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 چکیده

پژوهش حاضر بهه مظوهور برر هي    . مجازي بيش از دنياي واقعي عالقه دارند کودکان اتيستيک به دنياي

در اده   . انجها  گرددهد   و گرافيکي در کودکان اتيسهتيک و عهادي  هاي هيجاني واقعي تفاوت توجه به چهره

 06 .بودنهد مطالعه مقطعي جامعه آماري پژوهش کليهه کودکهان اتيسهتيک بها عملکهرد بهاه در رههر تههران         

به   ال  /54و انحراف معيار  06/9با ميانگي   ظي ( نفر عادي 6 نفر مبتال به اتيسم و  6 )کودک و نوجوان 

. پهروب توهودري بهود   افهااري دات ابهاار پهژوهش آزمهون نهر     . ي در د ترس انتخاب ردندگيرروش نمونه

دو گهروه  نتادج نشهان داد کهه   . ردند تحليل spss افاار نر و  تحليل واردانس آميختهبه و يله آزمون  ها داده

. ههاي واقعهي و گرافيکهي تفهاوتي ندارهتظد     و اتيستيک از نور پا خ و زمان واکظش به چههره  عادي کودکان

هاي گرافيکهي نيها همانظهد    چهره .ردندواقعي در هر دو گروه موجب تخويص توجه بيشتر مي يها صورت

ههاي پردازرهي   ر د تفاوتبه نور مي. روندهاي هيجاني موجب جلب توجه در کودکان اتيستيک ميچهره

 .بارد ني تردو گروه در چهره مربوط به مراحل پردازري پادا
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قهوي بهراي تعهامالت و     يهها  کظظهده  ليتسهه و  ههاي بيظهادي  تهرد  محهرک  هها از مههم  چهره

نشهان   هها  پهژوهش (. 6 6 ،  ، زاجا و جدرا ودالميسار، روجان-گار يا)اند ارتباطات اجتماعي

،  کارمهل و بظتهي   )انسهان  هاختار عوهبي پهردازش چههره از ارهيا مجهاا ا ه           در اند کهداده

 يسهتم مرکهاي کهه    :  يستم عوبي پردازش چههره در انسهان رهامل دو بخهش ا ه      (.  66 

زدربظاي تحليل ددداري چهره ا   و رامل رکظج پس  ري، ريار گيجگاهي فوقاني و مظطقهه  

احي قشهري مجهاا ا ه  و رهامل آميگهدال،      تهر کهه از نهو   چهره ا   و  يستم و هي   رکل يدوک

تهر  اي پيشهرفته ا ه  کهه اطالعهات را بهه رهيوه       يستم ليمبيک، ادظسوه و قشهر گيجگهاهي قهدامي   

حهاهت چههره هيجهاني و خظرهي را در فعاليه  م هاي        ها نقش پژوهشتعدادي از . کظدپردازش مي

چههره بهراي    رهکل  يدوکه قشر بيظادي مربوط به چههره و مظطقهه    ها پژوهشدر اد  . اندبرر ي کرده

اي، حسهي تظهي، رهيار    حاهت هيجاني و خظري همراه با مظاطق قدامي ليمبيک و مظاطق پيشاني حدقهه 

  (.  6 ، 4، آپيسال،  يسا و موراتوري5کمپاتلي، فدردکو)گيجگاهي فوقاني و ادظسوه فعال ردند 

آميها ضهروري ا ه  و    ها براي عملکرد اجتماعي موفقيه  چهرهتوانادي رظا ادي و به دادآوري 

ههاي  مادرران را بهر ا هاس ودژگهي    نوزادان به  رع  چهره. روددر مراحل اوليه تحول پدددار مي

توانظد چهره مادررهان را فقهب بهر ا هاس     اي ميکظظد، نوزادان پظج هفتهبيروني و دروني رظا ادي مي

ههاي م هاي متفهاوتي بهراي رظا هادي      هها از مکهانيا   و رش ماههه  هاي دروني رظا ادي کظظدودژگي

کظظد کهه بسهتگي بهه مشهکل بهودن فرادظهد پهردازش چههره         چهره مادرران از افراد غردبه ا تفاده مي

 انهد  دادهرا در پردازش چهره نشهان   ديها دينار ابر خالف کودکان عادي، کودکان اتيستيک . دارد

و   ، ودلراده  0ارهود  )رهده ا ه     دديه تأگوناگون  يها ژوهشپکه تو ب  (  6 ، 0کي و ا تون)
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 (.  66 ،  ؛ تظيس و دي گلدر664 ،  ؛  الني، باتا ي و آر يددانو660 ،  کوه بارون

ههاي  ها ارزش تقهودتي کمتهري دارنهد و بظهابراد  ودژگهي     چهرهکودکان اتيستيک براي 

در  کودکهان اتيسهتيک  ههاي م هاي   تفهاوت . کظظهد ها کمتر جلب توجه ميچهره مانظد چشم

براي مرال . دروپردازش چهره هظگا  ارائه اطالعات عاطفي در مقابل غير عاطفي آرکار مي

الگههوي فعاليهه  متفههاوتي از  يسههتم ليمبيههک را بههراي رظا ههادي  (  66 )گههار و همکههاران 

 فرههال و ادشهاي   و هاي  هظي گهاارش کردنهد   هيجاني در مقابل رظا ادي ودژگي يها چهره

و آميگههدال بهها قشههر  رههکل يدوکههبيههان کردنههد کههه تفههاوت در ارتبههاط بههي  رههکظج ( 660 )

ي به اد  که تکليه  رهامل پهردازش چههره بهه صهورت کلهي دها پهردازش حهاهت           شانيپ شيپ

 (.6 6 ودالميسار، روجان، زاجا و جدرا، -گار يا)هيجاني بارد، بستگي دارد 

رهوند،  تو هب چههره مظتقهل مهي     کهه  ماعيهاي پيچيده اجتافراد اتيستيک در درک هيجان

 6 کهوه ، هيهل  ، بارون 9؛ گالن 66 ،  و پيون 0، گلدم 0، رزنيک4،  ا ون5پلفري)اند ناتوان

براي بازرظا هي هيجانهات    بيشتر ها دينار ااند که ها نشان دادهپژوهش(. 660 و گالن،  6 هيل

ههاي   مختله  نار هادي  ي هها  پهژوهش (.   6 ،   بردظاند، رهپم  و رادوي )مظفي ا   تا مرب  

؛ تهرس، نفهرت و   ( 66 ؛ پلفري و همکهاران،  666 و همکاران،    هاوارد)براي ترس  را ودژه

ارهود ، چهاپم ، کهل و    )؛ خشم، نفرت و غم (660 ، ميظشو، لئونارد و برمان،   هامفرز)رادي 

 .اند افتهد(   6 و همکاران، 5 را   )خشم  و (660 بارون کوه ، 
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گرفتهه   صورت افراد اتيستيکزميظه پردازش حاهت هيجاني در  در بسياري يها پژوهش

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

بهراي  . محدودي صورت گرفته ا ه   بسيار يها پژوهشحاهت هيجاني کودکان اتيستيک 

در تيک کهه تفهاوتي را بهي  افهراد عهادي و اتيسه      ( 665 )و همکهاران    گلوتي پژوهشمرال 

 . پردازش تواودر گرافيکي گاارش نکردند

ههاي  ههاي واقعهي و گرافيکهي بها حاله      بها ارائهه چههره    هدف اد  پژوهش آن ا   که

پهروب بها ا هتفاده از زمهان     افهااري دات هيجاني رادي، غم، خشهم و تهرس در آزمهون نهر     

ههاي واقعهي و   يح و غلهب فهرد بهه برر هي  هوگيري توجهه بهه چههره        واکظش و پا هخ صهح  

 .بپردازد عادي کودکان اتيستيک وگرافيکي داراي حال  هيجاني در 

 روش

کودکهان   همهه جامعهه آمهاري پهژوهش    . اي ا ه  پژوهش حاضر از نوع مقطعي مقادسه

ودک بودنهد  که  6 رامل نمونه  .بودند  9   ال در با عملکرد باه در رهر تهران اتيستيک 

. در د ههترس از  ههه مرکهها انجمهه  اتيسههم،  ههه  زدبهها و پودهها انتخههاب رههدند  روشبههه کههه 

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

نيهها بههراي رظا ههادي افههراد  ASSQههها تسهه  از مطالعههه حههرف گردددنههد، از آزمههودني 06

کهودک  هالم در      و  اتيسهتيک کودک     رانجا  با عملکرد باه گرفته رد و  تيکاتيس

پهروب مهورد ارزدهابي قهرار     افهااري دات ها به و يله آزمون نهر   پس آن. نمونه باقي ماندند

ههاي واقعهي و   ها به چههره پا خ و زمان واکظش آزمودني ،گرفتظد و با ا تفاده از اد  آزمون

آزمهون   و   نسهخه   spssافهاار  آمده تو ب نر  به د  العات گرافيکي رب  گرددد و اط

 .آماري تحليل واردانس آميخته تحليل گرددد

 رهده  اصهالح ، نسهخه  يافهاار  نهر   اده  آزمهون  : توودري دات پروب رده اصالحآزمون 

در اده    .ه گرددهده ا ه   ئه ارا( 0 9 )آزمون اصلي ا   که تو ب مک لئهود و همکهاران   

 5×0بهه انهدازه   توهودر   90)هيجهاني   يهها  چههره رهاي مربهوط بهه   دک از توهود  آزمون هر

                                              
1
. Grelotti 
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توهاودر و نقطهه در دو کهادر    . رهوند  يمه با توهودر چههره هيجهاني خظرهي جفه       ( متر  انتي

نمهادش داده  متهر از نقطهه تربيه  مرکهاي صهفحه نمهادش،        هانتي   مستطيل رکل با فاصله 

نخس  کادر خالي و نقطهه  . گيردر ميمتر از رادانه قرا انتي 46فاصله آزمودني به . روند يم

 پس دو چهره در چپ و را ه  نقطهه   . روده ميئهاار  رانيه ارا 466براي مدت )+( تربي  

آزمودني بادد بها ددهدن    .دگرده ميئهاار  رانيه ارا 466و  66  تربي  صفحه نمادش به مدت

نقطهه  رادانهه، جهه     يهد کل صهفحه نمها بهر روي   ، با فشار دادن کليهدهاي جهه   ( تاره)نقطه 

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

در ارائه به صورت . خوان ا  خوان و ناهمها به صورت همارائه محرک .کظدرانيه رب  مي

ه و  هتاره در دهک  هم  قهرار دارنهد و در ارائهه به       ( توودر چههره )خوان توودر هدف هم

توهودر ههدف در  هم     )خوان  تاره و توودر هدف در دهک  هم  نيسه     صورت ناهم

هها بهه   خهوان محهرک  خوان و ناهمارائه هم(. را   و  تاره در  م  چپ ا   و برعکس

-گيري از دک لهپ تهاا اجهرا مهي    آزمون با بهره .گيردمظوور برر ي ارر توجه صورت مي

      .رود

 

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

 آزمون 
ASSQ :  تسASSQ، طراحي رده ا  (  99 )  و گيلبرگ  تو ب اهلر .

نمهره   گودهه بهراي ههر    .رهود ن تکميل مياتو ب والدد  دا معلم دارد که گوده 0 اد  تس  

مبهتال بهه    وي کظهد کهه  مشهخص مهي   هر فهرد  يها نمره مجموع و روددر نور گرفته مي  تا6

بعد از ادظکه اد  پر شظامه پر رد، نمرات . طي  اتيسم با عملکرد باه هس  دا نه يها اختالل

و ( نادر صورت تکميل ردن تو ب معلمه )    ها آني کلي جم  رده و کودکاني که نمره

با عملکرد باه انتخهاب   تيکعظوان اتيسبا بارد، (در صورت تکميل ردن تو ب والدد ) 9 

 96  چههي در دانشههگاه علههو  بهادسههتي در  ههال  ادهه  پر شههظامه تو ههب کا ههه .رههوندمههي

 (.96  چي، کا ه) هظجاردابي رده ا  

وکسهلر،  )از مقياس تجددد نوهر رهده وکسهلر کودکهان     : آزمون هوش وکسلر کودکان

کودکان )ماندگان  هظي حرف عقببراي تعيي  وضعي  بهره هوري کودکان و نيا ( 905 

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

                                              
1
. The high-functioning Autism Spectrum Screening Questionnaire 

2
. Ehlers 

3
. Gillberg 
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 (. 66 مارنات و گري،  -گراث)ادران هظجاردابي رده ا   

 بها  اتيسهتيک در ابتهدا رظا هادي کودکهان و نوجوانهان     : هها ريوه اجهرا و گهردآوري داده  

کودک دا  6 . انجا  رد پارک روانتشخيص  و ASSQپر شظامه ده از عملکرد باه با ا تفا

گيهري در  هها بهه رهيوه نمونهه    نفر از همتادان عادي آن 6 با عملکرد باه و  اتيستيکنوجوان 

پس از معرفي خود به آزمودني و برقراري ارتبهاط   انگر پژوهش. د ترس انتخاب گردددند

رهامل  )رهظاختي  ، اطالعهات جمعيه   (ظشاندوالد و)ها ز جلب رضاد  آزمودنيبا او و پس ا

 هپس ارزدهابي ههوش کودکهان بهه و هيله       . را در مورد کودکان تکميل نمود( جظس و   

ها بهه عله    نفر از آزمودني 6 در اد  مرحله . آزمون هوش وکسلر براي کودکان انجا  رد

 کهودک    در اد  آزمون از مطالعهه حهرف رهدند و پهژوهش بها       06گرفت  نمره کمتر از 

جه  آرظادي با برنامه و اطميظان از ادظکه کودک . کودک عادي ادامه داف    و  اتيستيک

عمل آزمادظده رده ا   برنامه به مدت چظد دقيقه به صورت آزمادشي انجها    متوجه د تورِ

 .پس از آن برنامه اصلي اجرا و عملکرد آزمودني رب  گرددد. ردمي

و کودکهان   بودند با عملکرد باه که به مراکا درماني مراجعه کرده اتيستيکبه کودکان 

و دا کال ي در مدر ه با ا تفاده از دک لهپ   تيکعادي در مدارس، در اتاقي در مرکا اتيس

دات پهروب دهک  هري از     افهاار  نهر  از  يريه گ بههره و  ادهظ     /5با اندازه صهفحه   hpتاا 

روش ارائهه توهاودر در   . ترس نشان داده رهد  تواودر با حاهت هيجاني غم، خشم، رادي و

دات پروب بهه صهورت    يرظاخت عوبمطالعه حاضر بدد  ترتيب بود که تواودر در آزمون 

در اد  آزمون ابتهدا دهک نقطهه تربيه  و هب صهفحه نمادشهگر ظهاهر         . ردندجفتي ارائه مي

م بهراي  قابهل تظوهي  ) ودهژه ،  پس در دو طرف صفحه دو توودر در دک بازه زمهاني  رود يم

 66 و ناهشيار در مدت زمان  هيران يليم 466به صورت هشيار در مدت زمان  ها محرکارائه 

و فهرد   رهود  يمه  پس در پش  دکي از تواودر دک  تاره ظهاهر  . روند يمظاهر ( هيران يليم

 هوگيري توجهه بهه طهرف ههر دهک از       . جهه   هتاره را تعيهي  نمادهد     نما مکانبادد با کليد 

 .پا خ داده رود تر  د ردر پش  آن توودر  ظاهرردهرود  تاره موجب مي ها محرک
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 نتايج

-افهااري دات تواودر هيجاني واقعي و گرافيکي در آزمون نهر  طور که بيان رد،  همان

ها ربه  گرددهد،  هپس از آزمهون     ها ارائه رد و پا خ و زمان واکظش آنپروب به آزمودني

 .ها ا تفاده گردددبراي برر ي دادهآماري تحليل واردانس آميخته 

 
 شناختي مربوط به دو گروههای جمعیتويژگي .1جدول 

 ميانگي  هوربهر ميانگي   ظي جظس تعداد گروه

  4/9  04/9 دختر  / پسر 0     عادي

 0 / 5 9/ 0 دختر  / پسر 6     اتيستيک

  9/ 0 9/ 0 دختر 5/ پسر50 46 کل

 .دهدها را نشان ميجدول زدر ميانگي  و انحراف معيار پا خ و زمان واکظش آزمودني 

خوان تصاوير خوان و ناهمها در ارائه به صورت همپاسخ و زمان واکنش آزمودني. 2جدول 

 واقعي و گرافیکي

 گروه نوع توودر هيجان
 پا خ

 (انحراف معيار)ميانگي  

 زمان واکظش

 (معيارانحراف )ميانگي  

 خوانهم

 واقعي
  /05(6/ 9) 9 /65( /00) اتيستيک

 09/6(5/6 ) 6 /5 ( /6 ) عادي

 گرافيکي
  / 0(95/6) 4 / 0( /99) اتيستيک

 6/ 0(6/  ) 0 /06( /56) عادي

 خوانناهم

 واقعي
  /96( /  )   /69( /90) اتيستيک

 04/6(6/  )   /50( /0 ) عادي

 گرافيکي
  / 0(6/ 9) 4 / 0( / 6) اتيستيک

 6/ 0(6/  ) 0 /4 ( /00) عادي
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 هاآزمون تحلیل واريانس آمیخته جهت بررسي پاسخ آزمودني. 3جدول 

 

 

 

 خوانهم

 داريدرجه آزادي     ميانگي  مربعات       ضردب اف     طح معظي

گرافيکي /واقعي

 گروه*گرافيکي/واقعي

 خطا

  

  

5  

0 /   5 

  /5 

 6/  

5 / 95 

 0/  

66/6 

 5/6 

 گروه

 خطا

  

5  

  /40 

0 / 0 
 0/  60/6 

 

 

 خوانناهم

 گرافيکي/واقعي

 گروه*گرافيکي/واقعي

 خطا

  

  

5  

95/ 646 

 5/6 

 6/  

  /599 

60/6 

66/6 

09/6 

 گروه

 خطا

  

5  

54/5  

46/ 0 
4 /    /6 

 

دار معظهي  >6p/ 6هها در  هطح   گرافيکي چهره -با توجه به جدول فوق، ارائه واقعي     

هها  آزمهودني  ديگهو  پا خهاي واقعي و گرافيکي بر ا   و به اد  معظي ا   که ارائه چهره

ههاي واقعهي و گرافيکهي غهم     ي  دو گروه از نور پا هخ بهه چههره   اما ب؛ بوده ا   رگراريتأر

 .دار نيستظددک از اررات تعاملي معظيتفاوتي وجود ندارد و هي 
 هاتحلیل واريانس آمیخته جهت بررسي زمان واکنش آزمودني آزمون. 4جدول 

 

 

 

 خوانهم

 داريميانگي  مربعات     ضردب اف     طح معظي     درجه آزادي                                      

گرافيکي /واقعي

 گروه*گرافيکي/واقعي

 خطا

  

  

5  

65/6 

6 /6 

6 /6 

  /  

49/6 

 4/6 

55/6 

 گروه

 خطا

  

5  

04/   

  /6 
  / 5 66/6 
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 خوانناهم

 گرافيکي/واقعي

 گروه*گرافيکي/واقعي

 خطا

  

  

5  

  /6 

60/6 

64/6 

 5/  

 5/  

 5/6 

 9/6 

 گروه

 خطا

  

5  

  / 4 

64/  
4 /   66/6 

 

هاي واقعي و رود، بي  دو گروه از نور زمان واکظش به چهرهطور که مشاهده مي همان 

هها بهر زمهان واکهظش     تفهاوت وجهود دارد و واقعهي و گرافيکهي بهودن چههره      گرافيکي غهم  

گرافيکهي و گهروه در    -هاي غم واقعيبوده ا   اما ارر تعاملي چهره رگراريتأرها آزمودني

داري بي  دو گهروه  بظابراد  تفاوت معظي. دار نيس معظيخوان خوان و ناهمهر دو حال  هم

 .هيجاني واقعي و گرافيکي وجود نداردهاي از نور زمان واکظش به چهره

 بحث

ههاي واقعهي و   با توجه به نتادج، بي  دو گهروه از نوهر پا هخ و زمهان واکهظش بهه چههره       

کودکان اتيسهتيک   با توجه به جداول گروه. گرافيکي حاهت هيجاني تفاوتي وجود ندار 

گهروه عهادي    تري نسب  بهه هاي واقعي و هم گرافيکي زمان واکظش طوهنيهم براي چهره

 .دار نبهود گرافيکي و گروه بي  دو گروه معظي -دارتظد اما اد  تفاوت براي ارر تعاملي واقعي

 .کودکان اتيستيک صورت گرفته ا  ها در مختلفي در زميظه رظا ادي هيجان يها پژوهش

هاي  ظي مشکالتي را در ، همه گروهاتيستيکها هم کودکان و هم بارگساهن بر ا اس آن

،  کهربس، بيسهواس  براي مرال؛ ) اندهاي هيجاني نشان دادهرظا ادي و برچسب زدن به حال 

پلفري،  ا ون، رزنيک، گلدم  و پيون،  ؛  6  ، ، رمشي  و روارتار پا کاليس، کمپبگر

                                              
1
. Krebs, Biswas  

2
. Pascalis, Kamp-Becker 

3
. Remschmidt & Schwarzer 
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؛ 660 ،  ، باربهاتي، ادظتليجظه  و ر هيظي    ؛ پهالرمو، پا هالتي  669 و همکاران،   ؛ هش 66 

-مخال  اده  نتيجهه   ها نيا پژوهش، اما برخي (6 6 ، 4پليکانو، پار و بيلي، 5واهس،  با تي 

اند بيان کرده(  66 ) 0و آدول ،  يرز و پيون( 660 )ارود ، ودلراد  و بارون کوه  . اند

انهد،  مشکالتي را در تکالي  پيچيده که بهر پادهه حهاهت  هظهي و هيجهان     اتيستيک  افراد که

هاي پاده ممک  ا   د   نخورده بارهد،  دق  بازرظا ي هيجان که يدرحال. دهظدنشان مي

گيرنهد  با عملکرد باه مورد مطالعه قرار مهي اتيستيک  کظظدگانبه خووص زماني که ررک 

  .بارظدحاضر مي پژوهشهمسو با نتادج  ها افتهدکه اد  

کودکهان  (  66 ) 9، کهالرک و مهادلا   ، جهوردن، دانه   0راده ، کهالرک  پژوهش در 

، از چههره  انهد يبرانگ چهالش ههادي کهه بيشهتر    ، خشم و رهادي را بهه عظهوان هيجهان    اتيستيک

هها فقهب بهراي    کاهش دق  رظا ادي هيجهان اتيستيک  کظظدگاندر ررک . رظا ادي کردند

هاي پيچيده مرل خهودبيظي و نگرانهي ههم عظهوان     هاي پاده گاارش نشده، براي هيجانهيجان

ههاي پيچيهده را   به صورت ضعيفي تکالي  رظا ادي هيجاناتيستيک  بارگساهن. رده ا  

حاضهر   پژوهشکه همسو با نتادج ( 660 کوه ، هيل و گالن، گالن، بارون )دهظد انجا  مي

 .، مشاهده نشدرده ارائههاي پاده نيا تفاوتي در هيجان پژوهشا   در اد  

ورت گرفته ا ه   ص ي اندکيها پژوهشهاي واقعي دا گرافيکي، در مورد ترجيح چهره

ههاي واقعهي و گرافيکهي    هاي پردازش چهرهراهبردبرر ي تفاوت  ها به پژوهشو بيشتر اد  

را در اده  زميظهه بها    اتيسهتيک   کودک 6 (  66 )و همکاران  براي مرال، را  . اندپرداخته

در پهردازش  کودکهان اتيسهتيک   ها نشان داد که نتادج آن. ران مقادسه نمودندهمتادان عادي

                                              
1
. Losh 

2
. 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 
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هاي متفاوتي در پردازش راهبردحاهت هيجاني همان توانادي کودکان عادي را دارند اما از 

ههاي کلهي بهراي پهردازش همهه انهواع       راهبهرد گروه کظتهرل از  . کظظدانواع چهره ا تفاده مي

ي هها  چهرههاي کلي براي پردازش افراد اتيستيک از راهبرد که يدرحالها ا تفاده کردند چهره

 .هاي واقعي ا تفاده کردندهاي جادي براي پردازش چهرهکارتوني و از راهبرد

به مطالعه  اختارهاي م اي در دک کودک اتيستيک کهه بهه   ( 665 )گرلوتي و همکاران 

دک کارتون ودژه عالقه دار  و دک کودک اتيستيک که به اده  کهارتون عالقهه نداره  و     

ها تفهاوت  آن. ددگر عالقه دار ، پرداختظددک کودک عادي که به دک رخوي  کارتوني 

در فعالي  مظطقه م اي را فقب براي کودک اتيستيکي کهه عالقهه بهه کهارتوني ودهژه داره ،       

کههودک . امهها بههي  کههودک اتيسههتيک ددگههر و کههودک عههادي تفههاوتي مشههاهده نشههد؛ دافتظههد

آن رخوي  کارتوني ندار  مانظد کودک عهادي، فعهاليتي در    به يا ژهدواتيستيکي که عالقه 

اش مشاهده نشد و در واق  تفاوتي در پردازش رخوهي  کهارتوني بها رخوهي      مظاطق م اي

 .غير کارتوني وجود ندار  که نتادج اد  پژوهش همسو با پژوهش حاضر ا  

ههاي  کهظش بهه چههره   ي پژوهش حاضر با ادظکه دو گروه از نوهر زمهان وا  ها افتهبا توجه به د

ههاي واقعهي و ههم    واقعي و گرافيکي تفاوت دارتظد اما گروه اتيستيک در پردازش ههم چههره  

بهه طهور   . کرد و اد  موجب تفاوت دو گروه رهده بهود  گرافيکي به صورت کظدتري عمل مي

کلي نحوه پا خ دادن دو گروه ربيه دکهددگر بهود امها در گهروه اتيسهتيک بها زمهان پهردازش         

توان از همهان توهاودري ا هتفاده    مي کياتيست ر د در آموزش افرادظابراد  به نور ميب. کظدتر

رود با اد  تفهاوت کهه بهراي نشهان دادن ههر توهودر       کرد که براي کودکان عادي ا تفاده مي

 .گيردصورت مي کظدتر زمان بيشتري صرف رود، زدرا پردازش اطالعات در افراد اتيستيک

ههادي نيها روبهرو بهوده ا ه  از جملهه       اد  پژوهش بها محهدودد   بادد دادآوري کرد  که 

 بهر افهاون  . کوچک بودن حجم نمونه و عد  د تر ي به طي  و هيعي از کودکهان اتيسهتيک   

هها   هاي درماني انتخاب ردند، تح  درمان بهودن نمونهه  ها از کليظيک، از آنجادي که نمونه دا

 .بارد پژوهش اررگرارتواند در نتادج اد  مي که بودنيا عامل ددگري 

  پا گااري
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کظظهدگان   با تشکر از مسئولي  مراکا درماني انجم  اتيسم،  ه  زدبا، پودا و تمامي رهرک  

 .در اد  مطالعه که کمال همکاري را در اجراي اد  پژوهش دارتظد
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