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 چکیده
شوند. ناتوانی هیجان خوانی مجموع  هاي آشکار اغلب افراد اتیستیک محسوب می مشکل هیجانی از ویژگی 

مشکالتی در درك حاالت و عواطف خود و دیگري و نیز نقص در كاركرد هیجانی است. تحقیق حاضر با 
ي تشخیص، تفسیر و كاربست حاالت هیجانی هاهدف طراحی آموزش هیجان خوانی به منظور بهبود مهارت

است. شده  انجام  باال  عملکرد  با  اتیستیک  آزمون،   تحقیق حاضر  كودكان  پیش  با طرح  آزمایشی،  نوع  از 
آموزان با اختالل . جامعه آماري این پژوهش، شامل كلیه دانشاست، پیگیري همراه با گروه كنترل  آزمونپس

پسر اتیستیک با    1۶ویژه اتیسم شهر تهران است. از بین كل جامعه هدف، تعداد  اتیسم عملکرد باال، مدارس  
ي ورود به آزمایش بودند، به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و به هااراي مالك عملکرد باال، كه د

نفر( جایگزین شدند. برنامه آموزش ذهن خوانی در   8نفر( و كنترل )  8زمایش)گروه آ  طور تصادفی در دو 
ن  آزمون هیجاجلسه آموزشی متوالی در مركز توانبخشی دوم آوریل، براي گروه آزمایش اجرا شد. از  1۴

رایانه و    ايخوانی  شد  استفاده  هیجانی  توانایی  بررسی  گردآ هادادهبراي  تحلیل ي  از  استفاده  با  شده  وري 
داري  خوانی بطور معنی نتایج نشان داد كه برنامه آموزش ذهن واریانس و و اندازه گیري مکرر تحلیل شدند.

( باعث بهبود و تقویت كاركردهاي هیجانی در گروه آزمایش شد. باتوجه به اثربخشی برنامه  p>./.  1)درسطح
ذهن خوانی بر كاركردهاي هیجانی افراد اتیستیک، به عنوان یک روش مداخله اي براي استفاده در مراكز  

 شود.  توانبخشی اتیسم پیشنهاد می 

 . موز اتیستیکآهیجان، کارکرد هیجانی، دانش گان کلیدی:واژ

 

 

 
دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران )نویسنده مسئول(  ، شناسی و آموزش كودكان استثنایی. استادیار گروه روان1

rezayi.saeed10@gmail.com 



 1399تابستان    ،56  ، شمارةشانزدهمتربیتی، سال    شناسیروان علمی  فصلنامة  / 58

 

 مقدمه 
  ي هامهارت  در  نقص  با  ، كهشوندمی  اختالالت  از  ، شامل گروهی1تیسم ا   طیف  اختالالت
انجمن  )  شوندمشخص می   اي كلیشه  و  تکراري  و رفتارهاي   افکارهمراه با  ،  اجتماعی  ارتباطی و

آ نتایج  بر  (.201۳،مریکارواپزشکی  فردي  بررسی اساس  و  اجتماعی  رشد  محققان،  هاي 
كودكان به شدت تحت تاثیر افکار و احساسات آنان درباره خود و دیگران است و مجموعه  

خصوصیات اجتماعی و    دهند ورا شکل می  2ي ذهنی، ظرفیت شناخت اجتماعی هااین حالت
محیط رشد اجتماعی كودك است. شناخت اجتماعی فرایند رفتار اجتماعی نیز تحت تاثیر  

پیچیده اي است كه فرد به وسیله آن بینش و دانش اجتماعی را كسب، و براي پاسخ بهنگام  
  برد. این فرایند اساس موفقیت و مناسب به اطالعات كالمی و غیركالمی اجتماعی به كار می

اجتماعی را شکل می  است كه  ارتباطات  اجتماعی شرایطی  به عبارتی دیگر شناخت  دهد. 
بتواند سرنخ اجتماعیهاكودك  انگیخته،    -ي  به طور خود  هیجانی، كالمی/ غیركالمی را 

تشخیص دهد، درك كند و به درستی تعبیر و تفسیر نماید. شناخت اجتماعی به نوعی همان  
و مهارتی ضروري براي توسعه روابط و رضایت از رابطه  شناخت و كفایت هیجانی است  

كودكان در  (.  1۳9۶)رضایی،  هاي هیجانی طرف مقابل استدوستانه، توانایی دریافت حالت 
دیگر رشد می افراد  در كنار  و  اجتماعی  اتفاقات  محیطی  فرایند رشد شناختی،  در  و  كنند 

هاي اجتماعی را  بندي قواعد و طبقهدنیاي اجتماعی، رابطه میان خود و دیگري، ذهن افراد،  
اي بر رفتار كودكان، رشد و چگونگی تفکر  آموزند. روابط اجتماعی تاثیر قابل مالحظهمی

بر  (.  200۴  و همکاران،  ۳)گلس  و عملکرد اجتماعی مطلوب آنها در طول زندگی شان دارد
سومین دوره فرایند    ۴ذهن نظریهرشد شناخت اجتماعی با درونمایه،  اساس دیدگاه فالول،  

كودكان   شناختی  چتريو  است  رشد  عنوان  شناختی    ،به  رشد  به  مربوط  موضوعات  كل 
را می  كودكان  بر  محسنی،1999  )فالول،  گیرددر  نیکچهر  از  نقل   ذهن  نظریه  (.1۳89  ؛ 

بینی و دیگران و  خود به ذهنی هايحالت  اسناد در فرد توانایی  مبناي  بر رفتارها پیش 

 (.  2015 ،5بروس لیراد، پنی و پولین، )كنند میتعریف  ذهنی دریافتی هايحالت

 
1. Autistic Spectrum Disorders 

2. Social cognition 

3. Gallese 

4. Theory of mind 

5. Brosseau-Liard, Penney & Poulin 
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عی است.  هاي اجتماعی الزمه رشد اجتماعی و درك دنیاي اجتما توجه و تمیز محرك
نخستین شناخت  ي  ها ها، از نشانههاي انسانی و تعامل با انسانعالقه مندي توجه به محرك

نوزادان می در  بررسیبر  (.1۳9۳  )خرازي،   باشد اجتماعی  متعدد، رشد و تحول  اساس  هاي 
شود. نوزادانی كه داراي رشد  شناخت اجتماعی؛ از روزهاي آغازین زندگی نوزاد شروع می

عادي هستند، همانند افراد بزرگسال از همان روز نخست زندگی داراي شناخت اجتماعی  
كنند و در فرایند  هاي اجتماعی و همراه با همنوعان خود رشد می هستند. كودكان در محیط

هاي  ها، نظامیگران، دنیاي ذهنی انسانرشد شناختی، با دنیاي اجتماعی، تعامل و تعاون با د
گیرند. تعامالت  شوند و آنها را یاد میها و قوانین حاكم بر اجتماع آشنا میاجتماعی، ارزش

اعی تاثیري عمیق بر احساس، افکار و رفتار كودكان دارد و كاركرد اجتماعی مطلوب  اجتم
توانایی  مرهون  اجتماعی  حیات  در  آنهاستآنها  اجتماعی  شناختی  (. 1۳9۶  رضایی،)  هاي 

  1به آن كوري ذهن اصطالحا  شود كه  منجر به بروز حالتی می  نظریه ذهن  تکوین در    نقص 
(، مطرح شد و استعاره 1985) كوهن-نی، نخستین بار توسط بارونعبارت كور ذهگویند.  می

كوهن، معتقد است كه افراد  –اي است براي ناتوانی در درك یا خواندن ذهن دیگران. بارون
  2هاي اتیسم نه تنها در اكتساب نظریه ذهن، بلکه در فرایند ذهن خوانی مبتال به طیف اختالل

اي براي توضیح  . نظریه كور ذهنی، پیش زمینه(1۳8۴  یزدي،)امین    خورندنیز شکست می
زمین در  اتیستیک  نقایص كودكان  دیدگاهسایر  جمله  از  اجتماعی،  شناخت  توجه  ه  گیري، 

مشترك، همدلی و نظامندي، تقلید، انسجام مركزي، كاركردهاي اجرایی، اظهارات هیجانی،  
 بازي وانمود، اشارات پیش اخباري و.. می باشد.

اي انجام شده  هاي میانی قرن بیستم به بعد، در حوزه روانشناسی تحقیقات گستردهدهه از  
با از اواخر قرن بیست به  و غالبا تمركز بیشتر تحقیقات معطوف بر هیجانات بوده است. تقری

زمینه هاهیجان  بعد اساسی در  از محورهاي  به عنوان یکی  مختلف همچ،  انگیزش،  هاي  ون 
خ اجتماعی،  و..ود تعامالت  روانی  سالمت  موضوع    .تنظیمی،  و  گرفته  قرار  توجه  مورد 

هاي سنتی  هاي تحولی شده است. در چهارچوب نظریههاي متعدد از جمله بررسیپژوهش 
-بیشتر به عنوان عامل ایجاد كننده اختالل در رفتار سازشی محسوب می   هاهیجانگذشته،  

ي كالسیک نیز بیشتر از زاویه عوامل  هاشدند و تاكید بر آن بیشتر به همین لحاظ بود. رویکرد

 
1. Mind-blindness Theory 

2  . Mind reading 
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  ها هیجانبه بعد، نگرش نسبت به    1980هاي  سال  میانهپرداختند. ولی از  زیستی به هیجانات می
ا یافته  اساسی  پژوهشتغییري  زمینه  ست.  در  تحولی  تعامالت  هاهیجانهاي  بر  عموما   ،

تاكید   ...، كفایت اجتماعی، تفکر اجتماعی واجتماعی، شناخت خود و دیگري، منش فردي
توانایی هیجانی كودك در سطح بیان و ابراز و نیز در سطح شناخت حاالت و شواهد   دارند.

به موازات رشد كودك   كنند و در  در فرایند تحول رشد میهیجانی نزد خود و دیگري، 
 – هاي روانیي رفتاري، خود آگاهی و به طور كلی، كنش هاقالب رفتارهاي اجتماعی، انگیزه

در    2اجتماعی   –. رشد هیجانی(201۷  ،1)جان، پیکلس و لورد   گردنداجتماعی او منعکس می
شناخت و تشخیص حاالت  و همچنین    ۴و تنظیم هیجانات   ۳ابراز حاالت هیجانی دو محور؛  

هاي  پی، سنگهاهیجانو پاسخ به    هاهیجانابراز    خود و دیگري بررسی می شوند.  5هیجانی 
ي  هاها را در ماهتوان آنات اجتماعی است و بطور مستقیم میاولیه تعامل اجتماعی و ارتباط
  ها هیجانانی و منظور  قادر به درك معچند كودك در آن سن  بعد از تولد مشاهده نمود. هر

را بفهمد و واكنش نشان دهد.    ها هیجانها طول بکشد تا كودك بتواند معنی  نیست و شاید ماه
حاالت عمدي یا  "توسط نوزادان است،    هاهیجانیکی از پیشایندهایی كه نشان دهنده درك  

میمی  "۶دار معنیحركات   كودك  كه  زمانی  و  ماهگی  نه  فاصله  در  همراه باشد.  به  تواند 
توان حالت عمدي و حركات  دیگران به چیزي توجه كند و توجه مشترك داشته باشد، می

)بین    را مشاهده نمود. به دنبال این توانایی، كودك شروع به برقراري تعامل سه جانبه  دارمعنی
كند. به این شکل؛ كودك ابتدا همراه شخص دیگري به  خود، شی و شخص دیگري( می

كند،  كند و سپس به تناوب چشمانش را بین شی و آن شخص كه به شی نگاه میه میشی نگا
)مثال؛ با اشاره كردن   چرخاند. تقریبا مقارن ده ماهگی، كودكان توانایی توجه به دیگران رامی

كنند  دن مستقیم دیگران را نیز، كسب میگیرند و همچنین توانایی دنبال كربه چیزي( یاد می
. توانایی داشتن توجه مشترك، خیره شدن و دنبال كردن  (1۳90)جلیلی،  دهندو توسعه می

درك حاالت    سازد.عیت ذهنی و عاطفی دیگران قادر میشی، كودك را براي آگاهی از وض
نشانه رمزگشایی  مستلزم  موقعیتی،  یک  در  دیگران  اشارههیجانی  مثل  غیركالمی    هاي هاي 

 
1  . Jones, R.M., Pickles, A., Lord 

2  . Social-Emotional 

3  . Emotional Expression 

4  . Emotional Regulation 

5  . Emotion identification 

6. intentional stance 
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از  1اي چهره یکی  است.  و..  زبان  ریتم، ژست،  مضاعف  هامهارت،  رشد  براي  كه  اولیه  ي 
اي است. درك  )كلی( اشارات چهره  توانایی اجتماعی، توانایی تشخیص و درك یکپارچه 

دهد كه واكنش و احساس دیگران نسبت به رفتارش  اي به كودك اجازه میاشارات چهره
زود شکل    هامهارتاسخ درخور بدهد. معموال این  را درك و ارزیابی كند و متناسب با آن، پ

میمی و  نمودگیرند  مشاهده  در كودكان  مدرسه  از  پیش  سنین  در  را  آنها  سیمرود  )   توان 
انواع اطالعات  ، از مهمترین منابع اطالعات براي دریافت  ي چهرههاهیجان  (.200۷  ،كلیکمن 

افرادهاخصیصه  از اي،  هاهیجان  است.  ي  مثل  ي چهره  افراد  ذهنی  كننده حاالت  منعکس 
، مقاصد و نیات شان است و نقش مهمی در هدایت رفتار افراد در زندگی  هانیازها، خواسته

براي داشتن ارتباط اجتماعی موثر و مناسب، الزم است افراد بتوانند عواطف    روزمره است
فسیر كنند تا بتوانند  ، به درستی تشخیص و تز روي رفتارهاي كالمی و غیركالمی دیگران را ا 

هرگونه ناتوانی    منظور و مقصود طرف مقابل را به درستی بفهمند و متناسب به آن پاسخ دهند.
ابط و تعامالت اجتماعی  تواند مشکالتی را در روچهره می  اطالعاتیا نقص در پردازش دقیق  

  هاي هیجانی مشکل دارند.كنش اغلب افراد با اختالل اتیسم، در    . (2،2008ناكایاما )  پدید آورد
از تصو  ی قبل  يعملکرد  یعصب  يربرداریمطالعه تصو  نیچند استفاده  رزونانس    يربرداریبا 

برا   یعصب   تیفعال ،یس ی مغناط مکان  يرا  در    ییتوانا  یاساس  یعصب  يهاسم ی درك  اختالل 
)بارون   كرده اند  یبررس  اتیسمخواندن ذهن در چشم در افراد بزرگسال و نوجوان مبتال به  

با درك نقش    (.201۴كوهن، ي هیجانی و  هامهارتي هیجانی در  هامهارتتحقیق حاضر 
 ارتباطی، به منظور بررسی این تاثیر بر كودكان اتیستیک باعملکرد باال انجام گرفته است.

 روش 
با طرح پیش آزمون،  تحقیق حاضر از نوع آزما با گروه   و  آزمون پس یشی،  پیگیري همراه 

پژوهش، شامل كلیه دانش  این  مراكز كنترل است. جامعه آماري  اتیسم،  با اختالل  آموزان 
-ویژه اتیسم شهر تهران است. مشاركت كنندگان، بعد از غربالگري اولیه با استفاده از مقیاس 

بعد از تعیین سطح عملکرد، به عنوان جامعه    داده شدند وسون، شركت  هاي گارس و گرای
هاي ورود به  ک با عملکرد باال، كه داراي مالك پسر اتیستی   1۶هدف، تعیین شدند. تعداد  

از جمله؛ پرونده تشخیص اتیسم و اتیسم و نمره عملکرد باال،رضایت والدین، عدم    آزمایش 
 

1  . facial expression 

2  . Nakayama 
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بودند، به صورت  عدم مشکل حس طلبی دیداري    مضاعف وي كلینیکی  هادریافت مداخله
 8نفر( و كنترل )  8)  نمونه در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه ازمایش 

در   خوانی  ذهن  آموزش  برنامه  شدند.  جایگزین  مركز 1۴نفر(  در  متوالی  آموزشی  جلسه 
شد. اجرا  آزمایش  گروه  براي  آوریل،  دوم  باز  توانبخشی  هیجانات  آزمون    -بارونشناسی 

، جهت بررسی توانایی تشخیص، تفسیر و ابراز حاالت هیجانی كودكان و نوجوانان  كوهن 
تصویر چهره سیاه    1۷آزمون بازشناسی هیجانات، شامل    اتیستیک با عملکرد باال استفاده شد.

ي هیجانی  هاجلوه)پیچیده( بود.    )پایه( و ثانویه   و سفید با نماي كامل از جلوه هیجانی نخستین 
بی   حوصلگی/  بی  گناه/  نفرت/  ترس/  خشم/  غم/  شادي/  احساس  از؛  بودند  عبارت 
كنجکاوي/   متفکر/  غرور/  تحسین/  شگفتی/  آشفتگی/  آلود/  خواب  یا  میلی/خستگی 

برنامه رایانه اي، نمایش ویدئویی، نقش بازي و داستان    آمادگی. كه با استفاده ازهرزگی/  
ن با استفاده از چک  كنندگاک آموزش داده شد. ارزیابی مشاركت گویی به صورت تک به ت

درجه سه  نمی)می   ايلیست  حدودي،  تا  زمانی  تواند،  سري  سه  در  آزمون،  خود  تواند( 
از شروع آموزش  قبل  اتمام دوره آموزش)  جداگانه؛  از  بعد  ( و  آزمونپس )پیش آزمون(، 
. بعد از اتمام ارزیابی، نمرات پیش  انجام گردید  )پیگیري(  یک ماه بعد پایان دوره آموزش

ي پیشرفته آمار استنباطی از جمله تحلیل  هاو پیگیري با استفاده از آزمون آزمونپس آزمون، 
بین آموزش    داريمعنینتایج بدست آمده رابطه  ي مکرر تحلیل شدند و  هاواریانس و اندازه

كنندگان مشاركت  مهارت  و  توانایی  بهبود  و  اي  مداخله  تشخیص    برنامه  مولفه  سه  در 
محتواي برنامه آموزشی در    نشان دادند.  هاهیجان، ابراز و كاربرد  ها، تفسیر هیجانهاهیجان

 . گزارش شده است. 1جدول 

 خوانی . برنامه آموزش ذهن۱جدول 
ها مهارت  جلسات تکالیف  

 آشنایی و ایجاد ارتباط  الف(

 اعتماد كودك از طریق بازي جلب (  معرفی خود و پرسیدن نام كودك ج( ب
 1 معارفه 

اي. تقلید هیجان: هاي چهره پرسش و پاسخ از طریق نشان دادن كارت تشخیص هیجان: 
ها. تفسیر هیجان: پرسش و پاسخ از طریق: اي و سعی در تقلید آنهاي چهره مشاهده كارت

هایی  عیتاي كاربست هیجان: قرار دادن كودك در موق هاي چهره نشان دادن كارت( الف
 .كه باعث ایجاد هیجانات در وي شود

هیجان  
 خشم 

 ۳و  2
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اي تقلید هیجان: هاي چهره تشخیص هیجان: پرسش و پاسخ از طریق نشان دادن كارت
ها. تفسیر هیجان: پرسش و پاسخ از طریق: اي و سعی در تقلید آنهاي چهره مشاهده كارت

هایی  كاربست هیجان: قرار دادن كودك در موقعیتاي. هاي چهره نشان دادن كارت( الف
 كه باعث ایجاد هیجانات در وي شود.

هیجان  
 تنفر
 

 5 و ۴

اي. تقلید هیجان: هاي چهره تشخیص هیجان: پرسش و پاسخ از طریق نشان دادن كارت
ها. تفسیر هیجان: پرسش و پاسخ از طریق: اي و سعی در تقلید آنهاي چهره مشاهده كارت

هایی  اي. كاربست هیجان: قرار دادن كودك در موقعیتهاي چهره نشان دادن كارت( الف
 كه باعث ایجاد هیجانات در وي شود.

هیجان  
 شادي
 

 ۷و  ۶

اي. تقلید هیجان: هاي چهره تشخیص هیجان: پرسش و پاسخ از طریق نشان دادن كارت
هیجان: پرسش و پاسخ از طریق: ها. تفسیر  اي و سعی در تقلید آنهاي چهره مشاهده كارت

هایی  اي كاربست هیجان: قرار دادن كودك در موقعیتهاي چهره نشان دادن كارت( الف
 كه باعث ایجاد هیجانات در وي شود.

هیجان  
 تعجب 

 9و  8

 

 اي. تقلید هیجان:هاي چهره تشخیص هیجان: پرسش و پاسخ از طریق نشان دادن كارت
اي. تفسیر هیجان: پرسش و پاسخ از  هاي چهره ادن كارتپرسش و پاسخ از طریق نشان د

اي. كاربست هیجان: قرار دادن كودك در هاي چهره نشان دادن كارت( طریق: الف
 هایی كه باعث ایجاد هیجانات در وي شود موقعیت

  هیجان 
 عشق
 

 
و   10

11 

تقلید هیجان: اي. هاي چهره تشخیص هیجان: پرسش و پاسخ از طریق نشان دادن كارت
اي. تفسیر هیجان: پرسش و پاسخ از  هاي چهره پرسش و پاسخ از طریق نشان دادن كارت

اي. كاربست هیجان: قرار دادن كودك در هاي چهره نشان دادن كارت( طریق: الف
 هایی كه باعث ایجاد هیجانات در وي شود موقعیت

هیجان  
 تحسین 

 
و   12

1۳ 

 1۴ تمرین پیشین ي جلسات هامروري بر تمرین

 هایافته
و پیگیری مربوط   آزمونپسدر پیش آزمون،  های توصیفی عملکرد مشارکت کننده هاشاخص . ۲جدول 

 هابه توانایی تشخیص هیجان

 ها گروه  
مجموع  
 نمرات 

 انحراف معیار  میانگین 

ان 
یج

ص ه
خی

ش
 ها 

 پیش آزمون 
 00/۷ 89/10 8۷ آزمایش 

 15/۷ ۳2/10 8۶ كنترل

 آزمون پس 
 90/21 09/1۴ 112 آزمایش 

 ۷۶/۷ 1۳/10 85 كنترل

 پیگیري 
 28/19 ۶2/1۳ 109 آزمایش 
 2۳/۷ 22/10 85 كنترل



 1399تابستان    ،56  ، شمارةشانزدهمتربیتی، سال    شناسیروان علمی  فصلنامة  / 64

 

نمرات باالتري در    مشاركت كنندگان گروه آزمایش در مقایسه با گروه كنترل،   درجدول فوق 
 و پیگیري داشتند.    آزمون پس دو موقعیت زمانی  

های مکرر برای توانایی تشخیص  چولی برای بررسی شرایط استفاده از اندازه گیری   ما   آزمون .  ۳جدول 
 . ها هیجان 

 آزمون كرویت مونچلی 

 ها شاخص 

W  
 ماچولی 

مجذور  
 سطح معناداري  df خی 

2۳۴ ./ 09 /12 2 5 /000 

كاربرد  ( هست بنابراین  >0P/ 05معنادار در سطح )   آزمون كرویت د كه  ده نشان می   نتایج 
 . آزمون اندازه گیري مکرر توجیه دارد 

 تشخیص هیجان نتایج اندازه گیری مکرر چند متغّیری در مولفه مشارکت در  .  ۴جدول 
 F sig فرضیه   df مقدار  ها آزمون  ها گروه 

 0/ 0001 21/ 219 2 0/ ۷11 ردیابی پیالي  ها آزمون 
 0/ 0001 21/ ۳۴2 2 0/ ۳15 المبداي ویلکس 

 0/ 0001 21/ 298 2 2/ 89۷ هاتلینگ   Tردیابی 
 0/ 0001 21/ ۳09 2 2/ 9۷1 ریشه روي بزرگترین 

  متغیر تشخیص هیجان   هاي اندازه گیري مکرر چند متغیري براي مقایسه نتایج آزمون     
  دار معنیبا یکدیگر تفاوت    0001/0  درسطح  هاگروهشود كه  براساس متغیر گروه، مشاهده می

 دارند. 
 ها هیجان و پیگیری(، توانایی تشخیص    آزمون پس ،  آزمون پیش ی زمانی ) ها در سری   ها مقایسه گروه   . ۵جدول 

منبع  
 تغییرات 

 هامقایسه 
مجموع  

 df مجذورات 
میانگین  

 سطح معناداري  F مجذورات 

 مراحل
 /آزمونپیش
 آزمونپس

5۴/۷۶ 1 5۴/۷۶ ۳/۶۷ 0001 /0 

 0/ 001 ۶/59 08/98 1 08/208 / پیگیري  آزمونپس

تشخیص    يها مهارت  در   هاگروه  آزمونپس و    آزمون پیش بین نمره    دهدنشان می.  5جدول  
كه آموزش شناخت اجتماعی  بدین معناست  تفاوت معناداري وجود دارد این نتیجه    ، هاهیجان
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است. همچنین بین  بوده  موثر  گروه آزمایش  هیجانی    كاركردبهبود    براز نوع ذهن خوانی  
نیز تفاوت قابل مالحظه وجود دارد بدین معنی كه    هاگروه و پیگیري    آزمونپس ي  هانمره 

 .وضعیت تثبیت شده اي دارندپیگیري نیز  دورهافراد گروه آزمایش در 

و پیگیری مربوط   آزمونپسدر پیش آزمون،  هاهای توصیفی عملکرد مشارکت کننده شاخص . ۶  جدول
 هابه توانایی ابراز هیجان 

 انحراف معیار  میانگین  مجموع نمرات  ها گروه  

ان 
بی

  
ان 

یج
ه

 ها 

پیش  
 آزمون 

 ۷۳/5 ۳۷/8 ۶۷ آزمایش 

 09/5 ۷1/8 ۶9 كنترل

 آزمون پس 
 ۶5/1۷ 12/10 81 آزمایش 

 ۶۶/5 ۶۳/8 ۶8 كنترل

 پیگیري 
 15/15 89/9 ۷9 آزمایش 
 ۳2/۳ ۷1/8 ۶9 كنترل

شناخت  دوم    )گروه آزمایش و كنترل(، را در مولفه   وضعیت مشاركت كنندگان .  ۶جدول 
دهد.  می   را نشان   و پیگیري   آزمون پس ، در پیش آزمون،  ها هیجان توانایی ابراز  اجتماعی، یعنی  

نمرات باالتري    ه با همساالن خود در گروه كنترل، مشاركت كنندگان گروه آزمایش در مقایس 
 و پیگیري داشتند.   آزمون پس زمانی    در دو موقعیت 

ابراز و  های مکرر برای توانایی ماچولی برای بررسی شرایط استفاده از اندازه گیری آزمون.  ۷جدول 
 . هاهیجان تقلید

 آزمون كرویت مونچلی 

 ها شاخص

W 
 ماچولی

مجذور  
 سطح معناداري  df خی

2۷۶/ . ۳۳/۴ 2 0۴/000 

راي اندازه گیري  اج دهند كه آزمون كرویت معنادار هست بنابراین  نشان می نتایج جدول  
 مکرر توجیه دارد. 

 ها هیجان مهارت ابراز و تقلید  نتایج اندازه گیری مکرر چند متغّیری در مولفه مشارکت در  .  ۸جدول 
 F sig فرضیه  df مقدار هاآزمون ها گروه 

 هاآزمون
 0001/0 ۴2/ 100 2 0/ 9۳1 ردیابی پیالي 

 0001/0 ۴2/ 100 2 0/ 11۷ المبداي ویلکس 
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 0001/0 ۴2/ 100 2 ۴/ 0۳۷ هاتلینگ  Tردیابی
ریشه بزرگترین
 روي

182 /2 2 100 /۴2 0001/0 

تقلید و ابراز    يهامهارت  اندازه گیري مکرر چند متغیري براي مقایسه  نتایج  .8درجدول
  با یکدیگر تفاوت 0/ 0001  درسطح   ها گروهشود كه  براساس متغیر گروه، مشاهده می  ها هیجان
ي  هاگروهدر    آزمون و پیگیري آزمون، پس پیش هاي  یعنی حداقل بین یکی از حالت  دارند.

 آزمایشی و كنترل تفاوت وجود دارد.

و پیگیری(، توانایی تقلید و ابراز    آزمون پس ،  آزمون پیش ی زمانی ) ها در سری   ها . مقایسه گروه ۹جدول 
 ها هیجان 

منبع  
 تغییرات 

 df مجموع مجذورات  هامقایسه 
میانگین  

 F مجذورات 
سطح  

 معناداري

 مراحل

 /آزمونپیش
 آزمونپس

۷۶/۴9 1 ۷۶/۴9 ۶5/۳۷ 0001/0 

/  آزمونپس
 پیگیري

۶5/2۳1 1 ۶5/2۳1 0۶/1۷۶ 001 /0 

  ها هیجانابراز    ي آزمایش و كنترل در مهارتهاگروه   آزمونپس و    آزمونپیش بین نمره  
توانایی  بهبود    بر  ذهن خوانیدهد كه آموزش  تفاوت معناداري وجود دارد این نتیجه نشان می

ي  هااست. همچنین بین نمرهبوده  كودكان اتیستیک با عملکرد باال موثر  توسط    هاهیجانابراز  
  در دوره  قابل مالحظه وجود دارد بدین معنینیز تفاوت    هاگروهو پیگیري    آزمونپس آزمون  

  است. شده  حفظ این بهبودي پیگیري نیز 

و پیگیری مربوط   آزمونپسدر پیش آزمون،  هاهای توصیفی عملکرد مشارکت کننده . شاخص۱۰جدول 
 ها تفسیر هیجان درک و به توانایی

 ها گروه  مراحل
مجموع  
 نمرات 

 انحراف معیار  میانگین 

ان 
یج

ر ه
سی

تف
 ها 

پیش  
 آزمون 

 ۷۶/۳ ۷5/۶ 5۴ آزمایش 

 88/۳ 8۷/۶ 55 كنترل

 آزمون پس 
 99/8 ۷5/۷ ۶2 آزمایش 

 09/۳ 5/۶ 52 كنترل
 ۷5/8 1۳/۷ 5۷ آزمایش  پیگیري 
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 ۴9/5 ۶2/۶ 5۳ كنترل

، در پیش  ها هیجان درك و تفسیر    متغیر ، را در  گروه آزمایش و كنترل   ، وضعیت 10جدول 
نشان   آزمون پس آزمون،   پیگیري را  با    شركت كنندگان دهد.  می   و  گروه آزمایش در مقایسه 

 . و پیگیري داشتند   آزمون پس نمرات باالتري در    رل، همساالن خود در گروه كنت 

  درک و تفسیر های مکرر برای توانایی  ماچولی برای بررسی شرایط استفاده از اندازه گیری   آزمون .  ۱۱جدول 
 . ها هیجان 

 آزمون كرویت مونچلی 

 ها شاخص 

W  
 ماچولی 

مجذور  
 سطح معناداري  df خی 

۴09 / . 00 /21 2 ۷ /000 

كاربست اندازه  بنابراین فرض    است   معنادار   آزمون كرویت دهند كه  نشان می   . 11نتایج جدول 
 . گیري مکرر توجیه دارد 

 ها هیجان متغیر درک و تفسیر  نتایج اندازه گیری مکرر چند متغّیری در مولفه مشارکت در  .  ۱۲جدول 
 F sig فرضیه   df مقدار  ها آزمون  ها گروه 

 
 ها آزمون 

 0/ 0001 21/ 219 2 0/ ۷11 ردیابی پیالي 
 0/ 0001 21/ ۳۴2 2 0/ ۳15 المبداي ویلکس 

 0/ 0001 21/ 298 2 2/ 89۷ هاتلینگ   Tردیابی 
 0/ 0001 21/ ۳09 2 2/ 9۷1 ریشه روي بزرگترین 

براساس    ها هیجان   متغیر درك و تفسیر   اندازه گیري مکرر چند متغیري براي مقایسه   نتایج   
دارند. یعنی    دار معنی با یکدیگر تفاوت    0/ 0001درسطح   ها گروه شود كه  متغیر گروه، مشاهده می 

ي آزمایشی  ها گروه انجام شده در    آزمون و پیگیري آزمون، پس پیش ی از حالتهاي  حداقل بین یک 
 و كنترل تفاوت وجود دارد.  

 ها هیجان، توانایی تفسیر و پیگیری آزمون پس، آزمونپیشدر  هاقایسه گروه م. ۱۳جدول 

 هامقایسه  منبع تغییرات 
مجموع  

 df مجذورات 
میانگین  

 F مجذورات 
سطح  

 معناداري
 

 مراحل
 /آزمونپیش
 آزمونپس

۴8/۴2 1 ۴8/۴2 22/1۴ 0001 /0 
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/  آزمونپس
 پیگیري

۷۶/12۳ 1 ۷۶/12۳ 08/115 000۳ /0 

نمره   درهاگروه  آزمونپس   و  آزمونپیش بین  تفسیر  هامهارت  ،  و  درك    ها هیجاني 
ي درك و تفسیر  هامهارتبربهبود    خوانی ذهن  آموزش  بنابراین  تفاوت معناداري وجود دارد  

  آزمونپس ي  هاكودكان اتیستیک با عملکرد باال موثر بوده است. همچنین بین نمره  ها هیجان
پایدار پیگیري نیز    در  گروه آزمایش   نمرهو پیگیري نیز تفاوت وجود دارد بدین معنی كه  

  ها هیجاندرك و تفسیر    يها برافزایش یا بهبود مهارتذهن خوانی  ، پس، آموزش  بوده است
 . كودكان اتیستیک با عملکرد باال در طول زمان از پایداري مناسبی برخوردار بوده است

و پیگیری مربوط   آزمونپسدر پیش آزمون،  های توصیفی عملکرد مشارکت کننده ها. شاخص ۱۴جدول 
 هاهیجان  کاربردبه 

 ها گروه  مراحل
مجموع  
 نمرات 

 انحراف معیار  میانگین 

ان 
یج

د ه
ربر

كا
 ها 

پیش  
 آزمون 

 09/2 12/۶ ۴9 آزمایش 

 88/2 8۷/5 ۴۷ كنترل

 آزمون پس 
 5۴/5 12/۷ 5۷ آزمایش 

 59/2 ۷5/5 ۴۶ كنترل

 پیگیري 
 ۷5/5 12/۷ 5۷ آزمایش 
 5۴/۳ 55/5 ۴۴ كنترل

كنندگان 1۴جدول  مشاركت  وضعیت  در    ،  را  كنترل(،  و  آزمایش  كاربرد  )گروه  متغیر 
  شود می دهد. همانطوري كه مالحظه  می   را نشان   و پیگیري   آزمون پس پیش آزمون،  ، در  ها هیجان 

نمرات باالتري در دو موقعیت زمانی    مشاركت كنندگان گروه آزمایش در مقایسه با گروه كنترل، 
 . و پیگیري داشتند   آزمون پس 

 . ها هیجان کاربرد  های مکرر برای  ماچولی برای بررسی شرایط استفاده از اندازه گیری   آزمون .  ۱۵  جدول 

 آزمون كرویت مونچلی 

 ها شاخص 

W  
 ماچولی 

مجذور  
 سطح معناداري  df خی 

11۴ ./ ۶9 /۳ 2 09 /000 
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هاي  است و فرض كاربست اندازه گیري معنادار    آزمون كرویت دهند كه  نشان می   جدول   
 . مناسب است مکرر  

 ها هیجان کاربرد  نتایج اندازه گیری مکرر چند متغّیری در مولفه مشارکت در  .  ۱۶جدول 
 F sig فرضیه   df مقدار  ها آزمون  ها گروه 

 
 ها زمون آ 

 0/ 0001 2۷/ ۴01 2 0/ 509 ردیابی پیالي 
 0/ 0001 2۷/ ۴01 2 0/ ۷15 المبداي ویلکس 

 0/ 0001 2۷/ ۴01 2 2/ 00۷ هاتلینگ   Tردیابی 
 0/ 0001 2۷/ ۴01 2 2/ 099 ریشه روي بزرگترین 

مقایسه   نتایج    براي  متغیري  چند  مکرر  گیري    ها هیجان كاربرد  ي  ها مهارت متغیر    اندازه 
  دار معنی با یکدیگر تفاوت    0/ 0001درسطح    ها گروه شود كه  براساس متغیر گروه، مشاهده می 

یک  بین  حداقل  یعنی  حالتهاي  دارند.  از  پس پیش ی  پیگیري  آزمون،  و  در  آزمون  شده  انجام 
 ي آزمایشی و كنترل تفاوت وجود دارد.  ها گروه 

و پیگیری(، توانایی تفسیر   آزمونپس ، آزمونپیشی زمانی )هادر سری هامقایسه گروه . ۱۷جدول 
 هاهیجان

 هامقایسه  منبع تغییرات 
مجموع  

 df مجذورات 
میانگین  

 F مجذورات 
سطح  

 معناداري

 
 مراحل

 /آزمونپیش
 آزمونپس

8۷/29 1 8۷/29 012 /22 0001 /0 

/  آزمونپس
 پیگیري

8۳/11۷ 1 8۳/11۷ ۴02 /12۷ 012 /0 

كاربرد  ي  هامهارت  ي آزمایش و كنترل، درهاگروه   آزمونپس و    آزمونپیش بین نمره  
دارد    ها هیجان وجود  معناداري  خوانیآموزش  بنابراین  تفاوت  ي  هامهارتبهبود    بر  ذهن 
نمره  هاهیجان  كاربرد بین  بوده است. همچنین  باال موثر  با عملکرد  اتیستیک  ي  هاكودكان 

 .نیز تفاوت قابل مالحظه وجود دارد  هاگروهو پیگیري  آزمونپس 

 گیریو نتیجه  بحث
 شناخت  .دن كنمی  ایفا اجتماعی شناخت  تحولدر بویژه ،رفتار در  ی بدیلیب نقش  ها هیجان

اجتماعی   فرایندي ،اجتماعی اطالعات  بتواند  كودك  كه  خود    -است  طور  به  را  هیجانی، 
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  نظر  از .انگیخته، تشخیص دهد، درك كند، پردازش كند و به درستی تعبیر و تفسیر نماید
 مورد  در تفکر و یادسپاري  به  توجه،  شامل؛ ادراك، اجتماعی شناخت   ، (1999)1ادولف

 فرایند چهره، مشاهده  با .باشد می  یا هیجانی  و انگیزشی  پردازش شامل همچنین افراد،  سایر

 اطالعات  اجتماعی  معناي تا كندسعی می فرد ادامه  در و گرددمی آغاز  هیجانی  پردازش

روابط   در مهم  عامل یک(.  2009  ،2)الكرویکس  دكن   ارزیابی و پردازش را چهره از دریافتی 
 بدن عضو ترینمهم،  هاچهرهو   است ي دیگران  هاهیجان بازشناسی و درك ،موثر اجتماعی

اتیستیک با عملکرد    كودكان برجسته  يهامشخصه از  شود.می  محسوب  ، هاهیجان تجلی  در
 از  یکی  و احتماال  است  هیجانات و ابراز در تشخیص یا بازشناسی، تفسیر مهارت  نبود   باال

 تلقی روابط اجتماعی  ایجاد  و  دیگران  با  صمیمانه  رابطه  یک برقراري  در  موانع تریناصلی

 داده نشان عصبی سیستم برداري  تصویر مطالعات  (.۳،2008كالمن و گلدمن-)كاهانا   شودمی

  است اما  مختلف يهاهیجان بازشناسی در گامی موثر چهره اجزاء  پارچهیک  پردازش اند كه
براي   همساالن عادي از متفاوت و معمول غیر راهبرد یک از اتیسم،   اختالل  افراد با احتماال

پردازش  و   كنندمی استفاده  ها چهره پردازش به  صورت اجزاءقادر  به  یا   چهره  گشتالتی 
اي گزارش نمودند  (، در مطالعه2008)  و همکاران   5هرنندز   (. ۴،200۷)راتفورد   یکپارچه نیستند

-به چشمان مخاطب خود نگاه می  كمترهمساالن عادي،   با در مقایسه  كودكان  تیپ  این  كه 
 كه معتقدند عصب شناسان  كنند.كسب می د مخاطبفر دهان ازغالبا  نند و اطالعات را  ك

 ،قشري مناطق  در  ولی  است سالم قشري زیر مناطق  در بیماران اتیستیک  بینایی  مسیرهاي
 شکنج  روي  بر خود بررسی در(،  2008)۶  ون كوتن   .شودمی مشاهده در آنها  ی هاینقص 

 ها،نورون سوم الیه چگالی در  اي(، كاهش  چهره اطالعات   پردازش  )منطقه  مانند دوكی

 مطالعه .اند كرده گزارش را  ۶ و 5 يهاالیه حجم میزان و سوم در الیه هانورون كل تعداد

  و همکاران   ۷كپس.  گزارش كردند را بینایی كورتکس در اتصاالت افقی  در نقص ،يدیگر
مانند بیرونی و اجتماعی  منشاء  كه  هیجاناتی براي  اند داده نشان(  2010)  شگفت دارند، 
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 تیستیکاكودكان   است بیشتري اجتماعی دانش  به نیاز زدگی كه وحشت و  زدگی، تعجب

كه  دادند نشان(،  2008)1  بلکونی و كاررا حال،  این دهند؛ با می نشان را بیشتري هاينقص 
 غم،  ترس، شادي، )  ي پایهها هیجان تشخیص در  با عملکرد باال،  تیستیکا كودكان عملکرد

مشابه و..(  خشم حدودي  عادي  با  تا  توانایی  مهارت فقدان  .است همساالن   ابراز  در و 

 در  موانع ترین  اصلی از  یکی احتماالا   و است كودكان این  نقایص جدي از  نیز هیجانات

كالمنو  - )كاهانا  شودمی  اجتماعی تلقی  روابط  ایجاد  و سایرین  با  صمیمانه  رابطه  یک برقراري
 تیسم ا تشخیص بعدها كه  كودكانی  رفتار از   یفیلم بررسی در متخصصان    (.2008گلدمن،

 صورت  مشاهده به كمتري تمایل تولد از بدو كودكان این  كه دریافتند كردند، دریافت  را

و   2مستورا   كه طوري به  .كنندمی توجه هاچهره به كمتر و دارند خود اطرافیان چهره و
 تواندمی ماهگی  شش سن اطرافیان در  چهره  به  فقدان تمایل كه  معتقدند(،  2002)  همکاران

 با  (،2010)۴  گري   نقل از(،  2005)۳  اریک  .باشد تیسما  بیماري تشخیص  براي مالك  بهترین

 داده نشان ،كردند تیسم دریافتا  تشخیص بعدها كه  كودكانی تولد  اوایل  هايفیلم  بررسی

 دارد  وجود  اطرافیان  چهره به تمركز و توجه به كمتري  تمایل كودكان این   در  كه اند

به  نیز،زد صدا همچنین نسبت  نام خود    كریسکو و راترفورد   .دهندتوجه نشان می كمتر ن 
 كه  دادند نشان ،اي چهره حاالت  درك  در  تیستیکا كودكان نقص با  رابطه در(،  2009)

و   5فاران .  دارند تريضعیف عملکرد  پرخاشگر چهره تشخیص در  اتیستیک افراد
 كاركرد با تیسما  اختالل به مبتال  كودك 20 روي بر خود مطالعه در نیز (،2011همکاران)

 كندي به  غم  و  خشم  ترس، مانند  یی هاهیجان پردازش در كودكان  این كه  باال نشان دادند 

 تفاوتی شادمانی  و  تنفر تعجب، مانند ي هاهیجان به  پاسخ در كه  درحالی كنند؛می عمل

به منظور   در مطالعه اي وسیع، (،  2011) فاران و همکاران   .نشان ندادند كنترل  گروه به  نسبت
به   مبتال  كودك  102 روي بر را  قابلیت  این  تیستیک، ا  كودكان در  چهره بازشناسی  توانایی 

در   تیستیک ا كودكان  كه  دریافتند دیگر بار  خود  مطالعه در  آنها كردند. بررسی  تیسما
 كه حالی   در هستند جدي هاينقص دچار  كنترل گروه به نسبت چهره بازشناسی توانایی
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 دیگر، عبارت  به  .نداشت وجود  كودكان این بینایی ادراك قابلیت  معناداري در  تفاوت هیچ 

 در صرفاا عادي   كودكان به نسبت  كودكان این  ناتواناییكه   شد مشاهده مطالعه این در

 تیستیکا كودكان  كه  شده مشاهده حال  این با  .فیزیکی اشیاء تا است چهره پردازش

 شناسایی  به نسبت غم( و )شادي مانند بیرونی ساده هیجانات بازشناسی در بهتري عملکرد

همکاران،  1)ییرمیا دارند  شرم( و )تعجب  مانند درونی هیجانات سیکمن200۴  و  و   2(. 
 ترس اندوه، مانند منفی  هیجانات به تیستیکاكودكان   كه  اندداده نشان(،  1992)  همکاران

  بهبود وضعیت   تحقیقی به منظور  در(،  2005)۳شولتز   همچنین   .هستند  حساس كمتر ناراحتی و
مداخله از  استفاده  با  باال،  عملکرد  با  اتیستیک  كودكان  شناخت  ارتباطی  بر  متمركز  هاي 

فته به  هفته و هر ه  15آموزش هیجان خوانی را به مدت،    )دیدگاه گیري(، برنامه  اجتماعی
روي بر  نیم ساعت  و  از روش  كودك  ۴۶مدت یک  استفاده  و  با  نقاشی  بازي،  نقش  هاي 

ر  والی انجام دادند. نتایج، تغییرات معناداري را درگروه آموزش، د به طور مت  نمایش ویدئویی
در تحقیقی به منظور بررسی  (،  2009)  و همکاران  ۴رومپ  مقایسه با گروه عادي نشان داد.

اتیسم، نشان دادند كه كودكان اتیستیک هامهارترشد     ي تشخیص هیجان افراد با اختالل 
اي  چهره  اظهارات)پنج تا هفت سال( در مقایسه با همساالن عادي خود قادر به تشخیص دقیق  

تشخیص   زیادي در خصوص  هاهیجانو همچنین  نشدند. تحقیقات  از همدیگر  مختلف  ي 
ها  چهره اي انجام شده و تاكنون هیچ یک از آن   اظهاراتتوانایی افراد اتیستیک در تشخیص  

چهره اي را در كودكان و حتی    تاظهاراي تشخیص  هامهارتبا جرات و به روشنی، رشد  
نمایش  و  ارائه  هرحال  در  اند.  نکرده  گزارش  را  اتیسم  اجتماعی  ي  هامهارت  بزرگساالن 
  ها مهارتمستلزم انواع  مناسب، جهت شروع و حفظ مجموعه متنوعی از روابط اجتماعی،  

ي  ها( است. مهارتها)تشخیص، تفسیر و ابراز هیجان  وانیي هیجان خ هامهارتبخصوص  
بی نقش  با هیجانی،  اتیستیک  كودكان  و  دارد  اجتماعی  تعامالت  و  ارتباطات  در  بدیلی 

به عنوان ویژگی  جدي  آسیببه خاطر    ،باال  عملکرد اي آشکار  هدر شناخت اجتماعی كه 
اتیستیک محسوب می  و  افراد  تفسیر  تشخیص،  دچار  شوند، در  هیجانی  انواع حاالت  ابراز 

 مشکل هستند.
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