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 چکیده

 سمیات فیدانش آموزان با اختالل ط هیجانی اجتماعی  بر هوش یمبتن یبرنامه درس مندنظاماین تحقیق، مطالعه  :هدف

 از تمام جوانب مورد بررسی قرار گرفتههه اسههت.  هیجانی اجتماعی    هوش  بر  یمبتن  یدرس  برنامهاست. در این تحقیق، یک  

 برنامههه  هههایمؤلفهههههها و  برای یافتن ویژگههی.  باشدترکیب می  فرارویکرد پژوهش از نوع کیفی با استفاده از راهبرد    روش:

العههه انههد. جامعههه مههورد مطانتخههاش شههده منههدنظههامخیر با روشی ا هایپژوهش،  هیجانی اجتماعی  هوش  بر  یمبتن  یدرس

سال اخیر است که طی واکاوی محتوایی، دسته بندی و غربالگری انجههام گرفتههه و 15  هایپژوهشتحقیقات انجام شده از  

صههورت  بنههدیبقهههطپژوهش واجد شرایط و معیارهای مد نظر، بصورت هدفمند انتخاش شده، کد گههراری و   31در حدود  

 شناسههایی بعههد چهار با استفاده از تحلیل محتوا ها:یافته نظری و مضامین اصلی استخراج شدند. هایپایهگرفته و الگوها، 

 سهههدر    اهداف برنامه درسیزیر طبقه، بعد  چهار  بعد رویکردهای برنامه درسی در    به شکل  طبقه  زیر  دوازده  شامل  که  شد

ارزشههیابی در زیر طبقههه، بعههد  سهیادگیری در  -زیر طبقه، بعد فرایند یاددهیسه    دردرسی  محتوای برنامه    زیر طبقه، بعد

 کههه گرفههت  نتیجه  چنین  توانمی  حاضر،  مطالعه  هاییافته  اساس  بر  گیری:نتیجه.  باشدمی  زیر طبقهسه  در    برنامه درسی

 تیسم موثر است.ا  طیف اختالل  با آموزان در دانش  اجتماعی  هیجانی هوش بر  مبتنی  درسی برنامه

 .سمیات  ی، اختاللاجتماع هوش  ی،جانیه هوش  ی،درس برنامه ی،پژوه  سنتز :های كلیدیواژه
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Abstract 

Objective: The purpose of this study is to systematically study the curriculum based on social emotional 

intelligence of students with autism spectrum disorder. In this research, a curriculum based on social emotional 

intelligence has been examined from all aspects. Method: The research approach is qualitative using a hybrid 

strategy. Recent research has been systematically selected to find the features and components of a curriculum based 

on social emotional intelligence. The study population is one of the researches of the last 15 years, which has been 
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done through content analysis, classification and screening, and about 31 researches with qualified criteria and 

criteria have been purposefully selected, coded and classified, and the patterns, Theoretical foundations and main 

themes were extracted. Results: Then, using content analysis, four dimensions were identified, including twelve 

sub-categories in the form of curriculum approaches in four sub-categories, then curriculum objectives in three sub-

categories, curriculum content dimension in three sub-categories, teaching-learning process dimension in three The 

subclass is the evaluation dimension in the curriculum in three subcategories.  Conclusion: Based on the findings of 

the present study, it can be concluded that the curriculum based on students' social emotional intelligence is effective 

in students with autism spectrum disorder. 
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 مقدمه

ههها معطههوف شههده دوم قرن بیستم توجه مربیان، روانشناسان و پزشکان به گروه خاصی از کودکان و آموزش آن  یهاز نیم

است که از نظر جسمی و مغزی دارای هیچگونه عارضة مشخصی نیستند، ولی دارای و گاهی نابهنجاری نارسایی ویههژه در 

(. 1396پریر نیست )سیف نراقههی و نههادری،    های متداول امکانآموزان با روش  تند. درمان این دانشیادگیری رفتاری هس

آور شود و منجر به دلسردی، عزت نفس کم،   شود که موفقیت در تحصیل برای کودك عراشاین مشکالت اغلب سبب می

ائلی در ین مشههکالت کههه باعهه  مسهه ا  (.2015شود )سادوك و سادوك،  سرخوردگی مزمن و روابط ضعیف با همساالن می

اختاللههی  )اوتیسههم( اتیسههمموز در محیط مدرسه و اجتماع می شود، اتیسم گفتههه مههی شههود. روابط فرد یا کودك دانش آ

عصههب   اخههتالل  iاتیسههم  خاص است و فرد دارنده آن نیز ممکن است انسانی خاص با هوش توانایی و نبوغی خاص باشههد.

ت اجتمههاعی، التعههام: به تخریب عمههده در سههه ناحیههه گسههترده از عملکههرد مههی شههود ای است که منجرشناختی پیچیده

 در مغههز طبیعههی رشههد بههر اوتیسههمبنههابراین (. 2013انجمن روانپزشههکی امریکهها، ) ارتباطات و رفتارهای محدود و تکراری

 مههوزانآدانههش زهای خههاص شرایط و نیا .(1400)رحمانیان،  گراردمی  اثر  ارتباط  مهارت  و  اجتماعی  هایتعامل  هایحیطه

 ( 2018و همکاران،  )هیدردهد ، بلکه خانواده را نیز تحت تأثیر قرار میدانش آموزت طیف اتیسم، نه تنها البه اختال مبتال

. 

از سازد.    را مسجل می  دانش آموزانجهت ارایه خدمات آموزشی متنوع و گسترده به این    یک الگوی برنامه درسینیاز به   

 ذهنههی  ناتوانی  دارای اتیسم  دارای  افراد  از  درصدی  اگرچه  .نیست  مشخص  هنوز هوش و اختالل طیف اتیسمرابطه  طرفی،  

هسههتند  متوسههط حههد از باالتر حتی حد در و خوش نسبتا اجتماعی هوش دارای اتیسم دارای  افراد  از  برخی  اما  هستند  نیز

درگیر با مشههکالت قابههل توجههه   تواندمی  فرد  آن  دپیام  به  که  است  رشدی  اختالل  یک   (. اتیسم2016)کانسن و همکاران،  

تعههاملی مشههکالت  ارتبههاطی،  هههای  دهد تا با استفاده از مهارتبه افراد این امکان را می  اجتماعیهوش    زبان و گفتار گردد.

در   خردمندانههههوش اجتماعی، توانایی درك و اداره دیگران است که سبب عملکههرد  . در واقع،  حل کنندبا دیگران  را    خود

. شههودد، تطابق و انگیزه برای زندگی مههیگردد. به بیانی دیگر باع  ارتباط بهینه با دیگران، کنترل خوارتباطات انسانی می

به اوتیسم پیچیده است، چرا که این دانش آمههوزان تفههاوت   مبتالبرنامه ریزی برنامه آموزشی برای دانش آموزان    از طرفی،

هههای اجتمههاعی دارنههد و اغلههب رفتارهههای یادگیری، ارتباطات و توسعه مهههارتدر سبک معنی داری با دیگر دانش آموزان 

عههات و برقههراری ارتبههاط بهها اوتیسههم الچالش برانگیز دارند. آگاهی از اینکه چگونه توانایی یک دانش آموز برای پردازش اط

 . قرار می گیرد، برای برنامه ریزی بسیار مهم است  تحت تاثیر



مطرح شههد.   یسالوو تریپ و ریما جان یهانام به شناسنروا دو توسط 1990 دهه برای اولین بار در هیجانیهوش  صطالحا

تواننههد عواطههف خههود و دیگههران را کنتههرل کههرده، بههین آنان اظهار داشتند، کسانی که از هوش هیجههانی برخوردارنههد، می

اهنمههایی فراینههد اندیشههه و اقههدامات شخصههی پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گرارند و از اطالعات عههاطفی بههرای ر

اولههین کسههی  "یجههانیه هوش لهیوس به کردن کار" صاحب نظر علوم رفتاری و نویسنده کتاش گلمن لیدان .استفاده کنند

 دانست که عمیقاً تمههامی یتیقابل ای مهارت استعداد، را  بود که این مفهوم را وارد عرصه سازمان نمود. گلمن هوش هیجانی

طور خالصه پنج حوزه اساسی هوش هیجانی مورد بررسههی قههرار در مدل گُلمن به .های فردی را در دایره خود داردتوانایی

 -3 خودمههدیریتی ها و احساسات خود،مدیریت هیجان -2 خودآگاهی ها و احساسات خود،شناخت هیجان -1: استگرفته

. دیگر مدیریتی مدیریت رابطه با دیگران،  -5  گرآگاهیدی دیگران،  ها و احساساتتشخیص و درك هیجان  -4  خودانگیزشی

گوید وقتی فردی دارای هوش عقلی یا بهههره است. این مدل می  طور وسیعی به رسمیت شناخته شدههمدل گُلمن امروزه ب

 باالیی است، لزوماً دارای هوش هیجانی باال نیست. هوشمند بودن یک امتیاز است که البتههه تضههمینی بههرای (IQ) هوشی

 (.2020و همکاران،   )هارتلی موفقیت در زندگی و روابطِ بین فردی و اجتماعی نخواهد بود

که با نقص در ارتباطات و تعههامالت   شودهای اولیه کودکی نمایان میعصب شناختی است که در سال  اختاللاتیسم نوعی  

 پسههران  در  شههده  گههزارش  آمارهای  براساس  اتیسم  اختالل.  (1401توحیدی منش و همکاران،  )  شوداجتماعی مشخص می

زمینههه  شود کههه مغههز نتوانههد درباع  می اختاللاین  .(1401)رضایی،  شودمی داده تشخیص دختران از بیشتر برابر  چهار

های ارتباطی، به درستی عمل کند و در یادگیری ارتباط و تعامل کودك با دیگههران مزاحمههت رفتارهای اجتماعی و مهارت

رفتارهههای اجتمههاعی دارای مشههکلند و ارتباطههات و  ت طیههف اتیسههم، در زمینههه  الالبههه اخههت  مبتالکان  کود.  کندایجاد می

( CDCی )هاطبق گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری .(2016و همکاران،  )یانگ ای و تکراری دارند رفتارهای کلیشه

. البته این آمههار در همههه کشههورها یکسههان شودکودك، یک نفر به عنوان اتیسم تشخیص داده می 68در حال حاضر از هر  

و  )اوگههوانی اند مربههوط اسههتمیزان شیوع اتیسم را گزارش کرده باالترین نیست و بیشتر به کشورهای انگلیس و امریکا که

 . (2020همکاران،  

شههوند، وردار مههیهای موجود در این حیطه از اهمیت بیشتری برخل، مداخلهالبنابراین با توجه به شیوع روزافزون این اخت

ت موجههود در دسههترس، پرهزینههه و زمههان بههر هسههتند  در راسههتای الولی نکته قابل توجه این است که بسیاری از مههداخ

هههای مختلههف کودکههان و های ذهنی و جسههمی گههروهدرسی متناسب با تواناییهای، تهیه برنامهباالهای  دستیابی به هدف

های مختلههف اد را برای یک زندگی مستقل آماده سازد، بسیار ضروری است. یافتهآموزان استثنایی که بتواند این افر  دانش

آموزان با نیازهای ویژه به اشههتغال و زنههدگی مسههتقل مسههتلزم برخههورداری آنههان از   حاکی از این است که دستیابی دانش

ل طیف اُتیسم بههه اشههتغال و البه اخت مبتالآموزان  دستیابی دانش(. 2014و همکاران،   )ادوارددرسی مناسب است  برنامه

درسههی متناسههب بهها  هههایدرسی مناسب است. از ایههن رو، تهیههه برنامههه زندگی مستقل، مستلزم برخورداری آنان از برنامه

طیف اُتیسم که بتواند این افههراد را   اختاللبه    مبتالهای مختلف کودکان و دانش آموزان  های ذهنی و جسمی گروهتوانایی

 (.2020و همکاران،  )کاستر  تقل آماده سازد، بسیار ضروری است  برای یک زندگی مس

یک برنامه رسمی مطالعاتی است که درکی فلسفی از اهداف و رهنمودهههای اجههرای یههک برنامههه آموزشههی را درسی  برنامه

 ننههد کههه برنامهههکمههی  ها تأکیدهای بین المللی، همه آنمات اسناد آموزشی اخیر از سازمانبا توجه به الزا.  بیندتدارك می

های ضههروری و های کلیدی تمرکز کنند و به طور خاص، شایستگی کلیههدی بههه شخصههیتدرسی عمدتاً باید بر شایستگی



العمر و توسههعه اجتمههاعی داشههته آموزان باید برای انطباق با نیازهای توسعه مههادامهای کلیدی اشاره دارد که دانشتوانایی

هههای جامعههه مهههم اسههت. ها و چالشآمههوزان بههرای رویههارویی بهتههر بهها وعههدهش دانهه  باشند که به ویههژه بههرای کمههک بههه

(OECD،2019.)  آمههوزان را کنند بایههد ابتههدا عالقههه دانههش  ش میدر برنامه درسی موادی که معلمان برای تدریس انتخا

ور قابههل تههوجهی بههه طهه  توانههدو می ارتباط مثبتی با پشههتکار پیههدا کههرد( و این  انگیزه 2020، برانگیزد )لیانگ و همکاران

 (. 2021  ،)وانگ و همکاران  آموزان و خالقیت را باال ببردعملکرد تحصیلی دانش  

 قلمههرو  در  بایههد  که  مهمی دانسته است  عوامل  از  اوتیسم را یکی  کودکان  اجتماعی  تعامل  (، بهبود1399)  زرتاج و همکاران

 بههه،  داشههت  تمرکههز  جمله حههریم شخصههی  از  ها  جنبه  رخیب  بر  مطالعه  این.  گیرد  قرار  توجه  مورد  اوتیسم  کودکان  رفتاری

 چنههین عملههی کههاربرد بههرای حل راه چند اوتیستیک، کودکان رفتاری محیط در هاآن اهمیت دادن نشان ضمن  که  طوری

 یاجتمههاع  یهههاآموزش مهارت  یبخش  اثرای درباره  ( مطالعه1398ی )پوراکبرو    ینظر  گردید.  ارائه  هاطراحی  در  مفاهیمی

موجب   یاجتماع  یهامهارت  زشکه آمو  نشان دادانجام دادند و    سمیات  فیدانش آموزان با اختالل ط  یاجتماع  یگاربر ساز

 نیهه ا یهههاافتهههیشههده اسههت. بهها توجههه بههه  شیگروه آزما  سمیات  فیدانش آموزان با اختالل ط  یاجتماع  یو بهبود سازگار

 فیهه دانش آمههوزان بهها اخههتالل ط یاجتماع یبهبود سازگار را با هدف یاجتماع  یهاتوان برنامه آموزش مهارتیپژوهش م

طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامة درسههی مکمههل بههرای ای درباره  ( مطالعه1397و همکاران )ملکی    داد.  شنهادیپ  سمیات

صصههان ههها یعنههی متخکه بین توزیع دیههدگاه گههروه  ندنشان داد  انجام دادند. و  نویس دورة اول ابتدایی  آموزان نارسا  دانش

برنامه درسی و متخصصان اختالالت یادگیری و معلمان دوره اول ابتدایی، در رابطه با الگوی برنامههه درسههی مکمههل بههرای 

های الگوی برنامههه درسههی مکمههل، بههرای دانههش مؤلفه . در واقعنویسی، تفاوت معناداری وجود ندارد  اصالح و ترمیم نارسا

 یدگاه این سه گروه، مطلوش است.  نویس دوره اول ابتدایی از د  آموزان نارسا

( افزایش شیوع اختالل طیف اوتیسم  بر نیاز به خدمات مداخلههه زودرس تأکیههد 2021و همکاران )  در تحقیقی که دیمیان

را تجربههه کردنههد و در  ( را تجربه کردند و کودکانی کههه تههأخیر کمتههریEIBI)  کودکان تاخیر در  ٪70کرده است. تقریباً  

و اوگههوانی  را شروع کردند از نتایج تربیتی بهتههری برخههوردار بودنههد. (EIBIاخله رفتاری شدید فشرده )تر مدسنین پایین

توسههط هههوش   اتیاضیآموزان در ر  دانش  یلیتحص  شرفتیپ  ینیب  شیپ  یچگونگ  یبررس  یبراای  مطالعه(  2020)  همکاران

، عههزت نفههس و یجههانیان داد کههه هههوش هنشهه   جی. نتااندکرده  یدانش آموزان طراح  یآمد  ، عزت نفس و خودکاریجانیه

، نیهسههتند. بنههابرا  اتیاضهه یدانههش آمههوزان در ر  یلیتحصهه   شرفتیبر پ  یقابل توجه  ینیب  شیقدرت پ  یدارا  یخودکارآمد

شههده   هیاسههت. توصهه   اتیاضهه یههها در رآن  تیموفق   یدانش آموزان از عوامل اصل  ی، عزت نفس و خودکارآمدیجانیهوش ه

ههها آن یخودکارآمد و، عزت نفس یجانیهوش ه تیآموزش داده شود که باع  تقو  ییهاشرو  دیبا  انیاست که به دانشجو

 شود.

و   یجسههم  عیوقهها  نهههیبههر زم  یمبتنهه   یهههاینهه یب  شیپهه از    یبه طور متفاوت  را  ک یستیصفات اوت(  2020)  بیانکو و همکاران

همههراه اسههت.  یانهههیزم یهههاشههانهبر اساس ن ینیب شیبا مشکل در پ سمیاوتو بیان کردند که   رندیگیدر نظر م  یاجتماع

در   سههمیدر کودکههان و نوجوانههان ات  یبر ارتباطات و عملکرد اجتماع  یبدن  تیمداخالت فعال  ریتأث(  2020)  و همکارانچان  

دو  یارتبههاط و عملکههرد اجتمههاع  یمشکل در برقههرار  مورد بررسب قرار دادند.  سمیکنترل شده ات  شاتیآزما  لیتحل  فرایک  

ههها وجههود مقابلههه بهها آن  یبههرا  یکارآمد  ییدرمان دارو  چیکه ه  یاست، در حال  سمیات  فیاختالل ط  برجسته  یعالمت اصل

امههر بههار   نیهه شههوند و ایخاص انجام م  طیدارند و در شرا  ازیمعموالً به درمانگر متخصص ن  یسنت  یرفتار  یهاندارد. درمان



 یسههتیموجب ارتقا بهز  یبدن  یهاتیاست که فعال  هاست که مشخص شدهکند. مدتیم  شتریرا ب  سمیها و افراد اوتنوادهخا

اسههتفاده   یبههرا  یمقدمات  یبانیاست. پشت  یسنت  یهاتر و همه کاره تر از درمانشود، و مقرون به صرفهیم  یو روح  یجسم

عه، بههه مطال نیوجود دارد. در ا سمیدر افراد مبتال به اوت یاجتماع عملکردبهبود ارتباطات و  یبرا  یبدن  تیاز مداخالت فعال

مههداخالت  ریبههه روز در مههورد تههأث  قیهه تحق   ک یهه تهها    کرده  یکنترل شده موجود را جمع آور  شاتیآزما  یهاداده  یطور کم

دهد کههه یمطالعه نشان م نیا جی. نتاهندارائه د سمیدر کودکان و نوجوانان ات یبر ارتباطات و عملکرد اجتماع  یبدن  تیفعال

ثر اسههت و مههو  سههمیدر کودکان و نوجوانههان اوت  یود ارتباطات و عملکرد اجتماعبهب  یبرا  یبدن  تیمداخالت مربوط به فعال

تههوان یههها، مهه آن ییو کههارآ یریپههر قیهه تواند سودمندتر باشد. با توجه بههه اسههتطاعت، تطبیدر مداخالت م  هیمشارکت اول

واتکینههز   دانست.  ندهیدر آ  سمیات  فیاختالل ط  تیریمد  یمقرون به صرفه برا  یانهیرا گز  یبدن  تیمداخالت مربوط به فعال

یک بسته مداخله مبتنی بههر عالقههه بههرای افههزایش تعامههل اجتمههاعی همسههاالن در کودکههان ( به بررسی  2019)  و دیگران

 (ASD) دهد که کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسمادبیات نشان میپرداختند.  خردسال مبتال به اختالل طیف اوتیسم

های معمههولی در حههال رشههد های اجتماعی با همکالسیاند، معموالً در طول فعالیتدیدههای فراگیر آموزش  که در محیط

بههه  کودکان مبتال یبرا  هیفشرده اول یمداخله رفتار یهادر برنامه یاز کشورها، منابع قابل توجه  یاریدر بس  .تعامل ندارند

 چههالش برانگیههز یدرمههان رفتارههها ای یریشگیپ و یانطباق  یهامهارت جادیها اشود که هدف آنیم  یگرار  هیسرما  اوتیسم

ان از اثههر بخشههی نشهه  قیهه متفاوت هستند. شههواهد تحق   اریبس  لیها از نظر ساختار و نحوه تحوبرنامه  نیحال، ا  نیاست. با ا

 دهد.های از پیش تعیین شده میمداخالت و برنامه

هههای درسههی در کمههک زار کار و موفق نبودن برنامههای درسی با تقاضای باتی در مورد عدم سازگاری برنامهالامروزه مشک

 فضههای اجتمههاعیمههوثر در    برقههراری ارتباطههات اجتمههاعیجهههت    الزمهای  و مهارت  اطالعاتبرای کسب    دانش آموزانبه  

تواند به عنوان گامی می  هوش اجتماعیهای درسی مبتنی بر  شود. لرا بازنگری و طراحی برنامهمشاهده میجامعه  امروزی  

ههها را در آنهههای اجتمههاعی الزم  مهههارتدر نظر گرفته شود و    آموزان  دانش  تعامالت اجتماعیستای تقویت و احیای  در را

دارند کههه افههزایش توجههه بههه برنامههه های مختلف فراهم نماید اذعان میها را در موقعیتپدید آورد و موجبات موفقیت آن

ل تاکید این نوع برنامه درسی بر مسههائل مهههم جامعههه از قبیههل: های اخیر به دلیدر سال  هوش اجتماعیدرسی مبتنی بر  

 . (1390مومنی مهمههوئی،) مادام العمر بوده است برقرای ارتباط و حفظ تعامالت اجتماعی و خانوادگی و پیدا کردن شغل

مبتنههی سههم را  ل طیف اتیالبه اخت  مبتالهای درسی دانش آموزان  هد پژوهش جامعی که بتواند برنامهدها نشان میبررسی

بههه  مبههتالبررسی کند وجود ندارد و بنابراین عدم کفایت برنامه درسههی فعلههی دانههش آمههوزان بر هوش هیجانی/ اجتماعی  

ای کههه موزان و لههزوم بههازنگری آن بههه گونهههاین گروه از دانش آاجتماعی  طیف اتیسم در برآورده ساختن نیازهای    اختالل

زندگی مستقل در جامعههه آمههاده سههازد و برقراری تعامالت اجتماعی و داشتن  ا برای  های این دانش آموزان ربتواند قابلیت

بههه عنههوان عوامههل اصههلی در ایجاد ارتباطات اجتماعی و تعامالت رفتاری ل طیف اتیسم البه اخت مبتالضعف دانش آموزان  

بههر  یمبتن یبرنامه درس یالگوباشد در پاسخ به این سوال که . بنابراین این پژوهش کوششی میانجام پژوهش حاضر است

 به چگونه است؟  سمیات فیدانش آموزان با اختالل ط  هیجانی اجتماعی   هوش

 روش

 سههنتز پژوهههی و راهبههرد مههورد کاربردی، رویکرد به کار گرفته شههده کیفههی و از نههوع -پژوهش حاضر از نوع هدف بنیادی

های انجام شده همراه است. در ز تحلیلسپس فراترکیب ا  ترکیب است که با انجام تحلیل محتوای استقرایی و  استفاده فرا



گراری و انتخاش مقوالت اصلی، ترکیبی از ایههن مقههوالت انجههام  استخراج و بعد از کد  این تحقیق مقوالت و مضامین اصلی

 فیهه دانش آموزان بهها اخههتالل ط  هیجانی اجتماعی    بر هوش  یمبتن  یچوش برنامه درس  منجر به طراحی یک چهار  شد که

 هههوش بههر مبتنههی درسههی برنامههه »بهها موضههوع  رابطه در هایی کهنامه پایان ت والمطالعه، مقا جامعه مورد. گردید سمیات

صورت توصیفی یا با ارائههه  اند و بهصورت کمی یا کیفی  به چاپ رسیده به اتیسم« طیف اختالل با آموزان دانش اجتماعی

 طیههف اخههتالل با آموزان و دانشبرنامه درسی  اجتماعی، هوشزمینه  های مرجع درهمچنین کتاش و اندالگو مطرح شده

کلیه منابع اکتشافی با هدف استخراج مفههاهیم   پژوهی  سنتزمحتوای کیفی به روش  جهت تحلیل    شوند.میانتخاش    اتیسم

فمنههد و گلولههه با روش هدها و شناسایی مولفه اتیسم طیف اختالل با آموزان دانش اجتماعی هوش بر مبتنی درسی برنامه

پژوهش از تحقیقات داخلی و خارجی این حوزه در جامعه و نمونه آمههاری اسههتفاده شههده   در اینده است.  استفاده شبرفی  

 ،اسههکوپوس  ،اسههپرینگر  سههاینس دایرکههت،  ،اند شامل اریک ها انتخاش شدههای اطالعاتی که این مقاالت از آنپایگاه.  است

علههوم  پرتههال پژوهشههگاه ،اطالعات علمی جهاد دانشگاهی پایگاه ،ع رسانی علوم و فناوریای اطالپایگاه مرکز منطقه  ،الزیور

 پایگاه مجالت تخصصی نور و سامانه نشریات کشور بود.   ،های کشورنشر کنفرانس  پایگاه  ،ت فرهنگیانسانی و مطاال

 های به کاربرده شامل برنامه درسی،هکلید واژ.ها در این مطالعه مرتبط بودن باهدف پژوهش بوده استورود پژوهش  معیار

 60که در جهت بررسی موضوع مجموعههاً تعههداد  سمیات  اختاللی  دارا  آموزان  دانش  هوش اجتماعی،  هوش هیجانی،  ،هوش

ههها بههه دالیلههی شههده، تعههدادی از آن  از مجموع تحقیقات انتخههاش  .مقاله انتخاش و چکیده مقاالت مورد بررسی قرار گرفت

هایی که بهها عنههاوین ها صرفاً در یک منطقه خاص، پژوهشکافی درزمینه اهداف تحقیق، انجام بررسیچون: عدم اطالعات  

تحلیههل نهههایی مناسههب   شناختی مناسب، برای ورود بههه  های فاقد الگوی روششده بودند و پژوهش  واهداف یکسان انجام

بررسی عناوین، چکیده و متن کامل و به اشباع   و  های پژوهشنبودند و از فرایند تحلیل خارج و درنهایت با توجه به مالك

های ها و نتایج یافتهداده  صورت هدفمند انتخاش و مورد بررسی قرار گرفت.  به  نمونه  31نیاز، تعداد    های موردرسیدن داده

اسههتفاده  ها و منابع مههوردبندی و تحلیل شدند. داده  ای )اصلی( طبقهبعد مفاهیم، مقوالت و مقوالت هسته  3پژوهشی در  

 .استفاده قرار گرفتند  در چند مرحله پاالیش و استخراج و مورد

 هایافته

در جدول زیر تعدادی از تحقیقات مورد استفاده در پژوهش آورده شده است، شایان ذکر است به دلیل کمبههود تحقیقههات 

هههای منظور شناسایی مؤلفههه نیز پرداخته است. بهموضوعات مشابه  وهای مربوطه در این خصوص، محقق به بررسی کتاش

 .بندی شده است  طبقه  1جدول   رویکردهای برنامه درسی، اطالعات حاصل از تحلیل محتوا در

 تعدادی از نمونه تحقیقات مورد استفاده در پژوهش  1جدول  

 عنوان تحقیق محقق ردیف
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 روان والدین و مشکالت کودکان مبتال به اوتیسم 

یعنی،مولفه (1389)  گلمن 24 اجتماعی  هوش  اولیه،  های  همد  سازی،  هماهنگ   همدلی  نه،  الدرك 

 شناخت اجتماعی 

 و نفوذ اجتماعی آگاهی، همدلی  خود های هوش اجتماعی شامل،مولفه (2017)  پنبیکر 25

م افراد از طریق استفاده  خواندن ذهن شخص، درك و فه شامل   های اجتماعی  مهارت ( 2009) دوگان و چتین 26

ارتباطی غیر کالمی، کالمی و عالئم بدنی آناز داده های گوش دادن  ها، مهارتهای 

قرار   تأثیر  تحت  پریری،  اجتماع  رسانهفعال،  در  بودن  فعال  دیگران،  ی  هادادن 

اجتماعی، مراکره گفتگو و حل مسائل اجتماعی، ترغیب و اقناع، داشتن رفتار مطلوش  

 های اجتماعی در موقعیت

باهوش عاطفی   ( 1391)  احمدی قاآ 27 ارائه کرده و هوش اجتماعی را  برای هوش اجتماعی  گلمن، مدلی را 

یریت  با مدآگاهی و مهارت اجتماعی را    تطبیق داده است .آگاهی اجتماعی را با خود

است داده  مطابقت  خویشتن  را  .  بر  اجتماعی  هوش  اساسی  وظایف  وی،  همچنین 

مهارت اجتماعی،  شناخت  همدلی،  انواع  متقابل،  روابط  همکاری  هماهنگی  های 

 داند متقابل، دلسوزی می

 های  بر مؤلفه  (ها و جانوران شکلها و رنگها، میوه) های آموزشی  بازی گوییداستان   

  و هماهنگی    ،همدلی  ،شناخت اجتماعی  )هوش اجتماعی ترکیبی از آگاهی اجتماعی   (2015)  گلمن 28

(  هماهنگی ، تأثیر،  ارتباط  ،دابراز وجو)  وسیله تسهیل اجتماعی  و  (دقت در انتقال تفکر

 است.

عضو هیأت علمی  ملکی  29

  دانشگاه عالمه طباطبایی

(1398) 

 ( حی، تدوین، اجرا و ارزشیابیطرّا )  ریزی درسیچهار مرحله اساسی نظام برنامه

  سیلورا، مارتین یوسن و داهل 30

(2001) 

  -3های اجتماعی و  آگاهی  -2های هوش اجتماعی) پردازش اطالعات اجتماعی،  مؤلفه

 های اجتماعی( مهارت

 درسی  برنامه عناصر (1397)  نژاد اناری و جاودانی 31

 تحلیههل و ترکیههب قرارگرفتنههد. مههورد بطههور دقیههق  اهمیت وارتباط موضههوعی  رپژوهش حاضر مستندات موجود برحسبد

 انههد. درنتیجه رسههیده ها بهشاخص گرفته با تعداد محدودی از های انجامیک از پژوهش که هر ها نشان دادمطالعه پیشینه

 است.ها مورد مطالعه قرار گرفته  تنها بخشی از شاخص  تحقیقات انجام گرفته  اکثر

 اتیسم طیف اختالل با آموزان دانش  برای اجتماعی  هوش بر مبتنی درسی  امهبرن اهداف 

 اتیسم طیف اختالل با آموزان دانش برای اجتماعی  هوش  بر مبتنی  درسی  برنامه اهداف   2جدول  

 ها  مؤلفه ها گویه اهداف
  



کالمی بههه همههراه طفی غیر  احساس کردن عالئم عاها و احساسات دیگران،  توانایی فهم و پیش بینی رفتار

، درك کردن افکار، درك احساسات و مقاصد دیگههری، کنههار آمههدن بهها غیرکالمی  وکالمی    ارتباطدیگران،  

 بههه تمرکههز توجههه و مخل و شرایط از هماهنگی با فرد مقابل ، پرهیز انگیزة عواطف خود و دیگران، ایجاد

 هنگام گوش کردن

اطالعات  پردازش 

 اجتماعی

اسههتفاده از زبههان رفتههاری   ها و احساسات دیگران،  درك نگرانیو گوش دادن،    زمان مناسب صحبت کردن

 ، افزایشتوانمندسازی و هرچه بیشتر مستقل شدن کودکان،  بهبود ارتباط والد و کودك ،   برای انتقال فکر

 های اوقات فراغتمهارتهای متفاوت،  درتعامل با افراد وموقعیت رفتارهای مناسب

ههههههههای آگاهی

 اجتماعی

هایی ، توانایی »نه گفتن« به تقاضاتوانایی دفاع از خود  ،مهارت خوش گوش کردن و خوش ابراز وجود کردن

خواهد انجام بدهد. اهمیّت دادن به احتیاجات سایرین و عمل کردن بر طبق ایههن احتیاجههات، که فرد نمی

خههورد از  ارائه و دریافههت بههاز ،بیان نیازهای خود چطور دوست پیدا کنند و چطور دوستانشان را نگه دارند.

خوش برخورد بودن و لبخنههد زدن و دیگههران را بههه شخص مقابل، تحت تأثیر قرار دادن و ترغیب دیگران،  

های مهارتهنگام تعامل با دیگری،  به ایستادن نشستن و درست اصول با آشناییگرمی در آغوش گرفتن، 

های پیشرفته مانند برخوردهای صههحی  دن تا مهارتهای اولیه مانند خوابیدن و لباس پوشیمهارت،  لمسی

 اجتماعی

هههههای مهههههارت

 اجتماعی

  اتیسم به سه مولفه پردازش  طیف  اختالل با آموزان دانش برای اجتماعی  هوش بر مبتنی  درسی  برنامه در مورد اهداف

 اجتماعی دست یافتیم.  های اجتماعی و مهارت های اجتماعی، آگاهی اطالعات

 اتیسم  طیف  اختالل با آموزان دانش برای اجتماعی  هوش بر  مبتنی درسی برنامه محتوای

 اتیسم طیف اختالل با آموزان دانش  برای اجتماعی هوش بر مبتنی  درسی  برنامه محتوای هایویژگی  3جدول 

 ها مؤلفه اجتماعی  برهوش مبتنی  درسی برنامة محتوایهای  گویه

عوامههل رفههع  و تمرکز افزایش برای هایییزاسات به دیگران،  بااحس انتقال و تفکر افزایش برای هاییبازی

ر انههواع هنهه )  موسههیقی و هنههر،  هاعروسک   بازی با،  های بلندشن و صداباز دارنده محیطی، مانند نورهای رو

هههای و نیههز جنبههه. …عکاسی و کالژ، ،مجسمه سازی ،های بصری مانند نقاشیمختلف دارد از جمله جنبه

شنیداری، بازی بپر بپههر،  دیداری و فعال حافظة تقویت هایتمرین...(، درمانی و رقص و ادبیاتی مانند قصه

 حرکتی، قلقلک دادن  –های حسیبازی

پردازش اطالعات  

 اجتماعی 

، کههامپیوتر و صههفحه کلیههدههها، طرح داستان با کمههک عروسههک شنیداری،  ادراك تقویت برای هاییتمرین

، ای آمههوزش مفههاهیم شههناختی بههه کههودك اتیسههمفزار چنههد رسههانهنرم ا،  های متفاوتفرکانسباموسیقی  

رفههتن و....(،  دستشههویی) خودیههاری مهههارت آموزش هایارتک هایی برای حرکات زبان ولب،ماساژها، بازی

 آموزش ویدیویی، ورزش واترپلو، مدل سازی،  لوحه نویسیحیوانات،   تکمیل تصاویر و رنگ آمیزی

های  آگاهی

 اجتماعی 

درك شههوخی و  بههه منظههور آموزشههی رفتههار، تصههاویر انتخاش مناسههب برای نمایشی روش و شیآموز فیلم

هههای زنههدگی ی مهارتتوسعهچشمی،  تماس افزایش برای یافته سازمان های، بازیخواندن اشارات عاطفی

های  مهارت

 اجتماعی 



ب اسهه  ،های متفههاوتاشیاء متفاوت با جنس،  لمس کار داشتن با پول و مانند پخت و پز، تمیز کردن، و سر

، طنههاش زدن  ،نقاشههیمتفههاوت،    اساس یک موقعیّت و شرایط خههاص بهها اطالعههات  داستان بر، طرح  سواری

ههها بههرای شناسههایی ، میههوهگفتن قصه، درست کردن کاردستیو..(،    )مازها  کامپیوتری  های فکری غیرزیبا

دش علمههی، گههر ، بههرداری نویسههی و یادداشههت خاطره، بازی با حیواناتسنگ،  هفت بولینگ، رنگ و مزه،

 سیالهای کبرگزاری نمایشگاه

 پههردازش  مولفههه  سه  به  اتیسم  طیف  اختالل  با  آموزان  دانش  برای  اجتماعی  هوش  بر  مبتنی  درسی  برنامه  محتوای  مورد  در

 .یافتیم  اجتماعی دست  هایمهارتو   اجتماعی  هایآگاهی  ،اجتماعی  اطالعات

 اتیسم طیف اختالل با آموزان دانش برای اجتماعی هوش بر مبتنی درسی امهبرن یادگیری- یاددهی هایفعالیت

 اختالل با آموزان دانش برای اجتماعی  هوش بر مبتنی  درسی برنامه یادگیری -یاددهی  های فعالیت   4جدول  

 اتیسم طیف

 هامؤلفه اجتماعی شبر هو مبتنی  درسی برنامة یادگیری  -یاددهی هایتفعالی هایگویه

  هههاعروسههک  بههازی بهها، ر و صفحه کلید برای بهبود ارتباطاستفاده از کامپیوت  واط از طریق تایپ کردن  ارتب

که هر چهره به چه   اده شود. برای او توضی  دادناحساسات مختلف را به کودکان آموزش دواز این طریق  

ساسات خود را با نشههان که اح  سته شود، از او خواوجود آید و هر احساس نشانگر چیستتواند به  دلیل می

تواننههد در رفههع مشههکالت حههواس موسههیقی و هنههر، بخصههوص مههی.  نشان دهددادن چهره مربوط به شما  

شههود، مههی  ، شههنوائی و دیههداری کههودك تقویههتها قدرت دركپنجگانه کودك مفید باشند زیرا توسط آن

 خود. ترکیب کلمات برای ادای یک جمله معنادار و ادای منظور

اطال عات پردازش 

 اجتماعی

، فتنهههای نادرسههت را نادیههده گههررفتارهای منفی و پاسههخ و دادن پاسخ درست برایجایزه برای و  تشویق  

 بههاموسیقی درمههانی  د، تا احساسات را به درستی درك و به خاطر بسپارد.شوبرای کودکان داستان تعریف  

ش داده شود تا هنگام احساس درد به کودك آموز  کند.ادراك شنیداری را تقویت می  های متفاوتفرکانس

کههه  با یک روال تقریبأ ثابههت،برنامه ریزی روزانه ، چگونه با برقراری ارتباط، آن را به اطرافیان خود بفهماند

 ، ابزار مفیدی بههرای بسههیاری از والههدین و معلمههان اسههت.شودهای بصری دیگر میها یا کمک شامل عکس

 دادن قراروز در یک زمان مشخص در برنامه زمان خواش و درمان را هر ر  زمان غرا،

ههههههههای آگاهی

 اجتماعی

 نردبان، از عبور حیوانات، رفتن راه )تقلید عضالت درشت تقویت یابر مختلفی هاییزبا انجام

 نقطههه، بههه نقطههه ،نگههرفت و کههردن پرتههاش تمرینههات) ظریف  )عضالتو ...،   پا جفت پرش کردن، لی لی

 و کردن دکمه بسته و باز) برتر دست انگشتان ،(...  و تعقیب چشمی و شمچ حرکات تمرین اشکال، ترسیم

های زندگی مانند پخت و پز، تمیز ی مهارتتوسعهآوردن لباس،  و در پوشیدن خمیر، با سازی شکل ،پزی

  مختلف، هایفاصله با سبد در توپ کردن پرت های گروهیبازی ،  انجامکار داشتن با پول و کردن، و سر

طنههاش  ، اسههب سههواری ،مسههابقه گروهههی آش و پر ظرف حمل قل، دو قل یک  توپ، گرفتن و انداختنباال 

ههها بههرای ، میههوهگفههتن قصههه،  درست کههردن کاردسههتی.(،  .و.  )مازها  کامپیوتری  های فکری غیربازی،  زدن

بهها   یبههاز،  های زندگی مانند پخت و پز، تمیز کههردن، و کههار بهها پههولی مهارتتوسعهمزه    شناسایی رنگ و

های شههناخت عههاطفی و روابههط اجتمههاعی های حرکتی، قوه استدالل، مهارتباع  رشد مهارت  هاعروسک 

هههههای مهههههارت

 اجتماعی



شههود تهها اشههیاء متفههاوت بهها خود مشکل دارد از کودك خواسته مههیکودك با حس المسه   شود.می  کودك

 اد بههه طههورهههای بسههیار زیهه کار کند. تههالش بههرای تغییههر رفتار  هاهای متفاوت را لمس کرده و با آنجنس

 هاصحبت کردن در مورد عالقمندی  شود،رفتارها باید یکی یکی اصالح  . همزمان ، به ندرت موثر است

 به  اتیسم  طیف  اختالل  با  آموزان  دانش  برای  اجتماعی  هوش  بر  مبتنی  درسی  برنامههای یاددهی یادگیری  مورد فعالیت  در

 .یافتیم اجتماعی دست  هایمهارتو    اجتماعی  هایآگاهی  ،اجتماعی  اطالعات  پردازش  مولفه سه

 :گیردمی  انجام زیر هایروش از استفاده با یادگیری– یاددهی  هایتفعالی

iمحور پاسخآموزش  -1 i،  سههانتا دانشههگاه از کوگل توسط ی رویکردها چوش چهار در است که روشهایی از یکیاین روش 

 بر مبتنی یافته ایگسترده کاربرد آمریکا در که است دهه 3 به قریب و شده تنظیم و طراحی آمریکا در کالیفرنیا باربارای

 کههار بههه اتیسههتیک  کودکههان در گویایی هایمهارت و مناسب اجتماعی تعامالت افزایش برای و شده تهیه کودك طبیعت

 هههایارتباط و هاتعامل از جلوگیری آن هدف که است کاربردی رفتاری روش تحلیل اصول مبنای بر روش این .است رفته

 اریکزن، بیکر)   باشدمی طبیعی  هایواکنش و آموزشی هایمحیط به دادن  اهمیت و  غیرطبیعی هایواکنش  کاهش  منفی،

 (.2007 برنز، استامر،

 .است بخشی توان و آموزشی  روش کارآمدترین  که،  (ABA)  کاربردی رفتاری تحلیلروش  -2

نی است که قادر بههه ن روش، روش مناسبی برای شروع گفتار و برقراری ارتباط در کودکاای ،روش ارتباط با تبادل تصویر-3

 باشند.صحبت کردن نمی

کههه کههودك در طههی مراحههل، تقلیههد و ایی را مطههرح کردشش مرحلهنیز این روش    استانلی گرین اسپن،  فلور تایمروش  -3

 .گیرداد گرفتن را از یک بزرگتر فرا میچگونه ی

به کار گرفته شد. نام این روش مخفف عبارت  مبتال به اتیسم ولین روشی بود که در آمریکا برای کودکانا  روش تیچ،  -4

در ایههن روش اعتقههاد بههر .  باشدارتباطی مرتبط با این بیماری« میهای  کودکان مبتال به اتیسم و ناتوانی»درمان و آموزش  

 .که کودك با محیط تطبیق داده شودنه این  این است که محیط زندگی کودك باید با او تطبیق داده شود

 کلیههد، صههفحه و رایانههه از اسههتفاده بهها و معلههم کمک  به اتیسم به مبتال کودك، دراین روش شده تسهیل ارتباط روش-5

 .است وی نوشتن و خواندن  توانایی مبین که کندمی تولید را هاییپیام طریق ازاین و انتخاش را یحروف 

توانههد یههک درمههان اوتیسههم مههوثر بههرای کودکههان و نوعی از گفتار درمانی است که مههی(  CBT)  رفتار درمانی شناختی-6

گیرند. این نوع یاد میراافراد ارتباط بین احساسات، افکار و رفتارها CBT   بزرگساالن باشد. در طی یک جلسه ی درمانی

آمورش نحههوه   .شوند، کمک کندرا باع  میدرمان اوتیسم ممکن است به شناسایی افکار و احساساتی که رفتارهای منفی  

آمههوزش رفتارهههای مناسههب،  های انطباقی، اجتمههاعی، گفتههاری،یابی و افزایش مهارتهای دوستارتباط با دیگران، مهارت

سههاالن ها و افزایش مقبولیت در بههین همپریری باع  افزایش سازگاری در آنافزایش خودکنترلی، حل مسئله و مسئولیت

 .خواهد شد

 .باید بر اساس نیاز کودك برای او خوانده شوند  ی اجتماعی که،هاداستانتکنیک درمانی  -6

فراد بهها اخههتالل اتیسههم را درمان ویبرو آکوستیک موزیک با اثر گراری بر سیستم عصبی سمپاتیک، رفتار چالش انگیز ا-7

 دهد.کاهش می

 ای وهت دهی به رفتار باع  کههاهش رفتارهههای کلیشهههج ،  این روش بااری از پاسخ و نادیده گرفتن محركروش بازد-8

 شود.  می  پرخاشگری در کودکان با اختالل طیف اتیسم



 پردازش  مولفه  سه  به  اتیسم  طیف  اختالل  با  آموزان  دانش  برای  اجتماعی  هوش  بر  مبتنی  درسی  برنامه   ارزشیابی  مورد  در

 باشد:که به شرح جدول ذیل می  .یافتیم  دست  یاجتماع  هایمهارت و  اجتماعی  هایآگاهی  اجتماعی،  اطالعات

 اتیسم طیف اختالل با آموزان دانش برای اجتماعی  هوش بر مبتنی  درسی  برنامه ارزشیابی  هایمؤلفه

 اتیسم  طیف  اختالل با  آموزان دانش برای اجتماعی  هوش بر مبتنی  درسی  برنامه ارزشیابی  هایمؤلفه: 5جدول 

 هامؤلفه اجتماعی  برهوش مبتنی یدرس برنامه ارزشیابی هایگویه

 هنگام گوش کردن به تمرکز و توجه میزان افزایش ارزشیابی

 در گفتگوهای رو در رو انتقال احساسات برای انگیزه میزان افزایش ارزشیابی

 ارتباط متقابل هنگام به دریادگیری مخل شرایط از تأثیرپریری کاهش ارزشیابی

 لغات جدیداستفاده از   ارزشیابیهای قبلی،  ا کلمهارزشیابی گفتن یک جمله جدید ب

 فهم و کاربرد ایما و اشارات و حاالت چهره میزان افزایش ارزشیابی

 ای بی ارتباط با موضوع ستفاده از عباراتی قالبی و کلیشهپژواك کالم و یا ا  ارزشیابی

اطالعات  پردازش 

 اجتماعی

   و یا پاسخ به تعامالت  شروع تعامالت اجتماعی میزان افزایش ارزشیابی

 مقاومت در برابر تغییر میزان ارزشیابی کاهش 

 بابرقراری ارتباط احساساتانتقال   برای انگیزه میزان افزایش ارزشیابی

 عضالت مهارت و توانایی میزان افزایش ارزشیابی

 برتر دست انگشتان و ظریف و درشت

 دیداری حافظة از اشکال و کلمات درست تصاویر، بازیابی مهارت میزان افزایش ارزشیابی

ههههههههای آگاهی

 اجتماعی

 رفتارها و ادا و اطوارهای قالبی میزان ارزشیابی کاهش

 های تخیلی یا دوست یابی و تمایل به همساالن،  مشارکت در بازی افزایش ارزشیابی

 رعایت نوبت از جمله درگفتگو با دیگران، افزایش ارزشیابی

 ژیم غراییتغریه و رتنوع در    ارزشیابی 

 اشکال و حروف کپی کردن مهارت و توانایی میزان افزایش ارزشیابی

 پیچیده کلمات ادای برای هادرست داده پردازش توانایی میزان افزایش ارزشیابی

هههههای مهههههارت

 اجتماعی



  گیریبحث و نتیجه
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 هههایبرنامههه نظههر » زایههس« زا .گیههردمی انجام مدرسه در معموالً که است پرورش و آموزش ایههدف و هاآرمان به نیل

 ارزشیابی. برنامه -4 اجرا)آموزش(، -3 محتوا، -2عینی، و ویژه کلی، هایهدف -1 :است اساسی عنصر چهار شامل درسی

 برنامههة اصههلی عناصههر مورد در دارند، بیتتر تعلیم و و درسی برنامة ماهیت به نسبت که نگرشی به توجه با درسی ریزان
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 شههکوفایی و رشد بروز، برای زمینة مناسب وجود عدم تربیتی، هایآرمان و اهداف در نگری محدود فرهنگ، یرنظ تربیتی

برنامههه طراحههی بهها تا داردمی آن بر را متصدیان روحیة مشارکت،  تقویت و ایجاد طور همین و آموزان دانش استعدادهای

 شند.بکو هاکاستی این یا اصالح رفع به غیررسمی یا رسمی هایی

 اتیسههم طیههف  اخههتالل  با  کودکان  در  حرکتی  تصویرسازی  رشدی  روند  ( در زمینه تعیین1399)  و همکاران  های آهاریافته

هایی های عصبی در افراد با اخههتالالت رشههدی تهها حههدود زیههادی دسههت خههوش بههدکارکردیهرچند فعالیتنیز نشان داد  

نیههز در  (2020) . رابینسههونباشههدههها نمیهای شههناختی در آنقابلیتبرداری حداقلی از شوند  اما این مانعی برای بهرهمی

 (اوتیسههم  هههایویژگههی  جبههران  و  پوشاندن)  استتار  رفتارهای  با(  EI)  صفت  هیجانی  هوش  و  عاملی  پنج  مدل  ارتباطزمینه  

 دارد ووجههود  وتیسما هایویژگی با رنجورخویی روان و شناسی وظیفه پریری،  توافق  برونگرایی،  ابعاد  بین  نشان داد ارتباط

از افههراد   تیهه حما  (2017)  آهلرز و همکههاران.  هستند  خاص  شخصیتی  هایویژگی  مستعد  باالتر  اوتیسم  هایویژگی  با  افراد

 یاصههل یکمبودهههای بهها توجههه بههه اجتمههاع یعههاطف  دهیچیدر درك و کنار آمدن با مسائل پ سمیاوت فیمبتال به اختالل ط

نحههوه کنههار آمههدن و   ی،ریادگیهه کمبودها کههار    نیا  ی را بررسی کردند.و رفتار  یتماعدر ارتباطات اج  سمیاوت  طیف  اختالل

مبتال بههه اخههتالل اگرچه افراد  نشان کردند که، ها خاطرآنکند. یم تر دهیچیرا پ یاجتماع یعاطف   دهیچیمسائل پ  تیریمد

 حمایههتبه  یدسترسولی شوند  مدرسه برخوردار طیمحدر  یکاف  یو رفتار یعلم هایحمایتممکن است از   سمیاوت  فیط

 تیهه حما  یبههرا  یاپرسنل مدرسه و افراد حرفههه  و  تر استبرایشان ضروری  یاجتماع  یعاطف   دهیچیبرخورد با مسائل پ  یبرا

 نهههیبه سه زم  هاآن  مجهز باشند.  یترژهیو  یها و منابع آموزشبه مجموعه مهارت  بایددانش آموزان  این  ثر و دلسوزانه از  وم

، اضههطراش ) شههوندیتجربههه مهه  سههمیاوت فیاختالل طکه معموالً توسط افراد مبتال به  یاجتماع یرشد عاطف   زیچالش برانگ

 اند.( پرداختهو اندوه  یاجتماع یانزوا

 مبههتالآموزان  دانشدرحیطه  تربیتی اندرکاران دست ریزی درسی و برنامه کارشناسان که شودمی پیشنهاد در این مطالعه

 هههایبرنامههه در و بسته کار به الگو این در شده ذکر اهداف از بهره گیری در را خود همت و هتماما طیف اتیسم اختاللبه 

طیههف  اختاللبه  مبتالآموزان  دانشدرحیطه  درسی ریزان برنامه و درسی کتب نمایند و مولفان لحاظ را هاآن وآتی جاری

 الگههوی در شههده ذکههر پیشههنهادی سرفصل اساس بر یدرس محتوای تنظیم و کارگیری راستای به در را الزم عنایت اتیسم

 .گیرند به کار مرکور
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