداد.
افزونبرایـن ،در هـر مکالمـه ضبطشـده ،بهطـور تقریبـی
4/7نمونـه کنایـه وجـود داشـت کـه ایـن نشـان میدهـد
* Email: ma.fazaeli@mail.um.ac.ir
1. Metonymy .
2. Rhetorical questions
3. Understatements
4. Hyperbole
5. Indirect requests
6. Verbal irony
7. Psycholinguistic

گفتههـای کنایـهدار حـدودا هر 2دقیقه یکبـار در گفتار
روزانـه بـهکار میرونـد .تجزیهوتحلیـل بیشـتر 289گفته
نشـان داد که در 28درصد از موارد ،طعنه شـکل ویژهای
از کنایـه مورداسـتفاده بـوده اسـت .ایـن یافتههـا نشـان
میدهـد کـه اسـتفاده کلـی از کنایـه کالمـی و اسـتفاده
ویـژ ه از طعنـه در زبـان و مکالمـات روزمـره رایج اسـت.
طعنـه نوعـی کنایـه کالمـی اسـت کـه از طریـق
عدمتجانـس یـا تفـاوت بیـن گفتـه و معنای آن مشـخص
میشـود .از لحـاظ زبانـی ،طعنـه میتوانـد شـکلی از زبان
غیرتحتاللفظـی تعریـف شـود کـه بعضـی از گفتههـا
از لحـاظ ذهنـی متضـاد آن چیـزی هسـتند کـه در عالـم
واقعیـت صـادق اسـت .در ایـن شـکل از زبـان کنایـهدار،
گوینـده قصـد دارد از طریـق یـک پیـام متناقض بـا معنای
تحتاللفظـیاش ارتبـاط برقرار کند و بهدنبال آن شـنونده
بایـد تفسـیر مجـازی 8آن پیـام را اسـتدالل کنـد .درک
8. Figurative interpretation
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1. Social Cues
2. Speaker’s intended meaning
3. Literal meaning of the utterance
4. Advanced understanding of other people’s thoughts
or intentions
5. Perspective-taking
6. Physical
7. Other forms of figurative speech
8. Sarcastic remarks

9.Overall social integration
10. Bullying .
11. Victimization
12.Hypothetical explanations

عـادی نشـان داده اسـت کـه توانایـی اسـتنباط نیـت
طعنهآمیـز از گفتههـای کنایـهای کالمی ،در حدود سـن
 5یـا  6سـال ظهور میکند و رشـد آن تـا نیمههای دوران
کودکـی ادامـه مییابـد .از سـوی دیگـر ،پژوهشهـای
انجامشـده روی کـودکان بـا اختاللهـای طیـف اتیسـم
نشـان دادهانـد کـه ایـن کـودکان در توانمنـدی اتخـاذ
دیـدگاه بـرای درک کنایـه کالمـی نقـص دارنـد.
در پژوهشـی بـه 21کـودک و بزرگسـال بـا اختلال
آسـپرگر و 20فـرد عـادی کـه در گـروه گـواه بودنـد و از
لحـاظ سـنی [بـا گـروه آزمایـش] همگـن شـده بودنـد،
قصههـای کوتاهـی ارایه شـد که بـرای ارزیابـی توانمندی
شـرکتکنندگان بـا هـدف اسـتنباط وضعیـت ذهنـی و
فیزیکـی 6آنهـا بـه کار بـرده میشـدند .از میـان سـایر
صورتهای کنایهدار گفتار ،7شـروع داسـتانها با اظهارات
طعنهآمیـز 8همراه بود .برای تعیین اینکـه آیا کودکان قادر
به تشـخیص طعنـه بودنـد ،به دنبال هر داسـتان ،پژوهشـگر

خطـا بـرود و همبازیـش به طعنـه بگوید «عجب شـوتی»،
کـودک بـا اختلال طیف اتیسـم براسـاس معنـای واقعی
ایـن جملـه ،پاسـخ همبازیـش را میدهـد (بـرای مثـال،
«نـه شـوت خوبـی نبود ،مـن آن را خطـا پرتاب کـردم»)،
بنابرایـن ایـن قبیـل اشـتباهات درکـی بـه احتمـال زیـاد
باعـث میشـوند کـودک بـا اختلال طیف اتیسـم بیشـتر
مـورد تمسـخر دیگـران واقـع شـود .پژوهشهای شـیوع
قلـدری 10در کـودکان بـا اختاللهای طیف اتیسـم نشـان
دادهانـد کـه این کـودکان در مقایسـه با همسـاالن دارای
رشـد عادی در مخاطره قربانیشـدن 11بیشـتر قـرار دارند.
ایـن امـکان وجـود دارد کـه درجـات بیشـتری از قلدری
در میـان افـراد بـا اختاللهـای طیـف اتیسـم بـه نقایـص
تعاملات اجتماعـی و فقـدان درک کلـی رفتـار دیگران
مثـل اتخـاذ دیـدگاه خـوب ،مربوط باشـد.
بـا توجه بـه اهمیت اجتماعـی بالقوه زبـان کنایهدار به
نظـر میرسـد مداخلههـای کارآمد برای آمـوزش درک
و اسـتفاده زبان کنایـهدار برای افراد بـا اختاللهای طیف
اتیسـم اولویت باشـد ،بنابراین بیشـتر پژوهشهای پیشـین
بر تشـخیص نقایـص و ارایه تبیینهای فرضـی 12برای این
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ایـن شـکل متفـاوت از زبـان غیرتحتاللفظـی بهعنـوان
عملکردی ارتباطی و اجتماعی دشوار است .کنایه کالمی
و طعنـه بـرای انتقـال نگرشهـا و عقایـد یـا شـوخیکردن
غیرمسـتقیم ،بـه کار بـرده میشـوند ،بنابراین بـرای درک
طعنه به توانایی تشـخیص راهنماهای اجتماعی 1نیاز اسـت
2
کـه بـرای تفـاوت قائلشـدن بیـن معنـای مدنظـر گوینده
و معنـای تحتاللفظـی گفتـه 3ضـروری اسـت .توانایـی
قضـاوت در معنـای تحتاللفظـی گفتـه بهطـور همزمـان
بـا معنـای مدنظـر گوینـده تداخـل میکنـد کـه ایـن امـر،
4
منعکسکننـده درک پیشـرفته افـکار یـا مقاصـد افـراد
اسـت؛ مثـل اتخـاذ دیـدگاه.5
پژوهشهـای انجامشـده روی کـودکان دارای رشـد

یکسـوال درکـی (بـرای مثـال آیـا آن چیـزی کـه فـرد x
گفت حقیقت داشـت؟) و یکسـوال قضاوتی (برای مثال
چرا فالنی آن حرف را زد؟) میپرسـید .شـرکتکنندگان
با اختالل آسـپرگر در تکالیف مشـکالت بیشـتری داشتند
و بـا توجـه بـه پاسخهایشـان ،توانمندیهایشـان بـرای
اسـتنباط وضعیت ذهنیشـان دچار آسـیب شـده بود و آن
هـا بهجـای ارایـه پاسـخ مربوطـه ،توضیحـات بیربـط و
مختـص طـرز تفکـر خودشـان ارایـه میکردند.
پژوهشـگران بـر اهمیت درک زبـان غیرتحتاللفظی
بـرای ارتباطـات روزمـره و اتحـاد کلی اجتماعـی 9تاکید
کردهانـد .بـرای مثـال ،اگـر یـک کـودک بـا اختلال
طیـف اتیسـم تـوپ بسـکتبال را پرتاب کنـد و پرتابش به
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اتیسـم آمـوزش داده شـد .بـه آزمودنیهـا داسـتانهای
کوتاهـی ارایـه شـد و از آنهـا خواسـته شـد بـه مجموعه
3تایـی سـوالهای اسـتعاری در مـورد هـر داسـتان پاسـخ
دهنـد .توانایـی پاسـخ صحیـحدادن بـه سـوالها ،بـه
توانمنـدی اسـتنباط معنـا از اسـتعارهها در مـورد جنبههای
ویـژ ه داسـتان وابسـته و مرتبـط بـود .حیـن آمـوزش ،ابتدا
بـه آزمودنیهـا گفته شـد چگونـه از طریق یکاسـتعاره،
بـا شناسـایی ویژگـی گفتههـای اسـتعاری ،شناسـایی
ویژگیهـای متعـدد چیـزی کـه اسـتعاره بـرای توصیـف
آن اسـتفاده شـده ،شناسـایی ویژگیهـای مشـترک هـر
 2و در نتیجـه بـرای حـل اسـتعاره ،اسـتدالل کننـد .بـرای
مثـال« ،چـرا مـن پسـر را ماشـین مسـابقه صـدا زدم؟ خب
پسـر کـه یک فرد اسـت ،لباس میپوشـد و تنـد رانندگی
میکند .ماشـین مسـابقه وسـیله نقلیه اسـت ،از فلز سـاخته
شـده و واقعـا تنـد مـیرود ،بنابرایـن وقتـی میگویم پسـر
یک ماشـین مسـابقه اسـت ،به این معنی اسـت که او واقعا
سـریع اسـت» .پـس از آن بـه شـرکتکنندگان نمونههای
متعددی از استعارهها آموزش داده شد تا تعمیم به استعاره
1. General theories
2. Weak central coherence
3. Theory of mind abilities
4. Mental inference abilities
5. Ability to attribute mental states
6. Metaphorical reasoning

آموزشدادهنشـده حاصـل شـود .همـه شـرکتکنندگان
تعمیـم را در اسـتعارههای آموزشدادهنشـده متعـدد
نشـان دادنـد و 2نفـر از 3شـرکتکننده ،شـروع بـه تولیـد
اسـتعارهها کردنـد؛ عملکـردی کـه هرگـز طـی مداخلـه،
آمـوزش داده نشـده بـود .نتایـج پژوهـش نشـان داد
آمـوزش مـوارد متعـدد برای آموزش اسـتدالل اسـتعاری
بـه کـودکان بـا اختاللهـای طیـف اتیسـم ،بهعنـوان یک
شـکل از زبـان غیرتحتاللفظـی ،مفیـد اسـت.
در پژوهشـی بـه کـودکان با اختاللهای طیف اتیسـم
آمـوزش داده شـد کـه 2محـرک دارای شـکل مشـابه را
بههـم مرتبـط کننـد (خصوصیـت مشـترک بیـن یـک
شـی و اسـتعاره بهکاررفتـه بـرای توصیـف آن) .بـرای

طعنـه نیـاز بـه ارتبـاطدادن انـواع مختلف معنا نیسـت .در
گفتههـای طعنهآمیـز معنی مدنظر گفتههـا برعکس معنای
تحتاللفظـی آنهاسـت .بههرحـال ،نتایـج ایـن پژوهش
تقویـت و ترغیبکننـده امـکان آمـوزش طعنـه اسـت،
زیـرا از منظـر رفتـاری دلیلـی وجـود نـدارد کـه فـرض
کنیـم آمـوزش یـک نـوع ارتبـاط نسـبتبه انـواع دیگـر
ارتباطـات امکانناپذیـر اسـت یـا امـکان کمتـری دارد.
پژوهشهـا در حیطـه نظریـه چارچـوب ارتباطـی
نشـان میدهـد رفتـار ارتباطـی ،فینفسـه رفتـار عملکردی
یادگرفتنـی اسـت .افزونبرایـن ،پژوهشهـای اولیـه نشـان
میدهنـد ایـن امـکان وجـود دارد بعضـی از صورتهـای
ارتباطـی در کودکان با اختاللهای طیف اتیسـم ،از طریق
آمـوزش نمونههـای متعـدد تقویـت شـوند .درک گفتـه
طعنهآمیـز براسـاس رابطـه تقابـل ،شـامل پاسـخ بـه معنـای
واقعـی گفتههـا و اسـتنباط معنـای مدنظـر گوینـده اسـت.
براسـاس پژوهشهای نظریه چارچـوب ارتباطی ،این
توانمنـدی بایـد از طریـق نمونههـای متعـدد بـا بازخـورد
فـوری و واضـح ،قابلیت آموزشدادن داشـته باشـد.
موضـوع پژوهـش حاضـر ،آمـوزش کـودکان بـا
اختاللهـای طیـف اتیسـم اسـت تـا بـه نحـو مناسـبی بـه
گفتههـای طعنهآمیـز در مکالمـات عـادی روزمره پاسـخ
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نقایـص متمرکـز بودهاند .ایـن تبیینهای فرضـی دامنهای
2
از نظریههـای کلـی 1دربـاره انسـجام مرکـزی ضعیـف
و تواناییهـای نظریـه ذهـن 3تـا اختاللهـای ویـژ ه در
5
توانایـی اسـتنباط ذهنـی 4و توانایی اسـناد حـاالت ذهنی
دارنـد .همانطور که مشـخص شـد ،زبـان به منزلـه رفتار
آموختهشـدهای اسـت کـه قابـل آمـوزش اسـت .بـا در
نظرگرفتـن پژوهشهای متعدد مشـخص شـد کودکان با
اختاللهای طیف اتیسـم مشـکالت درکـی قابل توجهی
در درک طعنـه دارنـد کـه در پژوهـش حاضـر قصـد بـر
آن اسـت بر درمان مشـکالت درک طعنه متمرکز شـود.
در پژوهشـی اسـتدالل اسـتعاری 6بـه عنوان شـکلی از
زبـان غیرتحتاللفظـی ،به کـودکان بـا اختاللهای طیف
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روش بررسی
شرکتکنندگان و موقعیت

شـرکتکنندگان 3کـودک بودنـد کـه خدمـات
تحلیـل کاربـردی رفتـار را در خانـه از یـک مرکـز
خدمـات جامعهمحـور دریافـت میکردنـد .محـدوده
سـنی کودکان با اختالل طیف اتیسـم  6تا  7سـال بود .در
زمـان اجـرای پژوهش 2 ،تـا 10سـاعت در هفته خدمات
رفتـار درمانـی دریافـت میکردنـد و رفتـار درمانـی را
در منـزل بـه مـدت حـدودا  3تـا 4سـال دریافـت کـرده
بودنـد .برای شـرکت در ایـن پژوهش ،ضرورت داشـت
والدیـن ،شـرکتکنندگان و سـوپروایزرهای بالینـی،
طعنـه را بـه عنـوان یـک جـزء مهـم طـرح کلـی درمانـی
کـودکان بشناسـند .افزونبرایـن ،همـه شـرکتکنندگان
پیشتـر در برخـی زمینههـا کـه احتمـاال پیشنیـاز درک
طعنـه هسـتند ،آمـوزش دیـده بودنـد .ایـن زمینههـا
عبارتانـد از :نـوای گفتـار ،1زبان بـدن 2و حالت چهره،3
بافـت فیزیکـی مکالمـه ،4مخاطبـان مکالمـه ،5تمایالت،6
هیجانـات ،7اتخـاذ دیـدگاه حسـی ،8علـل و معلـول،9
ترجیحـات ،دانـش ،10عقایـد 11و مقاصـد .هیچیـک از
شـرکتکنندگان در زمینـه شناسـایی طعنـه یـا پاسـخ بـه
1. Prosody
2. Body language
3. Facial expressions
4.Physical context of conversation
5. Conversational audience
6. Desires
7. Emotions
8. Sensory perspective taking
9. Cause and effect
10. Knowing
11. Beliefs

بهطـور تقریبـی  2تـا 3جلسـه انجـام میشـد .جلسـات
آموزشـی بیشتر از 30دقیقه طول نمیکشید و جلسات خط
پایـه بعـد از درمان ،بیشـتر از یک سـاعت طول نمیکشـید.
همه جلسـات توسـط نویسـنده نخسـت و سـوم اجرا شدند
کـه آنهـا  4تـا 6سـال تجربـه آمـوزش مهارتهـا را بـه
کـودکان بـا اختالل طیف اتیسـم داشـتند .برای اطمینـان از
درسـتبودن درمـان ،همـه فرآیندها قبل از شـروع پژوهش
تمرین شـده بودند و درسـتی آنها توسـط نویسنده نخست
مقالـه از طریـق بازبینی نوارهـای ویدیویی ارزیابی میشـد.
ارزیابی پاسخ و توافق بین مشاهدهگران

براسـاس درسـتی پاسـخهای هـر شـرکتکننده بـه
گفتههـای واقعـی و طعنهآمیـز ،دادههـا توسـط درمانگـر
و اعضـای خانـواده در تمـام مراحـل پژوهـش جمعآوری
شـدند .پاسـخ صحیح به یک گفتـه طعنهآمیـز ،بهصورت
تبسـم ،لبخنـد یا بیـان یکگفتـه طعنهآمیز متقابـل تعریف
شـد و پاسـخ اشـتباه بـه گفتـه طعنهآمیـز بهصـورت پاسـخ
بـه معنـای واقعـی گفتـه ماننـد مخالفـت بـا آن تعریـف
شـد .بـرای بـرآوردن تـا حـد ممکـن دقیق سـایر اهـداف،
بـا نهایـت دقـت هر پاسـخی کـه منطبق بـر تعریف پاسـخ
صحیـح نبـود ،بهصـورت پاسـخ اشـتباه امتیـاز داده شـد.
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دهند .آموزش به شـکل مسـتقیم با اسـتفاده از کلیپهای
ویدیویـی و برانگیختـن مسـتقیم عملکـرد شـروع شـد.
آمـوزش بهسـمت آمـوزش اشـکال طبیعیتـر پیش رفت
کـه تعاملات طبیعیتـر و سـرانجام تعمیـم بـه گفتههـای
طعنهآمیـز آمـوزش دادهنشـده مشـاهده شـد.

آن ،آمـوزش مسـتقیم قبلـی ندیـده بودنـد .افزونبرایـن،
از والدیـن خواسـته شـده بـود هیچگونـه آموزشـی بـه
شـرکتکنندگان در محیـط خـارج از جلسـات ویـژه
پژوهـش ندهنـد .جلسـات در منـزل شـرکتکنندگان
اجـرا میشـد ،به جز جلسـات تعمیم کـه در موقعیتهای
مختلـف جامعـه انجـام میشـد.
جلسـات آموزشـی بـا اسـتفاده از دوربین دیجیتـال قرار
گرفته روی سـهپایه ضبط میشـد .در جلسـات خط پایهای
کـه بعـد از جلسـات آموزش اجـرا میشـد ،مقدمات ضبط
ویدیویـی بهطـور مخفیانـه و پیـش از آغاز جلسـات فراهم
میشـد ،بهگونـهای کـه شـرکتکنندگان نمیتوانسـتند
تشـخیص دهنـد فیلمبـرداری انجـام میشـود .در هـر هفتـه
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مراحـل 99/4درصـد بـود و امتیاز جلسـات انفـرادی کمتر
از 97درصـد (دامنه=97/1-100درصـد) نبـود.

روند
خط پایه

جلسـات خـط پایه 2بـرای تمایز از تعاملات مکالمهای
معمـول روزمـره کـه بیـن شـرکتکنندگان و بزرگسـاالن
وجـود داشـت ،طراحـی شـد .بخـش متعارفـی از درمـان
شـرکتکنندگان در منزل بود که در طول اسـتراحتهای
مکـرری کـه بهخاطـر درمـان پیـش میآمـد ،آنهـا بـا
درمانگران و اعضای خانواده خود مکالمه داشتند .جلسات
کارآزماییهـای طعنـه در زمانهـای اسـتراحت گنجانـده
شـده بـود ،بـدون اینکـه نشـانه بـارزی مبنیبـر اینکـه
آزمایـش یا جمعآوری دادهها در حال انجام اسـت ،وجود
داشـته باشـد .در هـر جلسـه درمانگـری حضور داشـت که
3گفتـه طعنـهدار 3را در یکسـاعت یـا بیشـتر از ایـن مدت
مطـرح میکـرد .افزونبرایـن ،در طول همان یکسـاعت،
یکگفتـه واقعی 4همانند گفته طعنهدار به همـان آزمودنی
1. Trial by trial
2. Baseline
3. Sarcastic comment
4. Sincere comment

ارایـه میشـد (یعنـی جملـه طعنـهدار « ِک ِرمهـا مـزه خیلـی
خوبـی دارنـد» و جمله واقعی «من هرگـز کرمها را نخواهم
خـورد») .بـه بیـان دیگـر ،درمانگـران تعاملات مکالمهای
فراوانـی با شـرکتکنندگان در طول یکسـاعت داشـتند
و 6گفتـه بهصـورت تصادفـی در تمـام همـان مـدت ارایـه
میشـد .هنـگام داشـتن تعامـل اولیـه بـا شـرکتکنندگان،
هیـچ کـدام از ایـن 6گفتـه به آنهـا ارایه نمیشـد.
جـدول 1نمونـهای از گفتههـای طعنـهداری را نشـان
میدهـد کـه در پژوهـش وجـود داشـتند .گفتههـای
طعنـهدار از قبـل بـرای جلسـات پژوهش ایجاد شـده بودند
و حـاوی سـرنخهای بافتـی مجـزا (ماننـد انـدازه شـی) یـا
اولویتهـای شـخصی شـرکتکنندگان (ماننـد غذاهـا یا
اسـباببازیهای موردعالقـه) بودنـد .به شـرکتکنندگان
هیـچ بازخـوردی درباره پاسـخهای درسـت و نادرسـت به
هریـک از 6گفتـه داده نشـد .اگر شـرکتکنندگان پاسـخ
نمیدادنـد ،درمانگـر میگفت« :صدای من را میشـنوی؟»
و بـرای شـرکتکننده هنگامـی کـه وی در جریان مکالمه
بـود ،گفتـه را تکـرار میکـرد .قبـل از اینکـه پاسـخها
بهصـورت پاسـخ نادرسـت ثبـت شـوند ،گفتههـا بیـش از
3بـار تکـرار نمیشـدند.
قوانین و ویدیوها

نخسـتین مرحلـه آمـوزش متشـکل از ایجـاد قوانیـن،
الگوسـازی و تمرینکـردن آنهـا و نیـز ارایـه بازخـورد
ویـژ ه در میـان نمونههای متعـدد بود .در آغاز هر جلسـه،
قانونـی ارایه میشـد به ایـن صورت« :هنگامـی که فردی
خلاف آنچـه منظورش اسـت را میگویـد ،احتماال آن
گفتـه طعنـهدار اسـت» .کلیپهـای ویدیویـی کوتـاه (بـا
مـدت زمـان 10ثانیـه یـا کمتر) بـه آزمودنیها نشـان داده
میشـدند کـه حـاوی سـرنخهای بافتـی روشـن بودنـد و
ایـن امـکان را بـرای شـرکتکنندگان فراهـم میکردنـد
تـا بین گفتـه طعنهدار /واقعـی و آنچـه در کلیپ درحال
روی دادن بـود ،مقایسـه کنند.
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پاسـخهای صحیـح بـه گفتـه واقعـی بهصورت هـر چیزی
غیـر از مخالفـت بـا گفتـه تعریـف شـد .دادههـا فقـط
براسـاس گفتههـای واقعـی جمـعآوری میشـد و هـدف
اطمینـان از ایـن بـود کـه شـرکتکنندگان بیـن گفتههای
طعنهآمیـز و واقعـی تمییـز دهنـد و بعـد از آمـوزش،
طوطـیوار به همـه گفتههـای درمانگر بهعنـوان گفتههای
طعنهآمیـز پاسـخ ندهند .یک مشـاهدهگر مسـتقل دوم ،به
ویدیوهـای 36درصـد از جلسـات در همـه مراحـل امتیـاز
داد .کارآزمایـی بـه کارآزمایـی 1توافـق بیـن ارزیابها ،با
تقسـیم تعـداد توافقهـای محاسبهشـده بـر جمـع توافقهـا
و مخالفتهـا و ضـرب در  100محاسـبه شـد .میانگیـن
توافـق بیـن ارزیابهـا در میـان همـه شـرکتکنندگان و
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جدول  .1نمونهای از بافتها و گفتههای طعنهدار و واقعی متناظر
روز آفتابی گرم

«قطعا قرار است امروز برف بیاید».

«امروز بیرون هوا خیلی گرم است».

ماده غذایی موردعالقه

«دوست داری هر روز بروکلی بخوری».

«میدانم بروکلی دوست نداری».

اتاق کثیف و نامرتب

«اصال شلخته و بههمریخته و نامرتب نیستی».

«این اتاق خیلی کثیف و نامنظم است».

فعالیت دارای اولویت

«انجام بازیهای ویدیویی اصال خندهدار و مفرح
نیست».

«انجام بازیهای ویدیویی خیلی خندهدار و مفرح است».

بـرای مثـال ،یـک کلیـپ ویدیـو کودکـی را نشـان
مـیداد کـه در حـال بورداسـکیت سـواری بـا سـرعتی
بسـیار آرام بـود و گفتـه طعنـهدار این بـود« :وای ،او واقعا
تنـد مـیرود» .پـس از هـر کلیـپ ویدیویـی درمانگـر
میگفـت« :ایـن گفتـهای طعنـهدار اسـت» و یـک گفتـه
طعنـهدار ارایـه میکـرد .پـس از بیـان گفتـه ،درمانگـر از
شـرکتکننده سـوالهای راهنمـا را میپرسـید از جملـه
آیـا معنـای موردنظـر درمانگـر آنچـه گفتـه شـد ،بـود؟
چـرا چنیـن چیـزی گفتـه شـد؟ هـدف از پرسـش چنیـن
سـوالهایی کمـک بـه کـودک بـود تـا بتوانـد خزانـه
پرسـیدن سـوالهای از خـودش را بـرای تعییـن معنـای
گفتههـای مبهـم گسـترش دهـد.
سـپس  10تـا 15کارآزمایـی تمرینی اجرا شـد که در
آنهـا درمانگـر دوبـاره کلیپهـای ویدیویـی را نمایـش
مـیداد و گفتههـای طعنـهدار یـا واقعـی را بیـان میکـرد.
پاسـخهای درسـت بـا تحسـین شـرکتکننده تقویـت
شـدند و پاسـخهای نادرسـت بـا اسـتفاده از سـوالهای
راهنمـا کـه توصیـف آن در بـاال گفتـه شـد ،تصحیـح
شـدند .در طـول کارآزماییهـای آمـوزش ،حالت چهره
و آهنـگ 1درمانگـر از جملـه چرخـش چشـمها و خنده
او آشـکار نبـود و ایـن رفتارهـا در او ضعیـف و کمرنگ
بودنـد .هنگامـی کـه در 3جلسـه متوالـی شـرکتکننده
نمـره 80درصـد یـا بیشـتر را کسـب میکـرد ،مرحلـه
آمـوزش ویدیـو و قوانیـن بـه پایـان میرسـید.
آموزش اینویوو

مرحلـه دوم آمـوزش متشـکل از تمریـن قوانیـن و
1. Intonation

اینویـوو 2بـا نمونههای متعدد بـود .این تمرین از درسـی
در مـورد شناسـایی طعنـه در برنامـه درسـی مهارتهـا
اقتباس شـد .هر جلسـه متشـکل از  10تا 12آزمایش بود.
در آغـاز هـر جلسـه درمانگر قوانیـن را بیان میکـرد و از
شـرکتکننده میخواسـت آنهـا را تکـرار کند .سـپس
در تمـام جلسـه در مکالمـه طبیعـی ،گفتههـای طعنهدار و
واقعـی بیان میشـدند .اگر شـرکتکننده پاسـخ درسـت
مـیداد ،درمانگـر او را بهصـورت کالمـی تحسـین
میکـرد .اگـر شـرکتکننده پاسـخ نادرسـت مـیداد،
درمانگـر بـا پرسـیدن سـوالهای راهنمـا بـه او بازخـورد
تصحیحی مـیداد.
در آغـاز ،گفتههـای طعنـهدار بـا آهنـگ و حالـت
چهـره بیان میشـدند و این ویژگیها در جلسـات متوالی
کمرنـگ میشـد ،بهویـژه در نخسـتین جلسـه آموزشـی،
حالـت چهره و آهنگ آشـکار و برجسـته بود ،در جلسـه
دوم آموزشـی ،آشـکاری حالت چهـره و آهنگ کاهش
یافت و سـرانجام در جلسه سوم آموزشی ،وجود نداشت.
در هـر جلسـه ،بهطـور تقریبـی نیمـی از گفتههـا قبـل
از اینکـه در طـول آمـوزش ارایه شـوند ،وجود نداشـتند
(بـرای مثـال ،اگـر 10گفتـه بیـان میشـد 5 ،تـا از آنهـا
جدیـد بـود) .بـرای هر جلسـه همـه گفتههای طعنـهدار از
جمله گفتههای جدید از قبل تعیین شـده بودند .جلسـات
آموزشـی اینویـوو در 3موقعیـت متفـاوت (ماننـد منزل،
پـارک و کافـه) و بـا 3معلـم (یعنـی 2درمانگـر و یکی از
[ .2مترجمان] آزمایشی است که درون ارگانیسمی زنده روی میدهد و با روش
آزمایشگاهی که از ارگانیسم زنده به عنوان میزبان آزمایش استفاده نمیکند در
تقابل است که به آن این ویترو ( )in vitroمیگویند
www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=4034
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بافت

گفته طعنهدار

گفته واقعی
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پس از آموزش و پیگیری

جلسـات پـس از آمـوزش بـا جلسـات خـط پایـه
یکسـان بـود (یعنـی رویههـا و گفتههای طعنهدار یکسـان
بودنـد) و در ایـن مرحلـه در طـول آمـوزش هیـچ یـک
از گفتههـای طعنـهدار گنجانـده نشـده بودنـد .بهعلاوه،
بهمنظـور کنارگذاشـتن هرگونـه تاثیـر احتمالـی تمریـن،
مـوارد جدیـد دیگـری اجرا شـدند کـه شـامل گفتههای
طعنـهداری بودنـد کـه از قبـل در هیـچ یـک از مراحـل
آموزشـی یـا جلسـات خط پایـه قبلـی ارایه نشـده بودند.
سـرانجام ،بررسـیهای پیگیـری در  2 ،1و  3مـاه بـرای
رجـی و کویـن (هانـس بـرای جلسـات تعقیبـی حضـور
نداشـت) اجرا شـدند .همچنین ،جلسـات پیگیری شـامل
گفتههـای کاملا جدیـدی بودنـد کـه در هیـچ یـک از
جلسـات قبـل ارایـه نشـده بودند.
نتایج

در جلسـات خـط پایه 2نفـر از 3شـرکتکننده ،یعنی
راجـی و کوین ،بـه هیچیک از گفتههای طعنهدار پاسـخ
درسـت ندادنـد .بـرای مثال ،بـا حالتی حاکی از شکسـت
میگفتنـد« :نـهِ ،ک ِرمها خوشـمزه نیسـتند!» هانس به یکی
از 3گفته در طول جلسـات خط پایه دوم و چهارم پاسـخ
درسـت داد .در آغـاز مرحلـه آمـوزش قوانیـن و ویدیـو،
همـه شـرکتکنندگان در پاسـخ درسـت بـه گفتههـای
طعنـهدار سـیر افزایشـی سـریعی را نشـان دادنـد و رونـد
1. Caregivers

پاسـخ درسـت در طـول مرحلـه دوم آمـوزش ،یعنـی
آمـوزش چندیـن نمونـه اینویـوو ادامـه یافـت .هانـس و
راجـی نسـبت بـه کویـن مشـکالت بیشـتری در آموزش
اینویـوو داشـتند ،امـا هـر  2پـس از 9مـاه در جلسـات
آمـوزش اینویـوو مهـارت بـه دسـت آوردند.
پـس از آمـوزش ،همـه شـرکتکنندگان بـه بیشـتر
گفتههـای طعنـهدار پاسـخ درسـت دادنـد 2 .تـا  4تـا
نمونـه جدیـد (کـه در هیـچ یک از جلسـات قبـل وجود
نداشـتند) ،بـرای هـر 3شـرکتکننده اجـرا شـدند .پیـرو
بررسـیهای جدیـد ،بهمـدت 3مـاه بررسـیهای پیگیری
بـا راجـی و کویـن اجـرا و مشـاهده شـد کـه پاسـخهای
درسـت اسـتمرار یافتنـد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه در

جلسـات آموزشـی ،هیـچ یـک از نمونههـای ارایهشـده
در جلسـات پس از آزمایش وجود نداشـتند ،بنابراین در
جلسـات پـس از آمـوزش ،همـه پاسـخها نشـانگر تعمیم
در نمونههـا بودنـد .هانس به 22نمونه آموزشدادهنشـده
و راجـی و کویـن بـه 31نمونـه آموزشدادهنشـده پاسـخ
درسـت دادنـد کـه ایـن نشـاندهنده تعمیمیافتگـی در
پاسـخ درسـت اسـت .افزونبرایـن ،در تنهـا موقعیتـی که
آموزش اجرا نشـد ،جلسـات پـس از آموزش بـرای همه
شـرکتکنندگان بـود و همـه درسـت پاسـخ دادنـد .در
نهایـت ،تعمیـم در افـراد از طریـق واردکـردن 2نفـر در
جلسـات پـس از آمـوزش انجـام شـد که هرگـز در طول
آمـوزش حاضـر نبودنـد (یعنـی یکدرمانگـر و یکـی از
والدین و یکپرسـتار) .همه 3شـرکتکننده در جلسـات
پـس از آمـوزش بـه ایـن افـراد پاسـخ درسـت دادند.
بحث

در ایـن پژوهـش ،از آمـوزش قوانیـن ،کلیپهـای
ویدیویـی و ایـن ویدیو با نمونههای متعـدد برای آموزش
موفقیتآمیز به 3کودک با اختالل طیف اتیسـم اسـتفاده
شـد تـا آنهـا بتواننـد گفتههـای طعنـهدار را بهصـورت
مناسـب شناسـایی کننـد و بـه آنهـا پاسـخ دهنـد .نتایـج
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والدیـن یا پرسـتار کودک) برای دسـتیابی بـه تعمیم اجرا
شـدند .قبل از هر جلسـه که پرسـتاران کودکان 1شرکت
میکردنـد ،درمانگـران بـرای بیـان گفتههای طعنـهدار از
الگوسـازی ،تمریـن و بازخـورد بـرای آمـوزش بـه آنها
اسـتفاده میکردنـد .پـس از اینکـه شـرکتکننده بـا
نمونههـای جدیـد نمـره 80درصد یا بیشـتر را در 3جلسـه
متوالـی بـه دسـت مـیآورد ،آموزش بـه پایان میرسـید.

65
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بنابرایـن توانایـی پاسـخ مناسـبدادن بـه طعنـه بـه عنـوان
عاملـی تعمیمیافتـه شـکل گرفتـه بـود؛ به جـای اینکه به
کـودکان بهیادسـپردن و حفظکردن پاسـخهای مناسـب
بـه گفتههـای طعنـهدار آمـوزش داده شـود.
گنجینـه کالمـی موردهـدف در ایـن پژوهـش نسـبتا
محـدود بود ،اما موفقیـت مداخله برای درمـان رفتارهای
اجتماعـی ظریف و پیچیده در افـراد با اختاللهای طیف
اتیسـم تلویحـات نسـبتا گسـتردهای دارد .بـاور نادرسـت
متداولـی وجـود دارد و ایـن اسـت که رویههـای مداخله
رفتـاری بـرای آمـوزش مهارتهـای سـاده موثر هسـتند،
امـا بررسـی نقایـص در مهارتهـای زبانـی و شـناختی
پیچیـده ممکـن اسـت نیـاز بـه رویکردهـای شـناختی یـا
رابط ه بنیاد داشـته باشـد .نتایـج پژوهش حاضـر موید این
نتیجـه نیسـت و پژوهشهـای بیشـتری در زمینـه کاربـرد
رویههـای رفتـاری برای آمـوزش مجموعه گسـتردهتری
از مهارتهـای کاربردشـناختی زبـان و اتخـاذ دیـدگاه
مـورد نیـاز اسـت ،امـا ایـن پژوهـش شـواهد مقدماتـی
ارایـه میکنـد مبنیبـر اینکـه مهارتهـای پیچیـدهای
همچـون موارد یادشـده تابـع درمان از طریـق راهبردهای
آموزشـی رفتاری هسـتند.
نتایـج حاضـر تلویحاتـی بـرای سـودمندی نظریـه

ارتباطـی بافـت ،یعنی این حقیقت کـه گفتههای طعنهدار
در تقابـل بـا آنچـه در بافـت حاضر واقعی اسـت ،سـوق
دادند.
در پژوهش حاضر ،ارزیابی توانایی شـرکتکنندگان
بـرای تولیـد گویـا و معنـیدار زبـان طعنـهدار هـدف
نبـود .بههرحـال2 ،نفـر از 3شـرکتکننده گفتههـای
طعنهدارشـان را در طـول جلسـات پژوهـش ایجاد کردند
و مادر شـرکتکننده سـوم گـزارش داد فرزندش هنگام
مکالمـه بـا او در بیرون از جلسـات ،گفتههـای طعنهداری
بیـان کـرده اسـت .ایـن یافتههـا کنترلنشـده و نامعتبـر
هسـتند ،امـا مطرح میکننـد که شـرکتکنندگان ممکن
اسـت یـاد گرفتهانـد کـه چگونـه زبـان طعنهدارشـان
را بـدون آمـوزش مسـتقیم تولیـد کننـد .پژوهشهـای
آینـده دربـاره آمـوزش طعنه یـا دیگر صورتهـای زبان
غیرتحتاللفظـی ،بایـد ارزیابـی نظاممند گنجینـه بیانی یا
دیگـر گنجینههـای آموزشدادهنشـده را در نظـر بگیرند.
محدودیـت پژوهـش حاضـر ایـن اسـت کـه مرحلـه
قوانیـن و ویدیوهـا ممکن اسـت بـرای شـرکتکنندگان
ضـروری نبودهانـد تـا ایـن مهـارت را فرابگیرنـد .ایـن
مرحله شـامل اطمینان از این اسـت که شـرکتکنندگان
)1. Relation Frame Theory (RFT
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حاصلشـده امیدبخش اسـت ،زیرا شـواهد بیشـتری ارایه
میکنـد مبنیبـر اینکـه نقایـص زبـان غیرتحتاللفظـی
موجـود در این کـودکان میتواند با اسـتفاده از رویههای
آموزشـی رفتـاری سـاده ماننـد فراهمکـردن آمـوزش
قوانیـن و نمونههـای متعـدد درمان شـود .شـاید مهمترین
مطلـب این اسـت که هـر  3شـرکتکننده نهفقط مهارت
بهدسـتآوردند ،بلکـه در مواجهـه بـا افـراد ،موقعیتهـا
و نمونههـای جدیـد تعمیـم نشـان دادنـد ،یعنـی همـه
شـرکتکنندگان توانایـی پاسـخ مناسـب بـه گفتههـای
طعنـهدار جدیدی از خود نشـان دادند که توسـط افرادی
کـه در آمـوزش شـرکت نداشـتند و در موقعیتهایـی
کـه در آمـوزش گنجانده نشـده بودنـد ،ایجاد شـده بود،

قالبـی ارتبـاط 1بـرای سـاخت برنامههایـی بـا هـدف
آمـوزش مهارتهـای زبانـی و شـناختی پیچیـده بـه افراد
بـا اختاللهـای طیـف اتیسـم دارد .مفهوممحـوری نظریه
قالبـی ارتبـاط متشـکل از رفتـار ارتباطـی اسـت کـه از
طریـق آمـوزش چندیـن نمونـه فراگرفتهمیشـود و بـه
نظـر میرسـد با ایـن پژوهـش از آن بتوان حمایـت کرد.
توانایـی پیچیـده پاسـخدادن بـه گفتههـای طعنـهداری
کـه معنـای موردنظـر در تقابـل بـا معنـای تحتاللفظـی
اسـت ،از طریـق تمریـن و بـا چندیـن نمونـه و بـا ارایـه
بازخوردهـای آشـکار و فـوری بـا موفقیـت تعلیـم داده
میشـود .بهعلاوه نتایـج ارایهشـده در جلسـات آغازیـن
آمـوزش ،شـرکتکنندگان را بـه توجـه بـه ویژگیهـای
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نمونـه ،بـرای آمـوزش مهـارت تعمیمیافتـه شناسـایی
گفتههـای طعنهدار و پاسـخ مناسـب به آنـان ،با 3کودک
دارای اختاللهـای طیـف اتیسـم اسـتفاده شـد .همـه
ایـن 3شـرکتکننده یادگیـری ایـن مهـارت را بههمـراه

نمونههـای آموزشدادهنشـده و نیـز نمونههـای جدیـدی
کـه در هیچیـک از مراحـل پژوهـش ارایـه نشـده بودند،
بـا موفقیت نشـان دادنـد .افزونبراین2 ،شـرکتکنندهای
که در ادامه بررسـیها حضور نداشـتند ،حفظ و اسـتمرار
ایـن مهـارت را در طـول 3مـاه نشـان دادند.ایـن پژوهـش
شـواهد بیشـتری فراهـم میکنـد ،بـه ایـن صـورت کـه
رویههـای آموزشـی رفتـاری میتواننـد بـرای آمـوزش
مهارتهـای زبانـی و شـناختی پیچیـده بـه کـودکان بـا
اختاللهای طیف اتیسـم شـامل زبـان غیرتحتاللفظی به
کار گرفتـه شـود .پژوهشهـای بیشـتری در حوزههایـی
ماننـد فریب ،شـوخطبعی و نیات و مقاصـد در بین موارد
بسـیار دیگـر مـورد نیـاز اسـت ،امـا دادههـای پژوهـش
حاضـر مطرح میکننـد که پژوهـش دربـاره اختاللهای
طیـف اتیسـم میتوانـد در امـر پیشـرفت ،از شناسـایی
نقایـص در مهارتهـای زبانـی و شـناختی پیچیـده تـا
درمـان آنهـا موفقیتآمیـز باشـد.

Reference
Persicke A, Tarbox J, Ranick J, Clair MST. Teaching children with autism to detect and respond to sarcasm.
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بـه سـرنخهای بافتی مجـزا در ویدیو که با گفتـه طعنهدار
بیانشـده توسـط درمانگر در تناقض است ،توجه داشتند.
بـه نظـر میرسـد ایـن مرحله بـه ایجـاد گنجینـهای که در
مرحلـه اینویـوو کامـل بـود ،کمک کـرد ،امـا دادههای
پژوهـش حاضـر ارزیابی ایـن امکان را ممکـن نمیکنند.
ایـن احتمال وجـود دارد که شـرکتکنندگان مهارت را
همـان موقـع از آمـوزش اینویـوو بـه تنهایـی ،بهسـرعت
یـاد گرفتهانـد و پژوهشهـای آینـده بایـد در شناسـایی
ایـن مطلـب تلاش کننـد کـه کـدام مولفههـای درمانـی
واقعـا بـرای آموزش طعنـه ضروری هسـتند.
نتیجـه اینکـه در ایـن پژوهـش از آمـوزش قوانیـن،
کلیپهـای ویدیویـی و اینویـوو بههمـراه چندیـن
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