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Effectiveness of Group Intervention Based on PEERS’ Program
on Behavioral Problems and Social Anxiety in Adolescents with
High-Function Autism Disorder

Leila Akrami
Introduction
Boys with autism spectrum disorder experience mental and physical
changes of adolescence period. These teens may have behavioral problems
(anxiety, depression and aggression) due to failure in adapting with changes
in this period and relationships with peers. These teens have difficulty in
understanding social norms, and social anxiety can be seen in them. The
purpose of this study was to determine the effectiveness of group
intervention based on PEERS’ program on reducing behavioral problems
and social anxiety in adolescents with high-function autism disorder.

Method
This study was performed using single-subject method and A-B-A
design. The statistical population of the study included students with autism
spectrum disorder in Yazd city in the academic year of 2017-2018. Four
students with high-function autism were selected through purposeful
sampling method. The training sessions were organized according to the
PEERS’ intervention program in 14 sessions, each 60 minutes. Based on the
results of the visual analysis of the data, the program has been effective in
improving behavioral problems and social anxiety. In order to follow-up the
intervention, one month after the intervention, the children’s behavior
assessment system (BASC-3) and the social anxiety questionnaire (SAS-A)
were completed by mothers and adolescents.

Results
Based on the findings of this study, it seems that the nature of the
intervention program with the participation of mothers, together with the
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creation of opportunities for the interaction of adolescents, lead to the
improvement of social anxiety. Also, the PEERS’ program can have a direct
and positive effect on behavioral problems. In the present study, the data
were plotted separately for each subject and the differences between the data
were taken into account. These differences were notable as well as the
differences between baseline data and experimental location.

Conclusion

The present study provides evidence for the effectiveness of PEERS’
program on behavioral problems and social anxiety in adolescents with
High-Function Autism disorder. It seems that the group nature of the
program, use of role playing and maternal participation have important role
in decreasing behavioral problems and social anxiety in adolescents with
high-function autism disorder.

Keywords: PEERS’ program; Behavioral problems; Social anxiety; Highfunction autism (HFA).

Author Contributions: Leila Akrami, has been framework planning, content
editing and analyzing, submission, correction, and corresponding author.
Acknowledgments: The author thanks the adolescents with autism spectrum disorder
and their families who participated in the present study
Conflicts of Interest: The author declares there is no conflict of interest in this
article.
Funding: The author received no financial support for the research, authorship and/or
publication of this article.

تاريخ دريافت مقاله98/09/21 :
تاريخ پذيرش مقاله99/03/09 :

مجله دست آوردهای روانشناختی
(علوم تربيتی و روانشناسی)
دانشگاه شهيد چمران اهواز ،بهار و تابستان 2399
دورهی چهارم ،سال  ،17شمارهی 2
صص293-111 :

اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر برنامه پیرز بر مشکالت رفتاری و
اضطراب اجتماعی در نوجوانان با اختالل اوتیسم با عملکرد باال

لیال اکرمی



چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر برنامه پيرز بر کاهش مشکالت
رفتاری و اضطراب اجتماعی در نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال بود .اين پژوهش با استفاده از
روش تک آزمودنی و طرح  A-B-Aانجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل دانشآموزان مبتال به اختالل
طيف اوتيسم شهر يزد در سال تحصيلی  2391-97بودند .با استفاده از نمونهگيری هدفمند  4دانشآموز
پسر مبتال به اختالل اوتيسم با عملکرد باال انتخاب شدند .جلسات آموزشی بر اساس دستورالعمل مداخله
گروهی برنامه پيرز در قالب  24جلسه و هر جلسه به مدت  10دقيقه برگزار شد .بر اساس نتايج تحليل
ديداری دادهها ،برنامه در زمينه بهبود مشکالت رفتاری و اضطراب اجتماعی برای هر چهار شرکتکننده
موثر بوده است .به منظور پيگيری نتايج مداخله ،يک ماه بعد از مداخله ،مقياس سيستم ارزيابی رفتار
کودکان ( )BASC-3و پرسشنامه اضطراب اجتماعی ( )SAS-Aمجدداً توسط مادران و نوجوانان
تکميل شد .بر اساس يافتههای اين پژوهش به نظر میرسد ماهيت گروهی برنامه مداخله ،مشارکت مادران
و ايجاد فرصت برای تعامل نوجوانان با يکديگر ،منجر به بهبود اضطراب اجتماعی شده است .همچنين
برنامه پيرز توانسته است اثر مستقيم و مثبت بر مشکالت رفتاری داشته باشد .بهطور کلی يافتههای
پژوهش نشاندهنده تأثير مثبت برنامه آموزشی پيرز بر کاهش مشکالت رفتاری و اضطراب اجتماعی
پسران نوجوان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال بود .دادههای به دست آمده برای هر آزمودنی به گونه
جداگانه روی نمودارترسيم شد و تفاوتهای ظاهری دادهها مدنظر قرار گرفت که اين تفاوتها مشهود و
همچنين تفاوت بين دادههای خط پايه و مداخله قابل توجه بود .همچنين درصدهای دادههای همپوش و
ناهمپوش بيانگر تأثير برنامه آموزشی برای هر کدام از آزمودنیها بود.
کلید واژگان :برنامه پيرز ،مشکالت رفتاری ،اضطراب اجتماعی ،اختالل اوتيسم با عملکرد باال.
 دکتری روانشناسی و آموزش کودکان با نيازهای خاص ،دانشگاه يزد ،ايران
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مقدمه

اختالل طيف اوتيسم 2بر اساس راهنمايی تشخيصی و آماری طبقهبندی اختالالت روانی،

ويراست پنجم ( ،1)2013با اختالل کيفی در تعامالت اجتماعی ،ناتوانی در ايجاد روابط با
همساالن با توجه به سن تقويمی و پاسخ نامناسب به احساسات اطرافيان ،عاليق محدود ،نقص
در مهارتهای ارتباطی کالمی و غيرکالمی و رفتارهای تکراری و کليشهای مشخص میشود.
افرادی که معيارهای الزم برای ابتال به اختالل طيف اوتيسم را دارند به دو گروه تقسيم میشوند.
افراد با اختالل اوتيسم با عملکرد باال 3با بهره هوش نسبتاً باال که مهارتهای رفتاری و سازگارانه
ندارند و از عهده وظايف و کارهای خود برمیآيند و افراد با عملکرد پايين که در رشد ذهنی
نقصهای شديد و عميق دارند و نمیتوانند مستقل زندگی کنند ( .)Ganji, 2015در اختالل
طيف اوتيسم فرد نيمرخ منحصر به فردی از ضعفها و توانمندهای شناختی ،اجتماعی ،زبانی و
نيز تعديل حسی را نشان میدهد (

& Aly, Aminyazdi, Abdekhodai, Ghanichamanabad

 .)Mohareri, 2015افراد مبتال به اختالل اوتيسم با عملکرد باال دارای توانايی صحبت کردن،
خواندن و نوشتن هستند و میتوانند بسياری از فعاليتهای روزانه را بهطور مستقل انجام دهند.
معموالً اين افراد در بازیهای گروهی و مشارکتی با همساالن خود درگير میشوند و به دليل ضعف
در زمينه مهارتهای اجتماعی معموالً از جانب همساالن پذيرفته نمیشوند .اين افراد ممکن است
در بيان حاالت عاطفی ،ارائه نشانههای غيرکالمی مثل تکان دادن دست به نشانه خداحافظی ،رعايت
نوبت در صحبت کردن و بيان تقاضاهای خود مشکل داشته باشند .مشکالت اجتماعی و ارتباطی
میتواند منجر به افسردگی ،پرخاشگری و گوشهگيری شود (.)Davis & Carter, 2008
دوره نوجوانی يکی از مراحل مهم رشد محسوب میشود و ممکن است تطبيق با اين دوره
با چالشهای رفتاری همراه باشد .شروع بلوغ و تغييرات فيزيولوژيک همراه با رشد بدنی و
شناختی ،نوجوانان را با نيازهای جديد و ناشناخته روبرو میکند و میتواند دورهای بسيار
حساس و خطير برای آنها بسازد ( .)Rahmanian, Zare & Pour Kashani, 2019نوجوانان با
اختالل طيف اوتيسم در صورت عدم دريافت حمايت از سوی والدين ،دچار اضطراب و
ناامنی میشوند .ناهماهنگی ميان سرعت رشد در جنبههای مختلف ،میتواند منجر به
1- autism spectrum disorder
(2- Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition (DSM-5
)3- High-functioning Autism (HFA
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تعارضات و پيامدهای مختلفی از جمله مشکالت رفتاری و اجتماعی شود (.)Liu et al., 2018
نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال در خطر ابتال به اختالالت اضطرابی و افسردگی قرار
دارند و ضعف يا ناکامی در ارتباط با همساالن با سطوح باالتری از مشکالت رفتاری از جمله
پرخاشگری ارتباط دارد ( .)Karst & Van Hecke, 2012; Lerner et al., 2012زمانی که
دختران و پسران وارد دوره نوجوانی میشوند ،دوستیها بخش مهمی از زندگی آنها را
تشکيل میدهند .در اين دوره ارتباط با همساالن از اهميت خاصی برخوردار است که کيفيت
اين ارتباط به مهارتهای اجتماعی نوجوان بستگی دارد .معموالً در اندازهگيری مهارتهای
اجتماعی چهار ويژگی در نظر گرفته میشود :آگاهی اجتماعی ،شناخت اجتماعی ،ارتباطات
اجتماعی هدفمند (مثل ،دوست يابی ،ارتباط برقرار کردن با ديگران) و انگيزههای اجتماعی که
تمايل شخص را برای شرکت در ارتباطات بينفردی مشخص میکند .اکثر نوجوانان با اختالل
اوتيسم با عملکرد باال در مهارتهای اشاره شده دچار نقص هستند که باعث طرد و عدم
پذيريش آنها از سوی همساالن میشود .در نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال
مشکالتی از قبيل کج خلقی ،تغيير خواب و اشتها ،احساس بیارزشی و نااميدی ،بدبينی،
مشکالت تمرکز و مشکل در ارتباط با والدين و خواهر و برادران ،بیعالقگی به ارتباط با
ديگران و وسواس در مرتب کردن مکرر وسايل شخصی قابل مشاهده است .در اين نوجوانان
مهارتهای اجتماعی ضعيف و اختالالت عاطفی و رفتاری مشاهده میشود ،يک مسئله عاطفی
کم اهميت نيز میتواند منجر به تغيير در خلق و خو اين افراد شود .محدود بودن دايره تجربه
اجتماعی و نگرانی مداوم از تحقير شدن توسط ديگران و اشکال در رفتار انطباقی باعث
افزايش افسردگی و پرخاشگری در آنها خواهد شد (.)Worbel, 2003
اختالل اضطراب اجتماعی ( 2)SADبا ترس از بررسی و ارزيابی منفی توسط ديگران و
اجتناب از تعامل اجتماعی مشخص میشود .اين اختالل بر نوجوانان با اختالل اوتيسم با
عملکرد باال تأثير زيادی دارد و با پيامدهای منفی از جمله افسردگی ،مدرسه گريزی و انواع
مشکالت رفتاری همراه است .تحقيقات مختلف نشاندهنده ارتباط بين اختالالت طيف اوتيسم
با انواع اختالالت اضطرابی است و ميزان شيوع اختالل اضطراب اجتماعی در اين افراد در
سطح باال است .برخی از مسائلی که نوجوانان با اختالل طيف اوتيسم با آن روبهرو هستند
1- social anxiety disorder
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مانند مسائل پردازش حسی يا مشکالت اجتماعی میتواند موجب افزايش اضطراب اجتماعی
در طول زمان شود .نکته قابل توجه اين است که بين رفتارهايی که در اضطراب اجتماعی
وجود دارد و ويژگیهايی که در اختالل طيف اوتيسم ديده میشوند ،همپوشانی قابل توجهی
وجود دارد ( .)Kleberg et al., 2017برای ارزيابی اضطراب اجتماعی در نوجوانان با اختالل
اوتيسم با عملکرد باال به عنوان اختالل ثانويه عالئمی از جمله رفتارهای اجتنابی ،ديدگاه
فرد نسبت به خود ،خانواده و دوستان بررسی می شود و بايد ارزيابی رسمی وجود داشته
باشد .نتايج تحقيقات مختلف نشان دهنده اين است که ابزارها ی معمول برای بررسی
اضطراب اجتماعی می تواند برای نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال قابل استفاده
باشد (

;Van Steensel, Deutschman & Bögels, 2012; White, Schry & Maddox, 2012

 .)Storch et al., 2013ممکن است نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال در مواجهه با
موقعيتهای مختلف اجتماعی رفتارهايی مثل پرخاشگری ،قشقرق راه انداختن ،لرزيدن ،امتناع
از موقعيتها و خودداری از صحبت کردن را نشان دهند .عدهای از محققان معتقد هستند از
جمله راهکارهای کاهش اضطراب اجتماعی در اين نوجوانان ،افزايش و تقويت مهارتهای
مقابلهای عاطفی و تقويت مهارتهای اجتماعی و ارتباطی است (.)Schneier & Socha, 2012
در ارتباط با نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال با کمبود تحقيقاتی که به والدين
آموزش ارائه شود و آنها را درگير در فرايند مداخله کند ،روبهرو هستيم .ارائه مداخالت برای
والدين باعث کاهش سطح استرس و افسردگی ،افزايش خودکارآمدی و استفاده از مهارتهای
مقابلهای مناسب میشود ( .)Reichow, Steiner & Volkmar, 2012برنامه پيرز (برنامهای برای
ارزيابی و غنیسازی مهارتهای ارتباطی) ،2مداخله مبتنی بر والدين 1است که برای نوجوانان
تهيه شده ،اين روش يک برنامه شناختهشده و مبتنی بر شواهد است .حيطه برنامه پيرز مرتبط با
نوجوانان با اختالل طيف اوتيسم میباشد و اخيراً در ارتباط با کودکان با اختالل نقص توجه و
بيشفعالی نيز به کار رفته است و در درمان مشکالت اجتماعی ،ارتباطی ،اضطراب ،افسردگی و
ساير مشکالت اجتماعی -عاطفی 3مؤثر است .اين برنامه توسط

Laugeson and Frankel

) (2005تهيه شده و شامل جلسات جداگانه برای والدين و نوجوانان است و در نسخههای
)1- PEERS )Program for the Evaluation and Enrichment of Relational Skills
2- parent-assisted intervention
3- socioemotional problems
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مختلف برای کودکان پيشدبستانی ،نوجوانان و جوانان ارائه شده است .در نسخه مرتبط با
نوجوانان مدت زمان هر جلسه برای هر دو گروه (والدين و نوجوانان) برای هر هفته  90دقيقه
در يک دوره  24هفته است .در هر جلسه يک مهارت آموزش داده میشود و در اتمام جلسه
تکاليفی برای آزمودنیها در نظر گرفته میشود .بايد به اين نکته اشاره کرد که در هر جلسه،
قبل از شروع آموزش ،تکاليف جلسه قبل بررسی شده و مروری بر مطالب جلسه قبل صورت
میگيرد .در جلسات مختص به والدين جزوات آموزشی به آنها تعلق خواهد گرفت و
توضيحات کافی ارائه و به سؤاالت آنها پاسخ داده میشود ( .)Laugeson & Park, 2014برای
اجرا برنامه و هدايت همزمان نوجوانان و والدين (برای هر دو گروه) يک رهبر مورد نياز است.
اين رهبر بايد تجربه گسترده در کار با خانوادهها با اختالل طيف اوتيسم و اختالل نقص توجه
و بيشفعالی داشته باشد .عموماً گروهها در برنامه پيرز به وسيله متخصصان سالمت روان از
جمله :روانشناس ،روانپزشک ،مددکار اجتماعی ،درمانگران و مشاوران خانواده هدايت
میشوند .رهبر گروه نوجوانان بايد اطالعات کافی در زمينه نوجوانی و اختالل اوتيسم با
عملکرد باال داشته باشد .افرادی که به عنوان درمانگر میتوانند استفاده شوند ،کسانی هستند که
با رويکردهايی روانی -آموزشی( 2مثل تربيت والدين) آشنا هستند يا متخصصانی از جمله
معلمان و مشاوران مدارس هستند .مربيان بايد آموزش الزم را دريافت و تحت نظارت رهبر
گروه باشند و صالحيت الزم برای گفتگو در مورد بدرفتاریها ،با والدين و نوجوانان را دارا
باشند .همچنين مربيان مسئول مهارتها و تظاهرات اجتماعی نوجوانان هستند .رهبر گروه از
طريق تمرينات ايفای نقش 1به آموزش نوجوانان میپردازند .اين مداخله ،يک برنامه منحصر
به فرد برای آموزش مهارتهای دوستيابی و ارتباطی است و والدين يک جزء يکپارچه از
مداخله محسوب میشوند و تمرکز بر حضور والدين در جلسات مداخله است .معموالً اين
ويژگی در برنامههای شناختهشده ديگر برای بهبود مهارتهای اجتماعی مشاهده نمیشود .در
اين برنامه با ارائه تکاليف خانگی منجر به تعميم دادن مهارتهايی که نوجوان در جلسات
مداخله فرا گرفته است به خانه ،جامعه و مدرسه میشود .اين برنامه برای هر جلسه ،يک طرح
کلی گام به گام برای کمک به درمانگران ارائه میکند .وجود درمانگران کمکی يکی از امتيازات
1- psychoeducational
2- role-play exercises

722

مجله دستآوردهاي روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز

(دورهي چهارم ،سال  ،72بهار و تابستان  ،9311شمارهي )9

اين مداخله است .هر جلسه درمان دارای اصول مشترک است .به نظر میرسد که خانوادهها با
درمانگر احساس راحتی میکنند و برنامه درمانی در اختيار والدين و نوجوانان است و کتاب
راهنمايی مداخله ،به والدين و نوجوانان برای يادگيری مهارتها کمک میکند

( & Laugeson

.)Frankel, 2010
نتايج برخی تحقيقات نشاندهنده تأثير برنامه پيرز بر افزايش مهارتهای اجتماعی ،ارتباطی،
کاهش اضطراب اجتماعی و مشکالت رفتاری استLaugeson, Ellingsen, Sanderson, Tucci, .

) and Bates (2014اشاره میکنند که آموزش مهارتهای اجتماعی درمان مشترک برای
نوجوانان مبتال به اختالل طيف اوتيسم است .در اين تحقيق با هدف بررسی تأثير برنامه پيرز بر
افزايش مهارتهای اجتماعی 73 ،دانشآموز نوجوان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال به همراه
والدين و معلمان شرکت کردند .گزارش والدين و نوجوانان داللت بر افزايش مهارتها و
آگاهی اجتماعی و کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان داشت .همچنين گزارش معلمان نيز
نشاندهنده افزايش مهارتهای اجتماعی و انطباقی نوجوانان در کالس درس بود .نتايج
تحقيقات ) Laugeson, Frankel, Mogil, and Dillon (2009در ارتباط با  21نوجوان دريافت-
کننده برنامه پيرز در محدوده سنی  23تا  27سال نشاندهنده افزايش مهارتهای اجتماعی،
انطباقی و کاهش اضطراب اجتماعی گروه آزمايشی در برابر گروه شاهد است .نتايج تحقيقات
) Mackay, Shochet and Orr (2017روی  61نوجوان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال نشان
داد که برنامه پيرز در کاهش مشکالت اجتماعی ،اضطراب اجتماعی ،گوشهگيری و مشکالت
رفتاری مؤثر بوده است .هچنين نتايج تحقيقات ) Schohl et al. (2013بر روی  68نوجوان
سنين  22-21نشاندهنده تأثير برنامه پيرز بر کاهش اضطراب اجتماعی و مشکالت رفتاری
است .نتايج تحقيقات ) Karst et al. (2014در ارتباط با کاربرد برنامه پيرز نشان میدهد،
شرکت والدين در اين برنامه باعث کاهش سطح استرس و افزايش خودکارآمدی آنها و
برخورد مناسب تر با نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال و در نتيجه کاهش مشکالت
رفتاری و اجتماعی در اين نوجوانان شده است .نتايج اين تحقيق نشاندهنده تأثير مثبت اين
برنامه برای والدين و نوجوانان است .در مطالعهای که توسط ) Hill et al. (2017انجام شد،
نتايج نشان داد که در اين مطالعه آزمايشی در مقياس کوچک که پنج نوجوان به همراه
مادرانشان شرکت داشتند برنامه پيرز در بهبود مشکالت اجتماعی ،شناخت اجتماعی ،ارتباطات
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اجتماعی ،انگيزش اجتماعی ،کاهش اضطراب اجتماعی و مشکالت رفتاری تأثير داشته و
نمرههای آزمودنیها در قبل و بعد از مداخله بهبود چشمگيری داشته است .عالوه بر اين ،در
نوجوانان بعد از مداخله برخی از عالئم کليشهای کاهش يافته بود .يافتههای اين مطالعه
آزمايشی ،اثربخشی برنامه پيرز را تقويت میکند .بايد به اين نکته توجه داشت ،اگرچه به-
طور معمول نوجوانان در حال رشد قوانين اساسی و پايه مهارت های اجتماعی را از طريق
مشاهده رفتار همساالن و دستورالعملهای خاصی از والدين می آموزند ،برخی از نوجوانان از
جمله دختران و پسران با اختالالت طيف اوتيسم ممکن است نيازمند آموزش بيشتری باشند.
يادگيری دوستيابی و حفظ دوستان برای نوجوانان با اختالالت طيف اوتيسم با عملکرد باال
دشوار است زيرا رشد طبيعی و يادگيری مهارت های اجتماعی ضروری نيازمند تعامل مثبت
و پايدار با همساالن است .انزوای مکرر که در ميان نوجوانان مبتال به اختالالت طيف اوتيسم
رايج است ممکن است نقصها و اختالالت در تعامل با همساالن را بارزتر سازد .بنابراين،
آموزش مهارت های الزم برای ايجاد و حفظ دوستی ها ممکن است تأثير مادامالعمر قابل
توجهی بر روی اين نوجوانان داشته باشد ( .)Laugeson & Frankel, 2010با توجه به
ساختار برنامه پيرز که نوجوان و والدين بهطور همزمان تحت آموزش قرار میگيرند و
همچنين نتايج برخی از تحقيقات نشاندهنده تأثير اين برنامه آموزشی است و با توجه به
اهميت تقويت مهارت اجتماعی و انطباقی  ،کاهش اضطراب اجتماعی و مشکالت رفتاری در
نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال و کمبود تحقيقات در ارتباط با اين گروه از
نوجوانان  ،هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثير برنامه پيرز بر مشکالت رفتاری و اضطراب
اجتماعی در نوجوانان پسر با اختالل اوتيسم با عملکرد باال است و با توجه به نتايج
پژوهشهای فوق الذکر ،اين فرضيه قابل تدوين است که :برنامه پيرز بر مشکالت رفتاری و
اض طراب اجتماعی نوجوانان پسر با اختالل اوتيسم با عملکرد باال مؤثر است.

روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
پژوهش حاضر يک طرح مورد منفرد است که در آن از طرح  A-B-Aبا پيگيری استفاده
شده است .در اين طرح ،رفتار هدف به صورت مکرر تحت موقعيت  A1و مداخله اندازهگيری
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میشود و پس از ثبات دادهها در موقعيت مداخله ،موقعيت خط پايه دوم  A2آغاز میگردد.
افزودن موقعيت خط پايه دوم کنترل متغيرهای مزاحم را بيشتر میکند و بر اعتبار درونی طرح
میافزايد .در طرح مورد منفرد اثرات آزمايشی روی هر شرکتکننده بررسی میشود
( .)Farahani, Azemi, Abedi & Aghamohamadi, 2013جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
تمام نوجوانان مبتال به اختالل طيف اوتيسم بودند که در سال تحصيلی  2391-97در شهر يزد
تحت آموزش قرار داشتند .با استفاده از روش نمونهگيری هدفمند و با توجه به مالکهای
ورود به پژوهش (دريافت تشخيص اوتيسم با عملکرد باال ،بهره هوش متوسط ،توانايی زبان
بيانی و ادراکی مناسب ،محدوده سنی  21-21سال ،رضايت نوجوانان و مادران آنها برای
شرکت در برنامه و همکاری آنها تا اتمام برنامه ،سالم بودن حس بينايی و شنوايی) و
مالکهای خروج از پژوهش (دريافت مداخله ديگر همزمان با ارائه برنامه ،نداشتن سواد
خواندن و نوشتن در ارتباط با مادران و عدم همکاری و حضور در جلسات مداخله)  4پسر با
اختالل اوتيسم با عملکرد باال و مادرانشان به عنوان نمونه انتخاب شدند .شرکتکنندگان اين
پژوهش در مدارس عادی تحت آموزش قرار داشتند و هر چهار شرکتکننده پسر بودند.
شرکتکننده اول و دوم  24ساله بودند و بهره هوش آنها با استفاده از ماتريسهای پيشرونده
ريون به ترتيب برابر با  204و  202بود .شرکتکننده سوم و چهارم  23ساله و بهره هوش
آنها با استفاده از ماتريسهای پيشرونده ريون به ترتيب برابر با  203و  208بود .هر چهار
شرکتکننده از طريق مقياس گيليام تشخيص اختالل اوتيسم با عملکرد باال را دريافت کردهاند.
نمرهها در اين مقياس ،در آزمودنی اول و چهارم برابر با  61بود که احتمال اوتيسم خيلی
خفيف بود و در آزمودنی دوم برابر با  19و در آزمودنی سوم برابر با  73بود که احتمال اوتيسم
خفيف بود .همه آزمودنیها از سالمت جسمانی برخوردار بودند و عالوه بر مدارس عادی در
مرکز مشاوره نيز تحت آموزش قرار داشتند .در پژوهش حاضر نيز از مقياس تشخيص اختالل
طيف اوتيسم  )Mohseni Ezhiyeh, Abedi & Behnamnejad, 2015( )ASDDS(2استفاده شد
که نمرهها بر اساس سطوح شدت در ارتباط و تعامالت اجتماعی و در عاليق ،رفتارها و
حرکات کليشهای نشاندهنده اين بود که ميزان اوتيسم خفيف است.
)1- Autism Spectrum Disorder Diagnostic Scale (ASDDS
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ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر برای جمعآوری اطالعات از ابزارهای زير استفاده شد:
سیستم ارزیابی رفتار کودکان ( ،BASC-3ویرایش سوم) ،9فرم والدین :)PRS-A( 7اين
پرسشنامه ،ابزار پژوهش برای گردآوری دادهها در ارتباط با مشکالت رفتاری بود .اين سيستم
چند بعدی توسط) Reynolds and Kamphaus (2015برای ارزيابی رفتارها ،مهارتهای
انطباقی ،مشکالت رفتاری قابل مشاهده و خود ادراکی کوکان و بزرگساالن در گروههای سنی
 1تا  12سال تدوين شده است و دارای ده فرم است که در قالب پرسشنامههای جداگانه
میتواند توسط کودک يا نوجوان ،والدين و مربيان تکميل شود .در پژوهش حاضر از پرسشنامه
مرتبط با گروه سنی  21-12سال (فرم والدين) استفاده شد که به وسيله آن مشکالت رفتاری و
انطباقی در موقعيت خانه ارزيابی میشود .فرم والدين شامل  273سؤال است که پاسخدهندگان
بايد در قالب عبارتهای" :هرگز"" ،گاهی اوقات"" ،اغلب اوقات" و "تقريباً هميشه" به
سؤاالت پاسخ دهند که در برخی سؤاالت به ترتيب به صورت  3،1 ،2 ،0نمرهگذاری میشود
و در برخی ديگر از سؤاالت ،نمرهگذاری حالت معکوس خواهد داشت .اين پرسشنامه شامل
چند مقياس و شاخص است .از جمله ،مقياس بالينی (پرخاشگری ،اضطراب ،مشکالت توجه،
رفتارهای عجيب و غريب ،مشکالت سلوک ،3افسردگی ،بيشفعالی ،مشکالت يادگيری،
جسمانی کردن ،4و گوشهگيری) ،که نمرههای باالتر نشاندهنده مشکالت بيشتر است ،مقياس
انطباقی (فعاليتهای روزانه زندگی ،سازگاری ،ارتباط عملکردی ،رهبری ،مهارتهای اجتماعی
و تحصيلی) که نمرههای کمتر نشاندهنده مشکالت بيشتر است ،مقياس محتوا (کنترل خشم،
قلدری ،اختالالت رشد اجتماعی ،خودکنترلی عاطفی ،عملکرد اجرای ،تهييجپذيری منفی ،6و
انعطافپذيری ،)1مقياس ترکيبشده (مشکالت برونگرايی :بيشفعالی ،پرخاشگری و
مشکالت سلوک .مشکالت درونگرايی :اضطراب ،افسردگی و جسمانی کردن .مهارتهای
انطباقی :سازگاری ،مهارتهای اجتماعی ،ارتباط عملکردی ،رهبری و فعاليتهای روزانه
)1- Third Edition (BASC TM-3
)2- Parent Rating Scales (PRS-A
3- Conduct Problems
4- somatization

5- negative emotionality
6- resiliency
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زندگی) و شاخصها شامل :شاخص مشکالت رفتاری (بيشفعالی ،پرخاشگری ،افسردگی،
مشکالت توجه ،رفتارهای عجيب و غريب ،اضطراب و گوشهگيری) ،شاخص احتمال
 ،ADHDشاخص احتمال اختالالت عاطفی -رفتاری ،شاخص نقص کارکردی ،شاخص حل
مسئله ،شاخص کنترل توجه ،شاخص کنترل رفتاری ،شاخص کنترل عاطفی و نمای کلی
عملکرد اجرای است که برای تشخيص و طبقهبندی مشکالت عاطفی و رفتاری تنظيمشده
است .پايايی اين مقياس توسط سازندگان پرسشنامه بر روی تعدادی از کودکان و نوجوانان
بررسی شده است که در ارتباط با پرسشنامههای فوق ضريب آلفای کرونباخ برای هر کدام از
خردهمقياسها باالتر از 0/80و برای مقياس ترکيبشده باالتر از 0/90گزارش شده است.
ضريب همبستگی از طريق روش آزمون -بازآزمون در مقياس بالينی  ،0/92مقياس انطباقی
 ،0/87مقياس محتوا  ،0/91مقياس ترکيبشده  0/93و مشکالت رفتاری  0/93محاسبه شده
است ( .)Reynolds & Kamphaus, 2015در پژوهش حاضر برای تعيين روايی پرسشنامه از
روشهای تعيين ضريب همبستگی خردهمقياسها با نمره کل و تحليل عاملی استفاده شد.
نتايج نشان داد که کليه ضرايب همبستگی هر کدام از خردهمقياسها با نمره کل در سطح
 p<0/02معنیدار است .به منظور تحليل عاملی پرسشنامه ابتدا شاخص KMOکه گويای
کفايت نمونهگيری است ،بررسی شد .اين شاخص برابر با  0/86محاسبه شد .همچنين آزمون
بارتلت برابر با  2612/11به دست آمد که در سطح  0/0002معنیدار بود و حکايت از
معنیداری ماتريس همبستگی دادهها داشت .برای بررسی پايايی ،اين پرسشنامه بروی تعدادی
از دختران و پسران کمتوان ذهنی آموزشپذير و با بهره هوش نرمال سنين  21-12سال اجرا
شد که ضريب آلفای کرونباخ برای مقياس بالينی  ،0/81مقياس انطباقی  ،0/87مقياس محتوا
 0/80و برای هر کدام از مقياسهای ترکيبشده  0/81و باالتر از آن محاسبه شد .ضريب
همبستگی پيرسون از طريق روش آزمون -بازآزمون در دوبار اجرا در شاخص مشکالت
رفتاری در فرم والدين برابر با  0/86و در فرم معلمان برابر با  0/87بود .ضريب همبستگی
پيرسون از طريق روش آزمون -بازآزمون در دوبار اجرا برابر با  0/94برای مقياس بالينی0/90 ،
مقياس انطباقی 0/88 ،مقياس محتوا و  0/81در مقياس ترکيبشده بود .شاخص کفايت
نمونهگيری  0/87که حاکی از کفايت نمونهگيری است .آزمون کرويت بارتلت معنیدار در
نتيجه توانايی عاملی بودن مورد تأييد قرار گرفت.
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مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان :9يکی از پراستفادهترين ابزار برای بررسی اضطراب
اجتماعی است که مطالعات زيادی روی آن انجام شده است و توسط ) LaGreca (1999تنظيم
شده است .اين مقياس شامل  28گويه و سه خردهمقياس است .ترس از ارزيابی منفی به وسيله
همساالن شامل  8گويه است که ترس و نگرانی نوجوانان در مورد ارزيابی منفی توسط
همساالن را ارزيابی میکند ،اجتناب و اندوه اجتماعی در موقعيتهای جديد شامل  1گويه
است که اضطراب اجتماعی نوجوانان را در موقعيتهای جديد ارزيابی میکند .اجتناب و اندوه
عمومی شامل  4گويه است که اندوه و ناراحتیهای عمومی را ارزيابی میکند .اين مقياس به
صورت مدرج پنج درجه ( =6کامالً شبيه من و  =2کامالً متفاوت از من) است و نوجوانانی که
سطوح باالتری از اضطراب اجتماعی را تجربه میکنند نمرههای باالتری را در اين مقياس
کسب میکنند .ساختار سه عاملی مقياس اضطراب اجتماعی نوجوانان در تحقيقات مختلف
مورد تأييد قرار گرفته است .نتايج تحقيقات ) Ostovar and Razaviyeh (2013در ارتباط با
هنجاريابی اين مقياس نشان میدهد که مقدار  KMOبرای ماتريس همبستگی مورد تحليل که
نشانگر کفايت نمونهگيری محتوی ماتريس همبستگی اطالعات است برابر  0/809است.
ضريب آزمون بارتلت که نشانگر ميزان معنیداری ماتريس همبستگی است برابر با 2322/71
به دست آمد که در سطح  p<0/0002معنیدار بود .به منظور بررسی روايی واگرا و همگرا
مقياس از پرسشنامه افسردگی کودکان ( )CDIو مقياس تجديد نظر شده اضطراب آشکار
کودکان ( )RCMASاستفاده گرديد که نتايج حاصل از ضريب همبستگی زيرمقياسها در سطح
( p<0/06و  )p<0/02معنیدار بود .ضريب پايايی مقياس برای کل مقياس برابر با  0/88بود .در
ارتباط با همسانی درونی مقياس ضريب آلفای کرونباخ برای خردهمقياسهای ترس از ارزيابی
منفی به وسيله همساالن ،اجتناب و اندوه اجتماعی در موقعيتهای جديد و اجتناب و اندوه
عمومی به ترتيب برابر با  0/74 ،0/84و  0/77به دست آمد (
 .)2013تحقيقات) Bellini (2004و

Ostovar and Razaviyeh,

)Baxter, Miyahara, Mirfn-Veitch, and Hunter (2017

نشان دهنده اين است که اين مقياس برای نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال نيز قابل
کاربرد است.
1- Social Anxiety scale for Adolescents: SAS-A
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مقیاس تشخیص اختالل طیف اوتیسم ) :(ASDDSبرای ارزيابی ميزان و سطوح شدت
اوتيسم از اين مقياس استفاده شد که بر اساس  DSM-5توسط

Mohseni Ezhiyeh, Abedi,

) and Behnamnejad (2015تهيه شده است و شامل  200سؤال میباشد که سؤاالت  2تا 11
مربوط به تعامل اجتماعی و هيجانی متقابل ،سؤاالت  13تا  37مربوط به خردهمقياس رفتارهای
ارتباطی غيرکالمی ،سؤاالت  38تا  66مربوط به خردهمقياس ايجاد ،حفظ و درک روابط ميان
فردی ،سؤاالت  61تا  74مربوط به خردهمقياس حرکات ،بازی و گفتار کليشهای ،سؤاالت 76
تا  80مربوط به خردهمقياس آداب و رسومهای خاص ،سؤاالت  82تا  86مربوط به خرده-
مقياس عاليق محدود و ثابت و سؤاالت  81تا  200مربوط به خردهمقياس واکنش به محرکهای
حسی بود .اين مقياس روی  200نفر از کودکان با اختالل طيف اوتيسم در شهر اصفهان
هنجاريابی شده است .بر اساس جمع نمرههای خردهمقياسها ،سطوح شدت برای ارتباط و
تعامل اجتماعی و برای عاليق ،رفتارها و حرکات کليشهای محاسبه میشود .هر کدام از موارد
ذکر شده تعدادی از خردهمقياسها را به خود اختصاص میدهند و کودکان از لحاظ سطوح
شدت ،در سه طيف نيازمند به حمايت ،حمايت زياد و حمايت بسيار زياد طبقهبندی میشوند
(.)Mohseni Ezhiyeh et al., 2015

داده ها در زمينه بهره هوش با استفاده از ابزار ماتريسهای پيشرونده ريون به دست آمد .اين
آزمون شامل  10تصوير است که از آسان به دشوار تنظيم شده است و نمرههای خام محاسبه و بر
اساس آن بهره هوش محاسبه خواهد شد .روايی مقياس توسط ريون بين  0/89و  0/97و ضريب
اعتبار بين  0/70و  0/90گزارش شده است .اعتبار داخلی اين مقياس بر اساس ضريب آلفای
کرونباخ برابر با  0/93است (.)Rahimi, Yarmohamadian, Abedi & Faramarzi, 2017
برنامه مداخله :ابتدا خط پايه بر اساس سيستم ارزيابی رفتار ( )BASC-3و مقياس اضطراب
اجتماعی نوجوانان ( )SAS-Aترسيم شد .الزم به ذکر است که پرسشنامه سيستم ارزيابی رفتار
توسط مادران و پرسشنامه اضطراب اجتماعی توسط نوجوانان تکميل گرديد .با توجه به راهنما
و دستورالعمل برنامه پيرز ( ،)Laugeson & Frankel, 2010يک مصاحبه تشخيصی با والدين و
نوجوانان انجام شد با اين هدف که آيا نوجوان دارای توانايیهای کالمی کافی میباشد و قادر
به دنبال کردن دروس آموزشی میباشند .عالوه بر اين ،برای حصول اطمينان از اينکه نوجوان
برای مشارکت انگيزه دارد و هيچ مسئلهای که مانع از مشارکت خواهد شد ،وجود ندارد و در
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جهت اينکه والدين با انجام تکاليف مرتبط با خود در منزل موافق هستند ،با والدين نيز
مصاحبهای انجام شد .قبل از شروع مداخله در مورد ساختار برنامه به والدين و نوجوان
توضيحاتی داده شد .در برنامه پيرز مهم خواهد بود که زمان قابل توجهی را صرف کرد و به
والد اجازه داد تا نگرانیهای خود را در مورد مشکالت رفتاری و اجتماعی نوجوان توصيف
کنند .پس از انجام ارزيابیهای اوليه ،گروه مادران و نوجوان مطابق با راهنما و دستورالعمل
برنامه پيرز مورد آموزش قرار گرفتند .ارائه برنامه در  24جلسه و هر جلسه به مدت  10دقيقه
تنظيم شد و هفتهای يک بار جلسات برگزار گرديد .در هر جلسه پس از بيان قوانين و مهارت-
ها ،والدين بايد آموزش میديدند که تبادل اطالعات را با نوجوان تمرين کنند .در هر جلسه
اسامی نوجوانان روی تابلو نوشته میشد و امتيازات برای تکميل و مشارکت در تکليف لحاظ
میگرديد .اين رويه مشابه در هر جلسه ادامه داشت .زمانی که قوانين و مقررات ارائه میشد،
"رمز واژهها" (کلمات و يا اصطالحاتی بودند که درمانگر برای توصيف و شرح برخی از انواع
مهارت استفاده میکرد تا زمانی که در مورد قوانين و يا مراحل آداب اجتماعی صحبت میکنند،
زبان مشترک با آزمودنیها داشته باشند) و خالصهای از نکات مهم مرتبط با قوانين و مراحل
کار روی تابلو نوشته میشد .اين قوانين و مراحل در قالب جزوه آموزشی نيز در اختيار
نوجوانان قرار میگرفت .در جلسه اول به قوانين و مقررات کلی گروه (به اعضای ديگر گروه
گوش دادن ،پيروی از دستورالعملها ،اجازه گرفتن و  )...اشاره شد و در ابتدای هر جلسه نيز
اين نکات به گونه مختصر يادآوری میشد .در مورد کسب امتياز و داليل آن به نوجوانان
توضيح داده شد و در انتهای هر جلسه امتيازات فرد محاسبه میشد .در انتهای هر جلسه
تکاليفی مرتبط با درس آموزشی در نظر گرفته میشد که نوجوان بايد با کمک مادر خود آن را
در منزل انجام میداد .در فرايند ارائه جلسات آموزشی و همچنين پس از اتمام جلسات،
مقياس سيستم ارزيابی رفتار توسط هر کدام از مادران آزمودنیها و مقياس اضطراب اجتماعی
توسط نوجوانان تکميل گرديد .برای کسب اطالعات در مرحله پيگيری ،چهار هفته پس از
آخرين مرحله ارزيابی ،مقياسهای مورد نظر مجدداً در طی سه ماه متوالی تکميل شد .در ادامه
محتوی آموزشی هر جلسه برای نوجوانان و والدين به گونه مختصر ارائه شده است.
جلسه اول :ارائه قوانين برای تبادل اطالعات ،مهارتهای معرفی خود ،آموزش مشخصههای
يک روابط دوستانه ،يافتن عاليق مشترک ،به اشتراکگذاری گفتگو ،يادگيری اين نکته که در ابتدا
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آشنايی با ديگران خيلی صميمی نشويم.
جلسه دوم :در مورد عناصر اصلی ،قوانين و مقررات برای داشتن مکالمه دوطرفه با همساالن
آموزش داده شد .والدين بايد فعاليتهای که منجر به افزايش دوستيابی میشود را شناسايی کنند،
بررسی موضوعات مشترک و معمول مکالمات برای پسران ،مکالمه نبايد يکطرفه باشد و يک
شخص متکلم وحده باشد ،داشتن حاالت بدنی مناسب ،برقراری تماس چشمی.
جلسه سوم :آموزش در مورد ارتباطات الکترونيک و استفاده مناسب از اينترنت و  ،SMSقوانين
برای تماسهای تلفنی /پيامهای متنی ،قوانين برای شروع کردن و تمام کردن يک تماس تلفنی.
جلسه چهارم :انتخاب دوستان مناسب ،شناسايی فعاليتهای فوقبرنامه بر اساس عاليق
نوجوان توسط والدين که میتواند زمينه برای دوستيابی و يافتن منافع و عاليق مشترک با
ديگران شود.
جلسه پنجم :در اين جلسه آموزش قوانين اساسی در مورد استفاده مناسب از جوک و شوخی
مورد توجه قرار گرفت .تمرين يادگيری قوانين برای استفاده مناسب از جوک و شوخی از طريق
ايفای نقش انجام میشود.
جلسه ششم :به والدين و نوجوان در مورد مراحل مکالمه با همساالن ،در هنگام ورود به جمع
آموزش داده شد (مهارتهای ورود به مکالمات) .تمرين ورود به مکالمات در ارتباط با همساالن به
نوجوان از طريق ايفای نقش.
جلسه هفتم :به والدين و نوجوان در مورد مهارتهای اتمام مکالمه و خروج از مکالمه به شکل
مؤدبانه ،آموزش داده شد (مهارتهای خروج از مکالمات) .تمرين ورود و خروج به مکالمات در
ارتباط با همساالن ،به نوجوان از طريق ايفای نقش.
جلسه هشتم :در مورد چگونگی برنامهريزی و داشتن دورهمیهای موفقيتآميز ،آموزش
داده شد.
جلسه نهم :محتوای اين جلسه در ارتباط با آموزش قوانين به والدين و نوجوان برای يک
بازيکن خوب بودن (جوانمرد بودن) در فعاليتهای گروهی است.
جلسه دهم :آموزش در مورد چگونگی واکنش به آزار و اذيت ديگران به عنوان روشی مؤثر
برای کاهش احتمال اينکه نوجوان در آينده مورد آزار و اذيت قرار گيرد (تمرين با نوجوان برای
کنترل مناسب آزار و اذيتهای احتمالی از طريق ايفای نقش).

اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر برنامه پیرز بر مشکالت رفتاري و اضطراب اجتماعی در ...

721

جلسه یازدهم :آموزش راهکارها به والدين و نوجوان برای کنترل قلدری (مثل حمالت
فيزيکی) و چگونگی تغيير دادن شهرت منفی.
جلسه دوازدهم :آموزش اجزاء ضروری در جهت حل اختالف نظرها با همساالن و تمرين با
نوجوان برای کنترل اختالف نظرها از طريق ايفای نقش.
جلسه سیزدهم :آموزش و تمرين با نوجوان برای کنترل و به حداقل رساندن تأثير شايعات
بی اساس.
جلسه چهاردهم :دادن جايزه به نوجوانان برای تالش و کار سخت در طول مداخله و
فراهم آوردن جلسه اختتاميه .همچنين به والدين آموزش داده شد که دستاوردهای مداخله در
موقعيتهای مختلف اجتماعی بکار برده شود و حفظ گردد.

یافتهها
آزمودنی های پژوهش حاضر ،چهار پسر با اختالل اوتيسم با عملکرد باال را شامل میشد
که دو نفر از آنها  24ساله و دو نفر ديگر  23ساله بودند .ميانگين سنی مادران 41/76 ± 6/90
و تحصيالت آنها در سطح ديپلم تا ليسانس بود.
در طرحهای تک آزمودنی دادهها روی نمودار ترسيم میشود .در اين طرحها تفاوتهای
ظاهری دادهها مدنظر قرار میگيرد ،بنابراين ،اين تفاوت بايد مشهود و قابل توجه باشد .اگر در
طرحهای تک آزمودنی تفاوت بين دادههای خط پايه و موقعيت آزمايشی قابل توجه باشد،
میتوان اظهار داشت که تفاوت معنیدار است (.)Rahimi et al., 2017
در نمودار  2نمرههای خام حاصل از اندازهگيریهای مکرر در قبل از مداخله ،طی جلسات
مداخله و مرحله پيگيری در مقياس مشکالت رفتاری بر اساس پرسشنامه سيستم ارزيابی رفتار
کودکان ( )BASC-3در ارتباط با چهار آزمودنی ارائه شده است .همانگونه که در نمودار 2
مشاهده میشود نمرههای شرکتکنندگان طی جلسات مداخله نسبت به خط پايه در مقياس
مشکالت رفتاری حالت نزولی دارد .عالوه بر اين ثبات نمرهها در مرحله پيگيری نيز قابل
مشاهده است که نشاندهنده تأثير مثبت برنامه مداخله است.
در جدول  2نتايج تحليل ديداری برای نمودار دادههای هر چهار شرکتکننده نشان داده
شده است و هچنين درصدهای دادههای همپوش و ناهمپوش نيز ارائه گرديده است.
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Chart1: Frequency of participants' scores base on BASC-3

Table 1.
Mean and overlap of data base on BASC-3
Mean

Subject

POD

PND

0

100%

Intervention
89.25

baseline
96.5

1

0

100%

75.25

82

2

0

100%

82.75

87

3

25%

75%

64.5

67.5

4

Variable

Behavioral
Problems

با توجه به نمودار  2و جدول  ،2نتايج به دست آمده برای شرکتکننده اول در شاخص
مشکالت رفتاری تغيير سطح ميانگين در مرحله خط پايه  M=91/6و کاهش نمرهها در مرحله
مداخله  M=89/16است .درصد دادههای ناهمپوش  PND=200%و درصد همپوشی دادهها
برابر  POD=0است .در ارتباط با شرکتکننده دوم ،همچنين در شاخص مشکالت رفتاری
تغيير سطح ميانگين در مرحله خط پايه  M=81و کاهش نمرهها در مرحله مداخله

M=76/16

است .همچنين درصد دادههای ناهمپوش  PND=200%و درصد همپوشی دادهها برابر

POD=0

است .در ارتباط با شرکتکننده سوم ،بر اساس سيستم ارزيابی رفتار کودکان ،در شاخص
مشکالت رفتاری تغيير سطح ميانگين در مرحله خط پايه  M=87و کاهش نمرهها در مرحله
مداخله  M=81/76است .همچنين درصد دادههای ناهمپوش  PND=200%و درصد همپوشی
دادهها برابر  POD=0است .با توجه به نمودار  2و جدول  ،1در ارتباط با شرکتکننده چهارم،
در شاخص مشکالت رفتاری تغيير سطح ميانگين در مرحله خط پايه  M=17/6و کاهش
نمرهها در مرحله مداخله  M=14/6است .همچنين درصد دادههای ناهمپوش  PND=%76و
درصد همپوشی دادهها برابر  POD=%16است .همانگونه که نتايج به دست آمده در ارتباط با

اثربخشی مداخله گروهی مبتنی بر برنامه پیرز بر مشکالت رفتاري و اضطراب اجتماعی در ...

799

هر چهار آزمودنی نشان میدهد تغيير در ميانگين نمرهها در مرحله مداخله نسبت به خط پايه
قابل مشاهده است و درصد دادههای ناهمپوش و همپوش نشاندهنده تأثير مداخله در جهت
کاهش مشکالت رفتاری است.

Chart 2: Frequency of participants' scores base on the subscales of SAS-A
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همانگونه که در نمودار  1مشاهده میشود نمرههای شرکتکنندگان در طی جلسات
مداخله نسبت به خط پايه در مقياسهای ترس از ارزيابی منفی به وسيله همساالن ،اندوه و
اجتناب اجتماعی از موقعيتهای جديد و اندوه و اجتناب عمومی حالت نزولی دارد و
نمرههای آزمودنیها کاهش يافته است .عالوه بر اين ثبات نمرهها در مرحله پيگيری نيز قابل
مشاهده است که نشاندهنده تأثير مثبت برنامه مداخله است.
در جدول  1نتايج تحليل ديداری برای نمودار دادههای هر چهار شرکتکننده نشان داده
شده است و هچنين درصدهای دادههای همپوش و ناهمپوش نيز ارائه گرديده است.
Table 2.
Mean and overlap of data base on SAS-A
POD

PND

1
2
3
4
1
2
3
4
1

35
33
32.75
31
30
30
27.25
24
16

Mean
Intervention baseline
85.71
25.42
71.42
27.85
100%
27
85.71
23
85.71
22.14
85.71
20.42
85.71
20.28
100
19.14
71.42
10.28

Subject
14.28
28.57
0
14.28
14.28
14.28
14.28
0
28.57

Variable
Fear of negative
evaluation by peers

Social avoidance of
new situations
General avoidance

با توجه به نمودار  1و جدول  ،1نتايج به دست آمده برای شرکتکننده اول بر اساس
پرسشنامه اضطراب اجتماعی ،در مقياس ترس از ارزيابی منفی به وسيله همساالن حاکی از
تغيير سطح ميانگين در مرحله خط پايه  M=36و کاهش نمرهها در مرحله مداخله

M=16/41

است .همچنين درصد دادههای ناهمپوش  PND=86/72و درصد همپوشی دادهها برابر
 POD=24/18است .در مقياس اندوه و اجتناب اجتماعی از موقعيتهای جديد نيز نتايج
نشاندهنده تغيير سطح ميانگين در مرحله خط پايه  M=30وکاهش ميانگين نمرهها در مرحله
مداخله  M=11/24است .همچنين درصد دادههای ناهمپوش  PND=86/72و درصد همپوشی
دادهها برابر  POD=24/18است .همچنين در مقياس اجتناب و اندوه عمومی تغيير سطح
ميانگين در مرحله خط پايه  M=21و کاهش نمرهها در مرحله مداخله  M=20/18است.
همچنين درصد دادههای ناهمپوش  PND=72/41و درصد همپوشی دادهها برابر

POD=18/67
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است .همانگونه که نتايج به دست آمده نشان میدهد تغيير در ميانگين نمرهها در مرحله
مداخله نسبت به خط پايه قابل مشاهده است و درصد دادههای ناهمپوش و همپوش نشان-
دهنده تأثير مداخله در جهت کاهش اضطراب اجتماعی است.
نتايج به دست آمده برای شرکتکننده دوم بر اساس پرسشنامه اضطراب اجتماعی ،در
مقياس ترس از ارزيابی منفی به وسيله همساالن حاکی از تغيير سطح ميانگين در مرحله خط
پايه  M=33و کاهش نمرهها در مرحله مداخله  M=17/86است .همچنين درصد دادههای
ناهمپوش  PND=72/41و درصد همپوشی دادهها برابر  POD=18/67است .در مقياس اندوه
اجتماعی در موقعيتهای جديد نيز نتايج نشاندهنده تغيير سطح ميانگين در مرحله خط پايه
 M=30و افزايش ميانگين نمرهها در مرحله مداخله  M=11/24است .همچنين درصد دادههای
ناهمپوش  PND=86/72و درصد همپوشی دادهها برابر  POD=24/18است .همچنين در
مقياس اجتناب و اندوه عمومی تغيير سطح ميانگين در مرحله خط پايه  M=10و کاهش
نمرهها در مرحله مداخله  M=23/41است .همچنين درصد دادههای ناهمپوش  PND=200و
درصد همپوشی دادهها برابر  POD=0است .همانگونه که نتايج به دست آمده نشان میدهد تغيير
در ميانگين نمرهها در مرحله مداخله نسبت به خط پايه قابل مشاهده است و درصد دادههای
ناهمپوش و همپوش نشاندهنده تأثير مداخله در جهت کاهش اضطراب اجتماعی است.
نتايج به دست آمده برای شرکتکننده سوم بر اساس پرسشنامه اضطراب اجتماعی ،در
مقياس ترس از ارزيابی منفی به وسيله همساالن حاکی از تغيير سطح ميانگين در مرحله خط
پايه  M=31/76و کاهش نمرهها در مرحله مداخله  M=17است .همچنين درصد دادههای
ناهمپوش  PND=200و درصد همپوشی دادهها برابر  POD=0است .در مقياس اندوه اجتماعی
در موقعيتهای جديد نيز نتايج نشاندهنده تغيير سطح ميانگين در مرحله خط پايه

M=17/16

و افزايش ميانگين نمرهها در مرحله مداخله  M=10/18است .همچنين درصد دادههای ناهمپوش
 PND=86/72و درصد همپوشی دادهها برابر  POD=24/18است .همچنين در مقياس اجتناب و
اندوه عمومی تغيير سطح ميانگين در مرحله خط پايه  M=24/6و کاهش نمرهها در مرحله
مداخله  M=20/86است .همچنين درصد دادههای ناهمپوش  PND=86/72و درصد همپوشی
دادهها برابر  POD=24/18است .همانگونه که نتايج به دست آمده نشان میدهد تغيير در ميانگين
نمرهها در مرحله مداخله نسبت به خط پايه قابل مشاهده است و درصد دادههای ناهمپوش و
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همپوش نشاندهنده تأثير مداخله در جهت کاهش اضطراب اجتماعی است.
نتايج به دست آمده برای شرکتکننده چهارم بر اساس پرسشنامه اضطراب اجتماعی ،در
مقياس ترس از ارز يابی منفی به وسيله همساالن حاکی از تغيير سطح ميانگين در مرحله خط
پايه  M=32و کاهش نمرهها در مرحله مداخله  M=13است .همچنين درصد دادههای
ناهمپوش  PND=86/72و درصد همپوشی دادهها برابر  POD=24/18است .در مقياس اندوه
اجتماعی در موقعيتهای جديد نيز نتايج نشاندهنده تغيير سطح ميانگين در مرحله خط پايه
 M=14و افزايش ميانگين نمرهها در مرحله مداخله  M=29/14است .همچنين درصد دادههای
ناهمپوش  PND=200و درصد همپوشی دادهها برابر  POD=0است .همچنين در مقياس
اجتناب و اندوه عمومی تغيير سطح ميانگين در مرحله خط پايه  M=21/76و کاهش نمرهها در
مرحله مداخله  M=9/67است .همچنين درصد دادههای ناهمپوش  PND=200و درصد
همپوشی دادهها برابر  POD=0است .همانگونه که نتايج به دست آمده نشان میدهد تغيير در
ميانگين نمرهها در مرحله مداخله نسبت به خط پايه قابل مشاهده است و درصد دادههای
ناهمپوش و همپوش نشاندهنده تأثير مداخله در جهت کاهش اضطراب اجتماعی است.

بحث و نتیجهگیري
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی مداخله گروهی مبتنی بر برنامه پيرز در کاهش
مشکالت رفتاری و اضطراب اجتماعی در نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال است .اين
يافته با نتايج پژوهشهای

)Schohl et al. ،Laugeson et al. (2009) ، Laugeson et al. (2014

) Karst et al. (2014) ،(2013و ) Hill et al. (2017در زمينه کاهش مشکالت رفتاری و
اضطراب اجتماعی همخوانی دارد .در تبيين اين يافته که برنامه پيرز در کاهش مشکالت
رفتاری مؤثر بوده است بايد گفت که نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال به دليل
مشکالت ارتباطی و اجتماعی قادر به ارتباط مناسب با همساالن نيستند و معموالً دچار
اضطراب و افسردگی میشوند .باال بودن سطح اضطراب در آنها و ترس اين افراد از
موقعيتهای اجتماعی به دليل عدم برخورداری از مهارتهای اجتماعی مناسب باعث میشود
به راحتی دچار خشم و پرخاشگری شوند .اين نوجوانان در مدرسه بيشتر در معرض آزار و
اذيت همساالن قرار میگيرند و اين مسئله میتواند منجر به چالشهای رفتاری در آنها شود.
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بنابراين شناسايی و اجرای درمانهای مبتنی بر شواهد برای بهبود نقايص اجتماعی و باال بردن
کيفيت ارتباط با همساالن برای نوجوانان مبتال به اختالل اوتيسم با عملکرد باال حائز اهميت
است .بهتر است که مداخالت هم در زمينه بهبود تعامالت اجتماعی معمول و هم در جهت
افزايش ظرفيت برای توسعه روابط بلند مدت باشد ( .)Reichow et al., 2012آموزش برای
بهبود مهارتها و شايستگیهای اجتماعی در يک محيط گروهی (به عنوان مثال با همساالن)
میتواند يک گام منطقی در جهت کاهش مشکالت رفتاری ،اضطراب اجتماعی ،رفتارهای
غيرعادی و کليشهای ،سرخوردگی توسط همساالن و کاهش قلدری نسبت به اين نوجوانان
باشد ( .)Sofronoff, Dark & Stone, 2010نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال در زمينه
شناخت اجتماعی مثل درک ديدگاه و نظرات ديگران ،همدلی و همدردی با اطرافيان ،با مشکل
مواجه هستند و در برنامههای فوق برنامه مثل ورزش يا فعاليتهای گروهی کمتر شرکت می-
کنند .عالوه بر اين آگاهی و مهارتهای اجتماعی ضعيف مثل کمبود تماس چشمی يکپارچه و
ضعف در مهارتهای کالمی و غيرکالمی باعث عدم پذيرش از سوی همساالن و کاهش
اعتماد به نفس در اين افراد شده و منجر به افزايش پرخاشگری وگوشهگيری در آنها خواهد
شد ( .)Howlin, 2000معموالً انزوا ،احساس تنهايی و افسردگی در اين نوجوانان رايج است و
افزايش مهارتهای دوستيابی میتواند حس اعتماد به نفس و استقالل را در اين افراد افزايش
دهد و کاهشدهنده مشکالت رفتاری در آنها باشد ( .)Weiss & Harris, 2001برنامه پيرز
فرصت شرکت نوجوانان در يک گروه کوچک از همساالن را فراهم میکند .در اين برنامه با
هدف ارتقاء مهارتهای اجتماعی و شرکت نوجوان در فعاليتهای گروهی و فوق برنامه و با
افزايش شناخت اجتماعی و مهارتهای ارتباطی منجر به کاهش چالشهای اجتماعی در
نوجوانان میشود .نوجوانان در يک محيط خالی از استرس با کمک درمانگر و با استفاده از
راهکارهايی از جمله :ايفای نقش ،مدلسازی ،تمرينات رفتاری در داخل جلسات مداخله مورد
آموزش قرار خواهند گرفت و عالوه بر اين ،آموزش والدين و در نظر گرفتن تمرينات خانگی
منجر به افزايش مهارتهای اجتماعی و انطباقی ،کاهش قلدری نسبت به اين نوجوانان و
کاهش چالشهای رفتاری خواهد شد ( .)Schohl et al., 2013بسياری از مطالعات معموالً بر
آموزش کودک و يا نوجوان تمرکز داشتند و آموزش والدين ناديده گرفته شده است .در حالی
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که برنامه پيرز با درگير کردن والدين در امر مداخله نه تنها منجر به تعميم دستاوردهای مداخله
در خارج از جلسات آموزشی میشود بلکه با ارائه تکاليف خانگی منجر به فراهم کردن محيط
مساعد آموزشی در خانه خواهد شد .عالوه بر اين مشارکت والدين در برنامه آموزشی باعث
دلگرمی بيشتر نوجوان و باال بردن انگيزه در والدين برای آموزش نوجوان و تشويق او برای
شرکت در فعاليتهای مختلف و داشتن برخورد مناسبتر با نوجوان میشود .بنابراين با توجه
به ويژگیهای اشاره شده ،اين برنامه میتواند کاهشدهنده اضطراب ،افسردگی پرخاشگری و
گوشهگيری در اين گروه از نوجوانان شود (.)Hill et al., 2017
در تبيين اين يافته که برنامه پيرز در کاهش اضطراب اجتماعی مؤثر بوده است بايد گفت
که نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال در رفتار اجتماعی با نقص و مشکل رو به رو
هستند .نقايصی مانند استفاده ناکافی از تماس با چشم ،مشکالت در ايجاد و شروع تعامالت
اجتماعی و در زمينه نشانههای اجتماعی مثل تن صدا ،حالت صورت ،ژست بدنی و استفاده از
زبان برای ارتباط مؤثر ،از جمله مشکالت اين نوجوانان است .اين افراد در درک قوانين
اجتماعی ،شوخی ،دروغ ،فريب و قلدری مشکل دارند .اين مشکالت در طول دوره نوجوانی
افزايش میيابد .عالوه بر اين چون اين نوجوانان از بهره هوش نرمال برخوردار هستند نسبت
به مشکالت خود بينش و آگاهی دارند و ميزان اضطراب اجتماعی در آنها افزايش میيابد
( .)Schohl, 2016نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال در مقايسه با همساالن خود ميزان
باالتری از اضطراب اجتماعی را نشان میدهند و اين اضطراب در دوره نوجوانی افزايش می-
يابد .نقص در مهارتهای اجتماعی ،دوستيابی و ارتباط با همساالن باعث اجتناب و طرد
شدن از موقيتهای اجتماعی میشود .فرصت محدود و عدم تمايل نوجوان با اختالل اوتيسم
با عملکرد برای شرکت در تعامالت اجتماعی میتواند موجب هراس فرد در جهت قرارگيری
در موقعيتهای گروهی و اجتماعی مختلف شود و اضطراب آنها را افزايش میدهد
( .)Mitchell, Regehr, Reaume & Feldman, 2010اين افراد هنگام تعامالت اجتماعی هراس
دارند که کاری را انجام دهند که باعث قضاوت منفی و تمسخر از سوی ديگران به ويژه
همساالن شود و در نتيجه طرد شده و مورد اهانت قرار گيرند .بسياری از اين نوجوانان دچار
شکستهای اجتماعی میشوند و تجربيات منفی اجتماعی را تجربه میکنند .همين مسئله سبب
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عقبنشينی از موقعيتهای مختلف اجتماعی و افزايش اضطراب اجتماعی خواهد شد .بنابراين
ارائه مداخالت به منظور شکستن اين چرخه از اضطراب اجتماعی ضروری است

( Neuhaus,

 .)Bernier & Beauchaine, 2013با توجه به هراس اين نوجوانان از موقعيتهای اجتماعی،
برنامه پيرز فرصت حضور نوجوانان را در گروههای کوچک از همساالن در يک محيط کنترلشده
و با حضور والدين فراهم میکند و از طريق مدلسازی ،ايفای نقش و تکرار و تمرين ،زمينه
آموزش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی را به نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال فراهم
میکند و در صورت عدم موفقيت در اجرای مهارتها آنها را تشويق به تمرينات بيشتر رفتاری
در محيط آرام و بدون اضطراب میکند ( .)Yoo et al., 2014والدين جزء جدايیناپذير برنامه و
حامی نوجوان هستند و در صورت شکست فرد در تعامالت اجتماعی منطبق بر برنامه ،او را
پشييبانی و حمايت میکنند و همراهی والدين و همکاری آن در آموزش منجر به دلگرمی
نوجوان میشود .برنامه پيرز بر آموزش قوانين مرتبط با آداب اجتماعی ،معاشرت و مهارتهای
ارتباط با همساالن تأکيد دارد ،همين مسئله باعث افزايش اعتماد به نفس در نوجوان و کاهش
اضطراب او در جهت مشارکت در تعامالت اجتماعی و گروهی خواهد شد .در واقع برنامه پيرز
مهارتهای از جمله ورود و خروج به مکالمات ،گسترش شبکه دوستیها ،نحوه ارتباط با
همساالن و شرکت در فعاليتهای گروهی را آموزش میدهد که میتواند منجر به پذيريش
نوجوان و افزايش تجارب مثبت اجتماعی و کاهش اضطراب اجتماعی شود (.)Hill et al., 2017
بهطور کلی بايد به اين نکته اشاره کرد که نوجوان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال به دليل
نقص در مهارتهای اجتماعی از تصور تجربه صميميت با ديگران دچار تشويش و اضطراب
میشوند و در برقراری رابطه دوستانه با ديگران با مشکل مواجه هستند و بنابراين منزوی و
گوشهگير میگردند .گروهی از اين نوجوانان به دليل عدم موفقيت در دوستيابی و ارتباط با
همساالن تنها هستند و در نتيجه دچار افسردگی خواهند شد ( .)Mandelberg et al., 2014در
دوره نوجوانی برخوداری ازمهارتهای اجتماعی مناسب حائز اهميت است .ارتباط آسيبديده،
میتواند تمام جنبههای زندگی فرد را تحت تأثير قرار دهد .در اين دوره رابطه با همساالن و
دوستيابی از اهميت برخوردار است ،برای برقراری روابط دوستانه و حفظ آن ،فهم کامل
مهارتهای اجتماعی الزم است ( .)Mogil, 2012با توجه به اينکه برنامه پيرز بر مهارتهايی از
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جمله :انجام مکالمات ،استفاده از شکلهايی الکترونيکی ارتباطات ،انتخاب دوست مناسب،
بررسی اشکال طرد اجتماعی از جمله اذيت کردن ،2قلدری ،کنترل گفتگوها و مخالفتها با
دوستان ،داشتن رابطه مناسب با دوستان مانند يک ميزبان خوب بودن و داشتن يک اوقات
ورزشی خوب مبتنی است میتواند در افزايش مهارتهای انطباقی و کاهش اضطراب اجتماعی
و مشکالت رفتاری مؤثر باشد .شرکت والدين در مداخله و ارائه تکاليف مختلف در داخل و
خارج از جلسات مداخله همراه با تمرينات مکرر باعث افزايش دستاوردهای اين برنامه و
انتقال نتايج مداخله به خارج از جلسات مداخله نيز میگردد (.)Laugeson & Frankel, 2010
از جمله محدوديتهای پژوهش حاضر اين است که تحقيق با استفاده از روش مورد منفرد
روی  4نفر از دانشآموزان پسر با اختالل اوتيسم با عملکرد باال انجام شده است .اگرچه در طرح
مورد منفرد اثرات آزمايشی بر روی هر شرکتکننده بررسی میشود ،ولی همچنان در معرض
تهديد اعتبار درونی و بيرونی قرار دارد .عالوه بر اين نمونه پژوهش حاضر فقط شامل پسران
است ،لذا تعميم نتايج به کل نوجوانان با اختالل اوتيسم با عملکرد باال و همچنين دختران بايد با
احتياط صورت گيرد و انجام تحقيقات با نمونههای بيشتر ضروری بنظر میرسد.
از نظر کاربردی اجرای اين برنامه برای دختران با اختالل اوتيسم با عملکرد باال ،دختران و
پسران با اختالل نقص توجه – بيشفعالی و با اختالل در مهارت اجتماعی مناسب بنظر میرسد و
میتوان در پژوهشهای آتی از مشارکت پدران نيز در برنامه استفاده کرد .پژوهشهايی که بتوانند
تأثير اين برنامه را با برنامههای آموزشی مشابه ديگر مقايسه کنند ،میتوانند مفيد واقع شوند.

سهم مشارکت نویسندگان :ليال اکرمی ،طراحی چارچوب کلی ،تدوين محتوا و تحليل مطالب ،ارسال و
اصالحات مقاله را بر عهده داشته است و همچنين نويسنده مسئول مقاله میباشد.
سپاسگزاري :نويسنده مراتب تشکر خود را از نوجوانان با اختالل طيف اوتيسم و خانواده آنها که در تحقيق
حاضر مشارکت داشتند ،اعالم میدارد.
تضاد منافع :نويسنده اذعان میکند که در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد.
منابع مالی :اين مقاله حامی مالی ندارد.
1- Teasing
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