
 اجتماعی کودکان های مهارتبر  ها جانیهاثربخشی آموزش بازشناسی 

 باال عملکرد اتیستیک

  یمحمد محمدرضا ، یبرجعل احمد ، پور قاسم صالحه

 چكيده

 کودکاان  یاجتماا   هاای  مهارت بر ها هیجان بازشناسی آموزش یاثربخش بررسیحاضر  پژوهشاز  هدف

 گواه روهپس آزمون با گ -آزمون یشپ و دارای طرح یشیپژوهش آزماروش  .بود باال  ملکرد با اتیسم یدارا

- 1 یلیکه در سال تحص دادند یم یلشهر تهران تشک کیستیآموزان ات دانش تمامی را مطالعه مورد جامعه .بود

 یسام ساال باا ات     تاا   6پسار   9 حجم نموناه  . بودند تحصیل به مشغولکودکان  یندر مدارس مخصوص ا 19

قارار   گاواه  و آزماایش  گاروه  دو در تصاادیی  باه طاور  باال بودند که به صورت در دسترس انتخاب و   ملکرد

و  یاد هار دو گاروه اجارا گرد    یبار رو یستیک ات یاجتما  های مهارت یمرخو ن یلیامگ یسمپرسشنامه ات. گریتند

اجارا   یشگاروه آزماا   یجلسه برا  هفته و هر هفته  6ه مدت بمرحله،  5 در ها جانیه یسپس آموزش بازشناس

 نتاای  . یاد هر دو گروه اجارا گرد  یطور مجدد برا به ادشدهی یها آزمون ،مداخله یها جلسهپایان و در  یدگرد

، کااهش  (P=95/9) یاجتماا   هاای  مهاارت منجر باه بهواود    هاهیجان بازشناسی آموزش که داد نشان پژوهش

 تیک باا یسا ات ایاراد ( P=9/ 9) ارتوااطی  یهاا  یینارساا  کااهش  ینهمچن و( P=95/9) یتعامل اجتما  یینارسا

طاور   ینو هما  ادشدهاثربخشی مداخله یتوجه به  با (.P< 95/9)گردد  یم گواهبا گروه  یسه ملکرد باال در مقا

مرساوم   یها روشروش در کنار  ینا شود یم یشنهادپ ،تیکیسکودکان ات یاجتما  های مهارت یشایزا یتاهم

 .آموزش داده شود ینو والد یانمرب به اتیستیک

 .، اتیستیکیاجتما  های مهارت ها،یجانه یبازشناس :واژگان کليدی

                                              
 ((Email: salehe.ghasempour@gmail.comکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه  المه طواطوایی .  
 borjali@atu.ac.ir استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه  المه طواطوایی.  
 mohammadimr@tums.ac.ir استاد گروه روانپزشکی دانشگاه  لوم پزشکی تهران.  
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 ، یاجتماا   تعاامالت  در ارساایی ن باا  که هستند یرشدی ها اختالل ، تیکسیات فیط یها اختالل

انجمان  ) شاوند  یما  مشخص جانیه و ریتار در ای یشهکل یالگو و یرکالمیغ و یکالم ارتواطات

 (. 99  همکاران، و آخوندزاده؛  99  ، بارد و چارمن ؛999  ، کایآمر یروانشناس

دهاه   لیا در اوا. اسات  یریچشامگ  شیدر حال ایزا یمختلف لیبه دال سمیات فیط اختالل وعیش

و  5آلساو  -نیرگیا )باشاد   نفار  5   در   اخاتالل،  نیا ا وعیشا  کاه  شاد  یما  بارآورد  گذشاته 

 نیا ، اهاا  یمااری باز  یریشگیمرکز کنترل و پاساس گزارش  بر با وجود این، (992 همکاران، 

و باه  (992 و همکااران،    کاوبن ؛  99  ،6لیبالکسا )بوده است  شیرو به ایزا به تازگی زانیم

 یریشاگ یپ مرکاز ) یایته یشایزانفر  59 در   به  سمیات تاللاخ فیبا در نظر گریتن ط خصوص

 یازان ر برناماه  و  لاوم  مختلاف  یهاا  شااخه  متخصصاان  توجاه  و( 992  ،2هاا  یمااری ب کنترل و

 روز اختصااص  با یجهان بهداشت سازمان که یحد تا نموده جلب خود به را یجهان بهداشت

و  یهنگاام و طراحا  به  ییشناسا یبرا رییراگ یاختالل، اهتمام نیا رامونیپ یرسان اطالع یجهان

 در (.992  ،زاده حسان )اسات   دهیا را خواساتار گرد  نهیزم یندر اهنگام ی به ها مداخله یاجرا

 ساله پن  کودکان در را سمیات وعیش(   9 )1یکانک مک و زاده یمحمود ،یصمد هم رانیا

 .اند کرده گزارش نفر 9999  در 6/6  یرانیا ساله

و توجاه باه چهاره     یچشام  ارتواطبه  لت یقدان  یریراگ یرشد یها اختالل باکودکان 

 ینااتوان  نیا ا دهناد؛  یم نشان خود از ینامناسو  ملکرد یجانیه یها نشانه ییانسان، در رمزگشا

 وی باالکون ) شاود  یما  هیا توج یاجتماا   شناخت ندییرآ در آنها ی موم یینارسا چارچوب در

 (. 99 ، 9 کاررا

                                              
1
. Autism spectrum disorders (ASD) 

2
. Social interaction 

3
. American Psychiatric Association 

4
. Charman& Baird 

5
. Yeargin-Allsopp 

6
. Blaxill 

7
. Coben 

8
. Center For Disease Control and Prevention (CDC) 

9
. McConkey 

10
. Balconi& Carrera 
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 و ابااراز بااا ماارتو  مشااکالت و یاجتمااا  تعاماال در ینابهنجااار) یاجتمااا  یهااایینارسااا

در نظر  تیکسیمرتو  با نشانگان ات یمحور های یینارسااز  یبه  نوان بخش ( جانیه یبازشناس

و  یاه لو یوسافی  ی،گنجا  یازاده، ؛ ترجماه  ل  99 ،  هاردمن، دروو اگان )شوند  ینظر گریته م

از  ینیباال  یژگا یو نیتر برجسته ها جانیه ییقدان مهارت در ابراز و بازشناس. (22   یادگاری،

 (.  9 و همکاران،   تیاسمساک )است  اتیستیک ایراد یاجتما  یها یینارسا

اماا بیشاتر   دارد،  یجانیدر ابراز و ارتواطات ه یچهره انسان نقش مرکز است ذکر یانشا

 تمرکاز دارناد  ( غم، ترس، خشام  ،یشاد)  یاهیپا های یجانه یچهره و بازشناس ها بر پژوهش

 (.999 ، 6یرکسا و ینگر؛ باوم 99 ، 5یبالکون)

 ینتار  مهام  جمله از که اندپرداخته کیستیات کودکان در مشکل نیا نییتو به یمختلف های یهنظر

 کناد  یما  انیا ب ذهان  هیا ظرن. اشاره کرد 2مردانه شیب مغز هینظر و  ذهن هینظر به توانیم هاآن

 را آنهاا  ریتاار  و نموده درک را گرانیدو احساسات  دی،  قاها یدگاهد یایراد از دوران کودک

 یدارا گاران یکه د نینه تنها در درک ا کیستیات کودکان. (121 ،1سییر) کنند یم بینی یشپ

 یدارا گاران، یناتوان هساتند کاه ذهان د    زینکته ن نیبلکه در درک ا دارند مشکلذهن هستند، 

 کاوهن،  باارون . شاود  یما  نیای تع یذهن یها حالت نیاست و ریتار ایراد توس  ا یایکار متفاوت

 هیا نظر یاقاد  رااتیساتیک   اخاتالل  یداراخود، کودکاان   پژوهشدر ( 125 ) 9 سییر و یلسل

بخاش   نیا ا ،ایاراد  نیدر اکثر ا رسد یمبه مدارک موجود به نظر  با توجه کردند گزارش ذهن

 .باشد یمدچار اختالل 

ه با . دارد را یبند طوقه و یهمدل ییتوانا دو هر ییرد هر که کندیمردانه اد ا م شیمغز ب هینظر

                                              
1
. Emotion recognition 

2
.  Hardman, Drew and Egan 

3
. Sucksmith 

4
. Basic Emotions 

5
. Balcony 

6
. Bauminger&Kasari 

7
. Theory of Mind 

8
. The Extreme Male Brain Theory 

9
. Frith 

10
. Baron- Cohen, leslie and frith 
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دارد  یبند طوقه به یشتریب شیگرا مردان مغز و یهمدل به یشتریب شیگرا زنان مغز معمول، طور

 شیگارا تیک سا یاتی ها اختالل باایراد  مغز که یدرحال ؛(111  ، یالشورگ-تاگر،  99  ، لیه)

 لت اسات   نیبد. استمردانه  یژگیو کی نیدارد که ا یبند طوقه شیبه سمت ب یادیز شیگرا

در  بینای  یشپا  یهاا، تاالش بارا    و  ادت نیدنوال کردن قوان ستم،یایراد در کار کردن با س نیکه ا

 یهمادل  ،بینای  پایش  یرقابلغ یبا تعامالت اجتما  سهیدر مقا)آن  ریو نظ اتیبه جزئ لیتما ستم،یس

 (. 99 کوهن، -بارون) نمایند یبهتر  مل م( و مکالمه

 فیا ط تاخاتالال  یدارادر ایراد  جانیه یبازشناس در نارسایی، زیشده ن انجام یها پژوهشبیشتر 

 و نیا ر؛   9 و همکااران،   تیاسام  سااک ) دهناد  ینشاان ما   ی ااد  یبا ایاراد  سهیرا در مقا سمیات

 (.  99  ،5شوکت و یرگوسن ک،ید؛  99  ، فی؛ درول، روندان، گپنر و تارد9 9 ،  نیکاراج

 99  .) 

صاورت گریتاه    ییهاا  پاژوهش باال   ملکرد اتیستیک بابه ایراد  ها جانیآموزش ه نهیدر زم

؛ (  9 ) ری؛ اوساتم (  9 )همکااران  و  6یگا  یهاا  پاژوهش  به توان یاست که از آن جمله م

(  99 ) 9 نگریو باااوم( 996 )کاوهن  -و باارون  1گااوالن ؛(  9 ) 2لوزاناو، بالساتا و آلکااراز   

 در هاا  جاان یو اباراز ه  یآموزش بازشناس یدهنده اثربخش ها نشان پژوهش نیا  ینتا. اشاره کرد

 ریو تااث  یاجتماا   های مهارت نهیزم در، وجود این با .باال بوده است  ملکرد اتیستیک بااد ایر

 ،  لتاون یو هم سیآلجااو )اسات  موجاود   یمتفااوت   یبار آن نتاا   هاا  یجانه یآموزش بازشناس

 (.   9 و همکاران،  تی؛ ساک اسم  9 

                                              
1
. Hill 

2
. Tager-Flusberg 

3
. Ryan &Charragain 

4
. Deruelle, Rondan, Gepner and Tardif 

5
. Dyck, Ferguson and Shochet 

6
. Gay 

7
. Ostmeyer 

8
. Lozano, Ballesta and Alcaraz 

9
. Golan 

10
. Bauminger 

11
. Uljarevic& Hamilton 
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 و نماوده  توجاه  کمتار  امار  نیا به یداخل یها پژوهش، شده انجام یها پژوهش با وجود

 از اساتفاده  بادون  یاجتماا   هاای  مهاارت  آماوزش  ای و ریتار رییتغ ینون از استفاده به همچنان

 .اند پرداخته یشناخت فیتکال

موجاود   یهاا  و تنااق   یجاان یو ابراز ه یبازشناس در کیستیایراد ات یینارسابا توجه به 

بررسای   منظور به یشواهد یآور جمع پژوهش نیا از هدف، شده انجام یها پژوهش  یدر نتا

 .بود باال  ملکرد اتیستیک با ایراد اجتما ی های مهارتبر  جانیه یبازشناس آموزش یاثربخش

 روش

 .پس آزمون با گروه گواه بود -آزمون شیپروش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح 

که  بود ملکرد باال شهر تهران  با اتیستیکشامل کودکان  یجامعه آمار: کنندگان شرکت

 9  .تحصایل بودناد   به مشغول کودکان اتیستیک یژهدر مدارس و 19  - 1 یلیدر سال تحص

بااال    ملکارد  اخاتالل اتیساتیک باا    تشاخیص  پزشاک  روانسال که بنا به نظر    تا  6کودک 

کودکاان   یاژه مادارس و  آماوزان  داناش  ینصاورت در دساترس از با   ه با  ،کرده بودند تدریای

نموناه ماورد نظار از نظار     . انتخااب شادند    1-19 یلیل تحصا در شهر تهاران در ساا  اتیستیک 

 در تصاادیی  صاورت  باه  شاده  همتا هوش و اختالل نوع و جنس سن، مانند یردی هاییژگیو

 یاون آماده از آزماون هاوش ر    به دستاساس نمره  بر. گواه قرار گریتند و آزمایش گروه دو

 . پسر انتخاب شدند یبوده و همگ 99 تا  9  ینب هانمونه یبهره هوش

  ینای پرسشنامه توسا  اساکات بل   ینا:  سمیات یاجتما  های مهارت مرخین پرسشنامه: ابزار

   تاا   6 یدر دامناه سان   یساتیک ات یاف کودکان و نوجوانان ط یسنجش ریتار برای و(  99 )

تاا   5  ینآن با  یال و مدت زمان تکم شده لیتشک گویه 5 از . و ساخته شده است یسال طراح

 یشهتا هم زاز هرگ یا درجهچهار  یکرتیل یفط بر اساس پرسشنامه های گویهاست و  یقهدق 9 

  نمره  یشهو هم  ، اغلب نمره  ، بندرت نمره  هرگز نمره  یبکه به ترت شوند یم یبند درجه

 پرسشانامه . مثوت تر اسات  یریتار اجتما  دهنده نشانباالتر  هنمر. دهند یمرا به خود اختصاص 

                                              
1
. Autism social skills profile 

2
. Scott Bellini 



 6 ...اجتماعی  یها مهارتبر  ها جانیهاثربخشی آموزش بازشناسی 

 

شاده اسات و    یابیا ا تواار   یرانای نموناه ا  یو رو یاران در ا یسام ات یاجتما  های مهارت یمرخن

 آلفاای  میزان پژوهش این در و است شده محاسوه 9/ 1 ایران در پرسشنامه کل آلفای ضریب

 .است آمده به دست 9/ 2 کرونواخ

تعاریف انجمن اتیسم آمریکاا و انجمان    بر اساس زگار پرسشنامه:  گیلیام اتیسم پرسشنامه

 باشاد  یم سؤال  شامل سه دسته . ، طراحی گردیده است115 سال در کایآمر پزشکان روان

 ،ای یشهکل ریتارهای زیرگروه سه از یکهر  نمره ترین یشب. است   تا 9بین سؤال که نمره هر

 و    حداکثر کودک هر کلی نمره .صفر است آن کمترین و   جتما یت اتعامال و ارتواط

. دهاد مای  نشاان  را آن باودن  خفیاف  پایین، و نمره شدت اختالل باال نمره .صفر است حداقل

 بارای  21/9 ،ای یشاه کل ریتارهاای  بارای  19/9آلفاای   ضریب نمایانگر شده انجام یها پژوهش

 شناسی نشانه در 16/9 و رشدی یها اختالل برای 22/9 ،یاجتما ت تعامال برای 9/ 1 ،ارتواط

 اتیسام  ارزیاابی  ادوات باه  مربوط سیستم سایر با مقایسه طریق از نیز آن ا توار و باشد یم اتیسم

 توسا   شاده  یاه ته آموزشای  یهاا  طارح  بارای  یو غرباالگر  یابیا ارز از حاصل یبند رتوه نظیر

 راپرسشانامه   (19  )همکااران  و  یاحماد  .اسات  شده ییدتأ ( 11 )وآلموند  ، کراکاریک

تاا   9/  گاارس از   یها مؤلفه ییایپا یزانکه م نمودند یابیا توار یرانینمونه ا یو رو یراندر ا

 ،ای یشاه کل ریتارهاای  برای 5/9  یاآلف در پژوهش حاضر ضریب. آمده است به دست 9/ 1

 آماده  باه دسات   29/9 پرسشنامه کلو  6/9 اجتما ی ت تعامال برای 6/9  ارتواط برای 21/9

 .است

 ها داده یگردآور و اجرا وهیش

 گاروه  در تصاادیی  گماارش  رتباه صاو   و دساترس  در یتصاادی  ریا غ یریا گ نمونه روش

جلسه مداخله آموزش    تحت  یبه صورت انفراد یشیآزما گروه ایراد. بود گواه و آزمایش

 ؛گریتناد  قرار( 111  ، ینکوهن و هادو-بارون ین،هول)پروتکل  بر اساس ها یجانه یبازشناس

(  و  کاس؛   یرتصااو  یاق از طر یا چهره یابرازها ییشناسا(  :مرحله 5شامل  یدرمان مداخله

                                              
1
. Gilliam Autism Rating Scale 

2
. Howlin, Baron-Cohen and Hadwin 
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 بار اسااس   هاا  یجاان ه ییشناساا  (  ؛(ینقاشا ) شاده  یمترسا  ریتصااو  قیطر از ها یجانه ییشناسا

بااور و   بر اساس ها یجانه ییشناسا (5 خواسته؛ و لیم اساس بر ها جانیه ییشناسا (  ت؛یموقع

قوال و بعاد از جلساات     زو گاار  یاجتماا   هاای  مهاارت  مارخ ین یهاا  پرسشانامه . باشد یمیکر 

 .دیگرد یلتکم و گواه شیدو گروه آزما نیتوس  والد یآموزش

 نتایج

آزماون    و گاواه در   شیو پس آزمون گاروه آزماا   آزمون یشپ نمرات یانگینم   جدول

 .دهد یمو گارس را نشان  سمیات یاجتما  های مهارت مرخین
 گواه گروه و شیآزما گروه در آزمون پس -آزمون يشپ هنمر نيانگيم. 1جدول 

 

 
 گروه

 های مهارت

 یاجتما 

 ریتارهای

 یا شهیکل

 مشکالت

 ارتواطی

 تعامل مشکالت

 اجتما ی

 آزمون شیپ

 آزمون پس
 آزمایش

6/51 

 /6  

 /2 

 /6 

2/2 

6/  

6 /6 

 /5 

 آزمون شیپ

 آزمون پس
 گواه

 /   

 /   

2/6 

 /6 

 /6 

 /  

 /6 

5/6 

 

و در  6/51 شیدر گروه آزماا  یاجتما  های مهارتنمرات  نیانگیم آزمون یشپمرحله  در

باه     / و در گاروه گاواه     6/  شیو در مرحله پس آزمون در گروه آزما   / گروه گواه 

 .است آمده دست
و  شیدر گروه آزما یاجتماع های مهارت نيانگيتفاوت م ینمرات اختالف tآزمون  .2جدول 

 گروه گواه

 
 نیلو آزمون

 t مقدار
 درجه

 یآزاد

سط

 ح

 یمعنادار سطح F یمعنادار

 9/ 9 2   /5  9/ 59 51/9  هاانسیوار یبرابر 
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 ینابرابر

 هاانسیوار
 5/   2/   9 /9 

 نشان 95/9 از تر بزرگ یمعنادار سطح با نیلو آزمون ،  جدول مندرجات به توجه با

 یآزاد درجه با(  /5 )شده  محاسوه t مقدار. است همگن گروه دو یها انسیوار که دهد یم

 رد صفر هییرض ،95/9 از تر کوچک یمعنادار سطح و تر بزرگ(  /9 ) یبحران t از 2 

 یبازشناس آموزش ینبنابرا. شود یم دییتأ نانیاطم درصد 15 با پژوهش هییرض و شود یم

 .شود یم یاجتما  های مهارت شیایزا با ث باال  ملکرد با سمیات کودکان به ها یجانه
 گروه در گارس آزمون یها آزمون خرده نيانگيم تفاوت یاختالف نمرات tآزمون .3 جدول

 گواه و شیآزما

 خرده

 ها یاسمق
 

م نیلو آزمون

 قدار
t 

 درجه

 یآزاد

سط

 ح

 F یمعنادار
 سطح

 یمعنادار

  یا شهیکل ریتار

 یبرابر

 هاانسیوار
  /   9/9 

 1/   2  2/9 

 ینابرابر

 هاانسیوار
 1/   2/ 6  2/9 

 مشکالت

 یارتواط

 
 یبرابر

 هاانسیوار
9 /9 26/9 

26/   2 9 /9 

 
 ینابرابر

 هاانسیوار
26/  11/   9 /9 

 مشکالت

 تعامالت

 یاجتما 

 
 یبرابر

 هاانسیوار
59/   9/9 

 9/   2 9 /9 

 
 ینابرابر

 هاانسیوار
 9/    /   9 /9 

 نشان 95/9 از تر بزرگ یمعنادار سطح با نیلو آزمون ،  جدول مندرجات به توجه با

 ریتار اسیمق خرده در شده محاسوه t مقدار. است همگن گروه دو یها انسیوار که دهد یم

 ییدتأ صفر هییرض بوده، تر کوچک(  /9 ) یبحران t از 2  یآزاد درجه با(  /1 ) ای یشهکل
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 یبازشناس آموزش نیبنابرا؛ گردد یم رد نانیاطم درصد 15 با پژوهش هییرض و شودیم

 t مقدار. شود ینم ای یشهکل یریتارها کاهش با ث باال  ملکرد با سمیات کودکان به ها یجانه

 یبحران t از 2  یآزاد درجه با(  /26) یارتواط مشکالت اسیمق خرده در شده محاسوه

 هییرض و شودیم رد صفر هییرض ،95/9 از تر کوچک یمعنادار سطح و تر بزرگ(  /9 )

 کودکان به ها یجانه یبازشناس آموزش ینبنابرا. شود یم دییتأ نانیاطم درصد 15 با پژوهش

 خرده در شده محاسوه t مقدار. شود یم یارتواط مشکالت کاهش با ث باال  ملکرد با سمیات

 سطح و تر بزرگ(  /9 ) یبحران t از 2  یآزاد درجه با(  /9 ) یاجتما  تعامالت اسیمق

 نانیاطم درصد 15 با پژوهش هییرض و شودیم رد صفر هییرض ،95/9 از تر کوچک یمعنادار

 با ث باال  ملکرد با سمیات کودکان به ها یجانه یبازشناس آموزش ینبنابرا. شود یم دییتأ

 .شود یم یاجتما  تعامالت مشکالت کاهش

 بحث

 بهواود  در جانیه یآموزش بازشناس یاثربخش باهدفپژوهش  نیشد، ا انیکه ب همان طور

 نیا حاصال از ا   ینتاا .  ملکارد بااال صاورت گریات     سام یات نکودکاا  یاجتماا   های مهارت

 در 95/9از  تار  کوچاک  یمعناادار  حدر سط ها یجانه یپژوهش نشان داد که آموزش بازشناس

ی کودکاان ماورد آماوزش ماؤثر باوده اسات و ایان یایتاه         اجتما  های مهارتنمرات  شیایزا

(   9 )بالستا و آلکارازا   لوزانو،مثال  به طور. باشد یمپیشین  یها پژوهشهمسو با تعدادی از 

 یبازشناس ییدر توانا یسال، بهوود معنادار 2 تا  2 سمیات یدارا یرد 1 با خود مطالعات یطدر 

 5  با خود مطالعات هما   یط زین(  99 ) ینگرباوم .ندمشاهده نمود یجانیه یو درک ابرازها

مثوات   یو تعامال اجتماا    یتمااس چشام   جاناات، یدر شناخت ه یتوجه قابلبهوود  سمیات یرد

 هاای  مهاارت بهواود   یمطالعات خاود، بارا   یدر ط( 996 ) ینگرباوم که یدرحال. مشاهده نمود

 .نکردمشاهده  یدر تعامل اجتما  یو بهوود پرداخت دهیچیپ های یجانهبه آموزش  ،یاجتما 

ی آزماون  ارتوااط  مشاکالت مشاکالت تعامال اجتماا ی و     هاای  یااس مق خردههمچنین 

و  یگا  یهاا  پاژوهش  ی نتاا در ایان راساتا    .اسات  باوده  معناادار  P< 0/05 ساطح  در گارس
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کااوهن و همکاااران -بااارون ،(9 9 ) نیکاااراج و نیاا، ر(  9 ) ریاوسااتم، (  9 )همکاااران 

 ساولومن، ، (995 )  ،  وداهلل و کوربت(995 )  نگتونیو رم ندلی، گر(996 )  بادر ،( 99 )

، (999 ) 6، اساتایورد ( 99 ) 5،  شااو ( 99 ) ی، بال وکرباا  ( 99 )  جاونز و انادرز   -نیگدل

کااه آمااوزش  انااد داده نشااان زیاان( 116 )و همکاااران  نی، هااادو( 11 )و همکاااران  نیهااادو

در تمااس   یاثاربخش باوده و بهواود معناادار     اتیستیک کودکانساده به  یها جانیه یبازشناس

 هاا  مهاارت  یان ا یمسااده و گااه تعما    یهاا  جانیه یبازشناس ،یا چهره یدرک ابرازها ی،چشم

 .است شدهمشاهده 

 گروه بین معناداری تفاوت آماری لحاظ از ای کلیشه ریتار مشکالت مقیاس خرده در

گروه  و پس آزمون آزمون شیپییرات تغ که یدرحال نگردید؛ مشاهده آزمایش و کنترل

آن  یاثربخش یبضر یزمعنادار بود و در گروه کنترل ن یا شهیکلدر شاخص ریتار  یشآزما

 گردد یم برآورد طور نیا، باشد یم% 19 سطح در آیتم ینا یبه معنادار یکبوده که نزد 9/ 9 

 ینو کنترل رخ داده است و ا یشدر هر دو گروه آزما یا شهیکل یشاخص ریتارها ییراتتغ که

اساس  یراباشد ز یاز تمرکز آموزش مدارس بر ریتار و مشکالت ریتار یناش تواندیامر م

در طی مطالعات خود با ( 21  )تذکره توسلی . است ABAروش  یسمآموزش در مدارس ات

چشمگیری در شاخص مشکالت تعامل اجتما ی و  ، کاهشساله 9 تا  6 کیستیات کودک 9 

 .    تغییراتی رخ نداد یا شهیکلارتواطی مشاهده نمود اما در مقیاس ریتار 

توجاه باه چهاره و شناساایی و درک      آیاد  برمای پاژوهش حاضار    های یایتهکه از  گونه همان

توجاه  اطال ات هیجانی آن در شناخت اجتما ی و تعاامالت نقاش کلیادی را داراسات و  ادم      

آناان   یتعامل اجتماا   های یینارسا برای دالیل ترین اصلیموتالیان به اتیسم به این بخش یکی از 

در نتیجاه ایازایش دادن   (.   9 و همکااران،   تیاسام سااک  ؛  99 ، کاررا وی بالکون) باشد یم

                                              
1
. Bader 

2
. Grindle& Remington 

3
. Abdullah & Corbett 

4
. Solomon, Goodlin-Jones and Anders 

5
. Shaw 

6
. Stafford 
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 قولای  یها پژوهشکه در این پژوهش و  همان طوردر بازشناسی هیجان  ییتوانا توجه به چهره و

ماورد   سمیات نکودکای اجتما  های مهارت به  نوان روشی برای بهوود تواند یم، گردید مالحظه

 ییهاا  یژگا یواما میزان اثربخشی این روش در میان ایراد مختلف، با توجه باه  . استفاده قرار گیرد

 . مانند سطح  ملکرد شناختی، میزان توجه و همکاری متفاوت است

 یهاا  روش کناار  در هاا  یجاان ه یبازشناسا  آماوزش  روش کاه شاود   یم شنهادیپ ادامه در

 شاود  یما  پیشانهاد  همچناین  و. شاود  داده آموزش والدین و مربیان توس  اتیسم زمینه در مرسوم

 .بگیرد قرار بررسی مورد نیز اتیسم شناختی سطوح سایر بر روش این آموزش ریتأث که

در دساترس و   یاری گ نموناه پژوهش حاضر، استفاده از  های یتمحدود ینتر مهماز جمله 

 .بگذارند یرتأثپژوهش  های یایته پذیری یمتعمبر  توانند یماین  وامل . یقدان پیگیری اشاره کرد

 سپاسگزاری  

با تشکر و سپاس یراوان از همکاری صمیمانه مدیریت آموزش و پرورش اساتثنایی شاهر   

. محتارم دارای کاودک اتیساتیک    یها خانوادهو  آباد فیوستهران، مدیریت مدرسه ویژه اتیسم 

 . باشد یمکارشناسی ارشد از دانشگاه  المه طواطوایی تهران  نامه یانپااین مقاله حاصل 
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  ینکوهن و هاادو -، بارون ینبراساس پروتکل توس  هول ها یجانه یمداخله آموزش بازشناس

 .باشد یگام م 5پروتکل شامل  ینا شود؛ یانجام م( 111 )

هار مرحلاه، یارد ماورد      یگوناه اسات کاه در ابتادا     یندر تمام مراحل بد یدستورالعمل کل

 یار در غ شاود  یاگر درست جواب دهد مرحله را گذرانده و وارد مرحله بعد م یگیرد؛قرار م یابیارز

 بازشناسای  تواناایی  آزماودنی  کاه  صورتی در شود؛ یصورت آموزش براساس پروتکل اجرا م ینا

 .گردد نمی آموزش چرخه وارد باشد داشته را هیجانها

 :باشد می زیر شرح به گانه پن  مراحل

 عکس و ریتصاو قیاز طر یا چهره یابرازها  ییشناسا .1

خشام، غام و تارس را     ،یشااد  یاصال  جاان یه   کس،  یکه کودک بتواند از رو یدر صورت

 یباه و  جانهاا یصاورت ه  نیا ا ریا کارده اسات در غ   یساپر  تیمرحله را با مویق نیبدهد ا صیتشخ

 . شود یآموزش داده م

 (ینقاش)شده  میترس ریتصاو قیاز طر جانهایه ییشناسا  .2

 .باشد یم شده ینقاش و یکارتون ریتصاو یرو از جانهایه ییشناسا مرحله نیدر ا

 تیموقع براساس جانهایه ییشناسا . 

 شاده  ارائاه  یجاان یه یمحتوا اساس بر ایراد که کند ینیب شیپ بتواند دیبا کودک مرحله نیدر ا

 .دارند یاحساس چه ریتصو در

 خواسته و لیم براساس ها جانیه ییشناسا .4

 ناه  ای رسند یم خود خواسته به نکهیا براساس ایراد که کند ییشناسا دیبا کودک مرحله نیدر ا

 .دارند( غم ای یشاد) یاحساس چه

 فکر و باور براساس جانهایه ییشناسا .5

                                              
1
. Howlin 

2
. Hadwin 
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 شاان  خواساته  تحقاق  مورد در که یباور براساس ایراد احساس دیبا کودک مرحله نیدر ا

 (.111 ین،کوهن و هادو -بارون ین،هول) .کند ینیب شیپ( نه ای شود یم محقق)  دارند
 

 مرحله

 اول

 

 از ای چهره ابرازهای بازشناسی مرحله این در

 اگر. گیرد می صورت  کس و تصاویر روی

 به کند شناسایی را هیجان   هر بتواند کودک

 صورت این غیر در رود؛ می بعد مرحله

 .میگردد اجرا متعدد تصاویر طریق از آموزش

 

 

 
 

 مرحله

 دوم

 

 قیااطر از جانهااایه ییمرحلااه بااه شناسااا نیااا در

شاود؛   یپرداخته م( ینقاش) شده میترس ریتصاو

 باه  و دهاد یقارار ما   زیا م یرا رو ریتصااو  یمرب

 و. پاردازد  یما  ریتصااو  از کادام  هر ینامگذار

 صاورتش  تاا  شود یم خواسته کودک از سپس

 .دهد رییتغ شده ارائه ریتصو مانند را

 

 
 

 

 مرحله

 سوم

 

براساس  جانهایه ییشناسا کار، از مرحله نیا

بتواند  دیکودک با نجایدرا. باشد یم تیموقع

کند و  ینیب شیداستان را پ تیاحساس شخص

  )چهره  ریتصاو نیشده را از ب جادیا جانیه

 .دیانتخاب نما( جانیه

 

 

 

 

 مرحله

 چهارم

 خواسته و لیم براساس ها جانیه ییشناسا

 کودک مرحله نیدر ا .شود یآموزش داده م

 به نکهیا  براساس ایراد که کند ییشناسا دیبا

 دارند یاحساس چه نه ای رسند یم خود خواسته

 (.غم ای یشاد)
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 مرحله

 پنجم

 

براساس باور و  جانهایه ییشناسا مرحله نیآخر

مورد  یها جانیمرحله ه نیدر ا.باشد ییکر م

باشد،  ییرد م یاز ایکار و باورها یناش یبررس

در هر . نواشند تیاگر ایکار مطابق با واقع یحت

ارا ئه شده  یدر پ یپ ریتصو یداستان تعداد

 تیشخص جانیاست و کودک ایکار و سپس ه

 .دینما یم ینیب شیداستان را پ
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