اثربخشی آموزش بازشناسی هیجانها بر مهارتهای اجتماعی کودکان
اتیستیک عملکرد باال
صالحه قاسم پور  ،احمد برجعلی  ،محمدرضا محمدی

چكيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش بازشناسی هیجانها بر مهارتهاای اجتماا ی کودکاان
دارای اتیسم با ملکرد باال بود .روش پژوهش آزمایشی و دارای طرح پیشآزمون -پس آزمون با گروه گواه
بود .جامعه مورد مطالعه را تمامی دانشآموزان اتیستیک شهر تهران تشکیل میدادند که در سال تحصیلی -1
 19در مدارس مخصوص این کودکان مشغول به تحصیل بودند .حجم نموناه  9پسار  6تاا

ساال باا اتیسام

ملکرد باال بودند که به صورت در دسترس انتخاب و باه طاور تصاادیی در دو گاروه آزماایش و گاواه قارار
گریتند .پرسشنامه اتیسم گیلیام و نیمرخ مهارتهای اجتما ی اتیستیک بار روی هار دو گاروه اجارا گردیاد و
سپس آموزش بازشناسی هیجانها در  5مرحله ،به مدت  6هفته و هر هفته جلسه برای گاروه آزماایش اجارا
گردید و در پایان جلسههای مداخله ،آزمونهای یادشده به طور مجدد برای هر دو گروه اجارا گردیاد .نتاای
پژوهش نشان داد که آموزش بازشناسی هیجانها منجر باه بهواود مهاارتهاای اجتماا ی ( ،)P=9/95کااهش
نارسایی تعامل اجتما ی ( )P=9/95و همچنین کااهش نارسااییهاای ارتوااطی (  )P=9/9ایاراد اتیساتیک باا
ملکرد باال در مقایسه با گروه گواه میگردد ( .)P> 9/95با توجه به اثربخشی مداخله یادشده و هماین طاور
اهمیت ایزایش مهارتهای اجتما ی کودکان اتیستیک ،پیشنهاد میشود این روش در کنار روشهای مرساوم
اتیستیک به مربیان و والدین آموزش داده شود.
واژگان کليدی :بازشناسی هیجانها ،مهارتهای اجتما ی ،اتیستیک.
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اختاللهای طیف اتیستیک  ،اختاللهای رشدی هستند که باا نارساایی در تعاامالت اجتماا ی ،
ارتواطات کالمی و غیرکالمی و الگوی کلیشه ای در ریتار و هیجان مشخص مای شاوند (انجمان
روانشناسی آمریکا  999 ،؛ چارمن و بارد  99 ،؛ آخوندزاده و همکاران.) 99 ،
شیوع اختالل طیف اتیسم به دالیل مختلفی در حال ایزایش چشامگیری اسات .در اوایال دهاه
گذشاته بارآورد مایشاد کاه شایوع ایان اخاتالل ،در 5

نفار باشاد (یارگین-آلساو  5و

همکاران ،) 992 ،با وجود این بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیمااریهاا ،ایان
میزان به تازگی رو به ایزایش بوده است (بالکسایل 99 ،6؛ کاوبن و همکااران) 992 ،و باه
خصوص با در نظر گریتن طیف اختالل اتیسم به در  59نفر ایزایشیایته (مرکاز پیشاگیری
و کنترل بیمااری هاا ) 992 ،2و توجاه متخصصاان شااخه هاای مختلاف لاوم و برناماه ریازان
بهداشت جهانی را به خود جلب نموده تا حدی که سازمان بهداشت جهانی با اختصااص روز
جهانی اطالعرسانی پیرامون این اختالل ،اهتمامی یراگیر برای شناسایی به هنگاام و طراحای و
اجرای مداخلههای به هنگام در این زمینه را خواساتار گردیاده اسات (حسانزاده .) 992 ،در
ایران هم صمدی ،محمودی زاده و مک کانکی ) 9 (1شیوع اتیسم را در کودکان پن ساله
ساله ایرانی  6/ 6در  9999نفر گزارش کردهاند.
کودکان با اختاللهای رشدی یراگیر به لت یقدان ارتواط چشامی و توجاه باه چهاره
انسان ،در رمزگشایی نشانههای هیجانی ملکرد نامناسوی از خود نشان میدهناد؛ ایان نااتوانی
در چارچوب نارسایی مومی آنها در یرآیند شناخت اجتماا ی توجیاه مایشاود (باالکونی و
کاررا.) 99 ، 9
1

). Autism spectrum disorders (ASD
. 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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نارساااییهااای اجتمااا ی (نابهنجاااری در تعاماال اجتمااا ی و مشااکالت ماارتو بااا ابااراز و
بازشناسی هیجان ) به نوان بخشی از نارساییهای محوری مرتو با نشانگان اتیستیک در نظر
نظر گریته میشوند (هاردمن ،دروو اگان  99 ،؛ ترجماه لیازاده ،گنجای ،یوسافی لویاه و
یادگاری .) 22 ،یقدان مهارت در ابراز و بازشناسی هیجانها برجستهترین ویژگای باالینی از
نارساییهای اجتما ی ایراد اتیستیک است (ساک اسمیت و همکاران،

.) 9

شایانذکر است چهره انسان نقش مرکزی در ابراز و ارتواطات هیجانی دارد ،اماا بیشاتر
پژوهشها بر چهره و بازشناسی هیجانهای پایهای (شادی ،غم ،ترس ،خشام) تمرکاز دارناد
(بالکونی 99 ،5؛ باومینگر و کساری.) 999 ،6
نظریه های مختلفی به تویین این مشکل در کودکان اتیستیک پرداختهاند که از جمله مهامتارین
آنها میتوان به نظریه ذهن و نظریه مغز بیش مردانه 2اشاره کرد .نظریاه ذهان بیاان مای کناد
ایراد از دوران کودکی دیدگاهها ،قاید و احساسات دیگران را درک نموده و ریتاار آنهاا را
پیشبینی میکنند (یریس .) 121،1کودکان اتیستیک نه تنها در درک این که دیگاران دارای
ذهن هستند ،مشکلدارند بلکه در درک این نکته نیز ناتوان هساتند کاه ذهان دیگاران ،دارای
ایکار متفاوتی است و ریتار ایراد توس این حالتهای ذهنی تعیاین مایشاود .باارون کاوهن،
لسلی و یریس ) 125( 9در پژوهش خود ،کودکاان دارای اخاتالل اتیساتیک را یاقاد نظریاه
ذهن گزارش کردند با توجه به مدارک موجود به نظر میرسد در اکثر این ایاراد ،ایان بخاش
دچار اختالل میباشد.
نظریه مغز بیش مردانه اد ا میکند که هر یردی هر دو توانایی همدلی و طوقهبندی را دارد .باه
1

. Emotion recognition
. 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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طور معمول ،مغز زنان گرایش بیشتری به همدلی و مغز مردان گرایش بیشتری به طوقه بندی دارد
(هیل  ، 99 ،تاگر-یالشورگ ) 111 ،؛ درحالیکه مغز ایراد با اختاللهای اتیساتیک گارایش
گرایش زیادی به سمت بیش طوقهبندی دارد که این یک ویژگی مردانه است .بدین لت اسات
که این ایراد در کار کردن با سیستم ،دنوال کردن قوانین و ادتهاا ،تاالش بارای پایشبینای در
سیستم ،تمایل به جزئیات و نظیر آن (در مقایسه با تعامالت اجتما ی غیرقابلپایشبینای ،همادلی
و مکالمه) بهتر مل مینمایند (بارون-کوهن.) 99 ،
بیشتر پژوهشهای انجامشده نیز ،نارسایی در بازشناسی هیجان در ایراد دارای اخاتالالت طیاف
اتیسم را در مقایسه با ایارادی اادی نشاان مایدهناد (سااک اسامیت و همکااران 9 ،؛ ریان و
کاراجین  9 9 ،؛ درول ،روندان ،گپنر و تاردیف  99 ،؛ دیک ،یرگوسن و شوکت.) 99 ،5
.) 99
در زمینه آموزش هیجانها به ایراد اتیستیک با ملکرد باال پاژوهشهاایی صاورت گریتاه
است که از آن جمله میتوان به پاژوهشهاای گای 6و همکااران ( ) 9؛ اوساتمیر ( ) 9؛
لوزاناو ،بالساتا و آلکااراز) 9 ( 2؛ گااوالن 1و باارون-کاوهن ( ) 996و باااومینگر) 99 ( 9
اشاره کرد .نتای این پژوهشها نشاندهنده اثربخشی آموزش بازشناسی و اباراز هیجاانهاا در
ایراد اتیستیک با ملکرد باال بوده است .با وجود این ،در زمینه مهارتهای اجتماا ی و تااثیر
آموزش بازشناسی هیجانهاا بار آن نتاای متفااوتی موجاود اسات (آلجااویس و همیلتاون ،
 9؛ ساک اسمیت و همکاران،

.) 9
1

. Hill
. 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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با وجود پژوهشهای انجامشده ،پژوهشهای داخلی به این امار کمتار توجاه نماوده و
همچنان به استفاده از ینون تغییر ریتار و یا آماوزش مهاارت هاای اجتماا ی بادون اساتفاده از
تکالیف شناختی پرداختهاند.
با توجه به نارسایی ایراد اتیستیک در بازشناسی و ابراز هیجاانی و تنااق

هاای موجاود

در نتای پژوهش های انجام شده ،هدف از این پژوهش جمع آوری شواهدی به منظور بررسای
اثربخشی آموزش بازشناسی هیجان بر مهارتهای اجتما ی ایراد اتیستیک با ملکرد باال بود.
روش
روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیشآزمون -پس آزمون با گروه گواه بود.
شرکتکنندگان :جامعه آماری شامل کودکان اتیستیک با ملکرد باال شهر تهران بود که
در سال تحصیلی 19-1
کودک  6تا

در مدارس ویژه کودکان اتیستیک مشغول به تحصایل بودناد9 .

سال که بنا به نظر روانپزشاک تشاخیص اخاتالل اتیساتیک باا ملکارد بااال

دریایت کرده بودند ،باه صاورت در دساترس از باین داناشآماوزان مادارس ویاژه کودکاان
اتیستیک در شهر تهاران در ساال تحصایلی  1 -19انتخااب شادند .نموناه ماورد نظار از نظار
ویژگیهای یردی مانند سن ،جنس و نوع اختالل و هوش همتا شاده باه صاورت تصاادیی در
دو گروه آزمایش و گواه قرار گریتند .بر اساس نمره به دست آماده از آزماون هاوش ریاون
بهره هوشی نمونهها بین  9تا  99بوده و همگی پسر انتخاب شدند.
ابزار :پرسشنامه نیمرخ مهارت های اجتما ی اتیسم  :این پرسشنامه توسا اساکات بلینای
(  ) 99و برای سنجش ریتاری کودکان و نوجوانان طیاف اتیساتیک در دامناه سانی  6تاا
سال طراحی و ساخته شده است .از  5گویه تشکیلشده و مدت زمان تکمیال آن باین  5تاا
 9دقیقه است و گویههای پرسشنامه بر اساس طیف لیکرتی چهار درجهای از هرگز تا همیشه
درجهبندی میشوند که به ترتیب هرگز نمره  ،بندرت نمره  ،اغلب نمره و همیشه نمره
را به خود اختصاص میدهند .نمره باالتر نشاندهنده ریتار اجتما ی مثوت تر اسات .پرسشانامه
. Autism social skills profile
. Scott Bellini
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نیمرخ مهارتهای اجتما ی اتیسام در ایاران و روی نموناه ایرانای ا تواار یاابی شاده اسات و
ضریب آلفای کل پرسشنامه در ایران  9/1محاسوه شده است و در این پژوهش میزان آلفاای
کرونواخ  9/2به دست آمده است.
پرسشنامه اتیسم گیلیام  :پرسشنامه گارز بر اساس تعاریف انجمن اتیسم آمریکاا و انجمان
روانپزشکان آمریکا در سال ، 115طراحی گردیده است .شامل سه دسته

سؤال میباشاد

که نمره هر سؤال بین 9تا است .بیشترین نمره هر یک از سه زیرگروه ریتارهای کلیشهای،
ارتواط و تعامالت اجتما ی

و

و کمترین آن صفر است .نمره کلی هر کودک حداکثر

حداقل صفر است .نمره باال شدت اختالل و نمره پایین ،خفیاف باودن آن را نشاان مایدهاد.
پژوهشهای انجامشده نمایانگر ضریب آلفاای  9/19بارای ریتارهاای کلیشاهای 9/21 ،بارای
ارتواط 9/1 ،برای تعامالت اجتما ی 9/22 ،برای اختالل های رشدی و  9/16در نشانه شناسی
اتیسم میباشد و ا توار آن نیز از طریق مقایسه با سایر سیستم مربوط باه ادوات ارزیاابی اتیسام
نظیر رتوه بندی حاصل از ارزیاابی و غرباالگری بارای طارحهاای آموزشای تهیاهشاده توسا
اریک ،کراک وآلموند (  ) 11تأیید شده اسات .احمادی و همکااران ( ) 19پرسشانامه را
در ایران و روی نمونه ایرانی ا تواریابی نمودند که میزان پایایی مؤلفههای گاارس از

 9/تاا

 9/1به دست آمده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای  9/ 5برای ریتارهاای کلیشاهای،
 9/21برای ارتواط  9/ 6برای تعامالت اجتما ی  9/ 6و کل پرسشنامه  9/29باه دسات آماده
است.
شیوه اجرا و گردآوری دادهها
روش نمونه گیاری غیار تصاادیی در دساترس و باه صاورت گماارش تصاادیی در گاروه
آزمایش و گواه بود .ایراد گروه آزمایشی به صورت انفرادی تحت

جلسه مداخله آموزش

بازشناسی هیجانها بر اساس پروتکل (هولین ،بارون-کوهن و هادوین  ) 111 ،قرار گریتناد؛
مداخله درمانی شامل  5مرحله ) :شناسایی ابرازهای چهرهای از طریاق تصااویر و کاس؛ )
. Gilliam Autism Rating Scale
. Howlin, Baron-Cohen and Hadwin
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شناسایی هیجانها از طریق تصااویر ترسایمشاده (نقاشای)؛ ) شناساایی هیجاانهاا بار اسااس
موقعیت؛ ) شناسایی هیجانها بر اساس میل و خواسته؛  )5شناسایی هیجانها بر اساس بااور و
یکر میباشد .پرسشانامههاای نیمارخ مهاارتهاای اجتماا ی و گاارز قوال و بعاد از جلساات
آموزشی توس والدین دو گروه آزمایش و گواه تکمیل گردید.
نتایج
جدول میانگین نمرات پیشآزمون و پس آزمون گاروه آزماایش و گاواه در آزماون
نیمرخ مهارتهای اجتما ی اتیسم و گارس را نشان میدهد.
جدول  .1ميانگين نمره پيشآزمون -پس آزمون در گروه آزمایش و گروه گواه
گروه
پیشآزمون

مهارتهای

ریتارهای

مشکالت

مشکالت تعامل

اجتما ی

کلیشهای

ارتواطی

اجتما ی

51/6

2/

2 /2

6 /6

6 /

6/

/6

5/

آزمایش

پس آزمون
پیشآزمون

گواه

پس آزمون

/

6 /2

6/

6/

/

6/

/

6 /5

در مرحله پیشآزمون میانگین نمرات مهارتهای اجتما ی در گروه آزماایش  51/6و در
گروه گواه /

و در مرحله پس آزمون در گروه آزمایش  6 /و در گاروه گاواه /

باه

دست آمده است.
جدول  .2آزمون  tنمرات اختالفی تفاوت ميانگين مهارتهای اجتماعی در گروه آزمایش و
گروه گواه
آزمون لوین
مقدار t

برابری واریانسها

F

سطح معناداری

9/ 51

9/59

/ 5

درجه
آزادی

2

سط
ح
معناداری
9 /9
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نابرابری

/ 5

واریانسها

9 /9

/ 2

با توجه به مندرجات جدول  ،آزمون لوین با سطح معناداری بزرگتر از  9/95نشان
میدهد که واریانس های دو گروه همگن است .مقدار  tمحاسوهشده ( ) / 5با درجه آزادی
 2از  tبحرانی ( ) / 9بزرگتر و سطح معناداری کوچکتر از  ،9/95یرضیه صفر رد
میشود و یرضیه پژوهش با  15درصد اطمینان تأیید میشود .بنابراین آموزش بازشناسی
هیجانها به کودکان اتیسم با ملکرد باال با ث ایزایش مهارتهای اجتما ی میشود.
جدول .3آزمون  tنمرات اختالفی تفاوت ميانگين خرده آزمونهای آزمون گارس در گروه
آزمایش و گواه
آزمون لوین

خرده
مقیاسها

F

م

سطح
معناداری

قدار
t

برابری
ریتار کلیشهای

واریانسها
نابرابری
برابری

مشکالت
ارتواطی

نابرابری

9 /9

مشکالت
تعامالت
اجتما ی

برابری
نابرابری
واریانسها

/59

معناداری
2

9/ 2

/ 1

6/ 2

9/ 2

/26

2

9 /9

9/26

واریانسها
واریانسها

آزادی

ح

9/ 9

واریانسها
واریانسها

درجه

/ 1
/

سط

/26

/11

9 /9

/ 9

2

9 /9

9/ 9
/ 9

/

9 /9

با توجه به مندرجات جدول  ،آزمون لوین با سطح معناداری بزرگتر از  9/95نشان
میدهد که واریانس های دو گروه همگن است .مقدار  tمحاسوهشده در خرده مقیاس ریتار
کلیشهای ( ) / 1با درجه آزادی  2از  tبحرانی ( ) / 9کوچکتر بوده ،یرضیه صفر تأیید
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میشود و یرضیه پژوهش با  15درصد اطمینان رد میگردد؛ بنابراین آموزش بازشناسی
هیجانها به کودکان اتیسم با ملکرد باال با ث کاهش ریتارهای کلیشهای نمیشود .مقدار t
محاسوهشده در خرده مقیاس مشکالت ارتواطی ( ) /26با درجه آزادی  2از  tبحرانی
( ) / 9بزرگتر و سطح معناداری کوچکتر از  ،9/95یرضیه صفر رد میشود و یرضیه
پژوهش با  15درصد اطمینان تأیید میشود .بنابراین آموزش بازشناسی هیجانها به کودکان
اتیسم با ملکرد باال با ث کاهش مشکالت ارتواطی میشود .مقدار  tمحاسوهشده در خرده
مقیاس تعامالت اجتما ی ( ) / 9با درجه آزادی  2از  tبحرانی ( ) / 9بزرگتر و سطح
معناداری کوچکتر از  ،9/95یرضیه صفر رد میشود و یرضیه پژوهش با  15درصد اطمینان
تأیید میشود .بنابراین آموزش بازشناسی هیجانها به کودکان اتیسم با ملکرد باال با ث
کاهش مشکالت تعامالت اجتما ی میشود.
بحث
همان طور که بیان شد ،این پژوهش باهدف اثربخشی آموزش بازشناسی هیجان در بهواود
مهارتهای اجتماا ی کودکاان اتیسام ملکارد بااال صاورت گریات .نتاای حاصال از ایان
پژوهش نشان داد که آموزش بازشناسی هیجانها در سطح معنااداری کوچاکتار از  9/95در
ایزایش نمرات مهارتهای اجتما ی کودکاان ماورد آماوزش ماؤثر باوده اسات و ایان یایتاه
همسو با تعدادی از پژوهشهای پیشین میباشد .به طور مثال لوزانو ،بالستا و آلکارازا ( ) 9
در طی مطالعات خود با  1یرد دارای اتیسم  2تا  2سال ،بهوود معناداری در توانایی بازشناسی
و درک ابرازهای هیجانی مشاهده نمودند .باومینگر (  ) 99نیز طی ماه مطالعات خود با 5
یرد اتیسم بهوود قابلتوجهی در شناخت هیجاناات ،تمااس چشامی و تعامال اجتماا ی مثوات
مشاهده نمود .درحالیکه باومینگر ( ) 996در طی مطالعات خاود ،بارای بهواود مهاارتهاای
اجتما ی ،به آموزش هیجانهای پیچیده پرداخت و بهوودی در تعامل اجتما ی مشاهده نکرد.
همچنین خرده مقیااسهاای مشاکالت تعامال اجتماا ی و مشاکالت ارتوااطی آزماون
گارس در ساطح  P< 0/05معناادار باوده اسات .در ایان راساتا نتاای پاژوهشهاای گای و
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همکاااران (  ،) 9اوسااتمیر (  ،) 9ریان و کاااراجین ( ،) 9 9بااارون-کااوهن و همکاااران
(  ،) 99بادر ( ،) 996گریندل و رمینگتون ( ،) 995وداهلل و کوربت ( ،) 995ساولومن،
گدلین-جاونز و انادرز (  ،) 99بال وکرباای (  ،) 99شااو ،) 99 ( 5اساتایورد،) 999( 6
هااادوین و همکاااران (  ،) 11هااادوین و همکاااران ( ) 116نیاز نشااان دادهانااد کااه آمااوزش
بازشناسی هیجانهای ساده به کودکان اتیستیک اثاربخش باوده و بهواود معنااداری در تمااس
چشمی ،درک ابرازهای چهرهای ،بازشناسی هیجانهاای سااده و گااه تعمایم ایان مهاارتهاا
مشاهده شده است.
در خرده مقیاس مشکالت ریتار کلیشهای از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین گروه
کنترل و آزمایش مشاهده نگردید؛ درحالیکه تغییرات پیشآزمون و پس آزمون گروه
آزمایش در شاخص ریتار کلیشهای معنادار بود و در گروه کنترل نیز ضریب اثربخشی آن
 9/ 9بوده که نزدیک به معناداری این آیتم در سطح  %19میباشد ،اینطور برآورد میگردد
که تغییرات شاخص ریتارهای کلیشهای در هر دو گروه آزمایش و کنترل رخ داده است و این
امر میتواند ناشی از تمرکز آموزش مدارس بر ریتار و مشکالت ریتاری باشد زیرا اساس
آموزش در مدارس اتیسم روش  ABAاست .تذکره توسلی ( ) 21در طی مطالعات خود با
 9کودک اتیستیک  6تا  9ساله ،کاهش چشمگیری در شاخص مشکالت تعامل اجتما ی و
ارتواطی مشاهده نمود اما در مقیاس ریتار کلیشهای تغییراتی رخ نداد.
همانگونه که از یایتههای پاژوهش حاضار برمایآیاد توجاه باه چهاره و شناساایی و درک
اطال ات هیجانی آن در شناخت اجتما ی و تعاامالت نقاش کلیادی را داراسات و ادم توجاه
موتالیان به اتیسم به این بخش یکی از اصلیترین دالیل برای نارساییهای تعامل اجتماا ی آناان
میباشد (بالکونی و کاررا 99 ،؛ سااک اسامیت و همکااران،

 .) 9در نتیجاه ایازایش دادن
1

. Bader
. Grindle& Remington
3
. Abdullah & Corbett
4
. Solomon, Goodlin-Jones and Anders
5
. Shaw
6
. Stafford
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توجه به چهره و توانایی در بازشناسی هیجان همان طور که در این پژوهش و پژوهشهای قولای
مالحظه گردید ،میتواند به نوان روشی برای بهوود مهارتهای اجتما ی کودکان اتیسم ماورد
استفاده قرار گیرد .اما میزان اثربخشی این روش در میان ایراد مختلف ،با توجه باه ویژگایهاایی
مانند سطح ملکرد شناختی ،میزان توجه و همکاری متفاوت است.
در ادامه پیشنهاد می شاود کاه روش آماوزش بازشناسای هیجاان هاا در کناار روشهاای
مرسوم در زمینه اتیسم توس مربیان و والدین آموزش داده شاود .و همچناین پیشانهاد مایشاود
که تأثیر آموزش این روش بر سایر سطوح شناختی اتیسم نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
از جمله مهمترین محدودیتهای پژوهش حاضر ،استفاده از نموناهگیاری در دساترس و
یقدان پیگیری اشاره کرد .این وامل میتوانند بر تعمیمپذیری یایتههای پژوهش تأثیر بگذارند.
سپاسگزاری
با تشکر و سپاس یراوان از همکاری صمیمانه مدیریت آموزش و پرورش اساتثنایی شاهر
تهران ،مدیریت مدرسه ویژه اتیسم یوسفآباد و خانوادههای محتارم دارای کاودک اتیساتیک.
این مقاله حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد از دانشگاه المه طواطوایی تهران میباشد.
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مداخله آموزش بازشناسی هیجانها براساس پروتکل توس هولین  ،بارون-کوهن و هاادوین
( ) 111انجام میشود؛ این پروتکل شامل  5گام میباشد.
دستورالعمل کلی در تمام مراحل بدین گوناه اسات کاه در ابتادای هار مرحلاه ،یارد ماورد
ارزیابی قرار میگیرد؛ اگر درست جواب دهد مرحله را گذرانده و وارد مرحله بعد میشاود در غیار
این صورت آموزش براساس پروتکل اجرا میشود؛ در صورتی کاه آزماودنی تواناایی بازشناسای
هیجانها را داشته باشد وارد چرخه آموزش نمی گردد.
مراحل پن گانه به شرح زیر می باشد:
 .1شناسایی ابرازهای چهرهای از طریق تصاویر و عکس
در صورتی که کودک بتواند از روی کس ،هیجاان اصالی شاادی ،خشام ،غام و تارس را
تشخیص بدهد این مرحله را با مویقیت ساپری کارده اسات در غیار ایان صاورت هیجانهاا باه وی
آموزش داده میشود.
 .2شناسایی هیجانها از طریق تصاویر ترسیم شده (نقاشی)
در این مرحله شناسایی هیجانها از روی تصاویر کارتونی و نقاشی شده می باشد.
 .شناسایی هیجانها براساس موقعیت
در این مرحله کودک باید بتواند پیش بینی کند که ایراد بر اساس محتوای هیجاانی ارائاه شاده
در تصویر چه احساسی دارند.
 .4شناسایی هیجانها براساس میل و خواسته
در این مرحله کودک باید شناسایی کند که ایراد براساس اینکه به خواسته خود می رسند یا ناه
چه احساسی (شادی یا غم) دارند.
 .5شناسایی هیجانها براساس باور و فکر

. Howlin
. Hadwin

1
2
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در این مرحله کودک باید احساس ایراد براساس باوری که در مورد تحقاق خواساته شاان
دارند ( محقق میشود یا نه) پیشبینی کند( .هولین ،بارون -کوهن و هادوین.) 111،
مرحله

در این مرحله بازشناسی ابرازهای چهره ای از

اول

روی تصاویر و کس صورت می گیرد .اگر
کودک بتواند هر هیجان را شناسایی کند به
مرحله بعد می رود؛ در غیر این صورت
آموزش از طریق تصاویر متعدد اجرا میگردد.

مرحله

در ایان مرحلااه بااه شناسااایی هیجانهااا از طری اق

دوم

تصاویر ترسیم شده (نقاشی) پرداخته می شاود؛
مربی تصااویر را روی میاز قارار مایدهاد و باه
نامگذاری هر کادام از تصااویر مای پاردازد .و
سپس از کودک خواسته می شود تاا صاورتش
را مانند تصویر ارائه شده تغییر دهد.

مرحله

این مرحله از کار ،شناسایی هیجانها براساس

سوم

موقعیت می باشد .دراینجا کودک باید بتواند
احساس شخصیت داستان را پیش بینی کند و
هیجان ایجاد شده را از بین تصاویر چهره (
هیجان) انتخاب نماید.
شناسایی هیجانها براساس میل و خواسته

مرحله

آموزش داده می شود .در این مرحله کودک

چهارم

باید شناسایی کند که ایراد براساس اینکه به
خواسته خود می رسند یا نه چه احساسی دارند
(شادی یا غم).
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مرحله

آخرین مرحله شناسایی هیجانها براساس باور و

پنجم

یکر می باشد.در این مرحله هیجان های مورد
بررسی ناشی از ایکار و باورهای یرد می باشد،
حتی اگر ایکار مطابق با واقعیت نواشند .در هر
داستان تعدادی تصویر پی در پی ارا ئه شده
است و کودک ایکار و سپس هیجان شخصیت
داستان را پیش بینی می نماید.
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