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 03کنندگان پژوهش، آزمون و گروه کنترل بود. شرکتآزمون و پسآزمايشي با پيشتحقيق نيمه
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اي خنثي در زمينه نقاشي را خواني قرار گرفتند. اعضاي گروه کنترل نيز نوعي برنامه رايانهچهره
کوواريانس چندمتغيره ها با استفاده از روش تحليل استفاده کردند. نتايج حاصل از تحليل داده
جتماعي، پردازش ا هايخواني موجب ارتقاي مهارتنشان داد که مداخله مبتني بر رايانه چهره

 آموزان مبتلا به اوتيسم مي شود.چهره و بازشناسي هيجانات در دانش

هاي اجتماعي، پردازش خواني، مهارتاوتيسم، مداخله مبتني بررايانه چهره واژگان کليدي:
 چهره، بازشناسي هيجانات

 

 مقدمه

 در قايصين توسط که است عصبي رشدي و اختلالات از زيرگروهي اوتيسم، طيف اختلال
شود مي مشخص رفتاري پذيريانعطاف و ارتباطي هايمهارت اجتماعي، تعاملات

دهد که ها نشان مي(. پژوهش1332، 1و ون اسچيه 4، بوييتلار0، گريتز1، دمور2)کويجزر
، 1332حال افزايش است؛ طبق برخي تحقيقات، اين آمار در سال  شيوع اوتيسم در

نفر در انگلستان گزارش شده  66نفر در هر  2در آمريکا و نفر  22مورد در هر  2ميلادي 
دهد که (. در ايران نيز مشاهدات نشان مي1323، 2و تاهارا 8، چيريا7، ياسينا6است )تورانا

صفا، هاي آماري موجود است )نجاتيبيشتر از تخمين شيوع اختلالات طيف اوتيسم احتمالاً
 (.2081راد، کاظمي و علاقبند

 آشکار هايويژگي عنوانبه هيجاني مشکلات و هاي اجتماعيمهارت رد جدي آسيب
  شناختي نقايص .شودمي محسوب بالا، با عملکرد اوتيسم ويژهبه افراد مبتلا به اوتيسم

 در نقص و ديگري است و خود عواطف و درک حالات در مشکلاتي اجتماعي، مجموع
 دهـسازن و مثبت اجتماعي روابط سعهتو و ايجاد، حفظ شروع، در مشکل اجتماعي، کارکرد

  

2- de Moor 
4- Buitelaar 

6- Torana 

8- Chiria 

1- Kouijzer 
3- Gerrits 
5- van Schie 

7- Yasina 
9- Tahara 
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زاده، حجازي و است )رضايي، افروز، حسن ديگران با تعامل در نقص عبارتي،به و بوده
 (.2021خرازي، 

جاي ادراک ها بهافراد مبتلا به اوتيسم، پردازش چهره رسد درنظر ميسويي به از
هاي هاي مختلف چهره، بيشتر با تأکيد بر روي مؤلفهبندي کلي و رابطه بين بخششکل

همين دليل عملکرد افراد مبتلا به اوتيسم در پردازش گيرد. بهجزئي و موضعي صورت مي
باشد شوند؛ بهتر از افراد سالم ميه ميصورت وارونه ارائهايي که بهو ادراک تصاوير چهره
جاي پردازش صورت موضعي بهاي از پردازش چهره بهتواند نشانهکه همين موضوع مي

رابطه بين تمام اجزاي صورت باشد. علاوه بر اين تمرکز کودکان مبتلا به  کلي و مبتني بر
 2باشد )هاپکينزمي ها بيشتر بر ناحيه دهانجاي چشماوتيسم در هنگام پردازش چهره به

 (. 1322و همکاران، 

 کودکان اين مشخصات تريناز برجسته هيجانات وبازشناسي ابراز در مهارت نبود
 و سايرين با صميمانه رابطه يک برقراري موانع در تريناصلي از ًًيکي احتمالا و است
ت طيف اوتيسم (. در اختلالا1338، 0و گلدمن 1شود )کاهاناتلقي مي اجتماعي روابط ايجاد

بازشناسي و ابراز حالات هيجاني و پردازش چهره ها با کاستي همراه است و به تبع آن، 
 (.2022تعامل اجتماعي و رفتار، مطلوب نيست )جلالي، بهرامي و نجاتي، 

 و تاکنون نيز هيچ فردي وجود نداردمورد درمان اين اختلال، هيچ روش منحصربه در
 ن قطعي آن معرفي نگرديده اما طبق تحقيقات انجام شده ازداروي اختصاصي براي درما

، کار درماني، گفتار ABA 4هاي درماني، روش تحليل رفتار کاربردي ياميان روش
 از وجود آورد.ها توانسته بهبودي بيشتري در اين کودکان بهدرماني و يا ترکيبي از آن

ابل توجهي داشته، استفاده هاي قهايي که در طول چند سال گذشته پيشرفتجمله روش
اي هاي رايانهبرنامه (.2022هاي جديد است )خداشهري، پوشنه و جعفري، آورياز فن

 چنـد بخشي براي کودکان مبتلا به اوتيسم هستند. تعاملات حسيهاي آموزشي نويدابزار
  

  

2- Kahana 
4- Applied Behavioral Analysis 

1- Hopkins 
3- Goldman 
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ه، محيط ساختاريافته و کنترل شده، استفاده از کارکردهاي تعاملي چندسطحي و چندگان
استفاده از رايانه هايي هستند که به اين کودکان درسازي، از جمله ويژگيقابليت شخصي

، يک 1خوانيچهره (. در اين راستا، برنامه1322و همکاران،  2ياري مي رسانند )هاپکينز
هاي اجتماعي و هيجاني براي کودکان رايانه جهت آموزش مهارت بر جديد مبتني برنامه

هاي مبتلا به اوتيسم است که از يک فضاي مجازي تعاملي جهت آموزش مهارت
کند. بدين اجتماعي، پردازش چهره و بازشناسي هيجانات در اين کودکان استفاده مي

شود تا برخي ه ميسازي شده به زندگي واقعي استفادمنظور از يک موقعيت شبيه
 (.1322هاي اجتماعي و هيجاني به کودک آموزش داده شود )هاپکينز و همکاران، مهارت

( در مطالعه فراتحليلي که  با هدف  بررسي 1324) 6وگال 1، پرز4، ويس0گرينزپان
آوري در کودکان مبتلا به اوتيسم انجام دادند، بر مؤثر هاي مبتني بر فناثربخشي برنامه

ها در ها در ارتقاي عملکرد اين کودکان اذعان داشته و ادامه تلاشين قبيل برنامهبودن ا
هر چند  ها تأکيد کردند.راستاي ساخت، ارزيابي و استفاده باليني از اين قبيل برنامه

اي منجر به تغييرات هاي رايانهها استفاده از برنامهآن مطالعاتي نيز وجود دارد که در
 22سيمپسون و 23، کوک2، ماهليوس8، رانکين7طور مثال، لاکاوا. بهمعنادار نشده است

اي به نام ذهن خواني استفاده کردند که تغييرات حاصل از ( از نوعي برنامه رايانه1323)
هاي اجتماعي و هيجاني کودکان اوتيستيک در حدي نبود که اين برنامه در بهبود مهارت

 رح کرد.بتوان نوعي رابطه علت و معلولي را مط

 چهره»( با هدف بررسي اثربخشي برنامه مبتني بر رايانه 1322هاپکينزو همکاران )
هاي اجتماعي و هيجاني کودکان مبتلا به اوتيسم پژوهشي در تقويت مهارت «21خواني

صورت تصادفي نفر کودک مبتلا به اوتيسم را به 42ها انجام دادند، بدين منظور آن
 فرـن 11ملکرد بالا و ـتعلق به طيف اوتيستيک با عـز اين افراد منفر ا 14خاب کردند. ـانت

  

2- Facesay 
4- Weiss 

6- Gall 

8- Rankin 
10- Cook 

12- Face Say  

1- Hopkins 
3- Grynszpan 
5- Perez 

7- LaCava 
9- Mahlios 

11- Simpson 
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ا به اوتيسم با نفر از افرادمبتل 20متعلق به طيف اوتيستيک با عملکرد پايين بودند، 
نفر از افراد مبتلا به اوتيسم با عملکرد پايين در گروه آزمايش قرار  22عملکرد بالا و 

را مورد استفاده قرار دادند. بقيه افراد  «چهره خواني»گرفتند و برنامه مبتني بر رايانه 
با عملکرد  نمونه نيز در گروه کنترل جاي گرفتند. نتايج نشان داد که افراد مبتلا به اوتيسم

بالا در هر سه زمينه مداخله يعني پردازش چهره، بازشناسي هيجانات و مهارت هاي 
اجتماعي ارتقا پيدا کردند. افراد مبتلا به اوتيسم با عملکرد پايين نيز در دو زمينه مداخله 

اي يعني بازشناسي هيجانات و تعاملات اجتماعي پيشرفت داشتند. اين برنامه، تنها برنامه
جاي تصاوير کارتوني استفاده شده و هاي واقعي بهت که در آن از تصاوير شخصيتاس

 ها را دارد.موقعيتي فراهم آمده که کودک امکان تعامل با شخصيت

خواني در مبتني بر رايانه چهره تاکنون هيچ نوع پژوهشي در مورد اثربخشي برنامه
بازشناسي هيجانات در افراد مبتلا هاي اجتماعي، پردازش چهره و راستاي ارتقاي مهارت

به اوتيسم در ايران انجام نگرفته است. در خارج از کشور نيز تنها يک نمونه پژوهش در 
مورد اثربخشي اين برنامه برروي متغيرهاي مذکور انجام گرفته که محدوديت عمده آن 

ش حاضر کم بودن تعداد جلسات در مطالعه اوليه بوده است که در اين راستا در پژوه
جلسه ارتقا يافته است. علاوه بر اين در پژوهش مذکور  13جلسه به  21تعداد جلسات از 

نظر گرفته شده بود که با توجه به  سال در 21تا  6دامنه سني افراد آزمودني طيف وسيع 
اثرگذاري احتمالي متغيرهاي رشدي در نتيجه مداخله، در پژوهش حاضر دامنه سني 

سال به  21تا  7آموزان مقطع ابتدايي، در بازه سني شده و دانش ها محدودترآزمودني
هاي ديگر مطرح مله محدوديتـعنوان آزمودني در نظر گرفته شده اند. علاوه بر اين از ج
اقتصادي است که در پژوهش  -شده در پژوهش خارجي درنظر نگرفتن سطح اجتماعي

شده است.با توجه به تمام موارد ذکر  عنوان متغير کنترل در نظر گرفتهحاضر اين مورد به
صورت بازي طراحي رسد استفاده از نوعي مداخله مبتني بر رايانه که بهنظر ميشده، به

هاي شده است، در عين جذاب بودن براي اين کودکان و متناسب بودن با برخي قابليت
تواند از نظر از اين کودکان آموزندگان ديداري هستند، ب جمله اين که بسياري آنان از

مواردي نظير هزينه کم، در دسترس بودن و سهولت استفاده در خانه و مدرسه، رضايت 



 
 5431پاييز  34شماره  دهميازسال  هاي نوين روانشناختي فصلنامه پژوهش

 
 

 



طور تمامي بخش هاي درگير با اين کودکان از جمله مربيان و مديران والدين و همين
درماني و بهزيستي را نيز تأمين کند، بنابراين انجام  -مراکز آموزشي و مراکز بهداشتي

خواني بر بهبود با هدف بررسي اثربخشي مداخله مبتني بررايانه چهرهچنين پژوهشي 
آموزان مبتلا به هاي اجتماعي، پردازش چهره و بازشناسي هيجانات در دانشمهارت

 يابد.اوتيسم، ضرورت مي

  روش

 طرح پژوهش

 .استآزمون و گروه کنترل آزمون و پسآزمايشي با پيشپژوهش حاضر نوعي تحقيق نيمه

 ه آماريجامع

جامعه آماري پژوهش حاضر، کل دانش آموزان مبتلا به اختلال طيف اوتيسم مدارس 
 بودند. 20-24مخصوص اين افراد، در شهر تبريز در سال تحصيلي 

 نمونه آماري

آموزان مبتلا به اوتيسم با عملکرد بالا از اين مدارس بودند. نفر از دانش 03آماري،  نمونه
دفمند و با استفاده از روش غربالگري بر اساس معيارهاي ورود و صورت هگيري بهنمونه

سال بود. در ابتدا تشخيص اوليه  21تا  7سني افراد نمونه بين  خروج انجام گرفت. دامنه
گذاشته  DSM-IVاوتيسم براي اين کودکان توسط يک روانپزشک بر اساس معيارهاي 

نيزتوسط  PL-SADS-K2افته ساختاريشد، بعد از تشخيص گذاري، مصاحبه نيمه
روانپزشک انجام پذيرفت تا از عدم وجود ساير اختلالات عمده روانپزشکي از جمله 
اختلالات سايکوتيک، اختلالات اضطرابي، اختلالات خلقي، اختلالات رفتاري و بيش فعالي، 

  1(CARS) دت اوتيسم کودکانـگيري شاطمينان حاصل شد. سپس مقياس اندازه

  

2- Childhood Autism Rating Scale 

 
1- Kids- Schedule for Affective Disorders and 

Schizophrenia- Present and Life- time Version- 

Persian Version 
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منظور اطمينان از تشخيص اوليه و نيز تعيين شدت اختلال طيف اوتيسم و انتخاب افراد به
گيري هوشبهر، از آزمون هوش منظور اندازهشد. بهمبتلا به اوتيسم با عملکرد بالا تکميل 

مانده ذهني، انتخاب و غيرعقب 73هاي با هوشبهر بالاي ريون استفاده شد تا آزمودني
 -ها از نظر سن، جنس، هوشبهر، تحصيلات و سطح اجتماعيشوند. سپس آزمودني

پسر و  22گروه  اقتصادي، همگن شده و در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. در هر
  10/87و ميانگين هوشبهر  82/2دختر حضور داشتند. ميانگين سني گروه آزمايش  4

 بود. 20/86و ميانگين هوشبهر اين گروه  31/23بود. ميانگين سني گروه گواه هم 

ها از روش تحليل کواريانس تحليل داده براي تجزيه و روش تجزيه و تحليل آماري:
 استفاده شد.  (MANCOVA)2چندمتغيره

 ابزار اندازه گيري

جهت تأييد تشخيص اوليه و نيز تعيين شدت اختلال اوتيسم از  الف( ابزارهاي غربالگري:
در  پرسشنامه اين استفاده شد.( CARS) پرسشنامه سنجش شدت طيف اوتيسم کودکان

ايم حوزه مربوط به عل 21شده و در آن  نگاشته 4رنر و 0ريچلر ،1اسکاپلر توسط 2286 سال
يافته بود  ساختارصورت مصاحبه نيمهگيرد. روش اجراي آن بهاوتيسم مورد سوال قرار مي

به معني وضعيت طبيعي  2گيرد که نمره نمره مي 4تا  2که هر قسمت توسط آزمونگر از 
 1باشد. اين آزمون کوتاه که براي گروه سني يـغيرعادي م ، به معني شديدا4ًو نمره 

 2133از  دست آمدهي بههاسال بر اساس يافته 21باشد، طي ب ميسال به بالا مناس
و نقطه برش براي  63تا  21کودک مبتلا به اوتيسم کامل شده است. نمره کلي بين 

دست آورد، به 03تا  21باشد، بدين صوت که اگر کودک نمره مي 03اختلال اتيسم 
اي اوتيسم خفيف تا متوسط بوده دست آيد، کودک داربه 06تا  03طبيعي است، اگر نمره 

 باشد. اين آزمون روايي ودست آيد، کودک دچار اوتيسم شديد ميبه 63تا  06و اگر نمره 

  

2- Schopler 

4- Renner 
1- Multivariate analysis of covariance 

3- Reichler 
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حدود  DSM-IV( و موافقت تبيين معيارهاي اين ابزار با 2/3<پايايي بالايي دارد )اعتبار
منظور کنار (. به2021باشد )کياني، شهريور، تهراني دوست و مختاري، درصد مي 28

مورد K-SADS-PL ساختاريافته مصاحبه نيمه گذاشتن ساير اختلالات روانپزشکي،
( ساخته شده و به منظور 2227استفاده قرار گرفت. اين ابزار توسط کافمن و همکاران )

پزشکي در کودکان و نوجوانان بر لي و قبلي علائم و اختلالات روانهاي فعارزيابي دوره
( براي اين مقياس 2021طراحي شده است. شهريور و همکاران ) DSM-IV اساس معيار

جهت انتخاب افراد غيرعقب مانده ذهني  اند.پايايي و روايي قابل قبولي گزارش کرده
استفاده شد که هوش  2ريون دهرونپيش هايماتريس از آزمون (73)هوشبهر بالاي 
گيرد. اين آزمون مستقل از توانايي کلامي و تحصيلات را اندازه مي Gعمومي يا عامل 

تهيه  2208سال قابل اجراست. نسخه اوليه فرم اول در سال  1بوده و براي افراد بالاي 
 زا استفاده تستريون با پايايي ( ضريب2081) همکاران و نيسي پژوهش در شده است.

 دست آمد.به 8/3آموزان نفراز دانش 144برروي  تحقيق با و کرونباخ آلفاي روش

ها از فرم کوتاه منظور ارزيابي توانايي پردازش چهرهبهب( آزمون بازشناسي چهره بنتون: 
امکان انتخاب است،  17مورد با  20که شامل  1(BFRT)آزمون بازشناسي چهره بنتون 

شود و سپس از وي رو مي، ابتدا آزمورني با تصوير هدف روبهدر اين آزمون استفاده شد.
هدف را  شود تصويرمي طور هم زمان ارائهخواهند که از بين شش تصويري که بهمي

علت پايايي، ويژگي و اين آزمون در مجموع ده آزمون معتبر قرار دارد که به انتخاب کند.
ياني ـشوند )که کرات استفاده ميـها در تشخيص مشکلات شناختي بحساسيت بالاي آن

 (. 2021همکاران، و 

 هايمنظور اندازه گيري مهارتبه :3(SSRS) هاي اجتماعيگيري مهارتج( مقياس اندازه
 1و اليوت 4اجتماعي از اين مقياس استفاده شد؛ اين ابزار براي نخستين بار توسط گرشام

 ده است و درـعي کودکان طراحي شهاي اجتماگيـيري شايستـگمنظور اندازهبه( 2223)

   

2- Benton Facial Recognition Test 
4- Gresham 

1- Raven Progressive Matrices Test  
3- Social Skills Rating Scale 

5- Elliott 
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( 1ع )ـ( و بيشتر مواق2ي اوقات )ـ(، گاه3) کل هرگزـاي به شک مقياس سه نقطهـي
سشنامه داراي فرم والد و کودک است که در پژوهش حاضر از شود. اين پرگذاري مينمره

( پايايي اين پرسشنامه را طي چند بررسي بر روي 2082فرم والد استفاده شد. شهيم )
هاي حاصل پايه يافته گزارش کرده است. بر 77/3مانده ذهني يک گروه از کودکان عقب

يي سازه و هم زمان مطلوب ( اين مقياس داراي روا2223از کارهاي گرشام و اليوت )
 بوده و کاربرد تشخيصي و درماني آن براي کودکان تأييد شده است.

منظور هيجانات به از مقياس محقق ساخته بازشناسي د( مقياس بازشناسي هيجانات:
بچه  عکس رنگي دختر 06ارزيابي توانايي شناسايي هيجانات استفاده شد. در اين ابزار از 

( 2271) 2گرديد که با استفاده از چهارچوب ارائه شده توسط اکمنبچه استفاده  و پسر
گرفته و استاندارد شده است. مطالعات روايي اين تصاوير توسط روانپزشکان و روانشناسان 

ها توافق آن ن صد در صد دراهايي که متخصصمجرب انجام يافت و فقط آن عکس
رفت. در مطالعه مقدماتي ضريب داشتند؛ انتخاب شدند. سپس مطالعات پايايي انجام گ

علاوه، پايايي اين آزمون در پژوهش محاسبه شد. به 74/3هفته  پايايي بازآزمايي براي دو
دست آمد. هر عکس حاوي تظاهرات به 72/3مذکور با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ 

هيجاني مربوط به شش هيجان اصلي شادي، غمگيني، خشم، ترس، تعجب و نفرت در 
کودکان است. قبل از انجام آزمون، ابتدا با استفاده از تصاوير متفاوت و تصاوير کارتوني، 

شد و سپس يک آزمون کوتاه جهت اطمينان از انواع هيجانات به کودک آموزش داده مي
ها شد. ترتيب ارائه عکسگرفت و بعد از آن آزمون اصلي انجام مييادگيري انجام مي

اي ثانيه 1کس توقف ـع ثانيه بود و بين هر 23 کسـمايش هر عتصادفي بودند. زمان ن
بود تا کودک فرصت کافي براي جواب خود داشته باشد. کودکان با انتخاب گزينه نوع 

 کردند.هيجان موجود در عکس را تعيين مي

خواني بود، که ابزار مداخله، نرم افزار چهره: خواني( مداخله مبتني بر رايانه چهرههـ
 هاي ه جهت آموزش مهارتـت است از نوعي بسته آموزشي و مداخله مبتني بر رايانبارـع

  

 1- Ekman 
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اجتماعي و هيجاني براي کودکان مبتلا به اوتيسم که از يک فضاي مجازي تعاملي جهت 
کند. بدين هاي اجتماعي، بازشناسي هيجانات و پردازش چهره استفاده ميآموزش مهارت

سازي شده به زندگي واقعي استفاده شده که در آن تصوير يت شبيهمنظور از يک موقع
توسط شرکت آمريکايي  1322باشند. اين برنامه در سال ها نيز افراد واقعي ميشخصيت

SymbionicaLlc باشد. ساخته شده است که شامل سه نوع بازي مختلف مي
ودک تعامل کنند. هدف توانند با کباشند که ميهاي هر بازي، افراد واقعي ميشخصيت

ها و حرکات ظريف صورت کلي برنامه ترغيب اين کودکان جهت توجه به مشخصه
ها که هدف، افزايش توجه باشد. در يکي از بازيها ميدر ناحيه اطراف چشم خصوصاً

شود تا نگاه خيره باشد، به کودک آموزش داده مياجتماعي مياشتراکي و تقويت مهارت
کند، انتخاب کند. در اين عقيب کند و آن چيزي را که وي نگاه ميشخصيت بازي را ت

اي از اشيا و ارقام احاطه شده و از کودک خواسته بازي، شخصيت اصلي توسط مجموعه
کند، انتخاب کند. هدف بازي دوم شود تا چيزي را که شخصيت اصلي به آن نگاه ميمي

ر اين حالت بخشي از چهره باشد. دها ميکمک به کودک جهت پردازش کلي چهره
آيد و کودک بايد از بين ديده يا تحريف شده، درميصورت آسيبشخصيت اصلي به

اجزاي صورتي که در گرداگرد شخصيت اصلي وجود دارد، جزء مورد نظر را انتخاب کند. 
هاي مربوط بازي سوم نيز با هدف آموزش بازشناسي هيجانات و نيز توجه به برخي مؤلفه

ها، طراحي شده است. اين بازي دو سطح دارد، در در اطراف چشم يجان خصوصاًبه هر ه
شود يکي از اين تصاوير، هاي بازي به کودک ارائه ميسطح اول دو تصوير از شخصيت

هاي مربوط به هر هيجان در صورت باشد. کودک بايد با توجه به مشخصهتصوير الگو مي
توسط تصوير دوم با تصوير الگو يکسان است يا  افراد، تعيين کند که هيجان تجربه شده

خير. در صورت يکسان بودن هيجانات گزينه بله و در غير اين صورت گزينه خير را 
شود و اين بار کودک کند. در سطح دوم بازي تصوير نمونه به کودک ارائه ميانتخاب مي

اني يکسان شود که بايد تصوير دوم را طوري دستکاري کند که با تصوير اول از نظر هيج
ها و...( ها )از طريق بالا و پايين کشيدن آناين موضوع با تغيير حالت نواحي اطراف چشم
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شود. در هر بازي، انتخاب درست با افزايش امتياز و دريافت بازخورد مثبت ميسر مي
 همراه است.

 هايافته

آزمون و واه در مرحله پيشهاي آزمايشي و گ( توصيف آماري متغيرهاي وابسته در گروه1جدول )

 آزمونپس

 متغيرها
 تعداد انحراف معيار ميانگين

 کل گواه آزمايش کل گواه آزمايش کل گواه آزمايش
 03 21 21 12/8 21/7 82/8 76/60 43/60 20/64 آزموناجتماعي پيش مهارت
 03 21 21 06/8 72/7 2 40/61 16/64 63/66 آزموناجتماعي پس مهارت

 03 21 21 82/2 13/2 20/1 16/8 63/8 10/8 آمونچهره پيشپردازش 
 03 21 21 08/1 17/2 26/1 10/23 20/8 20/21 آمونپردازش چهره پس

 03 21 21 11/1 20/2 11/1 27/20 83/26 46/27 آزمونپيشهيجاناتشناسايي
 03 21 21 42/4 72/2 31/0 00/12 70/27 20/14 آزمونپسهيجاناتشناسايي

ها نشان داد که اين پيش فرض هاي مربوط به تحليل کوواريانسسي پيش فرضبرر
 اند.محقق شده

( تحليل واريانس چندمتغيره، مقايسه اثر مداخله مبتني بر رايانه چهره خواني بر 2) جدول

 ترکيب متغيرها

درجه  درجه آزادي خطا داريسطح معني ضريب اتا

 اثر مقدار F آزادي

 اثر پيلايي 87/3 27/11 0 10 332/3 87/3

( >32/3p) ( در سطح27/11مربوطه ) F دهد که( نشان مي1مندرجات جدول )
خواني بر ترکيب متغيرهاي بنابراين، مداخله مبتني بر رايانه چهره دار است.معني

هاي اجتماعي، پردازش چهره و بازشناسي هيجانات اثر متفاوت دارد. مقدار ضريب مهارت
درصد تغييرات ايجاد شده در  87عبارتي دهد؛ بهنشان مي 87/3تفاوت را  اتا، اندازه اين

 خواني بوده است.متغيرهاي وابسته ناشي از مداخله مبتني بر رايانه چهره
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 هامتغيره، مقايسه اثرات بين آزمودني( تحليل کوواريانس تک3) جدول

مجموع  متغيروابسته منبع

 مجذورات
درجه 

 آزادي
ميانگين 

سطح  F مجذورات

 داريمعني
ضريب 

 اتا

 گروه

 12/3 330/3 61/23 61/27 2 16/27 هاي اجتماعيمهارت
 72/3 332/3 22/27 84/77 2 84/77 پردازش چهره

 83/3 332/3 06/233 41/010 2 41/010 بازشناسي هيجانات

 خطا
    61/2 11 06/42 هاي اجتماعيمهارت

    83/3 11 31/13 پردازش چهره

    11/0 11 17/83 ناسي هيجاناتبازش 

دهد، مداخله مبتني بر رايانه چهره خواني ( نشان مي0) طور که نتايج جدولهمان
هاي هاي آزمايش و گواه در متغير مهارتداري بين گروهتوانسته است تفاوت معني

باشد، مي 12/3(. مقدار ضريب اتا براي متغير مذکور برابر با >32/3pاجتماعي ايجاد کند )
درصد تغييرات مربوط به متغير  12خواني، بدين معني که مداخله مبتني بر رايانه چهره

 کند.هاي اجتماعي را تبيين ميمهارت

خواني توانسته سويي مطابق مندرجات اين جدول، مداخله مبتني بر رايانه چهره از
چهره ايجاد کند  هاي آزمايش و گواه در متغير پردازشداري بين گروهاست تفاوت معني

(32/3p< مقدار ضريب اتا براي متغير مذکور برابر با .)باشد، بدين معني که مي 72/3
درصد تغييرات مربوط به متغير پردازش چهره را  72مداخله مبتني بر رايانه چهره خواني، 

 کند.تبيين مي

دار وجود دارد، چنين بين دو گروه از نظر متغير بازشناسي هيجانات تفاوت معنيهم
معناداراست. مقدار ضريب P <31/3( در سطح 06/233محاسبه شده )F چرا که مقدار 

باشد، بدين معني که مداخله مبتني بررايانه مي 83/3اتا براي متغير مذکور برابر 
 کند.درصد تغييرات مربوط به متغير بازشناسي هيجانات را تبيين مي 83خواني چهره
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 يريگبحث و نتيجه

خواني بر بهبود پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي مداخله مبتني بر رايانه چهره
 آموزان مبتلا به اوتيسمهاي اجتماعي، پردازش چهره و بازشناسي هيجانات در دانشمهارت

 انجام شد.

امتياز بارز پژوهش حاضر استفاده از نوعي روش مداخله نوين يعني مداخله مبتني بر 
-ه خواني در توانمندسازي افراد مبتلا به اوتيسم بود. مداخلات مبتني بر رايانه بهرايانه چهر

طور اخص، خواني بهطور کلي و برنامه مورد استفاده در اين پژوهش يعني برنامه چهره
تاکنون در ايران مورد استفاده و پژوهش قرار نگرفته بودند. ضمن اين که پژوهش حاضر 

خواني، اين پژوهش خارجي انجام گرفته به کمک برنامه چهره در مقايسه با تنها نمونه
( سال 7-21روي دامنه سني محدودتر ) امتياز را داشت که در تحقيق حاضر، مداخله بر

اعمال شد تا بدين ترتيب اثر احتمالي متغيرهاي رشدي کنترل شود، ضمن اين که 
افراد نمونه نيز اقتصادي  -برخلاف پژوهش خارجي در پژوهش حاضر سطح اجتماعي

 جلسه افزايش يافت.  13جلسه به  21چنين تعداد جلسات از کنترل شد. هم

، 2دهند )راترکودکان طيف اوتيسم، در رفتار اجتماعي کمبود عميقي از خود نشان مي
هاي پژوهش حاضر نشان داد که مداخله مبتني بر رايانه چهره (. يکي از يافته2278

شود. اين آموزان مبتلا به اوتيسم ميهاي اجتماعي دانشخواني موجب ارتقاي مهارت
باشد. در پژوهش سو مي( هم1322يافته با نتيجه حاصل از پژوهش هاپکينز و همکاران )

هاي اجتماعي در هر دو خواني موجب ارتقاي مهارتمذکور، مداخله مبتني بر رايانه چهره
نيز کودکان مبتلا به اوتيسم باعملکرد پايين گروه کودکان مبتلا به اوتيسم با عملکرد بالا و 

هاي ديگري نيز در زمينه اثربخشي انواع ديگري از مداخلات مبتني بر رايانه شد. پژوهش
اجتماعي  هايخواني بر روي ارتقاي مهارتافزار چهرههايي غير از نرمتوسط برنامه

 نتايجي همسو با پژوهش کودکان مبتلا به اوتيسم انجام گرفته است که مؤثر واقع شده و

 

  

1- Rutter 
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برنامه »نام ( نوعي برنامه مبتني بر رايانه به1338) 1و سوفرونوف 2حاضر داشتند. بيومونت
را مورد استفاده قرار دادند که برنامه ذکرشده  «0آموزش کشف هيجانات به کودکان

دکان مبتلا به هاي اجتماعي و درک و فهم هيجاني کوموجب ارتقاي قابل توجه مهارت
اوتيسم شد. در تعاملات اجتماعي علاوه بر ارتباط کلامي نقش عواملي نظير تماس چشمي، 

ها بسيار اي و درک آنتوجه به علايم غيرکلامي طرف مقابل، توجه به هيجانات چهره
 باشد. در اختلالات طيف اوتيسم بازشناسي و ابراز حالات هيجاني و پردازشثر ميؤم

نظر تبع آن، تعامل اجتماعي و رفتار، مطلوب نيست. بهکاستي همراه است و بهها با چهره
ها از جمله توجه به حالات هيجاني و هاي مذکور با آموزش برخي مهارترسد برنامهمي

 کنند.هاي اجتماعي در اين کودکان کمک ميعلايم غيرکلامي در افراد، به بهبود مهارت

ها مداخله مبتني بر رايانه بر روي ارتقاي آن مطالعاتي نيز وجود دارد که در
 و همکاران 4هاي اجتماعي افراد مبتلا به اوتيسم اثر معناداري نداشته است. لااکاوامهارت

اي به نام باط بين استفاده از نوعي برنامه رايانهـ( در پژوهشي به بررسي ارت1323)
زشناسي هيجانات پرداختند. نتايج و بهبود توانايي رفتارهاي اجتماعي و با «1خوانيذهن»

نشان داد که نمرات مربوط به بازشناسي هيجانات و تعاملات اجتماعي در اين کودکان 
اي نبود که بتوان ادعاي نوعي رابطه افزايش يافت هرچند تغييرات مشاهده شده به اندازه
العه، همين دليل پژوهشگران اين مطعلت و معلولي بين متغيرها را مطرح کرد و به

( 1321) 7و پوسلت 6تحقيقات بيشتر در اين زمينه را توصيه کردند. نتايج پژوهش يانگ
 8«دهنده هيجانيدي وي دي انتقال»نيز نشان داد افراد گروه آزمايش که از برنامه 

ند ـداري ارتقا پيدا کردند؛ هر چطور معنياستفاده کردند از نظر رفتارهاي اجتماعي به
را استفاده کرده بودند، در  :موتور توماس»نوعي برنامه خنثي به نام  هک گروه کنترل نيز

 دهد محتواي رفتارهاي اجتماعي پيشرفت معناداري نشان دادند که اين موضوع نشان مي

  

2- Sofronoff 
4- LaCava 

6- Young 

8- Transporters DVD  

1- Beaumont 
3- The Junior Detective Training Program 
5- Mind reading 

7- Posselt 
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ثر ؤبه تنهايي براي تقويت رفتارهاي اجتماعي م «دهنده هيجانيدي وي دي انتقال»
دهد که طور کلي بررسي مطالعات همسو و ناهمسو با اين يافته نشان مينيست. به

آموزان مبتلا به هاي اجتماعي در دانشمحتواي برنامه مورد استفاده جهت ارتقاي مهارت
اي کننده است. هر چه قدر برنامهم در تعيين ميزان اثربخشي برنامه مذکور، تعييناوتيس

هاي برنامه، ارتباط بيشتري برقرار کند، ميزان تر باشد و فرد بتواند با شخصيتتعاملي
هم برنامه  هاي اجتماعي بيشتر است.اثربخشي احتمالي برنامه بر روي بهبود مهارت

صورت نوعي برنامه آموزشي دهنده هيجاني بهانتقالخواني و هم دي وي دي ذهن
هاي کارتوني آموزش داده طراحي شده که به کودک هيجانات مختلف توسط شخصيت

ها بيشتر شبيه فيلم کارتوني هستند و حالت بازي ندارند که کودک با شود. اين برنامهمي
د و يا به ازاي هر پاسخ ها درگيري ذهني پيدا کرده، فعالانه تعامل کرده و ياد بگيرآن

درست بازخورد مثبت و هر پاسخ غلط بازخورد منفي دريافت کند، فلذا هرچه برنامه 
اي مورد استفاده بيشتر حالت تعاملي داشته و به کودک بازخورد دهد، امکان رايانه

 اثربخشي ناشي از آن بيشتر است.

ها در افراد ه بازشناسي چهرهدهنده اين امر است که حافظها نشانعلاوه بر اين، يافته
(. در همين راستا، يافته دوم 1336و همکاران،  2طيف اوتيسم تخريب شده است )گولاراي

خواني موجب ارتقاي کند که مداخله مبتني بر رايانه چهرهپژوهش حاضر مطرح مي
شود. در پژوهش هاپکينز و آموزان مبتلا به اوتيسم ميمهارت پردازش چهره در دانش

( نيز نتايجي همسو با پژوهش حاضر دارد که در آن، اثربخشي مداخله 1322کاران )هم
خواني بر بهبود توانايي پردازش چهره در کودکان مبتلا به اوتيسم با مبتني بر رايانه چهره

عملکرد بالا مورد تأييد قرار گرفته بود، اما اثربخشي اين برنامه در کودکان مبتلا به اوتيسم 
يه است. ـپايين، معنادار نبود که با توجه به عملکرد هوشي پايين آنان قابل توجبا عملکرد 

خواني که جهت ارتقاي اين مهارت ه چهرهـبازي دوم برنامه مبتني بر رايان تمالاًـاح
 يسم با ـراد مبتلا به اوتـناختي پايين افـملکردهاي هوشي و شـع شده با يـطراح

  

1- Golarai 
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هاي شناختي  اين کودکان، پيچيده خوان نيست و در مقايسه با  تواناييعملکرد پايين هم
هاي خاص هاي مذکور علاوه بر توجه به برخي ويژگياست. در نتيجه در تهيه برنامه

کودکان مبتلا به واتيسم از جمله جذابيت ديداري و تا حد امکان غيرکلامي بودن، بايد به 
و  2گر با تحقيق حاضر، پژوهش تاناکاـمسوي ديته هـهوشبهر آنان نيز توجه کرد. ياف

منظور آموزش باشد که برنامه مبتني بر رايانه مواجه با چهره را بهمي (1323همکاران )
مهارت بازشناسي چهره در افراد مبتلا به اوتيسم استفاده کردند. نتايج نشان داد که افراد 

فاده قرار داده بودند در مقايسه با را مورد است «مواجه با چهره»گروه آزمايش که برنامه 
دست آوردند. با توجه به اين که در افراد مبتلا به گروه کنترل پيشرقت قابل قبولي را به

هاي مختلف بخش بندي کلي و رابطه بينجاي ادراک شکلها بهاوتيسم، پردازش چهره
همين دليل )به گيردهاي جزئي و موضعي صورت ميچهره، بيشتر با تأکيد بر روي مؤلفه

صورت وارونه هايي که بهعملکرد افراد مبتلا به اوتيسم در پردازش و ادراک تصاوير چهره
نيز تمرکز اين کودکان در هنگام پردازش  و باشد(شوند؛ بهتر از افراد سالم ميارائه مي
دن باشد، برنامه چهره خواني با فراهم کرها بيشتر بر ناحيه دهان ميجاي چشمچهره به

ها و رابطه بين اجزاي صورت و موقعيتي که در آن کودک بتواند بر نواحي اطراف چشم
 پردازش چهره در اين ها بپردازد، به ارتقاي مهارتکليت چهره تمرکز کرده و به دستکاري آن

 هاکنند که مواجهه با چهرهها مطرح ميکند. علاوه براين برخي پژوهشکودکان کمک مي
گيري مناطق مغزي مربوط به ساس رشد حساس رشدي، جهت شکلدر طي دوران ح

باشد.کودکان مبتلا به اوتيسم در مقايسه با کودکان سالم در ها ضروري ميپردازش چهر
هاي کمتري مواجه شده و از اين مواجهه اجتناب طول دوران حساس رشدي با چهره

هاي ه در آن کودک با چهرهکند کيـخواني موقعيتي را فراهم مکنند، برنامه چهرهيـم
 کند.مي ها کمکافرد واقعي مواجه شده و به تبع آن برارتقاي مهارت پردازش چهره

رين مشخصات اين ـتي هيجانات از برجستهـچنين نبود مهارت در ابراز و بازشناسهم
 شان دادـوم پژوهش حاضر نـ(.يافته س1337، 4و گريپ 0، سادوک1کودکان است )کاپلان

  

2- Kaplan 
4- Grebb 

1- Tanaka 
3- Sadock 
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آموزان مبتلا که مداخله مبتني بر رايانه موجب ارتقاي توانايي بازشناسي هيجانات در دانش
( 1322به اوتيسم مي شود. اين يافته همسو با نتيجه پژوهش هاپکينز و همکاران )

بهبود توانايي خواني بر باشد که در آن اثربخشي مداخله مبتني بر رايانه چهرهمي
بازشناسي هيجانات در هر دو طيف عمکلرد کودکان مبتلا به اوتيسم )هم عملکرد بالا و 

هايي نيز در زمينه اثربخشي ساير هم عملکرد پايين( مورد تأييد قرار گرفت. پژوهش
آموزان مبتلا به دانش برنامه هاي مبتني بر رايانه بر روي توانايي بازشناسي هيجانات در

ها بر اثربخش بودن اين نوع مداخلات تأکيد داشتند. م صورت پذيرفته که اغلب آناوتيس
در  :1محرک جي« ( به بررسي اثربخشي برنامه مبتني بر رايانه1324و همکاران ) 2سرت

تقويت مهارت بازشناسي هيجانات در افراد مبتلا به اوتيسم از هر دو طيف با عملکرد بالا و 
نتايج پژوهش بر اثربخشي مناسب اين برنامه در توانايي  عملکرد پايين پرداختند.

بازشناسي هيجانات در افراد مبتلا به اوتيسم تأکيد داشتند. علاوه بر اين نتايج پژوهش 
برنامه »( اثربخشي نوعي برنامه مبتني بر رايانه به نام 1338)  4و سوفرونوف 0بيومونت

هاي اجتماعي و درک ل توجه مهارتدر ارتقاي قاب «1آموزش کشف هيجانات به کودکان
و  6و فهم هيجاني کودکان مبتلا به اوتيسم را مورد تأييد قرار داد. نتايج پژوهش يانگ

گذاري بيانات چهره اي پايه و پيچيده منظور آموزش شناسايي و نام( که به1321پوسلت )
روه آزمايش که استفاده کردند، نشان داد افراد گ «دهنده هيجانيدي وي دي انتقال»از 

استفاده کردند در بازشناسي هيجانات در مقايسه با  7«دهنده هيجانيانتقال»از برنامه 
هاي مبتي بر رايانه به آموزش هيجانات مختلف به گروه کنترل، پيشرفت داشتند. برنامه

پردازد که اين کودکان به صورت بازي و ارائه بازخورد مثبت به ازاي هر پاسخ درست مي
رنامه ـدر ب شود.يـموجب ارتقاي توانايي اين کودکان در درک و شناسايي هيجانات مامر 

خواني کودک از طريق دريافت بازخوردهاي مثبت و منفي، علاوه بر آموزش انواع چهره
 ه کدامـاي فرد مقابل بهرهـگيرد که جهت درک هيجانات چيـه تدريج ياد مـهيجانات، ب
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نواحي صورت تمرکز کرده و به چه روابطي توجه کند و از آن جايي که اين آموزش از 
جان و مورد علاقه که نوعي شي بي افزار داراي جذابيت ديداري و توسط رايانهطريق نرم

گيرد؛ نسبت به حالتي که آموزش هيجانات توسط معلمان و ن کودکان است، انجام مياي
 شود.واقع مي موثرتر شود،صورت کلامي انجام ميوالدين و در دنياي واقعي و به

دسازي افراد نتوانند در توانمتوان گفت مداخلات مبتني بر رايانه ميصورت کلي ميبه
( در مطالعه 1324و همکاران ) 2د چنان که گرينزپانمبتلا به واتيسم مؤثر واقع شون

آوري در کودکان مبتلا فراتحليلي که با هدف بررسي اثربخشي برنامه هاي مبتني بر فن
ها در ارتقاي عملکرد اين کودکان به اوتيسم انجام دادند، بر مؤثر بودن اين قبيل برنامه

 هايابي و استفاده باليني از اين برنامهها در راستاي ساخت، ارزياذعان داشته و ادامه تلاش
خواني نيز از جمله مداخلات مبتني بر فن آوري تأکيد کردند. مداخله مبتني بر رايانه چهره

هاي اجتماعي، پردازش چهره و تواند موجب ارتقاي مهارتباشد که ميمبتني بر رايانه مي
طرف خواني از يک. برنامه چهرهشودآموزان مبتلا به اوتيسم بازشناسي هيجانات در دانش

دليل فراهم آوردن شرايطي که در آن فرد مبتلا به اوتيسم کارهايي از قبيل برقراري به
ها را در يک محيط کنترل تماس چشمي، تطبيق هيجانات مشابه باهم و شناسايي چهره

خي دليل مطابقت با بردهد و از طرفي ديگر بهشده، ساختاريافته و جذاب انجام مي
تواند به ها، ميهاي افراد مبتلا به اوتيسم يعني مهارت بالاي ديداري آنويژگي

خواني کند. ضمن اين که وجه متمايزکننده برنامه چهرهتوانمندسازي اين افراد کمک مي
اي، در قابليت تعاملي بودن آن است که در آن فرد مبتلا به هاي رايانهبا ساير برنامه

توانند در مورد عملکرد او شود که ميهاي واقعي مواجه ميخصيتاوتيسم با تصاوير ش
از  ها معمولاًرنامهـبازخورد ارائه دهند و با کودک تعامل کنند، در حالي که در ساير ب

تواند نشانگر اين شود. تمام موارد گفته شده مييـهاي کارتوني استفاده مشخصيت
شناسي و درمان اختلال اوتيسم و نبود ر سببموضوع باشد که با توجه به ابهامات بسيار د
 افرادحدي ارتقاي عملکرد اين  که بتواند تا ايراهکار درماني قطعي، هر نوع روش مداخله
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تواند به در درمان اين افراد راهگشا باشد. مداخلات مبتني بر رايانه از جمله بپردازد، مي
اندک و سهولت دسترسي و نيز  اني با توجه به هزينه نسبتاًخومداخله مبتني بر رايانه چهره

مندي اکثريت افراد اي خصوصا علاقههاي رايانهها و برنامهمندي کودکان به بازيعلاقه
جان از جمله رايانه و تناسب با توانايي آنان در کارهاي مبتلا به اوتيسم به اشياء بي

هاي اين افراد ثر در بهبود برخي مهارتؤو متواند روشي مناسب غيرکلامي و ديداري، مي
 باشد.

 هاي پژوهشمحدوديت 

هايي است، از جمله آن که: امکان ها داراي محدوديتاين پژوهش نيز مانند ساير پژوهش
هاي آموخته شده در طي جلسات مداخله تا چه ميزان بررسي دقيق اين مسئله که مهارت

يابد، وجود نداشت. ازسويي، تعيين شنا تعميم ميهاي ناآبه زندگي واقعي فرد و موقعيت
تواند اثربخشي قطعي داشته باشد، ممکن نبود. دقيق اين موضوع که چه تعداد جلسه مي

آموزان مبتلا به اوتيسم که در مدارس مخصوص اين افراد تحصيل چنين، دانشهم
توجه به اين موضوع، از طيف افراد اوتيستيک با عملکرد بالا هستند، با  کنند معمولاًمي

 هايي مواجه است.هاي پژوهش به کل افراد مبتلا به اوتيسم با محدوديتتعميم يافته

 پيشنهادات پژوهش

گيري از هاي آتي از ابزارهاي عيني اندازهشود که در پژوهشبر اين اساس، پيشنهاد مي
سي اثرات ناشي از منظور بررجمله تصويربرداري نوروني و مطالعات رديابي جهت نگاه، به

هاي مذکور هاي مختلف مغز که به مهارتخواني در کارکردهاي بخشبرنامه چهره
شود که از چنين پيشنهاد ميبازشناسي هيجانات مربوطند؛ استفاده شود. هم خصوصاً

هايي که در خواني که در آن از زبان فارسي و نيز چهرهنسخه بومي شده برنامه چهره
شوند، استفاده شده و اثربخشي مداخله مبتني بر رايانه چهره خواني ه ميجامعه ايراني ديد

اي موجود براي افراد مبتلا به اوتيسم، مقايسه شود. به هاي مداخلهبا ساير انواع روش
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اي هاي مداخلهشود که اثربخشي برنامه مذکور با ساير انواع برنامهعلاوه پيشنهاد مي
 به اوتيسم، مقايسه شود.اي مخصوص افراد مبتلا رايانه

 
 18/31/2024 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه

 31/22/2024 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه

 27/34/2021 تاريخ پذيرش مقاله:
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