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 چکیده

ژوهش پعملکرد بالا بود. های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت افزوده بر مهارت

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود.حاضر مطالعه

مبتلا به اختلال اتیسم با  کودک 22کنندگان شاملشرکت بود. 1331مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا شهر اندیمشک در سال 

و در گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند. و با استفاده از  انتخابعملکرد بالا که با روش نمونه گیری در دسترس 

ه دقیقه ای دقیقه ای بر روی گرو 54جلسه  12نیمرخ اجتماعی بلینی مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از آن واقعیت افزوده در 

آزمایش اجرا  گردید در حالی که برروی گروه کنترل اجرا نگردید. یافته با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت و 

های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا موثر بوده است. نشان داد که برنامه مداخله ای واقعیت افزوده بر مهارت

ای واقعیت افزوده جز الویت توانبخشی کودکان کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد توان برنامه مداخلهین نتایج میبا توجه به ا

 .بالا قرار داد

 های اجتماعی، واقعیت افزودهاختلال اتیسم، مهارتها: کلید واژه

 

 
 



 مقدمه

های اجتماعی و رفتارهای (. که با آسیب شدید در مهارت3،2213است)آلن، بولز، وبر 2تحولی–نوعی اختلال عصب  1اختلال اتیسم

لحاظ بالینی به سه زیر گونه ی سطح یک، سطح دو وسطح سه تقسیم می شود)انجمن  و به   تکراری و محدود مشخص می گردد

که  کنند براین عقیده اندشناسی، بیشتر دانشمندانی که بر روی اختلال اتیسم مطالعه می (. از نظر سبب2214، 5روانپزشکی آمریکا

شیوع  میزان(. 2212، 4)ویلی توان یافت، بلکه دلایل بسیاری برای اختلال اتیسم وجود داردبرای این اختلال یک دلیل واحد نمی

 (.  2217، 7سرعت افزایش یافته است )سازمان بهداشت جهانیهای اخیر بهاختلال اتیسم در سال

نشانه  3به جای  6های روانیاختلال اتیسم در پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای تشخیصی، به لحاظ نشانه

و  ماعیاجت اتارتباط و تعاملحیطه: نقص در به دو ، ارتباطی و وجود مشکلات رفتاری نقایصاجتماعی،  اتنقص در تعاملتشخیصی: 

د های تشخیصی تأخیر در رشست و در این ویراست نیازی به وجود ملاکاتقلیل یافته های محدود و تکراریرفتارها، علایق و فعالیت

 (.2213پزشکی آمریکا، )انجمن روان زبانی نیست

 کردن  در بیانورزند،دهند و بر حفظ یکنواختی، اصرار میاز خود مقاومت نشان می کودکان با اختلال اتیسم، در برابر تغییرات

(. این کودکان  نسبت 2212، 1)بیلیکنندی و اشاره استفاده م ایما کلمات ازی استفاده از جابهو با مشکل روبرو هستند  خود ینیازها

مثال اگر با صدای بلند نام دهند. به عنوان های حسی )مانند: صدا و درد( حساسیت زیاد از حد و یا کمتر از حد نشان میبه محرک

هایی که برای دیگر کودکان کنند. خیلی از صداها، نورها و مزهای زیر توجه میدهند اما در همان لحظه، به صداو را بگویند جواب نمی

(. میزان 2221، 3آزارنده و ناخوشایند نیست، امکان دارد برای کودکان با اختلال اتیسم، آزارنده و حتی دردناک باشد )مش و ولف

(. در ایران نیز بر طبق 2211، 12هاگیری از بیماریباشد )مرکز کنترل و پیشتولد می 43در  1شیوع اختلال اتیسم در کودکان 

 (. 2214هزار گزارش شده است )صمدی، مک کانگی، 12در  2/34پژوهشی میزان شیوع این اختلال 

(. کاستی 11،2226های اجتماعی اصلی ترین و مهم ترین ویژگی اختلال اتیسم است)ویت، کوینگ واسکاهیلکاستی در مهارت

نه تنها از رشد کودکان با اختلال اتیسم جلوگیری می شود، بلکه سبب عدم پذیرش و طرد شدن این کودکان های اجتماعی در مهارت

های اجتماعی (. کاستی در مهارت2227، 12ها می شود)دلانو و اسنلاز جانب دوستان، همسالان و بزرگسالان و انزوا و گوشه گیری آن

تماعی، استمرار رابطه متقابل، به اشتراک گذاشتن لذت و شادی، دیدگاه گیری و فهم در این افراد شامل مشکلاتی در آغاز تعاملات اج

های اجتماعی می توان به ضعف در پیشرفت تحصیلی، (. از پیامدهای کاستی در مهارت2226علایق دیگران است)ویت، و همکاران،

انع برای ارتباطات اجتماعی و انزاوای اجتماعی اشاره های اجتماعی، اضطراب، افسردگی، مورد سواستفاده قرار گرفتن، ایجاد مشکست

 (.1335؛ به نقل از گلزاری و همتی علمدارلو، 2226، 13کرد)بیلینی، پترس، بنر و هوپ

امروزه به ای واقعیت افزوده است از طرفی های اجتماعی کودکان بهره گیری از برنامه مداخلههای ارتقای مهارتیکی از روش

 هاناند و کیفیت و کارایی آ تر و دلپذیر تر شده تر، عملی انگیز فناورانه، یادگیری و آموزش واقعی ی شگفتهاسبب حضور پدیده

یادگیری  یهاگیری محیط ارتقا یافته است. توسعه سریع این ابزارهای مبتنی بر فناوری و تطبیق آن با نیازهای انسان موجب شکل

                                                             
1 . Autism spectrum Disorder 
2 . Neurodevelopmental Disorders 
3  .Allen, Bowles &Weber 
4  .American Psychiatric Association 
5 . Wiley 
6 .World Health Organization 
7. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) 
8 . Bailey 
9 . Mash &Wolf 

10 .Centre for Disease Control and Prevention 
11 . White, Koenig & Scahill 
12. Delano& Snell 
13. Bellini, Peters, Benner & Hope 



دهد ترکیبی  اجازه می افراد ست که بههااز این فناوری(.  و واقعیت افزوده 2226، 15و گراب )گرابتعاملی، فعال و خالق گردیده است. 

از دنیای واقعی و مجازی را در یک دستگاه تلفن همراه یا تبلت داشته باشند و به یادگیری در یک محیط یادگیری دلخواه برسند. 

استفاده قرارگرفته است؛ و مطالعات  وپرورش مورد که در زمینه آموزشی فناورانه است هاواقعیت افزوده یکی از جدیدترین پتانسیل

در  و علمی مختلف هایحوزه در یادگیری–مختلفی در چند سال اخیربا توجه به توانایی این ابزار در ایجاد فضای قدرتمند آموزشی 

 (.2211، 14)رونهورن و جانسنسنین متفاوت انجام پذیرفته است

ی آموزشی ها، یعنی ارائه فرصت«علم برای همه»آورد و به چالش  ی یادگیری متعددی را به ارمغان میهاواقعیت افزوده فرصت

طور کامل، کاربران را در یک  ی مجازی که بههامحیط لاف کند. برخ ی متنوع و ناهمگن، کمک میهاعلمی متناسب با جمعیت

رکیب کند. ت مصنوعی ترکیب می کامپیوتریی تولیدشده  هامؤلفه کنند واقعیت افزوده، دنیای واقعی را با دنیای مجازی غرق می

شده، تأثیرمثبت در انگیزش ذاتی و همچنین یادگیری  عنوان یک نوع جدید از تجربه کاربری انجام واقعی و مجازی، به لاعاتاط

 (.1337)میرمعینی، شان داده استهای شناختی و اجتماعی نمهارت

 لاسی موجود در کهاسازد تا دانش خود را با دانش آموزان از طریق تصاویری که روی واقعیت میرا قادر  ربیواقعیت افزوده م

تواند به هر نوع  می ربیبعدی، م قرار دارند، به اشتراک بگذارد. از طریق مدل بدن انسان دیجیتال نشان داده شده در فضای سه

 میافراد داگانه برای نشان دادن جزئیات دسترسی پیدا کند، حتی طور ج اتی در مورد عناصر دلخواه و هر یک از قطعات بهلاعاط

 .(2215، 17)ایبانز، دیسریو، ویلاران و کلوستوانند برای توسعه هر نوع فعالیت با مدل تعامل برقرار نمایند؛ 

در کودکان با های تعاملی مهارتای در بهبود  انهیهای رااستفاده از نرم افزار ریتاث یبه بررس(2215)16در همین راستا توبیاس

ان داد پژوهش نش نیا جیمورد مداخله قرار گرفتند. نتا سمیات فیپژوهش سه کودک با اختلال ط نیپرداخت. در ا سمیات فیاختلال ط

تفاده از اس یبه بررس( 2212)11و به علاوه  واینر و اینگروسلموثر است. های تعاملی مهارت بهبودای در  انهیهای راکه نرم افزار

د پژوهش آنها نشان دا جیپرداختند. نتا سمیات فیدر کودکان با اختلال ط یهای ارتباطمهارت شیای متنوع در افزا انهیهای رابرنامه

 .  دارد سمیات فیدر افراد با اختلال ط یی ارتباطهامهارت شیاسودمندی در افز ریای تاث انهیهای راکه استفاده از برنامه

های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی واقعیت افزوده بر مهارت از این رو 

 بالااست.

 روش

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود.پژوهش حاضر مطالعه

 بود. 1331شهر اندیمشک در سال  م با عملکرد بالاکودکان مبتلا به اختلال اتیس

ه صورت انتخاب و بکودک مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا بود که با روش نمونه گیری در دسترس  22کنندگان شاملشرکت 

 تشخیص شامل پژوهش به ورود . معیارهایقرارداده شدند نفر( به صورت تصادفی12)و کنترل نفر(12)تصادفی در دو گروه آزمایش

به  چه همزمان مداخله دریافت ، عدمهای اختلال اتیسم و  بوداختلال اتیسم با عملکرد بالا)براساس مصاحبه بالینی نشانه قطعی

 در او خانواده و کودکان همکاری به تمایل آگاهانه و رضایت اجتماعی، هایمهارت آموزش هدف با غیرمستقیم یا مستقیم صورت

یک  از بیشتر های غیبتجلسه تعداد و درمان جریان در خانواده همکاری شامل عدم پژوهش از خروج ود. معیارهایب پژوهش این

 . ابزار پژوهش شامل موراد زیر است:بود جلسه

                                                             
14 . Grabe & Grabe 
15 .Revenhorn & Jansen 
16  .Ibáñez, Di Serio, Villarán & Kloos 
17 . Tobias 
18 . Wainer & Ingersoll 



 ابزار

اطمینان مجدد از وجود اختلال اتیسم با عملکرد بالا )سطح یک( در کودکان از  برایهای اختلال اتیسم: مصاحبه بالینی نشانه -1

 ( استفاده شد.  2213های)های پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالمصاحبه بالینی براساس ملاک

استفاده خواهد شد. نیمرخ  های اجتماعی از نیمرخ اجتماعی بلینیدر این پژوهش برای سنجش مهارت. نیمرخ اجتماعی بلینی: 2

سوال و درجه 22سوال چهار درجه ای با سه خرده مقیاس، رفتاراجتماعی متقابل) 51( دارای2226اجتماعی بلینی)

( می 17/2سوال و با درجه اعتبار 16( و رفتاراجتماعی پخته و شایسته)13/2سوال و درجه اعتبار11(،مشارکت اجتماعی)32/2اعتبار

گزارش کرده است و از نظر  %13( با روش آلفای کرونباخ برابر1332(. میزان اعتبار آزمون را رضایی)1337یی،باشد)به نقل از رضا

روایی نیز، روایی محتوایی این آزمون باتوجه به پشتوانه نظریه مطرح شده توسط متخصصان در سطح عالی مورد تایید قرار گرفته 

 (.1337زارش شده است)رضایی، گ %13ها است.همبستگی کل مقیاس با خرده مقیاس

قبل از اجرای پژوهش برنامه واقعیت افزوده نیمرخ اجتماعی بلینی اجرا شد و پس از آن برای جلب همکاری والدین  روش اجرا:

 کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا، یک جلسه توجیهی در مرکز برگزار شد و پژوهشگران به تشریح فواید پژوهش برنامه

 54جلسه  12واقعیت افزوده  برای کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا پرداختند. و برنامه مداخله ای واقعیت افزوده در 

دقیقه ای  بر روی گروه آزمایش اجرا  گردید. در صورتی که گروه کنترل چنین برنامه مداخله ای را دریافت  کرد. در پایان مجددا 

 توسط نیمرخ اجتماعی بلینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. هر دو گروه توسط 

 یافته با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.

 نتایج

 در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترلمهارت اجتماعی : میانگین و انحراف معیار نمرات 1جدول

 انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

 مهارت اجتماعی

 کنترل
آزمون شیپ  37/37  154/7  

آزمون پس  66/37  632/7  

 آزمایش
31/37 پیش آزمون  727/6  

آزمون پس  33/33  231/4  

 

 گروه آزمایشکودکان به تفکیک برای های اجتماعی مهارت آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات 1در جدول 

گردد در گروه کنترل، سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه میو کنترل در دو مرحله 

دهد ولی در گروه آزمایش، شاهد افزایش بیشتر نمرات میانگین نمرات در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی را نشان نمی

  در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.

ون تحلیل آزم ازهای اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا اثربخشی واقعیت افزوده بر مهارتسی،  برر منظور به

ی آماری نرمال بودن توزیع نمرات با استفاده از آزمون هامفروضه آزمون این انجام از پیش. شد استفاده( ANCOVA)کواریانس 

 لوین مورد بررسی قرار گرفت آزمون از استفاده ها باواریانس و همگنی رگرسیونی خط شیب بودن یکسان اسمیرنوف، -کولموگروف

 .بلامانع می باشد کواریانس تحلیل های فوق الذکر استفاده از آزمونکه با توجه به عدم تخطی از مفروضه

 

 کنترل گروه های اجتماعی در گروه آزمایش ومهارت مقایسه جهت کواریانس تحلیل . نتایج2جدول 



مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

سطح  Fمقدار 

 معناداری

 اندازه اثر

نپیش آزمو  656/345  1 674/345  617/133  221/2  167/2  

مهارت 

 اجتماعی

633/12  1 167/12  142/7  226/2  674/2  

517/17 خطا  3 1674/1     

716/366 کل  11     

 

های آزمایش و کنترل، در مرحله های اجتماعی در گروهتحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات مهارت نتایج آزمون 2در جدول 

(. از p<24/2باشد )دار میمعنی 24/2است و در سطح آلفای  373/7بدست آمده برابر با  Fپس آزمون، نشان داده شده است. مقدار 

ون، در پس آزم شیآزماگیرد. با توجه به بالاتر بودن میانگین نمرات گروه این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می

 موثر است. های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالاواقعیت افزوده بر مهارتتوان نتیجه گرفت می

 اجتماعی مهارت : نمرات میانگین تعدیل شده پس آزمون3جدول 

 استانداردخطای  میانگین گروه

 44/72 333/36 کنترل

 44/52 477/33 آزمایش

 

( پس از تعدیل نمرات پیش 477/33اجتماعی گروه آزمایش ) هایشود میانگین مهارتملاحظه می 3همانطور که در جدول 

اجتماعی کودکان های ( بوده است که این خود نشان دهنده تاثیرواقعیت افزوده بر مهارت333/36آزمون، بیشتر از گروه کنترل )

 مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا است.

 بحث و نتیجه گیری 

ها های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا بود. یافتهپژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت افزوده بر مهارت 

 اختلال اتیسم با عملکرد بالا موثر بوده است.  های اجتماعی کودکان مبتلا بهنشان داد که واقعیت افزوده بر مهارت

های تعاملی کودکان با اختلال مهارت بهبودای در  انهیهای رانشان داد که نرم افزار(که 2215توبیاس )های ها با پژوهشاین یافته

ی هامهارت شیاسودمندی در افز ریای تاث انهیهای رانشان داد که استفاده از برنامه( که 2212و واینر و اینگروسل )موثر است. اتیسم 

 همسو است.  دارد سمیات فیدر افراد با اختلال ط یارتباط

 طیرا در مح هاییتا مهارت آوردی فراهم مفرد  امکان را برای  نیافناوری استفاده از ها باید گفت: در راستای تبیین این یافته

سطوح  تا با توجه به دهدی اجازه را به افراد م نیهمزمان ا نیهمچن د ورشد ده ،ینیب شیکنترل شده، استاندارد شده و قابل پ

 یهاطیدر مح یمشکلات(. با توجه به اینکه کودکان با اختلال اتیسم 2226، 13کوهن-)گلان، بارونو سرعت خود کار کند ییتوانا

ق می فناوری افراد را تشویافراد سودمند باشد.  نیبرای ا تواندی مفناوری   یژگیو نی. اکنندی نشده تجربه م ینیب شیپ یاجتماع

 .برنامه مداخله را دستکاری کنند مایآموزش، نقش فعال داشته و مستق انیجرکند تا در 
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های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال واقعیت افزوده موجب بهبود مهارتکه  های پژوهش حاضر نشان دادیافتهصورت کلی به 

ا، و هتعداد اندک آزمودنی، پسر یتهای پژوهش حاضر، انجام پژوهش تنها بر روی جنساز جمله محدودیتاست.ا اتیسم با عملکرد بال

 بنابراین شایسته است که در تعمیم پذیری نتایج احتیاط شود. ای واقعیت افزوده بود.مداخله محدود بودن تعداد جلسات
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Abstract 

The present study determined the effectiveness of augmented reality on the social skills of children 

with autism with high performance. The present study was a quasi-experimental study with a post-

test test with a control group. The statistical population of the present study included all children 

with autism with high performance in Andimeshk in 1331. Participants included 22 children with 

high-functioning autism who were selected by available sampling method and randomly selected 

in the experimental and control groups. They were evaluated using the Bellini social profile, and 

then augmented reality was performed on the experimental group in 12 54-minute sessions, while 

not on the control group. The findings were analysed using covariance analysis and showed that 

mailto:atie_67m@yahoo.com


the augmented reality intervention program had an effect on the social skills of children with high-

functioning autism. Based on these results, augmented reality intervention program can be 

considered as a priority for rehabilitation of children with autism with high performance. 

Keywords: Autism Disorder, Social Skills, Augmented Reality 

 



 


