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 مقدمه

 نوعیبهقرار دارد. سندرم آسپرگر  اتیسمدر طیف اختالالت  اختالل یا سندرم آسپرگر

در تعامالت اجتماعی و الگوهای  ضعف ازلحاظشود که رشدی اتالق می –اختالل عصبی 

های زبانی و شناختی رد اما آسیبشباهت دا اتیسمگونه به اختالل عالیق محدود و وسواس

واهد قابل توجهی وجود دارد که (. ش2222، 1در آن شدت کمتری دارد )ولکمار و کلین

از این  ایزیرمجموعهکه سندرم آسپرگر  اتیسماختالالت طیف  مبتالبهدهد افراد نشان می

ها و هایی در توانایی درک افکار، احساسات، قصد و نیتاختالالت است دارای آسیب

؛ دالگرن و 1882، 3؛ بولر1891، 2کوهن، لسلی و فریت –انگیزه سایر افراد هستند )بارون 

، 1؛ ولمن، کراس، واتسون1884، 1فالسبرگ و سالیوان –؛ تاگر 1881، 4تویلینگز گارد

اجتماعی  هایمهارتها و ضعف در توانایی طیف اتیسممشترک اختالالت  ویژگی (.2221

ترین چالش زندگی افراد مبتال است. در حال حاضر گمان اساسی است که بزرگترین و

رود شناخت اجتماعی پیرو روند رشد است و به توانایی درک حاالت ذهنی دیگران می

شود. این بخش از ها اطالق می)مثالً دانش، نقطه نظرات، عقاید و مقاصد( از رفتار آن

د زیادی توسط عالئم اجتماعی اداره نامند. تئوری ذهن تا حمی« تئوری ذهن»فرضیه را 

اغلب به این عالئم  اتیستیکاما کودکان  ؛دهدشود که در سطح ناخودآگاه روی میمی

توجهی ذهنی، یا ناتوانی در ترسیم ذهنی رفتار دهند. این بیاجتماعی توجه نشان نمی

و دیگران  سندرم آسپرگر را از تمایز بین افکار و احساسات خود مبتالبهدیگران، کودک 

توانند اطالعات اجتماعی سندرم آسپرگر نمی مبتالبه. بر اساس این منطق، افراد داردبازمی

را درک کنند، در نتیجه از توانایی خود برای شرکت در تعامالت اجتماعی متقابل 

 (.1891کنند )لسلی، پوشی میچشم

                                                           
1. Volkmar & Klin 

2. Baron – Cohen, Leslie & Frith 

3. Bowler 

4. Dahlgren &Toillingsgaard 

5. Tager – Fluysberg& Sullivan 

6. Wellman, Cross & Watson 
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کودکان ( مشکالت ارتباطی و اجتماعی 1888، 1یمبیک )جوزفلفرضیه سیستم 

دهند. لوب مبیک مغز نسبت میلیرا به مناطق گیجگاهی میانی و ساختار  اتیستیک

گیجگاهی به ویژه مناطق مربوط به زبان با نقایص و مشکالت ارتباطی در کودکان 

سندرم آسپرگر، نتایج  مبتالبهای با یک کودک مرتبط است. در مطالعه اتیستیک

 (.1882، 2چپ لوب گیجگاهی بود )جونز و کروین آسیب در ناحیه دهندهنشانپرتونگاری 

موجود در مغز اندازه  هایریزستوندر افراد درخودمانده،  -3هاریزستون فرضیه

و تفاوتی ندارد،  هستیکسان  ستونهای کوچکتری دارند اگر چه مجموعه تعداد سلول

تواند ها( میها بر پردازش اطالعات )توانایی بالقوه پردازش و تمییز محرکاین تفاوت

تواند با تمایل دهی ارتباط یک محرک خاص. این یافته میتأثیرگذار باشد، اما با تعمیم

ها یا اجزای کوچکتری از اجسام یا اشیاء به جای توجه به تمرکز بر بخش اتیستیکافراد 

تواند توجیهی برای مشکالت مربوط به یا کلیت اشیا مرتبط باشد و همچنین می کلبه

( 1882) 1مهمی توسط برادرز فرضیه (.2221، 4حسی باشد )کازانوا و همکاران پردازش

شبکه مغز  هدهندکرد شیار فوقانی گیجگاهی یکی از اجزای تشکیلمطرح شد که بیان می

منطقه  ازجملهو شامل سایر نواحی  شدهساختهدرک اجتماعی  منظوربهاست که  1اجتماعی

(، پیشنهاد 2223) 1شولتز و همکارانمیگدال است. ای پیشانی و آگیجگاهی و قشر حدقه

یمبیک و گیجگاهی است و این نواحی لکردند که مغز اجتماعی شامل اتصاالت قدامی، 

های مربوط به کودکان با عامالت اجتماعی ضروری هستند. یافتهتبرای برقراری ارتباط و 

ی، شکنج دوکی سندرم آسپرگر شامل کاهش فعالیت در نواحی فوقانی شیار گیجگاه

. این فرضیه وجود هستسری های گیجگاهی و پسلوب گیجگاهی و نواحی لوب ،شکل

دارد که این نواحی مسئول درک اجتماعی هستند. در افرادی که رشد عادی دارند، 

قسمت فوقانی شیار گیجگاهی و  ،شکلدوکینیمکره راست در سطح شکنج  سازیفعال

                                                           
1. Joseph 

2. Jones &Kerwin 

3. Minicolumn hypothesis 

4. Casanova et.al 

5. Brothers 

6. Social brain network 

7. Schultz et.al 
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یکمن، فاین، لک –اجتماعی و تعامل اجتماعی )سمرود  هایآمیگدال، هنگام مشاهده چهره

ها تأییدی است بر این فرضیه که نیمکره راست بیشتر گیرد. این یافتهتا( صورت می، بی1ژو

، 2خیل است )وینر، براوئل، هاپ، بالم، پینکوسداز نیمکره چپ مغز در پردازش اجتماعی 

با استفاده از  با عملکرد باال اتیسم همبتالبن روی بزرگساال شدهانجام(. مطالعات 1889

میزان فعالیت کمتر و محدودتری بود  دهندهنشانتصویربرداری ساختاری و عملکردی 

 (.1888، 4کوهن و رینگ –؛ بارون 1888، 3همکارانو )آبل 

های جبرانی متعددی برای های مورد استفاده، مکانیسمسته به روش و ماهیت محرکب

در حین اتیستیک ادراکی وجود دارد که ممکن است توسط افرادرمزگردانی و پردازش 

ها بیشتر برای قرار گیرد. برخی از این مکانیسم مورداستفادهها درک و بازشناسی چهره

اند که در افراد روند. در این راستا، مطالعات متعددی دریافتهدرک شیء به کار می

که  است آنرفت. نتایج حاکی از ار میدرک اشیاء بهتر از آن چیزی بود که انتظ اتیستیک

ها مانند فرآیندهای ادراکی بر روی چهره شدهانجامفرآیندهای ادراکی  اتیستیکدر افراد 

هنگام  اتیستیکمغز در افراد  سازیفعال. برای بررسی الگوهای هستبر روی اشیاء 

شد. به خوبی استفاده  FMRIها و اشیا از چهرههای تشخیص و پردازش ادراکی روی جفت

دهد. نواحی ها واکنش نشان میترجیحی به چهره طوربه شکلدوکیکه شکنج  شدهثابت

شیارهای گیجگاهی تحتانی  ازجملهقرار دارند  شکلدوکیمغزی که در طرفین شکنج 

سری و شیارهای پاراهیپو کامپال ظاهراً در ادراک کلی اشیاء خلفی، شیارهای جانبی پس

ها شیارهای گیجگاهی هنگام پردازش چهرهاتیستیک هم این است که افراداند. یافته ملیدخ

های گواه، شیارهای برند. در گروههای گواه به کار میتحتانی خلفی را بیش از گروه

با تشخیص ادراکی مختص اشیا رابطه  شدتبهای بود که گیجگاهی تحتانی خلفی ناحیه

ها در افراد ت که پردازش ادراکی چهرهبنابراین، این نتایج حاکی از آن اس ؛داشت

 منظوربهبیشتر شبیه پردازش ادراکی اشیا در افراد عادی است. در تحقیقی که  اتیستیک

                                                           
1. Semrud – Clikemon, Fine & Zhu 

2. Winner, Brownell, Happe, Blum &Pincus 

3. Abelt et.al 

4. Ring 
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ای هسال انجام شد، واکنش 3-4کودکان ها در ارزیابی و بررسی پردازش ادراکی چهره

درم آسپرگر در بیشتر برای اشیاء در کودکان با سن سازیفعالها و کندتر مغز به چهره

یکی از  (.2221، 1وب، داوسون، برینیر و پاناگیوتیدس) شدمقایسه با کودکان عادی اثبات 

گونه به یک شیء یا ، وجود عالیق وسواساتیسم طیف اختالالتترین عالئم برجسته

سالگی ظاهر  2گونه معموالً از سن موضوع خاص است. این عالیق خاص و وسواس

در مورد موضوعات خاص از قبیل هواپیما،  اتیستیکرسد کودکان شوند. به نظر میمی

ها و... اطالعات زیادی دارند و همچنین در زمینه جزئیات یا وقایع مربوط و ماشین اتومبیل

 (.1881، 2به این موضوعات خاص از حافظه خوبی برخوردارند )مسیبو، آدامز و کلینگر

شوند. متمرکز می زایی از اشیاء تثبیت /ها یا اجاغلب بر روی قسمت اتیستیککودکان 

بازی را های یک اتومبیل اسبابممکن است فقط چرخ اتیسم مبتالبه، کودک مثالعنوانبه

نسبت به یک  اتیستیک افراد .به کارکرد واقعی آن توجهی نشان دهد کهآنبچرخاند بدون 

ممکن است در آن  هکطوریبهکنند ای پیدا میگونهموضوع خاص عالقه شدید و وسواس

کمک  اتیستیکرسد که این عالیق خاص به افراد زمینه مهارت یا تخصص یابند. به نظر می

 شدهاحاطهکه با رویدادهای گوناگون  بینیپیشغیرقابلکند تا در این دنیای خصمانه و می

 ظورمنبه (.2221، 3ثبات و پایداری دست یابند تا کمتر دچار آسیب شوند )اتوود نوعیبه

های گوناگونی ، روشاتیستیککودکان  هایمهارترفع عالئم اختالل و یا افزایش 

رایز ، برنامه سان4، برنامه پکسرفتاردرمانی: روش لوواس یا ازجملهاست  کاررفتهبه

های پزشکی )دارودرمانی، رژیم غذایی و سایر ، درمان1، روش تک1)آپشنز(

، گفتاردرمانیخوانی، تربیت شنیداری، ذهناجتماعی و  هایمهارتآموزش مالحظات(،

های اجتماعی و... ، نمایش درمانی، داستاندرمانیبازی، درمانیموسیقیهنر درمانی، 

شود استفاده از توصیه می اتیستیکمداخله رایج و نسبتاً جدیدی که برای کودکان 

                                                           
1. Webb, Dawson, Bernier & Panagiotides 

2. Mesibov, Adams & Klinger 

3. Attwood 

4. PECS 

5. Son-Rise program (options) 

6. Treatment & education of Autistic & communication handicapped (TEACH) 
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دی است که یک های کوتاه و فرهای اجتماعی، داستانهای اجتماعی است. داستانداستان

ها و رفتارهای اجتماعی مناسب در آن موقعیت را اجتماعی را توصیف و واکنش قعیتمو

های اجتماعی روشی داستان (.1889، 1دهد )گریه میئبا کمک تصاویر یا متن نوشتاری ارا

های خاص و باشند، زیرا دارای ویژگیسندرم آسپرگر می مبتالبهمؤثر برای افراد 

نشان  شدهانجامهستند. بررسی مطالعات  اختالالت طیف اتیسم مبتالبهفراد ا فردمنحصربه

های اجتماعی روش مناسبی برای کاهش مشکالت رفتاری و بهبود تعامالت داد که داستان

های اجتماعی این است که مزایای داستان ازجملههستند.  اتیستیکاجتماعی در افراد 

 درنتیجهرفتار او و محیط هدف اختصاص دارد. متناسب با سطح سنی فرد است، به فرد، 

 .(2211، 2نماید )هیلمنحفظ رفتارهای اجتماعی را تسهیل می

گردد )اتیسم های اجتماعی به نقص در تئوری ذهن برمیئوری زیربنای داستانت

های شناختی، مشکالت (. بر طبق یکی از تئوری2228های اجتماعی، : داستان3درمانی

به نقایص در تئوری ذهن و یا آسیب در توانایی فهم رفتارها،  تیستیکااجتماعی افراد 

. مشکالتی که در ارتباط با آسیب تئوری ذهن هستها و احساسات دیگران عقاید، خواسته

 گیرد.های اجتماعی مورد توجه قرار میاست در داستان

جان )اشیای های اجتماعی با محتوای انسانی و محتوای بیدر پژوهش حاضر، از داستان

سندرم  مبتالبهها بر مشارکت و همکاری کودکان تأثیر آن بررسی منظوربهجان( بی

های تصویری هستند که توسط محقق ها، داستانشود. این داستانآسپرگر استفاده می

های آن یتصو دارای دو نوع محتوای گوناگون یعنی با محتوای انسانی که شخ شدهتهیه

جان های آن اشیای بیجان که قهرمانهستند و دیگری با محتوای بیها و افراد انسان

مجزا( بر میزان مشارکت و همکاری کودکان  طوربهها )باشند. تأثیر این داستانمی

ها استفاده نمودیم جان در این داستانگیرد. بدین منظور از محتوای بیقرار می موردبررسی

 مبتالبههای برجسته کودکان ها( یکی از ویژگیینچون عالقه خاص به اشیاء )از قبیل ماش

بتوانیم از آن فایده آموزشی ببریم  کهاینبنابراین با احتمال  ؛است اختالالت طیف اتیسم

                                                           
1. Gray 

2. Hillman 

3. Autism therapy 
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پردازیم ، در این پژوهش به بررسی این موضوع میدیگرعبارتیبهاین ایده را به کار بردیم. 

جان تغییر دهیم وای انسانی به محتوای بیهای اجتماعی را از محتکه اگر محتوای داستان

 ها مشاهده خواهد شد یا خیر.تفاوتی در تأثیرگذاری آن

 روش پژوهش

های طرح در .است (ABآزمودنی از نوع طرح )تکطرح پژوهش حاضر طرح 

اما  ؛پردازدآزمودنی پژوهشگر به بررسی تأثیر یک متغیر مستقل بر یک متغیر دیگر میتک

بنابراین در این پژوهش به  ؛متغیر بر یک یا چند آزمودنی متمرکز استبررسی اثرهای 

 پردازیم.( میB( و بعد از مداخله )Aمقایسه مرحله قبل از مداخله )

سندرم آسپرگر در شهر تهران است. با استفاده از  مبتالبهدر این پژوهش، کلیه کودکان 

 نمونه اعضای عنوانبهلکرد باال با عم اتیسم مبتالبهپسر  4گیری در دسترس، روش نمونه

 انتخاب شدند.

پرسشنامه مهارت اجتماعی از:  اندعبارتابزارهایی که در این پژوهش استفاده شدند 

(SSRS )1882توسط استفن الیوت و فرانک گرشام در سال  شدهتهیه( مقیاس .SSRS )

های هر یک از فرم آموزان است.شامل سه فرم ویژه ارزیابی توسط والدین، معلمان و دانش

. هر یک از سه فرم ویژه ارزیابی توسط کاربردیا توأم به  تنهاییبهتوان این مقیاس را می

کند و برای هر سه آموزان نقطه نظرات پاسخگو را منعکس میوالدین، معلمان و دانش

 است. محتوای مقیاس در سه فرم ویژه شدهطراحیدبستانی، دبستانی و راهنمایی سطح پیش

آموزان دربرگیرنده دو بخش اصلی مهارت ارزیابی توسط والدین، معلمان و دانش

 اجتماعی و مسائل رفتاری است.

خرده آزمون  1( شامل 1391فهرست وارسی مهارت اجتماعی مقطع ابتدایی )رهباردار، 

ها نمره مهارت اجتماعی به که از جمع نمرات این خرده آزمون هستسؤال  21زیر و 

 ید.آدست می

 ( عمل کردن به وظایف و قوانین مدرسه2( مشارکت و همکاری با دیگران             1

 ( رعایت حقوق دیگران4( احترام گذاشتن به دیگران                    3

 ( شرکت در بحث و گفتگوها1
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 محاسبه شد. ٪ 91پایایی آزمون: توسط آلفا کرونباخ تقریباً 

ده یو متخصصان تعلیم و تربیت رس وپرورشآموزشاسان روایی آزمون: به تأیید کارشن

 است.

اجتماعی  هایمهارتهای معمول در آموزش یکی از روش: های اجتماعیداستان

های اجتماعی توسط کارول گری، مفهوم داستان های اجتماعی است.استفاده از داستان

های اجتماعی داستاناست.  شدهدادهگسترش  اتیسماختالالت طیف  مبتالبهبرای کودکان 

های های اجتماعی و پاسخهای اجتماعی هستند و مشتمل بر نشانهموقعیت کنندهتوصیف

های باشند. هدف داستانهای خاص میبا موقعیت شدنمواجهنوشتاری مناسب برای 

در داستان اجتماعی، موقعیت  (.1819)الرکی،  است اجتماعیاجتماعی رشد درک 

، داستان عالوهبهشود. و در آن موقعیت خاص شرح داده میکودک و نقطه نظرات ا

بنابراین، این  ؛هستموضوع موردنظر نیز  ٔدرزمینهاجتماعی شامل اطالعات مستقیم 

دهد )گری، ها به کودک درک دقیقی از اطالعات اجتماعی از یک موقعیت میداستان

دهد )سانسوستی، ش می( و نحوه آغاز، برقراری و حفظ تعامالت اجتماعی را آموز1889

های اجتماعی استفاده از تصاویر هنگام نگارش داستان (.2224، 1اسمیت، کینکید –پاول 

باید با دقت لحاظ شود. استفاده از چندین عکس که اشکال مختلف یک موضوع یا 

توانیم در داستان از تصاویر مناسب استفاده . میهستکشند مؤثرتر موقعیت را به تصویر می

ها را ترغیب به گوش دادن و نگاه کردن به داستان کند. در نهایت، داستان را تا آن کنیم

توان دلیل استفاده و (. می2221آیند به پایان رساند )لینگ، باید با یک نتیجه مثبت و خوش

از  کهاینهای اجتماعی را عینی بودن و آسان بودن متن آن دانست و کاربرد فراوان داستان

بصری خوبی  شود، چون این کودکان یادگیرندگان بینایی /ر نشان داده میطریق تصاوی

 (.2212هستند )اذدمیر، 

جان )اشیای های اجتماعی با محتوای انسانی و محتوای بیدر پژوهش حاضر، از داستان

ها بر متغیر وابسته )مشارکت و شود و تأثیر آنابزار پژوهش استفاده می عنوانبهجان( بی

داستان اجتماعی،  14گردد. مجموعاً سندرم آسپرگر( بررسی می مبتالبهکودکان همکاری 

                                                           
1. Sansosti, Powell – Smith, Kincaid 
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ای از جان تهیه و اجرا شد. گزیدهداستان با محتوای بی 1داستان با محتوای انسانی و  1

 تصاویر مورد استفاده پیوست پژوهش است.

در ( SSRSقبل از اجرای مداخله، پرسشنامه مهارت اجتماعی ) :روش اجرا

سپس ( Aها اجرا شد )مرحله های متفاوت طی سه نوبت بر روی تک تک آزمودنیقعیتمو

جلسه و هر جلسه به  12مجزا و طی  طوربهکننده شرکت 4های اجتماعی برای هر داستان

در هر جلسه یک یا دو داستان اجرا شد، پس از  .(B)مرحله  دقیقه اجرا شد 32مدت تقریباً 

کننده شرکت 2ارزیابی قرار گرفت. بدین ترتیب که برای تکرار در جلسه بعد مورد 

های اجتماعی با کننده دیگر داستانشرکت 2های اجتماعی با محتوای انسانی و داستان

( SSRSجان اجرا شد. بعد از پایان جلسات مجدداً پرسشنامه مهارت اجتماعی )محتوای بی

مورد مقایسه و بررسی قرار  (Aقبل از مداخله )مرحله گذاری شد و با نمرات تکمیل و نمره

سپس درصد پیشرفت  Bمرحله و  Aمرحله گرفت. ابتدا نمرات حاصل از اجرای 

 ها در جدول و بر روی نمودار ترسیم شد.کنندهشرکت

، همچنین هستها در پژوهش حاضر، نمودار فراوانی و درصد داده وتحلیلتجزیهروش 

ها ای دادهی برای تبدیل نمرات به درصد و تسهیل بررسی مقایسهاز فرمول درصد بهبود

 استفاده شد.

 های پژوهشیافته

 با عملکرد باال هستند. اتیسماختالل  مبتالبهآموزان پسر و کننده دانششرکت 4هر 

 پایه تحصیلی: اول ابتدایی گروه استثنایی    1سن:: (الفکننده )شرکت

یی گروه عادی تحت آموزش بوده منتهی به دلیل پیشرفت برای مدتی در پایه اول ابتدا

و  پذیری دستورو افت عملکرد به آموزش استثنایی انتقال داده شد. از توانایی شناختی و 

های کالسی عالقه نشان خوبی برخوردار است، معموالً به تکالیف و فعالیت دهیپاسخ

 ردیفبهو عالقه  یا مانند کامپیوترضی اشعاز عالقه به ب اندعبارتعالیق  ازجملهدهد. می

ها، از حافظه خوبی بازی، لگوها و مدادرنگیهای اسبابکردن اشیایی مانند ماشین

های موسیقی را با شماره و ها و لیست ترانهشماره پالک ماشین مثالعنوانبهدار است ربرخو

های او اتوانیمشکالت و ن ازجمله. دارد عالقهو به این کار  کندترتیبشان حفظ می
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وار کلمات مشکالت ارتباطی، تماس چشمی ضعیف، توجه و تمرکز ضعیف، تکرار طوطی

های ( از داستانالفکننده )و استفاده نابجا از عبارات است. در این پژوهش برای شرکت

کننده عملکرد خوبی نشان داد و بررسی اجتماعی با محتوای انسانی استفاده شد. شرکت

 نده تأثیرگذار بودن مداخله است.دهنتایج نشان

 پایه تحصیلی: دوم ابتدایی گروه استثنایی     12سن:: (بکننده )شرکت

مشکل شناختی ندارد اما در درک  طورجدیبهاز دستورپذیری خوبی برخوردار است. 

مطلب ضعیف است و نیاز به تکرار و تمرین بیشتری دارد. معموالً نسبت به انجام تکالیف 

های تلویزیونی، های کامپیوتری، برنامهدهد، همچنین به بازیقه نشان میکالسی عال

آمیزی عالقه دارد. دارای مشکالت خاموش و روشن کردن کلید برق و نقاشی و رنگ

ای تکرار ارتباطی، تماس چشمی ضعیف، توجه و تمرکز ضعیف، حرکات کلیشه

دیگران به او  کهایناز وار بعضی کلمات و عبارات و پژواک گویی، همچنین طوطی

( بکننده )نزدیک شوند یا او را لمس کنند بیزار است و رفتار اجتنابی دارد. برای شرکت

 یدهندهنشانهای اجتماعی با محتوای انسانی استفاده شد و نتایج پژوهش از داستان

 تأثیرگذار بودن مداخله است.

 ی گروه استثناییپایه تحصیلی: اول ابتدای     9سن:: (جکننده )شرکت

هایی مثل نقاشی و خوبی برخوردار است. به فعالیت پذیری دستوراز توانایی شناختی و 

طراحی، هنرهای تجسمی، استفاده از خمیربازی و ساختن قهرمانان کارتونی با خمیربازی و 

های کارتونی عالقه دارد. دارای مشکالت ارتباطی، تماس چشمی محدود، تماشای برنامه

گویی، گفتار با آهنگ ضعیف و استفاده و تمرکز ضعیف، تکرار کلمات و پژواکتوجه 

جان استفاده های اجتماعی با محتوای بی( از داستانجکننده )نابجا از عبارات. برای شرکت

 شد و تأثیرگذار بودن مداخله اثبات شد.
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 (دکننده )شرکت

 پایه تحصیلی: دوم ابتدایی گروه استثنایی     8سن:

خطی کردن عالیق او نقاشی و خط ازجملهتوانایی شناختی خوبی برخوردار است.  از

کاغذ، عالقه به بعضی اشیاء و وسایل الکتریکی مثل پریز برق و همچنین بعضی ابزار 

پردازد و آوری اطالعات میخانگی و ساختمانی که در مورد این نوع موضوعات به جمع

دهد. دارای مشکالت جزئیات توجه خاصی نشان می کند. بهها صحبت میگاهی درباره آن

مخرب و پرخاشگرانه، رفتارهای فعالی، رفتارهای ارتباطی، توجه و تمرکز ضعیف، بیش

های کننده داستان. برای این شرکتهستبازی و مقاومت باال گونه، لجرابی و وسواساضط

 ثیرگذار بودن مداخله بودند.جان اجرا شد و بررسی نتایج نشانگر تأاجتماعی با محتوای بی

( و بعد از Aمیانگین نمرات مراحل قبل از مداخله )سن،  اساس برنمونه  اعضایتوزیع . 1جدول 

 و درصد پیشرفت. (Bمداخله )

 (A) میانگین نمرات مرحله سن کنندهشرکت گروه
میانگین نمرات مرحله 

(B) 

درصد 

 پیشرفت

 محتوای انسانی
 ٪21 41 31 1 الف

 ٪12 31 29 12 ب

محتوای 

 جانبی

 ٪21 42 32 9 ج

 ٪11 28 19 8 د

دهد که محتوای نشان می کنندگانشرکتطبق جدول فوق بررسی میزان پیشرفت 

)ج(  کنندگانشرکتاما درصد پیشرفت  ؛جان، هر دو، مؤثر واقع شدندانسانی و محتوای بی

 درنتیجه، هست بیشتر( )ب و)الف(  کنندگانشرکتدر مقایسه با درصد پیشرفت )د( و 

 .جان از تأثیر بیشتری برخوردار استهای اجتماعی با محتوای بیداستان
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های زیرگروه ( درB( و مرحله )Aاعضای نمونه بر اساس میانگین نمرات مرحله )توزیع . 9جدول 

 مشارکت اجتماعی

ت گروه
رک

ش
ان

دگ
کنن

 

 اجتماعی مشارکت هایزیرگروه

  

 و 
ت

رک
شا

م

ی
کار

هم
 

ل 
عم

به 
ن 

رد
ک

ف
ظای

و
تن 
ذاش

 گ
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حت
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قو.
 ح

ت
عای

ر
 ق 

ان
گر

دی
در  

ت 
رک

ش

 و 
ث

بح

وها
تگ

گف
 

نی
سا

ی ان
توا

مح
 

 

 

 

 

 

 الف

 میانگین نمرات میانگین نمرات میانگین نمرات میانگین نمرات میانگین نمرات

ه )
حل

مر
A) 

ه )
حل

مر
B) 

ه )
حل

مر
A) 

ه )
حل

مر
B) 

ه )
حل

مر
A) 

ه )
حل

مر
B) 

ه )
حل

مر
A) 

ه )
حل

مر
B) 

ه )
حل

مر
A) 

حله
مر

 (
B) 

3 1 12 12 1 1 12 11 1 8 

 2 2 9 8 1 3 12 12 4 4 ب

ای
تو

مح
 

بی
ان

ج
 

 4 4 12 1 1 1 12 11 1 1 ج

 4 1 9 3 1 2 8 1 3 1 د

مشارکت اجتماعی  هایزیرگروههر دو گروه در  کنندگانشرکتطبق جدول فوق، 

 کنندهشرکتان و در جپیشرفت نشان دادند. بیشترین میزان پیشرفت در گروه محتوای بی

 توجهیقابل، افزایش نمره و درصد پیشرفت هازیرگروه( مشاهده شد. چنانکه در تمام د)

 را نشان داد.
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( و Aنمرات مراحل )میانگین  اساس بر( در مشارکت اجتماعی الف) کنندهشرکتپیشرفت . 1نمودار 

(B) 

 

( و Aمیانگین نمرات مراحل ) اساس بری ( در مشارکت اجتماعب) کنندهشرکتپیشرفت . 9نمودار 

(B) 

(
ث

بح
ر 

ت د
رک

ش
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گو

گفت
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)
 

  

ث
بح

ر 
ت د

رک
)ش
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 (B( و )Aمیانگین نمرات مراحل ) اساس بر( در مشارکت اجتماعی ج) کنندهشرکتپیشرفت  .9نمودار 

 

 (B( و )Aمیانگین نمرات مراحل ) اساس بر( در مشارکت اجتماعی د) کنندهشرکتپیشرفت . 0نمودار 

 

(
ث
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( Aنمرات مراحل ) میانگین اساس بردر مشارکت اجتماعی  ندگانکنشرکتمقایسه پیشرفت . 5نمودار 

 و فرمول درصد بهبودی (Bو )

 گیریبحث و نتیجه

ها نشان داد که هر دو مداخله )محتوای انسانی و محتوای در پژوهش حاضر، بررسی داده

صد جان درهای اجتماعی با محتوای بیجان( بر متغیر وابسته مؤثر بودند ولیکن داستانبی

تواند پیشرفت نسبتاً بیشتری را در مقایسه با محتوای انسانی نشان دادند که این موضوع می

 هرچندآموزان داشته باشد. های فردی دانششناختی و ویژگیهای عصبریشه در جنبه

گذرد، این های اجتماعی توسط کارول گری میداستان شدنمطرحکوتاهی از  زمانمدت

توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. منطق  اتیسمت طیف روش در زمینه اختالال

 دهنده عدم توانایی افراددهد که نشانها را شواهد پژوهشی تشکیل میزیربنایی این داستان

ها در تفسیر های اجتماعی و ناتوانی آندر فهم حاالت ذهنی دیگران، خواندن سرنخ اتیسم

های در مورد داستان شدهانجامهای ت. پژوهشیک کل اس عنوانبهمعنی و مفهوم وقایع 

، وجودباایناند. های مختلف مدنظر قرار دادهاجتماعی متغیرهای گوناگونی را در موقعیت
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صورت  اتیستیککاهش مشکالت رفتاری کودکان  منظوربهها بسیاری از این پژوهش

های فردی هر ژگیهای اجتماعی با تأکید بر ویداستان که رسدمیگرفته است. به نظر 

های یعنی ارائه محرک اتیستیککودک و استفاده از نقاط قوت و سبک یادگیری افراد 

اجتماعی و  هایمهارتتواند به آموزش ( می2222، برایان و گاست 1881دیداری )گویل 

 کمک کند. اتیستیککاهش مشکالت رفتاری افراد 

دهنده ا ترجیح دادند که این نشانهسندرم آسپرگر اشیاء را به چهره مبتالبهکودکان 

کلیکمن  –های ادراکی و احتماالً انگیزه پردازش تعامالت اجتماعی است )سیمرود تفاوت

 (.2228و الیسون، 

درک اشیاء بهتر از حد مورد  اتیستیکنتایج مطالعات متعدد نشانگر این بود که در افراد 

بر روی  شدهانجامیندهای ادراکی فرآ اتیستیکدر افراد  کهاینانتظار بود و همچنین 

های . در پژوهش دیگر نیز واکنشهستها مانند فرآیندهای ادراکی بر روی اشیاء چهره

سندرم آسپرگر در  مبتالبهبیشتر برای اشیا در کودکان  سازیفعالها و کندتر مغز به چهره

 ازآنجاکه(. 2221 ، برینیر و پاناگیوتیدس،داوسون مقایسه با کودکان عادی اثبات شد )وب،

جان بود عی با محتوای بیاهای اجتمنتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری بهتر داستان

به کار گرفته شود،  اتیستیکها برای آموزش کودکان شود که این داستانپیشنهاد می

ماندگی ذهنی و بر توأم با عقب اتیسم مبتالبهها بر کودکان تأثیر این داستان همچنین

و نیز تأثیر  اتیستیکدر کودکان  کاری حافظهتوجه و  ازجملهی وابسته متعددی متغیرها

 قرار گیرد. موردبررسی اتیستیکجان بر کودکان های با محتوای بیپویانمایی

 ازجملهها توجه شود. الزم به ذکر است که در تعمیم نتایج این پژوهش به محدودیت

 12تا  1کنندگان پژوهش محدود به پسران شرکت کهایناز  اندعبارتها این محدودیت

 سال بودند و تحت تأثیر مداخالت آموزشی دیگری از جانب مدرسه نیز بودند.
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