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روش نمونهگيري در د ترس انتخاب ردند .ابهاار پهژوهش آزمهون نهر افهااري داتپهروب توهودري بهود.
دادهها به و يله آزمون تحليل واردانس آميخته و نر افاار spssتحليل ردند .نتادج نشهان داد کهه دو گهروه
کودکان عادي و اتيستيک از نور پا خ و زمان واکظش به چههرهههاي واقعهي و گرافيکهي تفهاوتي ندارهتظد.
صورتهاي واقعي در هر دو گروه موجب تخويص توجه بيشتر ميردند .چهرههاي گرافيکهي نيها همانظهد
چهرههاي هيجاني موجب جلب توجه در کودکان اتيستيک ميروند .به نور مير د تفاوتههاي پردازرهي
دو گروه در چهره مربوط به مراحل پردازري پاداني تر بارد.
واژگان کلیدی :اتيستيک ،توجه ،چهرههاي گرافيکي /واقعي ،چهرههاي هيجاني.
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چهرههها از مههمتهرد محهرکههاي بيظهادي و تسههيلکظظهدهههاي قهوي بهراي تعهامالت و
ارتباطات اجتماعياند (گار يا-ودالميسار ،روجان  ،زاجا و جدرا  .) 6 6 ،پهژوهشهها نشهان
دادهاند که در انسهان هاختار عوهبي پهردازش چههره از ارهيا مجهاا ا ه (کارمهل و بظتهي ،
 .) 66يستم عوبي پردازش چههره در انسهان رهامل دو بخهش ا ه  :يسهتم مرکهاي کهه
زدربظاي تحليل ددداري چهره ا
دوکي رکل چهره ا

و رامل رکظج پس ري ،ريار گيجگاهي فوقاني و مظطقهه

و يستم و هي تهر کهه از نهواحي قشهري مجهاا ا ه و رهامل آميگهدال،

يستم ليمبيک ،ادظسوه و قشهر گيجگهاهي قهدامي ا ه کهه اطالعهات را بهه رهيوهاي پيشهرفتهتهر
پردازش ميکظد .تعدادي از پژوهشها نقش حهاهت چههره هيجهاني و خظرهي را در فعاليه م هاي
برر ي کردهاند .در اد پژوهشها قشر بيظادي مربوط به چههره و مظطقهه دوکهي رهکل چههره بهراي
حاهت هيجاني و خظري همراه با مظاطق قدامي ليمبيک و مظاطق پيشاني حدقههاي ،حسهي تظهي ،رهيار
گيجگاهي فوقاني و ادظسوه فعال ردند (کمپاتلي ،فدردکو ،5آپيسال ،يسا و موراتوري.) 6 ،4
توانادي رظا ادي و به دادآوري چهرهها براي عملکرد اجتماعي موفقيه آميها ضهروري ا ه و
در مراحل اوليه تحول پدددار ميرود .نوزادان به رع چهره مادرران را بهر ا هاس ودژگهيههاي
بيروني و دروني رظا ادي ميکظظد ،نوزادان پظج هفتهاي ميتوانظد چهره مادررهان را فقهب بهر ا هاس
ودژگيهاي دروني رظا ادي کظظد و رش ماههههها از مکهانيا ههاي م هاي متفهاوتي بهراي رظا هادي
چهره مادرران از افراد غردبه ا تفاده مي کظظد کهه بسهتگي بهه مشهکل بهودن فرادظهد پهردازش چههره
دارد .بر خالف کودکان عادي ،کودکان اتيستيک نار اديهادي را در پردازش چهره نشهان دادهانهد
(کي و ا تون ) 6 ،0که تو ب پژوهشهاي گوناگون تأديهد رهده ا ه (ارهود  ،0ودلراده

و

1

. Garcia-Villamisar, Rojahn
. Zaja & Jodra
3
. Carmel & Bentin
4
. Campatelli, Federico
5
. Apicella, Sicca & Muratori
6
. Key & Stone
7
. Ashwin
8
. wheelwright
2
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بارونکوه  660 ،؛ الني ،باتا ي و آر يددانو  664 ،؛ تظيس و دي گلدر .) 66 ،
براي کودکان اتيستيک چهرهها ارزش تقهودتي کمتهري دارنهد و بظهابراد ودژگهيههاي
چهره مانظد چشمها کمتر جلب توجه ميکظظهد .تفهاوتههاي م هاي کودکهان اتيسهتيک در
پردازش چهره هظگا ارائه اطالعات عاطفي در مقابل غير عاطفي آرکار ميرود .براي مرال
گههار و همکههاران (  ) 66الگههوي فعالي ه

متفههاوتي از يسههتم ليمبيههک را بههراي رظا ههادي

چهرههاي هيجاني در مقابل رظا ادي ودژگيهاي هظي گهاارش کردنهد و فرههال و ادشهاي
( ) 660بيههان کردنههد کههه تفههاوت در ارتبههاط بههي رههکظج دوکهي رههکل و آميگههدال بهها قشههر
پيشپيشان ي به اد که تکليه

رهامل پهردازش چههره بهه صهورت کلهي دها پهردازش حهاهت

هيجاني بارد ،بستگي دارد (گار يا-ودالميسار ،روجان ،زاجا و جدرا.) 6 6 ،
افراد اتيستيک در درک هيجانهاي پيچيده اجتماعي کهه تو هب چههره مظتقهل مهيرهوند،
ناتواناند (پلفري ،5ا ون ،4رزنيک ،0گلدم  0و پيون  66 ،؛ گالن ،9بارون کهوه  ،هيهل

6

هيل 6و گالن .) 660 ،پژوهشها نشان دادهاند که نار اديها بيشتر براي بازرظا هي هيجانهات
مظفي ا

تا مرب (بردظاند ،رهپم و رادوي ،

 .) 6پهژوهشههاي مختله

نار هاديههاي

ودژه را براي ترس (هاوارد و همکاران 666 ،؛ پلفري و همکهاران) 66 ،؛ تهرس ،نفهرت و
رادي (هامفرز  ،ميظشو ،لئونارد و برمان) 660 ،؛ خشم ،نفرت و غم (ارهود  ،چهاپم  ،کهل و
بارون کوه  ) 660 ،و خشم (را

 5و همکاران ) 6 ،دافتهاند.
1

. Baron-Cohen
. Celani, Battacchi & Arcidiacono
3
. Teunisse &De Gelder
4
. Pelphery
5
. Sasson
6
. Reznick
7
. Goldman
8
. Piven
9
. Golan
10
. Hill
11
. Brennand, Schepman & Rodway
12
. Howard
13
. Humphreys
14
. Rosset
2
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پژوهشهاي بسياري در زميظه پردازش حاهت هيجاني در افراد اتيستيک صورت گرفتهه
ا

اما در زميظه واقعي بودن حاهت چهره در مقابل گرافيکي بهودن و ارهر آن روي درک

حاهت هيجاني کودکان اتيستيک پژوهشهاي بسيار محدودي صورت گرفته ا ه  .بهراي
مرال پژوهش گلوتي و همکهاران ( ) 665کهه تفهاوتي را بهي افهراد عهادي و اتيسهتيک در
پردازش تواودر گرافيکي گاارش نکردند.
هدف اد پژوهش آن ا

که بها ارائهه چههرهههاي واقعهي و گرافيکهي بها حاله ههاي

هيجاني رادي ،غم ،خشهم و تهرس در آزمهون نهر افهااري داتپهروب بها ا هتفاده از زمهان
واکظش و پا هخ صهح يح و غلهب فهرد بهه برر هي هوگيري توجهه بهه چههرهههاي واقعهي و
گرافيکي داراي حال هيجاني در کودکان اتيستيک و عادي بپردازد.
روش
پژوهش حاضر از نوع مقطعي مقادسهاي ا ه  .جامعهه آمهاري پهژوهش همهه کودکهان
اتيستيک با عملکرد باه در رهر تهران در ال 9

بودند .نمونه رامل  6کهودک بودنهد

کههه بههه روش در د ههترس از ههه مرکهها انجم ه اتيسههم ،ه ه زدبهها و پودهها انتخههاب رههدند.
آزمودنيها از نور

و جظس با کودکان الم همتا ردند و افراد داراي هوربهر پادي تر از

 06از مطالعههه حههرف گردددنههد ،از آزمههودنيههها تسه  ASSQنيهها بههراي رظا ههادي افههراد
اتيستيک با عملکرد باه گرفته رد و رانجا

کودک اتيسهتيک و

کهودک هالم در

نمونه باقي ماندند .پس آنها به و يله آزمون نهر افهااري داتپهروب مهورد ارزدهابي قهرار
گرفتظد و با ا تفاده از اد آزمون ،پا خ و زمان واکظش آزمودنيها به چههرهههاي واقعهي و
گرافيکي رب

گرددد و اطالعات به د

آمده تو ب نر افهاار  spssنسهخه

و آزمهون

آماري تحليل واردانس آميخته تحليل گرددد.
آزمون اصالحرده دات پروب توودري :اده آزمهون نهر افهااري ،نسهخه اصهالحرهده
آزمون اصلي ا

که تو ب مک لئهود و همکهاران ( ) 9 0ارائهه گرددهده ا ه  .در اده

آزمون هر دک از توهودرهاي مربهوط بهه چههرهههاي هيجهاني ( 90توهودر بهه انهدازه 5×0
. Grelotti

1
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انتيمتر) با توهودر چههره هيجهاني خظرهي جفه
مستطيل رکل با فاصله

هانتيمتهر از نقطهه تربيه

مهيرهوند .توهاودر و نقطهه در دو کهادر
مرکهاي صهفحه نمهادش ،نمهادش داده

ميروند .آزمودني به فاصله  46انتيمتر از رادانه قرار ميگيرد .نخس

کادر خالي و نقطهه

تربي

( )+براي مدت  466هاار رانيه ارائه ميرود .پس دو چهره در چپ و را ه

تربي

صفحه نمادش به مدت  66و  466هاار رانيه ارائه ميگردد .آزمودني بادد بها ددهدن

نقطه ( تاره) ،با فشار دادن کليهدهاي جهه نمها بهر روي صهفحهکليهد رادانهه ،جهه

نقطهه
نقطهه

( تاره) ظاهررده را نشان دهد و بر اد پاده ،رادانه زمان واکظش آزمودني را تا دهک ههاار
رانيه رب

ميکظد .ارائه محرکها به صورت همخوان و ناهمخوان ا

همخوان توودر هدف (توودر چههره) و هتاره در دهک هم
صورت ناهمخوان تاره و توودر هدف در دهک هم
را

و تاره در م

چپ ا

نيسه

 .در ارائه به صورت

قهرار دارنهد و در ارائهه بهه
(توهودر ههدف در هم

و برعکس) .ارائه همخوان و ناهمخهوان محهرکهها بهه

مظوور برر ي ارر توجه صورت ميگيرد .آزمون با بهرهگيري از دک لهپ تهاا اجهرا مهي-
رود.

شکل  .1تصاوير گرافیکي و واقعي
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شکل  .2تکلیف دات پروب برای سنجش توجه انتخابي به دو جفت تصوير

آزمون  : ASSQتس
اد تس

 ،ASSQتو ب اهلر و گيلبرگ (  ) 99طراحي رده ا

.

 0گوده دارد که تو ب والدد دا معلمان تکميل ميرهود .بهراي ههر گودهه نمهره

6تا در نور گرفته ميرود و مجموع نمرههاي هر فهرد مشهخص مهيکظهد کهه وي مبهتال بهه
اختاللهاي طي

اتيسم با عملکرد باه هس

جم رده و کودکاني که نمرهي کلي آنها

دا نه .بعد از ادظکه اد پر شظامه پر رد ،نمرات
(در صورت تکميل ردن تو ب معلمهان) و

( 9در صورت تکميل ردن تو ب والدد )بارد ،با عظوان اتيستيک با عملکرد باه انتخهاب
مههيرههوند .اد ه پر شههظامه تو ههب کا هههچههي در دانشههگاه علههو بهادسههتي در ههال 96
هظجاردابي رده ا

(کا هچي.) 96 ،

آزمون هوش وکسلر کودکان :از مقياس تجددد نوهر رهده وکسهلر کودکهان (وکسهلر،
 ) 905براي تعيي وضعي

بهره هوري کودکان و نيا حرف عقبماندگان هظي (کودکان

واجد بهره هوري پادي تر از  )06ا تفاده رد .اد آزمهون بهراي کودکهان  0تها 0

هال در

1

. The high-functioning Autism Spectrum Screening Questionnaire
. Ehlers
3
. Gillberg
2
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ادران هظجاردابي رده ا

(گراث -مارنات و گري.) 66 ،

ريوه اجهرا و گهردآوري دادههها :در ابتهدا رظا هادي کودکهان و نوجوانهان اتيسهتيک بها
عملکرد باه با ا تفاده از پر شظامه ASSQو تشخيص روانپارک انجا رد 6 .کودک دا
نوجوان اتيستيک با عملکرد باه و  6نفر از همتادان عادي آنهها بهه رهيوه نمونههگيهري در
د ترس انتخاب گردددند .پژوهش گران پس از معرفي خود به آزمودني و برقراري ارتبهاط
با او و پس از جلب رضاد

آزمودنيها (و والددظشان) ،اطالعهات جمعيه رهظاختي (رهامل

و جظس) را در مورد کودکان تکميل نمود .هپس ارزدهابي ههوش کودکهان بهه و هيله
آزمون هوش وکسلر براي کودکان انجا رد .در اد مرحله  6نفر از آزمودنيها بهه عله
گرفت نمره کمتر از  06در اد آزمون از مطالعهه حهرف رهدند و پهژوهش بها
اتيستيک و

کودک عادي ادامه داف  .جه

متوجه د تورِ عمل آزمادظده رده ا

کهودک

آرظادي با برنامه و اطميظان از ادظکه کودک

برنامه به مدت چظد دقيقه به صورت آزمادشي انجها

ميرد .پس از آن برنامه اصلي اجرا و عملکرد آزمودني رب

گرددد.

به کودکان اتيستيک با عملکرد باه که به مراکا درماني مراجعه کرده بودند و کودکهان
عادي در مدارس ،در اتاقي در مرکا اتيستيک و دا کال ي در مدر ه با ا تفاده از دک لهپ
تاا  hpبا اندازه صهفحه /5

ادهظ و بههرهگيهري از نهر افهاار دات پهروب دهک هري از

تواودر با حاهت هيجاني غم ،خشم ،رادي و ترس نشان داده رهد .روش ارائهه توهاودر در
مطالعه حاضر بدد ترتيب بود که تواودر در آزمون عوبرظاختي دات پروب بهه صهورت
جفتي ارائه ميردند .در اد آزمون ابتهدا دهک نقطهه تربيه

و هب صهفحه نمادشهگر ظهاهر

ميرود ،پس در دو طرف صفحه دو توودر در دک بازه زمهاني ودهژه (قابهل تظوهيم بهراي
ارائه محرکها به صورت هشيار در مدت زمان  466ميليرانيه و ناهشيار در مدت زمان 66
ميليرانيه) ظاهر ميروند .پس در پش
بادد با کليد مکاننما جهه

دکي از تواودر دک تاره ظهاهر مهيرهود و فهرد

هتاره را تعيهي نمادهد .هوگيري توجهه بهه طهرف ههر دهک از

محرکها موجب ميرود تاره ظاهررده در پش

آن توودر رد تر پا خ داده رود.
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نتايج
همان طور که بيان رد ،تواودر هيجاني واقعي و گرافيکي در آزمون نهر افهااري دات-
پروب به آزمودنيها ارائه رد و پا خ و زمان واکظش آنها ربه

گرددهد ،هپس از آزمهون

آماري تحليل واردانس آميخته براي برر ي دادهها ا تفاده گرددد.
جدول  .1ويژگيهای جمعیتشناختي مربوط به دو گروه
تعداد

گروه

ميانگي

جظس

ظي

ميانگي هوربهر

عادي

 0پسر /دختر

9/04

9 / 4

اتيستيک

 6پسر /دختر

9 /0

0 /5

50پسر 5 /دختر

9 /0

9 /0
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کل

جدول زدر ميانگي و انحراف معيار پا خ و زمان واکظش آزمودنيها را نشان ميدهد.
جدول  .2پاسخ و زمان واکنش آزمودنيها در ارائه به صورت همخوان و ناهمخوان تصاوير
واقعي و گرافیکي
هيجان

نوع توودر
واقعي

همخوان
گرافيکي
واقعي
ناهمخوان
گرافيکي

پا خ

زمان واکظش

ميانگي (انحراف معيار)

ميانگي (انحراف معيار)

اتيستيک

(9/65) /00

( /05)6/9

عادي

(6/ 5) / 6

(6/09)6/ 5

اتيستيک

(4/0 ) /99

(/0 )6/95

عادي

(0/06) /56

( 6/0 )6/

اتيستيک

(/69) /90

( /96) /

عادي

(/50) / 0

( 6/04)6/

اتيستيک

( 4 / 0 ) /6

( /0 )6/9

عادي

(0/ 4) /00

( 6/0 )6/

گروه

9

بررسي تفاوت توجه به چهرههاي هيجاني واقعي و...

جدول  .3آزمون تحلیل واريانس آمیخته جهت بررسي پاسخ آزمودنيها
درجه آزادي ميانگي مربعات
واقعي/گرافيکي

5 /0

واقعي/گرافيکي*گروه
خطا
همخوان

ضردب اف

5/
5

گروه

/ 6
40/

5

خطا

0 /0

واقعي/گرافيکي

646/95

واقعي/گرافيکي*گروه

6/ 5

خطا
ناهمخوان

5

گروه
خطا

/ 6
5 /54

5

0/46

طح معظيداري
95/5

6/66

/ 0

6/ 5

/ 0

599/
6/60

/4

6/60

6/66
6/09

6/

با توجه به جدول فوق ،ارائه واقعي -گرافيکي چهرههها در هطح  p<6/6معظهيدار
ا

و به اد معظي ا

تأريرگرار بوده ا

که ارائه چهرههاي واقعي و گرافيکي بر پا خگهودي آزمهودنيهها

؛ اما بي دو گروه از نور پا هخ بهه چههرهههاي واقعهي و گرافيکهي غهم

تفاوتي وجود ندارد و هي دک از اررات تعاملي معظيدار نيستظد.
جدول  .4آزمون تحلیل واريانس آمیخته جهت بررسي زمان واکنش آزمودنيها
درجه آزادي
واقعي/گرافيکي

6/65

واقعي/گرافيکي*گروه

6 /6

خطا
همخوان

ميانگي مربعات ضردب اف

5

گروه
خطا

6 /6
/04

5

6/

طح معظيداري

/

6/ 4

6/49

6/55

5/

6/66
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6/

واقعي/گرافيکي
واقعي/گرافيکي*گروه
خطا
ناهمخوان

6/60
6/64

5

4/

گروه
خطا

/64

5

/ 5

6/ 5

/ 5

6/ 9

/4

6/66

همان طور که مشاهده ميرود ،بي دو گروه از نور زمان واکظش به چهرههاي واقعي و
گرافيکي غهم تفهاوت وجهود دارد و واقعهي و گرافيکهي بهودن چههرههها بهر زمهان واکهظش
آزمودنيها تأريرگرار بوده ا
هر دو حال

اما ارر تعاملي چهرههاي غم واقعي -گرافيکهي و گهروه در

همخوان و ناهمخوان معظيدار نيس  .بظابراد تفاوت معظيداري بي دو گهروه

از نور زمان واکظش به چهرههاي هيجاني واقعي و گرافيکي وجود ندارد.
بحث
با توجه به نتادج ،بي دو گهروه از نوهر پا هخ و زمهان واکهظش بهه چههرهههاي واقعهي و
گرافيکي حاهت هيجاني تفاوتي وجود ندار  .با توجه به جداول گروه کودکان اتيسهتيک
هم براي چهرههاي واقعي و هم گرافيکي زمان واکظش طوهنيتري نسب

بهه گهروه عهادي

دارتظد اما اد تفاوت براي ارر تعاملي واقعي -گرافيکي و گروه بي دو گروه معظيدار نبهود.
پژوهشهاي مختلفي در زميظه رظا ادي هيجانها در کودکان اتيستيک صورت گرفته ا

.

بر ا اس آنها هم کودکان و هم بارگساهن اتيستيک ،همه گروههاي ظي مشکالتي را در
رظا ادي و برچسب زدن به حال هاي هيجاني نشان دادهاند (براي مرال؛ کهربس ،بيسهواس ،
پا کاليس ،کمپبگر  ،رمشي

و روارتار ،

 6؛ پلفري ،ا ون ،رزنيک ،گلدم و پيون،

1

. Krebs, Biswas
. Pascalis, Kamp-Becker
3
. Remschmidt & Schwarzer
2
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و ر هيظي  660 ،؛

 66؛ هش و همکاران 669 ،؛ پهالرمو ،پا هالتي  ،باربهاتي ،ادظتليجظه

واهس ،با تي  ،5پليکانو ،پار و بيلي ،) 6 6 ،4اما برخي پژوهشها نيا مخال
اند .ارود  ،ودلراد

اده نتيجهه-

و بارون کوه ( ) 660و آدول  ،يرز و پيون ) 66 ( 0بيان کردهاند

که افراد اتيستيک مشکالتي را در تکالي
نشان ميدهظد .درحاليکه دق

پيچيده که بهر پادهه حهاهت هظهي و هيجهانانهد،

بازرظا ي هيجانهاي پاده ممک ا

د

نخورده بارهد،

به خووص زماني که ررک کظظدگان اتيستيک با عملکرد باه مورد مطالعه قرار مهيگيرنهد
که اد دافتهها همسو با نتادج پژوهش حاضر ميبارظد.
در پژوهش راده  ،کهالرک ،0جهوردن ،دانه

 ،کهالرک و مهادلا ) 66 ( 9کودکهان

اتيستيک ،خشم و رهادي را بهه عظهوان هيجهانههادي کهه بيشهتر چهالشبرانگيانهد ،از چههره
رظا ادي کردند .در ررک کظظدگان اتيستيک کاهش دق

رظا ادي هيجهانهها فقهب بهراي

هيجانهاي پاده گاارش نشده ،براي هيجانهاي پيچيده مرل خهودبيظي و نگرانهي ههم عظهوان
رده ا

 .بارگساهن اتيستيک به صورت ضعيفي تکالي

رظا ادي هيجانههاي پيچيهده را

انجا ميدهظد (گالن ،بارون کوه  ،هيل و گالن ) 660 ،که همسو با نتادج پژوهش حاضهر
ا

در اد پژوهش نيا تفاوتي در هيجانهاي پاده ارائهرده ،مشاهده نشد.
در مورد ترجيح چهرههاي واقعي دا گرافيکي ،پژوهشهاي اندکي صورت گرفته ا ه

و بيشتر اد پژوهشها به برر ي تفاوت راهبردهاي پردازش چهرهههاي واقعهي و گرافيکهي
پرداختهاند .براي مرال ،را

و همکاران (  6 ) 66کودک اتيسهتيک را در اده زميظهه بها

همتادان عاديران مقادسه نمودند .نتادج آنها نشان داد که کودکهان اتيسهتيک در پهردازش

1

. Losh
. Palermo, Pasqualetti
3
. Barbati, Intelligente & Rossini
4
. Wallace, Sebastian
5
. Pellicano, Parr & Bailey
6
. Adolphs, Sears & Piven
7
. Wright, Clarke
8
. Jordan, Young
9
. Miles
2
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حاهت هيجاني همان توانادي کودکان عادي را دارند اما از راهبردهاي متفاوتي در پردازش
انواع چهره ا تفاده ميکظظد .گروه کظتهرل از راهبهردههاي کلهي بهراي پهردازش همهه انهواع
چهرهها ا تفاده کردند درحاليکه افراد اتيستيک از راهبردهاي کلي براي پردازش چهرهههاي
کارتوني و از راهبردهاي جادي براي پردازش چهرههاي واقعي ا تفاده کردند.
گرلوتي و همکاران ( ) 665به مطالعه اختارهاي م اي در دک کودک اتيستيک کهه بهه
دک کارتون ودژه عالقه دار و دک کودک اتيستيک که به اده کهارتون عالقهه نداره و
دک کودک عادي که به دک رخوي کارتوني ددگر عالقه دار  ،پرداختظد .آنها تفهاوت
در فعالي مظطقه م اي را فقب براي کودک اتيستيکي کهه عالقهه بهه کهارتوني ودهژه داره ،
دافتظههد؛ امهها بههي کههودک اتيسههتيک ددگههر و کههودک عههادي تفههاوتي مشههاهده نشههد .کههودک
اتيستيکي که عالقه ودژهاي به آن رخوي کارتوني ندار مانظد کودک عهادي ،فعهاليتي در
مظاطق م اياش مشاهده نشد و در واق تفاوتي در پردازش رخوهي کهارتوني بها رخوهي
غير کارتوني وجود ندار که نتادج اد پژوهش همسو با پژوهش حاضر ا

.

با توجه به دافتههاي پژوهش حاضر با ادظکه دو گروه از نوهر زمهان واکهظش بهه چههرهههاي
واقعي و گرافيکي تفاوت دارتظد اما گروه اتيستيک در پردازش ههم چههرهههاي واقعهي و ههم
گرافيکي به صورت کظدتري عمل ميکرد و اد موجب تفاوت دو گروه رهده بهود .بهه طهور
کلي نحوه پا خ دادن دو گروه ربيه دکهددگر بهود امها در گهروه اتيسهتيک بها زمهان پهردازش
کظدتر .بظابراد به نور مير د در آموزش افراد اتيستيک ميتوان از همهان توهاودري ا هتفاده
کرد که براي کودکان عادي ا تفاده ميرود با اد تفهاوت کهه بهراي نشهان دادن ههر توهودر
زمان بيشتري صرف رود ،زدرا پردازش اطالعات در افراد اتيستيک کظدتر صورت ميگيرد.
بادد دادآوري کرد که اد پژوهش بها محهدودد ههادي نيها روبهرو بهوده ا ه از جملهه
کوچک بودن حجم نمونه و عد د تر ي به طي

و هيعي از کودکهان اتيسهتيک .افهاون بهر

اد  ،از آنجادي که نمونهها از کليظيکهاي درماني انتخاب ردند ،تح درمان بهودن نمونهههها
نيا عامل ددگري بود که ميتواند در نتادج اد پژوهش اررگرار بارد.
پا گااري
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با تشکر از مسئولي مراکا درماني انجم اتيسم ،ه زدبا ،پودا و تمامي رهرک کظظهدگان
در اد مطالعه که کمال همکاري را در اجراي اد پژوهش دارتظد.
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