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هاي تشخیص،  )، و بررسی اثربخشی آن بر توانایی و مهارتSCTطراحی برنامه آموزش شناخت اجتماعی(
  )HFAدرك و ابراز حاالت هیجانی کودکان مبتال به اختالل اتیسم با عملکرد باال (

  5؛ سید کمال خرازي4؛ الهه حجازي3زاده ؛ سعید حسن2؛ غالمعلی افروز1*سعید رضایی
  

  
  چکیده

آسیب جدي در شناخت اجتماعی و مشکالت هیجانی به 
بویژه اتیستیک با هاي آشکار افراد اتیستیک  عنوان ویژگی

اجتماعی؛ -شوند. نقایص شناختی عملکرد باال، محسوب می
مجموع مشکالتی در درك حاالت و عواطف خود و دیگري 
است و نقص در کارکرد اجتماعی؛ مشکل در شروع، ایجاد، 
حفظ و توسعه روابط اجتماعی مثبت و سازنده است و به 

ایصی در طی عبارتی، نقص در تعامل با دیگران است. چنین نق
مانند. تحقیق حاضر با  سالی می دوران کودکی ظهور و تا بزرگ

هدف طراحی آموزش برنامه شناخت اجتماعی، به منظور بهبود 
هاي  هاي تشخیص، تفسیر و ابراز حاالت و افزایش مهارت

  هیجانی کودکان اتیستیک با عملکرد باال انجام شده است.
هاي زمانی  با سري تحقیق حاضر از نوع مطالعات آزمایشی،

همراه با گروه کنترل است. جامعه آماري این پژوهش، شامل 
آموزان با اختالالت طیف اتیسم، در مدارس  کلیه دانش

کنندگان به عنوان  اتیسم شهر تهران است. مشارکت ویژه
هاي این تحقیق، بعد از غربالگري اولیه با استفاده از  آزمودنی

ک اتیسم عملکرد باال از سایر مقیاس گیلیام، در آزمون تفکی
بعد از کسب نمره قابل قبول، به  و ها، شرکت کردند طیف

آموز (پسر)  دانش 14عنوان جامعه هدف، تعیین شدند. تعداد 
هاي ورود به آزمایش  اتیستیک با عملکرد باال، که داراي مالك

بودند، به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و سپس از 
د هفت نفر در گروه آزمایش و هفت نفر دیگر ها، تعدا بین آن

در گروه کنترل، به طور تصادفی جایگزین شدند. برنامه 
خوانی،  هاي هیجان آموزش شناخت اجتماعی با محتواي مهارت

جلسه آموزشی، به مدت دو  14اي، در  به عنوان برنامه مداخله
شناسی دانشگاه تهران، براي  و نیم ساعت، در کلینیک روان

آزمایش، اجرا شد. از آزمون بازشناسی هیجانات بارون و  گروه
کوهن، به منظور بررسی توانایی تشخیص، تفسیر و ابراز 

  کنندگان استفاده شد.  حاالت هیجانی مشارکت
نتایج حاصل از اجراي برنامه آموزشی، با استفاده از 

گیري مکرر  هاي پیشرفته آماري، تحلیل واریانس و اندازه آزمون
لفاي آشدند. هر سه فرضیه این پژوهش، در سطح تحلیل 

  افتند.  اتفاق می )>p%1یا ( 001/0
هاي حاصل نشان دادند که برنامه آموزش شناخت  یافته 

)، موجب بهبود و افزایش توانایی SCT-Aاجتماعی (
کنندگان در  تشخیص، تفسیر و ابراز حاالت هیجانی مشارکت

کنندگان گروه   شارکتگروه آزمایش شد. اما این بهبودي در م
کنترل که مداخله را دریافت نکرده بودند، دیده نشد. در 

هاي حاصل نشان داد که برنامه آموزش شناخت  مجموع یافته
اي  مداخله- تواند به عنوان یک راهبرد درمانی اجتماعی، می

هاي هیجانی افراد اتیستیک با  اثربخش براي بهبود مهارت
مهمی در ارتباطات و تعامالت عملکرد باال، که نقش بسیار 

  کار برده شود. اجتماعی دارند، به
 هاي هیجانی، شناخت اجتماعی، مهارت واژگان کلیدي:

  .کودکان اتیستیک با عملکرد باال
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  مقدمه
، شامل گروهی از اختالالت 1اختالالت طیف اتیسم

است که با نقص در برقراري ارتباطات اجتماعی، افکار و 
، APA( .شوند اي مشخص می رفتارهاي تکراري و کلیشه

اي است که فرد به  شناخت اجتماعی فرایند پیچیده) 2003
کند و براي  را کسب می ،وسیله آن بینش و دانش اجتماعی

پاسخ بهنگام و مناسب به اطالعات کالمی و غیرکالمی 
برد. این فرایند اساس موفقیت ارتباطات  اجتماعی به کار می

دهد. به عبارتی دیگر شناخت اجتماعی  اجتماعی را شکل می
 - هاي اجتماعی ی است که کودك بتواند سرنخشرایط

انگیخته، تشخیص  هیجانی، کالمی/ غیرکالمی را به طور خود
دهد، درك کند و به درستی تعبیر و تفسیر نماید. شناخت 
اجتماعی به نوعی همان شناخت و کفایت هیجانی است و 
مهارتی ضروري براي توسعه روابط و رضایت از رابطه 

هاي هیجانی طرف مقابل  ریافت حالتدوستانه، توانایی د
است. درك حاالت هیجانی دیگران در یک موقعیتی، مستلزم 

، 2اي هاي چهره هاي غیرکالمی مثل اشاره رمزگشایی نشانه
هاي اولیه که  . است. یکی از مهارت.ریتم، ژست، زبان و.

براي رشد مضاعف توانایی اجتماعی، توانایی تشخیص و 
اي است. درك اشارات  رات چهرهدرك یکپارچه (کلی) اشا

دهد که واکنش و احساس  اي به کودك اجازه می چهره
دیگران نسبت به رفتارش را درك و ارزیابی کند و متناسب 

ها زود شکل با آن، پاسخ درخور بدهد. معموالً این مهارت
ها را در سنین پیش از مدرسه در  توان آن گیرند و می می

هاي ) هیجان2007، 3کلیکمن- (سمراد .کودکان مشاهده نمود
چهره، از مهمترین منابع اطالعات، براي دریافت انواع 

اي،  هاي چهرههاي افراد است. هیجان اطالعات از خصیصه
ها،  کننده حاالت ذهنی افراد مثل نیازها، خواسته منعکس

مقاصد و نیاتشان است و نقش مهمی در هدایت رفتار افراد 
براي داشتن ارتباط اجتماعی مؤثر و  رد.دادر زندگی روزمره 

مناسب، الزم است افراد بتوانند عواطف دیگران را از روي 

                                                             
1.  Autistic Spectrum Disorders  
2. facial expression 
3. Semrud-Clikeman 

رفتارهاي کالمی و غیرکالمی، به درستی تشخیص و تفسیر 
کنند تا بتوانند منظور و مقصود طرف مقابل را به درستی 
بفهمند و متناسب به آن پاسخ دهند. هر گونه ناتوانی یا 

تواند مشکالتی را ش دقیق اطالعات چهره مینقص در پرداز
و  4در روابط و تعامالت اجتماعی پدید آورد (ناکایاما

  ). 2008همکاران، 
  ها روشمواد و 

هاي زمانی  تحقیق حاضر از نوع مطالعات آزمایشی، با سري
همراه با گروه کنترل است. جامعه آماري پژوهش، شامل کلیه 

ویژه اتیسم شهر اتیسم مدارسآموزان با اختالالت طیف دانش
هاي این تحقیق، کنندگان به عنوان، آزمودنی تهران بود. مشارکت

بعد از غربالگري اولیه با استفاده از مقیاس گیلیام، به منظور 
بود، در آزمون  تشخیص اختالل اتیسم از سایر اختالالت هم

نیز که به منظور تفکیک کودکان اتیستیک  5بندي گرایسون رتبه
هاي اتیستیک بود، شرکت کردند  از سایر طیف 6عملکرد باال با

به عنوان جامعه هدف  150بعد از کسب نمره عملکرد باالي 
آموز (پسر) اتیستیک با عملکرد  دانش 14تعیین شدند. تعداد 
هاي ورود به آزمایش بودند به صورت  باال، که داراي مالك

ها، تعداد  نمونه در دسترس انتخاب شدند و سپس از بین آن
هفت نفر در گروه آزمایش و هفت نفر دیگر در گروه کنترل، 
به طور تصادفی جایگزین شدند. کاربندي آزمایش، که یک 
برنامه آموزش شناخت اجتماعی با محتواي هیجان خوانی بود، 

جلسه آموزشی متوالی، به مدت دو و نیم ساعت، در هر  14در 
تهران، براي گروه شناسی دانشگاه  هفته در کلینیک روان

آزمایش، آموزش داده شد. از آزمون بازشناسی هیجانات بارون 
، جهت بررسی توانایی تشخیص، تفسیر و ابراز 7و کوهن

حاالت هیجانی کودکان و نوجوانان اتیستیک با عملکرد باال 
استفاده شد. آزمون بازشناسی هیجانات بارون و کوهن، شامل 

نماي کامل از جلوه هیجانی  تصویر چهره سیاه و سفید با 17
هاي هیجانی عبارت  نخستین (پایه) و ثانویه (پیچیده) بود. جلوه

 گناه/ بودند از؛ احساس شادي/ غم/ خشم/ ترس/ نفرت/
                                                             
4. Nakayama 
5. Grayson Rating Scale 
6.  high functional autistic 
7. Baron-kohen 
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آلود/ آشفتگی/شگفتی/  میلی/خستگی یا خواب حوصلگی/بی بی
تحسین/ غرور/متفکر/کنجکاوي/هرزگی/ آمادگی که با استفاده 

گویی به  ویدئویی، نقش بازي و داستانهاي نمایش  از روش
  صورت تک به تک آموزش داده شد.

- کنندگان با استفاده از چک لیست سه ارزیابی مشارکت
تواند) خود آزمون، در تواند، تا حدودي، نمی اي (می درجه 

آزمون)،  سه سري زمانی جداگانه؛ قبل از شروع آموزش (پیش
یک ماه بعد پایان  آزمون) و بعد از اتمام دوره آموزش (پس

دوره آموزش (پیگیري) انجام گردید. بعد از اتمام ارزیابی، 
آزمون و پیگیري با استفاده از  آزمون، پس نمرات پیش

هاي پیشرفته آمار استنباطی از جمله تحلیل واریانس و  آزمون
دست آمده رابطه  هاي مکرر تحلیل شدند و نتایج به اندازه
اي و  ن آموزش برنامه مداخلهبی /=05pداري در سطح  معنی

کنندگان در سه مؤلفه  بهبود توانایی و مهارت مشارکت

ها نشان  ها و ابراز هیجان ها، تفسیر هیجان تشخیص هیجان
  دادند.
  ها یافته

کنندگان گروه آزمایش در مقایسه با  در جدول فوق مشارکت

آزمون و  گروه کنترل، نمرات باالتري در دو موقعیت زمانی پس
آزمون،  پیگیري داشتند. نمره دو گروه آزمایش و کنترل در پیش

ناهمسان است هرچند این ناهمسانی فاحش نیست (گروه آزمایش 
هاي بعدي یعنی  سري ) اما نمره گروه کنترل در12و کنترل  13
آزمون و پیگیري تثبیت شده ولی در گروه آزمایش، افزایش  پس

براي بررسی  tشود. با این حال آزمون  اي مشاهده می قابل مالحظه
 )1(طوري که در جدول  همان ،آزمون حساب شد اثر نمرات پیش
 015/0داري  با سطح معنی t ،09/2شود. نمرات  هم مشاهده می

نمره گروه کنترل و آزمایش  ،تفاوت با توجه به ایندهد.  نشان می
دست آمده ندارد بلکه نتیجه  آزمون هیچ تأثیري در نتایج به در پیش

همچنین جدول مذکور  مداخله است. م، تأثیر مستقیهدست آمد به

  ها آزمون و پیگیري)، توانایی تشخیص هیجان آزمون، پس هاي زمانی (پیش ها در سري مقایسه گروه .2جدول 
 داري سطح معنی F مجذورات میانگین df مجذورات مجموع ها مقایسه منبع تغییرات

 0001/0 65/35 75/43 1 75/43 آزمون آزمون/ پس پیش هاي زمانی سري

 095/0 293/3 01/82 1 01/82 آزمون/ پیگیري پس

 ها توانایی تشخیص هیجانبه  آزمون و پیگیري مربوط آزمون، پس ها در پیش کننده هاي توصیفی عملکرد مشارکت شاخص. 1جدول

 T Sig معیار انحراف میانگین مجموع نمرات ها گروه 

جان
 هی

ص
شخی

ی ت
وانای

ت
  ها 

 آزمون پیش

 015/0 09/2 06/2 29/13 93 آزمایش

 51/1 43/12 88 کنترل

  79/1 86/12 181 کل

 آزمون پس

 08/4 22 154 آزمایش

 36/2 71/12 89 کنترل

 79/5 36/17 243 کل

 پیگیري

 74/4 14/19 134 آزمایش

 30/3 39/13 94 کنترل

 96/4 76/16 228 کل
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ها نیز  آزمون و پیگیري گروه هاي پس دهد که بین نمره نشان می
معنی که افراد گروه تفاوت قابل مالحظه وجود دارد بدین 

حتی در دوره  ،آزمون نمره باال گرفته بودند آزمایش که در پس
اي دارند، در مجموع یافته  شده پیگیري نیز وضعیت نسبتا تثبیت

یا آموزش شناخت اجتماعی بر افزایش  تأثیر حاصل، بیانگر
 ها در کودکان اتیستیک با هاي تشخیص هیجان بهبود مهارت

   .دباش عملکرد باال می
کنترل)، کنندگان (گروه آزمایش و  )، وضعیت مشارکت3( دولج

هاي  ها، در سه سري را در مؤلفه دوم، یعنی درك و تفسیر هیجان
دهد. آزمون و  پیگیري) را نشان می آزمون،  پس زمانی (پیش

کنندگان گروه آزمایش  شود مشارکت طوري که مالحظه می همان
در مقایسه با همساالن خود در گروه کنترل، نمرات باالتري در 

گونه که از  همان و پیگیري داشتند. آزمون دو موقعیت زمانی پس
آزمون و  شود بین نمره پیش)، استنتاج می4جدول (

هاي درك و  هاي آزمایش و کنترل، در مهارت آزمون گروه پس
باتوجه به این  .داري وجود دارد تفاوت معنی ،ها تفسیر هیجان

شود که آموزش شناخت اجتماعی بر بهبود  نتیجه معلوم می
ها کودکان اتیستیک با  تفسیر هیجان هاي درك و مهارت

عملکرد باال مؤثر بوده است. همچنین جدول مذکور نشان 
ها نیز  آزمون و پیگیري گروه هاي پس دهد که بین نمره می

تفاوت قابل مالحظه وجود دارد بدین معنی که افراد گروه 
آزمون نمره باال گرفته بودند حتی در زمان  آزمایش که در پس

اند، پس، آموزش  وضعیت خود را تثبیت کردهپیگیري نیز 
هاي درك و  شناخت اجتماعی بر افزایش یا بهبود مهارت

کودکان اتیستیک با عملکرد باال در طول  يها تفسیر هیجان
زمان از پایداري مناسبی برخوردار بوده است. در مجموع 

دهد که آموزش شناخت اجتماعی در  یافته حاصل نشان می
ها توسط  هاي درك و تفسیر هیجان مهارتبهبود و افزایش 

)، 5جدول( کودکان اتیستیک با عملکرد باال مؤثر بوده است.
کنندگان (گروه آزمایش و کنترل)، را در مؤلفه  وضعیت مشارکت

ها، در سه  سوم شناخت اجتماعی، یعنی توانایی ابراز هیجان
 دهد.آزمون و پیگیري) را نشان می آزمون، پس سري زمانی (پیش

کنندگان گروه آزمایش  شود مشارکت طوري که مالحظه می همان
 در مقایسه با همساالن خود در گروه کنترل، نمرات باالتري در

آزمون و پیگیري داشتند و این  دو موقعیت زمانی پس
   دهنده اثربخشی کاربندي آزمایش است. نشان

  ها آزمون و پیگیري مربوط به توانایی تفسیر هیجان آزمون، پس ها در پیش کننده هاي توصیفی عملکرد مشارکت شاخص. 3جدول 
 انحراف معیار میانگین نمرات مجموع ها گروه هاي زمانی سري

جان
ر هی

فسی
و  ت

ك 
 در

ایی
توان

 ها 

 آزمون پیش

 57/2 42/13 92 آزمایش

 14/2 71/12 89 کنترل

 30/2 071/13 181 کل

 آزمون پس

 670/3 86/23 167 آزمایش

 035/2 86/12 90 کنترل

 380/6 35/18 257 کل

 پیگیري

 891/3 86/18 132 آزمایش

 268/2 86/12 90 کنترل

 365/4 86/15 222 کل

  ها توانایی تفسیر هیجانآزمون و پیگیري)،  آزمون، پس هاي زمانی (پیش ها در سري مقایسه گروه. 4جدول 
مجموع  ها مقایسه منبع تغییرات

 مجذورات

df  میانگین
 مجذورات

F  سطح
 داري معنی

 0001/0 169/16 90/48 1 90/48 آزمون آزمون/ پس پیش هاي زمانی سري
 020/0 224/135 30/136 1 30/136 آزمون/ پیگیري پس 
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بین نمره  ،شود)، مشاهده می6جدول ( درگونه که  همان
هاي آزمایش و کنترل در مهارت  آزمون گروه آزمون و پس پیش

این نتیجه نشان  .داري وجود دارد تفاوت معنی ،ها ابراز هیجان
دهد که آموزش شناخت اجتماعی بر بهبود توانایی ابراز می

ها توسط کودکان اتیستیک با عملکرد باال مؤثر بوده  هیجان
هاي  دهد که بین نمره است. همچنین جدول مذکور نشان می

ها نیز تفاوت قابل مالحظه  آزمون و پیگیري گروه آزمون پس
آزمون  بدین معنی که افراد گروه آزمایش که در پس ؛جود داردو

در دوره پیگیري نیز این  ،اي را نشان دادند شرایط بهبودیافته
دهد آموزش  این یافته نشان می .اند بهبودي را نسبتا حفظ کرده

ها  بر افزایش یا بهبود توانایی ابراز هیجان شناخت اجتماعی
  د باال، اثربخش بوده است. توسط کودکان اتیستیک با عملکر

  

  گیري  بحث و نتیجه
شناخت  در بویژه رفتار، در بدیلی بی نقش ها هیجان
فرایندي است که  اجتماعی، کنند. شناخت می ایفا اجتماعی

هیجانی، را به طور  - کودك بتواند اطالعات اجتماعی
خودانگیخته، تشخیص دهد، درك کند، پردازش کند و به 

و همکاران  1نظر آدولفس از تفسیر نماید.درستی تعبیر و 
 یادسپاري به توجه، شامل؛ ادراك، اجتماعی )، شناخت1999(

 انگیزشی پردازش شامل همچنین افراد، سایر مورد در تفکر و

 پردازش فرایند چهره، مشاهده با باشد. می یا هیجانی و

 معناي تا کندسعی می فرد ادامه در و گردد می آغاز هیجانی

 و پردازش مورد را چهره از دریافتی اطالعات اجتماعی

 عامل یک )2009و همکاران،  2(الکروکس .ارزیابی قرار دهد

                                                             
1. Adolphs 
2. Lacroix 

  ها آزمون و پیگیري مربوط به توانایی ابراز هیجان آزمون، پس پیشها در  کننده هاي توصیفی عملکرد مشارکت شاخص. 5جدول 
 انحراف معیار میانگین مجموع نمرات ها گروه 

جان
ز هی

ابرا
یی 

وانا
ت

 ها 

 آزمون پیش

 40/1 42/12 89 آزمایش

 11/1 71/11 82 کنترل

 26/1 07/12 171 کل

 آزمون پس

 61/2 86/22 160 آزمایش

 46/1 86/11 83 کنترل

 05/6 36/17 243 کل

 پیگیري

 36/2 71/17 124 آزمایش

 763/0 29/12 86 کنترل

 28/3 00/15 210 کل

  ها آزمون و پیگیري)، توانایی ابراز هیجان آزمون، پس هاي زمانی (پیش ها در سري مقایسه گروه .6جدول 
مجموع  ها مقایسه منبع تغییرات

 مجذورات

df  میانگین
 مجذورات

F  سطح
 داري معنی

 0001/0 99/18 036/108 1 893/38 آزمون آزمون/ پس پیش هاي زمانی سري

 001/0 443/100 250/131 1 679/146 آزمون / پیگیري پس
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هاي  هیجان بازشناسی و درك مؤثر، روابط اجتماعی در مهم
 تجلی در بدن عضو ها، مهمترین و چهره دیگران است

کودکان  برجسته هاي مشخصه از شود. می محسوب ها، هیجان
در تشخیص یا  مهارت نبود اتیستیک با عملکرد باال،

 از یکی و احتماال است هیجانات و ابراز بازشناسی، تفسیر

 و دیگران با صمیمانه رابطه یک برقراري در موانع ترین اصلی
(کاهانا کالمن و  .شود می تلقی روابط اجتماعی ایجاد

نشان  عصبی سیستم تصویربرداري ) مطالعات2008 ،1گلدمن
 در گامی مؤثر چهره اجزاء یکپارچه پردازش اند که داده

 افراد با است اما احتماال مختلف هايهیجان بازشناسی

 از متفاوت و غیرمعمول راهبرد یک اتیسم، از اختالل

و قادر  کنند می استفاده ها چهره براي پردازش همساالن عادي
گشتالتی یا یکپارچه  چهره به صورت به پردازش اجزاء
)، در 2008( و همکاران 3). هرناندز2007، 2نیستند (رادرفورد

 با در مقایسه کودکان این تیپ اي گزارش نمودند که مطالعه

کنند  همساالن عادي، کمتر به چشمان مخاطب خود نگاه می
کنند. کسب می فرد مخاطب دهان از و اطالعات را غالباً

 اتیستیک بینایی بیماران مسیرهاي که معتقدند شناسان عصب

 قشري، مناطق در ولی است سالم قشري زیر مناطق در

 ) در2008( 4شود. ونکوتن می مشاهده ها در آن هایی نقص

پردازش  (منطقه مانند دوکی شکنج روي بر خود بررسی
 ها، نورون سوم الیه چگالی در اي)، کاهش چهره اطالعات

 6 و 5هاي  الیه حجم میزان و سوم در الیه ها نورون کل تعداد
 اتصاالت افقی در نقص دیگري، اند. مطالعه کرده گزارش را

و همکاران  5گزارش کردند. کپس را بینایی کورتکس در
 و اجتماعی منشاء که هیجاناتی براي اند داده )، نشان2010(

 زدگی که وحشت زدگی، تعجب و شگفت دارند، مانند بیرونی

                                                             
1. Kahana-Kalman and Goldman 
2. Ratherford 
3. Hernandez 
4. Van Kooten 
5. Capss 

- نقص اتیستیککودکان  است بیشتري اجتماعی دانش به نیاز

 6بالکونی و کاررا حال، این دهند؛ با می نشان را بیشتري هاي
اتیستیک با عملکرد  کودکان که عملکرد دادند نشان )،2007(

خشم  غم، ترس، (شادي، هاي پایه هیجان تشخیص در باال،
مهارت  است. فقدان همساالن عادي با تا حدودي مشابه و..)

 کودکان این نقایص جدي از نیز هیجانات ابراز در و توانایی

 یک برقراري در موانع ترین اصلی از یکی و احتماالً است

 اجتماعی تلقی روابط ایجاد و سایرین با صمیمانه رابطه

 ). متخصصان در2008شود (کاهانا کالمن و گلدمن،  می

 را اتیسم تشخیص بعدها که کودکانی از رفتار فیلمی بررسی

 تمایل تولد از بدو کودکان این که دریافتند کردند، دریافت

 و دارند خود اطرافیان چهره و صورت مشاهده به کمتري
که مسترو و  طوري کنند. به می توجه ها چهره به کمتر

 چهره به فقدان تمایل که )، معتقدند2002( 7همکاران

 براي مالك بهترین تواند می ماهگی شش سن اطرافیان در

  باشد. اتیسم بیماري تشخیص
بررسی  با )،2010( 9)، نقل از گري2005( 8اریک

اتیسم  تشخیص بعدها که کودکانی تولد اوایل هاي فیلم
 تمایل کمتري کودکان که در این اند داده نشان کردند، دریافت

همچنین ، دارد وجود اطرافیان چهره به تمرکز و به توجه
دهند. توجه نشان می کمتر زدن نام خود نیز، صدا نسبت به

 اي، چهره حاالت درك در اتیستیک کودکان نقص با رابطه در

 اتیستیک افراد که دادند ) نشان2009( 10کرسکو و ردرفورد

دارند.  تريضعیف عملکرد پرخاشگر چهره تشخیص در
 روي بر خود مطالعه در )، نیز2011و همکاران ( 11فاران

 باال نشان دادند کارکرد با اتیسم اختالل به مبتال کودك بیست

 و خشم ترس، مانند هاییهیجان پردازش در کودکان این که

                                                             
6. Balconi and Carrera 
7. Mastro 
8. Eric 
9. Geary 
10. Krysko  and Rutherford 
11. Faran 
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 به پاسخ در درحالی که کنند؛می عمل کندي به غم

 به نسبت تفاوتی شادمانی و تنفر تعجب، مانند هاي هیجان

)، در 2011فاران و همکاران ( .نشان ندادند کنترل گروه
 در چهره بازشناسی به منظور توانایی اي وسیع، مطالعه

به  مبتال کودك 102 روي بر را قابلیت این اتیستیک، کودکان
 دریافتند دیگر بار خود مطالعه در ها آن کردند. بررسی اتیسم

 به نسبت چهره بازشناسی در توانایی اتیستیک کودکان که

 تفاوت هیچ که درحالی ،اند جدي هاي نقص دچار کنترل گروه

 وجود کودکان این بینایی ادراك قابلیت داري در معنی

که  شد مشاهده مطالعه این در دیگر، عبارت به نداشت.
 در صرفاً کودکان عادي به نسبت کودکان این ناتوانایی

 مشاهده حال این فیزیکی. با اشیاء تا است چهره پردازش

 بازشناسی در بهتري عملکرد اتیستیک کودکان که شده

 شناسایی به نسبت غم) و (شادي مانند بیرونی ساده هیجانات

و  1(یرمیا .شرم) دارند و مانند (تعجب درونی هیجانات
 اندداده )، نشان1992و همکاران ( 2) سیکمن2004همکاران، 

 و ترس اندوه، مانند منفی هیجانات به کودکان اتیستیک که
)، در 2005( 3حساس هستند. همچنین شولتز کمتر ناراحتی

تحقیقی به منظور بهبود وضعیت ارتباطی کودکان اتیستیک با 
هاي متمرکز بر شناخت  عملکرد باال، با استفاده از مداخله

گیري)، برنامه آموزش هیجان خوانی را به  (دیدگاه اجتماعی
هفته و هر هفته به مدت یک و نیم ساعت بر روي  15مدت، 

هاي نقش  تفاده از روشدختر) با اس 8پسر و  38( کودك 46
ویی به طور متوالی انجام دادند. یبازي، نقاشی و نمایش وید

داري را در گروه آموزش، در مقایسه با  نتایج، تغییرات معنی
)، در تحقیقی 2009و همکاران ( 4گروه عادي نشان داد. رامپ

هاي تشخیص هیجان افراد با  به منظور بررسی رشد مهارت

                                                             
2.Yirniya 
3.Sikman 
4.Schultz 
5.Rump 

ادند که کودکان اتیستیک (پنج تا هفت اختالل اتیسم، نشان د
سال) در مقایسه با همساالن عادي خود قادر به تشخیص 

هاي  اي و همچنین تشخیص هیجان دقیق اظهارات چهره
مختلف از همدیگر نشدند. تحقیقات زیادي در خصوص 

اي انجام  توانایی افراد اتیستیک در تشخیص اظهارات چهره
ت و به روشنی، رشد أباجر ها یک از آن شده و تاکنون هیچ

اي را در کودکان و حتی  چهرههاي تشخیص اظهارات  مهارت
اند. در هرحال ارائه و  ساالن اتیسم را گزارش نکردهبزرگ

هاي اجتماعی مناسب، جهت شروع و حفظ  نمایش مهارت
ها  مجموعه متنوعی از روابط اجتماعی، مستلزم انواع مهارت

(تشخیص، تفسیر و ابراز خوانی  هاي هیجان بخصوص مهارت
بدیلی در  هاي هیجانی، نقش بی ها) است. مهارت هیجان

ارتباطات و تعامالت اجتماعی دارد و کودکان اتیستیک با 
، به خاطر آسیب جدي در شناخت  (HFA)5عملکرد باال

هاي آشکار افراد اتیستیک  اجتماعی که به عنوان ویژگی
ابراز انواع حاالت شوند، در تشخیص، تفسیر و  محسوب می

  هیجانی دچار مشکل هستند.
  سپاسگزاري

شناسی دانشگاه تهران و  از مدیریت کلینیک دانشکده روان
ها صمیمانه  کنندگان و والدین گرامی آن همچنین از مشارکت

  نمایم. تشکر می

                                                             
6.High functional Autism 
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