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مشکالت درگیر شدن در تعامالت اجتماعی یک نگرانی اصلی  مقدمه:

نوجوانان مبتال به اتیسم با عملکرد باال یا سندرم  برای کودکان و

شود که تصور می (. درحالی2013باشد )کونینگو همکاران، اسپرگر می

و یا باالتر از متوسط قرار ضریب هوشی این افراد در دامنه متوسط 

دارد، اما نقایص اجتماعی عمدتًا در روابط متقابل اجتماعی، 

دهند )ژورژشناخت اجتماعی و کاربرد زبان نشان می
 

و همکاران، 

(. شواهد 2004، داونز و اسمیت، 2002، آدامز و همکاران، 2000

و عدم های اجتماعی اند که عدم کسب مهارتای نیز نشان دادهگسترده

های بزرگی برای کودکان و ها اغلب سبب بروز چالشتعمیم این مهارت

گردد )گانتمن و همکاران، نوجوانان با اختالل طیف اتیسم می

اند که مشکالت نوجوانان مبتال های فراوانی نشان داده(. پژوهش2012

به اختالل طیف اتیسم سبب تجربه تنهایی ناشی از ایجاد و حفظ 

گردد. در نوجوانی، خود عی و مشکالت سالمت روان میروابط اجتما

ها با فقدان حمایت اجتماعی مثبت از طرف همساالن، آن پنداره

: السگارد و 2010شود )همفری و سیمز، دوستان و والدین همراه می

(. تنهایی و کیفیت دوستی ضعیف در این جمعیت با 2009همکاران، 

داده است )وایتهاوس و  افسردگی همبستگی مثبت باالیی نشان

اجتماعی پایین،  نوبه خود با توانایی ( که به2009همکاران 

)وایت و همکاران،  باشدگیری اجتماعی مرتبط میاضطراب و گوشه

های فردی در زمینه های اجتماعی منحصربه(. این افراد با چالش2010

ای هباشند. یافتهتحصیلی، محیط کار، اشتغال و اجتماع روبرو می

های پژوهشی همچنین حکایت از نیاز مبرم ارائه آموزش مهارت

منظور بهبود روابط اجتماعی و افزایش میزان بهزیستی  اجتماعی به

پذیر دارند )استرلینگ و همکاران،  شناختی در این جمعیت آسیبروان
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(، اما متأسفانه مطالعه مدون و 2007: اشتایرمان، 2008

های اجتماعی ها و مهارت شناسایی مؤلفهاستانداردی که به بررسی و 

موردنیاز کودکان و نوجوانان با اختالل طیف اتیسم در فرهنگ 

های ایرانی پرداخته باشد و رهنمودهایی عملی برای تدوین برنامه

های اجتماعی متناسب برای این افراد پرداخته باشد آموزش مهارت

ید توجه داشت که با تاکنون در فضای علمی کشور منتشر نگشته است.

بایستی با توجه به وضعیت های اجتماعی میهای آموزش مهارتبسته

فرهنگی و اجتماعی ما انطباق یابند؛ بنابراین آموزش  های( )مؤلفه

های اجتماعی باید با نیازهای فردی و استاندارهای اجتماعی مهارت

های اجتماعی جامعه و همچنین انتظارات والدین در مورد مهارت

هایی را برای رزندشان منطبق گردد که این خود پیچیدگیف

های پژوهشگران و مربیان درزمینه تدوین، اجرا و نظارت بر پروتکل

ُا و همکاران، ماتهآورد )دیآموزشی مناسب و اثربخش به وجود می

2012.) 

 كه دلیل این به شد نظر گرفته در كیفي روش حاضر، پژوهش انجام جهت روش:
های های مهم آموزش مهارت مؤلفه دستیابي به دنبال به پژوهشگران

 در والدین و مربیان هايدیدگاه اجتماعی ازنظر ادبیات پژوهشی و
های اجتماعی برای نوجوانان های مهم آموزش مهارت مورد مؤلفه

در این  باشد. قراردادي می محتواي تحلیل نوع از حاضر پژوهش .بودند

مطالعه ابتدا به بررسی ادبیات نظری و پژوهشی در حیطه آموزش 

های بسته آموزش مهارت 10های اجتماعی پرداخته شد و تعداد مهارت

 های اجتماعی استخراج شد.گیری مهارتلیست اندازه چک 8اجتماعی و 

، هالیست ها و چکشده در سه منبع )بسته های استخراج مؤلفهها: یافته

رات مربیان و نظرات والدین( و تحلیل نتایج به دست آمده از نظ

های یک برنامه  ترین مؤلفهها نشان داد که مهمسه منبع و ادغام آن

های اجتماعی به نوجوانان مبتال آموزشی مناسب برای آموزش مهارت

اند به اختالل طیف اتیسم در فرهنگ ایرانی به ترتیب اولویت عبارت

(، پیروی از قوانین 24/0یابی )(، دوست52/0باط )از: برقراری ارت

(، تعامل 13/0های بازی گروهی )(، مهارت15/0(، ابزار نظر )24/0)

( 7/0(، رازداری )11/0(، دفاع از حقوق خود )11/0با جنس مخالف )

 ( بودند.7/0و رعایت نوبت )

در فرایندهای اجتماعی شدن، هر فرد با  بحث و نتیجه گیری:

های ضروری زندگی در حوزه  های اجتماعی، مهارت هارتفراگیری م

آموزد و همزمان با آن اجتماعی در جامعه را می -رفتارهای فردی

های رسمی، فردی و سازمانی  توانایی ایجاد ارتباطات مؤثر در جنبه

های اجتماعی  گیرد. فرایند اجتماعی شدن و کسب مهارترا یاد می



 

اجتماعی جامعه نیست. انواع  -گیعنوان جدا از حیطه فرهن هیچ به

های اجتماعی الزم و مناسب برای زندگی در جوامع مختلف مهارت

های اجتماعی باید با توجه به یکسان نیست؛ بنابراین آموزش مهارت

نیازهای فردی، استاندارهای اجتماعی و انتظارات والدین در مورد 

های این  ؤلفههای اجتماعی فرزندشان صورت گیرد و اهداف و ممهارت

ای که فرد در آن های فرهنگی و اجتماعی جامعه آموزش با مؤلفه

بندی کند منطبق باشد. در این پژوهش نیزدر اولویتزندگی می

ها و مقایسه لیست های آموزشی و چکها در نتایج تحلیل بسته مؤلفه

هایی های مهم از دیدگاه والدین و مربیان تفاوت ها با مؤلفهآن

ها شاید به توان به نقش شود که در تبیین این تفاوتدیده می

های فرهنگی و اجتماعی کشور ما با کشورهای دیگر فرهنگ و تفاوت

های افراد آن و های آموزشی با توجه به نیازمندیکه این بسته

شده است اشاره کرد و یا به تفاوت در  هنجارهای آن ساخته

عی نوجوانشان با انتظارات های اجتما انتظارات والدین از توانایی

های اجتماعی موردنظر اشاره کرد. بدون شک تلفیق مربیان از مهارت

نظرات منابع موجود که نقش مکمل همدیگر را دارند بسیار سودمند 

آمده از سه منبع و  دست باشد. در این پژوهش، تحلیل نتایج بهمی

نامه آموزشی های یک بر ترین مؤلفهدهد که مهمها نشان میادغام آن

های اجتماعی به نوجوانان مبتال به اختالل مناسب برای آموزش مهارت

از: برقراری  طیف اتیسم در فرهنگ ایرانی به ترتیب اولویت عبارت

های بازی یابی، پیروی از قوانین، ابزار نظر، مهارتارتباط، دوست

گروهی، تعامل با جنس مخالف، دفاع از حقوق خود، رازداری و 

 باشند.یت نوبت میرعا

ها، نوجوانان مبتال به  های اجتماعی، مؤلفهمهارت واژه های کلیدی:

 .اختالل طیف اتیسم، فرهنگ ایرانی


